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Чи такий уже й добрий молочник?
Читайте 3 стор. _______________________________________________________________________________________________________ Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Реклама

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

Рекламний  
відділ «ЧГ»

понеділок-четвер    
з 9.00 до 18.00;

п’ятниця                
з 9.00 до 17.00

Тел. 92-97-16,  
067-743-79-02
e-mail:  
reklama@rminer.dp.ua

Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

g Передплата-2013

День передплатника на поштамті
Як ми й обіцяли в одному з попередніх номерів «ЧГ», минулий День 

передплатника на поштамті був першим, але не останнім у цьогорічній 
передплатній кампанії.

Наше передбачення виправдалось, 
бо вже у п’ятницю, 9 листопада, такий 
захід, як інформує дільниця перед-
плати поштамту, знову відбудеться. Так 
на читачів очікує можливість ближче 
ознайомитись з новими і вже відо-
мими виданнями, поспілкуватись з 
представниками редакцій, зокрема 
«Червоного гірника», отримати фахо-
ву консультацію щодо умов і порядку 
передплати, а також, звісно, оформи-

ти передплату на вподобане видання 
на наступні періоди. На читачів, які 
оформлять передплату під час цього 
заходу, очікують приємні та корисні  
сувеніри на згадку, а на найбільш ак-
тивного передплатника – ще й супер-
приз.

Отже, 9-го, у п’ятницю, об 11.00 зу-
стрічаємось на Криворізькому пош-
тамті, розташованому, нагадаємо, на 
проспекті Карла Маркса, 26.

____________________________________________ Едуард БІЛИК.

g Кадрові зміни

У північан новий керівник
У криворізьких гірників кадрові ротації. Андрій Левіцький, котрий по-

над два роки очолював Інгулецький ГЗК, з 1 листопада взяв під керівни-
цтво Північний комбінат.

Як повідомила прес-служба Мет-
інвесту, Андрій Шпилька, котрий до цьо-
го керував ПівнГЗК, продовжить кар'єру 
в рамках Групи СКМ – буде розвивати 
напрямок будівництва та ремонту заліз-
ничних колій, фокусуючись на логістич-
ній інфраструктурі Групи СКМ.

«Андрій Шпилька проявив себе як та-
лановитий керівник, котрий має великий 
потенціал. Ми раді, що він продовжить 

свою кар’єру в рамках Групи СКМ. Що сто-
сується Андрія Левіцького, то його досвід 
висококласного менеджера є гарантією 
подальшого розвитку Північного ГЗК у 
відповідності до стратегічних цілей на-
шої компанії», – зазначив генеральний 
директор Мет інвесту Ігор Сирий.

В.о. гендиректора Інгулецького ГЗК 
призначений головний інженер під-
приємства Олександр Герасимчук.

____________________________________ Володимир СКІДАНОВ.
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g Виїзна нарада

Асфальт кластимуть 
за будь-якої погоди
Введення в експлуатацію 
нового асфальтного заводу 
із застосуванням новітніх 
технологій виготовлення 
асфальтобетону дозво-
лить застосовувати його 
практично за будь-яких 
погодних умов, тобто мож-
на відновлювати тверде 
покриття криворізьких 
автодоріг цілорічно.

Про це заявив заступник міського 
голови Григорій Вербицький під час 
виїзної наради в Тернівському райо-
ні з керівниками підпри-
ємств – постачальників 
житлово-комунальних 
послуг, головами будин-
кових і квартальних ко-
мітетів. Завдяки такій 
новації ситуація з місь-
кими автошляхами та 
внутрішньоквартальни-
ми дорогами, зауважив 
він, поліпшиться, і перші 
ознаки цього – навіч.

– Адже навіть нинішньої осе-
ні ремонти продовжуються, хоча, 
ймовірно, і не всі розуміють, як це 
можливо такої пори, – зазначив  
Г. Вербицький. – Але завдяки саме 
сучасним технологіям таке дій-
сно можливе, і тому нині Кривий 
Ріг, як і Київ, може проводити та й 
уже проводить ремонти цілорічно. 
Причому – не втрачаючи на якості 
виконуваних обсягів, за чим місто 
слідкує особливо пильно.

Як доповів представник одного 
з управителів багатоповерхового 
житла Тернівського району – КП 
«ЖЕО №14», нинішнього року 
працівниками підприємства ви-
конано чимало ремонтних робіт:        
фасадів на 36 будинках площею 2844 
м2, покрівлі на 258 будинках пло-
щею 33200 м2, міжпанельних швів 
загальним обсягом 10426 погонних 
метрів, а також проведено чимало 
інших експлуатаційних та поточ-
них обсягів. Зокрема, знесено 112 
сухостійних дерев, перевірено та 
прочищено димовентиляційні ка-
нали багатоповерхівок тощо.

– Але мешканці донині зверта-
ються до різних інстанцій задля 
вирішення своїх суто комунальних 

негараздів, – зазначив  
Г. Вербицький. – Звісно, 
виникає питання: чому? 
А відповідь проста: бо, 
виходить, не зовсім до-
віряють роботі кому-
нальних служб. Хоча 
мешканці мають спілку-
ватися з майстром діль-

ниці, головним інженером, дирек-
тором управителя, врешті, і з ними 
вирішувати всі поточні питання. 
Адже житель повинен вирішувати 
всі питання саме з постачальником 
послуг, а в разі незгоди – у судовому 
порядку. Бо саме так і передбачено 
законодавством. І доки в жильців 
є недовіра до постачальників по-
слуг, що відображається передусім 
у зверненнях до вищих інстанцій, 
доти на часі буде питання про замі-
ну такого надавача послуг.

З доповіді представника друго-
го управителя тернівських багато-
поверхівок – підприємства «УЮТ-
2011» – випливало, що зусиллями 
виконавця замінено більше 900 
метрів труб різного діаметра, від-
ремонтовано майже 11 тис. м2 по-
крівлі, відновлено понад 7 тис. по-
гонних метрів міжпанельних швів 
тощо. У рамках підготовки до на-
ступної зими підприємство загото-
вило також необхідну кількість по-
сипкового матеріалу та спеціальну 
техніку.

– Дуже важливо, щоб під час 
ожеледиці або снігопадів доріж-
ки були прочищені й посипані не 
лише на прибудинковій території, 
а й щонайменше до найближчої 

зупинки громадського транспор-
ту, – сказав Г. Вербицький. – Щоб 
людина могла вийти з під’їзду і 
спокійно дійти до зупинки, аби 
дістатись потрібного місця. Що-
правда, при цьому одразу виника-
тиме питання, хто оплачуватиме 
роботи з прочищення та посипан-
ня. Тож потрібно дізнатись у меш-
канців, чи згодні вони платити за 
таку зручність, чи воліють витра-
чатись менше, але мати посипані 
та безпечні доріжки виключно на 
прибудинковій території. Оскіль-
ки, так би мовити, за рогом будин-
ку закінчується зона відповідаль-
ності управителя й далі проводити 
будь-які роботи коштом жильців 
він може тільки за обопільної зго-
ди із замовником, яким виступає 
мешканець.

На зустрічі розглядались також 
деякі інші питання інфраструктур-
ної життєдіяльності міста та його 
окремих житломасивів. Скажімо, 
у віддалене селище Тернів прове-
ли газ, забезпечивши блакитним 
паливом близько сотні приватних 
будинків, зроблено значущу й дов-
гоочікувану людьми справу. Але 
враження від неї зіпсовано пору-
шеним під час проведення газо-
проводу благоустроєм пішохідних 
доріжок, який вчасно не було від-
новлено. Тож потрібно невідклад-
но відновити порушений благо-
устрій, доручення про що надав  
Г. Вербицький.

Піднімались й інші проблеми. 
Щодо всіх порушених питань було 
надано відповідні доручення.

___________________________________________ Едуард БІЛИК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Світ освіт

Репетиція ЗНО: пробне тестування
Після відпочинку на осінніх канікулах цьогорічним випускникам 
прийшла пора готуватись до серйозного випробування майбутньою 
вступною кампанією – зовнішнім незалежним оцінюванням (ЗНО).

З 1 листопада для всіх бажаючих попе-
редньо ознайомитись із процедурою ЗНО 
і випробувати свої сили розпочалась реє-
страція на пробне тестування. Триватиме 
вона до 30 листопада (включно) у мережі 
Інтернет на сайті Дніпропетровського регі-
онального центру оцінювання якості осві-
ти (www.dneprtest.dp.ua) у розділі «Пробне 
тестування». На кожного учасника буде 
відкрито персональну сторінку з деталь-
ною інформацією про ЗНО (датами, міс-
цем, часом, переліком документів тощо).

Пробне ЗНО проводитиметься в бе-
резні 2013 року з одинадцяти предметів:

23 березня – українська мова і літера-
тура, англійська, німецька, французька, 
іспанська мови, біологія, фізика, росій-
ська мова, всесвітня історія;

30 березня – математика, історія Укра-
їни, хімія, географія, світова література.

Серед предметів, винесених на сесію 
в один день, обрати можна лише один, 
оскільки тестування з них розпочнеться 
одночасно. Вартість 1 пробного тестуван-
ня складає 89 гривень. Зміст тестів про-
бного ЗНО максимально наближений до 
завдань, що будуть надані під час осно-
вної сесії. По завершенні процедури ко-

жен учасник отримає бланки з правиль-
ними відповідями.

– Я раджу майбутнім випускникам 
пройти пробне тестування, – аргументує 
головний спеціаліст з питань середньої 
освіти управління освіти і науки викон-
кому міськради Вікторія Полякова. – Це 

дозволить учасникам відчути процедуру: 
набути досвіду роботи з тестовими зо-
шитами та заповненням бланків відпові-
дей, раціонально розподілити свій час на 
виконання завдань, перевірити свої зді-
бності. До речі, 82% першокурсників ви-
щих навчальних закладів засвідчили, що 
пробне тестування позитивно вплинуло 
на результати вступної кампанії.

Управління освіти і науки вже розпо-
чало інформаційно-роз’яснювальну ро-
боту з випускниками та їхніми батьками. 
Спільно з ДнРЦОЯО планується забез-
печити кожного випускника індивідуаль-
ною інформаційною листівкою. До на-
вчальних закладів буде надіслано наочні 
матеріали – плакати з необхідною для 
проходження ЗНО інформацією.

Тетяна ДРЄЄВА.

Шановні мешканці міста, 
прилеглих районів та селищ!

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за 
національною програмою енерго збе ре ження.

Безвідсоткові кредити надаються виключно на металопластикові 
вік на та двері з високо якісних профілів VEKA, DECEUNINCK та REHAU ви-
робництва Німеччини та Бельгії з підвищеним коефіцієнтом енерго-
збереження. Можливе оформлення без першого внеску, без комісії та 
переплати, строком до одного року.

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

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий період використову-
ються високо якісні герметики Penosil (Німеччина), що гарантують якіс-
ний монтаж при температурі до мінус 18⁰С.

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

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

g Реклама

Подробиці

g Хлопчики для биття? 
Зганьбилися у Львові – 0:6.  
Соромно! 
Скоріше б завершувався для «Кривбасу» перший 
відрізок чемпіонату в прем’єр-лізі. І нехай би 
футболісти не мучили місцевих вболівальників. 

Їм уже не до снаги дивитись на той антифутбол і навіть посміховисько у 
виконанні підопічних Олега Тарана. Ось у 14-ому турі чемпіонату вони знову 
зганьбилися у Львові, пропустивши шість «сухих» голів – розстріляли ворота 
кривбасівців Кенія, Гладкий, Штилич та Лукас (він відзначився хет-триком). 

Схоже, що вже «сподобалось» програвати з хокейним рахунком кри-
ворізькій команді. А між тим, гравці отримують солідну зарплатню (як, 
зрештою, і тренери) вчасно. І таку, що пересічним вболівальникам і не 
снилася. Та чи відпрацьовують її? Така зневага до вболівальників наводить 
тільки  на одну думку: не хочуть футболісти грати, треба їх міняти. А може, 
така ситуація влаштовує керівництво клубу? Можливо, й головного трене-
ра команди Олега Тарана, який після матчу проти запорізького «Металур-
га» кинув репліку одному з керівників криворізьких вболівальників: «Вам 
щось не подобається? Тоді не приходьте на стадіон». 

І взагалі, чи потрібна нашому місту така ось команда? (Сподіваємось 
до наступного виходу «ЧГ» отримати коментар керівництва команди   
з приводу ситуації в ФК «Кривбас». Запрошуємо О. Тарана на прямий те-
лефон з шанувальниками футболу – ред.).
____________________________________ Віталій ТКАЧУК.

g Оголошення
До уваги громадян!

У зв'язку зі значним збільшенням обсягів газоспоживання з почат-
ком опалювального сезону, для проведення комплексу заходів по пе-
реводу роботи газорозподільних станцій №2 та №6 м. Кривого Рогу на 
режим зимового максимуму, в період з 15:00 07.11.2012р. по 06:00 
08.11.2012р. буде зменшено газопостачання для промислових спожи-
вачів та об'єктів комунальної теплоенергетики від ГРС-2.

Просимо споживачів з розумінням віднестись до можливих тимчасо-
вих незручностей.

Криворізьке ЛВУМГ УМГ «Харківтрансгаз» ДК « Укртрансгаз».
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Чи такий уже й добрий молочник?
Молоко, сметанка, сир, йогурт для дити-
ни. Незважаючи на кусючі ціни, все одно 
кладемо їх до кошика, щоб хоч зрідка 
потішити домашніх смачненьким і ко-
рисним. З яскравих рекламних бігбордів 
виробники-молочники наввипередки за-
певняють нас у якості своєї продукції, до-
брий мультяшний молочник посміхається 
у сиві вуса. А от чи насправді якісне моло-
ко він пропонує – питання, яке все частіше 
тривожить українців.

Неоднозначну, проте 
дуже цікаву інформацію 
оприлюднив нещодавно 
на прес-конференції для 
місцевих журналістів ке-
рівник Центру незалеж-
них споживчих експертиз 
«Тест» (м. Київ) Валентин 
Безрукий. «Тест» – громад-
ська організація з захисту 
прав споживачів. З 2001 
року її співробітники про-
водять дослідження якості 
і безпеки товарів та послуг 
у різних галузях. Головно 
– продуктів харчування, 
оскільки вони найбіль-
ше цікавлять громадян. 
Вивчивши столичний 
асортимент, центр узяв-
ся за тестування продук-
ції в регіонах. Цього разу 
об’єктом досліджень стало 
молоко, яке пропонують 
мешканцям Криворіжжя.

– У серпні-вересні у 
Кривому Розі ми закупили 
12 зразків молока (промис-
лових і базарних), – розпо-
відає Валентин Безрукий. 
– Промислові зразки ма-
рок «Добриня», «Добря-
на», «Злагода», «Весела 
ферма», «Слов’яночка», 
«Славія», «Хуторок», «Вед-
медик-чарівник», «Доня» і 
«Ясне сонечко». Домашнє 
молоко купували на Цент-
рально-Міському ринку і 
на базарі по вул. Десантній 
(7-й Зарічний). У тесті ми 
враховували показники 
якості та безпеки, паку-
вання й маркування. Ор-
ганолептичну оцінку про-
дукту (смак, запах, колір, 
консистенція) визначали 
професійні молочники. У 
лабораторії враховували й 
фізико-хімічні показники 
(жирність, відповідність 
вмісту жиру до вказаного 
на пакуванні), мікробіо-
логічні (кишкова палич-
ка, мікроорганізми, які 
спричиняють ботулізм, 
сальмонела та антибіо-
тики). Також перевіряли 
наявність у молоці соди й 
аміаку, які додають, щоб 
молоко не скисало. Одразу 
зазначу, що соди, аміаку і 
сальмонели ми не вияви-
ли.

Та все ж, на жаль, біль-
шість оцінок – негативно-
го характеру. Три зразки 
молока містили рослин-
ний жир: «Ясне сонечко», 
«Доня» і буцімто «домаш-
нє» з ринку на вул. Десант-
ній, що здивувало най-
більше, оскільки додати 
його в домашніх умовах 
неможливо. Ми припус-
каємо, що це молоко кра-
дене з виробництва чи з 
пункту збирання молока, 
або ж відновлене із сухого 
порошкового молока. При 

цьому дивною виявилась 
і його жирність – 2,2%, 
що співпадає з промис-
ловими зразками пакето-
ваного молока. Прикро, 
але зразок молока марки 
«Доня» містив ще й сліди 
антибіотика. Вірогідно, 
недобросовісні господарі 
здали молоко від хворої 
тварини. До речі, в Євро-
пейському союзі, до якого 
ми так прагнемо вступи-
ти, підприємства взагалі 
не працюють з приватни-
ми власниками худоби, а 
лише з фермами.

– Виходить, не лише на 
стихійних ринках можна 
придбати молоко з киш
ковою паличкою, а й на 
організованих? – поціка
вились у фахівця журна
лісти.

– Так. Такі зразки ми 
придбали на Центрально-
Міському ринку, з при-
лавку. Я купував молоко 
о 9.30, і мені пояснили, що 
на цю годину власників 
худоби давно вже немає, 
стоять лише перекупки. 
Ви можете бути впевнени-
ми в якості цього молока?

– Але ж його перевіря
ють…

– Річ у тому, що перевір-
ка на кишкову паличку не 
передбачена нормативни-
ми документами. Та й рос-
линний жир у молоці міс-
цева ринкова лабораторія 
теж не виявить: експрес-
методом цього не зробиш. 
Тому любителям «домаш-
нього» повторю – сире 
молоко з базару вживати 
небезпечно. Сотні зраз-
ків домашнього молока і 
сиру, досліджених нами, 
містили кишкову паличку. 

В ідеалі на ринках повин-
ні розвішувати поперед-
ження про необхідність 
термічної обробки. Але 
такі написи ми зустрічали 
лише в Києві на Бесарабці, 
мабуть, тому, що там ото-
варюються народні депу-
тати.

– Побутує думка: якщо 
пастеризоване молоко 
довго не скисає, то воно 
поганої якості…

– Молоко швидко псу-
ється за умов звичайної 
пастеризації. Напис на па-
куванні «українське» озна-
чає подвійну пастеризацію 
(методологія вітчизняно-
го виробництва). Якщо ж 

молоко в упакуванні те-
трапак – воно ультрапас-
теризоване, тобто зберіга-
тиметься ще довше. Таке 
молоко не псується кілька 
місяців, тому що в ньому 
знищено кишкову палич-
ку і молочнокислі бактерії. 
Це зовсім не означає, що 
воно неякісне і несмачне. 
Найбільша цінність мо-
лока полягає в корисному 
наборі жирів і мінералів, 
кальцію та білків. При тер-
мічній обробці вони ціл-
ковито не знищуються, і 
молоко залишається ко-
рисним.

– На криво
різьких підприєм
ствах роблять 
ве ликі  закупівлі  
мо  лока, оскільки 
ро  бочі отриму

ють його за шкідливі умо
ви праці. Який із протес
тованих вами продуктів 
найкращий для виведення 
шкідливих речовин?

– Будь-яке якісне, не 
фальсифіковане молоко. 
Бажано, щоб було додат-
ково збагачене вітамінами 
та мінералами, але підпри-
ємству воно обійдеться 
дорожче.

– Серед яких молочних 
продуктів найбільше 
фальсифікату?

– Легше за все обману-
ти на багатокомпонент-
них продуктах: сметані, 
йогуртах, згущенці. Свого 
часу ми навіть припустити 

не могли, що в згущеному 
молоці використовують 
білий фарбник діоксин 
титану. Тут, як мовиться, 
якщо не знаєш, що шука-
ти, то й не знайдеш. Усім 
відомо, що в сметані вико-
ристовують харчовий різ-
новид шпалерного клею, 
але методів його іденти-
фікації поки немає. Мініс-
терство охорони здоров’я 
цю харчову добавку за-
реєструвало, а методи її 
ідентифікації… забуло. В 
Україні їх немає у третини 
домішок з індексом Е. Дер-
жава по суті контролює 

лише показники безпеки, 
а не якість, тому вироб-
ники активно підміняють 
білок і жир на рослинні. 
А ви помітили останнім 
часом варіації показни-
ків жирності на пакуван-
ні – 2,6%, 2,7%? Це зовсім 
не для того, щоб продукт 
більше сподобався спожи-
вачеві. Річ у тім, що 2,5% і 
3,2% – показники соціаль-
них видів продуктів, на які 
держава може регулювати 
ціни. Якщо ж змінити про-
центне співвідношення, то 
виробник може встанов-
лювати ціну, яку вважає за 
потрібне. Також вводять в 
оману, варіюючи масу мо-

лока – 900 чи 950 грамів і 
т.д.

– На полицях магазинів 
можна побачити «моло
ковмісні» продукти…

– Це коли продукт по-
вністю знежирюється – 
прибирається молочний 
жир, заради якого, влас-
не, ми й купуємо молоко. 
Замість нього вводить-
ся дешевший рослинний 
жир. А молочний іде в 
масло.

– Чи може молоко міс
тити ГМО?

– Як тільки вони там 
з’являться, на людській 
цивілізації можна ставити 
хрест. У справжньому мо-
лоці їх бути не може, лише 
у фальсифікованому.

– А як реагують на ре
зультати ваших дослі
джень самі виробники?

– Претензії, звісно, є, та 
більша їх частина відпадає 
після того, як ми надаємо 
протоколи досліджень, 
методику тестування. За 
більш ніж 10-річну прак-
тику у нас було всього 6 су-
дів, із яких 5 з половиною 
ми виграли. Виробники 
звикли, що з ними пра-
цюють лише державні ор-
гани, попереджуючи про 
контроль. Ми ж робимо 
це самостійно і без попе-
реджень.

– Дозвольте поцікави
тись джерелами фінансу
вання центру…

– Наші дослідження не 
безкоштовні, їх замовля-
ють професійні асоціації, 
іноді – ЗМІ. Отримуємо 
гранти. Якщо за результа-
тами наших тестів вироб-
ник використовує на своїй 
продукції знак якості «Від-
мінно», він платить нам за 
це.

– Чи беруть до уваги 
ваші дослідження дер
жавні органи?

– Державні органи ре-
агують по-різному. Ан-
тимонопольний комітет 
– позитивно, наразі по-
рушено дві справи по ви-
робниках оцту і згущеного 
молока. Були прецеденти, 
коли закривали ТУ (тех-
нічні умови) по томатних 
пастах. Зовсім не реагує 
Держінспекція з захисту 
прав споживачів Держ-
споживстандарту. Але ми 
впевнені, що наші дослі-
дження допомагають лю-
дям зробити свідомий ви-
бір товару. Нам вдавалося 
прибрати з ринку фальси-
фікат. Приміром, ми довго 
боролися з дніпропетров-
ською маркою «Щодня», 
яка його виготовляла. 
Найкращий вплив на не-
добросовісних виробни-
ків – голосувати гаман-
цем, не купити неякісний 
товар. Тоді у виробника 
залишаться два шляхи: по-
кращувати якість або йти 
з ринку.

Споживачеві на замітку

Науково-дослідний центр незалежних споживчих 
експертиз «Тест» – громадська організація з захисту 
прав споживачів, яка спеціалізується на порівняль-
ному тестуванні. Повні версії тестувань продукції 
можна знайти на сайті центру www.test.org.ua

_____________________________________________________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. Фото автора.

Валентин Безрукий.

Отже, результати тестування 12 зразків 
молока, представлених у торговельній 

мережі Криворізького регіону:

Оцінки «Відмінно» за цілим рядом показників заслу-
жило молоко виробників «Добряна» (ДП «Агролайт», м. 
Кривий Ріг), «Добриня» (ПАТ «Донецький міський молоко-
завод №2») і «Злагода» (ПАТ «Комбінат «Придніпровський», 
м. Дніпропетровськ).

Оцінки «Добре» отримало молоко «Весела ферма» 
(ПАТ «Комбінат «Придніпровський», м. Дніпропетровськ) і 
«Слов’яночка» (ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна», м. Вишне-
ве, Київська обл.).

Оцінки «Погано» – «Славія» (ПАТ «Баштанський сир-
завод», м. Баштанка, Миколаївська обл.), «Хуторок» (ТОВ 
«С-Транс», м. Зміїв, Харківська обл.).

Оцінки «Дуже погано» – «Ясне сонечко» (ПАТ «Криво-
різький міськмолокозавод №1, м. Кривий Ріг), «Доня» (ТОВ 
«Продукт України», м. Донецьк) та «Ведмедик-чарівник» 
(ТОВ «Молагробізнес», с. Дослідне, Дніпропетровська обл.). 
Зразок молока «Ведмедик-чарівник», до того ж, не відпо-
відав зазначеній жирності – 2,3% замість заявлених 2,5%.

Незадовільні оцінки отримало і базарне молоко, 
в якому виявили рослинний жир і кишкову паличку.

Наш дуб – 
серед вікових 
дерев України

Багато добрих справ на 
рахунку юннатів Тернівської 
СЮН. Зараз вони готуються до 
районної акції «На допомогу 
зимуючим птахам», під час 
якої учні шкіл майструвати-
муть та розвішуватимуть на 
деревах годівнички.

Також діти стежитимуть, щоб у 
холоди в годівничках птахам було 
що поклювати, спостерігатимуть 
та записуватимуть, які птахи зиму-
ють у Кривбасі. Уперше до дослід-
ницької роботи в рамках конкурсу 
«Юний дослідник» приступають 
третьокласники. Безумовно, почи-
нають вони з простих завдань, які 
навчатимуть їх уважно вдивлятися 
у світ природи, щоб згодом вне-
сти й свою частку в її збереження. 
Так, як це зробила в нинішньому 
році вихованка Тернівської СЮН, 
дев’ятикласниця КЗШ № 48 Ельвіра 
Колесник. У рамках Всеукраїнської 
акції «Збережемо вікові дерева» 
Ельвіра досліджувала дерева пар-
ку Веселі Терни. Її наукова робота 
на всеукраїнському рівні посіла І 
місце, а один з веселотернівських 
дубів, що налічує близько 450 років, 
має окружність стовбура близько 
5 метрів та висоту понад 20 метрів, 
завдяки юній дослідниці включений 
до реєстру вікових дерев України.

По гриби під 
Чигирин

Шостий рік поспіль члени 
молодіжної організації ПАТ 
«Північний ГЗК» вирушають на 
«тихе полювання» в чигирин-
ські ліси.

За цей час добре вивчили місце-
вість, нагледіли особливо грибні 
місця. Тож і нині під керівництвом 
голови профкомісії по роботі з мо-
лоддю Сергія Кушніра попрямува-
ли в ліс, що поблизу села Красно-
пілля. У кінці «тихого полювання» 
дізналися, що найбільше грибів 
зібрав водій автоцеху Віктор Гор-
бенко. Найбільший гриб (шляпка 
сягала 12 см в діаметрі) опинився 
в кошику у Юрія Сандула з ВТК. 
Працівник ГТЦ-2 Євген Амбро-
зяк став абсолютним чемпіоном 
за кількістю знайдених білих 
грибів, а його колега Олександр 
Мельник знайшов справжнє диво 
– на шляпці одного гриба спо-
кійно розташувався другий. Най-
більшою ж дотепницею на тему 
збирання грибів назвали Марію 
Шумлянську та вручили їй приз. А 
найголовніше – гуртом поброди-
ли красивим осіннім лісом, поди-
хали чистим повітрям, набралися 
позитивних емоцій.

Вишиваний світ 
Лідії Челнокової

8 листопада у Тернівсько-
му філіалі міського історико-
крає знавчого музею відкри-
вається виставка вишивок та 
витинанок Лідії Челнокової, 
криворізької поетеси, автора 
кількох поетичних збірок.

В експозиції 75 робіт – рушники, 
картини з квітами, вишиті портрети 
Тараса Шевченка, Лесі Українки, Г.-Х. 
Андерсена. Окремий розділ скла-
дають вишивані автопортрети, що 
взагалі унікально, портрети рідних 
їй людей. Є на виставці й ілюстрації 
до власних віршів. Тож завітайте на 
відкриття – не пошкодуєте.

Мотрона ПАНОВА.
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g Актуальна тема

Весь борщовий набір
пропонують аграрії Криворіжжя до вашого обіднього столу
 Поки деякі неквапливі лише розмірковують, як 
піднімати агробізнес, спритні господарі на щедрій 
ниві Криворіжжя його вже давно розвивають.

За останні роки навіть створи-
ли серйозну конкуренцію аграрі-
ям сусідніх районів та областей, 
які традиційно вирощують овочі 
та реалізовують їх у нашому вели-
кому індустріальному місті. А це 
підтвердження думок, настроїв і, 
головне, справ знаного у Криво-
різькому районі керівника агро-
фірми «Зарічний» Олексія Носика, 
який не втомлюється повторюва-
ти:

 – Досить звалювати свої невдачі 
на географію (зону ризикованого 
землеробства) та прибіднятися. 
Працювати грамотно треба.

 Олексій Іванович – мудрий 
практик. Один з перших у нашому 
регіоні запровадив крапельне зро-
шення городини – і виграв. Сьо-
годні таким же шляхом йдуть де-
сятки молодих та завзятих аграріїв 
сільського Криворіжжя. Бо гарних 
томатів, огірків з капустою та ін-
ших овочів без поливу на нашій 
чорноземлі вже не отримаєш.

 В якихось 20 кілометрах від міс-
та розкинулися поля агрофірми 
«ВладСеМал». Керує нею Воло-
димир Шишка. Людина помірко-
вана і розважлива, вірить і багато 
робить, аби насправді з сільського 
господарства почався підйом еко-
номіки України.

– На цих полях ми виростили, 
так би мовити, весь борщовий 
набір для городян, – показує Во-
лодимир Миколайович на смуж-
ки лану, де зовсім недавно були 
морква, столові буряки, капуста, 
цибуля. – А щедрою нива стала дя-
куючи старанню наших людей та 
італійським поливалкам.

 Нині соковиту вітамінну го-
родину в Кривий Ріг великими 
автомобілями відправляє бри-
гадир Сергій Ізмайлов. Там час-
тина овочів продається одразу з 
магазинів, а інша – закладається 
в овочесховища і реалізовувати-
меться протягом осені, зими – 
аж до пізньої весни.

Сергій Корінь нагодував 
білокачанною капустою 
три області

 Попри чималі обсяги продук-
ції, «ВладСеМал» – невелике аг-
роформування і не диктує цінову 
політику на ринку овочів у нашо-
му регіоні. Лідери тут інші, уже з 
міцними позиціями. Це, в першу 
чергу, такі підприємства, як «Сіль-
госпновація плюс» – керівник Олег 
Бабенко, «Каскад» – Сергій Корінь, 
«Вільний Посад» – Роман Ніколюк, 
«Інтеп» – Олександр Нечипорен-
ко. Названі агрофірми покривають 
потреби в овочах не лише Кривого 
Рогу, сусідніх районів, а й Дніпро-
петровська та інших міст. Влас-
не, всього регіону. Ось показовий 
факт: Сергій Корінь минулого року 
виростив близько 10 тисяч тонн 
капусти й успішно реалізовував у 
кількох областях України. Але так 
всю і не продав, тому весною біз-
несмен змушений був збувати її по 
30 копійок – нижче собівартості. 
Між іншим, тушкована капуста, 
потовчена з вареною картоплею, – 
національна страва півночі Німеч-
чини. Смакота! Сам пробував.

 В останні роки ринкові умови 
примусили перелічених та й ін-
ших сільгоспвиробників не лише 
вирощувати гарну го-
родину, а й вкладати 
гроші в інфраструк-
туру. Зокрема, буду-
вати овочесховища, 
аби пролонгувати 
термін реалізації сві-
жих овочів за раху-
нок складських при-
міщень і тим самим 
убезпечувати себе 
від сезонного коли-
вання цін. У багатьох 
виробників є приміщення, де на 
високому рівні можна зберіга-
ти овочеву продукцію. У «Сіль-
госпновації плюс» вони доволі 
високотехнологічні та ще й які 

величезні – на кілька тисяч тонн!
Варто наголосити, що Кабі-

нет Міністрів України суттєво 
підтримує тих агробізнесменів, 
які будують інфраструктурні 
об’єкти, ті ж овочесховища.

Криворіжці відмов-
ляються від овочевих 
заготовок на зиму

 Хоч вирощувати овочі – спра-
ва досить важка, але ця вітамінна 
продукція, наприклад на міні-рин-
ках Кривого Рогу, нині дешева: ци-

булю можна купити за 
1 гривню 20 копійок, 
за гривню, а то й за 
80 копійок. Тугеньку 
капусту вповні можна 
придбати за гривню 
30, а то й гривню 10. 
На ринку «Босфор», 
що на житломасиві 
Зарічний, продавали 
саме за таку ціну. Не-
дорогий і буряк віне-
гретний – усього дві 

гривні за кіло. Картопля теж по-
рівняно дешева – за гривню 80 – 2 
гривні купите, якої забажаєте: сум-
ської, вінницької, чернігівської... 
Словом, сьогодні в Кривому Розі 

можна придбати практично весь 
асортимент овочів.

 – І давайте саме за це щиро 
подякуємо як криворізьким се-
лянам-одноосібникам, так і ке-
рівникам агрофірм, – говорить 
начальник управління агропро-
мислового розвитку Криворізької 
районної державної адміністрації 
Ігор Фартушний. – У поточному 
році вони відвели під картоплю в 
районі 1680 гектарів площі. Щодо 
овочевих культур, то площа під 
ними була теж великою – майже 
2 тисячі гектарів. І за орієнтовни-
ми підрахунками маємо зібрати 
25 тисяч тонн картоплі та майже 
40 тисяч тонн овочевих культур. 
Ці показники на рівні минулоріч-
них. А це значить, що знову маємо 
факт перевиробництва городи-
ни, і це при тому, що нас лякали 
неврожаєм. Песимістів відсилаю 
в поля, де фермери пропонують 
оптовикам ту ж білокачанну ка-
пусту по 40-50 копійок, а цибулю 
– в межах 50 копійок.

 За таких сприятливих умов 
криворіжці починають відмовля-
тися від традиційних великих ово-
чевих заготовок на зиму. А отже, 
і від... погребів. На житломасиві 
Південного комбінату, за будин-
ками, я побачив на їхньому місці 
розриті «катакомби».

 – Бачите, як людей розбалували 
супермаркети, – буркнув перехо-
жий чоловік.

 Розбалували? Ні! Так і повинно 
бути. Бо де-де, а в нашій Україні з 
овочами в принципі не повинно 
бути проблем. І це великий со-
ром, що ми поки завозимо із да-
леких країв єгипетську картоплю, 
турецькі помідори, болгарський 
перець...

__________________________________________________________________ Микола КРАМАРЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Оголошення
Шановні мешканці Жовтневого району!

З питання незадовільного опалення в житлових бу-
динках можете звертатися на «гарячу телефонну лінію» 
виконкому за телефоном 66-10-10.
До уваги суб'єктів господарювання!

Виконком Жовтневої районної у місті ради, врахову-
ючи звернення мешканців селища Ворошилова (район 
зупинки «Фрунзе»), запрошує зацікавлених суб’єктів 
господарювання до організації роботи магазину чи ін-
шого пункту торгівлі.

За довідками звертайтесь до відділу розвитку під-
приємництва виконкому Жовтневої районної у місті 
ради за тел. 440-32-26, 440-32-27

Про укладання колективних договорів 
підприємствами, організаціями та  
установами Центрально-Міського району

Станом на 01.10.2012 на підприємствах, в організа-
ціях та установах Центрально-Міського району діє 279 
колективних договорів. Дією колективних договорів 
охоплені 19147 працівників підприємств, установ і 
організацій усіх форм власності та господарювання. 
У III кварталі 2012 року суб’єктами господарювання 
району укладено та зареєстровано у виконкомі Цент-
рально-Міської районної у місті ради 47 колективних 
договорів разом із змінами та доповненнями, з них 
44 – без зауважень. 

Колективні договори зареєстрували: Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Універсалпродукт»; 
Комунальний позашкільний навчальний заклад 
«Центр позашкільної освіти «Зміна»; Криворізька за-
гальноосвітня школа №13; Центр художньо-естетич-
ної творчості дітей та юнацтва «Орфей»; Комунальний 
дошкільний навчальний заклад №38; Криворізька за-
гальноосвітня школа №28; Комунальний дошкільний 
навчальний заклад №160; Комунальний дошкільний 
навчальний заклад №1; Комунальне підприємство 
«Хладон» та інші.

Управління праці  
та соціального захисту населення виконкому 

Центрально-Міської районної у місті ради.

Стихійна торгівля 
– реальна 
небезпека

Нерідко, аби придбати по-
трібний товар дешевше, 
мешканці району, не замис-
люючись про походження та 
безпечність продукту, купу-
ють його на стихійних ринках. 
Часто така економія «вихо-
дить боком» для здоров’я.

Тому працівники Жовтневого 
райвідділу КМУ ГУ МВС України в 
Дніпропетровській області спільно 
з представниками інших служб 
регулярно проводять рейди з лік-
відації стихійної торгівлі. Їх мета – 
навести порядок на вулицях. Мало 
того, що вуличні торгівці не мають 
необхідних документів, так вони 
ще й залишають після себе купи 
сміття, порушують громадський 
порядок, створюють незручності 
для місцевих жителів. На поруш-
ників правоохоронці складають 
адміністративні протоколи, котрі 
направляють до суду. Так, з почат-
ку поточного року вже складено 
157 таких протоколів, передбаче-
них статтею 160 Кодексу України 
про адміністративні порушення. А 
саме: щодо торгівлі з рук у невста-
новлених місцях. Між тим, нині 
на кожному ринку району перед-
бачено спеціальні місця для пред-
ставників малозахищених верств 
населення. Однак торгівці прагнуть 
не платити за послуги ринку й про-
довжують реалізовувати свою 
продукцію на тротуарах, у дворах 
і скверах, під’їздах та в інших не-
встановлених місцях.

Тому варто нагадати: торгівля у 
невстановленому місці – це проти-
правне діяння, за вчинення якого 
можна позбутися чималих коштів. А 
ось покупці не повинні ризикувати 
власним здоров’ям чи здоров’ям 
родини, близьких, купуючи товар 
на стихійному ринку. Стосовно цьо-
го застерігає мешканців виконком 
Жовтневої районної у місті ради.

Закружляє 
всіма барвами 
«Танцююча осінь»

Щороку в ДП «Овація» збира-
ються майстри хореографічно-
го мистецтва, щоб порадувати 
своїми запальними, сучасни-
ми танцями мешканців райо-
ну та всіх криворіжців. 

Наступної п’ятниці, 9 листопа-
да, о 18 годині відбудеться від-
криття IX відкритого фестивалю 
«Танцююча осінь».

– До нас, як завжди, приїдуть 
танцюристи з Білої Церкви, Кі-
ровограда, Харкова, Марганця, 
– говорить завідуюча відділом 
з питань культури виконкому 
Жовтневої в місті ради Оксана 
Підглазна. – Протягом трьох днів 
вони продемонструють свою ви-
тончену техніку, поборються за 
призові місця. У перший день на 
сцену ДП «Овація» вийдуть пред-
ставники народного танцю, на-
ступного дня – бального танцю, 
а потім – естрадного сучасного. 
І, звичайно, не обійтися без май-
стер-класів, які будуть давати у 
своїх номінаціях (це народники, 
бальники, естрадники) відомі ма-
естро з Києва, Рівного, Сміли (Чер-
каської області). Тобто програма 
фестивалю доволі насичена. В 
останній день буде проведено за-
ключний гала-концерт.

Віталій ТКАЧУК.

Сільське Криворіжжя
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

На часі

Порушень  
не виявлено

Керуючись інтересами дитини, 
з метою запобігання правопору-
шень серед дітей та посилення про-
філактичної роботи серед молоді, 
спеціалістами служби у справах ді-
тей виконкому Криворізької місь-
кої ради, спільно з відділом розви-
тку підприємництва та службою у 
справах дітей виконкому Саксаган-
ської районної у місті ради, з метою 
виявлення дітей у навчальний час 
та дотримання санітарно-гігієніч-
них норм експлуатації комп’ютерів 
дітьми, було відвідано два об’єкти, 
які надають комп’ютерні та Інтер-
нет-послуги (Інтернет-клуб «Арі-
зона», проспект 200-річчя Криво-
го Рогу, 5в; комп’ютерний клуб ФОП 
Скляр Г.В., мкрн. Ювілейний, 4), та 
чотири торговельних об’єкти (вул. 
Співдружності, 74-б; вул. Подбєль-
ського, 32; вул. Подбєльського, 29а; 
торговельний кіоск, вул. Співдруж-
ності, 74а) – з метою виявлення 
фактів продажу алкогольних на-
поїв та тютюнових виробів дітям. У 
ході перевірок суттєвих порушень 
не виявлено.

Подбали  
про відпочинок

На ПрАТ «Криворізький за
вод гірничого обладнання» 
підбито підсумки літнього 
оздоровлення співробітників 
підприємства та їхніх дітей. 

Як і раніше, протягом літнього 
сезону більше 300 заводчан мали 
можливість провести свої відпуст-
ки на берегах Чорного та Азовсько-
го морів у пансіонатах «Гірник», 
«Бригантина», «Эльтиген», «Стрел-
ковое». Також співробітникам під-
приємства надавалися 10% путів-
ки на дитяче оздоровлення в кра-
щих таборах України – дитячих 
оздоровчих таборах «Альбатрос», 
«Приморський». А 10 підліткам, які 
мали високі показники в навчан-
ні, спортивні і творчі досягнення, 
профспілковий комітет підприєм-
ства повністю оплатив відпочинок 
у міжнародному дитячому центрі 
«Артек». Усього в рамках літньої 
оздоровчої кампанії весело про-
вели час і набралися сил до ново-
го навчального року більше 200 ді-
тей. Що ж до баз відпочинку, то 450 
заводчан змогли провести свої ви-
хідні дні на живописній «Перлині», 
яка знаходиться в селі Кудашеве.

Сланцеві скелі  
доглянуті

Виконкомом Саксаганської 
районної у місті ради особли
ва увага приділяється питан
ням у сфері охорони навко
лишнього природного середо
вища району та його націо
нальної екоспадщини. 

Одним із напрямків цієї роботи 
є збереження унікальних об’єктів 
природно-заповідного фонду, 
розташованого на території ра-
йону, яким є геологічна пам’ятка 
природи місцевого значення 
«Сланцеві скелі».

Спеціалістами виконкому ра-
йонної у місті ради разом із пред-
ставниками управління екології 
виконкому міськради, міської са-
нітарно-епідеміологічної станції та 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
проведено виїзне комісійне обсте-
ження пам’ятки природи місцево-
го значення «Сланцеві скелі». У ході 
обстеження порушень вимог при-
родоохоронного законодавства на 
об’єктах не виявлено.

Микола КРАМАРЕНКО.

Віталій ТКАЧУК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Варто вакцинуватись

Із настанням зими очікується  
епідемічна «атака» грипу
Із настанням перших холодів (хоча нині 
осінь дещо й радує сонячними днинами) 
ми стали частіше хворіти на гострі респі-
раторні інфекційні недуги. Як не прикро 
визнавати (а ще хочеться побути в осін-
ньому теплі), захворюваність на ГРВІ та 
грип у Кривому Розі зараз знаходиться на 
передепідемічному рівні.

– Ситуацію можна ха-
рактеризувати сьогод-
ні як нестійку, – пояс-
нює завідуюча епідвід-
ділом Криворізької місь-
кої санепідстанції Раї-
са Титова. – За даними 
аналізу захворювань на 

ГРВІ та грип за вересень-
жовтень (а це 2009-2012 
роки), у цьому році спо-
стерігається підвищення 
рівня захворювань. Що-
денний приріст сягає від 
10 до 30 процентів. Ни-
нішня ситуація дещо на-
гадує 2010 рік, але зараз 
кількість хворих більша. 
Так, за вересень-жовтень 
цього року в нашому місті 
вже перехворіло 30446 го-
родян. А між тим, в ана-
логічний період 2009 року 
– 26 тисяч, 2010-му – 29 
тисяч, у 2011 – понад 26 
тисяч криворіжців. Нині 
вищий процент вражен-
ня дитячого населення. 
Якщо питома вага його 
відсотка складає зазвичай 
58% від усіх захворілих, то 
зараз (тобто цього року) – 
понад 74 відсотки. Усе це 
свідчить про наступаю-
чу інтенсивність розвитку 
епідемічного процесу в 
нашому місті щодо захво-
рювань на ГРВІ та грип. 
У нинішній епідсезон ак-
тивно буде виявляти свої 
епідемічні особливос-
ті новий вірус грипу «А», 
тобто «Вікторія». Мину-
лого року він себе недо-
статньо проявив. А також 
новий штам вірусу «В» 
(«Вісконт»). Не виключе-

на роль і H1N1 («Каліфор-
нія»). Та до штаму вірусу 
«А» в нашого населення 
вже є достатньо стійкий 
імунітет. І все ж прева-
люватиме як вірус шта-
му «А», так і новий штам 
вірусу «В» («Вісконт»). У 
такій ситуації городянам 
слід активно вже зараз 
вакцинуватися. Оскіль-
ки ті вакцини, що нині є в 
Україні, мають штами вже 
названих.

– Раїсо Вікторівно, 
скільки вже зараз криво-
ріжців встигли пройти 
імунізацію?

– Понад півтори тися-
чі городян: це близько 
600 дітей та 900 дорослих. 
В основному, це медич-
ні працівники і трудівни-
ки промислових підпри-
ємств. Владою міста виді-
ляються кошти для вакци-
нації дітей-сиріт і дітей з 
малозабезпечених родин. 
Варто зазначити: керівни-
ки підприємств, організа-
цій поки що недостатньо 
активну увагу приділяють 
питанням вакцинації сво-
їх підлеглих – і втрачають 
дорогоцінний час. А між 
тим, комунальне підпри-
ємство «Фармація» забез-
печує городян вакциною 
проти грипу на замов-
лення організацій та під-
приємств. Щеплення про-
ти грипу можна зробити 
в будь-якій лікувальній 
установі за місцем меш-
кання, де створено всі не-
обхідні умови для імуні-
зації. Усі кабінети відпові-
дають нормам санітарно-
го законодавства.

– Скільки перехворі-
ло городян за останній 
тиждень?

– Понад 3,5 тисячі кри-
воріжців. Це на 10 про-
центів більше, ніж в ана-
логічний період минулого 
року (тоді ця цифра скла-
дала 3185 городян). Дітки 
шкільного віку хворіли 
менше, бо вони перебува-
ли на канікулах. І все-таки 
захворюваність дитячо-

го населення висока – 70 
відсотків. Високий показ-
ник і серед дорослих, тому 
варто подумати про іму-
нізацію. Практично ко-
жен може це зробити як 
індивідуально, так і в ко-
лективі. Це допоможе нам 
запобігти масовим захво-
рюванням та летальним 
наслідкам.

– І все-таки, коли очі-
кується можлива епіде-
мія грипу в Україні й на-
шому місті зокрема?

– Скоріше за все, це тра-
питься в грудні-січні, тоб-
то взимку. Тому варто не 
зволікати, щоб убезпечи-
ти себе від неприємнос-
тей заздалегідь. Вакци-
на починає ефективно дія-
ти через кілька тижнів піс-
ля щеплення. Вартість вак-
цин коливається від 78 до 
80 гривень. Але коли це ко-
лективна заявка, то можли-
ві знижки до 70-75 гривень.

– Як відомо, грип – це 
високозаразне вірусне за-
хворювання з можливістю 
тяжких ускладнень та на-
віть ризиком смерті, – за-
стерігає головний лікар 
міського Центру здоров’я 
Лілія Веровенко. – Тра-
диційним способом попе-
редження захворювання є 
вакцинація. З метою про-
філактики цієї недуги в 
епідсезоні 2012-2013 років 
можуть використовувати-
ся вакцини, що мають дер-
жавну реєстрацію та про-
йшли на сьогодні лабора-
торний контроль якості. А 
це, зокрема:

– ФЛЮАРИКС/FLUA-
RIX (інактивована спліт-
вакцина для профілак-
тики грипу, виробництва 
GlaxoSmithKline Biologicals 
Branch of Smith Kline 
Beecham Pharma Gmbh & 
Co. KG, Німеччина);

– ВАКСІГРИП/VAXI-
GRIP (спліт-вакцина для 

профілактики грипу інак-
тивована рідка, ТОВ «Фар-
мекс груп» (фасування з 
форми «in bulk» фірми-
виробника Санофі Пастер 
С.А., Франція), Україна);

– ІНФЛУВАК@/INFLU-
VAC@ (вакцина для про-
філактики грипу, поверх-
невий антиген, інактиво-
вана, Abbott Biologicals 
B.V., Нідерланди).

Вакцинація як засіб 
профілактики грипу має 
особливе значення для лю-
дей, які належать до гру-
пи ризику. Для цих людей 
грип становить найбільшу 
небезпеку, а вчасна регу-
лярна профілактика здат-
на врятувати життя.

– А хто входить до 
групи ризику?

– Це діти до 5 років 
(особливо до 2 років), ва-
гітні жінки, люди віком 
від 65 років, люди з над-
мірною вагою, хворі на 
діабет. А також хворі на 
серцево-судинні захво-
рювання, хронічні захво-
рювання легенів, люди з 

іншими тяжкими хроніч-
ними захворюваннями й 
ті, хто перебуває на іму-
носупресивній терапії.

Для цих людей грип 
становить особливу за-
грозу, оскільки стан їх-
нього організму суттє-
во зменшує шанс не лише 
одужати без ускладнень, а 
й вижити. Крім того, існу-
ють ще й професійні гру-
пи ризику: медичні пра-
цівники, вчителі й ви-
хователі, продавці, водії 
громадського транспорту 
та всі, хто працює в бага-
толюдних місцях. Для них 
особливе значення мають 
усі без винятку засоби по-
передження захворюван-
ня і профілактики грипу.

Вакцинація населення 
проти грипу здійснюєть-
ся в кабінетах щеплень, 
що розташовані в амбу-
латоріях Центрів первин-
ної медико-санітарної до-
помоги, після огляду ліка-
рем та за умови придбан-
ня вакцини в аптеках міс-
та. Тому не зволікайте.

Перелік амбулаторій,  
в яких можливе проведення  
вакцинації населення проти грипу

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1: 
Амбулаторія № 1, вул. Маршака, 1а; Амбулаторія № 2, 

вул. Матросова, 82.
Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2: 
Амбулаторія № 1, вул. Мусоргського, 32а; Амбулаторія 

№ 2, вул. 23 Лютого, 55.
Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3: 
Амбулаторія № 1, вул. Женевська, 6-б; Амбулаторія № 2, 

вул. Азізбекова, 1.
Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4: 
Амбулаторія № 1, вул. Мелешкіна, 21; Амбулаторія № 2, 

пл. 30-річчя Перемоги, 2; Амбулаторія № 3, вул. Попереч-
на, 1а; Амбулаторія № 4, вул. Мелешкіна, 33.

Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5: 
Амбулаторія № 1, вул. Рязанова, 8а; Амбулаторія № 2, 

вул. Тбіліська, 14; Амбулаторія № 4, вул. Революційна, 71.
Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6: 
Амбулаторія № 3, вул. Халтуріна, 3; Амбулаторія № 4, 

вул. Пушкіна, 13; Амбулаторія № 5, вул. Добролюбова, 6.
Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7: 
Амбулаторія № 1, вул. Каткова, 2.

Є ПИТАННЯ ЩОДО  
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я? ЗВЕРТАЙТЕСЯ!

Телефон «гарячої» лінії  
Головного управління  охорони 

здоров’я  Дніпропетровської   
облдержадміністрації:

0800507250

Який графік роботи у сімейного лікаря?
Сімейний лікар працює по буднях: приймає пацієнтів 

в амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, 
здійснює виклики вдома, згідно з графіком медичного 
закладу чергує у вихідні та святкові дні.

Для створення комфортних умов роботи сімейних лі-
карів у жовтні 2012 року Прем’єр-міністр України Мико-
ла Азаров та губернатор Дніпропетровської області Олек-
сандр Вілкул вручили 360 легкових автомобілів марок 

«Нива» та «Geely CK-2» для центрів первинної медико-са-
нітарної допомоги області. Наразі усі 53 Центри первин-
ної медико-санітарної допомоги Дніпропетровщини за-
безпечені власним автотранспортом та необхідним ме-
дичним обладнанням.

Дізнатися про графік роботи свого сімейного лікаря ви 
можете у найближчій до вашого місця проживання амбу-
латорії загальної практики – сімейної медицини.

g Запитання-відповідь

Лілія Веровенко.

Раїса Титова.
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g Наукова дискусія

Теперішнє минуле
Темою ІІ Всеукраїнської наукової конференції істориків, що 
днями відбулася в педагогічному інституті КНУ, була Велика 
Вітчизняна війна в історичній та індивідуальній пам’яті. До участі 
в ній було заявлено 80 доповідей вчених-істориків, аспірантів і 
студентів з університетів та інститутів Дніпропетровська, 
Донецька, Києва, Львова, Миколаєва, Ніжина, Тернопо-
ля, звичайно ж, з Кривого Рогу, а також співробітників 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

У рамках конференції були презентовані 
також документи і матеріали «Криворіжжя у 
роки Великої Вітчизняної війни», надані кри-
ворізьким відділом ГО «Пошук-Дніпро», тема-
тична виставка «Тема війни в публіцистичній 
та науковій літературі», науково-бібліографіч-
ний покажчик «Наукові праці викладачів істо-
ричного факультету Криворізького педінсти-
туту КНУ (2000-2012 рр.)».

Хоча Велика Вітчизняна війна є подією не 
дуже віддаленою у часі – нині святкуємо 68-у 
річницю визволення України від німецько-фа-
шистських загарбників, хоча ще живі безпо-
середні учасники бойових дій на її фронтах, 
живі свідки того, що відбувалося на окупова-
ній фашистами території, хоча про Велику Віт-
чизняну війну написано дуже багато воєнних 
мемуарів, наукових праць і художніх творів, 
правда про цю глобальну катастрофу ХХ ст. 
досі ще перебуває під товщею ідеологічних на-
шарувань, міфів та історичних фальсифікацій. 
Прикметно, що сьогодні в самій історичній на-
уці існує три визначення цієї події. Одні істори-
ки називають її Великою Вітчизняною війною, 
другі розглядають її в загальному контексті 
Другої світової війни, треті, більш радикаль-
ні, іменують події 1941-1945 років як радян-
сько-німецьку війну на території України. Як 
не парадоксально це здасться на перший по-
гляд, але кожне з цих визначень має право на 
існування в залежності від того, з якого ракур-
су трактується подія. І прийняття українським 
суспільством саме такої триєдності могло б по-
служити запорукою громадського порозумін-
ня. Однак за 20 років незалежності України у 
відповідності до суспільної домінанти тієї чи 
іншої концепції не раз переписувалися й під-
ручники з історії. Доктор історичних наук, 
завідувач кафедри історії та українознавства 
КНУ, професор Віталій Стецкевич охарактери-
зував нинішній етап історичних наукових до-
сліджень подій Великої Вітчизняної війни як 
«теперішнє минуле», чим, на мою думку, най-
більш точно окреслив їх суть, оскільки Вели-
ка Вітчизняна війна досі розглядається у двох 
вимірах – в історичній пам’яті, сформованій 
на підставі офіційних наукових досліджень та 
ідеологічних догм, і в індивідуальній пам’яті 

людей, які були безпосередніми очевидцями й 
учасниками тих подій. Багато в чому ці два ви-
міри не те, що не збігаються, а знаходяться геть 
на протилежних полюсах.

 В історії Великої Вітчизняної війни досі ще 
лишається багато білих плям. Тому так важли-
во сьогодні в офіційній історіографії Великої 
Вітчизняної війни відділити чисте зерно прав-
ди від ідеологічної полови. Тому такою нагаль-
ною є потреба зібрати індивідуальні свідчення 
людей воєнного покоління, яке, на жаль, уже 
відходить у вічність, знайти їм документаль-
не підтвердження, дати наукову оцінку. В ході 
дискусії я поцікавилася у Віталія Стецкевича 
й тим, як він ставиться до опального історика 
Великої Вітчизняної війни Віктора Суворова, 
який пропонує свій окремий погляд як на саму 
війну, так і на ряд її ключових моментів, і книги 
якого так дратують офіційних істориків. Уче-
ний відповів, що позитивна роль Віктора Су-
ворова полягає уже в тому, що він майстерно 
провокує історичну науку до пошуку контр-
аргументів. А отже, до глибшого вивчення, 
осмислення, а то й переосмислення окремих 
документів і фактів стосовно подій Великої 
Віт чизняної війни від самого її початку до пе-
реможного 1945 року. І на нинішній конферен-
ції якраз і розглядалося чимало тем, які ста-
вили під сумнів офіційну точку зору на ту чи 
іншу подію воєнного часу.

Прикметною особливістю ІІ Всеукраїнської 
наукової конференції істориків є і те, що в ній 
вперше взяли участь пошуковці громадської 
організації «Пошук-Дніпро» Борис Грешник з 
Києва та Віталій Олещенко з Дніпропетровська. 
Як зауважив Борис Грешник, пошуковий рух 

розпочався ще в 50-х роках ХХ ст., але держав-
не визнання і підтримку він дістав тільки тепер, 
після підписання Президентом України Указу 
№ 604 від 19 жовтня 2012 р. «Пошуковці – не по-
хоронна команда, як нас інколи помилково на-
зивають, – доповнив колегу Віталій Олещенко. 
– Якщо історики, котрі вивчають сиву давнину, 
послугуються таким інструментом, як архео-
логія, то в дослідників новітньої історії такий 
інструмент був відсутній. Пошуковці ж дають 
до рук історикам Великої Вітчизняної війни та-
кий інструмент у вигляді польових досліджень. 
Нещодавно ми здійснили перепоховання двох 
воїнів – офіцера і рядового, які були коригу-
вальниками артилерійського вогню на передо-
вому захисному рубежі м. Дніпропетровська. 
Не зробивши жодного пострілу (в окопі не було 
знайдено жодної стріляної гільзи), ці двоє вій-
ськових чотири дні стримували наступ танко-
вої армії вермахту на ще мало дослідженому іс-
ториками Ломівському плацдармі, де гітлерівці 
застряли на цілий місяць. А отже, завдяки цьо-
му на цілий місяць був зміщений у часі наступ 
на Київ, на цілий місяць пізніше, а саме на зиму, 
був відсунений наступ гітлерівців на Москву, 
де, як відомо, вони зазнали нищівної поразки. 
Не будь цих двох «малесеньких гвинтиків вели-
кої війни», гітлерівський «бліц-кріг» цілком міг 
стати реальністю. Це тільки один, найсвіжіший 
епізод нашої пошукової роботи. Ми ж готові 
надати історикам якнайширший масив своїх 
пошукових матеріалів».

Інші доповіді, проголошені на конференції та 
опубліковані в реферативному збірнику, міс-
тили також чимало нової, часом несподіваної 
інформації. Тож слід щиро подякувати органі-
заторам конференції в. о. ректора КНУ Миколі 
Ступніку, проректору з наукової роботи КНУ, 
директору Криворізького педінституту Ярос-
лаву Шрамку, завідувачці кафедри історії Укра-
їни педінституту Валентині Шайкан і її колегам 
за ініціювання та успішне проведення цього на-
укового форуму вже другий рік поспіль.

______________________________________________________________________________________________ Мотрона ПАНОВА.

g Світ освіт

Джерело натхнення – у стародавній культурі
Унікальну можливість отримали днями викладачі 
образотворчого мистецтва позашкільних 
навчальних закладів. До нашого міста завітав 
відомий в Україні мистецтвознавець, кандидат 
історичних наук, завідувач відділу мистецтва 
Національного музею народної архітектури 
і побуту України Олександр Георгійович Босий.

З 30 жовтня по 1 листопада у 
міській музичній школі №3, за 
підтримки управління культури і 
туризму виконкому Криворізької 
міської ради, проходив 
семінар-практикум з укра-
їнського народного мис-
тецтва. Лекції Олександра 
Босого викликали неаби-
який інтерес у криворізь-
ких педагогів, наприклад 
такі теми, як «Стародавні 
культури на території Укра-
їни та їх артефакти», «Укра-
їнська обрядовість: витоки 
та символіка, календарі та 

сімейні обряди українців», «Сим-
воліка української орнаментики з 
найдавніших часів до сучасності» є 
важливою складовою естетичного 
виховання підростаючого поколін-
ня. У рамках семінару відбулась 
виставка старожитностей, на якій 
були представлені предмети побуту 
та елементи обрядових дійств, що 
використовувались нашими пращу-
рами багато віків і навіть тисячоліть 

тому. Саме до таких належать зраз-
ки Трипільської культури, здобуті 
під час археологічних експедицій 
на території України, постійним 
учасником яких є Олександр Геор-
гійович.

За словами організаторів семіна-
ру, директора КПМНЗ «Криворізька 
міська музична школа №3» Тетяни 
Корєшкової та викладача образо-
творчого мистецтва Маріани Любас, 
інтерес до творчої особистості Олек-
сандра Босого виник через знайом-
ство з його книгами та науковими 
статтями. Непідробний інтерес авто-
ра до вивчення і популяризації на-
родного мистецтва України надихає 
сучасних митців до сповідування 
світогляду й традицій наших пред-
ків, до відродження культурної спад-
щини, виховання у підростаючого 
покоління поваги до національних 
надбань.

Федір ЧОРНОМОР, завідувач Міським методичним кабінетом шкіл естетичного виховання. Фото Маріани ЛЮБАС.

Сторінки історії

Семінар для 
підприємців

Суб’єктів господарювання району 
запрошують до участі в семінарі щодо 
роз’яснення вимог Законів України 
«Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо об-
меження споживання і продажу пива 
та слабоалкогольних напоїв», «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо заборони ре-
клами, спонсорства та стимулювання 
продажу тютюнових виробів» та «Про 
внесення змін до деяких законів Укра-
їни щодо вдосконалення окремих по-
ложень про обмеження місць куріння 
тютюнових виробів».

Цей захід відбудеться 22 лис-
топада 2012 року у виконкомі До-
вгинцівської районної у місті ради 
за адресою: вул. Дніпропетровське 
шосе, 11 (каб. 304). Початок об 
11.00, вхід вільний. Довідки за те-
лефоном: 71-12-76.

Свято 
соцзахисників

Днями у виконкомі районної 
у місті ради відбулися урочис-
тості з нагоди Дня працівника 
соціальної сфери.

З нагоди професійного свята 
соцзахисників голова районної у 
місті ради Ігор Колесник зібрав 
кращих районних представників 
цієї галузі на урочистий прийом, на 
якому 16 працівникам вручив гра-
моти виконкому районної у місті 
ради. Солісти і творчі колективи 
району своїми виступами приві-
тали присутніх зі святом.

Зимові заготівлі 
– на ярмарку

Нині завершуються зимові 
заготівлі, під час яких городя-
ни поспішають закупити собі 
городину, овочі та фрукти.

Допомогти цьому можуть тра-
диційні ярмарки-продажі, які кож-
них вихідних проходять на ринку 
«Довгинцеве», що на вул. Сера-
фимовича (поруч вокзалу Кривий 
Ріг-Головний). Участь у них беруть 
як місцеві сільгоспвиробники, так і 
приїжджі трударі з Криворізького, 
Апостолівського, Криничанського та 
інших районів Дніпропетровщини.

Ціни нижче ринкових, тож поспі-
шіть вихідними на ярмарок, який 
розпочинає роботу з 8-ї ранку.

Едуард БІЛИК.

g Фестиваль

Криворізьких 
музикантів 
оцінили у Феодосії

До Криму юні таланти му-
зичної школи №13 поїхали, 
щоб взяти участь у ХІІІ Між-
народному музичному фес-
тивалі «Музика народів Кри-
му».

На фестиваль вирушили понад 
60 юних музикантів – солісти, 
оркестр народних інструментів, 
хор учнів старших класів, во-
кальні ансамблі. Журі фестивалю 
відзначило високий рівень під-
готовки та виконавську майстер-
ність учнів школи, складний та 
різноманітний репертуар. Кожен 
з творчих колективів закладу 
отримав диплом лауреата фес-
тивалю за високу виконавську 
майстерність.

Анна РОДІЧКІНА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський район

Виставка вітає 
та запрошує

Осінь – час ярмаркувань. Тра-
диційна для цієї пори виставка 
«Криворізькі контракти» сьо-
годні об 11-00 гостинно відчи-
няє двері для відвідувачів у 
державному цирку і працюва-
тиме до 9 листопада включно.

Захід проводиться вже в сім-
надцятий раз і за цей час дуже 
полюбився криворіжцям. Най-
перше, звичайно, тим, що тут за-
звичай представлена продукція 
від безпосереднього виробника. 
Цього року учасниками вистав-
ки стали майже півсотні суб’єктів 
господарювання. Серед них не 
лише криворіжці, але й представ-
ники інших регіонів – Микола-
ївщини, Полтавщини тощо. Крім 
того, на відвідувачів чекають 
різноманітні заходи та конкурси. 
Зокрема, обиратимуться кращі в 
тематичному для цієї пори року 
заході з поетичною назвою – 
«Плодоовочева рапсодія».

Чи безпечний 
газ?

Відповідь на це питання 
зрозуміла. Утім, чи завжди 
відповідальною є позиція 
споживачів цього продукту й 
тих, хто його поставляє? 

На жаль, як свідчить перевірка 
фахівців, далеко не завжди. За 
результатами перевірок, прове-
дених під час місячника безпеки 
при використанні газу в побуті 
Криворізьким гірничопромисло-
вим територіальним управлін-
ням Держгірпромнагляду, вида-
но 21 розпорядчий документ. За 
виявлені порушення до адміні-
стративної відповідальності при-
тягнуто 23 посадові особи.

Як повідомили в прес-службі 
теруправління, зокрема, було 
проведено перевірку спеціалі-
зованих підприємств газового 
господарства: ПАТ «Криворіжгаз» 
– проведено 7 перевірок, виявле-
но 71 порушення; Апостолівське 
УЕГГ, Жовтоводське УЕГГ, Софіїв-
ське УЕГГ ПАТ «Дніпропетровськ-
газ» – проведено 6 перевірок, 
виявлено 67 порушень.  Також пе-
ревірялися житлові організації та 
спеціалізовані організації, які ви-
конують перевірку димовентиля-
ційних каналів: ТОВ «Кредо Плюс» 
(с. Перше Травня Апостолівського 
району); кооператив «Комуналь-
ник» (м. П’ятихатки); КП ЖЕО №№ 
8, 20, 31, 14, 45 та ПП «Газсервіс-
монтаж» (м. Кривий Ріг). Під час 
перевірки обстежено 8 об’єктів, 
виявлено 47 порушень.

Ветерани- 
податківці

Наказом Голови ДПС Украї-
ни Олександра Клименка в 
органах ДПС встановлено 
нове свято – День вшануван-
ня пенсіонерів і ветеранів 
податкової служби України. 
Його щорічно відзначатимуть 
30 жовтня.

Цього дня податківці України 
вітають і вшановують колишніх 
колег, які своєю наполегливою та 
багаторічною працею створюва-
ли, розбудовували й зміцнювали 
податкову систему України. Ціка-
во, що раніше 30 жовтня податківці 
традиційно відзначали своє профе-
сійне свято, яке з 2005 року було пере-
несено на 2 липня. Тепер у податківців, 
вважай, два власних свята.

Володимир СКІДАНОВ.

Борги наші…

Сорок та сорок – гривня сорок.  
Пиріжок брали? Ні? Тоді з вас 2,40!
Така в мене дурна натура, що я справно 
плачу всі комунальні послуги. Навіть у 
ті роки, коли ніхто нікому не платив: ані 
підприємства людям, ані люди комуналь-
никам – я несла останні копійки за тепло, 
газ, електроенергію і т. д. А моя мудра 
приятелька в цей самий час за призна-
чені на оплату комунальних послуг гроші 
оновлювала собі гардероб. І коли настав 
час «Ч», вона легким розчерком пера 
списала всі свої борги за рахунок вкладів 
на радянській ощадкнижці, лишившись з 
повною шафою модного одягу. Я ж лиши-
лася лише з чистою совістю, бо списувати 
було нічого.

З працівниками служ
би енергонагляду впер
ше познайомилася кіль
ка років тому. У той час 
мені було зручно плати
ти щомісячно за елек
троенергію рівно по 100 
кіловат. Але в осінні та 
зимові місяці, зрозумі
ло, нагорало більше. 
Тож коли на лічильни
ку накопичилось 250 
кіловат, я заплатила за 
все одразу (тоді ще не 
було цінової градації до 
150 кВт і більше). На
ступного дня в кварти
ру нагрянули працівни
ці енергонагляду. Вони 
нишпорили по кімнатах, 
залазили в найтемніші 
закутки, шукаючи, де в 
мене «ліва» розетка, бо, 
за їхнім переконанням, я 
точно крала електроенер
гію. Повитиравши собою 
пилюку там, де давно не 
доходив мій віхоть, пра
цівниці постановили, що, 
значить, у мене несправ
ний лічильник. Жодні 
мої пояснення до уваги 
не бралися. Кажуть, в 
усьому поганому поста
райся знайти хороше. 
Хорошим було те, що 
наступного дня замість 
чорного неоковирного 
радянського лічильни
ка мені безплатно вста
новили акуратненький 
сріблястий електрон
ний.

Потім з «Дніпрообл
енерго» нам почали над
ходити квитанції, сума 
сплат за електроенергію 
в яких була то більшою, 
то меншою від реальних 
моїх платежів.

– Та не зважайте ви на 
ті папірці, – заспокоїла 

мене контролер «Дніпро
обленерго», – платіть ви
ключно за показаннями 
свого лічильника.

Вдруге в липні цього 
року я поцікавилась у 
контролера, як мені вчи
нити, бо при оплаті за 
електроенергію в липні 
2012 р. я не догледіла, що 
касирка банку неточно 
проставила цифру остан
нього показання лічиль
ника, таким чином його 
применшивши на 100 
кВт. Тобто грошей я за
платила більше, ніж кош
тувала зазначена в кви
танції кількість кіловат.

– Не переймайтесь, – 
вдруге заспокоїла мене 
контролер, – менше вка
зали – не біда, гірше, 
коли б більше. Машина 
зробить перерахунок, та 
й я ж відслідковую ваші 
показання.

Так – то й так. І все 
було б нічого, якби дня
ми не завітали до мене 
працівники енергонагля
ду з попередженням, що, 
коли я не сплачу борг, 
мою квартиру негайно 
відключать від енергопо
стачання, простіше – об
ріжуть дроти. «Які борги, 
що за борги? – здивовано 

подумала я і попряму
вала в службу «Дніпро
обленерго», що по вул. 
Ватутіна.

– Та в усьому вин
на Постанова Кабінету 
Міністрів України, – поя
снила працівниця служ
би, – ви ж, я бачу, плати
те за електроенергію десь 
у середині місяця. Отож 
машина ту кількість про
плачених вами кіловат 
ділить на кількість днів, 
виводить середню і до
нараховує на решту днів 
поточного місяця. От ви, 
скажімо, заплатили 16 
вересня за 120 кВт. Ма
шина 120 ділить на 16, і 
виходить, що ви спожи
ваєте за добу в середньо
му 7,5 кВт. Отже, 7,5 мно
жимо на решту 14 днів 
вересня і маємо 105 кВт. 
120 +105 = 225 кВт. Тепер 
множимо 150 на 0,2802, а 
решту 75 – на 0,3648. От 
вам і борг.

– Але ж я не «напа
люю» за місяць 225 кВт, 
максимум 130… І якщо 
рахує комп’ютер, то на
віщо лічильник, навіщо 
щомісяця знімають пока
зання ваші контролери?

– Не знаю, така Поста
нова Кабінету Міністрів, 
– була відповідь.

Зрештою ми зійшлись 
на тому, що мені краще 
платити з 1го числа кож
ного місяця по 1ше чи
сло наступного місяця, 
і тоді мені вдасться об
манути комп’ютер. Для 
цьо го я мушу 1 листо
пада прийти в «Дніпро
обленерго» ще раз, вказа
ти показання лічильника 
на 1ше число й укласти 
відповідний договір, але 
досі нарахований борг 
мені все одно доведеться 
сплатити.

І ось 1 листопада ц.р., 
вистоявши 2,5 години в 
черзі, я нарешті подаю 
сплачену за неіснуючий 
борг квитанцію, але вже 
іншій працівниці служби 
«Дніпрообленерго». Про
глянувши в комп’ютері 
мої платежі, вона по
чинає мені розказувати 
зовсім іншу версію по
ходження моїх боргів. 
Виявляється, в той мі
сяць, коли банківська ка
сирка помилково вибила 
мені не ті показання, мені 
зарахували до сплати 
всього 17 кВт, дарма, що 
проплата становила 37 
грн. 24 коп., що явно не за 
17 кВт. А далі комп’ютер 
сплюсував мені донара
хування до кінця місяця 
за вищенаведеною схе
мою та фактично вже 
проплачені мною 132,9 
кВт. Таким чином у сумі 
вийшло понад 300 кВт. 
Ось через те мій борг іще 
більше зріс. І я мушу за
платити ще певну суму, 
аж тоді вийду, як кажуть, 
на нулі. Спроба звірити 
ці шалені ефемерні кі
ловати якщо не з моїми 
показаннями, то хоча б 
з тими показаннями, які 
знімали впродовж цьо
го періоду контролери 
енергонагляду, успіху не 
мала. В очах усієї черги, 
яка божеволіла в очіку
ванні в цьому маленько
му тісному приміщенні, я 
була злісною скандаліст
кою. В очах працівників 
служби «Дніпрообленер
го» я була дурепою, яка 
чортзна по якому щомі
сяця акуратно вносить 
оплату по показниках 
свого лічильника, рока
ми не приходить робити 
звірку і взагалі невідомо 
чого від них добивається. 
Тож мене розлючено від
штурхнули від віконця 
тієї служби, спасибі, що 
ще не побили.

Заплативши все, що 
від мене вимагалося, аби 
відчепилися, я за дани
ми своїх квитанцій сіла 
й порахувала (що на
відріз відмовилися зро

бити працівниці служби 
«Дніпрообленерго»), що 
від березня цього року 
і станом на 1 листопа
да 2012 року (саме той 
спірний період) моя ро
дина спожила 1098 кВт 
електроенергії. За цей 
час нами сплачено 403,56 
грн. Розділимо 403,56 на 
1098 – вийде, що ми спла

чували за ВСЮ без 
винятку спожиту 
електроенергію по 
0,367540 коп./кВт, 
залишаючись при 
цьому злісни
ми боржниками, 
яким притьмом 
треба відрізати 

електродроти. Комен
тарі, як кажуть, зайві.

Я не знаю, що в ли
стопаді нарахує (чи до
нарахує) мені за елек
троенергію комп’ютер 
«Дніпрообленерго», хоч я 
точно знаю що (перевіре
но часом) ми за місяць 
споживемо значно мен
ше, ніж 150 кВт електро
енергії. Але довести це 
буде неможливо, оскіль
ки в енергопостачаль
ника і в енергоспожива
ча, як з’ясувалося, різні 
системи розрахунків. У 
них рахує комп’ютер, у 
нас – лічильник, і це, як 
кажуть в Одесі, дві ве
ликі різниці. Тож сама 
себе запитую: навіщо 
нас закликають еконо
мити електроенергію? А 
відповідно, навіщо я ви
трачалася на економні 
лампи по всій квартирі, 
якщо вони однак нічого 
не вирішують і платити 
доведеться не за те, що 
спожив, а за те, що десь 
там у Дніпропетровську 
тобі нарахували? Неяс
но й те, навіщо до нас 
щомісяця ходять конт
ролери енергонагля
ду, якщо зняті ними 
показання з наших лі
чильників, як я зрозуміла 
з пояснень працівни
ків служби «Дніпрообл
енерго», тільки заплуту
ють справу. Втім, певно, 
й вони розуміють без
глуздість свого до нас 
ходіння, інакше з чого 
б то в «Дніпрообленер
го», що по вул. Ватутіна, 
висіло оголошення про 
те, що в цю контору на 
постійну роботу потріб
ні контролери. Розумію, 
що запитання ці рито
ричні, бо відповісти на 
них мені ніхто з праців
ників «Дніпрообленерго» 
так і не зміг. Шкода часу, 
шкода нервів, шкода дар
ма заплачених грошей. 
Шкода того, що і в май
бутньому ситуація може 
повторитися. Тож і зга
дався при нагоді ще ра
дянський анекдот, який і 
винесено в заголовок.

Мотрона ПАНОВА.

Посміхніться 
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Кривбас мистецький

g Твої люди, місто

Поезія, продиктована зверху
Приїзд цього непересічного письменни-
ка – завжди справжня літературна подія 
для Криворіжжя. Ось і цього разу, як 
мовиться, з корабля на бал – прямо з мо-
сковського потяга до міської виставкової 
зали завітав відомий російський поет-
шістдесятник, наш видатний земляк 
Володимир Алейников. До рідного Кри-
вого Рогу його привела приємна місія 
– презентація нового двотомного ви-
дання творів, яке побачило світ завдяки 
допомозі мецената Сергія Нєженцева.

Вшановувати поета зі-
брались його численні дру-
зі й поціновувачі. З вихо-
дом нової книги літератора 
привітала заступник на-
чальника управління куль-
тури виконкому міськ ради 
Наталія Стрига. «Вірші 
Алейникова продиктова-
ні йому зверху», – пере-
конувала присутніх ди-
ректор виставкової зали 
Ольга Валенська.

– Це двотомник вибра-
них віршів, який вийшов у 
Києві за допомоги Сергія 
Нєженцева, – поділився 
з журналістами письмен-
ник. – До нього ввійшли 
вірші з різних книжок, з 
1964 по 2011 рік, усі вони 
чимось прикметні, важ-
ливі для мене. Я вибирав 
їх інтуїтивно, як завжди, 
тому що важко відібрати 
окремі речі. Хто знає мою 
поезію, той помітив, що 
там усе взаємопов’язане 
як цілісний організм, зу-
стрічаються варіації або 
ж продовження попере-
дньої теми. А в цьому ви-
падку мені довелось до 
кожного вірша ставитись 
як до закінченого твору, 
але духовними нитками 
все ж пов’язаного з попе-
реднім. Зробити це було 
непросто, треба було себе 
обмежувати. Результатом 
я задоволений.

– Володимире Дмитро
вичу, ви довгий час жили 
в Москві, зараз мешкає
те в Коктебелі, але час
то навідуєтесь до Кри
вого Рогу…

– Це й не дивно. Я тут 
виріс, тут моє підґрунтя, 
все рідне й дороге. І хоча 
час вносить свої коректи-
ви в образ міста, та воно 
для мене впізнаване, усі 
куточки – найдорожчі. 
Тягне сюди нестримно, 
і я не хочу обривати цей 
зв’язок. Батьківщина – це 
серйозне поняття, а не 
високі слова. Тут я почав 
писати, малювати, по-
знайомився з чудовими 
людьми. Усе це вплину-
ло на моє становлення. 
Траплялось, я подовгу 
бував тут, багато писав. 
Половина моїх віршів 
і прози досі не видана. 
Вважаю, кожен має за-
йматись тією справою, 
до якої він покликаний. 
Я багато пишу, бо не бачу 
для себе іншого шляху. 

Пишу спогади про ми-
нулу епоху, про творчих 
людей, які багато значи-
ли для мене. Тиражі зараз 
невеликі, тому я навіть не 
здогадуюсь, як мої кни-
ги сюди доходять. Але, 
впевнений, книга має йти 
до людей. У неї своє жит-
тя: наодинці з книгою 
люди знаходять і сприй-
мають те, що їм ближ-
че. Помітив, що стаю все 
вимогливішим до себе 
з роками, наполегливо 
розширюю можливості 
мови. Мова, її розвиток, 
зображувальні засоби, 
пластика мене надзви-
чайно захоплюють. Я вже 
багато років не розділяю 
вірші і прозу: у прозі є 
віршовані вкраплення, 
своєрідна графіка, полі-
фонічні речі, які приго-
дилися мені з занять му-

зикою. Довгі роки мене 
не видавали, а тепер от 
якось розкачалося, і ви-
давці самі пропонують 
свої послуги, виходить 
багато журнальних пу-
блікацій. І я радий, що 
мені є що запропонувати. 
Цієї зими одразу три мої 
книги вийшли у Москві.

– А як ви ставитесь до 
сучасної української по
езії?

– Я не дуже добре знаю 
сучасних поетів. Але з 
дитинства пам’ятаю улю-
блених авторів. Павло 
Тичина, без сумніву, на-
ціональний український 
геній, Микола Вінгра-
новський – великий поет 
і прозаїк. Я бачив його 
одного разу в 1962 році, 
коли він приїздив до Кри-
вого Рогу, читав тут свої 
вірші. Видно, що літера-

тура не стоїть на місці, за-
раз відзначається потяг до 
верлібру – вільного вірша. 
Але, на мою думку, зло-
вживати цим не можна, 
оскільки українській мові 
притаманна своя гармо-
нія, традиція. Буду радий, 
якщо нам випаде відкри-
вати нові цікаві імена лі-
тераторів.

– 22 жовтня в Москві 
ви отримали премію іме
ні Івана Буніна...

– Це престижна премія, 
хороша, я радий її отри-
мати, хоча це й було дово-
лі неочікувано. Я тільки-
но її отримав – і одразу до 
вас, прямісінько з поїзда. 
Загалом премій у мене ба-
гато: і Андрія Бєлого, і Да-
вида Бурлюка, і численні 
журнальні премії.

– А з ким із криворізь
ких митців ви дружили?

– Досить тісно із наши-
ми поетами Юрієм Камін-
ським, Олегом Хмарою, 
Володею Пожаренком, 
Рудольфом Каном. Наша 
дружба суттєво вплинула 
на мене, ми підтримували 
зв’язки довгі роки. Я ви-
давав їхні книги, робив 
публікації про них у жур-
налах «Волга», «Хреща-
тик», «День і ніч». У нас 
було справжнє братство, 
взаєморозуміння з напів-
слова, скільки всього було 
сказано, пережито! Я зга-
дую про це у своїх кни-
гах, особливо 60-ті, 70-ті 
роки. Тоді, на перший 
погляд, видавалось, що в 
країні нелегко живеться, 
а насправді життя било 
ключем, відбувалось ста-
новлення духу. Ми багато 
писали, читали. І забути 
це неможливо, бо це осно-
ва того, що було раніше, і 
того, що буде потім…

g Обрії мистецтва

Де свої води Інгулець несе здаля…
Перше джерельце, з якого бере витоки рідний сер-
цю Інгулець, перший місток через річку, трохи далі 
– спокійне плесо ставочка, піщаний брід, живописні 
береги степової ріки у селі Мала Олександрівка. Усе 
це – фотороботи майстра-аматора, відомого у Кри-
вому Розі підприємця, колекціонера, «покровителя» 
місцевих художників Сергія Нєженцева. У виставковій 
залі відкрилась його експозиція «Рідний Інгулець».

– Загалом фотографій у мене 
тисячі. А от саме ця колекція 
присвячена Інгульцеві, вона 
збиралась кілька років у різних 
місцинах. Спочатку виникла 
ідея зробити тематичну вистав-
ку, пов’язану з Кривим Рогом, 
з рідними місцями. Я виріс на 
Інгульці, на вулиці Умникової, 
що на Гданцівці. Для мене це 
статусна, рідна річка, живий 
організм, який пов’язує люди-
ну з батьківщиною. Тому над-
звичайно цікаво було віднайти 
її витоки, подивитись, яка вона 
на початку, в середині русла та 

в низинах. Десь читав, що Інгу-
лець утворює дельту, але жод-
ного разу цього не бачив. І ось 
разом із нашими краєзнавцями 
Миколою Бабенком та Іваном 
Найденком ми їздили туди, від-
кривали для себе красу і непо-
вторність степових краєвидів. 
Потім тривала обробка фото-
знімків, робота з фотохудож-
никами. Велику допомогу в 
редагуванні та відборі фотогра-
фій надала мені Інга Токар. Ось 
фото, зроблені у балці села То-
пило Кіровоградської області, 
а це вже ставочок, станція Ци-

булеве, ось піщаний брід ниж-
че Олександрії, швидка течія 
поблизу Лозуватки, Снігурівки, 
Малої Олександрівки.

Добру оцінку роботам Сер-
гія Нєженцева дав губернатор 
Дніпропетровщини Олександр 

Вілкул, принагідно оглянувши 
виставку робіт майстра-аматора 
біля театру імені Тараса Шевчен-
ка. Зазирнувши найближчим ча-
сом до виставкової зали, ви теж 
зможете помилуватись степо-
вим красенем Інгульцем.

_________________________________________________________________________ Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

 Володимир Дмитрович Алейников (28 січня 1946 
року) – російський поет, один із засновників СМОГа. 
Виріс у Кривому Розі, куди родина переїхала в квітні 
1946-го. Вірші і прозу почав писати у шкільні роки. За-
ймався музикою, живописом і графікою. У 1962-1964 
рр. входив до групи молодих криворізьких поетів. 
З 1962 р. – перші публікації віршів у газетах. Зазнав 
хрущовських гонінь «за формалізм». Був знайомий 
і дружив з багатьма представниками радянського 
андеграунду. Наразі живе і працює в Коктебелі (Крим).

Оглядаючи експозицію.

Заради  
ближнього  
свого

 У першу неділю листопада 
в Україні відзначається День 
працівника соціальної сфери. 

З нагоди цього свята 1 листо-
пада в музичній школі №1, що 
у Центрально-Міському районі, 
відбулися урочистості. Приві-
тання приймали винуватці свята: 
працівники управління праці та 
соціального захисту населення 
виконкому Центрально-Міської 
районної у місті ради, управління 
Пенсійного фонду України у Цен-
трально-Міському районі, голови 
районної організації ветеранів, 
товариств інвалідів та Червоного 
Хреста, члени громадських орга-
нізацій.

Велелюдне зібрання привітала 
керуюча справами виконкому 
Центрально-Міської районної у 
місті ради Л. Дмитрієва. Сумлінну 
та самовіддану працю 16 праців-
ників цих організацій вона від-
значила грамотами виконкому. 
Найкращих працівників територі-
ального центру соціального обслу-
говування (надання соціальних 
послуг) у Центрально-Міському 
районі привітав депутат райради 
В. Соцький. Святковий настрій до 
профі-свята створювали творчі 
колективи району.

Ринок у вогні
За повідомленням прес-

служби МУ МНС України у 
Кривому Розі, 5 листопада 
обідньої пори на території 
Центрально-Міського ринку 
сталася пожежа – горіли тор-
гові ряди загальною площею 
у 150 кв. м. 

За попередніми даними, на 
господарчій частині ринку, де 
реалізують гардини, тюль, буді-
вельні матеріали, зайнялися ро-
лети. Прилегла до палаючих яток 
територія довго залишалась за-
димленою.

На гасіння пожежі прибули по-
жежно-рятувальні підрозділи, 4 
одиниці техніки спецпризначен-
ня. Ліквідувати полум’я вдалося 
за 7 хвилин. На щастя, постражда-
лих та жертв немає, проте 10 кон-
тейнерів з товаром було знищено. 
Причини загоряння та сума збит-
ків наразі встановлюються.

Дотація  
на молодняк

З метою підтримки галузі 
тваринництва, на виконання 
Постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.04.2012 № 342 
у районі здійснюється прийом 
документів від громадян для 
виплати спеціальної бюджет-
ної дотації на утримання та 
збереження молодняка вели-
кої рогатої худоби до певного 
віку. 

Дотація виплачується на мо-
лодняк, який досяг віку від 3 до 15 
місяців. Для внесення запису до 
реєстру фізичних осіб, які мають 
право на отримання дотації на 
молодняк, документи необхідно 
подати до 1 грудня 2012 року до 
Центру надання послуг в режимі 
«єдиного вікна» виконкому Цен-
трально-Міської районної у місті 
ради (вул. Леніна, 27, перший по-
верх, тел. 90-07-85).

Тетяна ДРЄЄВА.
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Бесіди за кавою

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Інгулецький район

«Петриківський 
дивосвіт»

На базі комунального 
дошкільного дитячого на-
вчального закладу №127 
пройшов районний відбір-
ковий тур міського мис-
тецького свята «Петри-
ківський дивосвіт». Його 
учасниками стали методис-
ти і вихователі дитсадків. 
Творчі доробки педагогів 
перетворили хол на чарів-
ний світ національного де-
коративного ремесла, яке 
втілює споконвічне духо-
вне багатство.

Керівник районної школи пе-
триківського розпису, практич-
ний психолог О. Некрасова роз-
повіла учасникам заходу про 
своєрідність техніки, значення, 
різновиди мотивів самобутньо-
го жанру і зупинилась на необ-
хідності змалку залучати дітей 
до креативного мислення. Вихо-
ватель-методист О. Коломоєць 
за допомогою слайд-шоу по-
знайомила з плеядою видатних 
майстрів розпису та зразками 
їхніх робіт. З-поміж експонатів 
виставки було обрано кращі для 
представлення на міському рів-
ні.

Зустрілись 
різні покоління 
спортсменів

У Палаці спорту ДП «Спорт-
Майстер» СК «Інгулець» зу-
стрічались гандболісти всіх 
поколінь, які колись відві-
дували дитячо-юнацьку 
спортивну школу №2. 

Під час матчів серед чоло-
віків і жінок суддівський кор-
пус обирав кращих у своєму 
амплуа гравців. Серед ворота-
рів такими визнано Анатолія 
Цвяха та Оксану Шажко, край-
ніх гравців Петра Канана і Ві-
кторію Князєву, напівсередніх 
– Віталія Васильєва і Віту Ша-
ран, розігруючих – Володими-
ра М’якоту і Альону Флеєрову, 
лінійних – Віктора Кутового і 
Надію Марчук.

Далі розпочався вечір спо-
гадів. Теплі вітання спортсме-
нам різних поколінь адресував 
голова Інгулецької райради, 
колишній директор ДЮСШ-2 Єв-
ген Рижков. Програму супрово-
джували виступи вокальних ан-
самблів «Горлиця» та «Лунный 
свет».

Познущався 
над неповно-
літнім

В Інгулецькому райвідділі 
міліції порушено карну спра-
ву проти двадцятирічного 
парубка, котрий минулої су-
боти без причини жорстоко 
побив неповнолітнього учня 
ПТУ-45. 

Постраждалий госпіталізова-
ний із контузією правого ока, 
численними крововиливами та 
синцями.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

Детективний Роман
Карколомні погоні, обов’язково – пере-
стрілки, небезпечні пригоди, романтичні 
зустрічі, раптові розв’язки – асоціації з 
детективом як жанром. Також уявляєть-
ся і схожий набір рис, нібито неодмін-
но властивих приватним сищикам. 
Директор єдиного в Кривому Розі 
детективного агентства «Ікс-інфо» 
Роман Худяков розкриває справжні 
обставини своєї професії.

– Пане Романе, наскіль-
ки легітимне ваше занят-
тя з точки зору україн-
ського законодавства?

– На початку 90х ро
ків з’явився, умовно ка
жучи, прообраз закону, 
регламентуючого таку ді
яльність. Я, до слова, мав 
прямий стосунок до роз
робки його положень. «У 
шухляді» проект проле
жав аж до 2005го, у дещо 
вдосконаленому вигляді 
був прийнятий у першо
му читанні. Але аж ніяк не 
працюємо поза законом, 
на певні чіткі правові акти 
всетаки спираємося. При
міром, чинний офіційний 
перелік професій пунктом 
80.3 передбачає існування 
приватних детективів. Хоч 
окремого закону ще не до
чекались, у деякі сфери, з 
огляду на інші юридичні 
моменти, нам втручатись 
заборонено категорично. 
Оперативнорозшуковою 
діяльністю мають займа
тись виключно державні 
правоохоронні структу
ри, їхніми привілеями за
вжди лишатимуться сте
ження і прослуховування 
за санкціями суду та про
куратури, вербовка аген
тури тощо. За великим 
рахунком, воно нам зо
всім зайве, цілком досить 
того, що ніхто не стає на 
перешкоді добровільному 
спілкуванню з можливи
ми очевидцями подій, які 
цікавлять наших клієнтів, 
оточенням певної людини, 
збору загальнодоступних 
відомостей – а саме це є 
основою нашої роботи.

Нерідко звертаються 
шанувальники примітив
них кримінальних сері
альчиків, готові викласти 
колосальну суму за  вста
новлення «жучків» недру
гам чи конкурентам. Мої 
пояснення щодо величез
ної невідповідності кіно
шних сюжетів реаліям 
життя ними сприймають
ся мов марево божевіль
ного: «На екрані так чи
нять, значить, переймайте 
сучасні методи роботи. 
Що ж ви за професіо
нали?!» Одразу вказую 
подіб ним «знавцям» на 
двері, бо вигадані персо
нажі за одну серію здатні 
натворити «подвигів» на 
кілька довічних ув’язнень.

– До того ж, докази, 
добуті у протизаконний 
спосіб, не розглядаються 
в судах…

– Та й елементарно де
шевше працювати добре 
перевіреними «дідівськи
ми» методами, походи
ти, порозпитувати народ. 
Уміння спілкуватись – не

оціненний талант для 
оперативного співробіт
ника будьякої 
служби, хоч роз
відки, хоч приват
ного слідчого.

– Як особисто 
ви стали детек-
тивом?

– Тривалий час 
працював у карно
му розшуку Сак
саганського райо
ну. В 1990 році вийшов у 
відставку, з колегами, та
кож «колишніми», відкри
ли філію ленінградсько
го агентства «Алекс». На 
жаль, у той період подібні 
структури заглиблювались 
у надання охоронних по
слуг, довелось засновувати 
свою фірму. Принагідно, 
десь у 1996му, заснували 
все українську асоціацію 
детективів, до сьогодні з 
майже 300 учасників ли
шилось менше десяти.

– З якими клопотами 
найчастіше звертають-
ся клієнти?

– Багато хто бажає роз
шукати зниклих родичів. 
У цьому аспекті ми здатні 
проявити більшу сприт
ність за міліцію. Власне, я 
нерідко співчуваю право
охоронцям через покладе
ний на них великий тягар 
паперової мороки. Резуль
тати розшуку напряму за
лежать від часу звернення 
по допомогу, важливо не 
згаяти буквально перші 
години: міліція ж, по букві 
закону, може почати діяти 
лише через три доби, та й 
далі з об’єктивних причин 
виникає немало бюрокра
тичних зволікань. Іноді 
взагалі не існує вагомих 
підстав тривожити право
охоронців.

Наприклад, звернулась 
жителька західної облас
ті, шість років як втратила 
зв’язок із братом. Батьки 
померли, коли вона виїха
ла на навчання, хлопця від
правили до інтернату. Мо
лода жінка знала тільки 
колишню адресу, де давно 
оселились зовсім чужі осо
би. Нам вистачило тижня, 
щоб знайти близьку їй лю
дину. Причому, дуже вчас
но: він потрапив у кри
мінальну халепу, сестра 
миттю примчала й допо
могла уникнути в’язниці, 
бо подільники спробували 
звалити провину на безза
хисного сироту.

– З міліцією ладите?
– Маємо дуже тісні кон

такти, конкурентів колеги 
в погонах у нас не вбача
ють. Залучаємось до вста
новлення істини в кримі
нальних справах, однак 
позбавлені права виступа

ти в судах як свідки і пред
ставники однієї із сторін, 
це прерогатива адвокатів.

– Себто кличуть вас у 
поміч ті, хто не задово-
лений протіканням слід-
ства?

– Само собою, однак на
рікань міліції не виникає, 
бо в них, як правило, за
вжди бракує власних сил 
устигати на всіх фронтах. 
Зазвичай працюємо навіть 
не паралельно, а спільно. 
Пригадую, взимку гро
мадянин подав заяву про 
зникнення дружини. Бать
ко жінки запідозрив лихе, 
покликав нас. Поспілку
вались у райвідділі з опе
ративниками, отримали 
дозвіл ще раз опитати су
сідів. І дійсно, дід, страж
даючий безсонням, бачив, 
як опівночі чоловік, ля
кливо озираючись, тягнув 
на санках велику ношу в 
напрямку ставка. Невдо
взі водолази дістали з опо
лонки мертве тіло.

– Напрошується пи-
тання, чому міліція не 
встановила це самостій-
но?

– Причин чимало. Що
дня до будьякого райвід
ділу надходить десяток 
заяв про зникнення, плюс 
невідомі трупи. За штат
ним розписом займатись 
цим мають дві особи. Фі
зично нереально всюди 
встигнути! Варто зважати 
і на вельми прикру обста
вину – далеко не рідкість, 
коли дехто, через певні 
упередження, відмовля
ється розповідати правду 
людям у формі.

– Під час виборчої кам-
панії надходили пропози-
ції зібрати пікантні дані 
про кандидатів у депу-
тати?

– Відбою не було, мір
кував, чи не вивісити на 
дверях табличку, щось на 
зразок: «Територія, віль
на від компромату». Моє 
кредо непорушне: ніякої 
політики! Щедрі дивіден
ди зірвати легко, проте в 
майбутньому доведеться 
сутужно. 

– До сімейних справ за-
лучають?

– Спроможні знайти 
відповіді у ситуації з «про

блемними» дітьми. Чим 
чадо переймається на до
звіллі, з ким товаришує. 
Цілком природна батьків
ська реакція – турбува
тись про нащадків, проте 
не до міліції ж бігти, коли, 
власне, ще нічого не тра
пилось… Не привертаючи 
уваги, опитуємо вчителів, 
ровесників, сусідів.

Один татусь ударив на 
сполох: у дочкивідмінниці 
звідкілясь беруться далеко 
не кишенькові гроші. За
підозрив її навіть у занятті 
проституцією. Виявилось, 
вони з подругою влашту
вались на роботу після 
школи.

Трапляється, не нав’яз
ливо і непомітно опіку
ємо тих, хто перебуває у 
відрядженнях, – на про
хання їхніх керівників. 
Затія це вельми копіт
ка, необхідно задіяти 45 
оперативників, коштує 
послуга, відповідно, купу 
грошей. Знаєте, багатьом 
властиво на чужій землі 
творити дивні справи, з 
іноземцями взагалі від
буваються непередбачу
вані пригоди. Недавно 
попередили таку історію. 
Заможний європеєць 
удень вів бізнесові пере
мовини, з вечора до ран
ку розважався в клубах. 
Раз серед ночі вийшов на 
ганок охолонути, тільки 
дістав цигарчину, один 
тип його ніби ненароком 
штовхнув, другий вправ
но витягнув портмоне. 
Ми з напарником сто
яли напоготові, одразу 
блокували грабіжників, 
відібрали здобич, мовби 
піднявши з підлоги, по
вернули гаманець. Гість 
міста й уваги не звернув 
на штовханину навколо 
нього.

– Усе ж ближче до суто 
сімейних конфліктів. По-
дробиці подружньої зради 
встановлюєте?

– 80% звернень якраз 
такого роду, з них 80% є 
маніакальною ревністю. 
Совість не дозволяє обби
рати психічно неврівнова
жених персон – тим паче, 
ніякі факти, точніше їхня 
відсутність, не похитнуть 
підозри на межі параної. 
Яскравий приклад. Дру
жина від’їхала в далеку по

дорож, благала проконтро
лювати поведінку чоловіка. 
Приводів сумніватись у 
його пристойному пово
дженні не виникало зо
всім, дім – робота – дім, 
ніяких гостей, нікуди не 
відлучається. Куди ж там: 
«Встановіть у квартирі ка
мери прихованого спосте
реження, озолочу!»

Користь можемо при
нести в судовій тяганині 
при розлученні, приміром, 
якщо хтось із подружжя 
приховує частину спільно 
нажитого майна: визначи
мо точно розміри статків, 
де, що, куди поділось. Утім, 
це більше повинно хвилю
вати адвокатів.

Повторюю, бо надто на
боліло. Вкрай хибний об
раз нашого фаху створили і 
підживлюють російські те
лесеріали, через них почут
тя реальності, законності, 
здорового глузду зміню
ється враженням вседозво
леності й «всюдисущості» 
приватних детективів – 
тільки плати. Абсолютним 
безглуздям (до того ж – на
певно злочинним) є про
слуховування телефонів, 
роздруківка SMS. Важливі 
речі давно ніхто по мобіль
ному не обговорює, така 
ситуація, між іншим, була 
завжди, надзвичайною уда
чею для оперативника і 20, і 
30 років тому було вихопи
ти суттєвий момент з теле
фонних розмов.

До речі, щоб працювати 
з електронною апаратурою 
по виявленню «жучків», 
необхідна окрема ліцен
зія. І це ще не весь клопіт, 
відомі випадки, коли мої 
колеги з інших агентств 
знаходили мікрофони, а 
державні силові структури 
їх за це шпетили, щоб не 
втручались у спецоперації.

– І все ж, на замовлен-
ня адекватного індивіда 
можете простежити за 
його «половиною»?

– Чому б і ні. Але не «про
стежити», це попадає під 
статтю про переслідуван
ня. Повністю легальним 
шляхом легко відтворити 
деталі життя кожного. От 
тільки потрібно задава
тись питанням: навіщо?.. 
Взаємну довіру, як і втра
чені моральні цінності, де
тектив не відродить.
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Сільпо Metro Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,59 – 2,99 1,32 – 1,78 2,00 – 3,00
Буряк (кг) 2,49 1,24 3,00
Морква (кг) 1,69 – 3,49 1,99 – 2,09 3,00
Огірки (кг) 13,99 – 14,58 – 9,00 – 12,00
Капуста (кг) 1,69 – 10,69 1,95 2,00 – 2,50
Помідори (кг) 7,99 – 9,78 10,73 5,00 – 9,00
Яблука (кг) 1,99 – 9,99 5,65 – 6,70 4,00 – 9,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 31,84 – 62,99 42,49 – 61,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 46,89 – 59,99 26,48 – 70,19 36,00 – 55,00
Кури (кг) 21,49 20,36 – 22,26 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 7,00 – 14,84 14,18 7,00 – 9,00

Бакалія
Цукор 5,49 – 7,74 6,00 – 6,82 5,80
Пшоно 3,94 5,10 – 6,64 3,50 – 5,50
Рис 5,38 – 19,24 7,99 – 10,66 5,50 – 10,50
Гречка 7,94 – 8,99 8,78 – 18,78 9,50 – 10,00
Олія соняшникова 10,09 – 16,79 13,73 – 15,89 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,59 – 9,14 4,58 – 4,79 3,00 – 6,00
Борошно (кг) 3,09 – 10,09 3,59 – 4,84 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,79 – 7,57 4,87 – 7,98 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,39 – 8,34 6,79 – 7,97 6,00
Сир твердий (кг) 37,54 – 113,24 46,80 – 95,99 49,95 – 89,90
Вершкове масло (0,2 кг) 10,14 – 21,44 10,19 – 17,29 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,84 – 10,99 5,16 – 7,36 20,00
Кефір (0,5 л) 4,14 – 7,98 3,68  –

Подробиці

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Кошик споживача

Ціни записала Любов КОЗИНЕЦЬ.

грн.

Розквітла  
«Ромашка»

У селі Радушному рекон
струйовано дитячий заклад 
«Ромашка» з використанням 
енергозберігаючих техноло
гій та новітніх матеріалів. 

У ході робіт було добудовано до-
даткові приміщення для спортив-
ної зали, харчового та медично-
го блоків, кімнат для дітей, а та-
кож перехід, який з’єднав два кор-
пуси. У дитсадку прокладено нові 
системи тепло- і водопостачання, 
встановлено металопластикові ві-
кна. У пофарбованих у приємні для 
ока кольори кімнатах, де навчати-
муться та відпочиватимуть діти, – 
сучасні меблі, у харчоблоці – не-
обхідне технологічне обладнання. 
Довершують картину спортивно-
ігрова зона з 8 майданчиків і тіньо-
ві завіси на подвір’ї. А ще – зимо-
вий сад з живими рослинами, зо-
крема фікусами та хризантемами. 
На всю цю красу витрачено близь-
ко 13 мільйонів гривень.

На відкриття дитячого закладу 
завітав голова Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації 
Олександр Вілкул, за підтримки 
якого і було реконструйовано «Ро-
машку». Радушанці щиро подяку-
вали високому керівнику за увагу 
до їхніх дітей.

Узагалі ж, за останні роки в 
Криворізькому районі створено 2 
навчально-виховні комплекси по 
типу «дитсадок – школа» для 40 
дошкільнят, відкрито 4 додаткові 
групи при діючих дошкільних за-
кладах для 80 дітей. Оце і є справ-
жня увага до майбутнього україн-
ської нації.

Працевлаштовано 
10 сільських  
мешканців

У поточному році центром за-
йнятості району працевлаштова-
но 10 жителів сіл. Але цього за-
надто мало, вважає директор 
центру Олександр Пухов і просить 
роботодавців сприяти молодим 
спеціалістам у працевлаштуванні.

155 сімей  
отримали субсидії

У Криворізькому районі 
триває роз’яснювальна робо
та серед населення щодо про
цедури прийняття необхідних 
документів з питань призна
чення субсидії на житловоко
мунальні послуги. 

Так, минулого місяця співро-
бітниками управління праці та 
соціального захисту населення 
райдержадміністрації проведе-
но прийоми в Лозуватській, Кі-
ровській, Новопільській, Христо-
форівській сільських радах. У ре-
зультаті виїзних прийомів ще 155 
сімей отримали субсидії.

До речі, цими днями працівни-
ки соціальної сфери, до яких на-
лежать і 15 співробітників управ-
ління праці та соціального захис-
ту населення, відзначили своє про-
фесійне свято. Таким невеличким, 
але дружним колективом вони об-
слуговують понад 15 тисяч меш-
канців району, тобто вирішують 
проблеми ветеранів війни, чорно-
бильців, малозабезпечених сімей 
з дітьми, багатодітних родин, не-
мічних та одиноких непрацездат-
них громадян, розглядають питан-
ня оплати та охорони праці на під-
приємствах, в організаціях, уста-
новах Криворізького району.

Микола КРАМАРЕНКО.

g Повідомлення
До уваги суб’єктів господарювання!

Відповідно до Програми розвитку підприємництва в 
місті на 2011-2012 роки, затвердженої рішенням місь-
кої ради від 22.12.2010 № 66, управлінням розвитку 
підприємництва виконкому міськради будуть проведе-
ні семінари на тему «Актуальні питання ведення бізне-
су» для суб’єктів господарювання за участю представ-
ників органів державного нагляду і контролю щодо об-
говорення актуальних питань ведення бізнесу. Запро-
шуємо суб’єктів господарювання взяти участь у зазна-
чених заходах, які відбудуться:

– 15.11.2012  об 11.00  у залі засідань виконкому Сак-
саганської районної у місті ради (вул. Мелешкіна, 32);

– 15.11.2012 о 14.00 у залі засідань виконкому Жов-
тневої районної у місті ради  (вул. Шурупова, 2).

Довідки за телефоном  92-25-89. 
Управління розвитку підприємництва  

виконкому міськради.

Протягом 9 місяців 2012 року на території Інгулецького райо-
ну в побуті травмовано 3400 осіб, у тому числі 636 дітей віком до 
14 років. Згідно з проведеним аналізом стану та причин травма-
тизму невиробничого характеру, рівень травматизму невироб-
ничого характеру в порівнянні з минулим періодом 2011 року 
зменшився на 11%.

У зазначений період найбільш високий рівень травматизму 
зафіксовано з причин випадкових падінь потерпілих - 49% (1733 
випадки), в тому числі з дітьми до 14 років -18% (або 315 чол.); 
випадкової дії неживих механічних сил - 11% (387 випадків), в 
тому числі 102 дитини; нападу з метою нанесення ушкодження - 
5% ( 186 випадків), з них -171 дитина.

З метою поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого 
середовища на підприємствах, установах і організаціях району всіх 
форм власності, соціального захисту їх працівників, зниження рів-
ня травматизму виробничого та невиробничого характеру, в райо-
ні діє рада з питань безпечної життєдіяльності населення. За 9 мі-
сяців 2012 року проведено три засідання ради, на яких розгляну-
то 17 питань щодо профілактики випадків травматизму невироб-
ничого характеру, прийняті відповідні рішення.

Робота щодо зниження рівня травматизму невиробничого ха-
рактеру в районі продовжується.

Інгулецька районна у місті рада.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 
05.04.1994 № 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і 
регіональних угод, колективних договорів» виконком Тернівської 
районної у місті ради надає перелік підприємств, установ та орга-
нізацій Тернівського району м. Кривого Рогу, що зареєстрували ко-
лективні договори протягом ІІІ кварталу 2012 року, а саме:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІВНІЧАВТО»;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Північпром-

буд»;
3. Комунальний дошкільний навчальний заклад № 260 відді-

лу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради;
4. Комунальний дошкільний навчальний заклад № 125 відді-

лу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради;
5. Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНЄСТР»;
6. Комунальний санаторний дошкільний навчальний заклад 

№ 216 відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради;
7. Закрите акціонерне товариство «МАСП»;
8. Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1»  Криворізької міської ради.
Протягом III кварталу 2012 року зміни та доповнення до колек-

тивних договорів внесли:
1. Комунальний заклад «Криворізький протитуберкульозний 

диспансер № 2» Дніпропетровської обласної ради.
2. Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна орга-

нізація № 14»; (двічі).
3. Комунальна установа «Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) у Тернівському ра-
йоні».

Станом на 01.10.2012 на підприємствах, в установах та органі-
заціях району діє 119 колективних договорів.

За ІІІ квартал 2012 року зареєстровано:
- 8 колективних договорів;
- 4 змін та доповнень до колективних договорів.

Тернівська районна у місті рада.

Виконкомом Інгулецької районної у місті ради за III квартал 
2012 року здійснено повідомну реєстрацію колективних догово-
рів та доповнень до колективних договорів таких підприємств, 
установ та організацій: Криворізький дошкільний навчальний 
заклад №132 - №602, Криворізька загальноосвітня школа №114 - 
№603, Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄСК» - №604, 
Криворізький дошкільний навчальний заклад №257 -№605, Кри-
ворізька гімназія №127 - №606, ПРАТ «Інгулецкий хлібозавод» - 
№607, КЗ «Криворізька міська лікарня №17» Дніпропетровської 
облради» - №608, Криворізький дошкільний навчальний за-
клад №187 - №609, Криворізький дошкільний навчальний за-
клад №45 - №610, Криворізький дошкільний навчальний заклад 
№127 - №611, Криворізький дошкільний навчальний заклад 
№83 - №612, Дитячо - юнацька спортивна школа №2 - №613.

Всього по району колективними договорами охоплено 84 під-
приємства, установи та організації. Чисельність працівників, 
охоплених колективними договорами, складає 19266 чоловік, 
у тому числі по підприємствах комунальної форми власності - 
2417 чол. (тобто 12,5%).

Інгулецька районна у місті рада.

Станом на 01.10.2012 в районі діють 257 колективних догово-
рів підприємств, установ та закладів, якими охоплено 36513 пра-
цюючих.

Серед підприємств малого та середнього бізнесу уклали та за-
реєстрували колективні договори 83 підприємства з загальною 
чисельністю працюючих 1099 осіб.

Здійснено за ІІІ квартал 2012 року повідомну реєстрацію 3 ко-
лективних договорів:

1. Комунальна установа «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № З»

2. Комунальний заклад «Криворізький перинатальний центр 
зі стаціонаром» Дніпропетровської обласної ради»

3. ТОВ НВП «Техтранссервіс» ЛТД.
До відома роботодавців та профспілок (представників тру-

дових колективів) Жовтневого району! Повідомна реєстрація 
колективних договорів проводиться в управлінні праці та соці-
ального захисту населення виконкому Жовтневої районної у міс-
ті ради за адресою: вул. Ватутіна, 37в, каб. 310, телефон для до-
відок 53-50-09.

Управління праці та соціального захисту 
населення виконкому Жовтневої  

районної у місті ради.

g Обращение ГТУ МЧС

Минуты общения ценою в жизнь
В жизни есть вещи, которые по цене нельзя 
сравнить ни с чем другим. Одно из них – здо-
ровье детей. Очень важно научить ребенка 
ценить здоровье и соответственно относиться 
к своей безопасности.

Уважаемые родители! Не 
оставляйте детей без при-
смотра! Заботьтесь о без-
опасности своих детей, при-
держиваясь правил безопа-
сного поведения в быту. 

Воспитывайте у детей на-
выки культуры безопасно-
го поведения, демонстрируя 
на собственном примере 
осторожность в обращении 
с огнем, газом, водой, быто-
вой химией, лекарствами.

Выделите несколько ми-
нут на откровенный разго-
вор с детьми. Помните, эти 
минуты измеряются ценой 
жизни. А чтобы не случи-

лась беда, нужно давать де-
тям четкие знания и уме-
ния, как действовать в той 
или иной ситуации.

Вы должны знать о ка-
ждом шаге вашего ребенка, 
ведь вы несете ответствен-
ность за его здоровье, вос-
питание и жизнь. 

Не позволяйте детям:
– пользоваться спичками, 

открытым огнем, электри-
ческими и газовыми прибо-
рами;

– подходить к оборванным 
электропроводам и трогать 
незнакомые предметы;

– без взрослых гулять в 

лесу, ходить к водоемам;
– самостоятельно прини-

мать лекарства;
– собирать и употреблять 

в пищу дикорастущие гри-
бы и ягоды;

– пользоваться пиротех-
ническими изделиями;

– вступать в контакт с не-
знакомыми людьми;

– организовывать игры на 
улицах, где осуществляется 
движение транспорта.

Будьте заботливыми, до-
брыми, любящими родителя-
ми! Удачи вам в воспитании 
ваших детей. Гордитесь свои-
ми детьми и их поступками.

g Хроніка пригод
«Таке існування»

Наступної доби після виборів добровільно вко-
ротив собі віку пенсіонер з вулиці Корнійчука – 
повісився на трубі водогону у ванній кімнаті. Але 
політика тут ні до чого, самогубець тривалий час 
перед актом відчаю повідомляв рідним, що має 
намір «припинити таке існування».

Того ж дня вліз у зашморг зі спортивного елас-
тичного бинта в лісосмузі по Дніпропетровсько-
му шосе 20-річний юнак: не зміг подолати розпач 
після розлучення з коханою дівчиною.

Також у понеділок сумно закінчились гостини 
у бабусі 18-річного юнака з Дзержинського ра-
йону. Коли ніс із кухні ножа до святкового столу, 
послизнувся і напоровся на гостре лезо. Із непро-
никаючим колото-різаним пораненням черевної 
порожнини він доправлений у шпиталь.
Неуважні за кермом

У Жовтневому районі біля дамби КРЕС водій 
«Форда Мондео» збив 11-річного пішохода, ко-
трий перебігав дорогу в невстановленому міс-
ці. Хлопчина зазнав закритого перелому стегна і 
струсу мозку.

У Саксаганському районі 19-річна дівчина за 
кермом «Опеля Омеги» вискочила на узбіччя, де 
стояла її ровесниця. У постраждалої тяжкий забій 
грудей і перелом стегна.

30 жовтня по вулиці Косіора керманич ВАЗ-

2108 за доки не до кінця з’ясованих обставин на-
скочив на 23-річну Світлану С., яка відбулась гли-
бокою рваною раною стегна і розбитим носом.

На перехресті вулиць Землячки та ХХІІ 
Партз’їзду молодий водій «Деу Сенс» через не-
уважність не надав перевагу в русі та зіткнувся 
зі «Шкодою Октавією». Учасники аварії отримали 
травми середнього ступеня тяжкості.
Озброєний шахрай

Під час огляду помешкання підозрюваного в 
афері безробітного Богдана С. правоохоронці вилу-
чили незареєстрований пістолет травматичної дії 
та 34 набої. Дозволу на зброю пройдисвіт не мав.
«Рибачок» у супермаркеті

Із магазину «АТБ» поблизу вокзалу «Червона» 
Олег І., 1968 року народження, спробував поцу-
пити філе сьомги вартістю понад 100 грн.
Бомбаветеран

За кілька кілометрів від села Тернуватка Софі-
ївського району члени громадської організації 
«Пошук-Дніпро» під час польових робіт знайшли 
німецьку фугасну авіабомбу вагою 250 кілогра-
мів. Піднятий по тривозі піротехнічний розраху-
нок Криворізького міського управління МНС об-
стежив прилеглу територію. Подібних небезпеч-
них «гостинців» епохи Другої світової війни не ви-
явлено. Бомбу знешкоджено.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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Подорожуємо Україною

Волочиськ: гуси й авіамотори
Волочиськ на Хмельниччині – остання столиця Симона Петлюри,  
колись прикордонне місто двох імперій, нині – типова українська глибинка

Ігор ПЕТРЕНКО.

Над Збручем розкинувся березовий гай. 
Колись це були останні берези Росії, най-
західніші. На одному березі – Російська ім-
перія, на іншому – Австрія. Й якось навіть 
не віриться, що тут не було України… Хоча 
українці жили завжди.

Кордон  
між імперіями

Потім на одному березі 
Збручу розкинулася УРСР, 
а на іншому – Польща. Те
пер, слава Богу, і там і там 
– єдина й неділима наша 
держава. Кордон, який до
вгий час йшов по живому 
тілу України, відступив, як 
море.

Збруч неширокий. Тиха 
річка, поросла денеде вер
бами, а далі, якщо подиви
тися з мосту, – не озорі луки, 
на яких масово мітингують 
гуси. На одному березі – Во
лочиськ, на іншому – Під
волочиськ. Власне, розді
ляє їх лише оцей міст, по 
якому ходить міський авто
бус – спільний маршрут на 
два містечка. Його можна 
вважати й міжобласним, 
бо Волочиськ – це Хмель
ниччина, а Підволочиськ 
– вже Тернопілля. Різниця 
й справді відчувається – 
наприклад у архітектурі. 
У Волочиську вона більш 
радянська – сталінський 
ампір, брежнєвський  
ква зві  конструктивізм. У 
Підволочиську споруди 
вибагливіші – там збере
глися й віденське бароко, і 
неоготика.

А колись…
В IX і X ст. місцевість 

належала до Київської 
Русі, пізніше – входила 
до ГалицькоВолинсько
го князівства. В другій 
чверті ХІV ст. увійшла 
у Литовське князівство. 
Вперше згадується в акті 
князів Збаразьких від 9 
липня 1463 року.

В 18931894 роках у Воло

чиську проходив військову 
прикордонну службу ро
сійський письменник Олек
сандр Купрін. Упізнавано 
описав роботу тутешньої 
митниці в оповіданні з про
мовистою назвою «Жах». 
В 1903 році у Волочись
ку арештовують і згодом 
ув'язнюють у київській 
Лук'янівській тюрмі Во
лодимира Винниченка – 
за спробу перевезти через 
ту ж митницю революцій
ні брошури.

В Першу світову війну 
Волочиськ – прифронтова 
зона. В 1914 році в заплаві 
Збруча австроугорці за
вдали відчутної поразки 
російським військам. Піз
ніше, у квітні 1916 року, 
на залізничному вокзалі 
Волочиська розташувався 
штаб російського генерала 
Алєксєя Брусилова, й саме 
тут він замислив і згодом 
втілив свій контрнаступ – 
«Брусиловський прорив». 
Операція завершилася трі
умфом, хоча й ціною ве
ликих втрат, в основно
му українських солдатів 
– масового «гарматного 
м’яса» кількох імперій.

Волочиськ вважається й 
останньою «мандрівною» 
столицею уряду Директорії 
під керівництвом Симона 
Петлюри. За договором з 
Польщею ця територія на
лежала до юрисдикції ра
дянської України, але фак
тично всетаки перебувала 
під контролем УНР: 18 ве
ресня 1920 року місто взяв 

генералхорунжий Армії 
УНР Юрій Тютюнник. І 
лише 21 листопада 1920 
року кавалерійська брига
да Григорія Котовського 
разом з Червонокозачою 
дивізією Віталія Примако
ва змогли витіснити звід
си війська Петлюри. Діячі 
УНР були змушені перейти 
за Збруч і залишити Украї
ну, перебравшись в екзиль, 

тобто у Підволочиськ. Від
ступ прикривав броне
потяг військ УНР «Устим 
Кармелюк».

В невеликому й по
радянському архаїчному 
краєзнавчому музеї Воло
чиська є куточок, присвяче
ний Григорію Котовському, 
та чомусь не видно експози
ції про генерала Тютюнни
ка і той трагічний відступ.
Міст 
 через Збруч…

Нині сюди приїжджають 
фотографуватися весіль
ні кортежі з Волочиська й 
Підволочиська. Гарна тра

диція, об’єднуюча. Що
правда, він давненько не 
ремонтований, і бетонні 
перила денеде вибиті або 
замінені пофарбованими 
дерев’яними.

Крок – і ти територіаль
но в іншій області, часово 
– в іншому вимірі й іншій 
країні. Мабуть, громадяни 
ЄС із таким самим фан
томним відчуттям перети
нають свої вчорашні й по
завчорашні міждержавні 
кордони.

У Волочиську розвіша
ні умови відбору на фест
карнавал для дітей і підліт
ків «Пісенні хвилі Збруча». 
Йдеться не просто про ху
дожню самодіяльність. Во

лочиськ, нібито не вельми 
відоме в Україні місто, вже 
спромогся дати українській 
естраді кількох помітних зі
рок. Звідси родом і народна 
артистка України Ольга Ба
систюк, і не менш народний 
Микола Мозговий – той са
мий, що співав про «Край 
Черемоша й Прута», хоча 
сам – звідси, знад Збруча. 
Й навіть гламурна Надія 

МейхерГрановська, екс
«ВІАГРА», – теж, виявля
ється, з Волочиська.

Захист життя
У вареничній висить по

мітний здаля транспарант: 
«В борг не даємо!» А над 
СТО в якості реклами при
чеплене дерев’яне колесо 
до воза. Кумедно, справді. 
Волочиськ – типово україн
ська глибинка зі стандарт
ними проблемами й радо
щами. Крім як із піснями 
штурмувати телебачення, 
можливостей для праце
влаштування у місцевого 
люду не надто багато.

На вулиці Централь
ній – імпровізований 
базарчик, де продають 
мінітракторці «Зоря» ви
робництва Волочиського 
машинобудівного заводу, 
місцевої філії підприєм
ства «Мотор Січ». На за
вод тут мало не моляться, 
бо на ньому працює по
над 2400 робітників, і 30% 
сімей Волочиська мають 
когось, хто там заробляє 
на життя. Чимало ще чого 
виробляють машинобу
дівники Волочиська: на
приклад, авіадвигуни, що 
для невеликого райцен
тру доволі престижно.

Тут усього 14 промисло
вих підприємств. Де які три
маються «на хвилях Збруча 
і життя» ще з радянських 
часів, як от фабрика харчо
концентратів чи цегельний 
завод – тобто ті, які зорієн
товані на реальні потреби 
населення. А є й такі, що 
прийшли у бізнес вже за но

вої доби. Кілька швейних 
підприємств шиють шта
ни, бриджі, жіночі блузи. Їм 
навіть кадрів бракує – фа
брика Tekosom з польським 
корінням радо запрошує на 
роботу швачок, щоправда, 
пропонує аж ніяк не євро
пейські зарплати.

Для містечка з населен
ням 59 тис. осіб ніби й не
погано, та все ж можли
востей не надмір. Тому тут 
та ж біда, як і всюди: люди 
тягнуться на заробітки «на 
багатші села» – у Європу 
або в Росію. А далі – зна
йомі біди пострадянської 
провінції: алкоголізм, роз
пад сімей, аборти. Але все
таки є й спротив «злобі 
дня». У селі Писарівка, що 
за 20 км від Волочиська, 
кілька років тому відкри
то Дім захисту життя. Це 
притулок для вагітних жі
нок, які хочуть народити 
дитину, але не мають умов 
для догляду за немовлям і 
підтримки. Будинком опі
куються католицькі мона
хині костелу Непорочно
го Зачаття Пресвятої Діви 
Марії.

Отже, кордони з’являю
ться і зникають. Так зміню
ється берег, коли відходить 
чи наступає море. Той, що 
проходив по Збручу між 
Волочиськом і Підволо
чиськом, залишився хіба 
що у головах та в історичних 
довідках. Більш сталими є 
пріоритети – побутові, наці
ональні, моральні. Вони й 
тримають укупі мешканців 
двох сусідніх міст – а зре
штою, й усю країну.

Варто побачити

 Залізничний вокзал – існує 
з 1869 року. На цій станції у 
1916 році діяв штаб росій-
ського генерала Брусилова і 
планувався його контрнас-
туп проти австро-угорських 
військ – «Брусиловський про-
рив».
 Свято-Покровський храм 
Української Православної ав-
токефальної церкви, віднов-
лений 1996 р. після зруйнуван-
ня у 1934 році комуністами, 
– вул. Незалежності, 213.
 Будинок прикордонної ко-
мендатури кінця XIX ст. – на 
території Свято-Покров-
ського храму.
 Церква Святого Архістра-
тига Михаїла (1754 рік) – чу-
довий зразок дерев’яного 
зодчества на Поділлі. Розта-
шована у селі Шмирки за 35 
км від Волочиська.
 Костел Святої Трійці. Збу-
дований у 1817 році коштом 
графа Фрідріха Мошинського. 
Зберігся у дещо видозмінено-
му вигляді – вул. Незалежнос-
ті, 1б.
 Поміщицький будинок з 
маєтку Ледоховських (нині 
– лікувальний корпус сана-
торію «Райдуга») – вул. Запо-
різька, 11.
 Церква Андрія Первоздан-
ного – православна, збудова-
на 2009 року – вул. Фридрихів-
ська, 32.
 Насадження пірамідаль-
ної туї (площею 0,04 га). Бо-
танічна пам’ятка природи в 
центрі Волочиська.
 Костел Матері Божої Свя-
того Скапулярія у селі Тарно-
руда за 18 км від Волочиська. 
Храм збудовано коштом ро-
дини магнатів Сенявських у 
1643 році, а в 1754 р. відрес-
таврований князем Чарто-
рийським у пізньобароковому 
стилі.

На Волочищині у селі Криштопівка 6 листопада 1934 року 
народився український письменник Володимир Маняк. 
Разом з дружиною Лідією Коваленко-Маняк ще напри-
кінці 1980 років почали збирати свідчення людей, які 
пережили голодомор. У 1991 році видання «33-й: голод. 
Народна книга-меморіал» побачило світ. Це була перша 
грунтовна публікація на тему голодомору в Україні. За неї 
письменник удостоєний Національної премії ім. Тараса 
Шевченка.
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g Наші юні каратисти в Європі

Із туринського походу 
привезли кошик медалей
Цілих три місяці готувались юні криворіжці до 
чемпіонату Європи з карате за версією GKS, який завер-
шився на Апеннінах. В італійському Турині криворізькі 
каратисти під орудою тренера Дмитра Лисого нещо-
давно завоювали п’ять золотих, чотири срібні та дві 
бронзові медалі. Це один з найкращих результатів 
чотирьох наших юних земляків у складі збірної України.

– На континентальний чемпіо-
нат приїхали бійці з 16 країн, а та-
кож представники Японії, – гово-
рить наставник земляків Д. Лисий. 
– Україна була представлена бійця-
ми тільки з чорними поясами. Тоб-
то боролись за найвищі нагороди і 
їх здобули. В арсеналі українців, які 
перемогли вже втретє поспіль, у за-
гальнокомандному заліку 15 золо-
тих медалей (п’ять у криворіжців), 
не рахуючи інших нагород. У при-
зерах чемпіонату Європи – росіяни 
та італійці, господарі турніру. До 
речі, в ньому своє вміння та сприт-
ність демонстрували не лише дітла-
хи, юніори, але й ветерани, котрим 
уже за 50.

– Хто ж тріумфував серед наших 
юних бійців?

– Найбільшого успіху добився 
Назар Горбунов, у якого три «золо-
та». Був сильнішим у розділі ката, 
в командному куміте. Дві медалі 
найвищого гатунку також у Артема 
Дагларова (в особистому куміте та 
командному куміте). Можна також 
відзначити срібну нагороду Єгора 
Берези (в командному ката). Трохи 
не пощастило нашому Сергію Ка-

расьову, щоб теж здобути медаль.
– Окрім криворіжців, збірну Укра

їни «цементували» й представники 
інших міст?

– Звичайно, це кияни, донеччани, 
які мають сильних каратистів. Спіль-
но з ними ми й подолали своїх опо-
нентів. За нас вдома «тримали кулач-
ки» всі наші, насамперед мій батько 
Сергій Андрійович, інструктор укра-
їнської Асоціації карате за версією 
GKS.

– Далекий авіапереліт Київ – Рим 
– Турин не вибив вас із спортивної 
колії?

– Ні. Хоча в перший день супер-
ництво й тривало аж цілих 14 годин. 
Дуже були втомлені, але задоволені. 
Попереду (вже після Італії) на нас че-
кає Кубок України в Харкові.

– Як вам Турин?
– Охайне, красиве місто з багатою 

архітектурою. Та нам було не до кра-
сот. Хоча організатори, здається, ро-
били все, щоб нам було комфортно. 
Ми мешкали в гарному готелі, вран-
ці нас годували сніданками з італій-
ськими ковбасками, сирами, соками. 
Ну і як же без спагеті? Скуштували й 
цю національну смакоту. Вживали в 

основному мінералку, котра коштує 
близько одного євро, виноград – ще 
дешевший. Туринці, як і всі італійці, 
полюбляють їздити на мото, велосипе-
дах і особливо скутерах. І вдень і вночі 
вони заповнюють вулиці. Як кажуть, 
для них вночі життя тільки-но по-
чинається. Адже скрізь світло, немов 
вдень…

– Дмитре, а ти, бува, сам не готу
єш спагеті?

– Це нескладно. Треба довести воду 
до кипіння, додати сіль і варити, як 
нашу вермішель. Окремо смажу м’ясо, 
цибулю, різні приправи, перець. Обо-
жнюю також смажену картоплю. А 
ось батькова фірмена страва – шаш-
лик.

– Із задоволенням його готую, коли 
всі разом виїздимо сім’єю на море чи 
на природу, – посміхається Сергій Ан-
дрійович. – До речі, у нашій родині 
донька, Тетяна Панасюк, – теж кара-
тистка. Раніше добре виступала в юні-
орських першостях, нині тренер. Так 
що у нас каратистська династія! Нам є 
про що погомоніти десь на березі ла-
гідного моря або в мальовничому міс-
течку. Із задоволенням куштуємо при-
готовлені страви – бо гурмани!

Спорт

g Колегія

Успіхів багато, але 
не варто почивати 
на лаврах…
Серед спортивних керівників нашого міста 
сьогодні чимало кадрових змін. Зокрема, 
новим директором ДЮСШ № 1 призначено 
Юрія Суботу, ДЮСШ № 4 – Руслана Кантура, 
ДЮСШ № 5 – Валентина Безкоровайного, 
головою СК «Богатир» – Олександра Кучера 
та директором дитячої футбольної школи 
«Кривбас-84» – Миколу Ушакова.

На початку засідання 
колегії комітету з фізичної 
культури та спорту викон-
кому міськради їх предста-
вив і побажав удачі голова 
міськспорткомітету Іван 
Коваленко. На порядок ден-
ний колегії було винесено 4 
основ ні питання.

Зокрема, про підсумки 
участі спортсменів міста в ІV 
спортіграх школярів Дніпро-
петровщини та України за 
видами спорту в 2012 році 
доповів заступник голови 
міськспорткомітету Олек-
сандр Ступак. Він зазначив, 
що за підсумками Кривий 
Ріг виборов перше загаль-
нокомандне місце: в активі 
наших юних спортсменів 361 
медаль (у тому числі 111 зо-
лотих). Переможцями стали 
плавці Владислав Чумак, Во-
лодимир Єлагін, Сергій Дон-
цов, Дмитро Туркін, легко-
атлет Сергій Спільняк, борці 
вільного стилю Богдан Лаза-
рєв, Раїса Варварова, Альона 
Колесник. Серед спорторга-
нізацій найуспішніше висту-
пили вихованці ДЮСШ № 8, 
ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2 і ДП 
«Спорт-Майстер». Та незва-
жаючи на це, як наголосив 
І. Коваленко, який проводив 
колегію, не варто почивати 
на лаврах. Адже невдало ви-
ступили наші волейболісти, 
баскетболісти, вихованці з 
художньої гімнастики. Пред-
ставники ДЮСШ №№ 7, 9, 
КДЮСШ «Локомотив», «Бога-
тир» та деякі інші не змогли 
завоювати жодної медалі. А 
ДЮСШ № 3 взагалі не виста-
вила жодного спортсмена на 
обласні спортігри школярів. 
Тому керівникам згаданих 
спорторганізацій було вка-
зано на незадовільну роботу 
щодо підготовки їх вихован-
ців та необхідність зробити 
належні висновки.

Про підготовку спортив-
них споруд міста до роботи 
в осінньо-зимовий період 
2012-2013 років проінфор-
мував головний спеціаліст 
міськспорткомітету Сергій 
Турчин. Він повідомив: ще з 
1 вересня поточного року на 
всі спортивні споруди було 
підписано паспорти готов-
ності, заплановані роботи 
виконано згідно з графіком. 
Усі плавальні басейни, що 
перебувають на бюджеті 
міста, функціонують, окрім 
відомчого з Палацу спорту 
«Локомотив», де виникли 
технічні проблеми. Щодо 
цього відбулась принципова 
розмова. Було вирішено три-
мати на постійному контролі 
освоєння бюджетних коштів, 
виділених комунальним 
ДЮСШ з бюджету розвитку 
на капітальні та поточні ре-

монти. Варто переглянути 
й затвердити дислокацію 
спортмайданчиків, на яких 
в зимовий період організо-
вуватиметься робота катків, 
«п’ятачків» та хокейних май-
данчиків.

Загалом для ДЮСШ багато 
чого в нашому місті зробле-
но, збудовано від Інгульця до 
Тернів. На це вказав голова 
постійної комісії міськради з 
питань сім’ї і дітей, молоді, 
фізкультури та спорту Віктор 
Баландін. Та попереду ще 
більше завдань. Тому, коли 
виділяються кошти на спорт-
бази, повинні бути й відпо-
відні результати виступів 
вихованців…

Голова міської федерації 
художньої гімнастики Алла 
Скрипник доповіла при-
сутнім про нинішній стан і 
подальший розвиток цього 
граціозного виду спорту, 
котрий «культивується» 
в ДЮСШ №№ 5, 8, 10 і ДП 
«Спорт-Майстер». Після об-
говорення інформації ке-
рівника федерації вирішено 
посилити контроль з підго-
товки спортивного резерву 
для успішного виступу кри-
ворізьких «художниць» в 
обласних та всеукраїнських 
змаганнях. Як резюмував 
голова міськспорткомітету  
І. Коваленко, в нашій області 
криворіжці повинні займати 
не нижче другого призо-
вого місця. Адже для цього 
створено необхідні умови й 
завжди є та виділяються ко-
шти на проведення турнірів 
різного рангу.

Стосовно виконання Про-
грами розвитку фізкультури 
та спорту в Кривому Розі на 
2011-2015 роки в Інгулець-
кому і Тернівському районах 
визнано позитивні тенденції 
в її реалізації. Проінфор-
мували про це й керівники 
райспорткомітетів Євген 
Омельчук і Володимир Кі-
ясь. Збережено фізкультурні 
кадри, спортспоруди, про-
водяться фізкультурно-оздо-
ровчі та спортмасові заходи 
серед працівників промпід-
приємств, учнів і студентів. 
Було прийнято нові відповід-
ні рішення.

Наостанку голова міськ-
спорткомітету І. Коваленко 
виконав приємну місію. А 
саме: нагородив кубками та 
дипломами кращі фізкуль-
турно-спортивні організації 
– переможця і призерів ІV 
спортігор школярів Дніпро-
петровщини та України за 
видами спорту в 2012 році. 
Перше місце, зокрема, діс-
талось ДЮСШ № 1, друге 
– ДЮСШ № 2, третє – дочір-
ньому підприємству «Спорт-
Майстер».

g Ракурс
Чемпіон світу з любительського боксу Євген ХИТРОВ:

«Військовий берет у Лондоні 
був моїм талісманом»
Очевидно, мало хто 
знає: чемпіон світу з 
боксу, наш земляк Євген 
Хитров (учасник літньої 
Олімпіади-2012) ще й 
служить інструктором у 
Прикордонних військах 
України. Ще в Лондоні 
частенько зодягав 
військовий берет і 
одразу потрапляв в 
об’єктиви зарубіжних 
телевізійників та 
фоторепортерів.

– Це була моя ідея, – по-
сміхається Євген. – У та-
кий ось спосіб я віддав 
пошану організації, котра 
мені допомагає. Особливо 
сприяє, коли їду за кордон 
на спортивні змагання. З 
іншого боку, берет, так би 
мовити, – мій талісман. 
Скажімо, в Баку на сві-
товому чемпіонаті носив 
чорну шапочку. В Лондоні 
був військовий берет. Це 
теж свої прикмети, щось 
навіть особисте. Між ін-
шим, прикордонники нас 
із Сергієм Вікторовичем 
Криницьким, заслуженим 
тренером України, завжди 
запрошують до себе на ве-
ликі свята. Відвідуємо їх із 
задоволенням.

– Ще перебуваючи в Лон
доні, ти, Євгене, заявив, 
що переходиш у професій
ний бокс...

– Таке було. І сказав це 
я «на емоціях». На літній 
Олімпіаді мені, як знаєте, 

не вдалося завоювати ме-
даль. Значить, у чомусь я 
теж був неправий. Тому, 
порадившись зі своїм тре-
нером, вирішив поїхати 
ще на одну Олімпіаду. Це 
наше з Сергієм Вікторови-
чем рішення. Незважаючи, 
що зараз уже є пропозиції 
від деяких професійних 
організацій. Головне, щоб 
наша країна створювала 
умови для підготовки до 
наступної літньої Олімпі-
ади.

– Коли тебе незаслуже
но «засудили» рефері і, по 
суті, відібрали щонаймен
ше бронзову медаль, чим 
займався?

– Коли вибув із боротьби, 
допомагав хлопцям в олім-
пійській збірній боксувати 
в спарингах. Причому, під 
конкретного суперника. Це 
спорт, і треба підсобляти 
своїм товаришам, аби вони 
досягли високих результа-
тів. Якщо вже в мене не ви-

йшло здобути медаль, то в 
них, дякувати Богу, все га-
разд. По-людськи я не міг 
їх залишати: весь час їздив 
на бокс, як би мені не було 
важко й прикро. Тому що 
ми – одна команда, одна 
сім’я. Із чистою душею під-
тримував хлопців, аби вони 
могли все вміння показати. 
Що ми гідні того, що гово-
рять про нас у світі.

– Із дружиною Ольгою 
мешкаєш на Зарічному, в 
новенькій квартирі. Чи 
подобається молодіжний 
мікрорайон?

– Так. Усім задоволений, 
усе подобається. Хороша 
транспортна розв’язка, по-
руч магазини, побутові 
служби, «АТБ», «Варус». 
Тобто можна відпочити, по-
сидіти в кафе. Зручно! І ні-
куди не треба їхати.

– Як з хлопцямиолімпій
цями харчувались у Лондо
ні?

– Нормально. Заходиш 
на великий стадіон столиці 
Великобританії, а там різні 
національні кухні. Очі роз-
бігаються! Ікра, креветки 
та всяка всячина. Але бра-
кувало гарячих страв – на-
шого українського борщу, 
супу. Скучив і за вареника-
ми. Уже коли потрапив до-
дому – тільки й смакував 
борщами, своє надолужу-
вав. (Посміхається.)

– Як чемпіон світу ста
виться до сучасного жіно
чого боксу?

– Можна сказати, без 
позитиву. Скоріше за все, 
навпаки. Адже бокс ще й 
травматичний вид спорту. 
Дівчатам ліпше грати у ве-
ликий теніс – це красиво 
й корисно, займатись пла-
ванням чи ще чимось. А ще 
краще – піти на курси крою 
й шиття одягу…

– Окрім свого настав
ника Сергія Криницько
го, маєш дружні стосунки 
з іншими криворізькими 
тренерами?

– З багатьма. Приміром, 
часто спілкуюсь, дружу зі 
старшим тренером однієї 
з міських дитячо-юнаць-
ких спортшкіл Сергієм 
Мішуровським. Він, до 
речі, нещодавно попро-
сив дати юним боксерам 
майстер-клас. Звичайно, 
не відмовив. Навпаки, 
зробив це залюбки. Мені 
ж теж допомагають чима-
ло в чому. Користуючись 
нагодою, особливо хочу 
за це подякувати Криво-
різькій федерації боксу та 
міськспорткомітету.

– Успіхів тобі, Євгене! 
Бажаємо, щоб усі твої пла
ни збулися. І зрештою, аби 
у твоїй колекції з’явилась 
ще й золота олімпійська 
медаль з любительського 
боксу.

– Щиро дякую. Буду цьо-
го прагнути.

__________________________________________________________________________________________________________ Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК.
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Телебачення

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

01.10 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 23.15, 

01.15 дней вокруг спорта
06.20, 07.15, 08.15, 09.50, 

12.20, 13.05, 14.30, 15.30, 
23.20 Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Твой голос
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.40, 12.00, 20.55 Офици-

альная хроника
09.55 Детский фестиваль 

«Изменим мир к 
лучшему»

10.45 Док.фильм «Изменим 
мир к лучшему»

11.10 Шеф-повар страны
12.10, 19.00, 21.30 Деловой 

мир
12.25 Право на защиту
12.45 Темный силуэт
12.55 Армия
13.15 Международный 

фестиваль «Счастливые 
ладони 2012»

14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.35 Осенняя шутка с 

Г.Ветровым
16.00 Сериал «Клеймо» 6с
16.45 Сериал «Агент 

особого назначения» 
11,12с. (закл.)

18.45 Агро-News
19.15 Шутка с С.Ещенко
20.10 Осенняя шутка с 

С.Альтовым
20.35 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.25 Мир спорта
21.40 Смешной и еще 

смешнее
22.05 Юморовидение
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 8 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «ТСН-неделя»
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 

09.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 

00.15 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Снимите это не-
медленно»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 04.10 «Не ври мне - 3»
15.45 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.45, 03.45 «ТСН. Из-

бранное»
20.15 Х/ф «Мать и мачеха»

ИНТЕР
05.45 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (1)
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, 20.30 «Спорт в Под-

робностях»
09.10 «Вечерний квартал»
11.15, 12.30, 21.00 Сериал 

«Одесса-мама»
15.30 Программа «Право 

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

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00 «Подробности»
20.50 «Подробности. 

Неформат»
23.05 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11» (2)

ICTV
05.30 Служба розыска 

детей
05.35, 06.50, 01.45, 03.40 

Погода
05.45 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.45 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.00 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Шеф»
18.45 Факты. Вечер
22.30 Факты. Итоги дня
22.45, 03.45 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 «На землi на 

рiднiй...»
09.00 «Косметичка»
09.40, 15.15, 21.45 «Юриди-

ческая консультация»
09.45 Молодiжна про-

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

все 100»
11.10, 21.50 «Епiзоди 

колишнього»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.20 Х/ф «Адмирал На-

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

Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

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

«Дивовижний свiт 
автомобiлiв»

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, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.25 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.25 Kids Time
13.25 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 01.20 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 ФБР :)

СТБ
05.10 «Чужие ошибки. 

Сиротская судьба»
05.50, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.20, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
11.05 Х/ф «Пять лет и один 

день» (1)
13.10 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
18.00, 22.00 «Вiкна-

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

Хаус» (1)
00.20 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
01.20 «Вiкна-Спорт»

01.30, 03.25 Х/ф «Зимняя 
вишня» (1)

03.20 «Лучшее на ТВ»

ТОНИС
06.00, 08.30 Мир за неделю
06.25 Мультфильмы
06.35 Ф-стиль
07.00 Утреннее espresso
08.50, 15.15, 16.30, 17.45, 

18.55, 21.35 Погода
09.00, 19.00 Сериал «Сума-

сбродка» (1)
10.00, 16.50, 03.20 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Бес в ребро» (1)
14.00 Социальный статус: 

ваши права
15.00, 18.30, 21.00, 04.50 

Служба новостей «Со-
циальный пульс»

15.30 Дикая Америка
16.00, 04.05 Страна со-

ветов
17.50 Отдел кадров
18.50, 21.30 Экономиче-

ский пульс
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.40, 05.20 Виктор Цой. 

Жизнь, как кино
22.30 Кинофан: Х/ф «Об 

этом не говорят» (2)
00.50, 04.35 Амурные 

мелодии (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 74 с.
09.50 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы»
10.50 Сериал «Говорящая с 

призраками» 1 с.
11.50, 17.05 Маша и 

модели 2
12.50, 21.15 Виталька
13.35, 17.45 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
15.05, 01.50 Одна за всех
15.40, 20.50 Даешь моло-

дежь!
16.15, 02.40 Досвидос
16.40, 00.20 Вайфайтеры
18.50, 00.55 БарДак
19.15 Богиня шопинга
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 
1 с. (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00 Дурнев + 1
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 21 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Кар-

пов» (1)
12.00, 04.25 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.10, 03.40 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
22.00 Х/ф «Двойной фор-

саж» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

элемент»
10.30, 11.20, 12.15 Обще-

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

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

закона»
19.30, 02.10 «Время 

интервью»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

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

дневник»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
06.05 Х/ф «Белый взрыв» (1)
07.30 «Агенты влияния»
08.30 «Правда жизни». 

Жертвы амура
09.00 «Матушка Алипия»
09.55 «Сирия: война и 

вера»
10.45 Сериал «УГРО - 4»
14.45 Сериал «Каменская 

- 6»
18.30 «Правда жизни». 

Случайная жертва
19.00, 23.45, 01.55, 04.00 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

22.45 Сериал «CSI: Нью-
Йорк - 8»

00.15 Х/ф «Превращение» 
(3)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
08.40, 12.35 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

10.35 Х/ф «Мой пёс Скип» 
(1)

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

Звёзды»
23.00 «Рассмеши комика»
00.00 Х/ф «Красавчик 

Алфи» (3)

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

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.05, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.10 «Экономика в 

деталях»
07.35, 08.35 Погода
08.30 Репортер
08.45 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.25 Kids’ Time
13.25 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.00, 03.10, 04.45 
канала

19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Дело вкуса»
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 ФБР .)

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

Вести
09.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Все будет хорошо!»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Земский 

доктор»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Цвет 

черемухи»
21.05 Сериал «Собачья 

работа»
22.05 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий
23.00 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Закон жанра»

23.50 «Девчата»
00.30 «Вести+»
00.50 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина». 4с

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»
06.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»

07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память

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

10.05 «Русские сенсации»
11.30 «До суда»
12.30, 02.25 Суд при-

сяжных
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-3»
17.30, 01.20 «Прокурор-

ская проверка»
18.40 «Говорим и по-

казываем»
19.30 Сериал «Золотой 

запас»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Брат за 

брата-2»
23.30 Сериал «Правила 

угона»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.25 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.30 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Золотой 

капкан»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 «Свобода и справед-

ливость»
01.15 Ночные новости

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

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

закупка
08.40 «Время обедать!»
09.15 «Дешево и сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

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

той капкан»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.50 «Свобода и справед-

ливость»
20.45 Ночные новости
21.00 Комедия «Конфетти»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Жених для 

Барби». 3 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Законник»

11.00 Программа радио-
станции «Эхо Москвы»

12.00 Док.фильм «Великий 
обман. Миллионеры из 
психушки»

13.00 Х/ф «Гроссмейстер»
14.30 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским. 
«Все на выборы!»

15.00, 17.00, 01.00 «Особое 
мнение»

16.00, 02.00 Сериал «Же-
них для Барби». 4 с.

18.00 «Полный альбац»
19.00, 04.00 «Разбор 

полёта»
20.00, 05.00 Сериал «След 

оборотня». 8 с.
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Роковой диагноз»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Крупный раз-

говор»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Безумная неделя
08.00, 02.00 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
09.25, 14.10 Семь чудес 

Украины
10.05, 16.25 Вокруг света
11.00 Цивилизация. Ту-

104. Последние слова 
летчика Кузнецова

13.00 World Stories. Между-
народные корреспон-
денты

14.25 Лекции и события
17.25 Цивилизация. Эду-

ард VIII. Король-нацист
19.00, 23.00, 04.00 Знак 

восклицания
19.25, 23.25 Сегодня о 

главном
20.25, 00.25 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.25 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.55 16+
08.35 «Врачи». Ток-шоу 16+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 «Постскриптум». 

16+
10.50 «После ГУЛага». 

Специальный репор-
таж 16+

11.25 «В центре событий». 
16+

12.45 Деловая Москва
13.30 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Синдикат». 

16+
16.15 Наши любимые 

животные
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 «Городские войны. 

Реклама везде» 16+
19.05 «Линия защиты. Сру-

бить по-русски» 16+
19.55 Х/ф «Разведчики. 

Последний бой». 1-2 
с. 16+

22.00 События. 25-й час
22.35 «Футбольный 

центр»
23.05 «Мозговой штурм. 

Эволюция человека» 
12+

23.35 Сериал «Мисс 
Фишер». 16+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.15, 10.05, 15.40, 16.30 

Док.фильм о Кино
10.55, 17.25 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
11.55, 18.25 Сериал «Охота 

на Берию»
13.55 Х/ф «Белый ворон»
20.35 Х/ф «Это мы, 

Господи»
22.05 Х/ф «Пилоты»
23.40 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
01.20 Х/ф «Тартюф»
02.55 Х/ф «Продавец 

воздуха»
04.40 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Найти Аманду» 16+
09.40, 17.40, 01.40 Драма 

«Людвиг» 12+
10.35, 18.35, 02.35 Драма 

«Ужасное счастье» 16+
12.25, 20.25, 04.25 Комедия 

«Prada и чувства» 16+
14.15, 22.15, 06.15 Драма 

«Защитник» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Дом с привидениями» 
12+

05.25, 09.25, 13.25 Муль-
тсериал «Свирепый 
Бамбр» ф.1 0+, «Кто по-
едет на выставку?». 0+

06.00, 10.00 Мультфильм 
«Ключ». 6+

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Золотая антилопа». 
6+, «Как щенок учился 
плавать» 0+, «Салют, 
Олимпиада!» 0+, «Пони 
бегает по кругу». 0+

14.00 Х/ф «Чудак из пятого 
«Б». 6+

15.25 Мультсериал «По 
следам Бамбра» ф.2 
0+, «Сказка о старом 
кедре». 6+

16.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Кузнец-колдун» 12+, 
«Легенда о пламенном 
сердце» 12+

17.00 «Чудеса света» 
6+, «Чумацкий шлях» 
12+, «Сказка об очень 
высоком человеке» 12+, 
«Великан-эгоист» 12+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Поезд вне рас-

писания» 12+
08.00 Х/ф «Бакенбарды» 

18+
10.00 Х/ф «Я свободен, я 

ничей» 16+
12.00 Х/ф «Моряки» 12+
13.30 Х/ф «Туманность 

Андромеды» 12+
15.00 Х/ф «Дожди в океа-

не» 18+
16.30 Х/ф «Только вдвоем» 

12+
18.00 Х/ф «Выборгская 

сторона» 16+
20.00 Х/ф «Господа арти-

сты» 12+
22.00 Х/ф «Провал 

операции «Большая 
медведица» 16+

00.00 Х/ф «Продавец воз-
духа» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Главное - не 

бояться!» 16+
07.00 Х/ф «Шальные день-

ги» 16+
09.10, 01.00 Х/ф «Чёрный 

тюльпан» 6+
11.10, 03.00 Х/ф «Семейка 

Джонсов» 12+
13.00 Х/ф «11-11-11» 16+
15.00 Х/ф «Будущее» 18+
17.00 Х/ф «Поздние цветы» 

12+
18.30 «Плюс кино» 12+
19.00 Х/ф «Амадей» 16+
22.00 Х/ф «Странные дни» 

16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «До и после...»
05.05 «Новости поп-

музыки. Сан-Ремо». 12+
06.15 Х/ф «Субботний 

вечер». 12+
06.50 «Кабачок 13 сту-

льев». 12+
08.00 Х/ф «Мелодрама с 

покушением на убий-
ство». 16+

09.10 «Зима - зима». 12+
10.00 Док.фильм «Рыцарь 

комедии. Эраст Гарин». 
12+

11.00, 02.00 «Колба време-
ни». 16+

12.00 «Мюнхгаузен-
клуб». 12+

13.00 «Что? Где? Когда?». 
12+

14.15 «Утренняя почта» 
в гостях у «Лестницы 
Якоба». 12+

16.00 «...До 16 и старше». 
16+

17.00 Док.фильм «Куколь-
ный театр». 12+

17.15 «Годы мирных свер-
шений». 12+

17.55 Х/ф «Комедия оши-
бок». 12+

19.00 «Под знаком «Пи». 
12+

20.00 «Рожденные в 
СССР». 12+

21.00 «Программа А». 12+
22.00 Концерт, посвящен-

ный Дню милиции. 12+
23.20 Док.фильм «Птица 

счастья завтрашнего 
дня». 12+

23.40 Х/ф «Алло, Варшава!». 
12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Не 

ссорьтесь, девочки!». 
12 с. 16+

19.00 Сериал «Версия-2». 
ф.2. «Чистые руки». 1 
с. 16+

20.00 Сериал «Гончие». 
ф.3. «Покер на четырёх 
тузах». 2 с. 16+

21.00 Х/ф «Соль земли». 
7 с. 16+

22.30 Х/ф «Выгодный 
контракт». 1 с. «Нейло-
новая куртка». 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.1. 16+

TV 1000
02.00 Комедия «Райское 

наслаждение»
04.00 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 2»
06.10 Драма «Учитель на 

замену»
08.00 Боевик «Ограбление 

по-итальянски»
10.10 Комедия «Спокой-

ной ночи»
12.00 Комедия «Синоптик»
14.00 Драма «Вероника 

решает умереть»
16.00 Комедия «Вход и 

Выход»
18.00, 00.10 Комедия «Мисс 

Никто»
20.00 Триллер «Ночной 

рейс»
22.00 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 3»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 18.00 Сериал «Опер-
группа» (1)

09.00 Улетное видео по-
русски

09.35 «Сумасшедшее ви-
део по-украински-1»

09.55 Х/ф «800 Лье вниз по 
Амазонке» (1)

11.55 «Дом на краю Все-
ленной»

13.00 Сериал «Солдаты-7» 
(1)

16.00 Сериал «Страхов-
щики» (1)

19.00 Сериал «Естествен-
ный отбор» (1)

20.00 «Сумасшедшее ви-
део по-украински-3»

20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Х/ф «Война» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Криминальное 

кино «Парк Горького»
05.20 Комедия «Плохой 

Санта»
07.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
09.00 Триллер «Снайпс»
11.00 Боевик «Ангел тьмы»
13.00 Боевик «Вавилон 

н.э.»
15.00 Боевик «Суперге-

ройское кино»
17.00 Детектив «Убийства 

в Оксфорде»
19.00 Боевик «Во имя 

короля 2»
21.00 Драма «Тело как 

улика»
23.00 Мягкая эротика 

«Мои черные фан-
тазии»

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева - 2» 12+

05.25 Сериал «Возмездие», 
1 с. 16+

06.30 Сериал «Военная 
разведка. Западный 
фронт», 2 с. 16+

07.20, 16.00, 17.50, 01.55 
«Окно в кино»

07.25 Х/ф «Кремень», 2 
серии 16+

09.10 Х/ф «Душа»
10.40 Х/ф «Ночной про-

давец» 16+
12.10 Х/ф «Роман и Фран-

ческа»
13.45 Х/ф «Провинциаль-

ный анекдот» 12+
14.20 Х/ф «Дом Солнца» 

16+
16.05 Сериал «Возмездие», 

2 с. 18+
17.00, 01.00 Сериал «Воен-

ная разведка. Западный 
фронт», 3 с. 16+

17.55 Х/ф «Над городом»
19.15 Х/ф «Связь времён» 

16+
21.05 Х/ф «Свет в окне» 12+
22.25 Х/ф «Новые приклю-

чения Янки при дворе 
короля Артура» 16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/ф «Педагоги»
11.40, 17.00 Сериал «Элен 

и ребята»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

18.00 Мультсериал 
«Конан»

19.00 Сериал «Отчаянные 
родители»

20.15 Х/ф «Женщина под 
дождем»

22.00 «33 м2»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
07.45 «Создано при-

родой»
08.15, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.25, 15.30 «Восточные 

танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Кухня на шпильках»
10.30 «В поисках новых 

впечатлений»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
11.45 «Дикие порядки»
12.25 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.45 Портретные очер-

ки. Валентин Гафт
16.00 «Сейшн»
20.05 «Буду Артистом!»
20.45 «Мама в большом 

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 Х/ф «Война и мир»

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

фессий
09:45 – 10:00 Новая вол-

на 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

Понеділок, 12 листопада
Cхід 7.08 Захід 16.16
Тривалість дня 9.08

Схід 5.01 
Захід 15.12

СкорпіонАнастасія, Стефан, Єлена, Артем

УТ-1

g Оголошення
Шановні мешканці  
Тернівського району!

Бережіть  
свій  
будинок 
та своє  
майно!

Сплатіть 
заборгованість, 
і ви отримаєте 
гідніумови про-

живання  
в ньому!
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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 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
12.20, 23.20 Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 11.55, 20.55 Офици-

альная хроника
09.35 Свет
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

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

мир
12.25 Желаем счастья
12.45 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
13.15 Х/ф «Солдаты»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Фестиваль песни и 

юмора в Коблево
15.50 Сериал «Клеймо» 7с
16.40 Сериал «Из жизнь 

капитана Черняєва» 
1,2с

19.00 221. Экстренный вы-
зов. Неделя

19.50 Шутка с С.Альтовым, 
группой «ЭКС-ББ»

20.50 Мир спорта
21.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 9 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Снимите это не-
медленно»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 04.10 «Не ври 
мне - 3»

15.45 «Семейные мело-
драмы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Меняю жену - 6»
21.50 «Украинские 

сенсации»
23.15 Сериал «Полиция 

Гавайев» (2)

ИНТЕР
06.00 Мультфильм
06.15 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» (1)
11.00 Программа «До 

суда»
12.30 «Знак качества»
12.55 «Судебные дела»
13.50 Док.сериал «След-

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

15.45 Сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика»

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.35 «Подроб-

ности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.50, 03.10 «Подробности. 

Неформат»
21.00 Сериал «Одесса-

мама»
23.05 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11» (2)

ICTV
05.20, 06.50, 01.55, 03.10 

Погода
05.25, 02.45 Факты
05.40, 04.15 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.55 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.00 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.10, 22.30 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.20, 20.15 Сериал «Шеф»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»

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 Док.сериал 

«Антропологiя»
11.35, 16.50 «Магия при-

роды»
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 «Семеро смелых» 

1 категория
17.10 Молодiжна про-

грама «Cтудiя»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
20.20, 22.20 «На землi на 

рiднiй...»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Док.фильм «Час 

Водолiя»
22.00 «Медицинский 

журнал»
22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
23.10 Х/ф «Нейлон 100%» 1 

категория

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, 01.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.25, 14.25 Kids Time
13.25 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Свадьба будет по-

моему!

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. Где 

мои дети?»
06.20, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.05, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.55 «Куб - 3»
11.40 Х/ф «Жена по кон-

тракту» (1)
13.45 «Битва экстрасенсов. 

Противостояние школ»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00 «Фермер ищет 

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

Хаус» (1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.40 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.30, 18.50, 21.30 Эконо-
мический пульс

06.45 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Сума-

сбродка» (1)
10.00, 16.50, 03.20 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Включите север-

ное сияние» (1)
14.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.35 Погода
15.30 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
16.00, 04.10 Страна советов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40, 05.10 Валентина 

Талызина. Моей душе 
покоя нет

22.40 Кинофан: Х/ф «Ми-
ленькие штучки» (2)

00.50 Амурные мелодии 
(3)

01.45 Х/ф «Опасное секс-
свидание» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 75 с.
09.50 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы»
10.50 Сериал «Говорящая с 

призраками» 2 с.
11.50, 19.15 Богиня 

шопинга
12.25, 17.05 Маша и 

модели 2
12.50, 21.15 Виталька
13.35, 17.45 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
14.40 Сериал «Восьмиде-

сятые»
15.05, 01.50 Одна за всех
15.40, 20.50 Даешь моло-

дежь!
16.15, 02.40 Досвидос
16.40, 00.20 Вайфайтеры
18.50, 00.55 БарДак
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 
2 с. (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00, 02.15 Слишком 

грубо для Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 22 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Кар-

пов» (1)
12.00, 04.20 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.10, 03.35 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.40 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.00 Тридцатилетние
00.00 Сериал «Супруги» (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
05.40 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» 1 с.(1)
06.45 Х/ф «Солдат Иван 

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

дела»
10.00, 22.45 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк - 8»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Журов - 2»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.25 «Свiдок»
17.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.15 Х/ф «Хроника затме-
ния» (3)

02.25 Сериал «Убийство на 
семейном вечере» (2)

03.55 «Агенты влияния»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
10.10 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

12.05 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

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

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»

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

Самое смешное
06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.10, 03.10, 
04.40 канала

07.30 «Два берега»
08.00 «Рекламная кухня»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.25, 14.25 Kids’ Time
13.25 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45 «Мой малыш»
15.15 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Светофор»
19.30 «36,6»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
23.10 Свадьба будет по-

моему!

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Закон жанра»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Все будет хорошо!»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Земский 

доктор»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Цвет 

черемухи»
21.05 Сериал «Собачья 

работа»
22.05 «Специальный 

корреспондент»
23.05 Кузькина мать. Ито-

ги. «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм»

00.00 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Завещание»

00.55 «Вести+»

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»
06.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.25 «Кулинарный по-
единок»

09.25 «Поедем, поедим!»
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-2»
11.30 «До суда»
12.30, 02.30 Суд при-

сяжных
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-3»
17.30, 01.25 «Прокурор-

ская проверка»
18.35 «Говорим и по-

казываем»
19.25 Сериал «Золотой 

запас»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Брат за 

брата-2»
23.30 Сериал «Правила 

угона»
03.30 «Неопознанные жи-

вые объекты. Загадки 
мира животных»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.25 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.30 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Золотой 

капкан»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.35 «Обитель лжи»

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

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

закупка
08.40 «Время обедать!»
09.15 «Дешево и сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

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

той капкан»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.50 Ночные новости
20.05 «Обитель лжи»
20.30 «Калифрения»
21.00 Х/ф «К северу от 

Аляски»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Жених для 

Барби». 4 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Роковой диагноз»

11.00 «Германия за не-

делю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Первые штаты 
Америки. Коннектикут»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Х/ф «Крупный раз-

говор»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Же-

них для Барби». 5 с.
18.00, 04.00 «Обложка»
19.00 «Большой дозор»
20.00, 05.00 Сериал «След 

оборотня». 9 с.
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Новоселье»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Смиренное 

кладбище»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. Эду-

ард VIII. Король-нацист
13.25 Семь чудес Украины
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Цивилизация. Бои у 

17 параллели. Танец со 
смертью

21.00 Музыка для 
взрослых

01.00 Алло алло
02.00 Лекции и события
04.30 Х/ф «Барбара Радзи-

вилл» (1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.40 Х/ф «Петровка, 

38». 12+
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.55 16+
08.40 «Врачи». Ток-шоу 16+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.45 Х/ф «Подруга 

особого назначения». 
1-2 с. 12+

11.50 «Pro жизнь». Ток-шоу 
16+

12.45 Деловая Москва
13.30 Мультфильм «Обе-

зьянки и грабители»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Синдикат». 

16+
16.15 «Барышня и кули-

нар» 6+
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 Док.фильм «Травля. 

Один против всех». 16+
19.55 Х/ф «Разведчики. 

Последний бой». 3-4 
с. 16+

22.00 События. 25-й час
22.35 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». 6+
00.25 Х/ф «Дважды в одну 

реку». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.00, 09.50, 14.50, 15.40 

Док.фильм о Кино
10.40, 16.30 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
11.30, 17.25 Сериал «Охота 

на Берию»
13.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
19.25 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих»

21.20 Х/ф «Разведчики»
22.45 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
01.40 Х/ф «Без сына не 

приходи»
03.00 Х/ф «Приговор»
04.35 Саундтреки

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Город без солнца» 12+
09.45, 17.45, 01.45 Драма 

«Людвиг» 12+
10.45, 18.45, 02.45 Триллер 

«Напрямую» 16+
12.10, 20.10, 04.10 

Мелодрама «Любовь. 
Инструкция по при-
менению» 16+

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Комнаты смерти: Крес-
ло фотографа» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф «Чу-

дак из пятого «Б». 6+
05.25, 09.25, 13.25 Муль-

тсериал «По следам 
Бамбра» ф.2 0+, «Сказка 
о старом кедре». 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Кузнец-колдун» 
12+, «Легенда о пламен-
ном сердце» 12+

07.00, 11.00 «Чудеса света» 
6+, «Чумацкий шлях» 
12+, «Сказка об очень 
высоком человеке» 12+, 
«Великан-эгоист» 12+, 
«А вы, друзья, как ни 
садитесь...». 6+

14.00 Х/ф «Волны Черного 
моря». 5 с. «Зимний 
ветер» 12+

15.15 Мультсериал «Ло-
вушка для Бамбра» ф.3 
0+, «Олимпионики» 12+, 
«Недобрая Ладо». 6+

16.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Замок лгунов». 6+, 
«Наш добрый мастер» 
0+, «Кибиточка на 
одном колесе». 0+

17.00 «Чудеса света» 
6+, «Желтик» 0+, 
«Шапка-невидимка» 0+, 
«Чуффык». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Выборгская 

сторона» 16+
08.00 Х/ф «Господа арти-

сты» 12+
10.00 Х/ф «Провал 

операции «Большая 
медведица» 16+

12.00, 00.30 Х/ф «Продавец 
воздуха» 12+

13.30, 15.00 Х/ф «За синими 
ночами» 12+

16.30 Х/ф «Все вокруг за-
сыпало снегом» 16+

18.00 Х/ф «Даурия» 16+
20.00 Х/ф «Мелкий бес» 16+
22.00 Х/ф «Дни затмения» 

18+
01.30 Х/ф «Большое золото 

мистера Гринвуда» 16+
03.00 Х/ф «Любочка» 12+
04.30 Х/ф «Ленинград, 

ноябрь» 16+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «11-11-11» 16+
07.00 Х/ф «Будущее» 18+
09.00, 01.00 Х/ф «Поздние 

цветы» 12+
11.00, 03.00 Х/ф «Амадей» 

16+
14.00 Х/ф «Странные дни» 

16+
16.30 «Плюс кино» 12+
17.00 Х/ф «Во имя короля 

2» 16+
19.00 Х/ф «Руки-ноги за 

любовь» 16+
21.00 Х/ф «Развод Надера и 

Симин» 16+
23.10 Х/ф «Антипод» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Рыцарь комедии. 

Эраст Гарин». 12+
05.00, 14.00, 20.00 «Рож-

денные в СССР». 12+
06.00 «Мюнхгаузен-

клуб». 12+
07.00 «Что? Где? Когда?». 

12+
08.15 «Утренняя почта» 

в гостях у «Лестницы 
Якоба». 12+

10.00 «...До 16 и старше». 
16+

11.00 «Кукольный театр». 
12+

11.15 «Годы мирных свер-
шений». 12+

11.55, 17.55 Х/ф «Комедия 
ошибок». 12+

13.00 «Под знаком «Пи». 
12+

15.00, 21.00 «Программа 
А». 12+

16.00 «Слово Андронико-
ва». 12+

17.15 Док.фильм «Новая 
реальность». 12+

17.30 «Маленький кон-
церт». 12+

19.00 «Аншлаг? Аншлаг!». 
12+

22.00 «До и после...». 12+
23.05 «Новости поп-

музыки. Сан-Ремо». 12+
00.15 Х/ф «Субботний 

вечер». 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.1. 16+

19.00 Сериал «Версия-2». 
ф.2. «Чистые руки». 2 
с. 16+

20.00 Сериал «Гончие». 
ф.3. «Покер на четырёх 
тузах». 3 с. 16+

21.00 Х/ф «Выгодный 
контракт». 1 с. «Нейло-
новая куртка». 16+

22.30 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». 2 с. «Связной». 
16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.2. 16+

01.00 Сериал «Версия-2». 
ф.2. «Чистые руки». 3 
с. 16+

02.00 Сериал «Гончие». 
ф.3. «Покер на четырёх 
тузах». 4 с. 16+

TV 1000
02.00 Триллер «Ночной 

рейс»
04.00 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 3»
06.10 Комедия «Синоптик»
08.00 Драма «Вероника 

решает умереть»
10.00 Комедия «Вход и 

Выход»
11.50 Комедия «Чего хотят 

женщины»
14.05 Драма «Вики Кристи-

на Барселона»
16.00 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

18.00, 00.00 Криминальное 
кино «Отсчет убийств»

20.10 Драма «Ловушка»
21.50 Драма «Молл 

Флэндерс»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
08.00, 09.30, 17.40 Улётное 

видео по-русски
08.35, 20.35 «ДжеДАИ»
09.25, 21.25 Проспорт
10.05, 18.15 «Сумасшедшее 

видео по-украински-1»
10.30, 20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински-3»
11.10 «Месть природы»
11.55 «Апокалипсис. 

Земля»
13.00 Сериал «Солдаты-7» 

(1)
15.00 Х/ф «Сахара» (1)
19.15 «Облом UA»
21.30 Х/ф «Перевозчик» (2)
23.25 Х/ф «Война» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
05.00 Фильм ужасов «Из 

под земли»
07.00 Боевик «Ангел тьмы»
09.00 Детектив «Убийства 

в Оксфорде»
11.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели»
13.00 Комедия «Каффс»
15.00 Боевик «Во имя 

короля 2»
17.00 Криминальное 

кино «Зловещие мерт-
вецы 3. Армия тьмы»

19.00 Фильм ужасов «Про-
клятие 3»

21.00 Фильм ужасов «Раз-
верстые могилы»

23.00 Мягкая эротика 
«Уйти от всего этого»

00.30 Мягкая эротика 
«Девушка по вызову»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Стрекозиные 

крылья»
02.25 Х/ф «Правдивая 

история об Алых 
парусах» 12+

05.30, 07.20, 16.00, 01.55 
«Окно в кино»

05.35 Сериал «Возмездие», 
2 с. 18+

06.30 Сериал «Военная 
разведка. Западный 
фронт», 3 с. 16+

07.25 Х/ф «Кремень», 
закл. 16+

09.05 Х/ф «Марица»
10.10 Х/ф «Лифт» 18+
11.45 Х/ф «Осенние 

свадьбы»
13.00 Х/ф «Даун Хаус» 18+
14.20 Х/ф «Нос»
16.05 Сериал «Возмездие», 

3 с. 18+
17.00, 01.00 Сериал «Воен-

ная разведка. Западный 
фронт», 4 с. 16+

17.55 Х/ф «Наследница», 2 
серии 12+

19.30 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 12+

20.55 Х/ф «Крах операции 
«Террор» 16+

23.10 Х/ф «Про Любоff» 16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/ф «Идеальные 

женихи»
11.40, 17.00 Сериал «Элен 

и ребята»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

18.00 Мультсериал 
«Конан»

19.00 Сериал «Отчаянные 
родители»

20.15 Х/ф «Коммуналка»
22.00 «33 м2»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
07.45, 11.45 «Дикие по-

рядки»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Кухня на шпильках»
10.30 «Мама в большом 

городе»
11.05 «Время для себя»
12.25, 14.05, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50, 22.10 Х/ф «Война 

и мир»
20.05 Взрослые дети
20.45 Джунгли шоу-

бизнеса
21.30 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Терра инког-
нита 

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, 13 листопада
Cхід 7.10 Захід 16.14
Тривалість дня 9.04

Схід 6.23 
Захід 15.50

СкорпіонМавр
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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 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.25, 
12.20, 13.10, 19.05, 23.20 
Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 20.55 Официальная 

хроника
09.35 Правительство на 

связи с гражданами
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Спецпроект к Все-

мирному Дню борьбы с 
диабетом

12.10, 18.45, 21.30 Деловой 
мир

12.25 Граница государства
12.40 Украинская песня
13.20 Х/ф «Слово для 

защиты»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Фестиваль песни и 

юмора в Коблево
15.50 Сериал «Клеймо» 8с
16.40 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева» 
3,4с

19.10 Концерт 
К.Новиковой

20.50 Мегалот
21.25 Мир спорта
21.40 Звезды юмора. 

В.Моисеенко, 
В.Данилец, братья По-
номаренко

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 10 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Снимите это не-
медленно»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45 «Не ври мне - 3»
15.45, 02.55 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Джентльменский 

набор»
22.05 «Территория 

обмана»
23.10, 02.05 «Деньги»

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 17.45 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.30, 03.30 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» (1)
11.00 Программа «До 

суда»
12.30, 04.35 «Знак каче-

ства»
12.55 «Судебные дела»
13.50 Док.сериал «След-

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

15.45 Сериал «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика»

17.55 Футбол. Сборная 
Болгарии - сборная 
Украины

20.00, 03.00 «Подроб-
ности»

20.50, 03.35 «Подробности. 
Неформат»

21.00 Сериал «Одесса-
мама»

23.05 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей 11» (2)

ICTV
05.20 Служба розыска 

детей
05.25, 06.50, 01.55, 03.10 

Погода
05.30, 02.45 Факты
05.45, 04.20 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.55 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.10, 22.30 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Шеф»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»

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, 16.45 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Док.фильм «Час 

Водолiя»
10.30 Х/ф «Нейлон 100%» 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 «Ветер с востока» 

1 категория
17.10 «На углу улиц»
18.30, 02.00 Док.сериал 

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

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

грама «Cтудiя»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
22.20 «На землi на рiднiй...»
22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
23.10 Х/ф «Валентина» 1 

категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Сериал «Строй-

батя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.45 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.25 Kids Time
13.25 Мультсериал 

«Барбоскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 01.40 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Ближе к телу
01.50 Служба розыска 

детей

СТБ
05.15 «Чужие ошибки. С 

меня хватит!»
06.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.40, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.05 «Фермер ищет 

жену - 2»
10.55 Х/ф «Граница.Таеж-

ный роман» (1)
13.45 «Битва экстрасенсов. 

Противостояние школ»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «МастерШеф 

- 2»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.35 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.30, 18.50, 21.30 Эконо-
мический пульс

06.45 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Сума-

сбродка» (1)
10.00, 16.50, 03.20 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Время Х» (1)
14.00 Социальный статус: 

ваши льготы
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.35 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 04.05 Страна со-

ветов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40, 05.05 Пауло Коэльо. 

Паломничество в 
Россию

22.15, 05.30 Вечная загадка 
Страдивари

22.40 Кинофан: Х/ф «Из-
мени мою жизнь» (2)

00.50 Амурные мелодии 
(3)

01.50 Х/ф «Сладкий тре-
пет» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 76 с.
09.50 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы»
10.50 Сериал «Говорящая с 

призраками» 3 с.
11.50, 19.15 Богиня 

шопинга
12.25, 17.05 Маша и 

модели 2
12.50, 21.15 Виталька
13.35, 17.45 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
14.40 Сериал «Восьмиде-

сятые»
15.05, 01.50 Одна за всех
15.40, 20.50 Даешь моло-

дежь!
16.15, 02.40 Досвидос
16.40, 00.20 Вайфайтеры
18.50, 00.55 БарДак
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 
3 с. (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00, 02.15 Слишком 

грубо для Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 23 с. (2)
03.05 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Кар-

пов» (1)
12.00, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.10, 03.45 События Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.00 Тридцатилетние
00.00 Сериал «Супруги» (1)
01.00 Сериал «Жизнь 

как приговор. Второй 
сезон» (2)

01.50 Х/ф «Нечто» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 

02.35, 03.35, 04.35 
Обзор прессы

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30 «Хроника дня
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.10, 19.30, 02.10 «Время 

интервью»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

троль»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

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

NEWS»

НТН
05.25 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» 2 с.(1)
06.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 22.45 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк - 8»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Журов - 2»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.25 «Свiдок»
17.00 Сериал «Гражданин 

начальник - 3»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 14.00 «Орёл и 

Решка»
10.10 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

12.05 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Рассмеши комика»
21.00 «Камеди клаб»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»

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

Самое смешное
06.40 Подъем
06.55, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.30, 
04.40 канала

07.30 «Клиника семейной 
медицины»

08.00 «Любимая работа»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.25 Kids’ Time
13.25 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30 «Ваше право»
19.45 «Транспортный 

меридиан»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.40, 04.00 «Реальный 

отпуск»
23.10 Ближе к телу
01.50 Служба розыска 

детей

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Завещание»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.10, 15.15, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.30 Вести. Дежурная 
часть

12.50, 15.40 «Вся Россия»
13.00 «Все будет хорошо!»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Земский 

доктор»
18.30, 02.30 «Прямой 

эфир»
19.20 Сериал «Цвет 

черемухи»
21.05 Сериал «Собачья 

работа»
22.05 «Присяге верны»
23.00 «Государственник»
23.50 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Воспитатель»

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»
06.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.25 Квартирный вопрос
09.25 Золотая пыль
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-2»
11.30 «До суда»
12.30, 02.30 Суд при-

сяжных
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-3»
17.30, 01.25 «Прокурор-

ская проверка»
18.35 «Говорим и по-

казываем»
19.25 Сериал «Золотой 

запас»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Брат за 

брата-2»
23.30 Сериал «Правила 

угона»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 00.35 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.25 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.30 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Золотой 

капкан»
23.40 «Вечерний Ургант»

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

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

закупка
08.40 «Время обедать!»
09.15, 22.10 «Дешево и 

сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

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

той капкан»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.50 Ночные новости
20.05 «Белый воротничок»
20.45 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Жених для 

Барби». 5 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Новоселье»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Смиренное 

кладбище»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Же-

них для Барби». 6 с.
18.00, 04.00 «Ищем выход»
19.00 «В круге света»
20.00 Сериал «След обо-

ротня». 10, 05.00 с.
21.00, 03.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Оборотень»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Сезон чудес»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. Бои у 

17 параллели. Танец со 
смертью

13.25 Семь чудес Украины
14.30 Музыка для 

взрослых
17.30 Цивилизация. Из 

пепла Гаити
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
01.00 Алло алло

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.40 Х/ф «Огарева, 6». 12+
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.55 16+
08.40 «Врачи». Ток-шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.45 Х/ф «Подруга 

особого назначения». 
3-4 с. 12+

11.50 «Pro жизнь». Ток-шоу 
16+

12.45 Деловая Москва
13.30 Мультфильм «Как 

бабочка изучала 
жизнь»

13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Синдикат». 

16+
16.15 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 «Русский вопрос» 

12+
19.05 Док.фильм «Заварка 

для «чайников». 16+
19.55 Х/ф «Разведчики. 

Война после войны». 
1-2 с. 16+

22.00 События. 25-й час
22.35 Х/ф «Утреннее 

шоссе». 16+
00.20 Док.фильм «Травля. 

Один против всех». 16+
02.00 Док.фильм «Заговор 

послов». 12+
03.05 «Врачи» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.25, 10.15, 15.40, 16.30 

Док.фильм о Кино
11.05, 17.20 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
12.00, 18.15 Сериал «Охота 

на Берию»
14.00 Х/ф «Заложница»
20.15 Х/ф «По данным 

уголовного розыска»
21.50 Х/ф «Выстрел в 

спину»
23.40 Х/ф «Печки-лавочки»
01.15 Х/ф «Белый ворон»
02.50 Х/ф «Даниил - князь 

Галицкий»
04.25 Х/ф «Я любил вас 

больше жизни»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Четыреста ударов» 
12+

09.45, 17.45, 01.45 Драма 
«Людвиг» 12+

10.45, 18.45, 02.45 Комедия 
«Сказки стриптиз-клу-
ба» 16+

12.35, 20.35, 04.35 Боевик 
«Ультрафиолет» 12+

14.10, 22.10, 06.10 Триллер 
«На пересечении Деся-
той и Вульф» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Волны Черного моря». 
5 с. «Зимний ветер» 12+

05.15, 09.15, 13.15 Муль-
тсериал «Ловушка 
для Бамбра» ф.3 0+, 
«Олимпионики» 12+, 
«Недобрая Ладо». 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Замок лгунов». 6+, 
«Наш добрый мастер» 
0+, «Кибиточка на 
одном колесе». 0+

07.00, 11.00 «Чудеса 
света» 6+, «Желтик» 0+, 
«Шапка-невидимка» 0+, 
«Чуффык» 0+, «Шутки». 
0+

14.00 Х/ф «Волны Черного 
моря». 6 с. «Зимний 
ветер» 12+

15.15 Мультсериал «Воз-
вращение блудного 
попугая» вып.1 6+, 
«Горшочек каши» 0+, 
«Попался, который ку-
сался!» 0+, «Ара, бара, 
пух!». 0+

16.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 

«Капризная принцес-
са». 6+, «Пингвины» 12+

17.00 «Чудеса света» 6+, 
«Фильм, фильм, фильм» 
12+, «Догада». 6+

НАШЕ КИНО
06.00, 18.00 Х/ф «Даурия» 

16+
08.00 Х/ф «Мелкий бес» 16+
10.00 Х/ф «Дни затмения» 

18+
12.30 Х/ф «Продавец воз-

духа» 12+
13.30 Х/ф «Большое золото 

мистера Гринвуда» 16+
15.00 Х/ф «Любочка» 12+
16.30 Х/ф «Ленинград, 

ноябрь» 16+
20.00 Х/ф «Вы чье, стари-

чье?» 18+
22.00 Х/ф «Весна двадцать 

девятого» 12+
00.00 Х/ф «Праздник Свято-

го Йоргена» 16+

КИНОКЛУБ
06.00 Х/ф «Странные дни» 

16+
08.30 «Плюс кино» 12+
09.00, 01.00 Х/ф «Во имя 

короля 2» 16+
11.00, 03.00 Х/ф «Руки-ноги 

за любовь» 16+
13.00 Х/ф «Развод Надера и 

Симин» 16+
15.10 Х/ф «Антипод» 18+
17.00 Х/ф «Герой её рома-

на» 12+
19.00 Х/ф «Помести 

чудовище на первую 
полосу» 16+

21.00 Х/ф «Играй до смер-
ти» 18+

23.00 Х/ф «Особые отноше-
ния» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «...До 16 и старше». 

16+
05.00 «Кукольный театр». 

12+
05.15 «Годы мирных свер-

шений». 12+
05.55, 11.55 Х/ф «Комедия 

ошибок». 12+
07.00 «Под знаком «Пи». 

12+
08.00, 14.00, 20.00, 23.00 

«Рожденные в СССР». 
12+

09.00, 15.00 «Программа 
А». 12+

10.00, 16.00 «Слово Андро-
никова». 12+

11.15 Док.фильм «Новая 
реальность». 12+

11.30 «Маленький кон-
церт». 12+

13.00, 19.00 «Аншлаг? 
Аншлаг!». 12+

17.15 «Действующие 
лица и...». 12+

17.20 Х/ф «Долгие дни, 
короткие недели». 12+

18.30 Док.фильм «Наш 
отдых». 12+

21.00 «Действующие ли-
ца. Александр Сокуров 
и его фильмы». 12+

22.00 «Рыцарь комедии. 
Эраст Гарин». 12+

00.00 «Мюнхгаузен-
клуб». 12+

01.00 «Что? Где? Когда?». 
12+

02.15 «Утренняя почта» 
в гостях у «Лестницы 
Якоба». 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.2. 16+

19.00 Сериал «Версия-2». 
ф.2. «Чистые руки». 3 
с. 16+

20.00 Сериал «Гончие». 
ф.3. «Покер на четырёх 
тузах». 4 с. 16+

21.00 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». 2 с. «Связной». 
16+

22.30 Х/ф «Выгодный 
контракт». 3 с. «Покро-
витель». 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.3. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Ловушка»
03.40 Драма «Молл 

Флэндерс»
05.50 Комедия «Чего хотят 

женщины»
08.10 Драма «Вики Кристи-

на Барселона»
10.00 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

11.55 Комедия «Свидание 
со звездой»

13.40 Боевик «Виртуоз-
ность»

15.35 Боевик «Прямая и 
явная угроза»

18.00, 00.00 Триллер 
«Жатва»

19.50 Драма «Соблазн»
22.00 Комедия «Материн-

ство»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 18.00 Сериал «Опер-
группа» (1)

09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
09.30 Улётное видео по-

русски
10.05 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-1»
10.30, 20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински-3»
11.10 «ДжеДАИ»
11.55 «Апокалипсис. 

Луна»
13.00 Сериал «Солдаты-7» 

(1)
15.00, 19.00 Сериал «Есте-

ственный отбор» (1)
16.00 Сериал «Страхов-

щики» (1)
20.35 «Облом UA»
21.30 Х/ф «Перевозчик-2» 

(2)
23.20 Х/ф «Перевозчик» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Фильм ужасов «Из 

под земли»
05.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели»
07.00 Комедия «Каффс»
09.00 Боевик «Орки»
10.50 Криминальное 

кино «Красный угол»
13.00 Криминальное 

кино «Зловещие мерт-
вецы 3. Армия тьмы»

15.00 Фильм ужасов «Про-
клятие 3»

17.00 Фильм ужасов «Аку-
лоосьминог»

19.00 Фильм ужасов «Раз-
верстые могилы»

21.00 Боевик «Всем нужна 
Кэт»

23.00 Мягкая эротика 
«Девушка по вызову»

00.30 Мягкая эротика 
«Струны души»

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Граница. 

Таежный роман», 4 
серии 18+

05.30, 07.20, 16.00, 17.50, 
01.55 «Окно в кино»

05.35 Сериал «Возмездие», 
3 с. 18+

06.30 Сериал «Военная 
разведка. Западный 
фронт», 4 с. 16+

07.25 Х/ф «Комната по-
терянных игрушек», 2 
серии 18+

09.05 Х/ф «Дом Солнца» 
16+

10.45 Х/ф «Криминальный 
талант» 16+

13.20 Х/ф «Стряпуха», «Бал-
лада о солдате» 12+

16.05 Сериал «Возмездие», 
4 с. 18+

17.00, 01.00 Сериал «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт», 5 с. 16+

17.55 Х/ф «Наследница», 
закл. 12+

19.40 Х/ф «Кочегар» 18+
21.05 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей» 16+
23.20 Х/ф «За спичками» 

12+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/ф «Они называют 

меня Сирр»
11.40, 17.00 Сериал «Элен 

и ребята»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

18.00 Мультсериал 
«Конан»

19.00 Сериал «Отчаянные 
родители»

20.15 Х/ф «Большой кайф»
22.00 «33 м2»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
07.45, 11.45 «Дикие по-

рядки»
08.15, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50, 21.30 «Кухня на 

шпильках»
10.30, 20.05 Взрослые дети
11.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50, 22.10 Х/ф «Война 

и мир»
20.45 «Женские откро-

вения»

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, 14 листопада
Cхід 7.11 Захід 16.13
Тривалість дня 9.02

Схід 7.43 Захід 16.37
Новий місяць

СтрілецьІоанн
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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 За 80, 07.10, 08.10, 

23.15, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
12.20, 15.30, 23.20 
Погода

06.25, 07.20 Заголовки
06.30 Православный 

календарь
06.35, 07.40 Тема дня
06.45 Мультфильм
06.55, 07.30 Глас народа
07.25 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20, 00.40 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 11.55, 20.55 Офици-

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

женщиной»
10.30 Православная 

энциклопедия
11.05 Здоровье
12.10, 18.45, 21.30 Деловой 

мир
12.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.50 Шаг к звездам
13.35 Х/ф «Пока фронт в 

обороне»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.35 Контрольная 

работа
16.00 Сериал «Клеймо» 9с
16.45 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева» 
5,6с

19.05 Бенефис Е.Воробей
21.25 Мир спорта
21.35, 04.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 От первого лица
23.50 Док.фильм «Ми-

лость сердца»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Снимите это не-
медленно»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 02.00 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 02.50 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Четыре свадьбы 

- 2»
21.45 «Давай, до свида-

ния»
23.15, 03.35 Сериал «По-

лиция Гавайев» (2)

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11»
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, 20.30, 03.10 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара» (1)
10.55 Программа «До 

суда»
12.30 «Знак качества»
12.55 «Судебные дела»
13.50 Док.сериал «След-

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

15.45 Сериал «Жизнь и 
приключения Мишки 
Япончика» Заключи-
тельная с.

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.05 Программа «О 
жизни»

20.00, 02.40 «Подроб-
ности»

20.50, 03.15 «Подробности. 
Неформат»

21.00 Сериал «Одесса-ма-
ма» Заключительная с.

23.05 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей 11» (2)

ICTV
05.20, 06.50, 01.55, 03.10 

Погода
05.25, 02.45 Факты
05.40, 04.20 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.55 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.45 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.15, 22.30 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.30 Сериал «Шеф»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братаны-3»
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05 «Погода «
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

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

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

калейдоскоп»
13.30 Молодiжна про-

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Валерий Чка-

лов» 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
20.15 «Афиша»
20.20 «На землi на рiднiй...»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Док.фильм «Боговi 

i людям»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Х/ф «В последнюю 

очередь» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10 Сериал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.50 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.25 Kids Time
13.25 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 01.45 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2
01.55 Служба розыска 

детей

СТБ
05.05 «Чужие ошибки. 

Табакерка с секретом»
05.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.15, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»

08.55 «Беременна в 16»
09.55 «Дочки-матери»
10.55 Х/ф «Женская работа 

с риском для жизни» (1)
13.45 «Битва экстрасенсов. 

Противостояние школ»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi - 2»
00.40 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
01.30 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.15 «Вiкна-Спорт»
02.25 Х/ф «Зимняя вишня» 

(1)

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.35 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.30, 18.50, 21.30 Эконо-
мический пульс

06.45, 13.10 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00, 19.00 Сериал «Сума-

сбродка» (1)
10.00, 16.50, 03.20 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Всадники» 1 с.
14.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
15.15, 16.30, 17.45, 18.55, 

21.35 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00, 04.05 Страна со-

ветов
17.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.40, 05.10 Лариса Голуб-

кина. Я тебя никогда не 
забуду

22.40 Кинофан: Х/ф «Три 
женщины» (1)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 77 с.
09.50 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы»
10.50 Сериал «Говорящая с 

призраками» 4 с.
11.50, 19.15 Богиня 

шопинга
12.25, 17.05 Маша и 

модели 2
12.50, 21.15 Виталька
13.35, 17.45 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
14.40 Сериал «Восьмиде-

сятые»
15.05, 01.50 Одна за всех
15.40, 20.50 Даешь моло-

дежь!
16.15, 02.40 Досвидос
16.40, 00.20 Вайфайтеры
18.50, 00.55 БарДак
19.50 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой» 
4 с. (2)

22.00 Сериал «Восьмиде-
сятые» (2)

22.25, 01.20 Рай, гудбай
23.00, 02.15 Слишком 

грубо для Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 24 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Кар-

пов» (1)
12.00, 04.20 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.10, 03.35 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.40 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.00 Тридцатилетние
00.00 Сериал «Супруги» (1)
01.00 Сериал «Жизнь 

как приговор. Второй 
сезон» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
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 «Время новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30, 19.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 06.25 «Хроника 
дня»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

16.15 «Рекламная кухня»
17.25, 04.10 «Сканер»
18.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 03.00, 04.00, 06.00 

«Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

НТН
05.50 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» 3 с.(1)
07.00 Х/ф «Черные береты» 

(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 22.45 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк - 8»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба»
14.35, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

04.50 «Свiдок»
17.00 Сериал «Боец. Рож-

дение легенды»
21.45 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.15 «Случайный сви-
детель»

00.30 «Покер. PokerStars 
Pro Challenge»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 14.00 «Орёл и 

Решка»
10.10 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

12.05 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

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

монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
20.00 «Камеди клаб»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)

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

Самое смешное
06.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.35, 
04.40 канала

07.30 «Путь к успеху»
08.00 «Променад»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20 Kids’ Time
13.25 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.25 «36,6»
14.50 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Светофор»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Respect TV»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Сериал «Кухня»
23.10 Парад порад-2
01.55 Служба розыска 

детей

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Воспитатель»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «1000 мелочей». 
Ток-шоу

10.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

11.00, 03.10 Сериал 
«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Все будет хорошо!»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Сериал «Земский 

доктор»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Сериал «Цвет 

черемухи»
21.05 Сериал «Собачья 

работа»
22.05 «Поединок»
23.40 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Непутевая»

00.35 «Вести+»
00.55 Х/ф «Жизнь Клима 

Самгина». 7с

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»
06.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.25 Дачный ответ
09.25 «Медицинские 

тайны»
10.00 Сериал «Эра стрель-

ца-2»
11.30 «До суда»
12.30, 02.30 Суд при-

сяжных
14.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-3»
17.30, 01.25 «Прокурор-

ская проверка»
18.35 «Говорим и по-

казываем»
19.25 Сериал «Золотой 

запас»
21.15 «Сегодня. Итоги»
21.40 Сериал «Брат за 

брата-2»
23.30 Сериал «Правила 

угона»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
10.55, 04.05 «Модный 

приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55, 00.35 «Дешево и 

сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.25 Сериал «Не-

равный брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.30 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Золотой 

капкан»
23.40 «Вечерний Ургант»

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

Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

закупка
08.40 «Время обедать!»
09.15 «Дешево и сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

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

той капкан»
19.15 «Вечерний Ургант»
19.50 Ночные новости
20.05 «Гримм»
20.50 Х/ф «28 недель 

спустя»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Жених для 

Барби». 6 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Оборотень»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Сезон чудес»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Доро-

гой мой человек». 1 с.
18.00 «48, 04.00 минут»
19.00 «Своими глазами»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург. 
Барон». 1 с.

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Смерть в прямом 
эфире»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Гелли и Нок»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня
08.30, 19.00, 23.00, 04.00 

Знак восклицания
09.25 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.10, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. Из 

пепла Гаити
13.25 Семь чудес Украины
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Цивилизация. 

Самая большая бомба 
в мире

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Испытательный 

срок». 6+
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.55 16+
08.40 «Врачи». Ток-шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Лекарство про-

тив страха». 6+
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.45 Деловая Москва
13.30 Мультфильм «Птич-

ка Тари»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Синдикат». 

16+
16.15 «Города мира. Рим» 

16+
16.40 «Право голоса». 16+
18.15 «Доказательства 

вины. Горько» 16+
19.05 Док.фильм «Несо-

стоявшиеся генсеки». 
12+

19.55 Х/ф «Разведчики. 
Война после войны». 
3-4 с. 16+

22.00 События. 25-й час
22.35 Х/ф «Беглецы». 12+
00.20 Х/ф «Ринг». 6+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.25, 10.15, 15.45, 16.35 

Док.фильм о Кино
11.05, 17.25 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
12.00, 18.20 Сериал «Охота 

на Берию»
14.00 Х/ф «Печки-лавочки»
19.20 Сериал «Алексан-

дровский сад»
20.20 Х/ф «Где 0-42?»
21.55 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить»
00.10 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Безумцы из Скотланд-
Ярда» 12+

09.45, 17.45, 01.45 Драма 
«Людвиг» 12+

10.40, 18.40, 02.40 Боевик 
«Белый материал» 16+

12.30, 20.30, 04.30 
Мелодрама «Любовь 
и прочие обстоятель-
ства» 16+

14.20, 22.20, 06.20 Триллер 
«Конкретный бизнес» 
16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Волны Черного моря». 
6 с. «Зимний ветер» 12+

05.15, 09.15, 13.15 Муль-
тсериал «Возвращение 
блудного попугая» 
вып.1 6+, «Горшочек 
каши» 0+, «Попался, 
который кусался!» 0+, 
«Ара, бара, пух!». 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Капризная прин-
цесса». 6+, «Пингвины» 
12+

07.00, 11.00 «Чудеса света» 
6+, «Фильм, фильм, 
фильм» 12+, «Догада». 
6+, «От дождя до до-
ждя» 12+

14.00 Х/ф «Волны Черного 
моря». 7 с. «Катакомбы» 
12+

15.05 Мультсериал «Воз-
вращение блудного 
попугая» вып.2 6+, 
«Квартет для двух 
солистов» 0+, «Танцы 
кукол» 0+, «Петух и боя-
рин» 0+, «Ненаглядное 
пособие». 0+

16.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Кентервильское 
привидение» 12+. 
Мультфильм «Желтый 
аист». 6+

17.00 «Чудеса света» 6+, 
«Птичка Тари» 0+, «О 
том, как гном покинул 
дом и...». 0+. Великое 
закрытие» 0+, «Мы 
идем искать». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Даурия» 16+
08.00 Х/ф «Вы чье, стари-

чье?» 18+
10.00 Х/ф «Весна двадцать 

девятого» 12+
12.00 Х/ф «Праздник Свято-

го Йоргена» 16+
13.30 Х/ф «Люблю, жду. 

Лена» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Казино» 

16+
18.00 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить» 12+
20.00 Х/ф «Прорыв» 12+
22.00 Х/ф «Стеклянный 

лабиринт» 18+
00.00 Х/ф «Новая Москва» 

12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Развод Надера и 

Симин» 16+
07.10 Х/ф «Антипод» 18+
09.00, 01.00 Х/ф «Герой её 

романа» 12+
11.00, 03.00 Х/ф «Помести 

чудовище на первую 
полосу» 16+

13.00 Х/ф «Особые отноше-
ния» 18+

15.00 Х/ф «У родного по-
рога» 16+

17.00 Х/ф «Ты встретишь 
таинственного незна-
комца» 16+

19.00 Х/ф «Грабитель» 16+
21.00 Х/ф «Нью-Йоркские 

истории» 16+
23.10 Х/ф «Вот я какой» 12+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00, 10.00 «Слово Андро-

никова». 12+
05.15 Док.фильм «Новая 

реальность». 12+
05.30 «Маленький кон-

церт». 12+
05.55, 23.55 Х/ф «Комедия 

ошибок». 12+
07.00, 13.00 «Аншлаг? 

Аншлаг!». 12+
08.00, 14.00, 02.00 «Рож-

денные в СССР». 12+
09.00, 03.00 «Программа 

А». 12+
11.15 «Действующие 

лица и...». 12+
11.20, 17.45 Х/ф «Долгие 

дни, короткие недели». 
12+

12.30 Док.фильм «Наш 
отдых». 12+

15.00 «Действующие ли-
ца. Александр Сокуров 
и его фильмы». 12+

16.00 «Человек и закон». 
16+

16.40 Док.фильм «Лице-
деи». 12+

17.10 «Блиц». 12+
18.55 «Музыкальный 

клуб-1». 12+
20.00 «Рожденные в 

СССР» 12+
21.00 Программа 

«Взгляд». 12+
22.00 «...До 16 и старше». 

16+
23.00 «Кукольный театр». 

12+
23.15 «Годы мирных свер-

шений». 12+
01.00 «Под знаком «Пи». 

12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.3. 16+

19.00 Сериал «Версия-2». 
ф.2. «Чистые руки». 4 
с. 16+

20.00 Сериал «Гончие-2». 
ф.1. «До первой крови». 
1 с. 16+

21.00 Х/ф «Выгодный 
контракт». 3 с. «Покро-
витель». 16+

22.30 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». 4 с. «Бумеранг». 
16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.4. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Соблазн»
04.05 Комедия «Материн-

ство»
05.40 Боевик «Виртуоз-

ность»
08.00 Комедия «Свидание 

со звездой»
09.50 Боевик «Прямая и 

явная угроза»
12.20 Драма «Одна не-

деля»
14.00 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»
16.00 Фантастика «При-

зрак дома на холме»
18.00, 00.00 Боевик «Под 

Откос»
20.00 Драма «Девять»
22.15 Комедия «Мышиная 

охота»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 18.00 Сериал «Опер-
группа» (1)

09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт
09.30 Улётное видео по-

русски
10.05 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-1»
10.30 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-3»
11.10 «ДжеДАИ»
11.55 «Апокалипсис. 

Солнце»
13.00 Сериал «Солдаты-7» 

(1)
15.00, 19.00 Сериал «Есте-

ственный отбор» (1)
16.00 Сериал «Страхов-

щики» (1)
20.00 «Убойное видео»
20.35 «Нереальные 

истории»
21.30 Х/ф «Без компромис-

сов» (2)
23.30 Х/ф «Перевозчик-2» 

(2)
01.25 Х/ф «Ад» (2)
03.10 Сумасшедшая 

скрытая камера
03.55 Сериал «Пре-

ступление со многими 
неизвестными» (1)

TV1000 ACTION
03.00 Криминальное 

кино «Красный угол»
05.10 Боевик «Орки»
07.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли»
09.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
11.00 Триллер «Мир 

будущего»
12.55 Боевик «Взвод»
15.00 Боевик «Зона 

смерти»
17.00 Боевик «Преступные 

связи»
19.00 Боевик «Всем нужна 

Кэт»
21.00 Криминальное 

кино «Коллекционер»
23.00 Мягкая эротика 

«Струны души»
00.30 Мягкая эротика 

«Служебные романы»

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Граница. 

Таежный роман», закл. 
18+

05.30, 07.20, 16.00, 17.50, 
01.55 «Окно в кино»

05.35 Сериал «Возмездие», 
4 с. 18+

06.30 Сериал «Военная 
разведка. Западный 
фронт», 5 с. 16+

07.25 Х/ф «Комната по-
терянных игрушек», 
закл. 18+

09.10 Х/ф «Кочегар» 18+
10.35 Х/ф «Большой 

янтарь»
12.45 Х/ф «Огни притона» 

18+
14.40 Х/ф «Самка» 16+
16.05 Сериал «Возмездие», 

5 с. 18+
17.00, 01.00 Сериал «Воен-

ная разведка. Западный 
фронт», 6 с. 16+

17.55 Сериал «Непобеди-
мый», 2 серии 18+

19.45 Х/ф «Плюс один» 16+
21.25 Х/ф «Полуночная 

бабочка»
22.00 Х/ф «Безответная 

любовь» 12+
23.30 Х/ф «Лифт» 18+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/ф «Райские кани-

кулы»
11.40, 17.00 Сериал «Элен 

и ребята»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

18.00 Мультсериал 
«Конан»

19.00 Сериал «Отчаянные 
родители»

20.15 Х/ф «Двойной нуль»
22.00 «33 м2»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
07.45, 11.45 «Дикие по-

рядки»
08.15, 19.10, 21.25 «Все 

про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Кухня на шпильках»
10.30, 20.05 Взрослые дети
11.05 «В поисках новых 

впечатлений»
12.25, 14.05 «Выдающиеся 

мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50, 22.10 Х/ф «Война 

и мир»
20.45 Портретные очер-

ки. Мария Миронова
21.30 «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, 15 листопада
Cхід 7.13 Захід 16.12
Тривалість дня 8.59

Схід 8.55 
Захід 17.35

Стрілець

УТ-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15 За 80, 07.10, 08.10, 

00.45, 01.15 дней вокруг 
спорта

06.20, 07.15, 08.15, 09.30, 
10.05, 12.20, 15.30, 00.50 
Погода

06.25, 06.35, 07.30, 07.45 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.20, 07.40 
Страна on line

06.50 Православный 
календарь

07.35 Эра бизнеса
07.50 Финансовые советы
08.20 Между строк
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 11.55 Официальная 

хроника
09.35 Док.фильм «Дом, 

сотканный из красок и 
полотна»

10.10 221. Экстренный вы-
зов. Неделя

11.05 Ток-шоу «Вера. На-
дежда. Любовь»

12.10, 21.10 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55 Околица
13.25 Х/ф «Первый день 

мира»
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Сериал «Клеймо» 10с
16.20 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева» 
7,8с

18.00 Путями Украины
18.20 Весенняя шутка с 

Веркой Сердючкой
18.55 Бенефис Ю.Гальцева, 

Г.Ветрова
20.40, 01.30 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
21.15, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.30, 01.00 Итоги
01.20 Итоги дня (повтор)
01.50 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.00 Сериал «Дни 
льва» 5с

04.35 Здоровье

КАНАЛ «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

07.25 Мультфильм «Эски-
моска» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Сериал 

«Величественные века. 
Роксолана - 2» (1)

12.45 «Снимите это не-
медленно»

13.45 «Полное перевопло-
щение. Дом за неделю»

14.45, 02.05 «Не ври 
мне - 3»

15.45, 02.55 «Семейные 
мелодрамы - 2»

16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Киев вечерний»
22.15 Х/ф «Ворон» (2)
00.25 Х/ф «Ледяной» (2)

ИНТЕР
05.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей 11»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.05, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 04.30 «Спорт в Под-

робностях»
09.10, 12.20 Сериал «Всег-

да говори «Всегда» 
8» (1)

18.10 Сериал «Кровинуш-
ка» (1)

19.05 Программа «О 
жизни»

20.00, 04.00 «Подроб-
ности»

20.30 Спорт в Подроб-
ностях

20.50, 04.35 «Подробности. 
Неформат»

21.00 «Большая Разница 
по-украински»

23.00 «Большая политика 
с Евгением Киселевым»

ICTV
05.20 Служба розыска 

детей
05.25, 06.50, 01.55, 03.10 

Погода
05.30, 02.45 Факты
05.45, 04.10 Свитанок
06.45, 07.40 Деловые 

факты
06.55, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.55 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Агент 

национальной безопас-
ности»

12.25 Анекдоты по-
украински

12.45 Факты. День
13.00, 22.30 Сериал «Про-

курорская проверка»
14.15, 20.15 Сериал «Бра-

таны-3»
18.45 Факты. Вечер
23.40 Факты. Итоги дня
23.55 Сериал «Расплата»

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 «На землi на рiднiй...»
08.20 «Епiзоди колиш-

нього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 Молодiжна 

програма «Cтудiя»
10.30 Х/ф «В последнюю 

очередь» 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 «Навстречу 

жизни» 1 категория
16.55 «Медицинский 

журнал»
17.15 «Магия природы»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.25 Х/ф «Осень. Чертано-

во» 2 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10 Служба розыска 

детей
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, 01.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55, 21.00 Сериал 

«Воронины»
13.20, 14.25 Kids Time
13.25 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
22.05 Сериал «Кухня»
23.10 Украина чудес 2
01.35 Сериал «Одна ночь 

любви»

СТБ
04.50 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста» (1)
06.05 Х/ф «Граница.Таеж-

ный роман» (1)
08.35 Х/ф «Нина. Расплата 

за любовь»
17.45, 22.00 «Вiкна-

Новини»
17.55 Х/ф «Девчата» (1)
20.00 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

22.40 «Национальное 
талант-шоу «Танцуют 
все!-5». Итоги голосо-

вания»
00.55 «ВусоЛапоХвiст»
01.55, 03.00 Х/ф «Женская 

работа с риском для 
жизни» (1)

02.50 «Вiкна-Спорт»

ТОНИС
06.00, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00, 04.40 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

06.30, 18.50, 21.30 Эконо-
мический пульс

06.45, 13.10 Мультфильмы
07.00 Утреннее espresso
09.00 Сериал «Сумасброд-

ка» (1)
10.00, 16.50, 03.50 Алло, 

доктор!
11.15 Х/ф «Всадники» 2 с.
14.00 Социальный статус: 

ваш дом
15.15, 16.30, 17.48, 18.55, 

21.35 Погода
15.30 Дикая Америка
16.00 Страна советов
17.50 Отдел кадров
19.00 Сериал «Золотой 

теленок» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 Европейский джа-

зовый оркестр в Киеве
22.45, 05.10 Шарль Азна-

вур. Жизнь в любви
23.50 Кинофан: Х/ф «На 

открытой воде» (1)
01.45 Амурные мелодии 

(3)
02.20 Х/ф «Убийственный 

стриптиз» (3)

ТЕТ
06.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
06.50 Телепузики
07.25 Твинисы
07.45 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич»
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 78 с.
09.50 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы»
10.50 Сериал «Говорящая с 

призраками» 5 с.
11.50 Богиня шопинга
12.25, 17.05 Маша и 

модели 2
12.50, 21.15 Виталька
13.35, 17.45 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
14.40 Сериал «Восьмиде-

сятые»
15.05, 01.45 Одна за всех
15.40, 22.00 Даешь мо-

лодежь!
16.15, 02.40 Досвидос
16.40 Вайфайтеры
19.25, 01.20 БарДак
20.25 Шуры-Муры
22.40 Слава со Славеком 

Славиным
23.00, 02.15 Слишком 

грубо для Ю-туб’а
23.25 Сериал «Потерян-

ная» 25 с. (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.25 Утро с «Украиной»
09.25, 13.00, 21.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 20.00 Сериал «Спа-

сти босса» (1)
11.00 Сериал «Карпов» (1)
12.00, 04.25 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35, 02.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.10, 19.15, 03.40 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
22.00 Сериал «Телохрани-

тель - 5» (1)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.45, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40 Обзор 
прессы

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 

12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 
03.35, 04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

15.15 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25, 04.10 «Не первый 

взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

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

NEWS»
00.40 «Арсенал»

НТН
05.50 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» 4 с.(1)
06.55 Х/ф «Убить «Шакала»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Сериал «CSI: Нью-

Йорк - 8»
11.00 Сериал «NCIS: Лос-

Анджелес»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба»
14.30 Сериал «Литейный»
16.45, 19.00, 04.55 «Свiдок»
17.00 Сериал «Боец. Рож-

дение легенды»
19.30 Сериал «Чужие 

крылья»
22.30 Х/ф «Саперы» (1)
00.30 Х/ф «Телохранитель-

ница» (1)
02.15 Х/ф «Убийство депу-

тата» (2)
04.00 «Агенты влияния»
05.25 «Уроки тетушки 

Совы»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 14.00 «Орёл и 

Решка»
10.10 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

12.05 Сериал «Тайны 
Смолвиля»

13.00 Сериал «Их пере-
путали в роддоме»

15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Шопинг монстры»
17.00 «Дом на зависть 

всем»
19.00 «КВН-2012»
22.00 «Рассмеши комика»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.35 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.25 «Бойцовский клуб»
01.25 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.10 Служба розыска 

детей
05.15 Сериал «Стройбатя»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
06.55, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

21.30, 01.10, 03.10, 05.05 
канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Мир технологий»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55, 17.55 Сериал «Во-

ронины»
13.20, 14.25 Kids’ Time
13.25 Мультсериал «Бар-

боскины»
13.30 Мультсериал 

«Сильвестр и Твитти - 
детективы»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
19.00 Репортер
19.30 Спортрепортер
19.35 Погода
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Тележурнал 

«Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 Сериал «Кухня»
23.10 Украина чудес 2

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Утро России»
08.05 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Непутевая»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Вести

09.30 «Вся Россия»
09.45 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
10.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Сериал 

«Ефросинья. Таежная 
любовь»

12.30, 15.30, 17.40 Местное 
время. Вести-Москва

12.50 Вести. Дежурная 
часть

13.00 «Все будет хорошо!»
13.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
14.50 Вести-спорт
15.50 Х/ф «Мама напрокат»

18.30, 02.30 «Прямой 
эфир»

19.20 «Юрмала - 2012»
21.10 Х/ф «Дочь баяниста»
23.00 Х/ф «Услышь мое 

сердце»
00.45 Сериал «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Чужая»

02.05 Вести.ru. Пятница

НТВ-МИР
03.55 «НТВ утром»
06.40 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
07.35, 13.35, 16.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

08.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Сегодня

08.25 «Женский взгляд»
09.10 «Неопознанные 

живые объекты»
09.35 Спасатели
10.05 Сериал «Эра стрель-

ца-2»
11.30 «До суда»
12.30 Суд присяжных
14.30, 03.00 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

15.40 Сериал «Гончие-3»
17.35, 01.50 «Прокурор-

ская проверка»
18.45 «Говорим и по-

казываем»
19.35 Сериал «Золотой 

запас»
21.25 Сериал «Товарищ 

Сталин»
01.05 «Школа злословия»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.15 «Понять. Простить»
15.15 «Смак»
15.50 Сериал «Убойная 

сила»
17.00, 02.40 Сериал «Не-

равный брак»
18.40 «Поле чудес»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Золотой 

капкан»
23.40 «Вечерний Ургант»
00.40 Группа «The Rolling 

Stones». «Сrossfire 
Hurriсane»

03.25 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»

04.50 «Пока все дома»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
01.00, 05.05 «Доброе утро»
05.00, 08.00, 11.00 Новости
06.05 «Жить здорово!»
07.05 Модный приговор
08.15 Контрольная 

закупка
08.40 «Время обедать!»
09.15 «Дешево и сердито»
10.00 Другие новости
10.25, 14.40 Понять. Про-

стить
11.30 Федеральный судья
12.20 Сериал «Убойная 

сила»
13.10 Сериал «Неравный 

брак»
14.00 Вечерние новости
15.10 «Поле чудес»
16.00 «Пусть говорят»
17.00 «Время»
17.30, 00.00 Сериал «Золо-

той капкан»
19.15 «Вечерний Ургант»
20.05 Группа «The Rolling 

Stones». «Сrossfire 
Hurriсane»

22.00 Х/ф «Незамужняя 
женщина»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Дорогой 

мой человек». 1 с.
10.00 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-12». 
«Смерть в прямом 
эфире»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «48 минут»
13.00 Х/ф «Гелли и Нок»
15.00, 17.00, 01.00 «Особое 

мнение»
16.00, 02.00 Сериал «Доро-

гой мой человек». 2 с.
18.00 «Кейс»
19.00, 04.00 «Всё так»
20.00, 05.00 Сериал «Бан-

дитский Петербург. 
Барон». 2 с.

21.00, 03.00 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-12». 
«Засада»

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 Сегодня о главном
08.00, 13.00, 20.30, 00.30 

Сегодня

08.30, 19.00, 23.00, 04.00 
Знак восклицания

09.30, 13.25 Семь чудес 
Украины

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Цивилизация. 

Самая большая бомба 
в мире

14.30 Вечер с Николаем 
Княжицким

17.30 Цивилизация. По-
кушение на Троцкого. 
Новая версия

19.30, 23.30 Безумная 
неделя

21.00 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

21.30 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

22.00 Особое мнение. 
Украинская революция

01.00 Алло алло
02.00 Политклуб Виталия 

Портникова
04.30 Х/ф «Герои Сибири» 

(1)

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Ночной 

патруль»
08.20 Петровка, 38, 13.10, 

15.55 16+
08.40 «Врачи». Ток-шоу 12+
09.30, 12.30, 15.30, 17.50 

События
09.50 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». 6+
11.40 «Pro жизнь». Ток-шоу 

16+
12.45 Деловая Москва
13.30 Мультфильм «Влюб-

чивая ворона»
13.40 «Треугольник» 16+
14.30 Сериал «Синдикат». 

16+
16.15 Реальные истории. 

«Любовь без возрас-
та» 12+

16.40 «Право голоса». 16+
18.15 Х/ф «Жаркий но-

ябрь». 16+
20.10 Лайма Вайкуле в 

программе «Жена». 12+
21.40 События. 25-й час
22.15 Х/ф «Ультиматум». 

16+
23.45 Х/ф «Испытательный 

срок». 6+
01.40 Док.фильм «Лекар-

ство от старости». 12+
03.00 «Врачи» 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.15, 10.05, 15.45, 16.35 

Док.фильм о Кино
10.55, 17.25 Сериал «Ста-

лин. LIVE»
11.55 Сериал «Охота на 

Берию»
12.55, 18.20 Сериал «Алек-

сандровский сад»
13.55 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
20.20 Х/ф «Тихое след-

ствие»
21.50 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
00.05 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
01.40 Х/ф «Дочки-матери»
03.15 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
04.30 Х/ф «Волки в зоне»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Веселенькое воскре-
сенье» 12+

09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Людвиг» 12+

10.55, 18.55, 02.55 Боевик 
«Око за око» 16+

12.45, 20.45, 04.45 Фанта-
стика «Вихрь» 12+

14.30, 22.30, 06.30 Триллер 
«Пока ее не было» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Волны Черного моря». 
7 с. «Катакомбы» 12+

05.05, 09.05, 13.05 Муль-
тсериал «Возвращение 
блудного попугая» 
вып.2 6+, «Квартет для 
двух солистов» 0+, «Тан-
цы кукол» 0+, «Петух и 
боярин» 0+, «Ненагляд-
ное пособие». 0+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Кентервильское 
привидение» 12+. 
Мультфильм «Желтый 
аист». 6+

07.00, 11.00 «Чудеса света» 
6+, «Птичка Тари» 0+, «О 
том, как гном покинул 
дом и...». 0+. Великое 
закрытие» 0+, «Мы 
идем искать». 0+, «Алим 
и его ослик». 0+

14.00 Х/ф «Волны Черного 
моря». 8 с. «Катакомбы» 
12+

15.15 Мультсериал «Воз-
вращение блудного по-
пугая» вып.3 6+, «Тайна 
далекого острова». 6+

16.00 Мультсериал «Не-
бесные танцоры» 12+, 
«Кот в сапогах». 6+, 
«Про козла». 0+

17.00 «Чудеса света» 6+, 
«Старая лестница». 
6+, «Наследство 
волшебника Бахрама». 
6+, «Веселая карусель» 

24. 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить» 12+
08.00 Х/ф «Прорыв» 12+
10.00 Х/ф «Стеклянный 

лабиринт» 18+
12.00 Х/ф «Новая Москва» 

12+
13.30, 15.00 Х/ф «Комбаты» 

12+
16.30 Х/ф «Пусть я умру, 

Господи...» 12+
18.00 Х/ф «Разрешите 

взлет!» 12+
20.00 Х/ф «Рой» 16+
22.30 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» 12+
00.00 Х/ф «Анна на шее» 

12+
01.30 Х/ф «Имя» 16+
03.00, 04.30 Х/ф «Примор-

ский бульвар» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Особые отноше-

ния» 18+
07.00 Х/ф «У родного по-

рога» 16+
09.00, 01.00 Х/ф «Ты встре-

тишь таинственного 
незнакомца» 16+

11.00, 03.00 Х/ф «Граби-
тель» 16+

13.00 Х/ф «Нью-Йоркские 
истории» 16+

15.10 Х/ф «Вот я какой» 12+
17.00 Х/ф «Пеликан» 6+
19.00 Х/ф «Кикбоксёр» 12+
21.00 Х/ф «Таинственный 

Альберт Ноббс»
23.00 Х/ф «Посредники» 

18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00, 22.00 «Слово Андро-

никова». 12+
05.15 «Действующие 

лица и...». 12+
05.20, 11.45 Х/ф «Долгие 

дни, короткие недели». 
12+

06.30 Док.фильм «Наш 
отдых». 12+

07.00, 01.00 «Аншлаг? 
Аншлаг!». 12+

08.00, 14.00, 02.00 «Рож-
денные в СССР». 12+

09.00 «Действующие ли-
ца. Александр Сокуров 
и его фильмы». 12+

10.00 «Человек и закон». 
16+

10.40 Док.фильм «Лице-
деи». 12+

11.10 «Блиц». 12+
12.55 «Музыкальный 

клуб-1». 12+
15.00 Программа 

«Взгляд». 12+
16.00 «Двенадцатый 

этаж». 12+
17.40 Х/ф «Мелочи жизни». 

12+
18.50 «Поет Александр 

Розенбаум». 12+
20.00 «Колба времени» 16+
21.00 «Кинопанорама». 

12+
23.15 Док.фильм «Новая 

реальность». 12+
23.30 «Маленький кон-

церт». 12+
23.55 Х/ф «Комедия оши-

бок». 12+
03.00 «Программа А». 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.4. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.1. «Ударом на удар». 
1 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие-2». 
ф.1. «До первой крови». 
2 с. 16+

21.00 Х/ф «Выгодный кон-
тракт». 4 с. «Бумеранг». 
16+

22.30 Х/ф «Ошибка рези-
дента». 1 с. 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.5. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Девять»
04.05 Мультфильм «Planet 

51»
05.45 Комедия «Переход-

ный возраст»
07.20 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»
09.20 Фантастика «При-

зрак дома на холме»
11.20 Комедия «Пять моих 

бывших подружек»
13.05 Криминальное 

кино «В последний 
момент»

14.40 Боевик «Пророк»
16.30 Комедия «Это 

развод!»
18.00, 23.20 Криминальное 

кино «Зодиак»
21.10 Драма «Происхож-

дение»

«2+2»
06.00 СоюзМультфильм 

(1)
07.00 Мультсериал 

«Бен-10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 18.00 Сериал «Опер-
группа» (1)

09.00, 21.00 Новости 2+2
09.25, 21.25 Проспорт

09.30 Улётное видео по-
русски

10.05 «Сумасшедшее ви-
део по-украински-1»

10.30 «Убойное видео»
11.10 «Нереальные 

истории»
11.55 «Апокалипсис. 

Вселенная»
13.00 Сериал «Солдаты-7» 

(1)
15.00, 19.00 Сериал «Есте-

ственный отбор» (1)
16.00 Сериал «Страхов-

щики» (1)
20.00, 21.55 «Сумасшедшее 

видео по-украински-3»
20.35, 21.30 «Улётное 

видео по-русски»
22.35 «Улётное видео 

по-русски. Опасные 
профессии»

23.00 «Всемирная с. бок-
са: Украина - Казахстан»

02.10 Х/ф «Фактор 8» (2)
03.55 Сериал «Пре-

ступление со многими 
неизвестными» (1)

05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Комедия «Сражения 

солдата Келли»
05.00 Вестерн «Западня»
07.00 Триллер «Мир 

будущего»
08.55 Боевик «Взвод»
11.00 Боевик «Зона 

смерти»
13.00 Боевик «Преступные 

связи»
15.00 Комедия «Обо-

ротни»
17.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
19.00 Приключения 

«Новые приключения 
Билла и Тэда»

21.10 Боевик «Робокоп»
23.00 Мягкая эротика 

«Служебные романы»
00.30 Мягкая эротика 

«Средство от любви»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Общая стена»
02.20 Х/ф «Наследница» 

12+
05.30, 07.20, 16.00, 17.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.35 Сериал «Возмездие», 

5 с. 18+
06.30 Сериал «Военная 

разведка. Западный 
фронт», 6 с. 16+

07.25 Х/ф «Олимпийская 
деревня» 12+

08.50 Х/ф «Связь времён» 
16+

10.40 Х/ф «Запасное 
колесо»

11.05 Х/ф «Плюс один» 16+
12.45 Х/ф «Дуэнья», «Дед 

Мороз всегда звонит 
трижды» 12+

16.05 Сериал «Возмездие», 
6 с. 18+

17.00, 01.00 Сериал «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт», 7 с. 16+

17.55 Сериал «Непобеди-
мый», закл. 18+

19.40 Х/ф «Бумер» 18+
21.35 Х/ф «Ночной визит»
23.45 Х/ф «Любочка»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.30 «Битва анекдотов»
06.10 «Бодрое утро»
07.00, 12.40, 20.00 «Минут-

ка для ребенка»
07.30 «Клуб юмора»
09.00 Сериал «Конан»
09.50 Х/ф «Белая ворона»
11.40, 17.00 Сериал «Элен 

и ребята»
13.00 «Торба смеха»
15.00 Мультсериал 

«Злобный»
16.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
16.30 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

18.00 Мультсериал 
«Конан»

19.00 Сериал «Отчаянные 
родители»

20.15 Х/ф «Вся правда о 
любви»

22.00 «33 м2»

MAXXI-TV
06.30, 19.30 Йога
07.15, 18.55 Союзмуль-

тфильм
07.25 «Сбросим лишнее»
07.45, 11.45 «Дикие по-

рядки»
08.15, 19.10 «Все про все»
08.25 «Восточные танцы»
08.50, 00.10 MaxxiМузыка
09.50 «Кухня на шпильках»
10.30 Взрослые дети
11.05 Фестиваль «ТВ 

Старт»
12.25, 14.05, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
12.35, 16.45 Телеювелир-

торг
14.50, 22.10 Х/ф «Война 

и мир»
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.45 «Тур-Гламур»
21.30 «Путеводитель 

выходного дня»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Терра инког-
нита 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Новый курс
19:50 – 20:00 Украина в 

кадре

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

УТ-1

П’ятниця, 16 листопада
Cхід 7.15 Захід 16.11
Тривалість дня 8.56

Схід 9.57 
Захід 18.43

КозерігАгапій
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 11.30, 

12.20, 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, 09.50 Шустер-Live
09.30 Школа юного супе-

рагента
11.35 «Секреты успеха» с 

Натальей Городенской
12.05 Зеленый коридор
12.25 Сериал «Агент 

особого назначения» 
11,12с. (закл.)

13.55 Сериал «Из жизни 
капитана Черняева» 
1-4с. (повтор)

17.20 В гостях у Д. Гордона
18.15, 01.35 Мир атома
18.35 Золотой гусь
19.00 Осенняя шутка с 

Г.Ветровым
19.30 Концертная про-

грамма «Вас приглаша-
ет София Ротару»

20.50 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.15 Кабмин: событие 

недели
21.25 Украинская песня
21.55 Звезды юмора 

К.Новикова
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.50 Особый взгляд
00.05 Концерт Е.Ваенги 

«Желаю солнца». 1 
часть

КАНАЛ «1+1»
06.00 Мультфильм (1)
06.35 «Настоящие врачи 

- 2»
07.35 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00, 05.10 «Мир наизнан-

ку - 2: Индия»
12.15 Мультфильм «Впе-

ред и вверх» (1)
14.10 Х/ф «Могуществен-

ный Джо Янг» (1)
16.35 «Киев вечерний»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Операция красота 

- 2»
22.00 Х/ф «Колумбийка» (2)
00.05 Х/ф «Заблудившийся» 

(2)
01.50 Х/ф «Ворон» (2)
03.30 Х/ф «Ледяной» (2)

ИНТЕР
04.55 «Парк автомобиль-

ного периода»
05.20 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
08.00 «Позаочi»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.55 Программа «Семей-

ный пес»
12.10 «Большая Разница 

по-украински»
14.10 Х/ф «В полдень на 

пристани» (1)
18.05 Х/ф «На крючке» (2)
20.00, 03.20 «Подроб-

ности»
20.25 «Красное или 

черное»
22.20 Х/ф «Реальный папа»
00.15 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный мент» (1)
03.45 Док.фильм «Сила 

животных»

ICTV
05.10, 05.30 Погода
05.15 Факты
05.35, 05.00 Свитанок
06.25 Другой футбол
06.55 Козырная жизнь
07.35 Последний герой-2
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.25 Экстренный вызов
12.30 Несекретные файлы
13.40 Спорт
13.45 Смотреть всем!
14.10 Х/ф «Великолепная 

афера»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Скала»

21.50 Х/ф «Неудержимые» 
(2)

23.55 Наша Russia
00.15 Х/ф «Рокки-3» (2)
02.15 Х/ф «Волшебная 

флейта»
04.30 ПроЦiкаве

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Х/ф «Доктор Айбо-

лит» 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 Концерт з нагоди 

вiдкриття 47-го творчо-
го сезону у ДП «Овацiя»

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.15 «На землi на рiднiй...»
20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
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
05.35 Сериал «Последний 

аккорд»
07.10 Интуиция
08.05 Дома мажоров
09.00 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

09.35 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.00 Готуй
11.00 Наши в Раше
12.05 Проснуться знаме-

нитым
13.05 Сериал «Папины 

дочки»
16.05 ШоумаSтгоуон
19.00 Мультфильм «Об-

лачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек»

21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1»

23.20 Х/ф «Старая добрая 
оргия» (3)

01.20 Спортрепортер
01.25 Сериал «Одна ночь 

любви»
03.10, 04.10 Зона ночi
03.15 Десята муза в Українi 

(Фiльм Третiй)
04.15 Десята муза в Українi
04.45 Столицi свiту. 

Сингапур
05.05, 06.00 Зона ночi 

Культура
05.10 Iван Франко

СТБ
05.25 «Наши любимые 

мультфильмы: Тайна 
третьей планеты» (1)

06.10, 01.45 Х/ф «Трактир 
на Пятницкой» (1)

07.50 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвiст»
10.50 «Зваженi та щасливi 

- 2»
14.40 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 «Х-Фактор - 3»
22.05 «Моя правда. Холо-

стяк-беглец»
23.25 «Х-Фактор - 3. Итоги 

голосования»
00.50 «Детектор лжи - 2»
03.10 Х/ф «Прощальная 

гастроль «Артиста» (1)

ТОНИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.30, 15.25, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.15 Будь в курсе!
07.50, 16.25 Цивилизация 

Incognita

08.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

08.50, 13.50, 16.50 Муль-
тфильмы

09.00 Шамвари: террито-
рия диких животных

09.40 80 островов вокруг 
света

10.05 Воспитание дете-
нышей

11.15 Х/ф «Тимур и его 
команда» (1)

14.25 Арт City
15.00 За семь морей
17.00, 04.00, 04.40 Дневник 

для родителей
17.25 Украина-Европа: 

Маятник Фуко
18.15, 04.25 Кумиры
18.30 Социальный пульс 

выходных
19.00 Великие махина-

торы
20.00, 03.30 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.45, 05.05 В гостях у Дми-
трия Гордона. Михаил 
Ефремов

21.50 Валентина Телички-
на. Дышится хорошо, 
живется по-разному

22.55 Кинофан: Х/ф «Ма-
стер» (1)

01.15 Амурные мелодии 
(3)

02.05 Х/ф «Философия 
будуара маркиза де 
Сада» (3)

ТЕТ
06.00 Ешь и худей
06.50, 11.35 Сериал «Кто в 

доме хозяин?»
07.25 Мультсериал 

«Лунтик»
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

09.45 Мультсериал «Чер-
ный плащ»

10.45 Ералаш
11.10 Приколы на пере-

менке
12.35 Сериал «Моя пре-

красная няня»
13.40 Алё, директор?!
14.45 Х/ф «Бар «Гадкий 

койот»
16.45 Мультфильм «Крас-

ная шапочка против 
сил зла»

18.10 Х/ф «Сердцеедки»
20.45 Виталька
22.00 Даешь молодежь!
23.00 Х/ф «Проклятие» (3)
00.50 Comedy Woman
01.40 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.55 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 04.05 События
07.25 Утро с «Украиной»
09.00 Лучший повар на 

селе
10.00 Домой на праздники
11.00, 04.25 Х/ф «Оля + 

Коля» (1)
13.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
16.00 Х/ф «Алиби - надеж-

да, алиби - любовь» (1)
18.00, 19.20 Сериал «Испы-

тание верностью» (1)
22.15 Х/ф «Жена Штирли-

ца» (1)
00.15 Х/ф «Дом» (3)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 09.35, 19.25, 01.55 

«Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 17.55, 19.20, 23.40, 
00.25, 00.55, 02.35, 
03.35, 04.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.10 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.10 «Путь к победе»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»

17.25, 04.10 «Феерия 
путешествий»

17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.35, 02.10 «Машина 
времени»

20.10, 01.10, 05.10 
«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30, 02.40 «Мастер-класс 

с Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»

НТН
06.00 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.45 Сериал «Строго на 

юг» (1)
09.45 «Железный Оскар»
10.30 «Крутые 90-е»
11.30 «Речовий доказ». 

Особо опасная инъ-
екция

12.00, 23.15 «Главный 
свидетель»

13.00 Х/ф «Саперы» (1)
15.00 Сериал «УГРО - 4»
19.00 Сериал «Под при-

крытием»
00.00 «Случайный сви-

детель»
00.25 Х/ф «Два миллиона 

лет спустя» (2)
02.10 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
08.25 Мультфильм «Сказ-

ки Ганса Христиана 
Андерсена» (1)

09.00 Мультсериал 
«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.00 Мультфильм «Коты-
аристократы» (1)

11.45 Х/ф «Первый рыцарь 
при дворе Аладдина» 
(1)

13.45 «Подари себе 
жизнь»

15.00 Х/ф «Фабрика сча-
стья» (1)

17.00 Сериал «Всегда 
говори всегда- 2» (1)

19.00 «КВН-2012»
21.30 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.00 Сериал «Чёрная 

лагуна»
01.25 Х/ф «Мальчик в 

девочке» (2)
03.00 Х/ф «Спасенная» (2)
04.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.35 Сериал «Последний 

аккорд»
07.10 Интуиция
08.05 Дома мажоров
08.45 «Транспортный 

меридиан»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 Наши в Раше
12.05 Проснуться знаме-

нитым
13.05 Сериал «Папины 

дочки»
16.05 ШоумаSтгоуон
19.00 Мультфильм «Об-

лачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек»

21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет. Часть 1»

23.20 Х/ф «Старая добрая 
оргия»

01.20 Спортрепортер
01.25 Сериал «Одна ночь 

любви»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 «Вся Россия»
04.10 «Юрмала - 2012»
05.45, 06.15 Х/ф «Дочь 

баяниста»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.30, 10.05 Мультфильм
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15 «Тайная власть 

генов»
10.15 Сериал «Любовь и 

разлука»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Честный детектив»
13.00 «Городок». Дайд-

жест
13.30 «Минутное дело»
14.25, 00.50 Х/ф «Не 

забудь... станция 
Луговая»

16.05, 02.15 «Субботний 
вечер»

18.00 Вести в субботу
18.45 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2012
21.15 Х/ф «Любви цели-

тельная сила»
23.00 Х/ф «Преступная 

страсть»

НТВ-МИР
04.05 Х/ф «Встреча на 

Эльбе»
06.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Сегодня
06.20 Смотр
06.50 Главная дорога
07.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
08.25 Русская начинка
08.55 «Кулинарный по-

единок»
09.55 Квартирный вопрос
11.25 Своя игра. Про-

должение
12.10 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
13.05 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
14.25 Следствие вели...
15.20 «Очная ставка»
16.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память
17.25 «Профессия - ре-

портер»
17.55 «Программа мак-

симум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

19.00 «Русские сенсации»
19.55 Ты не поверишь!
20.50 «Реакция Вассер-

мана»
21.25 Сериал «Проснемся 

вместе?»
23.15 «Метла»
00.10 «Луч Света»
00.40 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
01.15 «Музыкальный 

ринг НТВ: Анита Цой - 
Вика Цыганова»

02.30 «Кремлёвские 
похороны. Михаил 
Калинин»

03.25 Сериал «Адвокат»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

17.45 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.35 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты». 1 с.
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Первая любовь»
12.15 «Абракадабра»
14.15 «Да ладно!»
15.15 «Народная меди-

цина»
16.30 «Жди меня»
17.55 «Человек и закон»
19.00 «Минута славы» 

шагает по стране»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 Х/ф «Коломбиана»
01.10 Х/ф «Частный де-

тектив, или Операция 
«Кооперация»

02.45 Х/ф «Лишний билет»
04.10 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00, 11.00 

Новости
02.10 Х/ф «Происшествие в 

Утиноозерске»
03.15 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты». 1 с.
04.25 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.00 Умницы и умники
05.45 «Слово пастыря»
06.15 Смак
06.45 «Первая любовь»
07.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.15 «Абракадабра»
09.55, 11.15 Сериал 

«Участок»
12.00 «Да ладно!»
12.30 «Народная меди-

цина»
13.25 «Жди меня»
14.20 Вечерние новости
14.30 «Человек и закон»
15.25 «Минута славы» 

шагает по стране»
17.00 «Время»
17.20 «Сегодня вечером»
18.45 Х/ф «Коломбиана»
20.30 Х/ф «На обочине»
22.35 Х/ф «Дети Сэвиджа»
00.25 Сериал «Terra nova»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «2012»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Мультфильмы»
10.00, 03.00 Х/ф «Улица 

полна неожидан-
ностей»

11.30 Программа «Живое 
слово»

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

13.00, 21.00 Х/ф «Тесты для 
настоящих мужчин»

15.00, 23.30 Сериал «Авто-
бус». 3 с. «Хозяин»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Первые штаты 
Америки. Нью-Йорк»

17.00, 02.00 «Код доступа»
18.00 «Цена победы»
19.00, 05.00 Док.фильм 

«Великий обман. Ар-
мия, которой не было»

20.00 «Израиль за не-
делю»

23.00 «Русский акцент» с 
Владимиром Ленским. 
«Все на выборы!»

00.30 Х/ф «Филёр»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 17.30 Время помнить
07.45 Цивилизация. По-

кушение на Троцкого. 
Новая версия

09.15, 14.00 Правдивые 
истории. Челюсти с.1

09.45 Великие истории 
любви 20 века. Эдуард 
VIII и Уоллис Симпсон

10.15, 16.30 Вокруг света
11.15 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

12.00, 19.30 Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. Константин 
Симонов ч.1

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. Пре-

дательство
20.30, 02.00 Игра в слова и 

не только
21.30, 03.00 Лекции и 

события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Король 
Хуан Карлос и короле-
ва София

00.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

04.00 Клипы Jazz с Алексе-
ем Коганом

04.30 Х/ф «Госпожа Ми-
нистр танцует» (1)

ТВ ЦЕНТР
03.55 Марш-бросок 12+
04.30 Мультфильм «При-

ключения Буратино»
05.35 АБВГДейка
06.05 «День аиста» 6+
06.30 Православная 

энциклопедия 6+
07.00 Док.фильм «Борода-

вочники и прочие». 6+
07.45 Мультфильм «В 

тридесятом веке»
08.05 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
09.30, 15.30, 17.00, 22.15 

События
09.50 Городское собрание 

12+
10.35 Х/ф «Ландыш сере-

бристый». 12+
12.20 Х/ф «Тайны Бургунд-

ского двора». 6+
14.25 «День города». Теле-

игра. 6+
15.45 Петровка, 38 16+
16.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока». 12+
17.05 Х/ф «Индийское 

кино». 12+
19.00 «Постскриптум»
20.00 Сериал «Мисс 

Фишер». 16+
22.35 «Культурный 

обмен» 12+
23.05 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». 6+
00.55 Х/ф «Ночной па-

труль». 6+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.15 Вокруг смеха
10.55, 11.50 Док.фильм 

о Кино
12.45 Х/ф «Презумпция 

невиновности»
14.20 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель»
16.40 Х/ф «Тихое след-

ствие»
17.55 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
19.20 Сериал «Жизнь и 

смерть Леньки Панте-
леева»

23.20 Х/ф «Сицилийский 
клан»

01.20 Х/ф «Подставь дру-
гую щеку»

03.00 Х/ф «Доброе утро, 
Вьетнам»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Шекспир по новому: 
Укрощение стропти-
вой» 12+

09.35, 17.35, 01.35 
Мелодрама «Дама с 
камелиями» 12+

11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Горбун» 12+

13.45, 21.45, 05.45 Комедия 
«Признайте меня вино-
вным» 16+

ДЕТСКИЙ МИР
04.00, 08.00, 12.00 Х/ф 

«Волны Черного моря». 
8 с. «Катакомбы» 12+

05.15, 09.15, 13.15 Муль-
тсериал «Возвращение 
блудного попугая» 
вып.3 6+, «Тайна дале-
кого острова». 6+

06.00, 10.00 Мультсериал 
«Небесные танцоры» 
12+, «Кот в сапогах». 6+, 
«Про козла». 0+

07.00, 11.00 «Чудеса света» 
6+, «Старая лестница». 
6+, «Наследство вол-
шебника Бахрама». 6+, 
«Веселая карусель» 24. 
6+, «Потерялась птица 
в небе»

14.00 Х/ф «Дружок». 0+
15.05 Мультсериал «Не-

обыкновенный матч» 
0+, «Чудеса среди бела 
дня» 0+, «Как ослик 
грустью заболел». 0+

16.00 Х/ф «Таинственный 
старик». 12+

17.10 Мультфильм «Рик-
ки-Тикки-Тави». 6+, «38 
попугаев» 0+, «Просто 
так». 0+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Разрешите 

взлет!» 12+
08.00 Х/ф «Рой» 16+
10.30 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря» 12+
12.00 Х/ф «Анна на шее» 

12+
13.30 Х/ф «Имя» 16+
15.00, 16.30 Х/ф «Примор-

ский бульвар» 12+
18.00 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 12+
20.00 Х/ф «Итальянец» 16+
22.00 Х/ф «В полосе при-

боя» 16+
00.00 Х/ф «Его звали 

Роберт» 12+
01.30 Х/ф «Дом на песке» 

12+
03.00, 04.30 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации» 12+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Нью-Йоркские 

истории» 16+
07.10 Х/ф «Вот я какой» 12+
09.00, 01.00 Х/ф «Пеликан» 

6+
11.00, 03.00 Х/ф «Кикбок-

сёр» 12+
13.00 Х/ф «Таинственный 

Альберт Ноббс»
15.00 Х/ф «Исследователи» 

6+
17.00 Х/ф «Белый клык» 6+
19.00 Х/ф «Случайный 

роман» 12+
21.00 Х/ф «Разговор» 16+
23.00 Х/ф «Старая добрая 

оргия» 18+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Человек и закон». 

16+
04.40 Док.фильм «Лице-

деи». 12+
05.10 «Блиц». 12+
05.45, 23.20 Х/ф «Долгие 

дни, короткие недели». 
12+

06.55 «Музыкальный 
клуб-1». 12+

08.00, 02.00 «Рожденные в 
СССР». 12+

09.00 Программа 
«Взгляд». 12+

10.00 «Двенадцатый 
этаж». 12+

11.40 Х/ф «Мелочи жизни». 
12+

12.50 «Поет Александр 
Розенбаум». 12+

14.00 «Колба времени». 
16+

15.00 «Кинопанорама». 
12+

16.00 «До и после...». 12+
17.15 «Под знаком зодиака. 

Скорпион». 12+
18.40 «Юрмала-89». 12+
20.00 Х/ф «Волшебная сила 

искусства». 16+
21.10 Док.фильм «Нет 

меня счастливее». 12+
22.00 «Слово Андронико-

ва». 12+
23.15 «Действующие 

лица и...». 12+
00.30 Док.фильм «Наш 

отдых». 12+
01.00 «Аншлаг? Аншлаг!». 

12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.5. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.1. «Ударом на удар». 
2 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие-2». 
ф.1. «До первой крови». 
3 с. 16+

21.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента». 1 с. 16+

22.30 Х/ф «Ошибка рези-
дента». 2 с. 16+

00.00 Сериал «Авантю-
ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.6. 16+

01.00 Сериал «Версия-3». 
ф.1. «Ударом на удар». 
3 с. 16+

02.00 Сериал «Гончие-2». 
ф.1. «До первой крови». 
4 с. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Происхож-

дение»
04.00 Комедия «Пять моих 

бывших подружек»
06.00 Криминальное 

кино «В последний 
момент»

07.50 Боевик «Пророк»
09.40 Боевик «Охота 

за»Красным Октя-
брём»»

12.00 Драма «Молодость 
без молодости»

14.15 Приключения «Трое 
в каноэ»

16.00 Комедия «Коэффи-
циент интеллекта»

18.00 Боевик «Воин»
20.40 Драма «Крик совы»

22.30 Комедия «Моя 
первая свадьба»

00.10 Комедия «Это 
развод!»

«2+2»
08.00 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

09.55 Проспорт
10.00 Улётное видео по-

русски-3
10.25 Х/ф «Охота на тор-

надо» (1)
12.10 Х/ф «Эпоха-2» (1)
14.10 Х/ф «Сахара» (1)
16.50 Х/ф «На грани» (1)
19.20 ЧУ 16 тур. Арсенал - 

Шахтер
21.30 Х/ф «Очень эпиче-

ское кино» (2)
23.20 Х/ф «Синдбад и 

Минотавр» (2)
01.20 Х/ф «Без компромис-

сов» (2)
03.00 Сумасшедшая 

скрытая камера
03.55 Сериал «Пре-

ступление со многими 
неизвестными» (1)

05.00 Мультфильмы

TV1000 ACTION
03.00 Вестерн «Западня»
05.00 Боевик «Чаттахучи»
07.00 Комедия «Обо-

ротни»
09.00 Боевик «Эра дра-

конов»
11.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
13.00 Приключения 

«Новые приключения 
Билла и Тэда»

15.00 Боевик «Универсаль-
ный агент»

17.00 Комедия «Снежный 
человек»

19.00 Боевик «Мститель»
21.00 Боевик «Робокоп-2»
23.00 Мягкая эротика 

«Средство от любви»
00.30 Мягкая эротика 

«Картинки в журнале»

ДОМ КИНО
02.00 Сериал «Непобеди-

мый» 18+
05.30, 07.20, 16.00, 17.50, 

01.55 «Окно в кино»
05.35 Сериал «Возмездие», 

6 с. 18+
06.30 Сериал «Военная 

разведка. Западный 
фронт», 7 с. 16+

07.25 Х/ф «Свет и тени»
07.50 Х/ф «Гость с Кубани»
09.00 Х/ф «Лётное проис-

шествие»
11.10 Х/ф «Над городом»
12.30 Сериал «Любитель-

ница частного сыска 
Даша Васильева - 3» 12+

16.05 Сериал «Возмездие», 
7 с. 18+

17.00, 01.00 Сериал «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт», закл. 16+

17.55 Х/ф «Чужие» 18+
19.40 Х/ф «Кардиороманс» 

12+
20.10 Х/ф «Обитаемый 

остров» 16+
22.10 Х/ф «Предчувствие 

любви»
23.20 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 «Смех с доставкой 

домой»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
11.00 Мультсериал 

«Сокровища острова 
черепах»

12.00, 18.00 Сериал «Элен 
и ребята»

13.00 «Гуморины из 
торбины»

15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Мультфильм 

«Маугли»
19.40 Сериал «Отчаянные 

родители»
20.40 Х/ф «Коммуналка»

MAXXI-TV
06.30, 15.30, 01.00 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 11.50, 14.55 Союз-

мультфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.55 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Телеювелирторг
18.55 Х/ф «Война и мир»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»

ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Новый курс
09:50 – 10:00 Украина в 

кадре 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 17 листопада
Cхід 7.16 Захід 16.09
Тривалість дня 8.53

Схід 10.47 
Захід 19.57

Козеріг
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Телебачення

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, 18 листопада
Cхід 7.18 Захід 16.08
Тривалість дня 8.50

Схід 11.27 
Захід 21.13

ВодолійЛіна, Григорій, Гай

УТ-1

g Реклама

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.10, 08.20, 09.00, 

10.15, 14.00, 17.50, 23.30 
Погода

06.10 Мультфильм
06.30, 10.20 Шаг к звездам
07.15 Моя земля - моя 

собственность
07.30 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40, 23.50 Время культуры
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Золотой гусь
09.55, 04.05 Кто в доме 

хозяин?
11.00 Честь имею при-

гласить
11.45 Караоке для взрослых
12.40 Шеф-повар страны
13.35 Как это?
14.05 Сериал «Из жизни 

капитана Черняева» 5-8с
17.20 Деловой мир. Неделя
18.00 Осенняя шутка с 

Г.Ветровым
18.35 Юбилейный вечер 

К.Новиковой
20.40 Главный аргумент
20.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.40 Точка зрения
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский вызов

КАНАЛ «1+1»
07.50 Мультфильм (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 Мультсериал 

«Чип и Дейл» (1)
11.00 «Кулинарная акаде-

мия. Юлия Высоцкая»
12.00, 20.15 «Голос. Дети»
14.10 «Четыре свадьбы - 2»
15.40 Х/ф «Шестнадцать 

желаний» (1)
17.35 Х/ф «Молодожены»
19.30, 23.35 «ТСН-неделя»
22.25 «Светская жизнь»

ИНТЕР
06.25 Мультсериал «Маша 

и Медведь»
06.45 «Самый умный»
08.20 «Глянец»
09.20 «Школа доктора 

Комаровского»
09.55 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.00 «Сваты у плиты»
11.20 «Свадебный размер»
12.20 Х/ф «Невеста» (1)
14.10 Сериал «Веское осно-

вание для убийства»
17.50 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (1)
20.00, 02.25 «Подробности 

недели»
21.00 Х/ф «У Бога свои 

планы» (1)
23.00 «Что? Где? Когда?»

ICTV
05.50, 06.15 Погода
06.00 Факты
06.20, 04.55 Свитанок
07.10 Квартирный вопрос
08.05 Анекдоты по-

украински
08.40 Дача
09.25 Смотреть всем!
10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.35 Спорт
12.45 Наша Russia
13.20 Х/ф «Великолепная 

афера»
15.55 Х/ф «Скала»
18.45 Факты недели
19.45 Последний герой-2
20.55 Х/ф «Призрачный 

гонщик-2: Дух мести»
22.55 Х/ф «Неудержимые» (2)

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25, 11.25 «На землi на 

рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.05, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Концерт з нагоди 

вiдкриття 47-го творчого 

сезону у ДП «Овацiя»
11.00 «Косметичка»
11.10 «Чоловiчий клуб»
11.30 «Епiзоди колишнього»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путе-

шествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Маскарад» 

1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 Док.фильм «Боговi i 

людям»
19.45 Молодiжна програма 

«Cтудiя»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Сериал «Последний 

аккорд»
06.50 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Дома мажоров
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

09.55 Мультсериал «Пинг-
вины из Мадагаскара»

10.30 Шоу Шара
11.30 Воскресный офис
12.35 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.30 Мультфильм «Об-

лачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек»

17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1» (пере-
вод С.Притулы)

20.00 ШоумаSтгоуон
22.30 Проснуться знаме-

нитым
23.30 Х/ф «Сын розовой 

пантеры»

СТБ
05.10 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (1)
06.30 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
06.40 «Едим дома»
07.45 «МастерШеф - 2»
13.10 «Караоке на Майдане»
14.10 «Х-Фактор - 3»
19.00 «Битва экстрасенсов. 

Апокалипсис»
21.45 Х/ф «Дочь баяниста» (1)
23.45 Х/ф «Любовь на 

сене» (1)

ТОНИС
06.00 Чудаки
06.35 Мультфильмы
06.45, 19.00, 04.30 Великие 

махинаторы
07.35, 20.40 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 11.30, 16.10, 18.55, 

20.10 Погода
09.00 Валентина Телички-

на. Дышится хорошо, 
живется по-разному

10.00, 03.10 Будь в курсе!
10.40 Ф-стиль
11.05 80 островов вокруг 

света
11.45 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (1)
13.40 Мультфильм «Тайна 

Третьей планеты»
15.10 За семь морей
15.45 Арт City
17.00, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.10, 04.00 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
17.50 Неизвестная планета
18.30, 00.00, 03.35 Мир за 

неделю
20.15 Кумиры
21.05 Георгий Данелия. 

После 10, 05.10 лет 
молчания

22.10 Кинофан: Х/ф «Запо-
ведная дорога» (2)

ТЕТ
06.00 Ешь и худей
06.50 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
07.25 Мультсериал 

«Лунтик»
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.35 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка»

09.55 Мультсериал «Чер-
ный плащ»

10.30 Мультфильм «Тарзан 
2»

11.45 Х/ф «Блондинки в 
законе»

13.30 Мультфильм «Крас-

ная шапочка против 
сил зла»

14.55 Алё, директор?!
16.00 Х/ф «Сердцеедки»
18.25 Одна за всех
19.25 Виталька
20.55 Даешь молодежь!
21.55 Чертовщина
22.20 Слава со Славеком 

Славиным
22.45 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола» (2)

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 04.55 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10 Х/ф «Алиби - надежда, 

алиби - любовь» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Легенды
11.00 Х/ф «Жена Штирлица» 

(1)
13.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
15.00, 21.00 Сериал «Интер-

ны» (1)
16.00, 20.00 Сериал «СОБР» 

(1)
19.00, 03.10 События недели
22.20 Ток-шоу «Великий 

футбол»

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 «Вре-
мя спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 11.15, 13.10, 14.10, 
14.55, 16.10, 17.10, 17.50, 
19.20, 00.25, 00.40, 03.25, 
06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10 «Окно в Америку»
09.35, 15.15, 20.50, 02.20, 

03.30, 06.20 «Тема 
недели»

10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-тест»
12.10 «Жизнь интересна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Палата»
17.30, 04.10 «Новости 

Киевщины»
18.15 «Окно в Европу»
19.30, 01.10, 05.10 Обще-

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

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40 «Время-тайм»
22.00 «Кино с Яниной Со-

коловой»
22.35, 03.40 «Территория 

закона»
23.40 «Рекламная кухня»

НТН
06.00 «Легенды бандитской 

Одессы»
06.45 Х/ф «Пираты ХХ 

века» (1)
08.25 Сериал «Чужие 

крылья»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». Король афе-
ристов «Попугайчик»

12.00, 04.45 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Батюшка» (1)
14.50 Сериал «Под при-

крытием»
19.00 Сериал «Каменская 

- 6»
22.50 «Крутые 90-е»
23.50 Х/ф «Флэш.ка» (2)

К1
06.30 «Утро на К1»
07.30 Мультфильм «Коты-

аристократы» (1)
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.00 Мультфильмы
10.20 Х/ф «Первый рыцарь 

при дворе Аладдина» (1)
12.20 Х/ф «Приключения 

слона» (1)
14.00 Х/ф «Укол зонтиком» 

(1)
16.00 Сериал «Всегда гово-

ри всегда- 2» (1)
18.00 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН-2012»
22.10, 01.25 Сериал «Свер-

хъестественное» (2)

11 КАНАЛ
06.00 Сериал «Последний 

аккорд»
06.50 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Дома мажоров
09.15 Мультсериал «Кунг-

фу Панда. Удивительные 

легенды»
09.55 Тележурнал «Пассаж»
10.15 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.30 «Родительский клуб»
10.45 «STREET STYLE»
11.00 «Просто собака»
11.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.40 Воскресный офис
12.35 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.30 Мультфильм «Об-

лачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек»

17.30 «36,6»
18.00 «Вечерний разговор»
18.30 «Respect TV»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
21.40 «Ваше право»
22.00 ШоумаSтгоуон
22.30 Проснуться знаме-

нитым
23.30 Х/ф «Сын розовой 

пантеры»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.00 Х/ф «Трава под 

снегом»
07.00 «Планета собак»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.00, 12.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»
10.15 Сериал «Любовь и 

разлука»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Власть факта»
13.15, 03.05 «Это я и музы-

ка...». Д.Хворостовский
14.00 «Городок». Дайджест
14.30 Х/ф «Старые стены»
16.20, 01.50 «Смеяться раз-

решается»
18.00 Вести недели
19.30 Х/ф «Маша»
21.20 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Ключ от спальни»

НТВ-МИР
06.00, 08.00, 11.00, 14.00 

Сегодня
06.20 Сказки Баженова
06.50 «Первая передача»
07.20 Их нравы
08.20 Едим дома!
08.55 «Свадьба в подарок»
10.00 Дачный ответ
11.25 Своя игра. Продол-

жение
12.10 «Еда без правил»
13.05 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2»
14.25 «Развод по-русски»
15.20 И снова здравствуйте!
16.20 Золотая пыль
17.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
18.00 Чистосердечное 

признание
18.50 «Центральное теле-

видение
21.15 Сериал «Проснемся 

вместе?»
23.05 Х/ф «Служу Отечеству!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.35 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты». 2 с.
07.50 «Армейский 

магазин»
08.35 «Смешарики. 

Пин-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Гусарская 

баллада»
14.05 «Эльдар Рязанов. 

Моей душе покоя нет»
15.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
16.55 «Большие гонки. 

Братство колец»
18.30 «КВН». Кубок мэра 

Москвы
21.00 «Время»
22.00 «Настя». Вечернее 

шоу
23.10 «Познер»
00.25 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период»

01.45 Х/ф «Привет от 
Чарли-трубача»

03.05 Х/ф «Любовью за 
любовь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.00, 08.00 Новости
02.10 Х/ф «Вам телеграм-

ма...»
03.15 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты». 2 с.
04.35 Армейский магазин
05.00 «Здоровье»
06.15 «Непутевые заметки»
06.30 «Пока все дома»
07.15 Фазенда
07.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.15 Х/ф «Гусарская 

баллада»
09.50 Док.фильм «Эльдар 

Рязанов. Моей душе 
покоя нет»

10.40 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
12.15 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
13.30 «Большие гонки. 

Братство колец»
14.55 «КВН». Кубок мэра 

Москвы
17.00 «Время»
18.00 «Настя». Вечернее 

шоу
19.00 «Познер»
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период»

21.10 Х/ф «Привет от 
Чарли-трубача»

22.30 Х/ф «Любовью за 
любовь»

RTVI
06.00 «Сканер»
07.00, 09.25 «Муль-

тфильмы»
08.00 Х/ф «Соловей»
10.00, 03.00 Х/ф «Вер-

ность»
12.00 «Страна и люди»
13.00, 21.00 Х/ф «Я вам 

больше не верю»
15.00, 23.30 Сериал «Ав-

тобус». 4 с. «Беглец»
16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» С Еленой 
Мещеряковой. «Кло-
уны нон грата»

17.00 «Без дураков»
18.00 Информаци-

онная программа 
«Грани недели» С 
Владимиром Кара-
Мурзой

19.00, 05.00 Док.фильм 
«Великий обман. 
Убить генсека»

20.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

TBI
07.00, 17.30 Время 

помнить
07.45 Цивилизация. Пре-

дательство
09.00, 14.00 Правдивые 

истории. Челюсти с.2
09.30 Великие истории люб-

ви 20 века. Король Хуан 
Карлос и королева София

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Игра в слова и не 

только
12.00, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Константин 
Симонов ч.2

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

13.30 Деловая кухня
14.30 Украина: от демокра-

тии до хаоса
18.15 Цивилизация. Страш-

но выйти из дому
20.30, 01.00 Итоги с Вахтан-

гом Кипиани
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Эдуард 
VIII и Уоллис Симпсон

ТВ ЦЕНТР
03.55 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
05.15 Крестьянская за-

става 6+
05.50 «Взрослые люди» 12+
06.30 «Фактор жизни» 6+
07.00 «Врача вызывали?» 

16+
07.45 Наши любимые 

животные
08.15 «Барышня и кулинар» 

6+
08.50 «Сто вопросов взрос-

лому» 6+
09.30, 22.05 События
09.45 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.30 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 12+
12.50 Московская неделя
13.25 «Города мира. Стам-

бул» 16+
14.00 Петровка, 38 16+
14.15 Док.фильм «Вокзал 

для двоих» 12+
14.50 Х/ф «Непридуманное 

убийство». 12+
19.00 «В центре событий»
20.00 Сериал «Пуаро Агаты 

Кристи». 12+
22.25 «Временно досту-

пен». Михаил Веллер. 
12+

23.30 Х/ф «Молодая Викто-
рия». 12+

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские муль-

тфильмы
09.15 Вокруг смеха
10.55, 11.50 Док.фильм о 

Кино
12.45 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган»
14.00 Сериал «Жизнь и 

смерть Леньки Панте-
леева»

22.45 Х/ф «Али»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мелодра-

ма «Прошлое» 12+
10.00, 18.00, 02.00 Мелодра-

ма «Молодая Виктория» 
12+

11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Джинджер и Фред» 12+

14.00, 22.00, 06.00 Комедия 
«Мистификация» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
05.05, 09.05, 13.05 Мультсе-

риал «Необыкновенный 
матч» 0+, «Чудеса среди 
бела дня» 0+, «Как ослик 
грустью заболел». 0+

06.00, 10.00 Х/ф «Таинствен-
ный старик». 12+

07.10 Мультфильм 
«Рикки-Тикки-Тави». 6+, 
«38, 11.10 попугаев» 0+, 
«Просто так» 0+, «Кубик 
и Тобик». 0+

14.00 Х/ф «До первой 
крови». 12+

15.25 Мультсериал «Ста-
рые знакомые» 0+, «Горе 
не беда». 6+

16.00 Мультфильм 
«Человечка нарисовал 
я». 6+, «Одна лошадка 
белая». 0+

17.00 Мультфильм «Чи-
поллино». 6+, «Бобик в 
гостях у Барбоса». 6+

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Здравствуй и 

прощай» 12+
08.00 Х/ф «Итальянец» 16+
10.00 Х/ф «В полосе при-

боя» 16+
12.00 Х/ф «Его звали Роберт» 

12+
13.30 Х/ф «Дом на песке» 12+
15.00, 16.30 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации» 12+
18.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть» 12+
20.00 Х/ф «История про 

Ричарда, милорда и 
прекрасную Жар-птицу» 
16+

22.00 Х/ф «Дрянь» 18+

КИНОКЛУБ
05.00 Х/ф «Таинственный 

Альберт Ноббс»
07.00 Х/ф «Исследователи» 

6+
09.00, 01.10 Х/ф «Белый 

клык» 6+
11.00, 03.00 Х/ф «Случайный 

роман» 12+
13.00 Х/ф «Разговор» 16+
15.00 Х/ф «Старая добрая 

оргия» 18+
17.00 Х/ф «Шугарлэнд экс-

пресс» 16+
19.00 Х/ф «Призраки Гойи» 

16+
21.00 Х/ф «Последнее ис-

кушение Христа» 18+
23.45 Х/ф «Последний путь 

Рэнсома Прайда» 16+

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Двенадцатый 

этаж». 12+
05.40 Х/ф «Мелочи жизни». 

12+
06.50 «Поет Александр 

Розенбаум». 12+
08.00 «Колба времени». 16+
09.00 «Кинопанорама». 

12+
10.00 «До и после...». 12+
11.15 «Под знаком зодиака. 

Скорпион». 12+
12.40 «Юрмала-89». 12+
14.00 Х/ф «Волшебная сила 

искусства». 16+
15.10 Док.фильм «Нет меня 

счастливее». 12+
16.00 «КВН 87-88». 12+
17.00, 02.00 «Рожденные в 

СССР». 12+
18.00 «Дело о...». 12+
19.00 «Театральные встре-

чи». 12+

20.40 «Детектив... 
Детектив... Детектив!». 
Киноконцерт. 12+

22.00 «Человек и закон». 
16+

22.40 Док.фильм «Лице-
деи». 12+

23.10 «Блиц». 12+
23.45 Х/ф «Долгие дни, 

короткие недели». 12+

ТЕЛЕКЛУБ
18.00 Сериал «Авантю-

ристка». ф.1. «Смерть в 
наследство». ч.6. 16+

19.00 Сериал «Версия-3». 
ф.1. «Ударом на удар». 
3 с. 16+

20.00 Сериал «Гончие-2». 
ф.1. «До первой крови». 
4 с. 16+

21.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента». 2 с. 16+

22.30 Х/ф «Судьба резиден-
та». 1 с. 16+

00.00 Х/ф «Авантюристка». 
ф.2. «Белый пиар». 
ч.1. 16+

TV 1000
02.00 Драма «Крик совы»
04.00 Комедия «Моя первая 

свадьба»
05.40 Драма «Молодость 

без молодости»
08.00 Приключения «Трое 

в каноэ»
10.00 Комедия «Коэффици-

ент интеллекта»
12.00 Драма «Башни-близ-

нецы»
14.20 Драма «Женщина из 

пятого округа»
16.00 Комедия «После про-

чтения cжечь»
18.00 Боевик «Доказатель-

ство жизни»
20.20 Драма «Дорогой 

Джон»
22.20 Драма «Кроличья нора»

«2+2»
08.00 Журнал Лиги Чемпио-

нов УЕФА 2012-2013
08.40 Мультсериал 

«Грандиозный Человек-
паук» (1)

10.00 Улётное видео по-
русски-3

11.15 Х/ф «Дьявольский 
ветер» (1)

13.10 Х/ф «Эра драконов» (1)
15.20 ЧУ 16 тур. Кривбасс - 

Ворскла
17.30 ЧУ 16 тур. Карпаты - 

Волынь
19.30 Х/ф «Робокоп-2»
21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40 Х/ф «Обреченный на 

смерть» (2)

TV1000 ACTION
03.00 Боевик «Чаттахучи»
05.00 Драма «Макбет»
07.00 Боевик «Эра дра-

конов»
09.00 Криминальное кино 

«Парк Горького»
11.15 Боевик «Универсаль-

ный агент»
13.00 Комедия «Снежный 

человек»
15.00 Боевик «Мститель»
17.00 Боевик «Хроники 

мутантов»
19.00 Мультфильм «Ре-

нессанс»
21.00 Боевик «Соломон 

Кейн»
23.00 Мягкая эротика «Кар-

тинки в журнале»
00.30 Мягкая эротика «Об-

рызганные»

ДОМ КИНО
02.00 Х/ф «Чужие» 18+
03.40 Х/ф «Бумер» 18+
05.35 Сериал «Возмездие», 

7 с. 18+
06.30 Сериал «Военная раз-

ведка. Западный фронт», 
закл. 16+

07.20, 16.00, 17.50, 01.55 
«Окно в кино»

07.25 Х/ф «Не буду гангсте-
ром, дорогая» 12+

08.40 Х/ф «Весенние голоса»
09.50 Х/ф «Девушка без 

адреса»
11.20 Х/ф «Обитаемый 

остров» 16+
13.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
16.05 Сериал «Возмездие», 

8 с. 18+
17.00 Сериал «Военная раз-

ведка. Первый удар» 16+
17.55 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 12+
20.15 Х/ф «Обитаемый 

остров. Схватка» 16+
22.00 Х/ф «Премия»
23.25 Х/ф «Два дня» 12+
01.00 Сериал «Военная 

разведка. Первый удар», 
1 с. 16+

ГУМОР ТБ
05.00 Сериал «Милицей-

ская академия»
05.25 «Смех с доставкой 

домой»
07.30 «Бодрое утро»
08.35, 10.50 «Минутка для 

ребенка»
09.00 Мультсериал 

«Злобный»
10.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
11.00 Мультсериал «Сокро-

вища острова черепах»
12.00, 18.00 Сериал «Элен и 

ребята»
13.00 «Гуморины из 

торбины»
15.00 «Битва анекдотов»
15.30 «33, 19.00 м2»
16.00 Мультфильм «Чи-

поллино»
19.40 Сериал «Отчаянные 

родители»
20.40 Х/ф «Большой кайф»

MAXXI-TV
06.30, 17.45, 23.50 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
08.50, 18.30 Йога
09.35, 12.20 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55, 21.10 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
13.00, 22.00 «Все про все»
14.20 «Фестиваль «ТВ 

Старт»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.10 Портретные очер-

ки. Мария Миронова
23.05 «КиноМакси»
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 12 листопада ВІВТОРОК, 13 листопада СЕРЕДА, 14 листопада ЧЕТВЕР, 15 листопада П’ЯТНИЦЯ, 16 листопада СУБОТА, 17 листопада НЕДІЛЯ, 18 листопада
СПОРТ 1

06.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Твенте

08.25 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Брюгге

10.20, 04.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Спартак

12.15, 19.55 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.50, 23.55 Гольф. European 
Tour. Barclays Singapore 
Open. Четвертый день

18.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Херенвен

20.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

21.30 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК «Говерла» - БК 
«Кривбасбаскет»

СПОРТ 2
06.00, 14.20 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

07.50, 16.15, 05.00 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.30, 16.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лестер - Ноттин-
гем Форест

10.25, 03.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Херенвен

12.20 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

18.50 Гольф. European Tour. 
Barclays Singapore Open. 
3-й день

23.45, 05.30 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

00.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

01.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК «Говерла» - БК 
«Кривбасбаскет»

EUROSPORT
09.30 Мотоспортивный 

уикенд. 0+
09.45 Горные лыжи. Кубок 

мира. Леви (Финляндия). 
Слалом. Женщины. Заезд 
2. 0+

10.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). 
Слалом. Мужчины. Заезд 
2. 0+

11.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 
00.30, 01.15 Футзал. Кубок 
мира. Тайланд. 1/8 финала. 
0+

12.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Мексика-Италия. 0+

18.30, 23.45 Футбол. Евроголы. 
Журнал. 0+

19.15 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд 1/8 финала. 0+

20.30 Снукер. Азиатский тур. 
РТС3. Финал. 0+

21.45 Вот это да!!! 0+
22.05 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment). 0+

22.45 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 00.40, 

02.50, 04.50 Футбол NEWS
06.10 Металлург Д - Шахтер. 

Чемпионат Украины
08.10, 16.40 Мальорка - Барсе-

лона. Чемпионат Испании
10.25 Металлург З - Динамо. 

Чемпионат Украины
12.20 Леванте - Реал. Чемпио-

нат Испании
14.10 Астон Вилла - МЮ. Чемпи-

онат Англии
16.10 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
18.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
19.40 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
20.30 Чемпионат Германии. 

Обзор тура. Премьера
21.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура. Премьера
22.45, 03.05 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
23.35, 03.50 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
00.55 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
01.50 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
05.05 Futbol Mundial
05.30 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00, 20.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Херенвен

07.55, 17.20 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

08.30, 17.55, 04.35 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

09.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Красные Крылья» - БК 
Донецк

11.30, 00.25 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига

13.25, 02.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лестер - Ноттин-
гем Форест

15.20 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК «Говерла» - БК 
«Кривбасбаскет»

19.00 Гольф. PGA. Childrens 
Miracle Network Classic. 
Обзор турнира

20.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор тура

22.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

02.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

05.35 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Брюгге

СПОРТ 2
06.00, 23.20 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

07.50, 20.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Спартак

09.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Твенте

11.45, 22.45 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

12.20, 01.15 Гольф. European 
Tour. Barclays Singapore 
Open. 4-й день

17.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Красные Крылья - БК 
Донецк

19.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

22.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

05.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест

EUROSPORT
09.30, 11.15, 17.15 Футбол. Евро-

голы. Журнал. 0+
10.15, 21.00 Вот это да!!! 0+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 00.45, 01.30 
Футзал. Кубок мира. Тайланд 
1/8 финала. 0+

16.00 Снукер. Азиатский тур. 
PTC3. Финал. 0+

22.00 Бокс. Росадо - Вайтакер. 
0+

00.00 Автоспорт. Академия GT. 
Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

00.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.30, 02.40 Футбол 

NEWS
06.10, 11.55, 16.00, 19.00, 02.55 

Чемпионат Германии. Обзор 
тура

07.05, 11.00, 14.45, 20.00, 03.55 
Чемпионат Англии. Обзор 
тура

08.10 Металлург Д - Шахтер. 
Чемпионат Украины

10.00, 15.40 Футбол NEWS. LIVE
10.20, 14.00, 17.05 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
13.00, 17.50 Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура
18.50 Street Style
21.00, 23.25 Футбол LIVE
21.25 LIVE. Франция (U20) 

- Украина (U20). Товарище-
ский матч

00.00 Futbol Mundial
00.45 Таврия - Заря. Чемпионат 

Украины
05.00 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
07.30, 12.30 Англия. Обзор 

Футбольной лиги
08.05 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

08.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

10.35, 03.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига

13.10 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Будивельнык

15.00, 21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Твенте

16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - США. LIVE

19.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

23.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - США

01.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Красные Крылья» - БК 
Донецк

05.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

СПОРТ 2
07.00, 18.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Херенвен

08.50, 02.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

09.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Красные Крылья - БК 
Донецк

11.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест

13.10, 01.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

14.15 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Брюгге

16.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
«Кривбасбаскет»

18.00 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

20.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - США

22.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

23.10, 04.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

02.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Твенте

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал. 0+
09.45 Олимпийские игры. 

Журнал. 0+
10.15 Футбол. Евроголы. 

Журнал. 0+
11.00, 13.30, 15.00, 16.00, 18.30, 

19.30, 01.00, 01.45 Футзал. 
Кубок мира. Тайланд. 1/4 
финала. 0+

12.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. 1/8 финала. 0+

17.30 Вот это да!!! 0+
20.35, 21.35 Новости конного 

спорта. 0+
22.40 Гольф. Сингапур. 0+
23.00 Выбор месяца. Журнал. 

0+
23.05 Гольф клуб. Новости 

гольфа. 0+
23.15 Парусный спорт. Rolex 

Farr 40. 0+
23.45 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта. 0+
23.50 Избранное по средам. 0+
00.00 Футбол. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.10, 12.20, 23.55, 04.15 Чемпи-

онат Италии. Обзор тура
07.00, 16.00 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
08.10, 13.40 Франция (U20) 

- Украина (U20). Товарище-
ский матч

10.00, 15.40, 21.05 Футбол 
NEWS. LIVE

10.25 Ильичевец - Днепр. 
Чемпионат Украины

13.05 Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

13.35, 20.55 Street Style
16.55 LIVE. Россия - США. Това-

рищеский матч
18.55 LIVE. Черногория - Сан-

Марино. Отбор к ЧМ - 2014
21.25 LIVE. Нидерланды - Герма-

ния. Товарищеский матч
23.25 «Один на один с Гамулой». 

А. Богданов та Д. Коркишко. 
Премьера

01.05 Россия - США. Товарище-
ский матч

03.15 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

05.00 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.00, 22.30 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лестер - Ноттин-
гем Форест

07.55, 13.00, 03.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.35, 17.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

09.10, 20.35 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - США

11.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - 
Херенвен

13.40, 00.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - Брюгге

15.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
ОДЕССА

18.10 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК Днепр

20.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

02.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

04.00 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

04.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. «Красные Крылья» - БК 
Донецк

СПОРТ 2
06.25, 16.30, 00.15 Футбол. 

Товарищеский матч. Россия 
- США

08.20 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

08.55, 21.05 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

09.35, 18.25, 04.00 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Болгария, София. 
Финал

11.35 Гольф. Первый украин-
ский опыт

12.05, 20.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

12.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельник - 
БК Азовмаш

14.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

21.45 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

22.20 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Брюгге

02.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест

EUROSPORT
09.30 Автоспорт.WTCC 0+
10.00 Конный спорт. 0+
10.15, 16.30 Футбол. Кубок 

мира. Квалификация. Поль-
ша-Уругвай. 0+

11.00, 17.15 Футбол. Кубок мира. 
Квалификация. Швеция- 
Англия. 0+

12.00, 12.45, 18.15, 19.00, 20.15, 
01.15 Футбол. Кубок мира. 
Квалификация. 0+

13.45, 15.45 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. 1/4 финала. 0+

20.00, 01.00 Футбол. Журнал. 0+
21.00, 21.30 Сильнейшие люди 

планеты. Джайнтс. Польша. 
0+

22.00 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. 16+

00.00 Покер.Европейский 
турнир

02.15 Вот это да!!! 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.15, 16.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
08.10, 17.30, 01.05 Нидерланды 

- Германия. Товарищеский 
матч

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.25 Черногория - Сан-
Марино. Отбор к ЧМ - 2014

12.20 Futbol Mundial
12.45, 20.30 Россия - США. 

Товарищеский матч
14.45, 19.30, 04.15 Чемпионат 

Германии. Обзор тура
16.00 «Один на один с Гамулой». 

А. Богданов та Д. Коркишко
22.50 Франция (U20) - Украина 

(U20). Товарищеский матч
03.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
05.10 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
06.30, 14.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - США
08.25, 18.55, 01.50 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
09.00, 19.30 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
09.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Твенте

11.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК «Говерла» - БК 
«Кривбасбаскет»

13.25, 02.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

16.25 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

17.00, 22.00, 05.05 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига

20.10 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Азовмаш

23.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

03.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест

СПОРТ 2
06.00, 05.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

07.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

07.40, 01.20 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - Брюгге

09.30, 03.35 Баскетбол. Супер-
лига Украины. БК «Говерла» 
- БК «Кривбасбаскет»

11.20 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

11.55, 20.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

12.30 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

13.05, 21.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Твенте

15.00, 23.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Лестер - Ноттин-
гем Форест

16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

18.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - США

03.05 Гольф. Первый украин-
ский опыт

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. WTCC. 0+
10.15 Снукер. Европейский тур. 

Болгария. 0+
12.00, 01.30 Футзал. Кубок мира. 

Тайланд. 1/2 финала. 0+
13.30, 00.00 Снукер. Европей-

ский тур. Болгария. День 
1. 0+

21.30 Вот это да!!! 0+
22.00 Бокс. Польша. 0+
01.15 Автоспорт. Академия GT. 

Дорога в Дубаи. Журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.40, 03.20 Футбол 

NEWS
06.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
07.10 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
08.10 Россия - США. Товарище-

ский матч
10.00, 15.40 Футбол NEWS. LIVE
10.25 Нидерланды - Германия. 

Товарищеский матч
12.20 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.15 Франция (U20) - Украина 

(U20). Товарищеский матч
15.15 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
16.00, 18.55 Футбол LIVE
16.55 LIVE. Оболонь - Сталь. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

19.30 «Один на один с Гамулой». 
А. Богданов та Д. Коркишко

20.00 Street Style
20.10 Futbol Mundial. Премьера
20.40 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. Пре-
мьера

21.10 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

21.40 LIVE. Лорьян - Лилль. 
Чемпионат Франции

23.40 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

00.10 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру

00.55 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

01.25 Оболонь - Сталь. Чемпио-
нат Украины. Первая Лига

03.35 Лорьян - Лилль. Чемпио-
нат Франции

05.30 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
07.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

08.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Азовмаш

09.55, 18.00, 21.05 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

10.30, 01.40 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - США

12.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига

14.20 Теннис WTА. Tournament 
of Champions 2012. Первий 
день. Болгария, София. 
Винчи - Хантукова

15.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - Азовмаш. LIVE

18.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Венло. LIVE

23.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпи - БК Киев

03.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Твенте

05.15 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Женщины

06.00 Бадминтон. China 
Masters Шанхай, Китай. 
Финал. Смешанные пары

СПОРТ 2
06.30 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Красные Крылья - БК 
Донецк

08.20, 13.30, 23.25 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Лестер - Ноттингем 
Форест

10.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

12.50, 20.50, 03.50 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

14.05 Гольф. Портреты
15.00, 02.00 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

16.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские Мав-
пы - БК «Будивельнык»

18.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - Азовмаш

21.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

00.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Венло

04.30 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Брюгге

EUROSPORT
09.30, 00.30 Снукер. Европей-

ский тур. Болгария. День 
2. 0+

21.30 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. Финал. 
Токио. 16+

23.30, 02.45 Вот это да!!! 0+
02.15 Автоспорт. WTCC 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 01.00, 03.10 Футбол 

NEWS
06.15 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
06.45 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру
07.15 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
07.45, 12.25 Street Style
08.10 Франция (U20) - Украина 

(U20). Товарищеский матч
10.00, 13.00, 15.40, 18.10 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Россия - США. Товарище-

ский матч
12.30, 13.10, 15.25, 15.45, 17.55, 

18.15, 20.25 Футбол LIVE
13.25 LIVE. Говерла - Черномо-

рец. Чемпионат Украины
15.55 LIVE. Металлург З - Заря. 

Чемпионат Украины
18.25 LIVE. Металлург Д - Дина-

мо. Чемпионат Украины
20.55 LIVE. Барселона - Сараго-

са. Чемпионат Испании
22.55 LIVE. Реал - Атлетик. 

Чемпионат Испании
01.15 Металлург Д - Динамо. 

Чемпионат Украины
03.25 Металлург З - Заря. 

Чемпионат Украины
05.20 Новости + Анонсы

СПОРТ 1
07.10, 21.05, 03.20 Футбол. 

Россия. Премьер-Лига
09.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. УНИКС - Азовмаш
11.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Венло

12.55, 00.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

14.50 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

15.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Твенте. LIVE

17.30, 05.15 Теннис WTА. 
Tournament of Champions 
2012. Первий день. 
Болгария, София. Винчи - 
Хантукова

18.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - Кор-
трейк. LIVE

23.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - Химик

02.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

СПОРТ 2
06.25, 19.30 Баскетбол. Супер-

лига Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК «Будивельнык»

08.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - 
Венло

10.10, 05.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013. Кардифф Сити - 
Мидлсбро

12.05, 23.25 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

13.55, 17.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

14.30, 03.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС - Азовмаш

16.20, 05.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

17.30, 01.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Твенте

21.25 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. Андерлехт - Кортрейк

EUROSPORT
05.00, 23.45 Автоспорт. WTCC.

Раунд 23. 0+
06.00, 00.15 Автоспорт. WTCC.

Раунд 24. 0+
09.30 Снукер. Европейский тур. 

Болгария. День 2. 0+
10.00 Снукер. Европейский тур. 

Болгария. День 3. 0+
12.00 Вот это да!!! 0+
13.00 Снукер. Европейский тур. 

Болгария. 1/4 финала. 0+
14.30 Футзал. Кубок мира. 

Тайланд. Финал. 0+
16.00 Снукер. Европейский тур. 

Болгария. 1/2 финала. 0+
18.00 Фигурное катание. Гран-

при. Франция. 0+
20.00, 01.00 Снукер. Евро-

пейский тур. Болгария. 
Финал. 0+

22.00 Бокс. Германия. Эрнандес 
- Росс. 0+

00.45, 02.15 Мотоспортивный 
уикенд. Журнал. 0+

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.30, 02.40 Фут-

бол NEWS
06.10 Говерла - Черноморец. 

Чемпионат Украины
08.10 Металлург Д - Динамо. 

Чемпионат Украины
10.00, 13.00, 17.40, 20.25 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
10.50 Street Style
11.00 Док.сериал «Выдающие-

ся футбольные тренеры ми-
ра». Боб Пейсли. Премьера

11.30 «Один на один с Гамулой». 
А. Богданов та Д. Коркишко

12.00, 04.50 Futbol Mundial
12.30, 13.10, 17.25 Футбол LIVE
13.25 LIVE. Таврия - Днепр. 

Чемпионат Украины
15.25 LIVE. Ильичевец - Метал-

лист. Чемпионат Украины
17.55 LIVE. Фулхэм - Сандер-

ленд. Чемпионат Англии
19.55 Док.сериал «Выдающи-

еся футбольные тренеры 
мира». Боб Пейсли

20.40 LIVE. Гранада - Атлетико. 
Чемпионат Испании

22.40 LIVE. Севилья - Бетис. 
Чемпионат Испании

00.45 Таврия - Днепр. Чемпио-
нат Украины

02.55 Ильичевец - Металлист. 
Чемпионат Украины

05.20 Новости + Анонсы



ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК•№84(21310)•СЕРЕДА, 7 ЛИСТОПАДА 2012 РОКУ 21Читайте нас на сайті:  
www.girnyk.com.ua

g Кроссворд

По горизонтали:
1. Вереск. 7. Бикини. 10. Атлантида. 11. Ковш. 12. Нора. 14. Чёрт. 15. Акватория. 18. Трон. 19. Кокс. 
22. Шейх. 24. Урок. 26. Кафе. 28. Плащ. 29. Лужа. 30. Тире. 31. Перец. 33. Река. 34. Жбан. 35. Ларь. 
36. Шприц. 37. Колли. 38. Стог. 40. Блок. 42. Пари. 43. Сабля. 44. Рота. 45. Круп. 47. Дева. 48. Лава. 
50. Литр. 51. Зной. 52. Фетр. 56. Снег. 58. Контрудар. 62. Ярус. 63. Реле. 64. Утро. 65. Тушканчик. 
66. Клумба. 67. Азалия.
По вертикали: 
1. Волчок. 2. Енот. 3. Каша. 4. Улов. 5. Сныть. 6. Шифр. 7. Баня. 8. Карт. 9. Имение. 11. Крюк. 13. Арка. 
16. Клещ. 17. Идол. 20. Олимпиада. 21. Специфика. 22. Шарж. 23. Хрен. 24. Узел. 25. Куль. 26. Кар-
тограф. 27. Факультет. 31. Пафос. 32. Цапля. 38. Стул. 39. Гаур. 40. Блюз. 41. Клей. 46. Пиво. 47. Дока. 
48. Ластик. 49. Ваер. 53. Евро. 54. Россия. 55. Арбат. 57. Гейм. 58. Кета. 59. Ниша. 60. Дача. 61. Рука. 
62. Ярка.

По вертикали:
1.  Вращающееся вокруг оси симметрии 
твёрдое тело. 2.  Лесной пушной зверь. 
3. Исконно русская еда. 4. Добытое коли-
чество рыбы. 5.  Род растений семейства 
зонтичных. 6.  Регистрационный услов-
ный знак на книгах, рукописях, доку-
ментах. 7.  Специальное помещение или 
учреждение, где моются и парятся. 8.  Го-
ночный микролитражный автомобиль. 
9. Поместье, земельное владение. 11. Же-
лезный закруглённый гвоздь, привязыва-
емый к верёвке и служащий для ношения 
тяжестей на спине. 13. Архитектурное со-
оружение криволинейной формы. 16. Не-
большое животное, паразитирующее на 
теле животных и человека. 17.  Предмет, 
почитаемый в качестве божества. 20. Ме-
ждународные спортивные состязания. 
21.  Характерная особенность предмета, 
явления. 22.  Сатирическое изображение 
кого–нибудь. 23. Редьки не слаще. 24. Тех-
ническое устройство, представляющие 
собой сложное соединение деталей. 
25.  Большой рогожный мешок. 26.  Науч-
ная профессия. 27. Учебное, научное и ад-
министративное подразделение в ВУЗе. 
31. Воодушевление, энтузиазм. 32. Болот-
ная птица. 38.  Предмет мебели. 39.  Пар-
нокопытное животное семейства полоро-
гих. 40. Парный бальный танец свободной 
композиции. 41. Липкий затвердевающий 
состав для плотного соединения. 46.  Пе-
нистый напиток из ячменного солода и 
хмеля. 47. Ловкач. 48. Кусочек специаль-
но обработанной резины для стирания 
написанного. 49. Стальной проволочный 
трос, с помощью которого буксируется 
трал. 53.  Денежная единица Германии, 
Италии и некоторых других стран. 54. Го-
сударство в восточной части Европы и в 
северной части Азии. 55.  Одна из древ-
нейших улиц Москвы. 57.  Часть тенни-
сной партии. 58. Лососёвая рыба. 59. Углу-
бление в скате горы, берега, траншеи. 
60.  Загородный дом для летнего отдыха. 
61.  Сторона, направление. 62.  Молодая, 
ещё не ягнившаяся овца. 

По горизонтали:
1.  Низкорослый вечнозелёный 
кустарник с мелкими листьями. 
7. Женский купальный костюм. 10. По 
сказаниям древних, остров, исчезнув-
ший под водой вследствие землетря-
сения. 11.  Округлый сосуд с ручкой 
для зачерпывания жидкости, сыпу-
чего. 12. Жилище животного. 14. В ре-
лигии и народных поверьях: злой 
дух. 15.  Участок водной поверхности. 
18. Место монарха во время приёмов. 
19.  Топливо, используемое в про-
изводстве чугуна. 22.  У арабов – 
глава рода, старейшина. 24.  Опыт, 
знание, приобретённые в жизни. 
26.  Предприятие общественного пи-
тания. 28.  Предмет верхней одежды. 
29.  Пролитая на поверхность жид-
кость. 30.  Знак препинания. 31.  Пря-
ность. 33.  Водный поток, текущий в 
естественном русле. 34.  Деревянный 
сосуд. 35.  Большой деревянный ящик 
для хранения чего-либо. 36.  Меди-
цинский инструмент. 37.  Шотландская 
овчарка. 38.  Куча плотно уложенного 
сена. 40. Совокупность, группа, целост-
ность. 42. Условие спора. 43. Рубящее и 
колющее оружие с длинным изогнутым 
клинком. 44. Воинское подразделение. 
45. Часть свода спины собаки от поя-
сницы до хвоста. 47. Молодая девуш-
ка. 48.  Расплавленная минеральная 
масса, изливающаяся из вулкана при 
извержении. 50.  Единица объёма и 
ёмкости. 51.  Сильный жар в воздухе, 
нагретом солнцем. 52. Войлок. 56. Вид 
атмосферных осадков. 58.  Удар, нано-
симый по противнику, вклинившемуся 
в оборону. 62.  Один из рядов распо-
ложенных друг над другом предметов. 
63. Устройство для замыкания и размы-
кания электрической цепи. 64.  Пред-
ставление, литературное или музы-
кальное собрание в первой половине 
дня. 65. Млекопитающее отряда гры-
зунов. 66. Цветник. 67. Декоративное 
растение с красивыми цветами.

Вітаємо!
Лучших в мире папу и маму, дедушку и бабушку

Лихман  
Виктора Константиновича и Веру Ивановну

поздравляем с золотой свадьбой!
Минувшие и нынешние дни
Пред очагом сошлись, огня не застя.
Вам бесконечно дороги они,
И пусть в их честь Вам не изменит счастье.

Седеют волосы упрямо,
Стареют милые черты,

Но Вы не огорчайтесь, папа с мамой,
Своих детей взрастили Вы.
Где Вы – там уют и надежда,

Над Вами не властны года.
Благодарим за все, родные,

За все, что сделано для нас.
И от души желаем Вам здоровья,
Долголетия и счастья сотню раз!!!
С любовью дочь и внучка.

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

Реклама

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902
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Читач-газета-читач

Замість  
передмови
Осінь у при-
роді, осінь 
життя... Якими 
вони є? Певно, 
такими, якими 
ми самі пра-
гнемо і вміє-
мо їх бачити. 
Замислимося 
над цим ра-
зом із нашими 
авторами, чиї 
творчі дороб-
ки вже не раз 
з’являлися 
на сторінках 
«Червоного 
гірника» й 
полюбилися 
читачам.

g Казки бабусі Лариси

Охтак или Ахтик
В одном большом городе, в одном боль-

шом доме была небольшая квартира. 
Когда-то здесь кипела жизнь. Детвора 
бегала, звучала громко музыка. Ночью 
бродил дух сна, и спали в этой кварти-
ре сладко.

Но время шло, все менялось, и менялась 
жизнь в этой квартире. Выросли дети, 
женились и покинули дом. Они с собой 
взяли сладкие сны, шум, веселье, добро-
ту и ласку. А эта квартира вдруг ста-
ла пустой.

Жила в этой квартире старушка. Она 
так себя сама называла. Она пересма-
тривала фотографии, вздыхала и долго 
смотрела в окно.

Старушка видела, как весело дождик 
стучал по подоконнику, но ей казалось, 
что оконные стекла плачут. А зимой 
снежинки заглядывали в окно. Они бле-
стели в лучах солнца, и отражение игра-
ло на щеках женщины, но взгляд ее был 
пустой...

Так продолжалось уже не один год. И 
старушка чувствовала, как жизнь ухо-
дит из нее по каплям. Часы, которые висе-
ли на стене, раньше пели «тик-так, тик-
так, тик-так», а сейчас они чаще говори-
ли «ох-так, ох-ах, ох-так». В квартире по-
селилась бессонница. Она пугала старушку 
и тормозила время ночных видений.

В одну такую ночь старушка услыша-
ла, как дверца в шкафу открылась. На 
верхней полке сидел маленький старичок 
и смешно качал ногами.

– Вот они, проделки старости, – по-
думала старушка и потерла глаза. – Ты 
кто?

– Ну вот! Опять за здорово живешь? 
Какая тебе разница? Да не три глаза, я 
не галлюцинация и не привидение. Надое-
ло сидеть в шкафу, вот решил ноги раз-
мять. Я здесь живу.

После этого старичок прошелся по 

стене туда, где висели часы. В это время 
они несколько раз сказали «ох-так, ох-ах, 
ох-так».

– До чего квартиру довела! Не стыдно? 
– обиделся старичок. – Разохалась, как 
старуха. Жизнь уходит! Да в тебе еще 
столько сил, что любой позавидовать 
может. Только спрятала ты все это за 
десятью замками. Выть хочется, глядя 
на тебя. Что за прическа, как у стару-
хи! Этот узелок на затылке! А длинная, 
серая юбка?! Какая ты старая? Вот из-
за тебя и называют меня Охтак, рань-
ше меня иначе звали.

– Ты что это себе позволяешь? – возму-
тилась старушка. – Пришел и нотации 
читаешь. Что я, юбку до колен должна 
надеть или волосы распустить, как мо-
лодица?

– А почему бы и нет? И спину выров-
няй, чаще улыбайся...

Старушка вдруг почувствовала, что 
этот маленький старичок прав. Она 
встала и потопала на кухню. Старичок 
не стал идти по полу, он быстро пробе-
жался по стене и оказался там же.

Проговорили Охтак и старушка всю 
ночь. А утром она пошла в парикмахер-
скую. Сделала стрижку. И когда верну-
лась домой, то долго смотрела в зерка-
ло. Она понравилась себе, хоть и боялась, 
чтобы ее люди не осудили, и первое вре-
мя не хотела выйти на улицу. Но когда 
вышла, то никто на нее пальцем не по-
казывал, никто не осуждал. А еще – дли-
ну юбки уменьшила. Стало легче ходить. 
Она теперь не наступала на ее край.

Потом пошла в магазин и купила но-
вые часы, которые не знали, как она 
жила до этого. Повесила их на стену и 
услышала, как они запели «ах-тик, ах-
ах, ах-тик». Часы стучали громко, и хо-
телось петь. Это не «тик-так», но и не 
«ох-так».

Теперь она увидела, как весело стучит 
дождь, как прекрасны снежинки. Почув-
ствовала, какой теплый утренний сол-
нечный зайчик. Она перестала назы-
вать себя старушкой. Самое удивитель-
ное, что больше этого никто и не делал.

– Получается, что я сама себя так на-
зывала, а не люди, – думала наша ста-
рушка.

Бессонницу она не смогла прогнать. Но 
теперь долгими ночами она прислушива-
ется к тому, как скрипит дверца в шка-
фу. И если выходит старичок, которо-
го сейчас его друзья стали называть Ах-
тик, то они идут пить чай.

Теперь наша старушка радуется ка-
ждой минуте. И прислушивается к сло-
вам старичка и к часам. Она не хочет, 
чтобы они запели «ох-так, ох-ах, ох-
так». Она старается жить, как он. Что 
нравится, то и делает. Что хочет, то 
и надевает.

Ваши часы стучат не так, как вы 
этого хотите? Измените свою жизнь. 
Пусть она понравится вам самим – и 
тогда не появится у вас в гостях оби-
женный хозяин дома.

Лариса ВЕСЕЛКОВА,  
ул. Рязанова.

g Невигадані історії

Яблучка
На вулиці сяяло сонечко, співали пташки... 

Якось це дивно. Зазвичай восени у нас усе по-
іншому. Ллє дощ, дме вітер, а на небі аж до са-
мої весни селяться важкі хмари. Зрадівши тако-
му сонячному небу, я вирішила зайти до крам-
ниці. Вибравши найдальший магазин, я, приспі-
вуючи, вирушила в подорож.

Перед крамницею на малесенькій табурет-
ці сиділа старенька бабця, уся замотана різно-
барвними хустками. Перед нею відерце зі змор-
щеними, як і сама вона, яблучками. Поряд різ-
ко зупинилось авто. З нього, похитуючись на ви-
соченних підборах, вийшла імпозантна жіночка.

– Почому? – її довгі пальці вказали на яблуч-
ка. 

Бабця піднялася й почала всміхатися: 
– Ой, доню, та взагалі майже даром!
– Яка я вам доня? – закипіла жінка. – Як ви 

смієте? Називайте конкретну ціну, у мене немає 
часу на базар! 

Я ввійшла до крамниці. І чому люди так зне-
важливо ставляться до тих, хто заробляє менше 
грошей, ніж вони? Це ж несправедливо. Де га-
рантія того, що ця жіночка взагалі сама зароби-
ла на машину? Яке вона має право так розмовля-
ти з бідною, похилого віку людиною, яка продає 
яблучка? Між іншим, яблучка, що сама збирала, 
мила. А їй, мабуть, і нахилятися важко.

Раптом я почула знайомий голос.
– Риточко, мені он ту коробку цукерок! – по-

руч зі мною стояла та сама бабуся. 
– Що, Ганно, продали свої яблука? – всміхну-

лася їй продавець. 
– Ой, Рито, Господь допоміг, за раз усі прода-

ла! 
Йдучи додому, я все не могла забути ту баб-

цю. Бідненька сиділа на сонці весь день заради 
коробки цукерок. Мабуть, вона вже давно мрія-
ла про ті цукерки, але не могла їх собі дозволити. 

Тільки-но зайшовши до оселі, я почула теле-
фонний дзвінок. Дзвонила подруга, просила за-
брати сина з дня народження, бо сама затриму-
валася на роботі. Залишивши плащ на табурет-
ці, я знову вийшла на вулицю. І що б ви думали? 
Саме так! Варто мені було пройти якихось двісті 
метрів, сонечко зайшло за хмари, подув вітер і 
почав накрапувати дощ. До місця призначення 
я прийшла зла, змерзла й мокра. 

– Доброго вечора, ви за Костею? – посміхну-
лася мені приємна жіночка. Певно, мати іме-
нинника. – Проходьте, чаю вип’єте. 

– Та ні, дякую, я поспішаю. Ви, будь ласка, по-
гукайте Костю, нехай збирається, я зачекаю.

Жінка пішла гукати Костю, а я залишилась і 
від нудьги почала розглядати фотографії на сті-
нах. Знімків було дуже багато. Майже на всіх – 
чоловік із тією жіночкою та маленький хлоп-
чик. Ось вони у Єгипті, ось, здається, у Лондоні, 
Франції...

Раптом у двері подзвонили. Жіночка вернула-
ся, відчинила...

– Ніночко, доню, доброго вечора! – на поро-
зі стояла та сама бабуся з яблуками. Але тепер 
вона була одягнена у «вихідну» сукню. – Виба-
чай, що так пізно, раніше ніяк не вийшло! Чека-
ла слюсаря, ти знаєш, у мене знов зламалася та 
штука... ну як її…

– Мамо, та ти не стій на порозі, проходь! Дімо, 
іди привітайся з бабусею!

До коридору вибіг хлопчик із радісними кри-
ками: 

– Ура, бабуся прийшла! 
– А дивись, що я принесла тобі! – бабця, ра-

дісно посміхаючись, дістала з сумки ту саму ко-
робку цукерок. 

– Фу, це що, з горіхами? Не хочу такі! – тут же 
закричав Діма. 

– Дмитре! Ти себе дуже неввічливо поводиш! 
Хіба можна бабусі таке казати! 

– Ой, Ніночко, та це нічого! Сама винна, забу-
ла, що хлопчик не полюбляє горіхів. 

– Ходімо, мамо, до столу, а цукерки собі забе-
реш, у нас все одно ще торту багато залишилось, 
не знаю вже, хто б його з’їв…

Анастасія ВДОВИЧЕНКО,  
учениця 10 класу КЗШ №22.

  g Нотатки про життя
Підслухана розмова

На лаві під пожовклим широколистим кленом сидять дві жінки. Одна висо-
ка, повнотіла, друга – маленька, худорлява.

– Що ти все сидиш на цій лаві та дивишся навколо? Хворієш чи що? – запи-
тує висока жінка свою співрозмовницю.

– Ні.
– Чому ж тоді на зиму нічого не готуєш? Консервація не завадить...
– Та трохи приготувала. Вистачить узимку поласувати, – заграла тиха по-

смішка на губах у маленької жінки.
– А я і овочів, і фруктів різних у банки закрила видимо-невидимо, – продо-

вжує висока. – Усі полиці в підвалі заставила. І на ринок всякої продукції за-
пасла ого-го! А ти все сидиш та дивишся...

– Милуюся красою осені. Її в підвал не заховаєш...
Станіслав ГЛАДАР, учасник Великої Вітчизняної війни,  
давній робкор «Червоного гірника», вул. Димитрова.

g Хвилини поезії
*  *  *

Спогадів тіні торкнуться зів’ялого листя.
Спогадів літа,
що вже відліта навздогін павутинню.
Відлунням тонким помережить листочки барвисті
спалах рожевого кольору в тихім промінні.
Нащо мережити і фарбувати лист,
уже непотрібний
дикій лозі, що вхід запліта до пивбару вокзалу?
Лист, що, мов рідна душа, проводжає, стрічає:
«Ти поспішаєш, людино, щасти... а хочеш, торкнися...
щастя осіннє в мережках моїх... та часу замало».
Листям рожевим милується тільки калюжа.
Листям і небом,
якщо не стривожать її віддзеркалення варту.
Ми спішимо, і нам ні до чого портали потужні
у позасвідоме. І все ж...
доторкнутись, хоч поглядом, варто.

Марія ГАЙДУК.

Сторінку підготувала Олена ТАРАСИК.

g Фото з конверта
Осінні враження

Марина БАЛІНА, вул. 50 років Жовтню.
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Архіваріус

Добірку підготував Володимир БУХТІЯРОВ, тел.: 097-280-18-76.

g Криворожане – кавалеры ордена Александра Невского

Сокол из Курганки
Он любил выбегать на сельскую околицу, 
взбираться на старую, еще казацких времен 
посадки, вербу и долго смотреть вдаль. То 
головокружительная тишина в синеватом, 
раннего утра тумане, то шум ветра впере-
мешку с колючим снегом. Михаил всему 
радовался. Казалось, для него нет места 
дороже, чем родная Курганка. Когда-то 
здесь стояли форпосты запорожцев, и их 
небольшие команды готовы были за секун-
ду-другую разжечь костер. 

Это на случай опасно
сти, что часто грозила в те 
века из глубин таврийской 
степи. Когдато давным
давно жилье предков Ми
хаила Погорелова сгорело 
от татарской стрелы, запу
щенной всадником прямо 
с пылающей паклей. С тех 
пор и повелось: Погорело
вы, Погореловы. В детстве 
Михаил не знал не ведал, 
что ждет его еще более та
инственный океан – воз
душный.

А первым в мальчишке 
заметил талант будущего 
воздухоплавателя его учи
тель начальных классов. 
Будущий Герой учился в 
Курганковской начальной 
школе у П.С. Соколовского: 
«Михаил роста небольшо
го. Чернявый, кареглазый. 
Особенно интересовался 
географией. Помню, както 
в его книге нашел вырезан
ный из какогото дореволю
ционного журнала портрет 
летчика Петра Нестерова. 
Да разве мог ктото знать, 
что Михаил Погорелов, как 
и Нестеров, пойдет на таран 
вражеского самолета и при 
этом останется живым»…

Потом у юноши мину
ли годы обучения в Зеле
нобалковской семилетке. 
Вот тогда Михаил подал
ся в Кривой Рог. Повезло 
устроиться учетчиком в 
плановую контору завода 
горного машиностроения 
«Коммунист». Там Михаи
лу удалось уговорить тро
их сверстников поступить 
учлетами в Криворожский 
аэроклуб. Както автор 
этих строк встретился с ин
структором аэроклуба Ве
рой КучерКомаренко:

– Помните всех, кто из 
ваших воспитанников стал 
Героем Советского Союза?

– Еще бы. Их десять. 
Миша Погорелов именно 
со мной впервые поднялся 
в небо. Я его, как тогда го
ворили, поставила на кры
ло. Помню, он пел в воздухе 
какойто романс.

Первый полет учлета 
Михаила Погорелова со
стоялся в октябре 1939 года 
и длился всего двадцать ми
нут. Птицей парил биплан 
над плесами Карачунов. 
Если скажем, что по всем 
аэроклубовским дисци
плинам у курсанта Погоре
лова оценки «отлично», то 
это неверно. Были по ходу 
учебы даже и «неуды». Од
нако парень упорно рвался 

на встречу с чистыми небе
сными просторами. Криво
рожские голубые дали при
вели Михаила Погорелова в 
знаменитую Качу. За месяц 
до начала войны он успеш
но окончил 1ю Качинскую 
Краснознаменную военную 
авиашколу летчиков им. 
А.Ф. Мясникова. И почти 
сразу сержант Погорелов 
оказался в рядах действую
щей армии. А еще он сто
ял у истоков 4го истреби
тельного авиаполка. С ним 

прошел через Западный, 
Брянский, Сталинградский, 
Южный и 2й Прибалтий
ский фронты. Первый само
лет противника марки «Ме
109» сбил 6.07.1942 года в 
воздушном бою над Ива
новкой, что под Брянском, а 
последний, 23й, – 8.05.1945 
года в Прибалтике в райо
не пос. Сирава. Обратимся 
к тексту наградного листа, 
которым заместитель ко
мандира эскадрильи 4 ИАП 
гвардии старший лейтенант 
М.С. Погорелов представ
лялся к ордену Александра 
Невского: «В Великой Оте-
чественной войне участву-
ет с 22.06.1941 года. За вре-
мя ведения боевой работы 

произвел 194 боевых выле-
та, в воздушных боях сбил 
лично 15 самолетов про-
тивника и 5 в группе. Гв. ст. 
лейтенант Погорелов на-
чал боевую работу военным 

пилотом, благодаря своей 
отличной боевой подготов-
ке, умению руководить и 
воспитывать подчиненных 
вырос от рядового летчика 
до зам. командира эскадри-
льи.

Неоднократно водит 
группы на боевое задание 
и каждый раз отлично вы-
полняет его. В воздушных 
боях показал высокие образ-
цы высшего пилотажа и 
техники воздушного боя. 
На личном примере боевой 
работы воспитывает сво-
их подчиненных. За период 
пребывания в должности 
зам. командира АЭ по на-
стоящее время эскадрилья 
произвела 823 боевых выле-
та, сбила в воздушных боях 
23 самолета противника, 
имея при этом свои поте-
ри: самолетов – 12, летчи-
ков – 5. 

После награждения, с 
29.05.44 г. на 2-м Прибал-
тийском фронте произвел 
лично 67 боевых вылетов, 
сбил 6 самолетов против-
ника, из них на 5 самолетов 
имеются письменные под-
тверждения, которые на-
ходятся в деле № 5 штаба 
части. Штурмовыми дей-
ствиями уничтожено: до 
5 а/машин, 2 ж.д. вагона, 2 
зенит. точки, 1 цистерна 
с горючим и до 25 солдат и 
офицеров.

Гв. ст. л-нт Погорелов 
любит выполнять роль 
воздушного «охотника», 
свой приобретенный бое-

вой богатый опыт умело 
передает подчиненным. За 
весь период боевой работы 
не имел случая потери ори-
ентировки. В полете при 
ведении воздушного боя ма-

стерски управляет группой 
по радио. Руководимая им 
АЭ проявила себя органи-
зованностью и сплоченно-
стью личного состава. В 
период наступления войск 
2-го Прибалтийского фрон-
та произвела: 573 боевых 
вылета, сбила 12 самолетов 
противника, имея при этом 
свои потери: самолетов – 5, 
летчиков – 2, все это осу-
ществляется благодаря 
отличной подготовке лич-
ного состава.

За образцовое руковод-
ство боевой работой эска-
дрильи, за отличную под-
готовку летного состава, 
лично произведенные 67 
успешных боевых вылетов 
и лично сбитые 5 самоле-
тов противника достоин 
правительственной на-
грады – ордена «Александр 

Невский». И такую именно 
награду отважный днепря
нин, воспитанник Криво
рожского аэроклуба полу
чил приказом № 88/н по 
15й воздушной армии от 
25.10.1944 г.

Следует обозначить не
которые эпизоды боевой 
деятельности Михаила Са
вельевича, о которых в на
градном листе не сказано.

В расположение эскадри
льи лично прибыл коман
дир полка. Он обратился 
к зам. комэска Погорелову 
скорее с просьбой, а не при
казом: перехватить группу 

немецких бомбардировщи
ков, летящих на Сталин
град. Старший лейтенант 
Погорелов поднял в воздух 
свою восьмерку. В том бою 
он лично сбил «Хе113», од
нако и сам получил повре
ждение. Приложил много 
усилий и дотянултаки до 
своего аэродрома.

Както под Ростовом По
горелов увидел, что подбит 
самолет майора Рязанова. 
Он смог посадить свой «Як» 
в степи. С высоты полета 
Михаил заметил, что к ме
сту вынужденной посадки 
мчалась машина с немцами. 
Майор заметил парашют и 
готов был принять свой по
следний бой на земле. Стар
ший лейтенант Погорелов 
несколькими очередями от
сек фашистов, заставил их 
замедлить движение, а сам 
сел рядом с командиром, 
взял его на борт одномест
ного аэроплана, и оба улете
ли. Это удалось совершить 
под самым носом у врага.

Во время Сталинград
ской битвы Михаил Пого
релов лично совершил 52 
боевых вылета, сбил до де
сятка «мессеров». Сам был 
ранен. Когда поправил здо
ровье, узнал, что на фронт 
полетит на именном само
лете. Сохранилось вот та
кое удостоверение: «Выдано 
настоящее коллективом 
Саратовских рудников лет-
чику Михаилу Савельевичу 
Погорелову в том, что са-
молет «Красный химик», 
приобретенный на средства 
рабочих, ИТР и служащих, 
передается ему в подарок 
для разгрома немецко-фа-
шистской армии». Истреби
телю этот документ переда
ли прямо в клубе госпиталя.

А вот как описал своего 
боевого товарища дважды 
Герой Советского Союза 
Иван Степаненко: «У Миш
ки красивое продолгова
тое лицо с выразительны
ми карими глазами, густые 
черные волосы, которые он 
зачесывал назад, что счита
лось тогда модным».

Наши истребители реши
тельной атакой нарушили 
строй немецких «юнкер

сов» и «мессеров». Коман
дир советских «ястребков» 
старший лейтенант Пого
релов «взял на себя» веду
щего из группы «Ю88». 
Это была вторая стычка за 
тот вылет. Несколькими 
минутами ранее Погоре
лов сбил «Ме109». И вот 
храбрец пробился к лидеру 
с крестами. Нажал на га
шетку. Пулеметы молчали. 
Кончились боеприпасы. И 
тогда Михаил Погорелов 
направил свой самолет на 
хвост «Ю88». Самому ему 
удалось оставить машину и 
приземлиться на парашюте. 
Совсем рядом в землю вре
зался немецкий «юнкерс». 
И его, Погорелова, «Як7». 

Свою первую награду 
– орден Красной Звезды  
Михаил Савельевич както 
назвал орденом 1941 года. 
Так и было. В тот первый, 
самый трагический год 
войны он и себе доказал – 
немца можно бить. Что он 
и делал все годы войны. В 
официальных документах 
отмечается, что капитан 
М.С. Погорелов летал на 
самолетах «Миг3», «Хар
рикейн», «Ла5», «Як1», 
«Як3», «Як7», «Як9», про
извел 218 боевых вылетов, 
лично сбил 18 самолетов 
противника. За это удосто
ен звания Героя Советского 
Союза Указом от 18 августа 
1945 года. А еще были  два 
ордена Красного Знамени, 
ордена Отечественной вой
ны 1 ст. и Красной Звезды 
и, конечно же, полководче
ский – Александра Невско
го. Курганковцы и криворо
жане могут гордиться своим 
земляком. В Кривом Роге 
имя Михаила Савельевича 
выбито на Стеле Героев и на 
мемориальной доске в честь 
выпускников аэроклуба.

Много лет после войны 
М.С. Погорелов отдал слу
жению авиации. В запас 
ушел в 1975 году полковни
ком ВВС. Ветеран поселился 
в РостовенаДону. Позже 
ему присвоили звание по
четного гражданина этого 
славного города. На его над
могильном памятнике даты: 
8.11.1921 – 13.03.1981 гг.

 Герой Советского Союза М. Погорелов в 1945 и 1975 гг.

 Только что окон-
чил Криворожский 

аэроклуб. Фото с не-
вестой. 24.03.1940 г. 

 М.С. Погорелов с женой Марией  
(публикуется впервые).

 Орден 
 Александра Невского.
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Уникальные здания, витрины 
и фасады магазинов, мимо которых 
не пройдешь
В рамках сильнейшей конкуренции или 
скромных бюджетов всегда решаешься 
на самые неординарные идеи. Хватает и 
фантазии, и смелости воплощать в жизнь 
необычные проекты или рекламные акции.

Например, перевернуть весь магазин вверх ногами, как 
это сделал Gap. Или переименовать всю сеть в симпсоновский 
Kwik-E-Mart, как поступил 7-Eleven. Для некоторых брендов 
магазин становится продолжением и очевидным воплощени-
ем маркетинговой политики, Swarovski, например, сделал себе 
магазин из кристаллов. А магазин сумок Freitag, которые шьют 
из использованного брезента, возвели из списанных грузовых 
контейнеров.

Магазин из кон-
тейнеров. Моло-
дежные сумки шьются 
из тентов от грузовиков, 
а ручки – из ремней 
безопасности. Магазин 
Фрайтаг в Цюрихе воз-
вели из отслуживших 
свой век транспортных 
контейнеров. На его 
«строительство» пошло 
17 контейнеров, высота 
получившейся конструк-
ции 26 метров. Интерьер 
магазина отличается про-
стотой, функционально-
стью и экологичностью.

Магазин велосипедов. Владелец небольшого 
веломагазина в Берлине Кристиан Петерсен (Christian 

Petersen) украсил фасад здания своего магазина 120 велосипе-
дами. Показал товар лицом. Теперь ни у кого не осталось сомне-
ний, что тут продается.

Перевернутый магазин. Для продвижения 
«головокружительных» скидок в магазине Gap в Ванкуве-

ре на несколько дней были перевернуты витрины, 32 манекена, 4 
демонстрационных стола, более 100 единиц одежды, все зеркала в 
примерочных и изображения логотипа, 3 автомобиля на парковке 
рядом с магазином и даже ларек, торгующий хот-догами.

Магазин на воде. В индонезийском городе Бан-
джармасин есть необычный базар на реке. Торговцы 

используют собственные лодки в качестве прилавков, а посе-
тители рынка и покупатели передвигаются на лодках от одного 
торговца к другому.

Магазин Симпсонов. В преддверии запуска 
в кинотеатрах полнометражного мультфильма «The 

Simpsons Movie» международная сеть супермаркетов 7-Eleven 
временно переименовала дюжину своих торговых точек в Се-
верной Америке в «Kwik-E-Mart» — вымышленный бренд из 
мультсериала «The Simpsons» («Симпсоны»).

Кристальный магазин. Магазин Swarovski в 
Токио ослепляет своих покупателей не только товаром, 

но и зеркальным фасадом, и дизайном интерьера под названи-
ем «Кристальный лес» .

Магазин-коробка. Магазин Adidas в Амстерда-
ме. Отличная идея — стилизовать торговую точку под коробку 
спортивной обуви.

Магазин в чемодане. К празднованиям своего 
150-летия Louis Vuitton решил обновить свой главный 

магазин в Париже. Огромные чемоданы в личном стиле были 
установлены на период реставрации.
М а г а з и н - р а -
диоприемник. 
Магазин Diesel в виде 
р а д и о п р и е м н и к а 
расположился в Лондоне 
на улице Карнаби.

М а г а з и н - у с и л и -
тель. Фасад лондонского 
магазина, торгующего элек-
трогитарами, выполнен в 

виде гитарного усилителя.

ТОП-10

Самый загадочный дом
Началом проклятия дома Винчестеров 
послужило то, что он был построен под 
руководством духов и имеет самую жуткую 
архитектуру из всех домов, которые извест-
ны.

Уильям Винчестер был 
сыном и наследником знаме-
нитого изготовителя оружия, 
Оливера Винчестера. Винтов-
ка Винчестера была револю-
цией в оружестроении, позже 
ее назвали «Винтовка, кото-
рая покорила Запад». В нача-
ле Гражданской войны в США, 
Оливер Винчестер накопил 
огромное состояние, благода-
ря контрактам, которые были 
заключены с правительством.

В сентябре 1862 года сын 
создателя винтовки, Уильям 
Винчестер, женился на кра-
савице из Нью-Хейвена, Саре 
Парди. Именно она, Сара Вин-
честер-Парди, построила этот 
дом, о котором в будущем 
скажут, позор семьи Винчес-
теров. У Сары были очень 
веские причины для строи-
тельства этого причудливого 
в архитектурном плане особ-
няка.

В июле 1866 года в семье 
Вичестеров родилась дочь 
Энни. Вскоре радость обрати-
лась в трагедию, маленькая 
Энни умерла спустя несколько 
месяцев. Не пережив утра-
ту, Сара возвратилась в дом 
родителей, но тут случилась 
очередная трагедия – Уи-
льям, муж Сары, был поражен 
туберкулезом и умер в марте 
1881 года. Как вдова Уильяма, 
Сара унаследовала его состоя-
ние, в размере 20 миллионов 
долларов и половину компа-
ний по изготовлению оружия. 
Деньги были слабым утеше-
нием для Сары. Обезумевшая 
и безутешная от горя Сара 
начала винить себя в гибели 
близких людей.

Сара начинает посещать 
сеансы спиритизма, который 
был чрез вы чайно популярен 

в США в те годы. После обще-
ния с духом Уильяма Винчес-
тера, медиум уверяет Сару, 
что на их семье проклятие 
из-за той винтовки, которая 
убила множество людей.

Медиум посоветовала ей, 
как можно избавиться от про-
клятия. Сара должна была 
продать дом в Нью-Хейвене 
и следовать в сторону запада. 
Там дух мужа будет вести её, 
до обнаружения нового дома 
для себя и для духов, которые 
посещают её.

Сара нашла дом на стадии 
строительства в Калифор-
нии. Это был тот самый дом, 
который должна была достро-
ить Сара.

В доме, была специальная 
комната, в которой Сара кон-
сультировалась с духами о 
продолжении строительства. 
Оно велось день и ночь, весь 
круглый год. Строители могли 
переделывать одну комнату 
несколько раз. Как полага-
лось, злые духи, которые были 
виновны в смерти семьи Вин-
честеров, должны были запу-
таться в лабиринте дома, чтобы 
не смогли никому навредить.

Дом достиг внушительных 
высот и был настоящим лаби-
ринтом, 40 спален, 13 ванных 
комнат, 6 кухонь, 2 танцзала и 
множество других комнат.

Дом Винчестеров был по-
врежден во время землетря-
сения в 1906 году, но позже 
был восстановлен. Точное 
количество комнат никто не 
знает, поскольку дом настоль-
ко запутан, что точный подсчет 
комнат оказался невозможен.

Работа над домом не оста-
навливалась, пока не умерла 
Сара в 1922 году в возрасте 82 
лет.

g Неизведанное

Эксцентричные особенности дома

	40 лестниц, несколько из них не ведут никуда   
 и упираются в потолок.
	Некоторые лестницы имеют 13 ступенек.
	В одной из комнат дома окно находится на полу.
	Две двери в туалет открываются глухими стенами.
	Есть 47 каминов, 4 из которых имеют вытяжные   
 трубы, но они никуда не ведут.
	Многие из ванных комнат имеют стеклянные двери.
	Большинство окон имеет 13 стекол, многие комнаты 
  имеют 13 окон.

По материалам Интернет-изданий.
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Віддача від дачі

g На часі

Від «нахлібників» потрібен захист
До зими шкідники і збудники хвороб на-
магаються добре сховатися — попереду 
морози. Але чи можна щось зробити, щоб 
знизити чисельність ворогів, що сидять 
у засідці, та зменшити втрати врожаю в 
наступному сезоні?

Хто націлився  
на яблуню?

На корі стовбурів і гі-
лок плодових дерев, у 
тріщинках, під лусочка-
ми відмерлої кори вже 
чекають свого часу яйця 
кліщів, попелиць та ін-
ших шкідливих комах. У 
павутинних гніздах, за-
хованих в розвилках гі-
лок, у коконах або під 
щитками ховаються гу-
сениці молей, листокру-
ток, плодожерки.

Для захисту від цих 
«нахлібників» саме час 
очистити штамби й 
основи скелетних гілок 
від відмерлих частинок 
кори і побілити їх вап-
няним молоком, садовою 
побілкою або водоемуль-
сійною фарбою. Це не 
тільки знизить чисель-
ність зимуючих стадій 
шкідників, а й вбереже 
дерева від сонячних опі-
ків рано навесні.

Одночасно з цим ви-
даліть кореневу порість, 
жируючі пагони (на них 
можуть бути яйця зеле-
ної яблуневої попелиці), 
засохлі та пошкоджені 
гілки, які служать джере-
лами збудників хвороб, а 
також павутинні гнізда, 
гнилі і муміфіковані пло-
ди в кронах дерев.

Деякі шкідники (яблу-
невий квіткоїд, плодо-
жерка, пильщики та ін.) 
перечікують зиму в лис-
товій підстилці або у 
верхньому шарі грунту. 
Удару по них можна за-
вдати, видаливши опа-
ле листя і перекопавши 
грунт у пристовбурних 
кругах.

Також корисно обро-
бити дерева і вже опале 
листя під ними 5-7%-вим 
розчином сечовини або 
аміачної селітри – це 
прискорює розкладання 
листя і знижує запас ін-
фекції парші.

Де зимує  
попелиця? 

Огляньмо насадження 
малини. Безпосередньо 
на кущах влаштували-
ся на зимівлю личинки 
стеблової галиці, гусени-
ці брунькової молі, яйця 
стеблової попелиці, збуд-
ники антракнозу, пурпу-
рової плямистості.

Щоб розладнати їх 
«підступні плани», ви-
ріжте і знищіть пагони, 
які відплодоносили, збе-
ріть опале листя.

Для захисту від шкід-
ників, які ховаються під 
листям і у верхньому шарі 
грунту (жуки малинно-
суничного довгоноси-
ка, стеблової молі), також 
буде корисним видален-
ня листя і розпушування 
верхнього шару грунту.

Якщо ви виявили 
кущі, уражені вірусними 
хворобами (мозаїка, ку-
черявість, розростання), 
їх потрібно викорчувати 
повністю.

Смородина  
й аґрус: хто кого? 

Під опалим листям і 
у верхньому шарі грун-

ту розмістилися сам-
ки звичайного павутин-
ного кліща, личинки га-
лиць, пильщики. На гіл-
ках збираються зимувати 
яйця попелиць, вербо-
вої щитівки, личинки ін-
ших шкідників, всередині 
бруньок – смородиновий 
бруньковий кліщ, всере-
дині пагонів – смороди-
нова склівка. Так само, 
як і на малині, знижен-
ню чисельності всієї цієї 
шкідливої братії сприя-
тимуть збирання та зни-
щення опалого листя, 

перекопування грунту 
в міжряддях, вирізання 
ушкоджених пагонів.

Зверніть особливу 
увагу на кущі, котрі по-
страждали від борош-
нистої роси. Восени до-
бре видно, що верхівки 
уражених пагонів вик-
ривлені, часто на них 
зберігаються дрібні за-
сохлі листки. Оскіль-
ки гриб зимує саме там, 
видалення і спалювання 
верхівок значно знизить 
його шкідливість на по-
чатку наступного сезону.

g На замітку
Поліпшує структуру грунту
Листяний перегній майже не містить поживних речо
вин, тому його не можна використовувати як добри
во, але він поліпшує структуру грунту. Грунт з таким пе
регноєм довше затримує вологу в зоні коренів рослин і 
допомагає їм легше переносити посуху та мороз.

У перегної у великій кількості мешкають і розмножуються 
дощові черв’яки, які розпушують зем лю та виробляють гумус.

Сам по собі листяний перегній може служити готовим грун-
том для рослин, які віддають перевагу кислим грунтам, – гор-
тензій, азалій, рододендронів, а також журавлини, чорниці та 
ін. Він підходить як субстрат для пророщування насіння і підго-
товки розсади. Його також можна застосовувати для пересад-
жування кімнатних рослин, якщо змішати в рівних частинах із 
садовим компостом і дрібним піском чи суглинком.

Використовують його як мульчу, для вирівнювання загли-
блень у газоні або ж додають у компост.

Для майбутнього перегною можна брати будь-яке листя, але 
від породи дерева залежить термін його розкладання: в берези, 
дуба, клена, глоду, горобини – рік, вічнозелених порід і хвойних 
– 2-3 роки. Для прискорення процесу останні слід подрібнювати.

Зауважте, що не слід збирати листя біля парканів і дерев з 
віддалених куточків саду, особливо якщо він неподалік від лісу. 
В ньому люблять оселятися їжаки, аби там провести зимову 
сплячку. А вони, як відомо, знищують шкідників городу.

Зібране листя треба щільно скласти й утрамбувати в с пеці-
альні конструкції: чотири дерев’яні кілочки, обтягнуті метале-
вою сіткою розміром 1x1 м. Можна також укласти листя у вели-
ку пластмасову ємність або в цупкі поліетиленові мішки.

Щільно наповнені мішки слід проколоти в кількох місцях, а 
верх просто закрутити, не зав’язуючи у вузол. Грибкам, які ви-
кликають процес розкладання листя, майже не потрібен ки-
сень. Листя має бути весь час мокрим. Прискорює процес його 
розкладання зелена трава, яку додають у ємність.

g Важливо

Вберегти  
троянди  
від морозів
Надворі осінь, та незаба-
ром вдарять морози, а 
це значить, що троянди 
слід від них уберегти. Та 
квапитися з укриттям 
не варто, адже саме це є 
однією з причин поганої 
перезимівлі квітів.

Підготовку троянд до зими почи-
нають з настанням стійких замороз-
ків. Троянди флорибунда і чайно-гі-
бридні обрізують на висоту 45-50 см 
від землі, при цьому вирізають усі 
невизрілі (м’які) пагони, потім їх ви-
соко (на 20 см) підгортають землею і 
ще на 10 см присипають сухим (виві-
треним) торфом, піском або тирсою. 

Поліантові троянди вирізують не 
дуже, прибирають лише суцвіття і де-
які галуження, після чого їх так само 
підгортають і присипають. Знімають 
з опор стебла плетистих троянд, укла-
даючи їх на землю кільцем, попере-
дньо підгорнувши основу куща.

Наприкінці жовтня, а іноді й у листо-
паді, коли встановляться мінусові тем-
ператури і земля трохи промерзне, бе-
руться до остаточного укриття троянд.

Укривають їх по-різному. Найна-
дійнішим є повітряно-сухе укрит-
тя. Для цього використовують спе-
ціально виготовлені з дроту-катанки 
каркаси діаметром 8-10 мм заввиш-
ки 0,5 м. Установлюють їх над куща-
ми, натягнувши на них крафт-папір, 
а зверху – плівку. Краї плівки закрі-
плюють шпильками або притиска-
ють трубами і присипають землею. 
Замість каркасів можна викорис-
товувати дуги з такого ж дроту, краї 
яких треба заглибити в землю. Пові-
тряно-сухе укриття зручне тим, що в 
теплу погоду плівку та папір з торців 
можна підняти і провітрити рослини.

Можна вкрити троянди і гіллям 
хвойних дерев, укладаючи його на 
землю біля підгорнутих кущів. Таке 
укриття затримує сніг і запобігає 
його ущільненню. Плетисті троянди 
так само вкривають гіллям хвойних 
дерев, зверху встановлюють каркас, 
який обгортають папером і плівкою.

За матеріалами Інтернет-видань.

g А ви знали? 
Живці – на місце

Якраз час заготовити і висадити здерев’янілі живці. Найпростіше це зробити зі смо-
родиною. Для заготівлі живців виберіть урожайний кущ, на якому не помічали ура-
ження бруньковим кліщем, смородиновою склівкою (ознака – чорна серцевина гілки 
на зрізі, а в ній – гусениця), а особливо – махровістю. Зріжте з нього кілька добре роз-
винених приростів поточного року, що розвинулися на 2-3-річних гілках. Пагони, що 
йдуть безпосередньо із землі («нульові»), краще не використовувати: тканини стебла 
у них пухкі, міжвузля занадто довгі, бруньки в нижній частині слабкі.

Видаліть листя і розріжте пагони на черешки довжиною до 20 см з 3-4 бруньками. 
Зрізи роблять над верхньою брунькою (прямий) і під нижньою (навскоси).

Грядку-розплідник краще підготувати завчасно. Безпосередньо перед висадкою 
розпушіть грунт. Застроміть черешки в землю під кутом, близьким до 45°, так, щоб 
над поверхнею залишилася 1-2 бруньки, а нижній зріз був не глибше ніж на 7 см.

Грунт ущільніть і полийте. Щоб насадження не постраждали при безсніжних моро-
зах, їх бажано замульчувати, вкривши і верхні бруньки живців. Зробіть це, коли грунт 
злегка підмерзне.

g В записник
Викопуємо кани і жоржини

Після перших осінніх заморозків вико-
пуємо бульби жоржин і кан. Стебла жор
жин зрізають на висоті 10 см від поверх-
ні ґрунту. Викопані бульби просушують на 
повітрі 3-4 години, після чого закладають 
на зберігання. Зберігають бульби жоржин 
у прохолодному приміщенні за темпера-
тури +4-7°С і вологості повітря 60-70%, 
присипавши їх торфом або стружкою.

Надземну частину кан обрізають на 
висоті 15-20 см, акуратно викопують ко-
реневище та підсушують із грудкою зем-
лі. До весни кореневище зберігають у те-
плому підвалі або гаражі, присипавши 
землею. Оптимальна температура збері-
гання для кан – не нижче як 8°С. Рідко (1 
раз на два тижні) їх поливають.

З приходом заморозків у суху погоду 

викопують бульбоцибулини гладіолу
сів і кореневища кали, які також, про-
сушивши упродовж дня на повітрі, пере-
носять у приміщення для зберігання.

Перед закладанням усіх бульб рослин 
на зберігання їх ретельно оглядають, за-
бирають хворі та пошкоджені. Викопа-
ні цибулини гладіолусів підсушують. Піс-
ля цього від них легко відокремлюються 
маленькі бульбоцибулинки. Підсохле сте-
бло потрібно видалити. Складені по сор-
тах бульбоцибулини зберігають у мар-
левих мішечках або ящиках із вільним 
доступом повітря в сухому добре про-
вітрюваному приміщенні за температу-
ри 8-12°С. Зібрані «дітки» теж зберігають 
окремо по сортах, не допускаючи зай вого 
пересихання.
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Без хвороб

Є ПИТАННЯ  
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я?  

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  

охорони здоров’я  
Дніпропетровської  

облдержадміністрації:
0800507250

Чи забезпечуються 
житлом медичні 
працівники Дніпро
петровщини?

Важливим напрямком процесу 
модернізації охорони здоров’я на 
Дніпропетровщині є створення на-
лежних умов праці для медичних 
працівників.

У 2010 році житло отримали 50 
медичних працівників. У 2011 році 
житло було надано 115 медичним 
працівникам. У грудні 2011 року 
у Кривому Розі губернатор Олек-
сандр Вілкул вручив 89 медич-
ним працівникам ключі від квар-
тир у новому будинку. На першому 
поверсі будівлі розташована ам-
булаторія сімейної медицини, де 
в тому числі працюють лікарі, які 
отримали житло у цьому будинку.

У 2012 році на Дніпропетровщи-
ні житло вже отримали 33 медич-
ні працівники. Житло було надано 
медикам у м. Новомосковськ, а та-
кож у Дніпропетровському, Криво-
різькому, Магдалинівському, Но-
вомосковському, Нікопольському, 
Покровському, Софіївському ра-
йонах.

У 2013 році житло буде виділе-
но ще для 90 медичних працівни-
ків, в тому числі для 54 сімейних 
лікарів Дніпропетровської області. 
Житло отримають медики Криво-
го Рогу, Дніпродзержинська, Мар-
ганця, Павлограда, Першотравен-
ська, Царичанського, Межівсько-
го, Петриківського, Покровсько-
го, Криворізького, Томаківського, 
Широківського, Магдалинівсько-
го, Верхньодніпровського районів.

За матеріалами Інтернет-видань.
Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

g Сам собі діагност

Аби запобігти серйозним недугам
Нас привчили звертатися до лікаря за 
будь-яких проблем із самопочуттям. Але 
варто знати, що існує кілька простих пра-
вил самодіагностики, які дозволяють по-
мітити ознаки захворювання до того, як 
це стане серйозною проблемою. Це займе 
лише п’ять хвилин у день, але допоможе 
суттєво скоротити витрати на медичну до-
помогу та ліки.

ОЧІ. Проходячи повз 
дзеркало, зверніть ува-
гу на колір білків. Аж 
надто «налиті кров’ю» 
прожилки можуть бути 
ознакою цілого ряду від-
хилень: від неправиль-
но підібраних контакт-
них лінз до легкого ал-
когольного отруєння. 
Спробуйте носити оку-
ляри або ж зменшіть 
вживання алкоголь-

них напоїв. Якщо білки 
очей все ж червоні і ви 
не можете знайти при-
чин цього, зверніться до 
офтальмолога.

Про наявність каме-
нів у жовчному міхурі го-
ворять припухлі верхні 
віки.

Пісок та камені в нир-
ках проявляються темни-
ми плямами під очима.

Про анемію свідчить 
білий колір внутрішньої 
слизової, а червоно-жов-
тий – про збій в робо-
ті печінки, селезінки та 
жовчного міхура.

ШКІРА. Уважно огля-
дайте свою шкіру на об-
личчі та руках. Якщо 
вона суха і лущиться, 
хоча ви й проживаєте у 
місцевості із досить во-
логим кліматом, у вас, 
скоріш за все, нестача 
в організмі заліза. Гру-
ба, шершава шкіра може 
сигналізувати про хворо-
би щитовидної залози.

Підвищена пітливість 
долоней – це ознака не-
вротичних станів, що 
пов’язані з тривожністю.

Про прояв порушень 
регуляції судинного тону-

су та вегетативної системи 
– свідчать холодні руки.

Якщо нігті з синюва-
тим відтінком та холод-
ні пальці, то це ознака 
порушення кровообігу в 
організмі.

Коричневі пігмент-
ні плями на тильній сто-
роні долоні свідчать про 
порушення роботи ки-
шечнику та застій жовчі.

ДИХАННЯ. Якщо за-
пах з рота неприємний 
(за умови, що ви не їли 
продуктів, що мають спе-
цифічний запах, напри-
клад, цибулі, часнику), 
значить, організм подає 
вам тривожний сигнал. 
Можливо, у вас захво-

рювання ясен чи розла-
ди шлунково-кишкової 
системи.

Якщо на язиці присут-
ній сіро-білий наліт, то 
це говорить про серйозні 
неполадки в шлунково-
кишечному тракті.

ЗІР. Ви ніколи не зау-
важували, що не можете 
прочитати ті написи, які 
раніше читали без проб-

лем? Якщо так, то, ско-
ріш за все, дають про 
себе знати прогресую-
чі короткозорість чи да-
лекозорість, але не мож-
на виключити й того, що 
у вас глаукома, яка може 
призвести до втрати зору 
– сліпоти.

g Тест

Перевірте  
свій імунітет
Чи згодні ви з наступни-
ми твердженнями? За 
кожну відповідь «так» 
нарахуйте собі 10 балів. 
Якщо вибрали варіант 
«частково згоден», 
додайте 5 балів. А за від-
повідь «ні» - 0 балів.

1.  Застуда долає мене частіше 
4 разів на рік.

2. Овочів, фруктів і зелені я їм 
менше 300 г на день.

3. Я погано сплю, постійно 
працюю на знос.

4. Мене легко вивести із себе.
5. У мене суха шкіра, яка лу-

щиться, ламкі нігті.
6.  Вранці я почуваюся втом-

леним, хоча вчасно лягаю спати.
7.  У мене сидяча робота, ма-

лорухливий спосіб життя, я 
практично не ходжу пішки.

8.  У мене проблеми з вагою: 
або брак, або надлишок.

9.  У мене постійно холодні 
руки і ноги.

10. Мені видалили мигдалики 
через хронічний тонзиліт.

11.  Я дуже люблю засмагати: 
влітку лежу на сонці до «шоко-
ладного» кольору шкіри, а взим-
ку регулярно відвідую солярій.

12.  На моїх плечах усі домаш-
ні справи.

13.  Я курю.
14.  Я живу в місті з неблаго-

по луч ною екологічною атмос-
ферою.

15.  Удень я часто позіхаю і 
мрію скоріше дістатися до ліжка.

16.  Я страждаю хронічним 
захворюванням.

17.    Я схильний до алергії.
18.  Мені деколи складно зму-

сити себе вийти з дому і провес-
ти вечір з друзями.

19.  До мене завжди «чіпляєть-
ся» нежить, якщо він є в когось 
із співробітників або близьких.

20.  Якщо у мене починається 
кашель, то це надовго.

Від 0 до 60 балів. Можете 
бути спокійними: ваша імун-
на система досить стабільна. Як 
правило, всі захворювання ми-
нають без ускладнень.

Від 61 до 125 балів. Ваша 
імунна система на межі норми. 
Підстав для серйозного занепо-
коєння поки що нема. Щоб іму-
нітет несподівано не вийшов з 
ладу, потрібно подбати про здо-
ровий спосіб життя: правильне 
харчування, фізкультура і по-
вноцінний сон здатні творити 
дива.

Більше 125 балів. Будьте обе-
режні! Ваш імунітет і загальний 
стан здоров’я залишають бажа-
ти кращого. Вам слід обстежи-
тись у терапевта або імунолога. 
Інакше нездужання так і зали-
шаться вашими постійними су-
путниками. Не займайтеся са-
молікуванням і не приймайте 
таблетки без консультації з фа-
хівцем.

g Зверніть увагу

Автомобілі курців приховуть у собі смерть
Лікарі вважають, що навіть при відчинених вікнах і 
ввімкненому кондиціонері курити в салоні не можна

Вчені з Університету Абердіна (Шотландія) і Британ-
ської медичної асоціації стверджують, що куріння 
в машині слід заборонити в інтересах захисту насе-
лення від пасивного куріння.

Нині куріння в громадських 
місцях під забороною по всій 
Великобританії, проте після 
оцінки відомих ризиків медич-
на асоціація дійшла висновку, 
що табу слід поширити і на авто.

Експерти заміряли рівень за-
бруднення повітря в автомобі-
лі під час 85 поїздок. На задньо-

му сидінні встановили пристрій, 
який аналізує стан повітря. Кож-
на поїздка тривала від 10 хвилин 
до години. У 49-ти поїздках з 85-
ти водій викурював до чотирьох 
сигарет. Виявилося, що в цих 
авто концентрація шкідливих 
частинок у середньому становила 
85 мікрограмів на кубічний метр, 

що більш ніж утричі вище гра-
нично допустимого рівня. Якщо 
водій викурював лише одну сига-
рету з відчиненим вікном, небез-
печні частинки залишалися в са-
лоні. Тобто, пасивне куріння в ма-
шині можна було порівняти з па-
сивним курінням у барі.

Професор Джон Бріттон з гру-
пи з консультування з тютюну 
Королівського коледжу лікарів 
Лондона закликає ввести тоталь-
ну заборону на куріння в маши-
нах. На думку фахівця, пасивне 
куріння збільшує ризик багатьох 
захворювань, у тому числі зі 
смертельними наслідками. «Все 
свідчить на користь розширення 
заборони на куріння», – ствер-
джує і голова наукового відді-
лу Британської медичної асоціа-
ції доктор Вів’єн Натансон. За її 
словами, заборона стала б «смі-
ливим і рішучим кроком».

Особливу групу ризику се-
ред пасивних курців станов-
лять діти: вони частіше роблять 
вдихи, у них менше розвинений 
імунітет, тому тютюновий дим 
справляє на організм макси-
мально негативний ефект.

g Згодиться
Ноги не болітимуть
Щоб ноги не втомлювалися, дотримуйтеся таких правил:
не стійте нерухомо надто довго на одному місці;
не сидіть без руху на незручному стільці чи в кріслі;
не допускайте перегріву ніг як при перебуванні на сонці, так і при купанні у ванні;
найкраще мити ноги під душем, чергуючи прохолодну і теплу воду;
втомлені ноги добре вимити в теплій воді, додавши в неї солі або оцту;
не перебувайте на роботі (в опалюваному приміщенні) в теплому взутті;
не ходіть цілий день у туфлях на високих підборах;
прийшовши з роботи додому, полежте 10-15 хв., улаштувавши ноги на валику. Це 
відпочинок не тільки для ніг, а й для серця.

Будь-яке захворювання має свої симптоми, по їх 
сукупності лише лікар може встановити діагноз. По-
трібно бути дуже уважним до змін у своєму організмі. 
Своєчасне звернення до лікаря дуже важливе для 
правильного діагностування та лікування.
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Реклама

Есть ли гарантии в современной офтальмологии?
Офтальмохирургия – очень тонкое направление в 

медицине, в котором врачам приходится иметь дело с 
самым сложным, самым точным, самым хрупким орга-
ном человеческого организма – глазом. Именно поэто-
му человек, у которого возникли проблемы со зрением, 
хочет быть полностью уверен в той клинике, куда он 
обратился за помощью. В свою очередь, офтальмохи-
рургическая клиника должна предоставить пациенту 
гарантии эффективного, качественного и безопасного 
восстановления зрения.

О том, какие существуют 
гарантии в офтальмохирур-
гии, мы спросили у Георгия 
Яковлевича Пархоменко. 
Это главный врач сети кли-
ник «Новий зір», кандидат 
медицинских наук, врач выс-
шей категории, член Евро-
пейского и Американского 
общества рефракционных и 
катарактальных хирургов. 
Это человек, который ты-
сячи раз слышал фразу: «До-
ктор, я Вас вижу!», произне-
сенную пациентами прямо 
на операционном столе. И 
вполне понятно, что такой 
опытный врач может многое 
рассказать и о глазных забо-
леваниях, и о наиболее эффек-
тивных методах их лечения.

 – Георгий Яковлевич, 
многие наши читатели 
интересуются, какие га-
рантии необходимо тре-
бовать от офтальмохирур-
гической клиники?

– Обязательных гарантий 
в офтальмохирургии очень 
много. Во-первых, это гаран-
тия юридической защиты, 
во-вторых, гарантия того, 
что пациент будет обеспечен 
именно теми расходными 
материалами, которые он 
выбрал и оплатил, в-третьих, 

гарантия проведения обсле-
дования и самой операции на 
современном и точном обо-
рудовании хирургом, которо-
го выбрал пациент.

Особо хочу подчеркнуть, что 
вынужденное «вторжение» 
в главный элемент воспри-
ятия этого мира человеком 
должен делать настоящий 
профессионал своего дела – 
опытный офтальмохирург, 
профессионализм которого 
подтвержден многочислен-
ными успешными операци-
ями. Квалификация хирурга 
также является одной из ос-
новных гарантий офтальмо-
хирургической клиники.

– Наши постоянные чи-
татели, наверное, знают, 
что хирурги клиник «Но-
вий зір» имеют отличную 
репутацию. Причем не 
только в нашей стране, но 
и за рубежом.

 – Это действительно так. И 
я горжусь тем, что в сети кли-
ник «Новий зір» оперируют 
лучшие хирурги Украины, за 
плечами которых – десяти-
летия практики. Их профес-
сиональный опыт позволяет 
минимизировать возможные 
осложнения, как во время 
операции, так и после нее.

– Георгий Яковлевич, 
расскажите подробно, ка-
кие именно гарантии пре-
доставляются пациентам 
в клинике «Новий зір»?

 – Это все юридические и 
медицинские гарантии. Мы 
ведь берем на себя очень 
непростую задачу – вернуть 
человеку утраченное зрение, 
и права на ошибку у нас нет. 
Благодаря высокой квали-
фикации наших врачей, бла-
годаря сверхточному, сов-
ременному оборудованию, 
ошибок мы не допускаем.

Но что такое слова? Любо-
му человеку, который пла-
тит немалую сумму денег за 
операцию, важно еще и доку-
ментально быть уверенным, 
что его не обманут. Поэтому 
в нашей клинике обязатель-
но составляется договор, в 
котором прописываются все 
мельчайшие детали. Кроме 
этого, каждое движение до-
ктора фиксирует видеока-
мера. Эта запись – гарантия 
того, что операция была про-
ведена качественно и технич-
но. На сегодняшний день кро-
ме сети клиник «Новий зір», 
ни одна клиника в Украине не 
делает видеозаписи опера-
ций. А ведь это важно для па-
циента – знать, что происхо-
дило с его глазами во время 
сложнейшего хирургического 
вмешательства. После уда-
ления катаракты, просматри-
вая DVD дома, пациент может 
удостовериться, что ему была 
имплантирована именно та 
линза, которую он выбрал, а 
не более дешевая (на экране 
отчетливо виден порядко-

вый номер линзы, ее вид и 
размер). То есть и пациенты, 
и их родственники наглядно 
убеждаются, что мы работа-
ем профессионально, качест-
венно и честно.

– Георгий Яковлевич, 
как можно записаться на 
прием в вашу клинику жи-
телям Кривого Рога?

– Клиники «Новий зір» 
работают в Киеве, Днепро-
петровске, Харькове, Чер-
кассах, Хмельницком, Сумах, 
Запорожье. В сентябре мы 

открыли современный ме-
дицинский центр в Кривом 
Роге, и я очень рад, что все, 
чем сегодня располагает ми-
ровая офтальмология, теперь 
доступно криворожанам в их 
родном городе. Записаться 
на диагностику в криворож-
скую клинику «Новий зір», в 
которой ведут прием и кон-
сультируют наши лучшие ки-
евские специалисты, можно 
по телефону (056) 462-02-62. 
Обращайтесь, всегда будем 
рады помочь вам!

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я 

g  У записник 
Поради тим,  
хто приймає 
ванни
• Перед прийняттям ванни 

обов’язково випорожніть 
кишечник і сечовий міхур.

• Помийтеся з милом, щоб 
зняти захисну жирову плів-
ку, яка перешкоджає про-
никненню біологічно ак-
тивних речовин.

• Не приймайте ванну відра-
зу після їди та не вживайте 
ніяких спиртних напоїв.

• Занурюватися у ванну по-
трібно по груди, залишаючи 
голову і ділянку серця над 
водою.

• Після лікувальної ванни по-
трібно 20-30 хв. відпочити, 
загорнувшись у тепле прости-
радло з натуральної тканини.

• Гарячі ванни з трав’яними 
відварами приймають 
один -три рази на тиждень, 
тривалістю близько 20 хв.

• Не намагайтеся збільшува
ти час процедури. Ефект 
може бути протилежним.

Які трави і в яких випад-
ках мають цілющу дію:
– розмарин освіжає й тонізує 

шкіру, лікує спазматичні 
порушення кровообігу;

– м’ята заспокоює подразне-
ну шкіру і знімає свербіння, 
вважається надзвичайно 
ефективним засобом на 
початку застуди;

– меліса і лаванда знімають 
стрес, заспокоюють нерво-
ву систему.

– ромашка та хміль приско-
рюють регенерацію клітин 
шкіри;

– липовий цвіт  сприяє гар-
ному сну;

– шавлія та дубова кора зву-
жують пори, ними лікують 
надмірну пітливість.
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Пластичної 
мініатюри

Василя Новіко-
ва з нагоди Дня 

українського 
козацтва. Май-
стер-клас з тех-
ніки пластичної 

мініатюри.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Золоті 
зірки Кри
воріжжя»

Міні-виставка, 
присвячена 

криворіжцям – 
Героям Радян-
ського Союзу, 

учасникам 
звільнення 
України.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка

заслуженого ху-
дожника Украї-
ни Л. Давиден-
ка з нагоди Дня 

українського 
козацтва.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

«Миттєвість»
Персональна 

виставка 
фотохудожника 

Дмитра 
Співака.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Виставка
робіт образо-

творчого 
мистецтва 

криворізьких 
художників з 
нагоди Дня  
художника.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Слово рідне 
в промінні 

чарівної ниті»
Персональна 
виставка кри-

ворізької поете-
си та народної 
умілиці Лідії 
Челнокової.

Філія КЗК «Міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00.

Докумен
тальна  

мінівиставка
про роботу 
підпільної 

групи «Черво-
ногвардієць» 

за матеріалами 
заслуженого 

вчителя України 
Л. Дроздова.

Філія КЗК «Міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Виставка нових 
над ходжень з 

архео логії 2008-
2011 років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Золотий 
фонд музею»
Виставка обра зо-
творчого мистец-

тва (із фондів 
музею).
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Рідний  
Інгулець»

Виставка 
фоторобіт  

Сергія 
Нєженцева.

Міський  
виставковий зал –  

10.00-17.00.

«Рідна  
Україна»
(триптих) 

Виставка Вік-
тора Маклока 

із циклу «Нова 
картина худож-

ника».
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
Живопису  

Дмитра Лагуна.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Робіт 
образотворчого 

мистецтва 
музичної 

школи №5 з 
нагоди 50-річчя 

мистецького 
закладу.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

g Вистави

g Спортg Цирк g Концерт

 

«І знову про 
Телесика»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок.  

10 листопада  
об 11.00 та 12.30. 

Тел.: 26-61-45.

«Йшов по морю 
пароплав»

Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

11 листопада  
об 11.00 та 12.30.

«Нові пригоди 
Буратіно»

Музична казка.
Криворізький ака-
демічний міський 

театр музично-плас-
тичних мистецтв 
«Академія руху». 

10 листопада о 12.00. 
Тел.: 440-19-77,  

440-33-99.

g Виставки

Афіша

«Великий  
угорський цирк»

Циркова програма.
Державний цирк, тел.: 92-88-68. 
10 листопада о 12.00 та о 16.00, 

11 листопада о 16.00.

g Кіно

«Як по маслу»
Комедія.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс».

«007: Коорди
нати «Скай

фол»
Бойовик, трилер.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«СайлентХілл» 
3D

Трилер, жахи.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Ральф 
руйнівник» 

3D
Мультфільм, 

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно»,  

тел.: 493-09-09.

«Монстри  
на канікулах» 

3D
Мультфільм.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Астерікс та Обе
лікс в Британії» 

3D
Пригоди, комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Хмарний 
атлас»

Детектив, дра-
ма, фантастика.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77.

«1812 Уланська 
балада»

Історичний,  
пригоди.
Кінотеатр: 

«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63,  

493-84-74. 

«Танцююча осінь»
Гала-концерт ІХ міського 
фестивалю хореографічно-
го мистецтва, нагороджен-

ня учасників.
ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК»,  

тел.: 409-57-84.
11 листопада о 16.00.

Кіокушин  
каратедо
Відкритий  

чемпіонат міста. 
10 листопада  

о 10.00, ДЮСШ №10.

Кікбоксинг
Відкриття  

першості міста. 
10 листопада  

о 10.00, спортивний 
клуб «Барс» (мкрн. 
5-й Зарічний, 69-а).

Грекоримська 
боротьба

Відкриття чемпіо-
нату міста серед 

юнаків 1996-1997 
років народження 

та молодших.
10 листопада  

о 10.00, ДЮСШ №5.

Настільний 
теніс

Відкриття  
чемпіонату міста 
серед юнаків та 

дівчат 1994-1996, 
1997-1999, 2000-
2003, 2004 років 
народження та 

молодших.
10 листопада  

о 10.00, ДЮСШ №8.

Шашки100
Відкриття  

кубка міста.
10 листопада  

о 10.00, ДЮСШ №9.
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УВАГА!
 На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення міської ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 5 населе-

них пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді» та аналіз його регуляторного акта. Зауваження та пропозиції будуть прийматись від громадян, суб’єктів господарювання, 
їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики протягом місяця (крім вихідних та святкових днів) за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 36 б, розробником проекту управлінням земельних ресурсів (каб.219,тел.74-73-53), на електронні адреси виконкому міської ради 
«Інформаційна база» www.kryvyirih.dp.ua та виконкомів районних у місті рад (Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Централь-
но-Міської: www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, http://ing-org.dp.ua, http://srvk.org.ua, www. trnvk.dp.ua, http://vykonkom-tsmkr.gov.ua) в мережі інтернет.

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Дніпропетровська область

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Про затвердження технічної документації  

з нормативної грошової оцінки земель  
5 населених пунктів, підпорядкованих 

Криворізькій міській раді
На виконання заходів Програми розвитку земельних від-

носин у м. Кривому Розі на 2007-2012 роки, затвердженої рі-
шенням міської ради від 27.12.2006 №794, зі змінами, щодо 
проведення нормативної грошової оцінки земель 5 населених 
пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді (селища 
Авангард, Коломійцеве, Гірницьке, села Новоіванівка, Тернува-
тий Кут); з метою визначення розмірів плати за землю для за-
безпечення економічного регулювання земельних відносин у 
місті; розглянувши технічну документацію з нормативної грошової 
оцінки земель станом на 01.01.2011, виконану Державним підпри-
ємством Український державний науково-дослідний інститут про-
ектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя; відповідно 
до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, 
Законів України «Про землеустрій», «Про оцінку земель», Поста-
нови Кабінету Міністрів України від 23.03.1995 №213 «Про ме-
тодику грошової оцінки земель сільськогосподарського призна-
чення та населених пунктів»; керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити:
1.1 нормативну грошову оцінку земель 5 населених пунктів, 

підпорядкованих Криворізькій міській раді, проведену станом 
на 01.01.2011:

1.1.1 селище Авангард у Центрально-Міському районі міста:
– базова вартість 1 кв.м земель – 97,92 грн./кв.м;
– зональні коефіцієнти Км2: від 0,75 до 1,26;

1.1.2 селище Гірницьке в Тернівському районі міста:
– базова вартість 1 кв.м земель – 17,94 грн./кв.м;
– зональні коефіцієнти Км2: від 0,75 до 1,33;

1.1.3 селище Коломійцеве в Тернівському районі міста:
– базова вартість 1 кв.м земель – 76,62 грн./кв.м;
– зональні коефіцієнти Км2: від 0,99 до 1,01;

1.1.4 село Новоіванівка в Тернівському районі міста:
– базова вартість 1 кв.м земель – 70,75 грн./кв.м;
– зональні коефіцієнти Км2: від 0,75 до 1,31;

1.1.5 село Тернуватий Кут у Тернівському районі міста:
– базова вартість 1 кв.м земель – 16,98 грн./кв.м;
– зональні коефіцієнти Км2: від 0,75 до 1,13;

1.2 вартість 1 га земель сільськогосподарського призначення 
за агровиробничими групами ґрунтів;

1.3 схеми:
1.3.1 економіко-планувального зонування;
1.3.2 функціонального використання території та інженерно-

транспортної інфраструктури;
1.3.3 прояву локальних факторів оцінки (інженерно-інфра-

структурні фактори; магістральні мережі водопостачання та 
водовідведення);

1.3.4 прояву локальних факторів оцінки (інженерно-інфра-
структурні фактори, магістральні мережі газопостачання);

1.3.5 прояву локальних факторів оцінки (інженерно-інфра-
структурні фактори; тверде покриття);

1.3.6  прояву локальних факторів оцінки (інженерно-геологіч-
ні та санітарно-гігієнічні фактори);

1.4 картограму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів.
2. Для визначення розміру плати за землю застосувати з 

01.01.2014 нормативну грошову оцінку земель 5 населених 
пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді.

3. Суб’єктам господарювання та громадянам визначених на-
селених пунктів:

3.1 одержати в управлінні Держкомзему у м. Кривий Ріг Дні-
пропетровської області витяги з технічної документації про нор-
мативну грошову оцінку земельних ділянок, які знаходяться в їх 
користуванні (власності);

3.2 у терміни, визначені чинним законодавством України, по-
дати до Криворізьких міжрайонних державних податкових ін-
спекцій Дніпропетровської області Державної податкової служ-
би відповідні податкові декларації з плати за землю.

4. Зобов’язати управління земельних ресурсів виконкому 
міської ради (Бризецький О.Ф.) та рекомендувати управлінню 
Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (Ніко-
лаєв С.В.) забезпечити розробку порядку розрахунку норматив-
ної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих на тери-
торії зазначених населених пунктів, що перебувають у власності 
(користуванні) громадян для будівництва та обслуговування жи-
лого будинку, господарських будівель і споруд, ведення особистого 
сільського господарства, будівництва індивідуальних гаражів.

5. Управлінню земельних ресурсів виконкому міської ради 
(Бризецький О.Ф.) забезпечити:

5.1 застосування нормативної грошової оцінки земель за-
значених населених пунктів при укладанні договорів оренди 
земельних ділянок;

5.2 виконання заходів щодо проведення базового, повторного 
та періодичного відстежень результативності дії цього рішення 
відповідно через шість місяців, рік та раз на кожні наступні три 
роки. Звіт оприлюднювати в Криворізькій міській комунальній 

газеті «Червоний гірник» та на офіційному веб-сайті виконкому 
Криворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, визна-
чені чинним законодавством України.

6. Управлінням земельних ресурсів, розвитку підприємни-
цтва, організаційно-протокольної роботи, відділам з питань 
внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інформати-
зації виконкому міської ради (Бризецький О.Ф., Рижкова І.О., 
Мала Т.В., Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити в терміни, 
визначені чинним законодавством України, інформування на-
селення міста про зміст рішення та внесення його до реєстру до-
кументів виконкому міської ради.

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну ко-
місію міської ради з питань регулювання земельних відносин, 
планування та забудови міста, міської комунальної власності 
(Іванов Ю.О.), координацію роботи – на заступника міського го-
лови Гальченка А.В.

Аналіз регуляторного впливу  
до проекту рішення міської ради  

«Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
5 населених пунктів, підпорядкованих  

Криворізькій міській раді»
 Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання ви-

мог Закону України «Про засади державної регуляторної полі-
тики у сфері господарської діяльності» і Методики проведення 
аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308, ви-
значає правові й організаційні заходи реалізації проекту рішен-
ня Криворізької міської ради «Про затвердження технічної до-
кументації з нормативної грошової оцінки земель 5 населених 
пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді».

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується 
розв’язати шляхом державного регулювання господар-
ських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Стаття 18 Закону України «Про оцінку земель» визначає, що 
нормативна грошова оцінка земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення проводиться не рідше одного разу на 
5-7 років, а несільськогосподарського призначення – не рідше 
одного разу на 7-10 років. Об’єктом оцінки земель виступає ад-
міністративно-територіальна одиниця – землі населених пунктів, під-
порядкованих Криворізькій міській раді (селища Авангард, Ко-
ломійцеве, Гірницьке, села Новоіванівка, Тернуватий Кут).

Єдиним шляхом приведення земельних відносин у відповід-
ність до чинного законодавства України є прийняття Криворізь-
кою міською радою рішення «Про затвердження нормативної 
грошової оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкованих 
Криворізькій міській раді».

Розробка й запровадження нормативно-правового акта, орі-
єнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», 
дозволить максимізувати корисність використання ресурсного 
потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збит-
кової або неефективної експлуатації комунального майна.

Таким чином, необхідність приведення у відповідність до 
Конституції України, Земельного кодексу України, виконання 
Закону України «Про оцінку земель» і захист законних інтересів 
держави, Криворізької міської ради як органу місцевого само-
врядування та інших суб’єктів правовідносин у питаннях оцінки 
земель, інформаційного забезпечення оподаткування та ринку 
земель стало причиною розробки рішення Криворізької міської 
ради «Про затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкованих 
Криворізькій міській раді».

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може 
бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і по-
требує державного регулювання.

Законом України «Про оцінку земель» передбачено, що нор-
мативна грошова оцінка земель несільськогосподарського при-
значення проводиться не рідше одного разу на 5–7 років.

Об’єктом оцінки земель виступають 5 населених пунктів, під-
порядкованих Криворізькій міській раді (селища Авангард, Ко-
ломійцеве, Гірницьке, села Новоіванівка, Тернуватий Кут).

Єдиним шляхом приведення земельних відносин у частині 
справляння плати за землю у зазначених 5 населених пунктах, 
підпорядкованих Криворізькій міській раді, у відповідність до 
чинного законодавства України є прийняття міською радою рі-
шення «Про затвердження технічної документації з норматив-
ної грошової оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкова-
них Криворізькій міській раді».

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може 
бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного 
акта або внесення змін до нього.

Нормативна грошова оцінка земель 5 населених пунктів, під-
порядкованих Криворізькій міській раді (селища Авангард, Ко-
ломійцеве, Гірницьке, села Новоіванівка, Тернуватий Кут).

Потреба в її проведенні обумовлена, у першу чергу, такими 
нормативно-правовими актами: Земельний, Податковий ко-
декси України, Закон України «Про оцінку земель».

Програмою розвитку земельних відносин у м. Кривому Розі 
на 2007–2012 роки передбачено проведення нормативної гро-
шової оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкованих 
Криворізькій міській раді (селища Авангард, Коломійцеве, Гір-
ницьке, села Новоіванівка, Тернуватий Кут).

Нормативна грошова оцінка земель зазначених населених 
пунктів виконана на підставі договору, укладеного між Криво-
різькою міською радою та Державним підприємством Україн-
ський державний науково-дослідний інститут проектування 
міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя 26.09.2011 № 509-07-2011.

Державним комітетом України із земельних ресурсів прове-
дено державну експертизу технічної документації з норматив-
ної грошової оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкова-
них Криворізькій міській раді.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою 
діючого регуляторного акта або за рахунок внесення змін до 
нього, оскільки на теперішній час відсутній законодавчий акт, 
що визначав би технічну документацію з нормативної грошової 
оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкованих Криво-
різькій міській раді.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття за-
пропонованого регуляторного акта, у тому числі здій-
снення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів 
господарювання, територіальної громади та органів 
місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного 
акта.

Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого 
на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить 
максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу 
територіальної громади.

Регулювання впливає на інтереси кожної з трьох базових 
сфер: територіальної громади, суб’єктів господарювання, у 
власності або користуванні яких перебувають земельні ділянки, 
органів місцевого самоврядування. Це відображено в таблиці:

Сфера  
інтересів Вигоди Витрати

1 2 3
Територіальна 
громада міста

Визначення ринкової 
вартості земельних ді-
лянок дає можливість 
економічно, ефективно, 
раціонально використо-
вувати земельні ділянки.
Надходження додатко-
вих коштів на здійснен-
ня програм соціально-
економічного розвитку, 
фінансування міського 
господарства

Обов’язкові плате-
жі за землю подат-
кового характеру 
(земельний пода-
ток або орендна 
плата за землю). 
Витрати на виго-
товлення довідок 
про нормативну 
грошову оцінку 
земельних ділянок 
(32,00 грн. на тепе-
рішній час)

Суб’єкти госпо-
дарювання

Економічне стимулю-
вання ефективного та 
раціонального викорис-
тання земельних ділянок, 
визначення їх ринкової 
вартості.
Спрямування додатко-
вих коштів на здійснен-
ня програм соціально-
економічного розвитку, 
фінансування міського 
господарства

Обов’язкові плате-
жі за землю подат-
кового характеру 
(земельний пода-
ток або орендна 
плата за землю). 
Витрати на виго-
товлення довідок 
про нормативну 
грошову оцінку 
земельних діля-
нок (для фізичних 
осіб-підприємців – 
32,00 грн., для юри-
дичних осіб – 70,00 
грн., на теперішній 
час)

Органи місце-
вого самовря-
дування

Забезпечення виконання 
вимог чинного законо-
давства України.
Стимулювання раціо-
нального та ефективного 
землекористування.
Залучення інвестицій для 
поліпшення благоустрою 
території міста у зв’язку з 
більш ефективним та ра-
ціональним використан-
ням земельних ділянок.
Розширення бази опо-
даткування за рахунок 
надходжень до бюджету 
та державних цільових 
фондів, їх регулювання й 
планування.
Можливість спрямуван-
ня додаткових коштів на 
здійснення програм со-
ціально-економічного 
розвитку, фінансування 
міського господарства.
Створення позитивного 
іміджу влади

Державний, само-
врядний контроль 
за використанням 
та охороною зе-
мель на території 
міста

У разі прийняття регуляторного акта надходження до місько-
го бюджету в 2013 році збільшаться на 193,3 тис. грн., у подаль-
шому надходження будуть стабільні.

5. Визначення цілей державного регулювання.
 Цілями регуляторного акта є:

– визначення розмірів плати за землю для забезпечення еко-
номічного регулювання земельних відносин у місті;

– урегулювання правовідносин між Криворізькою міською 
радою та суб’єктами господарювання;

– стимулювання ефективного використання землі на засадах 
ринкової економіки, визначення ринкової вартості земель-
них ділянок;

– задоволення інтересів держави та територіальної громади, 
можливість направлення додаткових коштів на здійснен-
ня програм соціально-економічного розвитку, збільшення 
фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування 
міського господарства;

– збільшення доходів від надходжень плати за землю.

 Публічна інформація

Закінчення на 30 стор.
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6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтерна-
тивних способів досягнення визначених цілей, у тому чис-
лі тих, які не передбачають безпосереднього державного 
регулювання господарських відносин.

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
1. Залишити питання неврегульованим, у зв’язку з чим недо-

отримати додаткові надходження від плати за землю, унемож-
ливити направлення додаткових коштів на здійснення програм 
соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування 
соціальної сфери та допустити порушення вимог чинного зако-
нодавства України. Альтернатива неприйнятна, оскільки не дає 
змоги вирішити проблему.

2. Прийняття нормативно-правового акта «Про затвердження 
нормативної грошової оцінки земель 5 населених пунктів, під-
порядкованих Криворізькій міській раді».

Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не 
є прийнятним, оскільки не задовольняє інтереси держави, те-
риторіальної громади 5 населених пунктів Криворізької місь-
кої ради. Невизначеність процесу введення в дію нормативної 
грошової оцінки земель населених пунктів Криворізької міської 
ради для земельних ділянок, що перебувають у власності або 
користуванні, не стимулює ефективне землевикористання на 
засадах ринкової економіки, призведе до втрат надходжень до 
місцевого бюджету, які можливо було б залучити під час вводу 
в дію нормативної грошової оцінки земель 5 населених пунктів 
Криворізької міської ради, позбавить можливості направлення 
додаткових коштів на здійснення програм соціально-економіч-
ного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

За таких обставин перевага була надана другому способу, 
оскільки в цьому випадку досягти вищезазначеної мети мож-
ливо в найбільш короткий термін з урахуванням особливостей 
роботи сільської ради, її виконавчих органів, органів податкової 
інспекції, органу виконавчої влади з питань земельних відно-
син.

3. Застосування для визначення плати за землю чинної нор-
мативної грошової оцінки з базовою вартістю 1 кв.м з урахуван-
ням коефіцієнта індексації 109,51 грн., розробленої Державним 
підприємством Українським державним науково-дослідним ін-
ститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.Білоконя.

Питання залишається неврегульованим у зв’язку з тим, що 
відповідно до Закону України «Про оцінку земель» норматив-
на грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах 
населених пунктів, проводиться не рідше одного разу на 5-7 років.

4. Застосування для визначення плати за землю ставки по-
датку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не проведено, у 
розмірі 26,00 грн./кв.м, що визначена Податковим кодексом Украї-
ни для населених пунктів з чисельністю населення від 3 000 осіб.

У такому разі, єдиним критерієм при обчисленні плати за ко-
ристування землею буде площа земельної ділянки без ураху-
вання природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, 
архітектурно-ландшафтної й історико-культурної цінності, еколо-
гічного стану, функціонального використання земельної ділянки.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досяг-
нення визначених цілей.

Досягнення визначених цілей можливе лише завдяки при-
йняттю проекту рішення міської ради «Про затвердження тех-
нічної документації з нормативної грошової оцінки земель 5 на-
селених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді», 
оскільки воно цілком забезпечує законні інтереси громадян, 
суб’єктів господарювання, держави, Криворізької міської ради 
як органу місцевого самоврядування та інших суб’єктів право-
відносин у питаннях оцінки земель, сприяє інформаційному 
забезпеченню оподаткування та ринку земель, стимулює ефек-
тивне землевикористання на засадах ринкової економіки.

Обраний спосіб є актуальним, у повній мірі відповідає вимо-
гам Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
оскільки в цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе 
в найбільш короткий термін з урахуванням особливостей робо-
ти міської ради, її виконкому, органів податкової інспекції, ви-
конавчої влади з питань земельних відносин.

8. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання ви-
значених проблем шляхом прийняття запропонованого 
регуляторного акта.

Основні напрями реалізації вдосконалення земельних від-
носин у м. Кривому Розі направлені на досягнення цілей і за-
вдань запропонованого регулювання, представляють комплекс 
заходів щодо впровадження в місті механізму введення в дію 
нормативної грошової оцінки земель м. Кривого Рогу для зе-
мельних ділянок, що перебувають у власності або користуванні 
громадян і суб’єктів господарювання.

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися 
шляхом визначення:

– рішенням Криворізької міської ради чіткого строку вводу в дію 
нормативної грошової оцінки земель міста (з 01.01.2014);

– органів, які сприятимуть уведенню в дію нормативної гро-
шової оцінки земель міста, (міська рада, її виконком, орга-
ни податкової інспекції, виконавчої влади ).

 9. Обґрунтування можливості досягнення визначених 
цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного 
акта.

Акт мотивує Криворізьку міську раду як орган, якому надані 
повноваження щодо розпорядження землями в межах населе-
ного пункту, та суб’єктів земельних відносин (громадян і юри-
дичних осіб) виконувати встановлені вимоги, дотримуючись 
таких умов:

– уведення в дію нормативної грошової оцінки земель насе-
лених пунктів, підпорядкованих Криворізькій міській раді;

– унесення змін до договорів оренди землі;
– надання органам державної влади та органам місцевого 

самоврядування необхідної інформації для реалізації цілей 
регуляторного акта.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених 
цілей з найменшими витратами для суб’єктів господа-
рювання, територіальної громади, органів місцевого са-
моврядування.

У разі затвердження технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земель м. Кривого Рогу буде визначена до 
застосування базова вартість 1 кв. м земель міста. Населення 
та суб’єкти господарювання при цьому несуть витрати на ви-
готовлення витягів із технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельних ділянок (у розмірі від 5 до 47 грн. 
у залежності від урахованих коефіцієнтів), а платежі за землю 
податкового характеру є обов’язковими для землевласників та 
землекористувачів.

Витрати органів місцевого самоврядування спрямовані на 
здійснення державного та самоврядного контролю за викорис-
танням і охороною земель на території міста.

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть вна-
слідок дії запропонованого регуляторного акта, виправ-
довують відповідні витрати у випадку, якщо витрати 
та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Не всі вигоди, що виникають унаслідок дії запропонованого 
регуляторного акта, можуть бути кількісно визначені, серед них:

– створення умов для дотримання принципу верховенства за-
кону та врахування особливостей соціально-економічного 
розвитку міста;

– економічне стимулювання ефективного та раціонального 
використання земельних ділянок, залучення інвестицій у 
поліпшення благоустрою території міста;

– застосування Криворізькою міською радою нормативного 
акта, що відповідає вимогам чинного законодавства України;

– створення стабільного клімата для здійснення підприєм-
ницької діяльності;

– формування прозорих «правил гри» у сфері господарювання.
12. Оцінка можливості впровадження та виконання 

вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 
розпоряджаються органи державної влади, місцевого 
самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні 
впроваджувати та виконувати їх.

Для впровадження вимог регуляторного акта будуть залу-

чені органи місцевого самоврядування, адміністративні та гос-
подарські ресурси, якими розпоряджаються органи державної 
влади, а саме управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпро-
петровської області, державні податкові інспекції, Криворізький 
відділ Дніпропетровської регіональної філії державного підпри-
ємства «Центр державного земельного кадастру».

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію за-
пропонованого регуляторного акта.

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію ре-
гуляторного акта, є зміна законодавства та підзаконних актів у 
сфері земельних відносин, оцінки земель.

 Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які 
впливають на дію регуляторного акта, та до нього у разі необхід-
ності будуть уноситися відповідні коригування й доповнення.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регу-
ляторного акта.

Запропонований регуляторний акт запроваджується на тер-
мін не більше ніж 5-7 років відповідно до Закону України «Про 
оцінку земель» або до прийняття нових нормативних актів, що 
регламентують проведення нормативної грошової оцінки зе-
мельної ділянки. У разі потреби, за підсумками аналізу відсте-
ження результативності, до нього вноситимуться зміни.

15. Визначення показників результативності дії регу-
ляторного акта.

Показниками результативності запропонованого проекту рі-
шення Криворізької міської ради є збільшення надходжень до 
міського бюджету.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер:
– інтереси громадян та суб’єктів господарювання, у власності 

чи користуванні яких перебувають земельні ділянки;
– інтереси держави;
– інтереси органу місцевого самоврядування.
Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про заса-

ди державної регуляторної політики у сфері господарської ді-
яльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання, 
фізичних осіб з основних положень рішення визначається чи-
сельністю осіб, які ознайомляться з рішенням. Для мешканців 
Кривого Рогу такими джерелами інформації є:

– Криворізька загальноміська комунальна газета «Червоний 
гірник»;

– офіційні веб-сторінки виконкому Криворізької міської ради 
в мережі Інтернет та виконкомів районних у місті рад.

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здій-
снюватися відстеження результативності дії регуля-
торного акта в разі його прийняття.

У зв’язку з тим, що для визначення рівня результативності 
дії регуляторного акта необхідно використовувати статистичні 
дані, базове відстеження управлінням земельних ресурсів ви-
конкому міської ради буде здійснено через шість місяців після 
набуття ним чинності.

Повторне відстеження буде проводитися через рік після при-
йняття регуляторного акта. За результатами з’явиться змога 
порівняти показники базового та повторного відстежень. У разі 
виявлення неврегульованих проблемних питань, вони будуть 
усунені шляхом унесення змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити раз на кожні 
наступні три роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо по-
вторного відстеження результативності дії регуляторного акта, з 
метою дотримання законодавства у галузі земельних відносин.

Результативність прийняття запропонованого регуляторно-
го акта буде відстежуватися шляхом здійснення управлінням 
земельних ресурсів виконкому міської ради моніторингу за 
оформленням нових і поновленням діючих договорів оренди зе-
мельних ділянок, надходженням плати за землю до міського бюджету, 
залученням інвестицій у поліпшення благоустрою території міста.

Зворотний зв’язок. Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, проспект Ме-
талургів, 36-б, Бризецький Олександр Федорович – начальник 
управління земельних ресурсів виконкому міської ради.

Телефон: (0564) 74-24-33. 
Електронна адреса: v.ground@kryvyirih.dp.ua.

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ
Управління капітального будівництва виконкому міськради має намір побудувати само-

пливний каналізаційний колектор від площі Визволення до вул. Сиволапа
Доцільність запланованої ді-

яльності визначається  необ-
хідністю будівництва каналі-
заційного колектора від площі 
Визволення до вул. Сиволапа 
для забезпечення відведення 
господарсько-побутових стоків 
від  житлових будинків та уста-
нов вулиць Центрально-Місько-
го району міста.

Проектом передбачається бу-
дівництво колектора загальною 
довжиною – 1552,5 м. 

Під час будівництва каналіза-
ційного колектора в атмосферне 
повітря потрапляє 0,876т за-
бруднюючих речовин: диоксид 
азоту, сажа, сірчаний ангідрид, 
оксид вуглецю. Викиди мають 
тимчасовий характер, під час 
експлуатації каналізаційного ко-
лектора викиди  забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря 
не очікуються. 

Під час будівництва передба-
чається використання води для 
приготування бетонної суміші. 
Під час експлуатації колектора 
вплив на водне середовище не 
передбачається. Під час будів-
ництва колектора на місцях від-
критої розробки виникає пере-
кладання верхніх шарів грунту. 
Глибина прокладання каналіза-
ційного колектора 2-7м.

Після закінчення будівельних 
робіт вплив на геологічне сере-
довище завершиться. Прийняті 
проектні рішення не погіршу-
ють умови життєдіяльності міс-
цевого населення.

Рівень дії на промислові, 
сільськогосподарські та житло-
во-цивільні об’єкти, наземні та 
підземні споруди відсутній.

Зважаючи на те, що під 
час експлуатації об’єкта про-
ектування рівень дії на стан  

навколишнього середовища 
оцінюється як мінімальний, 
соціальні заходи проектом не 
передбачаються. Обмежень 
під час будівництва та екс-
плуатації об’єкта проектуван-
ня  по умовах навколишнього  
природного, соціального  та 
техногенного середовища не-
має. 

Замовник будівництва 
об’єкта -  управління капіталь-
ного будівництва виконкому 
Криворізької міської ради 
зобов’язується  забезпечити 
здійснення проектних рішень 
відповідно до  екологічних 
законодавчих актів України 
на всіх етапах будівництва 
об’єкта планової діяльності.

Громадські обговорення про-
екту відбудуться 7.12.2012 о 
10.00 за адресою: пл. Радян-
ська,1, каб. 521а. 

З пропозиціями щодо запланованої діяльності, пов’язаної з будівництвом самопливного 
каналізаційного колектора від площі Визволення до вул. Сиволапа, можна звертатись до 
управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради за тел. 74-56-31.

ГРАФІК
проведення «гарячих ліній» з питань організації роботи та діяльності державних  

нотаріальних контор, приватних нотаріусів, забезпечення населення нотаріальними  
послугами за телефоном у м. Дніпропетровську 0-22-38-55-00 на IV квартал 2012 року

№ 
п/п П.І.Б відповідальної особи Дата про-

ведення
Час про -
ведення

1 Провідний спеціаліст відділу нотаріату Головного управ-
ління юстиції у Дніпропетровській області Благодарна Я.П. 28.11.2012 9.00-11.00

2 Приватний нотаріус Дніпропетровського міського но-
таріального округу Фартушна Т.М. 05.12.2012 9.00-11.00

3 Провідний спеціаліст відділу нотаріату Головного управлін-
ня юстиції у Дніпропетровській області Назаренко І.Ю. 12.12.2012 9.00-11.00

Криворізьке міське управління юстиції.
Виконком Дзержинської районної у місті ради оголошує конкурс на за міщення ва-

кантних посад: 
– спеціаліста 1 категорії управління праці та соціального захисту населення.
Вимоги до претендентів: громадянство України; базова вища освіта від повідного профе-

сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бака лавра, вільне володіння дер-
жавною мовою, основні програми роботи на комп’ютері, без вимог до стажу роботи;

– головного спеціаліста управління праці та соціального захисту населення. 
Вимоги до претендентів: громадянство України; повна вища освіта відповід ного профе-

сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магіст ра, спеціаліста, вільне воло-
діння державною мовою, знання основних про грам роботи на комп’ютері, стаж роботи на службі 
в органах місцевого са моврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста 
не ме нше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше З років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом ЗО днів з дня опублі кування оголошення за 
адресою: 50069, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 42, каб.37. За додатковою інформацією звертатися за теле-
фонами: 90-67-88 (відділ кадрів), 92-85-73 ( управління праці та соціального захисту на селення).

Закінчення. Початок на 29 стор.
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Новости для мужчин!
Для поддержания мужского 
здоровья разработан натураль-
ный комплекс «Силатон Прост».

В состав которого входят аир – применя-
ется при половых расстройствах и сниже-
нии либидо; пастернак – известен издавна 
как средство для выведения мочи из орга-
низма, снимает депрессию, страх, подав-
ленность; петрушка – употребляется при 
воспалительных процессах мочеполовой 
системы, простатите; селен – микроэлемент, 
который защищает организм от токсическо-
го действия ртути, свинца и таллия, являет-
ся сильным иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех муж-
чин, которые не удовлетворены размером 
полового органа и уровнем либидо: комплекс 
исключительно из натуральных компонентов 
«Фаворит», влияет на улучшение кровообра-
щения в области малого таза и расширение 
пористых и пещеристых тел полового органа, 
это и приводит к увеличению его объема, дли-
ны и улучшению качества половой жизни.

Стоимость одной упаковки: «Силатон 
Прост» – 59 грн, «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте на завтра!

Звоните и заказывайте 
прямо сейчас по 
телефону горячей линии 
(044) 361-88-25, 
(050) 718-05-16, 
(096) 605-30-52.

Пенсионерам
скидка 10%

АНОНИМНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНЫ.
«СИЛАТОН ПРОСТ» – ОТВЕТ СИЛЬНОГО МУЖЧИНЫ.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.02-04/ 12307 от 6.03.2009 г.

Реклама. Оголошення

Куплю

Продаю

Послуги

Загублене

№ 1428. Газифікований будинок в с. 
Девладове: ділянка 0,15 га, є літня кух-
ня, сарай, підвал, басейн для води. Тел. 
097-5864741.

№ 1454. Будинок 6х12 з білої цегли, 
загальною площею 47 кв.м у Довгинців-
ському районі, город 7 сот., усі будівлі 
доглянуті. Документи готові, без посе-
редників. Тел. 097-2268508.

№ 1455. Эксклюзив! Состоятельным 
покупателям. 2-комн. квартиру «сталин-
ку» в центре (парк), 3/4, потолки 3,10 м, пл. 
71 кв.м, кухня – 12 кв.м, с/у – 12 кв.м, сделан 
ремонт «под ключ». Тел. 097-8921495.

№ 1285. 2-комн. кв-ру «сталинку» в 
самом лучшем доме ЮГОКа, 22000 у.е. 
Тел. 098-2413839.

№ 1472. 1-кімн. квартиру в Дзержин-
ському районі по пр. Металургів: 1/5, 
32 кв.м, цегляний будинок, броньовані 
двері, грати, нова сантехніка. Тел. 050-
4522502.

№ 1492. Дачу в р-не Марьяновки (пос. 
Авангард): 2-эт. домик, хозпостройки, 
деревья, кустарник, вода по графику. 
Тел. 26-67-72, 067-2802868.

№ 1473. Два платья – украинские 
вышиванки р. 44-48 – 450 грн., р. 58-60 
– 650 грн., состояние хорошее. Тел. 097-
3442760.

№ 1487. Шкуры нутрии. Тел. 098-
8362394.

№ 1475. А/м «Волга-31029», один хо-
зяин, пробег 64 тыс. км, в отличном со-
стоянии. Тел. 050-3215111.

№ 1493. Шлак, отсев, щебень, гли-
ну, перегной и т.д. Вывоз мусора – 
КамАЗ+услуги погрузчика. Тел. 067-
6332513.

№ 1494. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «Почет-
ный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, стату-
этки, столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары и мн. др. Тел. 
408-16-68, 067-5641655.

№ 1457. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, ка-
шалота (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 1458. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 200 
грн., «Геодезия» – 2000 грн., «Ре-
портер» – 1500 грн., «Киев-88» – 300 
грн., «Лейка» – от 1000 грн., «Друг» 
– 200 грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» 
– 100 грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-
5» и «Алмаз» – 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 250 
грн., «Калейнар-3» – 300 грн., «Вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 300 грн., 
«Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», «Пан 
Колор», «Волна» и «Мир» – 350 грн. 
и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
20-60 грн.; холодильники – 30-60 грн.; 
газ. колонки – 100-150 грн.; пральні 
машинки – 20-50 грн.; ванни чавунні – 
100-120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; 
метал. мотлох, брухт чорних металів. 
Тел. 097-6189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных 
метал лов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. Порез-
ка, погрузка, самовывоз. Тел. 097-
6189585 (перезвоню).

№ 1495. Ваш 
любимый автомо-
биль (любой). Тел. 
098-3287864.

№ 1476. ВАЗ-2101-099, «Славуту», 
«Таврию», «Ланос», «СЭНС», «Матиз», 
«Москвич». Тел. 067-9819673.

№ 1249. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 1430. Ваш авто-
мобиль на выгодных 
условиях. Возможен 
выкуп из кредита. 

Порядочность гарантирую. Тел. 067-
5392676.

№ 1330. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов, комплекту-
ющих. Запись с кассет на DVD. Пульты 
– продажа и ремонт. Соцрынок, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 1496. Атестат НР № 11360350, вида-
ний 18.06.1999 р. Центром освіти дорослих 
і підлітків м. Кривого Рогу на ім’я Тузової 
Оксани Валеріївни, вважати недійсним.

№ 1497. Свідоцтво про право власнос-
ті на кв. 38, буд. 17 на вул. Спаська на ім’я 
Нізельнікова Михайла Анатолійовича, Ні-
зельнікової Олени Олександрівни, Нізель-
нікової Наталі Михайлівни, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ від 15.12.2000 р. 
№ С-1639, вважати недійсним.

№ 1498. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 1, буд. № 10 на вул. Ще-
гловського на ім’я Чмельової Марії 
Олексіївни, Чмельова Віталія Павлови-
ча, видане згідно з розпорядженням В/о 
«Кривбасруда» УСП від 18.05.1994 р.  
№ 67, вважати недійсним.

№ 1499. Свідоцтво про право власності 
на кв. № 24, буд. № 53 на вул. Подлєпи на 
ім’я Нахабенко Любові Дмитрівни, видане 
згідно з розпорядженням УЖКГ № І-857 
від 20.11.2006 р., вважати недійсним.

№ 1500. Свідоцтво на пільги, перед-
бачені законом для дітей з багатодітної 
сім’ї, видане 18 січня 2011 р. виконко-
мом Довгинцівської районної у місті 
ради на ім’я Єрофеєвої Юлії Володими-
рівни, вважати недійсним.

№ 1510. Диплом спеціаліста з від-
знакою НР № 24384792 від 11.06.2004 р. 
(реєстраційний № 10/04), виданий Кри-
ворізьким державним педагогічним 
університетом, та атестат про повну за-
гальну середню освіту НР № 1137673, 
виданий в 1999 р. середньою школою 
№ 41 на ім’я Богданової Ірини Анатолі-
ївни, вважати недійсними.

№ 1513. Свідоцтво про право на спад-
щину від 3.07.1996 р. № 28, видане держав-
ним нотаріусом на дім за адресою: вул. Прже-
вальського, буд. 2 на ім’я Баланди Миколи 
Володимировича, вважати недійсним.

№ 1514. Рішення суду Саксаганського 
району від 15.04.2004 р. на право влас-
ності за адресою: вул. Пржевальського, 
2, на ім’я Баланди Миколи Володимиро-
вича вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 1486. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільнювальної 
гуми. Тел. 401-23-92, 067-9678246, 28-28-72.

№ 1302. Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-МА-
ШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1481. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – 

более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 440-
50-39, 401-17-82, 098-1229633, 
ул. Телевизионная, 1а.

№ 1360. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 1465. Памятники. Пионер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

 • МЕБЛІ

№ 1501. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1503. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАССРОЧКА НА 
10 мес. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА, БОЛЬ-
ШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-88, 
406-28-77.

• ІНШЕ
№ 1192. Спил деревьев бензопилами 

(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 1469. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗАВЕ-
ЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, 
ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ. 
ВЫВОЗ МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 067-
4993888, Юрий.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 1483. ЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ 
И ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 097-3406107.

№ 1482. Ремонт, установка бой-
леров, колонок, стиральных машин, 
счетчиков воды, тепла; электрозащита, 
замена труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 1512. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, лоджий балко-
нов пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 1411. ПРОФЕСІЙНИЙ ЕЛЕКТРИК! 
Ремонт та заміна електропроводки. Га-
рантія 5 років. Ліц. АВ № 409987. Тел. 
096-2082864, 066-7435434.

№ 1504. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖ ПА-
НЕ ЛЬНЫХ ШВОВ. Ремонт небольших 
объемов мягкой кровли, реставрация 
балконов. Тел. 477-27-51, 067-9659768. 
Лиц. АОО № 424525.

№ 1505. РЕМОНТ КВАРТИР И ДО-
МОВ, ДЕЛАЕМ ВСЕ. Тел. 401-05-73, 097-
7631311.

№ 1511. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН БЕЗ НАРУШЕНИЯ РЕМОНТА! 
ДОГОВОР! ГАРАНТИЯ! КАЧЕСТВО! 
Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 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.

№ 1412. Школа крою та шиття. Сайт: 
www.liza.dp.ua.

№ 1470. ШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКО-
ГО МАСТЕРСТВА при АССОЦИАЦИИ 
КАСКАДЕРОВ «ТОРНАДО» проводит 
обучение безопасного управления 
автомобилем в различных дорожных 
условиях с автоматической короб-
кой передач и механической. Базовая  
подготовка, габаритная, контрава-
рийная, экстремальное вождение. 
Тел. 067-7187434, 067-2984216.

№ 1507. Курси кравця одягу. Тел. 
096-6699770.

№ 1315. СДАЮ ДОМИК НА ГДАН-
ЦЕВКЕ. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Тел. 096-
6495386.

№ 1413. СНИМЕМ КВАРТИРУ НА 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК. Тел. 401-39-19, 
067-7659992.

№ 1509. 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.

№ 489. ЛУЧШИЕ ТУРЫ от «КРИВБАС-
СТУРА»! ГУЛЯЕМ ПО-ГУЦУЛЬСКИ на 
НОВЫЙ ГОД! ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОГУ-
ЛЯТЬ, ЧТО-ТО НОВОЕ УЗНАТЬ, – САНКИ, 
ЛЫЖИ И НА ГОРУ, ТАНЦЫ-ШМАНЦЫ 
ДО УПОРУ, СНЕЖКИ, СМЕШКИ, КУ-
ТЕРЬМА – С НАМИ В ТУР ПОРА! ПОРА! 
НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО в КАРПА-
ТАХ! 31.12.2012 г. – 4.01.2013 г., ВЫЕЗД 
– 30.12.2012 г.; 4.01.2013 – 8.01.2013 г., 
ВЫЕЗД – 3.01.2013 г. СТОИМОСТЬ ТУРА 
1800 грн. (ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИ-
ВАЕТСЯ ПРОЕЗД, НОВОГОДНЯЯ ПРО-
ГРАММА С БАНКЕТОМ И РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ УЖИН). СПЕШИТЕ, ЕЩЕ МОЖНО  
УСПЕТЬ! ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ  
по адресу: ул. Мусоргского, 19. Тел. 51-
00-24, 51-02-63. Лиц. АГ № 580687 от 
18.11.2011 г.

№ 1490. Сдаю 3-комн. квартиру с 
ремонтом по ул. Карла Маркса (район 
УВД): ТВ, мебель, стир. машина, 2000 
грн.+оплата счетчика воды и света. Тел. 
099-2176111, 067-9750103, 097-2686868.

№ 1508. Курси перукаря (універ-
сал). Тел. 067-5691471.

№ 1230. !РАБОТА! ДЛЯ ГОССЛУЖА-
ЩИХ! С НОРМАЛЬНЫМ ГРАФИКОМ, 
СТАБИЛЬНЫМ ДОХОДОМ 4000-
8000 грн. Тел. 096-5783177.

№ 1231. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР-
ОПЕРАТОР, 2800-3500 грн. Тел. 096-
5783177.

№ 1232. !КЛАДОВЩИК! ПРОЙДИ 
ПЕРЕПОДГОТОВКУ И ПОЛУЧИ РАБО-
ТУ. 4000-6000 грн. СТАБИЛЬНО. Тел. 
067-3452685.

№ 1233. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ОПЫТОМ КРЕДИТНОГО ЭКСПЕРТА. 
Тел. 099-2769580. ДОХОД 3500-5000 
грн. ОБУЧЕНИЕ!

№ 1414. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР, 
2000 грн. Тел. 067-9446864.

№ 1415. ТРЕБУЕТСЯ ПРИЕМЩИК. 
Тел. 097-3052016.

№ 1417. Требуется помощник по ка-
драм. Оплата высокая, обучение. Тел. 
098-2435429.

№ 1418. Требуется диспетчер. Входя-
щие звонки, оплата высокая. Тел. 098-
2435429.

№ 1442. В новую команду требует-
ся помощник руководителя. Трудо-
устройство. Перспектива роста. Тел. 
096-4662015.

№ 1443. Работа в офисе для военно-
служащих в отставке. Трудоустройство. 
Тел. 096-4662015.

№ 1471. Информационному отделу 
требуется специалист по обработке ин-
формации. Тел. 067-1552226.

№ 1506. Работа молодым пенсионе-
рам. Собеседование. Тел. 096-3459236.

№ 1491. Молодые безработные! 
Большой выбор вакансий в связи с рас-
ширением. Работа с людьми, информа-
цией, прием звонков. Тел. 067-5693287.

№ 1484. Работа молодым пенсионе-
рам. Можно без опыта, обучение. Тел. 
067-8539123.

№ 1485. Требуется сотрудник. Функ-
ции диспетчера, прием звонков. Тел. 
098-1566008.

Сегодня 
годовщина 
смерти

ПЕРОВА  
Николая Григорьевича

Настоящий офицер, большой 
души человек – Человек слова 
и чести. Любимый отец, супруг, 
чуткий и заботливый дедушка, 
мудрый и отзывчивый друг…

Чтим светлую память.
Любим. Скорбим.

Родные, близкие.

На коксохімічному виробництві ПАТ «АМКР» передбачено виробництво 
сірчаної кислоти методом мокрого каталізу в двох відділеннях:

– старе сірчанокислотне відділення (електрофільтри);
– нове сірчанокислотне відділення (піч – котел та установка WSA).
Проектом передбачено вміст сірководню в неочищеному коксовому газі 12-14 г/м3.
Однак зміни сировинної бази вугілля призводять до зменшення виходу та об'ємів 

коксового газу, критично низького вмісту сірководню в неочищеному коксовому 
газі до 3,4 г/м3, що зумовлює недопустиме зниження кількості переробленого сір-
ководню (з 400 кг/годину до 196 кг/годину), який є сировиною для процесу горіння 
в піч-котлах цеху сіркоочистки та унеможливлює експлуатацію нового сірчанокис-
лотного відділення (піч-котел та установка WSA).

Керівництвом ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» з метою забезпечення ритміч-
ної, стабільної роботи технологічного обладнання з виробництва сірчаної кислоти 
прийнято рішення подовжити експлуатацію старого сірчанокислотного відділення 
(електрофільтри) та має наміри подовжити термін дії існуючих нормативів гранично 
– допустимих викидів забруднюючих речовин для дж. №№ 507 – 1, 507 – 2 , 507 – 3.

В свою чергу гарантує забезпечити очищення коксового газу від сірковод-
ню з ефективністю очистки до 0,5 г/м3 при галузевій нормі – 3,5 г/ м3.

Заперечення та пропозиції направляти до управління екології виконкому міськ
ради по тел.: 745641, 921363 або на адресу: пл. Радянська,1, управління екології 
(к. 402).

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •REKLAMA@RMINER.DP.UA •

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах 
та індивідуальних ескізах замовника. Про-
фесійне художнє оформлення, розстрочка, 
доставка, установка, безкоштовне зберіган-
ня до установки.
Трампарк, 
торговий центр, 1 поверх, 
вул. Каховська, 116, 
Тел. 401-16-27, 067-9806960, 098-2197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби

Знижки!

Скидки!

металлопластиковые
немецкий профиль, 
фурнитура «МАСО», 
«WINKHAUS». Гарантия.

Маг. «АТБ», ул. Мелешкина, 24а, 
второй этаж. Тел. (056) 410-14-04, 

моб. 098-8977573.

Балконы, 
лоджии,
ролеты, откосы, 
жалюзи.
Цены завода- 
производителя.

Гарантия 5 лет.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАССРОЧКА 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

Різне
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Багата та різноманітна програма чекає 
на криворізького любителя цирку – як 
на маленького, так і на дорослого. У 
суботу під криворізьким куполом стар-
тувала прем’єра «Великого угорського 
цирку». Городяни матимуть нагоду 
побачити цю програму до 9 грудня.

К витків у продажу перед вистава-
ми вже не було. Двогодинне цир-
кове шоу, як і обіцяли напередод-

ні прем’єри організатори, вражає багат-
ством жанрів – еквілібристика, повітря-
ні гімнасти, гімнасти... Однак однозначно 
родзинкою цієї програми залишається 
дресура та різноманіття тварин.

– У кінці минулого сезону я обіцяв, 
що ми будемо дивувати незвичайним 
підходом, що в цьому сезоні в цир-
ку можна буде побачити багато ново-
го і цікавого. Виконую обіцяне, – го-
ворить директор Криворізького дер-
жавного цирку Сергій Кабаков.

Над цією програмою працювали 
не тільки угорські артисти, але й ко-
лишні наші співвітчизники, які вже 
багато років живуть і працюють за 
кордоном. Так, скажімо, подружжя 
килимних клоунів – Олег і Юля, дует 
«Хуба-Буба» – уже десять років пра-
цює в Манчестері.

– Ми одразу погодилися працюва-
ти. Український глядач – найбільш вдячний, – зізнаються 
вони. Програма насичена їхніми клоунськими дотепами і 
трюками. Це клоуну вщент заповнений зал дитячими го-
лосами гукав «Давай-давай!», коли той робив трюки на ба-
туті. І це його песик на ймення Мишка вміє розрізняти ко-
льори. Словом, жарти на всяк смак і на всяк вік.

Оплески зривають і екзотичні мавпочки, і величез-
ні удави.

– І чому це змій вважають холодними? – дивуєть-
ся дресирувальниця Людмила. – Вони теплі і приємні, 
а ще змії знімають напругу і лікують нервову систему.

У захваті залишив публіку веселий пірат з австралій-
ськими папугами. Він безстрашно жонглює птахами, а от 

білосніжний Маркуша не тільки знає своє ім’я, але й ро-
бить стійку на голові. Успіх цьому номеру забезпечив від-
хід від класичної дресури папуг. Напередодні корсар-дре-
сирувальник зізнався: на манежі не змушує щось робити, 
а грається зі своїми улюбленцями. За це вибагливі птахи 
ласкаво називають його «татком». Колись, аби купити двох 
папуг, він продав дім, що залишився йому у спадок. Що-
правда, новий поки що не придбав. «Ми артисти, мешкан-
ці світу», – пояснює корсар. Нині подібна пташка коштує 
щонайменше три тисячі євро. Тепер у нього дев’ять крила-
тих красенів.

– У нашій програмі багато складних номерів. Цей – 
один з найскладніших. Ви уявляєте, скільки треба ви-
тратити зусиль та часу, щоб птах реагував на голос, ви-
конував команди?  – коментує директор програми, 
старший представник династії Белуш Такач. Він додає: 
ця програма по всій Європі мала шалений успіх, і сьо-
годні артисти готові порадувати нею криворіжців.

Угорські артисти – циркова династія Такачів представля-
ють цікаву дресуру. З Угорщини вони привезли поважних 
верблюдів, величних породистих каретних скакунів та ми-
лих поні, красуню-ламу… Це одна з найдавніших динас-
тій в Угорщині. Вже близько трьохсот років вони займають-
ся цирковим мистецтвом, тож їм, повірте, є що показати.

g Цирк

Велика угорська прем’єра

Калейдоскоп

g Гороскоп
На 1219 листопада
Овен (21.0320.04). 

Вас чекають простi людськi радощi – 
приємнi вечiрки, кориснi та чудовi пода-
рунки. Незважаючи на брак часу, знайдiть 
можливiсть вiдвiдати батькiв.
Телець (21.0421.05). 

Якщо ви не вiрите в диво, то у вас 
буде чудова нагода в цьому впевнитися. 
Найсприятливiший час – середина тижня. Ви, 
вашi плани та мрiї отримають «зелене свiтло».
Близнюки (22.0521.06). 

Попереду – час сюрпризiв, у вас буде не 
один привiд для здивування. Можливо, 
ви зрозумiєте, що помилялися в комусь. 
Наприкiнцi тижня ви вiдчуєте, що здатнi 
на оригiнальнi вчинки.
Рак (22.0623.07). 

Ви порадуєте друзiв i близьких турбо-
тою про них, зумiєте передбачити їхнi ба-
жання i навiть дещо виконати. У вихiднi 
радимо вiдмовитися вiд того, що тисне на 
вас, i вiдкрити серце для нового.
Лев (24.0723.08). 

Тиждень ви почнете творчо, з 
неочiкуваним пiдходом. Вашу креатив-
нiсть оцiнять i друзi, i родичi, тому смiливо 
проявляйте «душі чудовi пориви».
Діва (24.0823.09). 

У серединi тижня вас порадують зустрiчi 
з давнiми друзями. Те, про що ви давно 
мрiяли, може стати реальнiстю.
Терези (24.0923.10). 

На цьому тижнi вашi плани швидко мi ня-
тимуться тiльки на краще. Смiливо вiзьмiть 
на себе роль органiзатора, ви чудово впора-
єтеся з будь-якими справами. Наприкiнцi 
тижня вас чекають несподiванi сюрпризи.
Скорпіон (24.1022.11). 

Перед вами постане фiнансова про-
блема, доведеться термiново шу кати 
додатковi джерела при буткiв. Водночас 
вам вдасться орга нiзувати родинний вiд-
по чинок, зробити багато запланованих 
справ.
Стрілець (23.1121.12). 

Ваша впертiсть iнодi дивує, адже це сто-
сується не тiльки роботи, а й ваших осо-
бистих справ. У вихiднi на вас чекають 
феєричнi враження, проведiть цей час у 
хорошiй компанiї.
Козеріг (22.1220.01). 

Останнiм часом ви багато працюва-
ли, дозвольте собi трохи розслабитися. 
Не берiть на себе зайвi зобов’язання, до-
звольте собi пливти за течiєю, насоло-
джуйтеся життям.
Водолій (21.0119.02). 

Бiльше уваги придiлiть рiдним, яких давно 
не бачили, вiзьмiть участь у домашнiх спра-
вах. Зайву енергiю використовуйте у мирних 
цiлях. Як кажуть, тихiше їдеш – далi будеш.
Риби (20.0220.03). 

Тиждень обiцяє бути цiкавим i пози-
тивним для вас. Ви потрапите в цiкаву 
компанiю, отримаєте новi враження. Якщо 
у вас є незавершенi справи, постарайтеся 
впоратися з ними якнайшвидше.

g Реклама
ПАО «Криворожгаз» 

ПРИГЛАШАЕТ 
для установки бытовых счетчиков 
газа (БСГ) организации, имеющие 

соответствующие разрешения 
Госгорпромнадзора.

Установка БСГ выполняется в многоэтажных жи-
лых домах г. Кривого Рога, в квартирах, где установ-
лены газовые приборы для приготовления пищи и 
подогрева воды (плиты и колонки). Материалы для 
установки БСГ предоставляет ПАО «Криворожгаз».

Телефон для справок 409-59-37.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

В один голос циркачі запевня
ють: тут тварин не ображають, бо у 
справжнього дресирувальника день 
починається з того, що він іде дізна
тися, як переночували улюб ленці. З 
ними, кажуть, поводяться як з ма
ленькими дітьми.

7.11.2012    8.11.2012

станом на 6.11.2012 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.

Холоднішає
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється хмарна погода, з прояс-
неннями. Температура вночі 
до 1 градуса тепла, вдень до 8 
градусів тепла. Вітер західний, 
2-5 м/сек. Атмосферний тиск 
752…754 мм рт. ст. 

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,47 1021,27

УкрСиббанк
815,00 25,20 1035,00
819,80 26,30 1065,00

ПриватБанк
816,50 25,50 1040,00
819,90 26,50 1075,00

Промінвест
банк

818,00 25,80 1046,00
820,40 26,70 1074,00

Райффайзен 
Банк Аваль

817,30 25,30 1037,00
819,50 26,30 1075,00

Форум
816,10 25,60 1021,00
820,70 26,90 1059,00

Південком
банк

817,00 25,00 1045,00
818,90 26,50 1085,00

Укрексімбанк
809,00 25,50 1045,00
811,00 26,10 1065,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

05 11 18 30 51 52

7-8 листопада

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК ПОТ 
наступного 
розіграшу 
7 800 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1208 
виграшні номери 03.11.2012 

джек-пот 7 700 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 1 1
6:00 2 2
9:00 1 1
12:00 2 2
15:00 1 1
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 19209.00
4 109 246.00
3 2414 19.00
2 20407 6.00

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точ-
ки зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність 
за підбір та точність наведених фактів, цифр, імен.

Листування з читачами – тільки на сторінках газети. Газета виплачує гоно-
рар лише за публікацію замовлених матеріалів.

За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідаль-
ність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком Р друкуються на правах рек-
лами.

Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати 
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