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g Передплата-2012
Приходьте,  
визначатимемо  
переможців

Як і обіцяли, у четвер, 19 липня, ми підби-
ваємо остаточні підсумки передплати на друге 
півріччя 2012 року – проводимо розіграш се-
ред переможців передплатної акції «Подарун-
ки від «ЧГ». У ній візьмуть участь ті з читачів, 
хто передплатив газету «Червоний гірник» до 
кінця 2012 року та надіслав (або приніс осо-
бисто) до 13 липня ксерокопію абонемента.

Приходьте, візьміть участь у розіграші. Він 
відбудеться на майданчику 

біля ганку редакції 
газети «Червоний 
гірник» (за адре-

сою: проспект Металургів, 
28). Початок – 19 липня об 
11.00.

Чекаємо на вас,  
шановні  

передплатники!  

Путівка на битву
Інструктор-методист фізкультурно-оздоровчого комплексу Південного ГЗК Максим Ісаєв єдиний із криворіжців 

удостоївся честі представляти державу на паралімпійських іграх, за що отримав особисту відзнаку голови ОДА Олек-
сандра Вілкула і здобув звання «Людина року» на рідному підприємстві. У складі національної збірної з плавання він 
має високі шанси тріумфувати на п’єдесталі переможців головної спортивної битви планети.

Тарас ЗаТульний. Фото Олександра ПОРТняГіна. 
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навіть не віриться, що всього якихось де-
сяток років тому всерйоз стояло питання, 
бути чи не бути Центральному гірничо-
збагачувальному комбінатові, адже в падінні 
виробництва та фінансово-економічних 
показників підприємство сягнуло своєї 
крайньої межі. а сьогодні – це  одне з потуж-
них стратегічних підприємств ГМК україни, 
переможець Всеукраїнського конкурсу «100 
кращих товарів україни», робота якого спря-
мована на динамічне зростання та зміцнення 
вітчизняної економіки. 

На урочистому прийомі 
з нагоди Дня працівників 
металургійної та гірничодо-
бувної промисловості було 
відзначено близько ста кра-
щих трудівників Централь-
ного ГЗК, вшановували ве-
теранів виробництва, які на 
комбінаті оточені особли-
вою увагою.

– У моєму житті Цен-
тральний ГЗК посідає осо-
бливе місце, – сказав у ві-
тальному слові землякам 

губернатор Дніпропетров-
щини Олександр Вілкул, 
який разом з головою Дні-
пропетровської облради 
Євгеном Удодом прибув на 
святкування, – адже, розпо-
чавши трудовий шлях у 17 
років помічником машиніс-
та екскаватора в кар’єрі Пів-
денного ГЗК, саме на ЦГЗК 
я утвердився як справжній 
фахівець гірничо-збагачу-
вальної справи, як керівник 
унікального підприємства, 

чиї володіння розташова-
ні в двох областях і чоти-
рьох районах. Я гордий, 
що пройшов професійний 
гарт у цьому злагодженому 
колективі, який добре знає 
собі ціну. Ми разом з вами 
долали труднощі. Були пер-
шими в місті і в галузі, хто 
запровадив медичне стра-
хування для своїх праців-
ників. Ми з вами відновили 
роботу шахти ім. Орджоні-
кідзе і цим переконали всіх, 
що Центральний комбінат 
успішно розвивається, на-
бирає виробничих темпів і 
виходить у лідери гірничо-
металургійної галузі. Тут 
створилася команда про-
фесіоналів, здатна вирішу-
вати найскладніші питання. 
Саме ви делегували мене 
своїм представником до 
Верховної Ради, обравши 
в 2006 р. народним депута-

том. Пишаюся тим, що саме 
за мого депутатства і осо-
бистого сприяння з’явився 
Указ Президента України 
про перейменування нашо-
го професійного свята, і те-
пер працівників гірничодо-
бувної галузі вшановують 
на рівні з металургами, чим, 
вважаю, відновлена фахова 
справедливість. І де б я по-
тім не працював, моє сер-
це завжди залишається на 
Центральному ГЗК.

З нагоди професійного 
свята Олександр Вілкул вру-
чив відзнаки облдержадмі-
ністрації. Зокрема, медаллю 
«За вагомий внесок у роз-
виток Дніпропетровської 
області»  нагороджений 
Олексій Федотов, головний 
інженер ПАТ «ЦГЗК». Ряд 
працівників комбінату на-
городжено Почесними гра-
мотами та грамотами облас-
ної ради, які вручив голова 
Дніпропетровської облради 
Євген Удод.

Вітаючи працівників 
ЦГЗК з професійним свя-
том, перший заступник 
міського голови Костянтин 
Павлов наголосив, що саме 
завдяки соціально спрямо-
ваній політиці ПАТ реалі-
зується багато інфраструк-
турних проектів, зокрема, 
невпізнанно змінив свій ви-

гляд 44-й квартал, інші ку-
точки Жовтневого району. 

– Крім того, ваш комбі-
нат є справжньою кузнею 
управлінських кадрів. Ви-
хідці з комбінату працюють 
в області, в уряді, у Верхо-
вній Раді України, – сказав 
він. 

На підтвердження цих 
слів К. Павлов вручив на-
грудний знак  «За заслуги 
перед містом» ІІІ ступеня 
колишньому першому за-
ступнику міністра Мін-
промполітики, а нині 
директору департамен-
ту Державного агентства 
України з управління дер-
жавними корпоративними 
правами та майном Сергію 
Сиротюку.

Центральний ГЗК по-
дарував Україні також чи-
мало мистецьких талантів. 
Звідси родом заслужена 
артистка України Тетяна 
Піскарьова, знаменитий 
гурт «Закльопки», учасни-
ки проекту «Голос країни» 
Андрій Сухарєв та Аліса 
Петрик, учасник фести-
валю «Нова хвиля» в Юр-
малі Дмитро Левшин. У 
святковому концерті на 
площі перед ДП «Овація» 
виступила разом зі своїм 
рок-гуртом «Легкий флірт» 
наша талановита землячка 
Оксана Комар. Співали для 
винуватців свята також 
фіналісти «Голосу країни» 
Антоніна Матвієнко та Ар-
сен Мірзоян.

Минулої суботи, 14 липня, у Тернівському районі 
відбулося урочисте відкриття після реконструкції 
парку ім. Комсомолу україни. Оновлена головна алея 
парку веде до підвісної квіткової клумби з фонтаном. 
Окрасою парку стали відновлені  паркові барельєфи 
та каскадний з кольоровим освітленням фонтан. 
любителі екстриму отримали скейт-майданчик, а 
ще раніше в цьому парку був розміщений ігровий 
майданчик для малечі. нових декоративних форм 
набули зовнішнє освітлення парку, його благоустрій. 
Ця значна за обсягами робота була виконана всього 
протягом 3-х останніх місяців. 

В урочистостях з нагоди від-
криття оновленого парку взяли 
участь почесні гості – губерна-
тор Дніпропетровщини Олек-
сандр Вілкул, перший заступ-
ник міського голови Костянтин 
Павлов, генеральний директор 
ПАТ «Північний ГЗК» Андрій 
Шпилька, голова Тернівської 
райради Володимир Терьохін та 
багато тернівчан, для яких цей 
парк є улюбленим місцем відпо-
чинку.

– Реконструкція цього пре-
красного парку є яскравим 
прикладом відродження нами 
давньої доброї  традиції, коли 
великі промислові підприєм-
ства допомагають місту, району 

в їхньому благоустрої, територі-
альним громадам – у вирішенні 
їхніх проблем, беручи на себе 
колективну соціальну відпові-
дальність, – сказав Олександр 
Вілкул. – Підприємства, що 
входять до складу Групи Метін-
вест, реалізують програму ре-
конструкції житлових масивів у 
Кривому Розі з 2008 року. За цей 
час компанія Метінвест вклала в 
благоустрій та поліпшення соці-
альної інфраструктури  Криво-
го Рогу понад 30 млн. грн. Най-
першим масштабним проектом 
ПАТ «Північний ГЗК»  стала 
реконструкція житломасиву Да-
манський. Далі в рамках про-
екту було здійснено оновлення   

вул. Мусоргського в Жовтнево-
му районі, встановлення Годин-
ника Пам’яті – у Саксаганському 
та зведення світлодинамічного 
фонтана біля міськвиконкому, 
реконструкцію житломасиву 
Південного ГЗК. Минулого року 
в Тернівському районі було зда-
но в експлуатацію два відкритих 
басейни європейського класу. 
Нині відкриваємо чудовий  парк, 
який разом з басейнами стане 
комфортним  місцем відпочинку 
тернівчан. В інвестпрограмі 2012 
року на розвиток міської інфра-
структури також закладено 20 
млн. грн., завдяки чому вже здій-
снено реконструкцію пр. Пере-
моги в Інгулецькому районі та 
буде проведено реконструкцію 
вул. Армавірської – у Жовтнево-
му. Таке соціальне партнерство 
триватиме й надалі, а його плоди 
спрямовані на поліпшення якос-
ті життя криворіжців.

– ПАТ «Північний ГЗК» було 
першим у місті, яке кілька ро-
ків тому з ініціативи Олексан-
дра Вілкула відродило традицію 
соціального партнерства біз-
несу і влади, – підкреслив пер-
ший заступник міського голо-
ви Костянтин Павлов. – Згодом 
цю ініціативу підтримали й інші 

великі промислові підприємства 
міста. 

–  Традиційно на нашому під-
приємстві велика увага приді-
ляється підвищенню рівня ком-
форту як на робочих місцях, так 
і в житлових масивах, де меш-
кають наші працівники, – до-
дав до сказаного генеральний 
директор ПАТ «Північний ГЗК» 
Андрій Шпилька. – Завершення 
реконструкції парку ім. Комсо-
молу України для нас – особливо 
важлива подія, оскільки за два 
останніх роки створено потуж-
ний спортивно-розважальний 
комплекс під відкритим небом, 
який став улюбленим місцем до-
звілля для багатьох жителів Тер-
нівського району.  

Усі учасники урочистостей 
пройшлися оновленим парком. 
А далі свято перемістилося на 
стадіон, де Олександр Вілкул з 
нагоди Дня працівників мета-
лургійної та гірничодобувної 
промисловості вручив обласні 
відзнаки кращим трудівникам 
ПАТ «Північний ГЗК». Музични-
ми подарунками вітали всіх при-
сутніх кращі колективи Палацу 
культури ДП «Овація» та наша 
землячка, заслужена артистка 
України Тетяна Піскарьова.

Мотрона ПанОВа. Фото андрія ТРубіЦина та Олександра ПОРТняГіна.

ЦГЗК запалює зірки в труді і в мистецтві

У подарунок тернівчанам g Реклама

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

Безвідсоткові кредити надають-
ся виключно на металопластикові 
вік на та двері з високо якісних про-
філів VEKA, DECEUNINCK та REHAU 
виробництва Німеччини та Бельгії з 
підвищеним коефіцієнтом енерго-
збереження. Можливе оформлення 
без першого внеску, без комісії та 
переплати, строком до одного року.

За детальною інформацією звер-
тайтесь до консультантів кредитного 
центру за адресою: м. Кривий Ріг, 
вул. Мелешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ 
КІМНАТА», 2-й поверх (район площі 
Артема, зупинка «Вул. Філатова»), 
або за багатоканальним телефоном 
гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 401-33-
44 (моб. тел. 097-309-00-99), з по-
неділка по суботу з 9 до 18. При за-
мовленні вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демонтаж ви-
сококваліфікованими спеціалістами 
підприємства «ВІКНОПЛАСТ» вико-
нується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам 
та пенсіонерам надається додаткова 
знижка 2%.

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

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

Телефон офіційної 
гарячої лінії  

у м. Кривий Ріг:  
(056) 401-33-44.

Шановні мешканці 
міста, прилеглих 
районів та селищ!
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g Слідами події

Південний ГЗК презентував  
реконструйовані об’єкти
Приємно отримувати подарунки, але й не 
менш приємно дарувати їх. Такий підхід уже 
не вперше демонструє Південний гірничо-
збагачувальний комбінат. Цього разу до 
свого професійного свята – Дня металургів 
та гірників і до дня народження ГЗК, що в 
57-й раз відзначається в липні цього року, 
підприємство підготувало чудовий подару-
нок мешканцям району.

Минулої п’ятниці після 
реконструкції на стадіо-
ні житломасиву ПівдГЗК 
почали працювати нове-
сенькі футбольний і теніс-
ний майданчики, а також 
майданчик для городків. 
Відкривали об’єкти спор-
тивного відпочинку по-
чесні гості, котрі приїхали 
поздоровити гірників зі 
святом, – голова облдерж-
адміністрації Олександр 
Вілкул, голова облради Єв-
ген Удод, в.о. міського го-
лови – секретар міськ ради 
Сергій Маляренко. Огля-
нули вони і фізкультур-
но-оздоровчий комплекс 
комбінату (наші кореспон-
денти напередодні також 
побували там. Репортаж 
читайте на 12 стор. – ред.). 

Навзамін шанованим осо-
бам відомі спортсмени 
комбінату та району вру-
чили свої подарунки.

Після цього почесні гос-
ті, до яких долучився пер-
ший віце-президент УСПП 
Сергій Прохоров, завітали 
на урочистості з нагоди 
професійного свята, що 
відбулися на майданчику 
поряд з Палацом культури 
Південного ГЗК. Вітаючи 
присутніх, О. Вілкул від-
значив, що для нього осо-
бисто особливі дорогі й це 
свято, і сам комбінат. Адже 
звідси починався його тру-
довий шлях.

За словами губернато-
ра, таких колективів, як на 
гірничих підприємствах, 
немає ніде. «Це відчуття 

єднання, відчуття ліктя, 
взаємовиручки, відчуття 
того, що ми робимо одну 
спільну справу, несеш далі 
у своєму серці… Цей гарт, 
що отримав на комбіна-
ті, допомагає в усьому по-
дальшому житті», – відзна-
чив О. Вілкул, при цьому 
підкресливши, що однією 
з головних його турбот 
залишається турбота про 
рідне місто, його інфра-
структуру, благоустрій.

І мешканці житломаси-
ву не можуть не помітити 
змін на краще. Зокрема, 
минулого року відремон-
товано частину проспекту 
Південний. Ремонт відбув-
ся за рахунок спільного фі-
нансування – бюджетним 
коштом та грошима гір-
ників району. Нині триває 
друга черга реконструкції 
проспекту, після чого го-
ловна транспортна артерія 
Інгулецького району стане 
його справжньою окрасою. 
Разом з тим реконструю-
ється парк мікрорайону, 
відкриваються спортив-
ні майданчики тощо. «Усе 
робиться для того, аби 
житломасив ПівдГЗК, що 
певний час був незаслу-
жено забутий, став одним 
з найбільш затишних ра-

йонів міста», – запевнив  
О. Вілкул. І в цьому про-
цесі його надійною опорою 
є перший заступник гу-
бернатора В. Задорожний, 
який курирує проекти, що 
впроваджуються на Кри-
воріжжі.

Того ж дня кращих з 
кращих гірників чека-
ли нагороди та відзнаки. 
Так, керівнику Південно-
го комбінату Михайлу 
Короленку присвоєно по-
чесне звання «Заслуже-
ний працівник промис-
ловості України». Іншому 
керівнику, як повідомив 
губернатор, – проектного 
інституту «Кривбаспро-
ект» Володимиру Перегу-
дову напередодні Указом 

Президента України було 
присвоєно почесне звання 
«Заслужений діяч науки і 
техніки України». Керів-
нику рудоуправління ком-
бінату Олександру Миро-
ненку вручено нагрудний 
знак «За заслуги перед 
містом» 2 ступеня. Велика 
група працівників Півден-
ного отримала грамоти та 
відзнаки облдержадміні-
страції, обл ради та міськ-
виконкому.

Ще одним подарунком 
став чудовий концерт, під-
готовлений силами твор-
чих колективів. А його 
окрасою був виступ відо-
мої співачки Таїсії Повалій.

Володимир СКіДанОВ. Фото Олександра ПОРТняГіна. 

Презентація фільму під такою на-
звою відбулася в суботу, 14 липня, 
в Криворізькому національному 
університеті. Ця стрічка стала першим 
кінодокументальним літописом Кривого 
Рогу. Її генеральним продюсером виступив 
губернатор Дніпропетровщини Олександр 
Вілкул, а режисером – знаний історик та 
документаліст Олексій Зотіков. 

До участі в презентації 
разом з ними долучилися 
перший заступник місько-
го голови, депутат облради 
Костянтин Павлов, секре-
тар Криворізької міськра-
ди Сергій Маляренко, за-
ступник міського голови 
Валентина Бєрлін, числен-
ні представники криво-
різької громади.

– Для мене велика ра-
дість і висока честь напе-
редодні святкування Дня 
працівників металургій-
ної та гірничодобувної 
промисловості відкрити 
презентацію фільму, при-

свяченого історії розви-
тку Дніпропетровщини і 
Кривбасу. Руда, що видо-
бувається, і метал, що ви-
робляється багатьма по-
коліннями криворіжців, 
прославили наш регіон. 
У цієї слави велика істо-
рія, про яку розповідають 
п’ять серій фільму «Ма-
ленька гаряча батьківщи-
на», – зазначив Олександр 
Вілкул. – Я звернувся до 
режисера з проханням 
зробити невідомі факти з 
історії нашого міста відо-
мими, адже історія є най-
важливішою складовою 

нашого патріотизму і не-
вичерпним джерелом на-
шої енергії.

Як розповів очільник 
області, стрічка, зйомки 
якої велися як в Україні, 
так і за її межами (зокре-
ма, у Франції та Бельгії) 
охоплює понад сто років, 
від давнини до сьогоден-
ня. Її початок сягає діяль-
ності нашого славетного 
земляка – підприємця та 
благодійника Олександра 
Поля і видатного фран-
цузького інженера та під-
приємця Полена Франсуа 
Толабо, особиста ініціати-
ва яких лежить в основі 
процвітання Криворізько-
го басейну. Вони створи-
ли акціонерне товариство 
криворізьких залізних 
руд, на фундаменті якого 
Кривбас розвивається досі 
впродовж 130 років. Саме 
про той період і йдеться 

в першій серії (присутні 
переглянули її на презен-
тації), а про подальші по-
дії можна довідатися з на-
ступних.

У роботі над фільмом 
взяв участь і Костянтин 
Павлов. Він наголосив на 
тому, що стрічка насичена 
потужними, унікальними 
історичними фактами. 
Йшлося і про основне за-
вдання, яке генеральний 
продюсер поставив перед 
творцями літопису: пока-
зати перш за все найбіль-

шу цінність нашого міста 
– людей. Наразі ж місто 
Кривий Ріг, одне з неба-
гатьох на сьогоднішній 
день, має справжню до-
кументальну кіноепопею. 
Від імені городян перший 
заступник міського голо-
ви подякував Олександру 
Вілкулу, авторам і зні-
мальній групі за її ство-
рення.

Ще одним явищем з ряду 
культурницьких проектів 
найрізноманітнішого на-
прямку, продюсером яких 
є губернатор Дніпропе-
тровщини, назвала фільм 
«Маленька гаряча бать-
ківщина» журналіст теле-
радіокомпанії «Рудана» 
Ольга Хвостова. Від усіх 
криворіжців вона вручила 
голові Дніпропетровської 
облдержадміністрації та 
режисеру-документалісту 
пам’ятні подарунки.

g літопис ріднокраю

Маленька гаряча батьківщина

Готуй сани влітку
Підготовка до зими закла-

дів освіти, культури, охорони 
здоров’я є сьогодні першочерго-
вим питанням на порядку ден-
ному у комунальників Тернів-
ського району. 

Із 23-х шкіл уже 20 одержали пас-
порти готовності. Ще в двох школах 
зроблено промивання всієї системи 
опалення. Так само промиті системи 
в 14 дитсадках. А 6 з них уже мають 
паспорти готовності. Повністю готові 
до опалювального сезону заклади 
культури, а от з 5 лікарень паспорти 
готовності мають поки що тільки 3. 
Однак час ще є, а роботи з підготовки 
комунальних закладів до зими в ра-
йоні не припиняються ні на день. 

Заради безпеки 
і комфорту на 
робочому місці

Вдруге Групою Метінвест про-
водився Всеукраїнський конкурс 
на кращий проект у галузі охо-
рони праці та безпеки виробни-
цтва, охорони здоров’я та навко-
лишнього середовища. 

І другий раз поспіль його лауреа-
тами стали проекти працівників цеху 
мереж і підстанцій ПАТ «Північний 
ГЗК» на чолі з Володимиром Вербін-
цем. Минулого року в конкурсі брав 
участь макет масляного вимикача, на 
якому проходять безпечне стажуван-
ня працівники ЦМП. Нині кращим ви-
знано проект розбірного пересувного 
побутового приміщення для обігріву 
робітників у холодну пору року. Будучи 
якось у цеху, застала за облаштуван-
ням цього приміщення електрослю-
саря з ремонту обладнання та роз-
подільчих приладів Віталія Грекова, 
названого, до речі, «Людиною року 
Північного ГЗК-2010».  Він говорив 
тоді, що потреба в такому утеплено-
му робочому місці особливо відчутна 
взимку, коли заходиш у промерзле 
приміщення підстанцій, де працюють 
переважно жінки. Тож за підтримки 
керівництва цеху було спроектовано 
таке приміщення, а зараз проект вті-
люється в життя. Як з’ясувалося, ніхто 
в Україні не додумався до такої простої 
для виготовлення і такої комфортної 
для роботи персоналу штуки, як роз-
бірне, пересувне, утеплене робоче 
місце, яке можна використовувати не 
тільки в ЦМП, а й на інших ділянках 
виробництва. Так що криворізький 
досвід з поліпшення умов праці на ви-
робництві відтепер стане набутком й 
інших вітчизняних підприємств.

Порибалили  
на славу

Сьомий рік поспіль тернівські 
любителі рибної ловлі виїжджа-
ють на Софіївську водойму, де 
традиційно проводяться змаган-
ня на кращого рибалку. 

Це для багатьох ще й добра нагода 
побувати на природі, відновити сили 
після напруженої праці, дістати заряд 
бадьорості та доброго настрою. Усі 
роки безумовним лідером риболо-
вецьких змагань був Валерій Бати-
шов. Та цього разу найбільшим за ва-
гою виявився улов Віталія Тиндюка, 
а за кількістю зловленої риби пере-
можцем став Володимир Лавренов. 
Приз суддівської колегії одностайно 
був присуджений єдиній у команді 
жінці Ірині Хитрій, яка запевняє, що 
в їхній родині риболовля – спільне 
хобі. Навіть чотирирічний син уже 
пробує рибалити. Наступного року 
змагання вирішено перенести на во-
дойму поблизу турбази «Івушка», що 
в Кіровоградській області.

Мотрона ПанОВа.

Фільм «Маленька 
гаряча батьківщина» 
буде розповсюджено 
по всіх загальноосвітніх 
і вищих навчальних 
закладах Кривого Рогу, 
бібліотеках... Він тран-
слюватиметься на ТРК 
«Рудана» і центральних 
каналах телебачення.

Олена ТаРаСиК.
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День за Днем:
Жовтневий район

Вячеслав Задорожный поздравил коллектив  
ПАО «ППП Кривбассвзрывпром»  
с профессиональным праздником
 Вячеслав Задорожный – первый заме-
ститель губернатора Днепропетровской 
области, депутат Днепропетровского 
областного совета от Партии регионов, 
почетный гражданин города Кривого 
Рога в канун профессионального празд-
ника – Дня работников металлургической 
и горнодобывающей промышленности 
приехал поздравить от себя лично и от 
имени председателя облгосадминистра-
ции александра Вилкула трудовой кол-
лектив ПаО «ППП Кривбассвзрывпром» и 
вручил лучшим представителям отрасли 
благодарности облгосадминистрации.

Обращаясь к работ-
никам предприятия Вя-
чеслав Задорожный ска-
зал: «Днепропетровщина 
– это регион лидер. Мы 
являемся локомотивом 
экономики Украины. Бла-
годаря вам, вашей сла-
женной работе, профес-
сионализму, мы сегодня 
можем решать многие со-
циально-экономические 
вопросы.

Люди, работающие 
здесь, особенные, акку-
ратные, исполнительные 
и грамотные. Больше по-
ловины взрывников име-
ют высшее образование. 
Я благодарю вас за надеж-
ность и ответственность в 
исполнении своих обязан-
ностей».

– Взрывные работы – 
это первая ступень слож-
ного технологического 
процесса добычи и обо-
гащения железной руды. 
Поэтому работа горно-

обогатительных комби-
натов напрямую зависит 
от качества выполняемых 
услуг коллективом пред-
приятия. Все плановые 
задания успешно выпол-
няются. Услуги по взры-
ванию горной массы на 
карьерах производятся 
вовремя, с надлежащим 
качеством и в полном объ-

еме. Во многом, чего с 2000 
года достиг ПАО «ППП 
Кривбассвзрывпром», мы 
обязаны Вячеславу Задо-
рожному, человеку кото-
рый курировал и помогал 
во внедрении Днепропе-

тровской программы «Пе-
реход ГОКов на экологи-
чески чистые взрывчатые 
вещества», именно бла-
годаря этой программе 
предприятие ПАО «ППП 
Кривбассвзрывпром» се-
годня работает стабильно 
на собственном сырье и 
уверенно смотрит в за-
втрашний день. Мы очень 
высоко ценим тяжелый 
труд работников пред-
приятия, – сказал присут-
ствующий на празднике 
директор горнодобыва-
ющего дивизиона Груп-
пы Метинвест Николай 
Ищенко. Также он принял 
участие в церемонии при-
своения почетного звания 
«Ветеран труда» и награ-
дил Почетными грамота-
ми и нагрудными знаками 
отличившихся работни-

ков данного предприятия. 
Также слова особой бла-
годарности были сказаны 
ветеранам, людям стоя-
щим у истоков этого уни-
кального предприятия. 
Людям, которые и сегодня 

передают свой опыт моло-
дому поколению.

 В рамках Комплексной 
стратегии развития реги-
она на ПАО «ППП Крив-
бассвзрывпром» прово-
дится реконструкция и 
модернизация производ-
ства, внедрение наиболее 
современных техноло-
гий. Быстрыми темпами 
идет переоснащение ма-
териально-технической 
базы. Предприятие пере-
шло полностью на ис-
пользование взрывчатых 
веществ собственного 
изготовления при произ-
водстве взрывных работ. 

Все созданные взрывчатые 
и специальные вещества 
проходят промышлен-
ные испытания в карье-
рах Кривбасса, что свиде-
тельствует о техническом 
прогрессе взрывного дела. 
На предприятии посто-
янно усовершенствует-
ся главное оборудование 
– это сместительно-за-
рядные машины. Престу-
пили ко второму этапу 
реконструкции комплек-
са с целью повышения 
его производительности, 
улучшения качества выпу-
скаемой продукции, улуч-
шения условий труда.
анжелика ВОВКОЗуб.

g Шана вам, металурги та гірники!

«АрселорМіттал Кривий Ріг» –  
підприємство, що змінює майбутнє
 По червоній килимовій доріжці, під 
мідь духового оркестру йшли на своє 
професійне свято в Палаці культу-
ри металургів шановні працівники 
металургійної та гірничодобувної 
промисловості. Серед них слава Кривбасу 
– Герой Соціалістичної Праці анатолій Сто-
рожук, Герої україни Олександр Влади-
миренко, Михайло Костюченко, а поряд з 
ними – молоді й наполегливі учні.

Сердечно вітали пра-
цівників визначальної в 
країні галузі почесні гості 
– голова Дніпропетров-
ської обласної державної 
адміністрації Олександр 
Вілкул, голова облради 
Євген Удод, виконуючий 
обов’язки Криворізько-
го міського голови – се-
кретар міськради Сергій 
Маляренко, а також гене-
ральний директор ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий 
Ріг» Артем Поляков і голо-
ва профспілкового коміте-
ту металургійного підпри-

ємства Юрій Бобченко. Всі 
вони відзначили неоцінен-
ний вклад у розвиток на-
шого рідного міста, облас-
ті та країни працівників 
гірничо-металургійного 
комплексу і побажали но-
вих трудових перемог.

Особливо хвилюючим 
і проникливим був ви-
ступ губернатора Дніпро-
петровщини Олександра 
Вілкула, гірника в четвер-
тому поколінні, який почи-
нав свій трудовий шлях на 
Південному гірничо-збага-
чувальному комбінаті. Він 

зачитав теплі привітання 
металургам і гірникам від 
Президента України Ві-
ктора Януковича і сказав 
немало щирих слів від себе.

– Ми, гірники і мета-
лурги Кривбасу, відзнача-
ємося небувалою єдністю, 

бажанням працювати на 
результат, дружбою у по-
всякденній нелегкій праці, 
– сказав, зокрема, Олек-
сандр Юрійович. – Тож 
будемо й надалі невтом-
ними продовжувачами 
славних трудових тради-

цій наших дідів і батьків.
Найпрацелюбнішим 

працівникам галузі було 
вручено державні, обласні 
та міські нагороди, а тала-
новиті самодіяльні артисти 
подарували присутнім чу-
довий концерт.

Микола КРаМаРенКО. Фото Олександра ПОРТняГіна.

Подробиці

Розглядатимуть 
нагальні  
проблеми  
сьогодення

Завтра в комунальній уста-
нові «Територіальний центр 
соціального обслуговування 
(надання соцпослуг) у Жов-
тневому районі» відбудеться 
Єдиний день інформування 
населення. 

Під час цього заходу будуть 
розглянуті нагальні питання сьо-
годення, у тому числі пенсійного 
забезпечення. Окрім фахівців з 
Пенсійного фонду, в цій зустрічі 
також візьмуть участь пред-
ставники управління праці та со-
ціального захисту населення рай-
виконкому та інших соціальних 
служб Жовтневого району. Вони 
будуть розповідати присутнім 
про те, що їх турбує, і нададуть 
вичерпні відповіді на всі постав-
лені запитання.

У центрі уваги 
– поліпшення 
стану  
навколишнього 
середовища

Сьогодні відбулось засідання 
виконкому Жовтневої районної 
у місті ради. Розглядалось два 
основних питання. А саме: про 
заходи з поліпшення стану на-
вколишнього середовища в ра-
йоні, а також про роботу комісії з 
розгляду питань щодо звільнен-
ня мешканців району від оплати 
соціальних послуг.

Міліція  
застерігає:  
обережно,  
шахраї!

Не довіряйте тим, кого 
бачите вперше, якими б 
красномовними та доброзич-
ливими вони не здавались! 
Надмірна довірливість – ваш 
найперший ворог! 

Якщо незнайомі вам в об-
личчя соціальні працівники, 
медпрацівники або майстри з 
ремонту прийшли без виклику 
– це може бути способом уві-
йти в довіру та проникнути до 
помешкання. Наявність білого 
халата, уніформи чи валізи з 
інструментами – ще не доказ 
того, що перед вами справжній 
представник професії.

Тож обов’язково перевірте 
в цієї людини документи, за-
питайте, в якій організації вона 
працює. Не полінуйтеся зателе-
фонувати до названого гостем 
підприємства та уточнити, чи 
дійсно до вас направляли такого 
фахівця. Якщо відвідувач про-
понує допомогти вам набрати 
номер або взагалі зателефонува-
ти до організації з його телефону 
– у жодному разі не робіть цього. 
Коли до вас завітала людина, яка 
розповідає про те, що незабаром 
в державі мінятимуть старі гроші 
на нові, – одразу телефонуйте до 
міліції за номером 102! Про це 
інформує Жовтневий райвідділ 
КМУ ГУМВС України в Дніпропе-
тровській області.

Віталій ТКаЧуК.

Справка:
Средняя заработная плата на Кривбассвзрывпроме 
составляет 4300 грн.
Общее количество работающих – 755 человек.
Основными заказчиками по проведению взрывных 
работ являются карьеры Северного и Центрального ГОКа.
За 6 месяцев текущего года объёмы производства в 
действующих ценах составили 162,4 млн. гривен, что 
на 17 % больше аналогичного периода 2011 года.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Хроніка подій

Прищеплюють 
національно- 
патріотичний дух

З нетерпінням чекали літа 
учні Криворізької загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів 
№68, де 12 років поспіль при-
міщення навчального закла-
ду чарівно перетворюється 
на пришкільний заклад відпо-
чинку «Веселка». 

У 2012 році «Веселка» працюва-
ла у дві зміни, і там оздоровлено 
270 дітей. Причому 28 – пільгових 
категорій.

Щоденна робота табору була 
побудована на засадах національ-
но-патріотичного виховання шко-
лярів. Діти дізнавалися про куль-
турну й духовну спадщину укра-
їнського народу: співали україн-
ських пісень, декламували вірші, 
ділилися звичаями і традиціями 
окремих родин. До Дня Конститу-
ції була проведена святкова про-
грама «Вишивана моя Україна», 
до зелених свят – етносвято «Ти 
пливи, віночок, водою, пливи».

Майбутнє –  
за ОСББ

Середній рівень приватизо-
ваного житла в Саксагансько-
му районі становить 92 відсо-
тки, а в багатьох будинках усі 
сто відсотків приміщень нале-
жать мешканцям на правах 
приватної власності. 

Тож очевидно, що їм доціль-
но створити у своїх будинках 
об’єднання співвласників та вес-
ти самостійне господарювання і 
управління будинком.

Саме тому у виконкомі райради 
створено комісію з надання прак-
тичної допомоги мешканцям у 
створенні об’єднань співвласни-
ків багатоквартирного будинку. За її 
сприяння в поточному році зробле-
но капітальний ремонт покрівлі бу-
динків ОСББ на вул. Рубльова, 2 та 
вул. Житомирській, 5. Біля осель ви-
конано асфальтування прибудинко-
вої території. Замовлено проектно-
кошторисну документацію для ви-
конання капітального ремонту ме-
режі комунікаційних трубопроводів 
підвальної розводки вищеназваних 
будинків. Перераховані роботи ви-
конано та планується виконати за 
бюджетні кошти. До речі, допомо-
гу у створенні ОСББ можна отрима-
ти у виконкомі Саксаганської райра-
ди, кабінет 208.

Влада працює  
для людей

Не так давно по вулиці Горо-
дищенській біля будинку № 90 
проведено інформаційну зу-
стріч керівників виконавчих 
органів ради з мешканцями 
приватного сектору.

На ній розглянуто актуальні пи-
тання: про державні будівельні нор-
ми для індивідуальних забудовни-
ків, про роботу дільничного інспек-
тора міліції, про організацію благо-
устрою на території району. А також 
– про дотримання графіка поливу 
мешканцями сектору індивідуаль-
ної забудови в літній період та про 
вивезення твердих побутових від-
ходів з приватного сектору вулиць 
Харцизької, Косарева, Дідро, Дибен-
ка, Дитинства, Качалова, Дунаєв-
ського, Гамарника. Отримали жите-
лі району і роз’яснення стосовно дії 
Закону України «Про Державний ре-
єстр виборців».

Микола КраМаренКо.

g Социальная защита

Вячеслав Задорожный вручил телетюнеры 
жителям Дзержинского района
на днях Вячеслав Задорожный – первый 
заместитель губернатора Днепропетров-
ской области, депутат Днепропетровского 
областного совета от Партии регионов, 
Почетный гражданин города Кривого 
рога, выполняя Социальные инициативы 
Президента, по поручению председателя 
областной организации Партии регионов 
александра Вилкула, вручил льготной 
категории граждан Дзержинского района 
телетюнеры – устройство, которое обес-
печивает прием цифрового телевизион-
ного сигнала.

В Украине создана и 
на полную мощность ра-
ботает телесеть наземно-
го цифрового вещания. 
И так как для многих ка-
тегорий граждан теле-
визор – это единствен-
ная возможность обще-
ния с внешним миром, 
то целью такого совре-
менного вещания явля-
ется значительное улуч-
шение качества и зву-
ка по сравнению с ны-

нешним телевидением. 
На Днепропетровщину 
поступила первая пар-
тия – 9,8 тысяч телетюне-
ров, из них 2,8 тысячи – в 
Кривой Рог для граждан 
льготных категорий.

Теперь наши жители с 
помощью этого устрой-
ства через обычную ан-
тенну смогут смотреть 
бесплатно 32 украинских 
телеканала, в том числе 
региональные, в высоком 

цифровом качестве изо-
бражения и звука. Циф-
ровой сигнал будут пре-
доставлять компании, 
которые предоставляют 
и телевизионные услуги.

Переход на новый фор-
мат вещания для льготных 
категорий граждан прово-
дится абсолютно бесплат-
но. В Днепропетровской 
области около 200 тысяч 
жителей имеют право на 
бесплатное получение тю-
неров, 37500 из них – жи-
тели Кривого Рога.

Гражданам, которые 
пользуются услугами 
спутникового и кабель-
ного телевидения, теле-
тюнер не понадобится.

Смотреть телевизор 
без нового устройства с 
помощью антенны, кото-
рая принимает аналого-
вый сигнал, можно будет 
до конца 2016 года.

На Днепропетровщи-
не, в частности в Кривом 
Роге, социальными служ-
бами проводится широ-
кая разъяснительная ра-
бота относительно полу-
чения телетюнеров и их 
способа подключения. 
В частности, такие ин-
струкции размещены на 

информационных досках 
в управлениях труда и со-
циальной защиты населе-
ния, в почтовых отделе-
ниях и средствах массо-
вой информации. Также 
разъясняется, кто из жи-
телей имеет право на бес-
платное получение этого 
устройства.

g Серед людей – для людей
Юрій Любоненко: 

«Якщо оберуть народним  
депутатом України –  
перший робочий візит  
здійсню до вас, трамвайники»
на комунальному підприємстві 
«Швидкісний трамвай» відбулося 
зібрання трудового колективу, на 
якому поінформовано про підсумки 
роботи за перше півріччя 2012 року. 

Директор підприємства Олег Зуєнко роз-
повів про те, що вже сьогодні майже 70 від-
сотків об’єктів підготовлено до роботи в зи-
мовий період. А у вересні вони будуть на 
всі 100 готові зустріти холоди. Обнадіяв 
Олег Валерійович трудящих і щодо зарпла-
ти: «Вона виплачується і виплачуватиметь-
ся стабільно».

А далі до слова був запрошений почес-
ний гість – депутат Дніпропетровської об-
ласної ради Юрій Любоненко, який очолює 
в облраді постійну комісію з питань будів-
ництва, транспорту, зв’язку та благоустрою. 
Юрій Вікторович за професією транспорт-
ник, і проблеми швидкісного йому добре 
знайомі. На посаді міського голови він був 
першим, хто постійно піклувався про про-
довження будівництва ліній «криворізького 
метро» до житломасиву Зарічний, так само, 
як і дбав про модернізацію рухомого складу.

Депутат загострив увагу на неабиякій зна-
чимості електротранспорту в структурі па-
сажирських перевезень і додав, що питан-
ня продовження ліній швидкісного трам-
ваю до станції «Роковата» і далі до житло-
масиву Північного гірничо-збагачувально-
го комбінату з черги денної не знято. «Усе 
залежатиме від коштів у міській скарбниці, 
але моя думка така, що «криворізьке метро» 
треба дотувати, залучаючи і гроші обласно-

го та державного бюджетів. І далі 
йти шляхом модернізації рухомо-
го складу».

Трудовий колектив підприєм-
ства «Швидкісний трамвай» од-
ноголосно заявив про підтримку 
кандидатури Юрія Любоненка на 
майбутніх парламентських вибо-
рах, а той, у свою чергу, пообіцяв, 
що в разі обрання народним депу-
татом України перший робочий 
візит здійснить до трамвайників.

Микола КраМаренКо. Фото андрія Трубіцина.

анжелика ВоВКоЗуб.

g обмін делегаціями
Уральські канікули

Недільним днем 15 липня у розпал літа юні кри-
воріжці вирушили в подорож до Нижнього Тагілу.

Щороку між містами-побратимами Кривим Ро-
гом і Нижнім Тагілом відбувається обмін делегаці-
ями, це вже стало давньою традицією. У попередні 
роки учасниками обмінів були діти-сироти. Цього ж 
літа прийнято рішення відрядити на Урал спортивну 
юнь. В її числі до табору «Зоряний» поїдуть 11 кра-
щих спортсменів з ДЮСШ №1 і стільки ж з ДЮСШ №5. 
До пункту призначення наша делегація прибуде 19 
липня. Що ж до гостей з Уралу, то у відповідь 23 об-
дарованих дітей приїжджають 18 липня і відпочива-
тимуть в Євпаторії у таборі «Тимурівець».

У «Зоряному» на криворіжців чекають насичена 
розвагами програма й свіже повітря уральського 
лісу. Додому ж вони повернуться 9 серпня.

анатолій білий.

g реконструкція
У парку імені Газети 
«Правда» знову буде 
цвісти каштанова алея

Під час реконструкції парку імені Газети «Прав-
да», окрім архітектурних об’єктів, велика увага 
буде приділена і оновленню зелених насаджень. 
Опікуватися ними будуть спеціалісти Криворізько-
го ботанічного саду НАНУ.

Як розповів «Червоному гірни-
ку» представник ботсаду Олег Крас-
ностан, раніше в парку між пер-
шою і другою арками розміщува-
лась каштанова алея. Тому, за іні-
ціативою колективу Криворізького 
ботанічного саду, вже невдовзі роз-
почнеться відновлення цієї каштанової алеї.

Також у парку імені Газети «Правда» будуть ви-
саджені червоний дуб, серцелиста липа, декора-
тивні чагарники та інші зелені насадження, які ма-
ють продемонструвати різноманіття флори нашо-
го регіону.

андрій ройКо. Фото автора.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський район

«Діти вулиці»
У районі продовжується 

робота щодо попередження 
зростання злочинності серед 
дітей, задля чого, серед іншо-
го, службою у справах дітей 
виконкому районної у місті 
ради цьогоріч організовано 
16 інформаційних зустрічей. У 
них брали участь працівники 
відділу освіти, лікар-нарко-
лог, лікар-дерматовенеролог, 
представники Центру дитячої 
та юнацької творчості «Гармо-
нія», співробітники криміналь-
ної міліції у справах дітей рай-
відділу внутрішніх справ.

Також з метою попередження 
правопорушень та інших негатив-
них проявів у дитячому сере довищі 
службою спільно з відділом освіти 
та кримінальною міліцією у спра-
вах дітей щомісячно проводяться 
рейди «Діти вулиці». Тож протягом 
першого півріччя проведено три 
десятки таких рейдів, під час яких 
затримано 12 дітей. Вони були вла-
штовані до КЗ «Притулок для дітей 
«Пролісок», а також повернені до 
своїх сімей.

Крім цього, організовано 9 «те-
лефонів довіри» з питань про-
філактики правопорушень і зло-
чинності, встановлення опіки та 
піклування, утворення прийомних 
сімей, попередження насильства в 
сім’ї, соціально-правового захисту 
дітей.

Шанс на життя
На базі ПАТ «Науково-дослід-

ний та проектний інститут по 
збагаченню та агломерації руд 
чорних металів «Механобрчор-
мет» проведено чергову інфор-
маційну зустріч із робітничою 
молоддю за участю співробіт-
ників благодійної ВІЛ-сервісної 
організації «Шанс».

На зустрічі було обговорено низ-
ку питань щодо впливу шкідливих 
звичок на здоров’я людини та роз-
повсюджено тематичні інформа-
ційно-профілактичні матеріали.

Зупинити  
«червоного  
півня»

З метою підвищення рівня 
протипожежної безпеки в ра-
йоні здійснено низку заходів. 
Передовсім уточнено порядок 
залучення відомчої техніки 
та особового складу пожежної 
охорони об’єктів для гасіння 
лісових пожеж, а також створе-
но резерв пально-мастильних 
матеріалів для забезпечення 
техніки, що за потреби брати-
ме участь у гасінні.

Разом з тим, здійснено аналіз 
стану протипожежного захисту за-
кладів освіти і лікувальних закла-
дів району, інших місць масового 
скупчення людей та перевірено 
зв’язок у закладах освіти для ви-
клику пожежної охорони. Водночас 
перевірено наявність та готовність 
до використання первинних засо-
бів пожежогасіння в навчальних і 
лікувальних закладах.

У свою чергу, працівники КП 
«Кривбасводоканал» продовжу-
ють роботу з перевірки пожежних 
гідрантів на працездатність. За ін-
формацією СДПЧ № 26, усі основні 
складові системи протипожежного 
водопостачання в районі перебу-
вають у робочому стані.

Едуард Білик.

На часі

– У конкурсі взяло 
участь 26 ОСББ нашого 
міста, – зазначив секре-
тар міськради Сергій 
Маляренко під час нара-
ди з оголошення підсум-
ків. – Метою конкурсу 
стало залучення людей 
до реального будинково-
го самоврядування. Адже 
давно час зрозуміти, що 
самі мешканці мусять до-
кладати зусиль задля того, 
аби їхній будинок і прибу-
динкова територія ставали 
кращими.

Об’єднання дійсно во-
ліють робити поліпшення 
своїх будинків, але не ма-
ють для цього необхідних 
коштів. Тому вони зі своїми 
проектами й беруть участь 
у такому конкурсі, де за-
значають, що саме потріб-
но і яку частину фінансу-
вання для реалізації готові 
взяти на себе. Ці пропо-
зиції розглядались на об-
ласному рівні, й за їхніми 
результатами 8 криворізь-
ких ОСББ стали перемож-
цями. Завдяки цьому вони 
отримають чималі кошти 
– а загальна сума асигну-
вань складає півмільйона 
гривень – для втілення в 
життя цих розробок. Тож 
якщо, скажімо, загальна 

вартість реалізації проекту 
становить 90 тис. грн., то з 
них 20 тис. грн. – це гроші 
самого об’єднання, а решта 
компенсується коштом об-
ласного бюджету.

 Нині на цій нараді ого-
лошуємо переможців, а 
це такі ОСББ, як «Цере-
ус-4», «Пафос», «Дюжина», 
«Ярославська, 7», «Яро-
славська, 11», «Ярослав-
ська, 13», «Ярославська, 
19» та «Інгулець-31». Крім 
цього, націлюємо на те, 
щоб усі проекти були ре-
алізовані якомога рані-
ше, ще до початку опалю-
вального сезону. Водночас 
треба зазначити, що Дні-
пропетровська облрада 
налаштована оголосити 
аналогічний конкурс і на-
ступного року, в якому ми 
також пропонуватимемо 
взяти участь криворізьким 
об’єднанням зі своїми про-
ектами. Це може бути і по-
ліпшення стану прибудин-
кової території, і ліфтового 
господарства, під’їздів, під-
валів, дахів тощо.

Важливі бажання людей 
та їхня готовність допома-
гати реальному втіленню 
планів власними грошима. 
Нехай небагато, нехай це 
буде 10 або 20 процентів 

від загальної вартості про-
екту, але це свідчитиме про 
їхнє бажання бережно ста-
витись до свого будинку 
та про справжнє відчуття 
господаря.

– Які проекти стали 
переможцями? Інакше 
кажучи – що зроблять 
ОСББ-переможці за раху-
нок власних та обласних 
коштів?

– Практично всі 
проекти, представ-
лені об’єднаннями-
переможцями, націлені 
на виконання енергозбе-
рігаючих заходів. Як-то 
встановлення лічильни-
ків теплової енергії, заміна 
бойлерного обладнання на 
сучасні зразки, поліпшен-
ня стану мереж підвальної 
розводки тепловодопос-
тачання, установка систем 
регулювання подачі те-
плоносія, аби не витрача-
ти зайве в разі підвищення 
температури зовнішнього 
повітря. Ці та інші заходи 
спрямовані передовсім на 
економію при споживан-

ні комунальних послуг та 
відповідне зменшення ви-
трат членів об’єднання на 
їхню оплату.

Тож лишень вітаємо, що 
мешканці воліють платити 
тільки за те, що реально 
спожили, при цьому ще й 
ощадливіше використову-
ючи енергоресурси.

– У місті допоки налічу-
ється трохи більше сотні 
ОСББ, що для більш як 
п’яти тисяч криворізь-
ких багатоповерхівок не 
надто значний показник. 
Чим у такому разі мож-
на посилити активність 
для їх подальшого ство-
рення, бо рано чи пізно 
ЖЕКи припинять своє іс-
нування?

– У цьому запитанні міс-
титься й відповідь – ЖЕКи 
дійсно припинять своє іс-
нування в нинішньому 
вигляді, а тому всім варто 
ставати реальними госпо-
дарями свого будинку. Бо 
минають часи, коли хтось 
мусить прийти до жителя 
й щось зробити для його 

оселі. По місту нині вже 97 
відсотків приватизованих 
квартир, тобто вони нале-
жать конкретним особам, 
які можуть їх продати, за-
повісти, подарувати тощо. 
Відтак потрібно почувати 
себе господарем не тільки 
власної оселі, а й усього 
будинку з його під’їздами, 
підвалом, дахом, прибу-
динковою територією.

Зараз значно економні-
ше та вигідніше, якщо самі 
жителі визначатимуть, 
коли потрібно зробити 
ремонт будинку чи його 
окремих конструктивних 
елементів, здійснюючи ро-
боту без сподівання на сто-
ронню допомогу. А коли 
мешканець сам визначає та 
сам виконує, то й ставити-
меться він інакше до своєї 
праці та свого будинку, від 
чого ми всі тільки виграє-
мо.

ОСББ і на загальноукра-
їнському рівні – це кращий 
метод управління багато-
поверховим будинком, ви-
знаний у всьому світі.

g  Актуальна тема 

Обласні кошти для розвитку міських ОСББ
Свого часу Дніпропетровська обласна рада 
за ініціативи її голови Євгена Удода оголо
сила конкурс на кращий проект з енерго
збереження серед об’єднань співвласників ба
гатоквартирного будинку. Згідно з ним члени 
ОСББ мали змогу отримати кошти з обласно
го бюджету для проведення опоряджуваль
них робіт у своїй багатоповерхівці за умови 
співфінансування самим об’єднанням.

Едуард Білик. Фото Андрія ТрУБіцинА. 

С приходом горячих 
летних дней у многих ро-
дителей возникают естест-
венные вопросы: как будут 
отдыхать дети во дворах, 
когда иногда нет даже эле-
ментарных приспособле-
ний – качелей, песочниц... 
Решением этой проблемы 
уже много лет занимаются 
в криворожской органи-
зации Партии регионов. 
Всем известно, что в Кри-
вом Роге по инициативе 
губернатора Александра 
Вилкула шесть лет назад 
начато строительство дет-
ских игровых площадок. 
Кстати, на сегодняшний 
день их уже более 70-ти в 
городе.

В рамках акции «Дворо-
вая песочница» осуществ-
ляется доставка речного 
песка во дворы города, 
заблаговременно подав-

шие заявки. Составлен 
плотный график, согласно 
которому обслуживают-
ся, в первую очередь, так 
называемые «спальные» 
районы, поскольку имен-
но там сосредоточено наи-
большее количество юных 
криворожцев. Помощник 
депутата Днепропетров-
ского областного совета, 
депутат Саксаганского 
районного в городе совета 
Гаяне Удовенко отметила, 
что в течении лета на дет-
ские площадки в песочни-
цы будет отгружено около 
80 тонн песка. – Програм-
ма по благоустройству 
нашего города на этом не 
заканчивается. Впереди 
еще много свершений, и 
Вячеслав Казимирович 
Задорожный будет про-
должать и в дальнейшем 
заботиться о проблемах 

благоустройства горо-
да. На этой неделе акция 
будет проходить в Цент-
рально-Городском, Дзер-
жинском районе. Песок 
будет завезен во дворы 
Ильичевской, Буденного, 
жилищного микрорайона 
Всебратское-2 и во многие 
другие. Следующим райо-
ном, куда будет завозить-
ся песок станет Саксаган-
ский. Машины развозят 
песок по будням, каждый 
день успевают охватить 
около 2-3 дворов. Что же, 
добрые дела делать не-
трудно, нужно лишь же-
лание помочь людям.

От имени старших жи-
телей микрорайона Все-
братское–2 свою при-

знательность выразила 
Председатель домового 
комитета Светлана Вагула:

– В нашем дворе в 
основном проживают се-
мьи военнослужащих или 
бывших военнослужа-
щих, поэтому жители у 
нас, взрослые и маленькие, 
дисциплинированные, 
культурные, аккуратные и 
активные. У нас очень кра-
сивый, зеленый и чистый 
двор, всегда выкрашены 
скамейки, а теперь вот еще 
и песочница наполнена 
песком. Теперь нашу дет-
вору и вовсе не загонишь 
домой. Мы хотим сказать 
большое спасибо Вяче-
славу Казимировичу За-
дорожному за то, что он 

помогает улучшить благо-
состояние нашего двора.

Две подружки, малень-
кие жительницы двора 
Евгения Вдовиченко и 
Диана Артеменко не мо-
гли скрыть свою радость, 
они поблагодарили за пе-
сок и сказали, что теперь 
они со своими друзьями с 
удовольствием будут вы-
ходить во двор, играть в 
песочнице и учиться стро-
ить удивительные фигуры 
из песка.

Играла музыка, атмо-
сфера была наполнена дет-
ским смехом и радостью. 
Веселая ребятня бегала с 
воздушными шариками и 
конфетами от Вячеслава 
Задорожного.

g Внимание детям

Стартовала акция «Дворовая песочница»

Анжелика ВОВкОЗУБ.

При поддержке депутата Днепропетров
ского областного совета от Партии реги
онов Вячеслава Задорожного стартовала 
акция «Дворовая песочница», в рамках 
его социального проекта «красивый го
род своими руками», которая будет длить
ся целое лето. Ее цель – превратить детские 
будни в праздник, с помощью сказочных 
персонажей и вычурных фигур, которые 
можно вылепить только из песка.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський р-н

Кримінал

Регуляторна  
політика  
та практика

Налагодженню належної 
взаємодії між органами вла-
ди та бізнесом, зменшенню 
впливу на підприємництво, 
дерегуляції їхнього життя – 
цим питанням у країні приді-
ляється велика увага. 

Причому до спрощення умов 
ведення бізнесу прагнуть на всіх 
рівнях місцевого самоврядування.

Про це йшлося на нещодавньо-
му семінарі-тренінгу для посадо-
вих осіб органів місцевого само-
врядування Дніпропетровської об-
ласті, що відбувся в Дзержинсько-
му районі. Провели його за сприян-
ня управління розвитку споживчого 
ринку та підприємництва Дніпропе-
тровської обласної державної адмі-
ністрації у виконкомі Дзержинської 
районної у місті ради. Темою семі-
нару стали «Основи державної ре-
гуляторної політики для посадових 
осіб органів місцевого самовряду-
вання». У заході взяла участь на-
чальник управління розвитку під-
приємництва виконкому міської 
ради Ірина Рижкова, чий підрозділ 
курирує цю роботу на рівні міста.

Розрахуватися, 
поки тепло

На жаль, таки доводиться 
констатувати: не завжди той, 
хто отримує багато, своєчасно 
платить. 

Чому на жаль – зрозуміло. Бо 
від таких нерозважливих кроків 
страждають не лише менш гро-
шовиті сусіди, але й самі борж-
ники. Хоча мали б змогу уникну-
ти такого сумного фіналу. Про це 
свідчить практика, зокрема, жит-
лово-комунальних розрахунків.

Переломити цю ситуацію праг-
нуть у районі, де серед інших роз-
ташовано одне з найпотужніших 
криворізьких підприємств – «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг». До речі, 
підприємство, що звітує про чи не 
найбільшу в місті середню зарпла-
ту по комбінату. І його ж таки пра-
цівники чи не найбільше накопи-
чили боргів у підсумку. Нещодав-
но у виконкомі Дзержинської ра-
йонної у місті ради відбулося ро-
боче засідання районної комісії з 
питань забезпечення постачання 
енергоносіїв і своєчасних розра-
хунків за їх споживання. У ньому 
взяли участь керівники та пред-
ставники юридичних служб ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ 
«Криворіжгаз» та КПТМ «Криво-
ріжтепломережа». Основним пи-
танням наради був стан розрахун-
ків працівниками ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» за надані по-
слуги газопостачання та опалення.

Володимир СКіДаноВ.

g Даі інформує

Їздити у дощ і спеку –  
наражатись на небезпеку
різка зміна погоди нинішнього літа стала 
чи не звичною. Майже щодня температу-
ра зовнішнього повітря на території міста 
зростає до +35...+380 С, а надвечір ще й 
злива вперіщить, прибивши пилюку, але 
так і не принісши бажаної прохолоди.

– У таких погодних умо-
вах дуже складно керува-
ти транспортними засо-
бами, особливо не досить 
досвідченому водієві, – ді-
литься своїми думками ін-
спектор сектору профі-
лактичної роботи місь-
кого відділу ДАІ, капітан 
міліції Андрій Юраш. – 
Адже при підвищенні тем-
ператури зовнішнього по-
вітря до +35 градусів ри-
зик дорожньо-транспорт-
них пригод за статисти-
кою збільшується на 20%.

– Чим таке поясню-
ється?

– Річ у тому, що під 
впливом високих атмос-
ферних температур у водія 
з’являються млявість, за-
паморочення, одночасно 
знижуються концентрація 
уваги та швидкість реакції 
на дорожні ситуації, також 
можливі загострення хро-
нічних захворювань, осо-
бливо – серцево-судин-
них. Що відображається 
не лише на самому водіє-
ві, а й на інших учасниках 
дорожнього руху, яким 
розконцентрований водій 
створює небезпеку.

У такі спекотні дні 
Держ автоінспекція нашо-
го міста радить водіям, по 
можливості, утриматись 
від керування транспорт-
ними засобами та не ви-
їжджати без особливої по-
треби. А якщо це немож-

ливо, то потрібно мати 
при собі прохолодну воду 
й необхідні ліки, паркува-
ти автомобіль у затінку, 
а під час дальніх поїздок 
відпочивати не менше 10-
15 хвилин після кожних 2 
годин за кермом.

Також перед поїздкою 
необхідно ретельно пе-
ревіряти технічний стан 
свого транспортного за-
собу, аби унеможливити 
створення аварійної си-
туації з такої причини.

– Певно, не варто та-
кож економити й на 
ввімкненому кондиціоне-
рі, якщо такий наявний 
в автомобілі.

– Звісно, не варто, бо 
дорожче може вийти. Ра-
зом з тим, треба зважи-
ти на той факт, що, як ка-
жуть лікарі, потрібно тем-
пературу в салоні знижу-
вати не різко, а потроху, 
доводячи її до оптималь-
них +22...+25 градусів. 
Більше – буде спекотно, 
а менше – досить значна 
ймовірність застудитися.

– А надвечір нині час-
то-густо йдуть дощі, що 
нерідко перетворюються 
на справжні зливи.

– І керувати автомобі-
лем у дощ досить небез-
печно, про що також по-
трібно завжди пам’ятати 
водію. Основні трудно-
щі, що виникають при 
опадах, – це підвищен-

ня слизькості дороги, 
розм’яклі узбіччя та по-
гіршення видимості.

Підвищена слизькість 
особливо небезпечна, 
коли починається дощ: 
пил або бруд на асфальті 
розчиняється водою і на 
дорозі утворюється слизь-
кий верхній шар. Тож по-
трібно проявляти особли-
ву обачність при під’їзді до 
перехресть з ґрунтовими 
дорогами, а також при не-
обхідності з’їзду на узбіч-
чя. У цих випадках рух з 
мінімальною швидкістю – 
головний засіб безпеки.

Також необхідно знати, 
що за сильного дощу вода 
проникає до гальмівних 
колодок, які, намокаю-
чи, призводять до відмо-
ви гальм або відчутного 
зниження ефективності їх 
роботи. У такому випадку 
гальма просушують: з до-
триманням заходів безпе-
ки на невеликій швидко-
сті руху натискають на пе-
даль гальма кілька разів 
аж до появи ефективного 
гальмування.

При сильній зливі не-
обхідно вмикати ближ-
нє світло у фарах. Якщо 
через шар води на лобо-
вому склі видимість не-
достатня, то треба взага-
лі зупинитися й перече-
кати дощ. Водіям під час 
дощу доводиться вклю-
чати склоочисники, які 
не завжди справляють-
ся з потоками води, що 
заливає скло та заважає 
безпечному руху. До того 
ж, під час дощу численні 
відображення в калюжах 
фар і ліхтарів дезорієнту-

ють водіїв та пішоходів. 
Крім того, на брудній або 
вологій поверхні дороги 
утворюється плівка, що 
стає прошарком між ши-
ною і покриттям дороги, 
яке від того стає досить 
слизьким. Водночас, бруд 
і калюжі можуть прихо-
вувати вибоїни в асфаль-
ті й відкриті колодязі.

Особливо небезпеч-
ні перші краплі дощу – 
вони змішуються з пи-
лом на дорозі, і ця грязьо-
ва суміш діє, як мастило. 
Через що зчеплення коліс 
з дорогою різко зменшу-
ється, а гальмівний шлях 
одразу збільшується в 
кілька разів. На такій до-
розі, майже як на льоду, 
не можна сильно додава-
ти газу або гальмувати, 
різко повертати кермо, 
оскільки колеса можуть 
легко втратити зчеплен-
ня з дорожнім покрит-
тям. Це називається зане-
сенням, і тоді транспорт-
ний засіб стає некерова-
ним, що для мотоцикла 
або велосипеда взагалі 
небезпечно, адже часто 
закінчується падінням.

Також з’являється не-
безпека так званого аква-
планування, тобто зник-
нення контакту шин з до-
рогою через прошарок 
води і, як наслідок, втра-
ти зчеплення коліс з до-
рогою. Акваплануван-
ня зазвичай виявляється 
при їзді по залитому во-
дою асфальту на швидко-
сті понад 60 км/год. або 
при гальмуванні юзом на-
віть по неглибокій плів-
ці води. Це нерідко при-

зводить до практично по-
вної втрати керованос-
ті транспортним засобом, 
від чого й до дорожньо-
транспортної пригоди не-
далеко.

– Отже, небезпека ча-
тує на водія як у спеку, 
так і під час дощу.

– Саме так. Але як при 
керуванні в спеку, так і 
при зливах, а також в усіх 
інших випадках водіям за-
вжди слід дотримуватись 
Правил дорожнього руху. 
Це може врятувати вас та 
оточуючих від непоправ-
них наслідків аварії.

При цьому мушу на-
гадати водіям, що згідно 
з ПДР «під час вибору в 
установлених межах без-
печної швидкості руху 
водій повинен урахову-
вати дорожню обстанов-
ку, а також особливості 
вантажу, що перевозить-
ся, і стан транспортно-
го засобу, щоб мати змо-
гу постійно контролю-
вати його рух та безпеч-
но керувати ним».  Нато-
мість «у разі виникнення 
небезпеки для руху або 
перешкоди, яку водій 
об’єктивно спроможний 
виявити, він повинен не-
гайно вжити заходів для 
зменшення швидкості аж 
до зупинки транспортно-
го засобу або безпечного 
для інших учасників руху 
об’їзду перешкоди».

А насамкінець – загаль-
новідоме, але досить час-
то порушуване правило, а 
саме: «У населених пунктах 
рух транспортних засобів 
дозволяється із швидкістю 
не більше 60 км/год.»

едуард білиК.

g Хроніка пригод
Роззяви за кермом

10 липня видалось вельми невдалим деньоч-
ком для автомобілістів. Неуважний водій заїхав 
«Опелем Вектра» на заправну станцію «ОККО», 
вставив «пістолет» у бак, набрав пального та й ру-
шив далі. Довго волочився за автомобілем обірва-
ний шланг, ще довше лунало на адресу забудька 
«незле тихе слово» персоналу АЗС.

По вул. Мелешкіна пенсіонер не впорався з мет-
кою «Шкодою Октавією», влетів в електроопору на 
смузі зустрічного руху, сконав на місці.

На стоянці біля гіпермаркету «Ашан» серед со-
нячного дня, по сухому асфальту 20-річний керму-
вальник «Форда» збив неповнолітнього юнака. У 
постраждалого струс мозку, забиття ліктів, колін, 
тулуба.
Схопили наркоторгівців

Саксаганські борці з незаконним обігом нарко-
тиків за підтримки колег з ВБНОН міського управ-
ління міліції провели санкціонований обшук у Ла-
риси Н., 1968 р. н., підозрюваної в розповсюджен-
ні дурману. Неждані гостини правоохоронців дали 
результат, у помешканні виявлено значну партію 
психотропної речовини, розфасованої у шприци 
для безпосередньої реалізації, та велику суму го-
тівки, отриманої, як пояснила сама затримана, від 
продажу зілля.

На подвір’ї жителя вул. Барнаульської виявле-
но чималу плантацію кущів коноплі. Тлумачення 
господарем ситуації, мовляв, само насіялось, зна-

чить, піде на корм худобі, не вплинуло на рішення 
про порушення карної справи.
Болячка штовхнула на гріх

По вул. Херсонській молодий господар обійстя 
на горищі літньої кухні виявив повішеного 62-річ-
ного батька, на спеці труп вже почав розклада-
тись. Самогубець заподіяв собі смерть через по-
стійний біль від хронічної недуги шлунка, перед-
смертної записки не лишив, тому обставини суїци-
ду додатково вивчаються.

На мкрн. Зарічний-5 повісився на поясі від шта-
нів, зачепленому на змійовику для сушіння руш-
ників, хворий на алкоголізм 33-річний самотній 
чоловік.
Незвичне знаряддя вбивства

Дивний спосіб розправи обрав для товариша по 
чарці 40-річний тип, який менше місяця тому по-
вернувся з в’язниці. Коли оковита геть затуманила 
мозок і випиваки зійшлись навкулачки, вчораш-
ній зек задушив противника тільняшкою, повідо-
мляє прес-служба МУ МВС. Далі намагався зникну-
ти в тій-таки смугасто-морській одежині.
 Звідки береться «гнилий» імідж

Довгинцівські детективи за агентурними даними 
провели санкціонований обшук у помешканні слю-
саря – збирача вікон великої фірми: за інформа-
цією, він вечорами промишляв розбоєм. «Наводка» 
підтвердилась, причому в низці епізодів розбійник 
зі спільниками під’їжджав до жертв на автомобілі, 

представлявся співробітником міліції, забирав цін-
ні речі, ще й погрожував розправою при зверненні 
до правоохоронних органів – і це діяло. Так, остан-
ній пограбований понад місяць боявся подати за-
яву щодо викрадення серед білого дня розкішного 
iPhone. У злочинців вилучено зброю.
 Походеньки Марії

Чи має право порядна дама хильнути пивця з не-
путящими парубками? Медсестра онкодиспансеру 
Марія Ш. була впевнена – має, тож о 2-й ночі, вже 
«тепленька», підсіла в бесідку до трійці незнайомих 
молодиків. Рандеву закінчилось тим, що вони си-
лою відібрали в «загульної» пані телефон, обручку, 
різні дещиці на суму в кілька мінімальних зарплат.

Громадянка скористалась правом прохати до-
помоги в міліції. Стражі правопорядку за тиждень 
спіймали «неджентльменів».
Кинджал – аргумент гарячих 
чоловіків

В одному з дворів Інгулецького району пообі-
дньої пори посварились двоє безробітних. Вичер-
павши словесний запас, старший дебатувальник, 
1978 р. н., штрикнув ножем у руку на 10 років мо-
лодшого опонента.

Мешканець Жовтневого району під час вихов-
ної бесіди з пасинком, який зловживав спиртним, 
також не знайшов інших аргументів, як порішити 
його на смерть трьома ударами ножа в спину. Далі 
сам подзвонив на 102.

Тарас ЗаТульний.

Шановні мешканці 
міста Кривого Рогу!

У зв’язку з проведенням у 
м. Кривому Розі комплексної пе-
ревірки стану цивільного захис-
ту Держтехногенбезпекою та 
МНС України, повідомляємо, що 
19.07.2012 у місті можливе прак-
тичне відпрацювання дій органів 
управління та сил цивільного за-
хисту міста за призначенням.

При проведенні зазначених за-
ходів просимо зберігати спокій.

управління з питань 
надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту 
населення виконкому 

міськради.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
ц-Міський район

Гроші та перерахунки

Забезпечення  
пільговиків

Районне управління праці та 
соціального захисту населен-
ня повідомляє, що набула чин-
ності Постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 23.04.2012 
№356 «Про встановлення мі-
німальних норм забезпечен-
ня населення твердим пали-
вом і скрапленим газом та гра-
ничних показників їх вартості 
для надання пільг і житлових 
субсидій за рахунок субвенції 
з державного бюджету місце-
вим бюджетам». 

Цим документом визначено, 
що для надання пільг і житлових 
субсидій населенню на придбан-
ня твердого палива й скрапленого 
газу за рахунок субвенції з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам 
у 2012 році встановлено граничні 
показники вартості: твердого па-
лива – 950 грн. за 1 тонну; скрапле-
ного газу – 121,88 грн. за 1 балон.

Для отримання цих пільг готівкою 
громадяни мають право звернути-
ся до управління праці та соціально-
го захисту населення райвиконкому 
та надати наступні документи: заяву; 
копію посвідчення, що дає пра-
во на пільгу; довідку з місця про-
живання за підписом голо-
ви квартального комітету про те, 
що в будинку пічне опалення; 
копію паспорта (1, 2 та 11 ст.); абон-
книжку про користування скрапле-
ним газом; копію ідентифікаційного 
номера (код); номер рахунка в банку.

Прийом документів проводиться 
щоденно, крім суботи й неділі, з 8.30 
до 16.00 у приймальні громадян за 
адресою: вул. Леніна, 27, каб. № 101, 
тел.: 90-08-26.

Боргам на заваді
Задля покращення стану роз-

рахунків за енергоносії та жит-
лово-комунальні послуги меш-
канців району днями проведе-
но засідання районної робочої 
групи з координації діяльнос-
ті, пов’язаної із забезпеченням 
проплат за енергоносії та жит-
лово-комунальні послуги. 

На ньому було розглянуто пи-
тання про вжиті заходи керівників 
закладів охорони здоров’я району 
по погашенню заборгованості пра-
цівників за спожиті енергоносії.

Передвиборна  
перевірка

У жовтні 2012 року плану-
ється проведення чергових 
виборів народних депутатів 
України, до чого варто готува-
тись уже сьогодні. 

Особливо це стосується зо-
крема тих виборців, які досягли 
18-річного віку та голосуватимуть 
уперше; виїжджали за кордон; не 
голосували з 2007 року, але бажа-
ють голосувати на чергових ви-
борах; змінили прізвище, ім’я, 
по батькові та місце проживання 
після чергових виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищ-
них, міських голів у 2010 році.

Тому районний відділ ведення 
Державного реєстру звертається 
передовсім до таких виборців з про-
ханням перевірити свої відомості. 
При зверненні необхідно мати при 
собі такі документи: паспорт; сві-
доцтво про смерть (для виключен-
ня померлого виборця); доручення 
(якщо виборець не здатен пересу-
ватися самостійно).

Адреса відділу: 50000, м. Кривий 
Ріг, вул. Леніна, 27, каб. № 416, кон-
тактні телефони: 90-85-35, 90-08-04.

едуард білиК. 

Мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника:

Найменування Кількість  
непрацездатних

% Сума

Державна адресна допо-
мога з 1.04.08 р.

один 100 844,00 грн.
два 120 1012,80 грн.
три та більше 150 1266,00 грн.

Мінімальні розміри пенсій інвалідам війни  
та іншим інвалідам:

Для інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби
інвалідам війни 1 групи 
120%844,00+50%844,00+50%844,00+70,00

1926,80 грн.

інвалідам війни 2 групи 
(110%844,00+40%844,00+50,00)

1316,00 грн.

інвалідам війни 3 групи 
(105%844,00+30%844,00+50,00)

1189,40 грн.

інвалідам армії 1 групи (110% 844,00) 928,40 грн.
інвалідам армії 2 групи (105% 844,00) 886,20 грн.
інвалідам армії 3 групи (100% 844,00) 844,00 грн.
Для інвалідів з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших 
матросів і старшин – 110%
інвалідам війни 1 групи 
110%(120%844,00)+50%844,00+50%844,00+70

2028,08 грн.

інвалідам війни 2 групи 
110%(110%844,00)+40%844,00+50,00

1408,84 грн.

інвалідам війни 3 групи 
110%(105%844,00)+30%844,00+50,00

1278,02 грн.

інвалідам армії 1 групи 
(110%(110%844,00))

1021,24 грн.

інвалідам армії 2 групи 
(110%(105%844,00))

974,82 грн.

інвалідам армії 3 групи 
(110%(100%844,00))

928,40 грн.

Для інвалідів з числа прапорщиків і мічманів строкової служби – 120%
інвалідам війни 1 групи 
120%(120%844,00)+50%844,00+50%844,00+70

2129,36 грн.

інвалідам війни 2 групи 
120%(110%844,00)+40%844,00+50,00

1501,68 грн.

інвалідам війни 3 групи 
120%(105%844,00)+30%844,00+50,00

1366,64 грн.

інвалідам армії 1 групи 
(120%;(110%844,00))

1114,08 грн.

інвалідам армії 2 групи 
(120%(105%844,00))

1063,44 грн.

інвалідам армії 3 групи 
(120%(100%844,00))

1012,80 грн.

Розміри підвищень, передбачених Законом України  
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

Найменування підвищення % Сума
Підвищення інвалідам війни 1 групи 50% 422,00 грн.
Підвищення інвалідам війни 2 групи 40% 337,60 грн.
Підвищення інвалідам війни 3 групи 30% 253,20 грн.
Підвищення інвалідам армії, прирівняним до інвалі-
дів війни 1 групи

50% 422,00 грн.

Підвищення інвалідам армії, прирівняним до інвалі-
дів війни 2 групи

40% 337,60 грн.

Підвищення інвалідам армії, прирівняним до інвалі-
дів війни 3 групи

30% 253,20 грн.

Пенсія з липня
З 1 липня 2012 року проведено перерахунок пенсій відпо-
відно до Закону україни «Про Державний бюджет укра-
їни на 2012 рік». З цього приводу пропонуємо фаховий 
коментар заступника начальника управління Пенсійного 
фонду україни в Довгинцівському районі ірини Сабірової.

– Мінімальний роз-
мір пенсій, призначе-
них відповідно до статті 
28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страху-
вання», визначається ви-
ходячи з розміру про-
житкового мінімуму для 
осіб, які втратили пра-
цездатність, – розповідає 
Ірина Володимирівна. – 
З 1 липня цей показник 
становить 844 грн., тоді 
як раніше, з 1.04.2012 р., 
мінімальний розмір пен-
сії був 838 грн.

Перерахунок пенсій про-
ведено шляхом перерахун-
ку мінімальних розмірів 
пенсій, надбавок, додат-
кових пенсій, підвищень, 
компенсаційних виплат та 
визначення права на що-
місячну державну адрес-
ну допомогу з урахуванням 
індексації. Надбавка за по-
наднормативний стаж, яка 
розрахована відповідно до 
статті 28 Закону України 
«Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне стра-
хування» в залежності від 
прожиткового мінімуму, 
перерахована тільки не-
працюючим пенсіонерам. 
Натомість працюючим 
пенсіонерам розмір пенсії 
не перераховується в разі 
збільшення розміру про-
житкового мінімуму для 
осіб, які втратили працез-
датність.

Мінімальний розмір 
пенсії за віком за наяв-
ності страхового стажу 
встановлюється на рів-
ні прожиткового міні-
муму для осіб, які втра-
тили працездатність, а 

за кожний понаднорма-
тивний рік розмір пенсії 
збільшується на 1 відсо-
ток від розміру пенсії, але 
не більше 1 відсотка від 
прожиткового мінімуму. 
Якщо пенсія по втраті го-
дувальника призначена 
на двох та більше утри-
манців, але один з них 
працює, то розмір пенсії, 
обчислений відповідно 
до статті 28, не перерахо-
вується. При цьому, якщо 

розмір пенсійної виплати 
для працюючих пенсіоне-
рів з урахуванням пере-
рахованих надбавок, під-
вищень, додаткових пен-
сій, компенсаційних ви-
плат, сум індексації та ін-
дексації за червень 2012 
року, цільової грошової 
допомоги, інших доплат, 
у тому числі доплати до 
попереднього розміру та 
доплати до старого роз-
міру пенсії, але без ураху-
вання пенсії за особливі 
заслуги, менше прожит-
кового мінімуму для осіб, 
які втратили працездат-
ність, то в такому разі ви-
значається розмір щомі-
сячної адресної допомоги 

в сумі, що не вистачає до 
прожиткового мінімуму 
для непрацездатних.

Виходячи з нового роз-
міру прожиткового міні-
муму для осіб, які втрати-
ли працездатність, про-
вадиться перерахунок:

– пенсій за особливі за-
слуги відповідно до Зако-
ну України «Про пенсії за 
особливі заслуги перед 
Україною»;

– мінімального розмі-
ру пенсії по втраті году-
вальника, крім випадків, 
коли один із утриманців 
працює;

– мінімального розміру 
пенсії по втраті годуваль-
ника членам сімей вій-
ськовослужбовців, крім 
випадків, коли один із 
утриманців працює;

– доплати у зв’язку із 
закриттям ЧАЕС та роз-
міру доплати до старого 
розміру доплати ЧАЕС. 
При цьому на суму збіль-
шення розміру допла-
ти у зв’язку із закриттям 
ЧАЕС зменшуватиметься 
розмір доплати до старо-
го розміру ЧАЕС;

– підвищення дітям ві-
йни відповідно до Закону 
України «Про соціальний 
захист дітей війни»;

– підвищень, передба-
чених Законом України 

«Про статус ветеранів ві-
йни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» та доплати 
до підвищень;

– мінімальних роз-
мірів пенсій військово-
службовцям строкової 
служби та членам їх сі-
мей, призначених відпо-
відно до Закону України 
«Про пенсійне забезпе-
чення осіб, звільнених з 
військової служби, та де-
яких інших осіб»;

– надбавки на утри-
манців відповідно до За-
кону України «Про пен-
сійне забезпечення осіб, 
звільнених з військової 
служби, та деяких інших 
осіб»;

– підвищень, перед-
бачених Законом Украї-
ни «Про жертви нацист-
ських переслідувань»;

– додаткової пен-
сії за шкоду, заподіяну 
здоров’ю, та компенсацій-
ної виплати за втрату го-
дувальника відповідно до 
Закону України «Про ста-
тус та соціальний захист 
громадян, які постражда-
ли внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи»;

– мінімальних розмі-
рів пенсій по інвалідності 
внаслідок аварії на ЧАЕС;

– щомісячної держав-
ної адресної допомоги ін-

валідам з числа учасників 
ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС;

– державної соціальної 
допомоги на догляд інва-
лідам війни з числа вій-
ськовослужбовців 1, 2, 3 
груп та інших інвалідів 
війни 1, 2, 3 груп;

– щомісячної держав-
ної адресної допомоги ін-
валідам війни та учасни-
кам бойових дій;

– доплати до мінімально-
го розміру пенсії непрацю-
ючим шахтарям, на яких 
поширюється дія Закону 
України «Про підвищення 
престижності шахтарської 
праці», та працівникам, за-
йнятим обслуговуванням 
зазначених осіб відповід-
но до Закону України «Про 
загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхуван-
ня»;

– доплати до пенсії 
за втрату годувальника 
членам сімей шахтарів, 
смерть яких настала вна-
слідок нещасного випад-
ку на виробництві або 
профзахворювання.

Конкретні суми підви-
щень наведені у таблицях, 
в яких зазначено розмі-
ри пенсій, доплат, підви-
щень, додаткової пенсії, 
компенсаційних виплат з 
1.07.2012 року.

Ірина Сабірова.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
інгулецький район

Гроші та перерахунки

Канікули +  
заробіток

Ще в середині квітня район-
ний виконавчий комітет при-
йняв рішення про організацію 
оплачуваних громадських ро-
біт для учнівської та студент-
ської молоді віком 14-18 років з 
родин, котрі опинились у склад-
них матеріальних обставинах. 

Декілька установ різних форм 
власності зголосились на добро-
чинні внески у фонд підтримки 
такої ініціативи місцевої влади.

З початком літніх канікул роз-
почалось втілення тристоронньої 
угоди між райвиконкомом, цент-
ром зайнятості населення та КП 
«ЖЕО № 20». Підлітки пройшли 
обов’язкові інструктажі з техні-
ки безпеки, медичні огляди, були 
дотримані інші необхідні фор-
мальності – й молодь заходилась 
прибирати у скверах, парках, ін-
ших місцях відпочинку. Протягом 
червня працювало дві такі брига-
ди з благоустрою на житломасивах 
Інгулець та Південного гірничо-
збагачувального комбінату, днями 
додалась ще одна на Інгульці.

Стрибок у сиву 
давнину

Вдруге поспіль відділ у спра-
вах сім’ї і молоді райвиконкому 
протягом року періодично про-
водить конкурс на кращу орга-
нізацію роботи з молоддю се-
ред молодіжних комітетів про-
мислових підприємств, розта-
шованих на території району. 

Взимку на базі ПАТ «ПВП «Крив-
басвибухпром» проходило свят-
кування Масляної, тепер естафе-
ту перейняв Південний ГЗК: на 
мальовничому березі Карачунів-
ського водосховища 21-22 липня 
розгорнеться масштабна видо-
вищна гра «Південний бастіон».

Ідея затії полягає у відтворен-
ні середньовічних традицій різ-
них народів. Кілька команд трива-
лий час глибоко переймались по-
бутом, звичаями, самобутністю іс-
нування у давній Франції, Шотлан-
дії, країнах Сходу, Київській Русі. 
Господарі приготували учасникам 
заходу непересічні випробування: 
кулінарний поєдинок за рецепта-
ми і продуктовими наборами ми-
нулої епохи, змагання з мислив-
ської спритності та стрільби з ре-
трозброї, долання водних пере-
шкод... Кульмінацією має стати по-
єдинок лицарів-інтелектуалів, які 
складатимуть оди дамі серця.

Тарас ЗаТульний.

Підвищення особам, прирівняним до інвалідів війни 
1 групи

50% 422,00 грн.

Підвищення особам, прирівняним до інвалідів війни 
2 групи

40% 337,60 грн.

Підвищення особам, прирівняним до інвалідів війни 
3 групи

30% 253,20 грн.

Підвищення учасникам бойових дій 25% 211,00 грн.
Підвищення вільнонайманому складу армії 25% 211,00 грн.
Підвищення військовослужбовцям, які виконували 
інтернаціональний обов’язок

25% 211,00 грн.

Підвищення членам сімей загиблих осіб, прирівняних 
до військовослужбовців

25% 211,00 грн.

Підвищення членам сімей загиблих військовослуж-
бовців

25% 211,00 грн.

Доплата до підвищення членам сімей загиблих за на-
явності ознаки 59 (право на доплату) 

17% 143,48 грн.

Підвищення подружжю померлих учасників бойових 
дій, які були інвалідами

10% 84,40 грн.

Підвищення подружжю померлих учасників війни, які 
були інвалідами

10% 84,40 грн.

Доплата до підвищення дружинам померлих учасни-
ків війни

2% 16,88 грн.

Підвищення членам сім’ї померлих інвалідів війни 25% 211,00 грн.
Підвищення членам сім’ї померлих військовослуж-
бовців

25% 211,00 грн.

Підвищення членам сім’ї за померлих осіб, прирівня-
них до військовослужбовців

25% 211,00 грн.

Доплата до підвищення членам сімей померлих інва-
лідів війни

17% 143,48 грн.

Підвищення учасникам війни 10% 84,40 грн.
Доплата до підвищення учасникам війни 5% 42,20 грн.
Підвищення учасникам війни, нагородженим медаллю 15% 126,60 грн.
Доплата до підвищення учасникам війни, нагородже-
ним медаллю «За самовіддану працю в роки Великої 
Вітчизняної війни»

5% 42,20 грн.

Розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам 
війни за Законом України «Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»:

Найменування підвищення % Сума
державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни 1 групи А (В\С)

100% 844,00 грн.

державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни 1 групи Б (В\С)

50% 422,00 грн.

державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни 2 групи (В\С)

25% 211,00 грн.

державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни 3 групи (В\С)

15% 126,60 грн.

державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни 1, 2, 3 груп (стаття 7 – інші);

15% 126,60 грн.

державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни 1 групи А (стаття 7)

100% 844,00 грн.

державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни 1 групи Б (стаття 7)

50% 422,00 грн.

державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни 1 групи А (стаття 7 – інші)

30% 253,20 грн.

державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни 2 групи (стаття 7)

25% 211,00 грн.

Розміри підвищень, передбачених Законом України  
«Про жертви нацистських переслідувань»:

Найменування підвищення % Сума
Підвищення неповнолітнім в’язням 25% 211,00 грн.
Підвищення неповнолітнім в’язням інвалідам 
1 групи

50% 422,00 грн.

Підвищення неповнолітнім в’язням інвалідам 
2 групи

40% 337,60 грн.

Підвищення неповнолітнім в’язням інвалідам 
3 групи

30% 253,20 грн.

Підвищення колишнім в’язням концтаборів 
та інших місць примусового утримання

10% 84,40 грн.

Доплата до підвищення учасникам війни 5% 42,20 грн.
Підвищення колишнім в’язням концтаборів та інших 
місць примусового утримання, нагородженим ме-
даллю

15% 126,60 грн.

Доплата до підвищення учасникам війни, нагородже-
ним медаллю

5% 42,20 грн.

Підвищення дружині (чоловіку) померлих інших 
жертв нацистських переслідувань

10% 84,40 грн.

Підвищення дружині (чоловіку) померлих інвалідів 25% 211,00 грн.

Розмір надбавки, передбаченої Законом України  
«Про донорство крові та її компонентів»: 

Найменування підвищення % Сума
Надбавка донорам 10% 104,40 грн.

Розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб»:

Найменування підвищення %  Сума
Надбавка на утриманців 50% 422,00 грн.

Розміри додаткової пенсії особам, віднесеним  
до 1 категорії потерпілих внаслідок  
Чорнобильської катастрофи:

Найменування підвищення % Сума
Інвалідам 1 групи (потерпілі) 36% 303,84 грн.
Інвалідам 2 групи (потерпілі) 24% 202,56 грн.
Інвалідам 3 групи (потерпілі) 18% 151,92 грн.
Дітям-інвалідам 18% 151,92 грн.
Хворим на променеву хворобу 18% 151,92 грн.
Інвалідам 1 групи (ліквідатори) 50% 422,00 грн.
Інвалідам 2 групи (ліквідатори) 40% 337,60 грн.
Інвалідам 3 групи (ліквідатори) 30% 253,20 грн.

Розміри додаткової пенсії особам, віднесеним  
до 2, 3, 4 категорій потерпілих внаслідок  
Чорнобильської катастрофи:

Найменування підвищення % Сума
Особам, віднесеним до 2 категорії 18% 151,92 грн.
Особам, віднесеним до 3 категорії 12% 101,28 грн.
Особам, віднесеним до 4 категорії 6% 50,64 грн.

Розмір компенсаційної виплати за втрату годувальника:
Найменування підвищення % Сума
Компенсаційна виплата за втрату годувальника 12% 101,28 грн.

Доплата до мінімального розміру пенсії шахтарям,  
на яких поширюється дія Закону України  
«Про підвищення престижності шахтарської праці»,  
та працівникам, зайнятим обслуговуванням зазначених осіб 
відповідно до згаданого вище Закону та Закону України  
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»:

Найменування підвищення
Доплата шахтарям та обслуговуючим їх особам до мінімального розміру – 
це різниця між розміром мінімальної пенсії, обчисленої виходячи з трьох 
прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, та розміром 
пенсійної виплати після перерахунку.
Розмір пенсії не може бути нижчим 2532,00 грн.

Доплата до пенсії за втрату годувальника членам сімей 
шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку 
на виробництві або профзахворювання, відповідно до Закону 
України «Про підвищення престижності шахтарської праці»:

Найменування % Сума
Щомісячна доплата до пенсії за втрату годуваль-
ника членам сімей шахтарів, смерть яких настала 
внаслідок нещасного випадку на виробництві або 
профзахворювання.

100% 844,00 грн.

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та 
учасникам бойових дій:

Найменування % Сума
Інвалідам 1 групи 285% 2 405,40 грн.
Інвалідам 2 групи 255% 2 152,20 грн.
Інвалідам 3 групи 225% 1 899,00 грн.
Учасникам бойових дій 165% 1 392,60 грн.

Мінімальні розміри пенсії для інвалідів  
внаслідок аварії на ЧАЕС:

Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році
Інвалідам 1 групи 180% 1519,20 грн.
Інвалідам 2 групи 160% 1350,40 грн.
Інвалідам 3 групи 145% 1223,80 грн.
Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1987-1990 роках
Інвалідам 1 групи 150% 1266,00 грн.
Інвалідам 2 групи 125% 1055,00 грн.
Інвалідам 3 групи 110% 928,40 грн.
Діти-інваліди
Діти-інваліди 100% 844,00 грн.

Щомісячна державна адресна допомога інвалідам  
з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:

Найменування % Сума
Інвалідам 1 групи 285% 2405,40 грн.
Інвалідам 2 групи 255% 2152,20 грн.
Інвалідам 3 групи 225% 1899,00 грн.

Підвищення дітям війни:  
Підвищення дітям війни 7% 59,08 грн.

Звертаю увагу, що розмір підвищень та надбавок, який наведений 
у таблицях, – це розмір у процентному відношенні до прожитково-
го мінімуму і він перераховується тільки у зв’язку з тим, що змінився 
прожитковий мінімум. Наприклад, підвищення дітям війни у черв-
ні 2012 року виплачено в розмірі 58,66 грн. (838х7%), а в липні – 59,08 
грн. (844х7%). Різниця склала 0,42 грн., а в процентному відношен-
ні – 7% від прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездат-
них громадян.

Шановні виборці  
Інгулецького району

Відділ ведення Державного реє-
стру виборців виконкому Інгулець-
кої районної у місті ради постій-
но здійснює перевірку персональ-
них даних, внесених до загально-
української бази даних в межах Ін-
гулецького району.

Для актуалізації відомостей про-
симо вас звернутись до відділу та пе-
ревірити дані про себе та виборців за 
вашою виборчою адресою.

Прийом здійснюється за адре-
сою: пл. 60-річчя СРСР, 1, кабінет 
205 (приміщення виконкому на 
Південному житловому масиві)
протягом робочого тижня з 

8.30 до 17.00; обідня перерва з 
12.30 до 13.00.

Для зручності мешканців району 
запроваджено прийом у вихідний 
день – суботу з 9.00 до 13.00.

При зверненні обов’язково мати 
при собі паспорт або тимчасове по-
свідчення громадянина України.

Довідки за телефонами: 21-17-
13, 406-91-73.
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Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Криворізький р-н

Роз’яснення для 
землевласників

У райдержадміністрації від-
бувся черговий брифінг для 
представників мас-медіа.

Його в. о. начальника відді-
лу Держкомзему у Криворізь-
кому районі Наталя Найдьонова 
присвятила численним земель-
ним питанням, котрі виникають 
у мешканців у зв’язку з набут-
тям чинності з 1 січня цього року 
Закону «Про Державний земель-
ний кадастр». Наталя Вікторівна 
детально розповіла про порядок 
отримання витягу з Державно-
го земельного кадастру і про те, 
яку інформацію він має містити, 
а також про процедуру присвоєн-
ня земельній ділянці кадастрово-
го номера, якщо вона приватизо-
вана до 2002 року тощо.

Створено аж 424 
робочих місця!

Криворізький районний 
центр зайнятості останнім 
часом неабияк активізував 
свою роботу, про що й пові-
домляє журналістам його ди-
ректор Олександр Пухов.

– Так, з початку року на 7 відсо-
тків зменшилася кількість безро-
бітних, – говорить він. – За шість 
місяців 2012-го створено 424 ро-
бочих місця, що в 1,6 раза біль-
ше відповідного періоду минуло-
го року.

Цей результат взагалі радує, 
і вдвічі тих селян, які ще вчора 
були без роботи і живої копійки.

Мисливці  
боротимуться  
з браконьєрами

На зборах первинної орга-
нізації мисливців Орджонікі-
дзенської сільської ради об-
рано голову. 

Ним став молодий приватний 
підприємець, землекористувач, 
мешканець села О. Пахомов, а 
його заступником – не менш за-
взятий підприємець Г. Заєць.

Голова міжрайонного товари-
ства мисливців і рибалок Л. Пе-
тров закликав керівництво мис-
ливців первинної організації вес-
ти ще безкомпроміснішу бороть-
бу з браконьєрами. І ті пообіця-
ли, що винищувачам дичини і 
риби буде непереливки. Присутні 
на зборах члени товариства мис-
ливців і рибалок поінформували, 
що вже нині активно заготовля-
ють на зиму для дичини сіно та ін-
ший корм.

Микола КраМаренКо.

Кошик споживача

ціни записала наталя ЗаВальнюК.

АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,39 –1,59 1,88 1,55 2,49 - 2,99 1,80 - 2,20
Буряк (кг) 1,49 1,99 2,47 1,99 2,50 – 3,00
Морква (кг) 3,89 4,99 4,54 5,99 5,00 – 6,00
Огірки (кг) 4,49 5,99 2,99 - 2,50 – 3,50
Капуста (кг) 3,99 5,59 4,73 - 5,00 – 5,50
Помідори (кг) 10,99 9,99 – 12,44 7,99 – 44,99 7,59 7,50 – 10,00
Яблука (кг) 15,79 - 16,99 17,99 15,59 – 19,99 - 12,00 –15,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 42,99 – 61,99 31,84 – 61,44 42,49 – 65,99 37,95 – 62,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг)  – 37,99 – 68,99 27,89 – 70,19 37,95 – 62,95 38,80 – 65,00
Кури (кг) 21,49 - 22,99 20,78 20,34 – 22,99 20,79 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 5,69 – 9,65 5,20 – 14,94 11,48 – 14,98 9,59 5,00 - 6,50

бакалія
Цукор 6,39 5,69 – 7,39 5,60 – 6,55 5,99 – 7,99 5,80
Пшоно 2,79 3,17 – 7,64 5,49 – 7,28 2,75 – 4,05 3,40 – 5,50
Рис 5,45 – 18,59 6,81 – 28,55 7,98 – 11,54 5,15 – 11,99 5,35 – 10,50
Гречка 8,69 7,79 – 14,82 8,81 - 19,78 7,99 – 16,99 9,50 - 10,00
Олія соняшникова 11,99 – 15,39 11,59 – 16,84 13,13 – 15,52 10,59 – 16,55 13,00 - 16,00

борошняні вироби
Хліб (булка) 1,95 – 3,89 3,54 – 9,99 4,58 – 4,79 2,95 – 4,99 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,69 3,07 – 9,88 3,47 – 4,84 4,59 – 8,99 4,25 - 4,50
Макаронні вироби 5,75 – 7,89 4,90 – 7,57 4,74 – 7,60 6,49 – 9,49 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,59 – 8,29 5,14 – 8,34 6,79 – 8,69 6,69 – 10,85 4,50 - 5,00
Сир твердий (кг) 31,99 – 82,99 49,34 – 89,94 39,77 – 72,98 54,99 – 109,99 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 7,99 – 15,99 10,34 – 21,44 10,07 – 17,18 11,95 – 18,15 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,99 – 12,35 8,11 – 12,54 5,50 – 9,68 8,99 – 15,25 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,65 – 4,69 4,14 – 4,99 4,14 5,35 –

g До уваги споживачів! 

Радимо зберігати чеки
До того, як купувати щось – особливо коли мова йде 
про коштовні покупки, – важливо завчасно дізнатися 
про свої законні права та подбати про відповідні дії 
для запобігання можливих ускладнень, тим більше – 
споживчих конфліктів.

Відповідно до статті 8 Закону 
України від 12.05.1991 № 1023-
XII «Про захист прав спожива-
чів» (надалі – Закону) вимоги 
споживача розглядаються піс-
ля пред’явлення споживачем 
розрахункового документа, а 
щодо товарів, на які встанов-
лено гарантійний строк, — тех-
нічного паспорта чи іншого до-
кумента, що його замінює, з по-
значкою про дату продажу.

Під час продажу товару про-
давець зобов’язаний видати 
споживачеві розрахунковий 
документ встановленої форми, 
що засвідчує факт купівлі, з по-
значкою про дату продажу.

Порада споживачеві, завжди 
необхідно зберігати розрахун-
ковий документ (договори, кви-
танції, чеки), оскільки саме від-
повідно до чека вам повертати-
муть кошти, якщо товар з істот-
ними недоліками.

Серед споживачів поширена 

думка, нав’язана в першу чер-
гу продавцями, що чек можна 
отримати тільки у магазині, а на 
ринку касових апаратів немає, 
отож і чеки не видаються. Це по-
милка. Дія ст. 8 Закону поширю-
ється на підприємства роздріб-
ної торгівлі усіх форм власнос-
ті на всій території України. На 
ринку продавець зобов’язаний 
на вимогу споживача виписа-
ти товарний чек встановленого 
зразка. У разі відмови у видачі 
чека потрібно звернутися до ад-
міністрації ринку для відновлен-
ня своїх прав, а у разі ігноруван-
ня – до органів, які захищають 
права споживачів.

 Важливо знати, яку інфор-
мацію повинен містити то-
варний чек. Товарний чек ви-
писується у двох примірниках, 
один з яких видається покупцю 
і містить найменування та міс-
це здійснення підриємницької 
діяльності суб’єкта господарю-

вання, назву товару, його ціну, 
дату продажу, прізвище, ініці-
али продавця та його підпис. В 
товарному чеку може містити-
ся і інша інформація: термін до-
ставки великогабаритних това-
рів, особливі умови тощо. На-
приклад, у разі придбання то-
вару на розпродажах, за зни-
женими цінами, якщо товар 
містить певні недоліки, які зу-
мовили зменшення його ціни, 
обов’язково потрібно зазна-
чити у товарному чеку вказа-
ний недолік. Це дозволить вам 
пред’явити претензії продавцю 
при виникненні у товарі інших 
недоліків, не передбачених умо-
вами договору купівлі-продажу.

 Звертаємо увагу, написи на 
термострічках сучасних касо-
вих апаратів можуть зникнути 
через деякий час. Тому, при ку-
півлі товару з великим гаран-
тійним терміном, варто зроби-
ти копію чека.

Прийом заявок  
на проведення  
навчань  
з питань захисту 
прав споживачів!

Відділ з питань захисту прав 
споживачів апарату міськра-
ди і виконкому готовий надати 
інформаційно-роз’яснювальну, 
методичну допомогу громадянам 
міста, як споживачам товарів (ро-
біт, послуг), так і суб’єктам госпо-
дарювання різних форм власнос-
ті та відповісти на проблемні пи-
тання щодо захисту прав спожива-
чів за місцем проживання, роботи, 
навчання.

Заявки на проведення лекцій, 
надання консультацій з питань за-
хисту прав споживачів прийма-
ються від підприємств, установ, 
організацій, приватних підпри-
ємців, комітетів профспілок, ор-
ганів самоорганізації населення, 
об’єднань громадян тощо.

Прийом заявок на проведення 
навчань з питань захисту прав спо-
живачів здійснюється за адресою: 
виконком Криворізької міської 
ради, пл. Радянська, 1, кімн.115 
або за телефоном 493-04-76.

Вищезазначені послуги без-
коштовні.

Відділ з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому.

Вартість розповсюдження  
передвиборної  
агітації у Криворізькій 
держтелерадіоком панії 
«Криворіжжя»

на період виборчої кампа-
нії Виборів депутатів до Вер-
ховної Ради України

№ 
п/п

Вид мовлення Вартість  
1 секунди  

з урахуван-
ням ПДВ

1 Телебачення 2 грн. 12 коп.
2 Радіомовлення 1 грн. 24 коп.

g оголошення g офіційно
Розцінки вартості ефірного часу 
телерадіокомпанії «Рудана» 

для проведення передвиборної агітації в 
період виборчого процесу з виборів народних 
депутатів України у 2012 році:

–  телебачення
Проміжок 

часу
Вартість 

1 сек. 
ефірного 

часу  
з ПДВ

06.00 - 09.00 5,0 грн.
09.00-18.00 3,0 грн.
18.00-19.30 7,0 грн.
19.30-22.30 10,0 грн.
22.30 - 24.00 7,0 грн.
24.00 - 06.00 3,0 грн.

– радіо
Проміжок 

часу               
Вартість 

1 сек. 
ефірно-
го часу  
з ПДВ

Понеділок - п’ятниця
06.30 - 06.44

3,0 грн.10.30-10.59
11.40-11.59

Неділя
14.00-14.59 3,0 грн.

Розцінки вартості публікації  
на сторінках газети  
«Червоний гірник» 

матеріалів передвиборної 
агітації в період виборчого 
процесу з виборів народних 
депутатів у 2012 році, 
за 1 кв. см, з урахуванням ПДВ:
звичайна 
    – 5 грн. 40 коп.;
на першу сторінку 
    – 8 грн. 10 коп.
з позиціонуванням (вибір 

місця на сторінці або сторінки 
в газеті, окрім першої) 

    – 6 грн. 48 коп.

Виконком Інгулецької районної у місті ради 
повторно оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 

посадової особи місцевого самоврядування –  
завідувача адміністративно-господарчого відділу.

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища 
освіта (технічна) з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, вільне володіння державною мовою, вміння пра-
цювати з ПК, стаж роботи за фахом на службі в органах місце-
вого самоврядування та державній службі не менше 3-х років, 
або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах 
управління не менше 4-х років.

Складається письмовий іспит. 
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30-

ти днів з дня опублікування оголошення за адресою: 50026,  
м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, буд. 1, кімн. 415. Довідки за 
телефоном 21-10-24.
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«Нечего сидеть и ждать… смерти»
Часто приходится слышать, как пожилые 
люди жалуются на жизнь. Высокие цены, 
болезни, которые трудно лечить без до-
рогих лекарств, – далеко не весь перечень 
причин. и это понятно – жизнь всегда была 
непростой. Странно, что люди иногда за-
бывают, что и такую жизнь нужно ценить, 
любить. Тем более, когда ты уже не молод. 
Да, это непросто. но есть люди, которые 
своим примером доказывают – жизни 
нужно радоваться.

Долгие годы Людмила 
Ильченко работала в дол-
жности начальника про-
изводственно-техниче-
ского отдела треста «Кри-
ворождорводстрой». В 
2003 году произошло со-
бытие, изменившее ее 
жизнь навсегда. Женщи-
на попала в страшней-
шую автомобильную ава-
рию. В результате – пере-
ломы обеих ног и руки, 4 
месяца в больнице, целый 
год обучения ходьбе.

«Учиться ходить порой 
приходится даже сейчас», 
– говорит Людмила Алек-
сандровна. Она не расста-
ется с тростью. Хватает и 
личных проблем, и просто 
житейских – как у всех. 
Правда, в отличие от свер-
стников, она не может го-
ворить о них, сидя на ла-
вочке у дома. Не получает-
ся и следить за сериалами. 
Все эти нехитрые радости, 
ставшие уже стереотипа-
ми, связанными с пенсио-
нерами, – не для нее. «Не-
чего сидеть и ждать смер-
ти!» – вот девиз этой му-
жественной женщины. В 
столь преклонном возра-
сте, на инвалидности, она 
решила открыть мир зано-
во – и посвятила себя пу-
тешествиям.

Первую поездку Люд-
мила Александровна со-
вершила в Трускавец. Ей 
до того понравилось, что 
теперь она почти ежегод-
но отдыхает там. Сильное 
впечатление произвела Ев-
ропа, когда она выбрала 
себе автобусный тур: Венг-
рия – Швейцария – Фран-
ция. В городе Токай ее по-
разили винные подвалы, 
где некоторым бочкам по 
300 лет, в Австрии – дво-
рец Габсбургов и коляска 
Наполеона. Конечно, за-
помнились Лувр и Версаль. 
Кстати, когда дело дошло 
до Парижа, то Людмила 
Александровна уже не мо-
гла осматривать город в со-
провождении гида в тури-
стической группе:

– Я хожу медленно, а за 
группой ведь еще нужно 
угнаться. Гид быстро во-
дит группу местами ос-
новных достопримеча-
тельностей. Рассмотреть 
что-то и тем более про-
чувствовать не всегда уда-
ется. А ведь это – столица 
Франции! Я не могла по-
зволить себе что-то упу-
стить, чего-то не понять. 
И я решилась – буду из-

учать Париж самостоя-
тельно. Так, как это удоб-
но мне.

Нужно сказать, что из-
учать незнакомый город, 
не зная языка, – это не-
легко. Но в данном слу-
чае немалую роль сыгра-
ли профессиональные на-
выки человека, знающе-
го строительство. 
Людмила Алек-
сандровна нашла 
«привязку» – Эй-
фелеву башню, а 
дальше, не теряя 
ее из виду, четко 
ориентировалась 
в пространстве.

– Я целый день 
моталась по Па-
рижу, меня ин-
т е р е с о в а л о 
все: люди, быт, 
цены… Не толь-
ко достоприме-
чательности. Зна-
комиться с пари-
жанами помогал 
разговорник, да 
и люди, видя, что 
я пожилая жен-
щина с палочкой, 
тоже всегда пыта-
лись меня понять, – вспо-
минает женщина.

В тот день, 14 июля, во 
Франции был День Неза-
висимости, и наша геро-
иня попала в самую гущу 
народного ликованья. В 
этот момент там же ока-
зался тогдашний прези-
дент – Николя Саркози. 
Он проезжал в автомо-
биле, приветствуя людей, 
в том числе и Людмилу 
Александровну. Вспоми-
ная об этом случае, Люд-
мила Ильченко отмеча-
ет, что французы дейст-
вительно любили свое-
го президента, это чувст-
вовалось в праздничной 
атмосфере, в энергетике, 
можно сказать, в воздухе.

В Германии запомни-
лась Дрезденская галерея. 
Людмила Александров-
на вновь решила не сле-
довать за группой: «Там 
было столько произве-
дений искусства, столь-
ко всего, что в рамках ко-
роткой экскурсии по-
смотреть все как следу-
ет, чтобы что-то осталось, 
– нереально». Людмила 
провела в галерее целых 6 
часов. Но даже этого вре-
мени не так много, учи-
тывая размеры галереи, 
состоящей из трех ком-
плексов. Приятно удиви-
ли диванчики, на кото-

рых можно было передох-
нуть, любуясь картинами. 
Именно так она насла-
ждалась «Сикстинской 
мадонной». А вот в ору-
жейном комплексе Люд-
мила Александровна чуть 
не заплакала:

– Запомнилась тяже-
лая средневековая кон-
ница. Я просто отказыва-
лась верить глазам – чело-
век полностью закован в 
броню. Есть только одна 
узкая полоска для глаз. И 
все. А лошади – мне было 
их так жалко… Они тоже 
полностью покрыты до-
спехами. Я представила, 
как нелегко приходилось 
этим бедным животным в 
мрачные тевтонские вре-

мена. Конечно, это для 
того делалось, чтобы ло-
шадок не убили… но их 
вид, поверьте, сильно по-
трясает! – комментирова-
ла женщина.

В Будапеште Людмилу 
Ильченко удивили улоч-
ки всего в 2 метра ши-
риной. А в Женеве возле 
здания ООН – стул вы-
сотою 10-15 метров... На 
Женевском озере и в Кра-
кове внимание привлека-
ли замки. Как строителю, 
женщине было интересно 
изучать стены, подвалы, 
кладку… Но самое боль-
шое впечатление, даже, 
пожалуй, что открове-
ние, ожидало Людмилу в 
Швейцарии, где она 4 дня 
провела в Цюрихе:

– Там люди живут при 
коммунизме, но по зако-
ну, – дает неоднозначную 
оценку женщина. – У чи-
новников и депутатов не 
может быть охраны, а ми-
нистр не может попросить 
секретаршу сделать ему 
кофе. Он позвонит в бу-
фет министерства, сделает 
заказ, и ему принесут.

В Швейцарии трудно 
найти где-то заборы или 
ограды.

– Тот, кто владеет боль-
шими землями, не может 
построить забор, не пу-
стить кого-то пройти по 

его земле. Напро-
тив, он обязан 
проложить тро-
пинки для людей. 
Нам этому еще 
нужно учиться, – 
с грустью говорит 
женщина. – В Цю-
рихе невозможно 
увидеть кого-то с 
пивом или сига-
ретой, везде чи-
сто и убрано…

Среди прият-
ных открытий в 
Швейцарии были 

социальные програм-
мы. «Каждый гражданин 
Швейцарии находится 
под опекой и присмотром 
страховых компаний и 
целой сети медицинских 
учреждений. 2 раза в год 
каждому человеку зво-
нят и просят пройти обя-
зательный медицинский 
осмотр. Всю диагности-
ку оплачивают страхо-
вые компании. Вся наука 
работает на человека. И 
в результате от рака, на-
пример, здесь практиче-
ски не умирают – борют-
ся с ним на подступах», – 
восхищается Людмила.

Большое значение в 
жизни граждан Швей-
царии имеют кантоны 
– иначе говоря, ЖЭКи. 
Нужно отметить, что в 
круг их обязанностей 
входят не только жилищ-
ное хозяйство и связан-
ные с этим вопросы. На 
выходных человек мо-
жет позвонить им и ска-
зать, что хочет провести 
уикенд на природе. Ему 
сразу же предложат кот-
тедж со всеми необходи-
мыми удобствами, техни-
кой. Кстати, можно забро-
нировать и на более дли-
тельные сроки – полгода, 
год. За поведением кан-
тоны также следят. Вооб-
ще, если человек не най-

дет общий язык с канто-
ном, то ему придется не-
легко. Это касается и тех, 
кто хочет получить вид на 
жительство, а тем более 
гражданство...

Людмила Александров-
на продолжает путешест-
вовать и начала увлекать-
ся живописью, во многих 
городах приобретает кар-
тины с местными пейза-
жами, репродукции. Вся-
кий раз, когда отправля-
ется в новый тур, старает-
ся провести больше вре-
мени во Львове, перед 
выездом за границу. Ведь 
именно из этого города, 
как правило, отправля-
ются люди в автобусные 
туры по Европе.

73-летнюю Людмилу 
Ильченко можно назвать 
настоящим туристом. Она 
не уступит молодым по 
активности, а ее стремле-
ние узнать и увидеть мо-
гут быть примером для 
подражания. Много ли се-
годняшних пенсионеров, 
даже тех, у кого со здоро-
вьем ситуация лучше, смо-
гут похвастаться такими 
впечатлениями? Навер-
ное, нет. Скажут, что это 
сложно и дорого – офор-
мить визу, заброниро-
вать тур. Но это, скорее, от 
лени, нежелания, просто 
страха. Да и не лучше ли 
подбросить те же тысячи 
гривен детям или купить 
подарки внукам? А может, 
стоит на черный день от-
ложить?.. 

В заключение нашей 
беседы Людмила Алек-
сандровна заметила: 
«Там, внизу, будут только 
крышка и ящик в два ме-
тра – и ничего с собой не 
заберешь. Так что нече-
го экономить». Конечно, 
это звучит несколько не-
привычно, но задуматься 
есть над чем.

Люди та долі

Глеб ЯКиМенКо.

g офіційно
Управління земельних ресур-

сів виконкому міської ради, ке-
руючись ст. 128 Земельного ко-
дексу України та рішенням місь-
кої ради від 24.06.2009 № 3340, 
інформує, що згідно з рішенням 
міської комісії переможцем кон-
курсу з відбіру суб’єктів оціноч-
ної діяльності, які залучаються до 
проведення оцінки земельних ді-
лянок несільськогосподарсько-
го призначення, що підлягають 
продажу шляхом викупу згідно 
з рішеннями Криворізької місь-
кої ради від 21.12.2011 №817 та 
від 28.03.2012 № 1067 за підсум-
ками рейтингового голосування, 
визначено ПП «Землі Півдня» по 
земельній ділянці площею 0,6561 
га на вул. Отто Брозовського, 85 у 
Саксаганському районі для роз-
міщення складів.

Щотижнево у виконкомах ра-
йонних у місті рад проводять-
ся оперативні наради із залучен-
ням представників підприємств-
надавачів житлово-комунальних 
послуг, асоціації об’єднання спів-
власників багатоквартирного бу-
динку, голів будинкових та квар-
тальних комітетів.

Так, 13.07.2012 у виконкомі Сак-
саганської районної у місті ради 
проведено чергову оперативну на-
раду під головуванням Старовой-
та В.В. – заступника голови викон-
кому Саксаганської районної у місті 
ради та за участю заступника місь-
кого голови Вербицького Г.П.  

На оперативній нараді розгля-
нуто ряд важливих питань, що 
стосуються утримання житлового 
фонду міста всіх форм власності.

Одним з актуальних питань 
утримання житлового фонду є ви-
конання робіт з поточного ремон-
ту покрівель. 

У Саксаганському районі в жит-
лових будинках, де не створено 
об’єднання співвласників багато-
квартирного будинку, діє управи-
тель житловими будинками та їх 
прибудинковими територіями - 
комунальне підприємство «ЖЕО 
№35».

З початку поточного року КП 
«ЖЕО №35» виконано ремонт по-
крівлі на 150 житлових будинках у 
обсязі 22 000 м2 (по 322 звернен-
нях мешканців).

Крім того, КП «ЖЕО №35» вико-
нано коригування графіку на ви-
конання ремонту покрівлі з ме-
тою включення додаткових обся-
гів ремонтних робіт по звернен-
нях мешканців, які надійшли у І 
півріччі поточного року. До кінця 
2012 року зазначеним комуналь-
ним підприємством заплановано 
додатково виконати роботи з ре-
монту покрівлі в обсязі 20 000 м2. 

Загальний запланований обсяг 
робіт по ремонту покрівлі КП «ЖЕО 
№35» складає 42 000 м2.

Додатково повідомляємо, КП 
«ЖЕО №35» виконано роботи по 
ремонту покрівель:

- у 2010 – 214 ж/б – 31 000 м2;
- у 2011 – 240 ж/б – 33 500 м2.
Разом з цим, своєчасна оплата 

мешканцями послуг з утримання 
будинків і споруд та прибудинко-
вих територій надасть можливість 
управителям своєчасно викону-
вати ремонтні роботи, збільшува-
ти їх обсяги та суттєво покращи-
ти якість цих послуг, і відповідно 
– забезпечити комфортне прожи-
вання у помешканнях багатоквар-
тирних будинків.

управління благоустрою  
та житлової політики  

виконкому міськради.
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До послуг гірників та їхніх родин –  
сучасні спортмайданчики
Ще в далекому 1960 році на житловому масиві 
Південного гірничо-збагачувального комбінату 
з’явився стадіон. а через дев’ять років було зве-
дено й Палац спорту. Ці два осередки для занять 
фізкультурою та спортом завжди були та є улюблени-
ми місцями для трудівників комбінату.

А останнім часом Палац спорту 
взагалі не впізнати: у рамках про-
грами губернатора Дніпропетров-
щини Олександра Вілкула «Міс-
то без околиць» проведено його 
модернізацію, за ініціативи ВАТ 
«Південний ГЗК». На місці старої 
вже будівлі з’явилась нова сучасна 
споруда. 

– За кілька місяців відремон-
товано покрівлю Палацу спор-
ту, вітражі великого спортзалу, 

– задоволено 
говорить на-
чальник фіз-
к ул ьт у рно -
оздоровчого 
к о м п л е к с у 
« П і в д Г З К » 
Раїса Михай-
ленко. – Роботи виконала фірма 
«Крост», а вже спортмайданчи-
ками опікується компанія «Міле-
ніум Фло». До речі, її працівники 

свого часу облаштували 
футбольне поле зі штуч-
ним покриттям спортклу-
бу «Спарта». Керівництво 
нашого комбінату вирі-
шило для своїх трудівни-
ків спорудити таке ж якіс-
не футбольне поле, котре 
довго б слугувало. 

– Тобто це такий ось 
приємний дарунок гірни-
кам комбінату до їхнього 
професійного свята? 

– По суті, це один із ета-
пів модернізації. Інший пе-
редбачає в парку нашого 
фізкультурно-оздоровчо-
го комплексу встановити 
тренажери. У Палаці спор-
ту відремонтувати зал 

атлетичної гімнастики, оновити 
мережу комунікацій до опалю-
вального сезону. На наступний 
рік планується навести лад щодо 
благоустрою території, відремон-
тувати внутрішні приміщення 
ФОКу.

Щорічно проводимо спартакі-
ади з 19 видів спорту. Вони від-
буваються у двох групах цехів 
комбінату. В основних цехах су-
перничають понад 500 трудівни-
ків у всіх видах спорту. Загалом 
комбінатською робітничою спар-
такіадою охоплено 2700 праців-
ників. Щомісяця наш фізкультур-
но-оздоровчий комплекс відвідує 
понад п’ять тисяч чоловік: до їх-
ніх послуг атлетичний зал, вели-
кий спортзал групи аеробіки, бі-
льярдний зал. Діє чотири секції 
з футболу, секція з кіокушин-ка-
рате. Маємо ветеранські команди 
з футболу, шахів. Кожну суботу 
проводимо різні фізкультурно-
оздоровчі заходи. Зараз, влітку, 
чимало трудівників у них задіяно 
на базі «Кудашево». На стадіоні 
футболісти грають у першостях 
своїх груп, беруть участь у розі-
граші кубків. Словом, нині наші 
майданчики не пустують. Багато 
людей щонеділі збирається в на-
шому парку, аби відпочити. Ну а 
вся дітвора – на майданчиках. 

– Південнокомбінатський стаді-
он – єдиний, де культивується го-
родошний спорт, – пояснює стар-

ший виконроб компанії «Міленіум 
Фло» Валерій Лисенко. – Тут є для 

цього спорт-
майданчик 20 
на 40 метрів. 
На міні-май-
данчику мож-
на буде грати 
у великий те-
ніс, волейбол 
та бадмінтон. 

Зрештою, у баскетбол також. Але 
найбільший модуль, звичайно, – 
це футбольне поле зі штучним по-
криттям. Усе це огороджено мате-
ріалами європейської якості, яким 
не страшні ні сонце, ні дощ. Тож, 
безперечно, буде слугувати пра-
цівникам комбінату та мешканцям 
Південного житлового масиву дов-
го. Усі роботи намагались викона-
ти швидко, якісно та вчасно.

g  Футбол

g  Оновився ФОК Південного комбінату

Спорт

Цьогорічні події навколо футбольного 
клубу «Кривбас» не на жарт стривожили 
криворізьких уболівальників. адже в дру-
гому колі минулого чемпіонату команда 
разюче відрізнялася від гри в першому не 
в кращий бік, оскільки впродовж другої 
частини не виграла жодного разу.
Перший тайм

Тому дещо закономір-
ною була заява тодішнього 
наставника футбольного 
клубу Юрія Максимова про 
свою відставку, зроблена 
після чергового програшу 
харківському «Металургу». 
Натомість, як зазначаєть-
ся в офіційному коментарі 
прес-служби ФК «Кривбас», 
«керівництвом футбольно-
го клубу «Кривбас» розгля-
нуто заяву головного тре-
нера криворізької команди, 
що була зроблена Юрієм 
Максимовим на післямат-
чевій прес-конференції по 
завершенню гри 28 туру 
ЕпіЦентр чемпіонату Украї-
ни «Кривбас» – «Металург». 
Керівництво ФК «Кривбас» 
вважає слова Ю.Максимова 
такими, що були зроблені 
на емоційному фоні, та про-
понує Юрію Вільйовичу й 
надалі виконувати умови 
трудового договору, укладе-
ного між Юрієм Максимо-
вим та ФК «Кривбас», – тим 
самим заявляє про відхи-
лення прохання Ю. Макси-
мова піти з посади голов-

ного тренера «Кривбасу».
Таким чином, Ю. Мак-

симов залишився на своїй 
посаді, хоч його дні, як усі 
зрозуміли, в якості коуча го-
ловної футбольної команди 
міста завершувались. І ста-
лося це вже після закінчен-
ня чемпіонату 2011-2012 рр.

Зміни під час  
перерви

Під час матчу тренерський 
штаб уважно споглядає за 
тим, що відбувається на 
полі, за підсумками першо-
го тайму в перерві роблячи 
потрібні заміни в тактиці, 
стратегії та особистому скла-
ді команди для продовження 
успішної гри у другому. Ана-
логічним чином сталося й у 
ФК «Кривбас» у міжсезон-
ні, коли на посаді головного 
тренера криворіжців дещо 
неочікувано опинився добре 
відомий в українських фут-
больних колах Віталій Квар-
цяний. З його попередником, 
як мовиться, розійшлись по-
любовно.

Здавалось би, що від та-
ких змін треба чекати по-

зитиву. Але, знаючи вибу-
хонебезпечний характер  
В. Кварцяного, наслідки 
цього призначення могли 
бути непередбачуваними. 
Вони й стали неочікува-
ними, коли новий коуч ко-
манди виставив на транс-
фер одразу шість провідних 
гравців криворізької коман-
ди. Простіше кажучи, відмо-
вився від них та їхньої гри.
У п’ятницю, 13-го

Саме в день початку мат-
чів української Прем’єр-ліги 
2012-2013 рр. пролунала 
майже сенсаційна інфор-
мація – В. Кварцяний через 
місяць після початку своєї 
кар’єри в «Кривбасі» відмо-
вився від подальшого трену-
вання криворізького клубу.

«За взаємною згодою сто-
рін припинена дія трудових 
відносин між ФК «Крив-
бас» та головним (тепер 
уже – колишнім) тренером 
криворізької команди – Ві-
талієм Володимировичем 
Кварцяним. Разом з В. Квар-
цяним залишає Кривий Ріг 
й увесь тренерський штаб, 
що прийшов до «Кривбасу» 
разом з Віталієм Володими-
ровичем, – Вадим Лазорен-
ко, Сергій Чабан, Василь 
Сачко, Дмитро Головко та 
Микола Гаврилюк», – куцо 
повідомила про цю подію 
прес-служба клубу. Цьо-

го ж таки п’ятничного дня 
додавши, що «виконуючим 
обов’язки головного трене-
ра «Кривбасу» призначено 
Олега Анатолійовича Тара-
на. З ім’ям цього наставни-
ка пов’язані головні успі-
хи криворізької команди в 
новітній історії – двічі під 
його проводом «Кривбас» 
вигравав бронзові медалі 
національного чемпіонату, 
грав у фіналі Кубка України, 
брав участь у Кубку УЄФА. 
Це буде вже третє пришес-
тя наставника на посаду 
головного тренера «Крив-
басу» – уперше він працю-
вав у Кривому Розі з 1997 
по 2000 рр., другий раз очо-
лював «Кривбас» з 2007 по 
2009 рр.»
Другий тайм

У першому ж інтерв’ю на 
новій-старій посаді Олег 
Анатолійович сумно визнає:

– У такому становищі ні-
кому не позаздриш. Це ж не 
те, щоб я сам сюди рвався, 
просився. У мене була своя 
робота в Дніпропетровську. 
Гарна робота. Але є таке сло-
во – треба. Команда вияви-
лася в складній ситуації. Бу-
демо намагатися з неї якось 
виходити.

Тож саме О. Таран ви-
вів «Кривбас» на першу гру 
нинішнього чемпіонату, яка 
відбулась минулої неділі на 

виїзді проти полтавської 
«Ворскли». У тій зустрічі 
все вирішив епізод на 84-й 
хвилині матчу, коли Дарі-
ян Матіч чудовим пасом у 
розріз між захисниками ви-
вів Іржі Єслінека сам на сам 
з полтавським воротарем 
Долганським. Той був зму-
шений залишити ворота та 
йти на перехоплення, але 
Єслінек був на м’ячі швид-
ше, прокинувши його повз 
воротаря. Долганському не 
залишалось нічого іншого, 
як фолити. Фол останньої 
надії – та вилучення голкі-
пера «Ворскли».

Але виявилось, що до 
цього моменту тренерський 
штаб полтавської команди 
вже використав всі замі-
ни, тому у ворота мав стати 
хтось з польових гравців. 
Провідному нападнику пол-
тавської команди довелось 
на десяток хвилин пере-
кваліфікуватись у ворота-
рі. Штрафний удар за фол 
проти Єслінека пробивав 
Антонов. Удар нападника 
криворізької команди був 
не дуже сильним, зате вий-
шов прямісінько в дальній 
нижній кут воріт. Роман 
Безус не зміг як слід зреагу-
вати на удар – 1:0 на користь 
«Кривбасу». Та все ж шанс 
у матчі полтавці таки мали: 
на останній компенсованій 
хвилині Чеснаков міг прине-

сти своїй команді нічию, але 
блискуче в цьому епізоді зі-
грав наш воротар Штанько.

Фінальний свисток арбі-
тра зафіксував важку, але 
таку довгоочікувану пере-
могу криворізької команди 
– 1:0.

P.S. За великим рахун-
ком, хто керуватиме клу-
бом – то діло десяте, голо-
вне, аби була гарна гра на 
полі. За першим матчем су-
дити, звісно, складно, про-
те хочеться вірити у кра-
ще майбутнє «Кривбасу». 
Наступну гру наші футбо-
лісти проведуть удома 20-
го липня проти одеського 
«Чорноморця», початок 
матчу о 19.00.
Допоки ж турнірна  
таблиця виглядає  
таким чином:

І О
1 Шахтар 1 3
2 Дніпро 1 3
3 Металіст 1 3
4 Зоря 1 3
5 Чорноморець 1 3
6 КРИВБАС 1 3
7 Динамо 1 3
8 Волинь 1 1
9 Карпати 1 1
10 Металург Д 1 0
11 Ворскла 1 0
12 Говерла 1 0
13 Іллічівець 1 0
14 Металург З 1 0
15 Таврія 1 0
16 Арсенал 1 0

е. МіСЦеВий.

Сум’яття в «Кривбасі» не завадило розпочати з перемоги

Віталій ТКаЧуК. Фото Олександра ПОРТняГіна.
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.35 

Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.55, 

15.25, 16.50, 23.40 
Погода

06.20, 23.45 От первого 
лица

07.15 М/ф
07.25 Эра бизнеса
07.35, 08.40 Формула 

любви. В.Талызина. 1-2 
часть

08.15 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.40 Агро-News
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.55 Шеф-повар страны
11.55, 18.30, 21.25 Деловой 

мир
12.05 Олимпийским 

курсом
12.20 Темный силуэт
12.30 Право на защиту
12.50 Кубок мира по 

футболу 2014. Дневник 
ФИФА

13.15, 03.05 Х/ф «Операция 
«Трест» 1с

14.35 Окно в Америку
15.00 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.35, 17.00 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости 

(сурдоперевод)
18.45 21-й Междуна-

родный фестиваль 
искусств «Славянский 
Базар в Витебске»

20.40, 05.25 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.35 Страну - народу
22.00, 22.55 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.25 Итоги
00.15 Новые песни о 

главном
01.30 Сериал «Сезон 

убийств» 3с
04.20 Д/ф «Пытки: сделано 

в США»

Канал «1+1»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 Мультсериал «Ти-
мон и Пумба» (1)

08.00, 10.10 Сериал «Га-
ишники»

12.15, 13.15, 04.45, 05.30 
Сериал «Метод Лав-
ровой»

14.15 Сериал «Дневник 
доктора Зайцевой»

15.20 Х/ф «Любовь-мор-
ковь - 3» (1)

17.20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения 
Шурика» (1)

20.15 Х/ф «Вирус» (2)
22.15 «Территория 

обмана»
23.20 Х/ф «Черный пес» (2)
01.10 Х/ф «Наблюдатель» 

(3)
02.45 Х/ф «Некогда не 

поздно» (2)
04.15 «Их нравы»

Интер
06.00 М/ф
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

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

12.00, 18.00 Новости
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10, 12.25 Сериал «На-

следница» (1)
13.25 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
14.20 «Семейный суд»
15.20 «Судебные дела»
16.15 «Жди меня»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.05 «Подроб-

ности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)
22.25 Сериал «Смерш. 

Легенда для предате-
ля» (1)

02.35 Д/ф «Роковая роль 
Александра Фатюшина»

03.25 Д/ф «История Мира»

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 06.20, 02.10, 03.30 

Погода
05.35, 04.25 Свитанок
06.15, 07.35 Деловые 

факты
06.25, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.30 Анекдоты по-

украински
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Факты недели
08.45, 12.45, 03.05 Факты
09.30, 19.30, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 13.00 Сериал «Охот-

ники за бриллиантами»
15.30, 22.20 Сериал «Про-

курорская проверка»
16.40 Сериал «Дальнобой-

щики»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
23.30 Сериал «Особо 

опасен»
00.45 Звездный тест-

драйв
02.15 Сериал «Жены 

футболистов-5»
03.35 Сериал «День триф-

фидов»

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

путешествия»
09.00 «Косметичка»
09.45 «Мир увлечений»
10.15, 02.30 Хит-парад «На 

все 100»
11.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.30 М/ф
12.00 «Телеспортклуб»
12.30 «Сделано руками»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф «Жуковский» 1 

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

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

тележурнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Х/ф «Детство Горько-

го» 1 категория
01.00 Док.сериал «Тайны 

подводного мира»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55 Сериал «Мятежный 

путь»
06.35, 07.30 Kids Time
06.40 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.35, 09.00, 19.20, 00.00 
Погода

07.40 Сериал «Как сказал 
Джим»

09.05, 15.50 Сериал «Моло-
дожены»

10.20 Сериал «Папины 
дочки»

13.55 Мультсериал «При-
ключения Джеки Чана»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.00 Репортер
19.15, 23.55 Спортре-

портер
19.25 Пираньи
20.50 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

21.55 Светлые головы. 
Летние игры

22.55 Сериал «Счастливы 
вместе»

00.05 Служба розыска 
детей

00.10 Сериал «Затерян-
ные»

01.05 Сериал «Сердце-
едки»

02.45 Сериал «Грань»
03.25 Зона ночi Культура
03.30 Так нiхто не кохав

СтБ
05.20 «Документальный 

детектив»
05.45, 01.40 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
07.35, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.35 Х/ф «Zolushka. ru» (1)
10.50 Сериал «Татьянин 

день» (1)
13.50 «Русские сенсации. 

Жертвоприношение»
14.50 «Битва экстрасен-

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

Новини»
19.10 Сериал «Карамель» 

(1)
20.10 «Куб»
22.25 «Детектор лжи»
23.25 «Параллельный мир»
00.50 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.15 «Вiкна-Спорт»
03.25 Х/ф «Соучастие в 

убийстве» (1)

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

21.35 Погода
06.25, 13.15 М/фы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 03.15 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.05 Сериал «Пари»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Берег его 

жизни» 1 с.
14.25 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 02.50 Линия по-
ведения

17.55, 02.25 Реальный мир
18.55, 21.30 Экономиче-

ский пульс
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.40 Вицин, которого мы 

не знали
22.40 Кинофан: Х/ф «Тер-

новый венец»
00.35 Светские хроники
01.00 Х/ф «Компрометиру-

ющие ситуации. При-
ватный танец « (3)

тет
06.00 Узнай как
06.15, 00.00 Дом-2
07.05, 08.25 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Телепузики
08.00 Лентяево
09.00 Ералаш
09.10 Сериал «Ранетки» 

255 с. (1)
10.10 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 108 с. (1)
11.05 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 16 с. (1)

11.55 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 66 с. (1)

12.20 Твою маму!
12.55 Даешь молодежь!
13.30, 16.30 Одна за всех
13.55 Сериал «Маргоша» 

16 с. (1)
14.55 Сериал «Ранетки» 

256 с. (1)
15.55, 22.30 Чертовки в 

юбках
16.55 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
18.35, 01.25 У ТЕТа тато!
19.10, 01.00 БарДак
19.35 Богиня шопинга
21.05 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.40 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.05 Мультсериал «Мася-

ня» (2)
23.25 Дурнев + 1
01.50 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.15, 13.00, 21.00 Сериал 
«След» (1)

10.00 Сериал «Криминаль-
ная полиция» (1)

11.00, 05.20 Сериал «Вися-
ки - 2» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

15.35, 03.10 Чистосердеч-
ное признание

16.00 Федеральный судья
17.10, 19.15, 03.55 События 

Спорт
17.15, 04.00 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.50 Х/ф «Орел Девятого 

Легиона» (2)
01.00 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)
01.50 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 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, 
03.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30 «Утро со звездой»
07.55, 08.35 «Трансмиссия-

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 
17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 
00.35, 02.50, 03.30, 04.30 
«Погода»

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.15 Обще-
ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

15.15 «Вперед, на Олимп!»
16.15 «Мотор»
17.25, 04.40 «В кабинетах»
18.15, 03.40 «Территория 

закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 

05.15 «Время. Итоги 
дня»

21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Налоговый 

дневник»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «История Украины»
06.30 Х/ф «Откройте, по-

лиция! - 2» (1)
08.25 «Правда жизни». 

Короли улицы
09.00, 21.50 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк»
10.00, 22.50 Сериал «Закон 

и порядок»
11.00 Сериал «Евлампия 

Романова. Следствие 
ведет дилетант»

12.55 «Легенды бандит-
ского Киева». Шпион-
ская сеть «Эдельвейс»

13.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка»

17.15 Х/ф «Вечный зов» 
5 с. (1)

18.30, 03.55 «Агенты 
влияния»

19.00, 21.30, 03.20, 05.15 
«Свiдок»

19.20 Сериал «Возвраще-
ние Синдбада»

23.50 Сериал «Кримина-
листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.50 «Свiдок «
01.20 Х/ф «Все или ниче-

го»(2)
03.40 «Мобильные раз-

влечения»
04.25 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/ф «Маленькие Эйн-

штейны» (1)
08.35 М/фы
09.25 Х/ф «Слава»
11.30 Сериал «Всё ради 

тебя» (1)
14.25 «КВН»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Одень меня, если 

сможешь»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Х/ф «Деньги на 

двоих» (1)
01.30, 03.50 «Ночная 

жизнь»
03.35 «Мобильные раз-

влечения»

11 Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55 Сериал «Мятежный 

путь»
06.35 Kids’ Time
06.40 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.30 «Транспортный 
меридиан»

07.40 Сериал «Как сказал 
Джим»

09.00, 00.00 Погода
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45 «Мой малыш»
15.15 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

03.25 канала
19.25 Пираньи
20.50 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

21.00 «Стоп-кадр»
22.00 «Вiдверто про 

Злагоду!»
22.15 Светлые головы. 

Летние игры
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»

23.55 Спортрепортер
00.05 Служба розыска 

детей
00.10 Сериал «Затерян-

ные»
01.05 Сериал «Сердце-

едки»
02.45 Сериал «Грань»
04.00 Українцi Любов
04.55 Зона ночi

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05 Сериал «Пончик 

Люся»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

11.00 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

14.05 «Люблю, не могу!»
15.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
16.50 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Верю»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.10 «Гениальный 

отшельник. Вечная 
музыка Шварца»

23.05 Сериал «Каменская»
00.00 Х/ф «Я подарю себе 

чудо». 1с
00.55 Вести.ru
01.15 Х/ф «Открытая 

книга». 5с
02.55 Новости культуры

нтв-МИр
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2». «Цветы 
зла», «Олимпийский 
резерв»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

10.05 «Самые громкие 
русские сенсации»

11.50 «Музыкальные 
истории»

12.35 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30, 03.20 «Судебный 
детектив»

16.40 Сериал «Литейный». 
«Бронежилет»

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-3». 
Фильм 4.»Фолинг ин 
лав» 1 часть

19.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-4». 9, 10 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат». 

«Работа на две ставки»
23.40 Сериал «Глухарь. 

Продолжение». «Бутыл-
ки», «Банда»

01.30 «Евгений Мартынов. 
Последний романтик»

02.15 «Прокурорская 
проверка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20, 02.30 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15, 03.30 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.35 «Русалим. В гости 
к Богу»

23.50 «На ночь глядя»
00.45 Сериал «Наслед-

ство»
01.45 «Мини-юбка. Корот-

кая история»

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

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.30 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Детектор лжи»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

ками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00, 00.05 «Пусть 

говорят»

18.00 «Время».
18.30, 00.55 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.30 «Русалим. В гости 
к Богу»

20.30 На ночь глядя
21.20 «Мини-юбка. Корот-

кая история»
22.05 Х/ф «Время желаний»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «М/фы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Крот»
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала 
- 4»

11.00 «Грани недели»
12.00 «2012»
13.00 Х/ф «Игра в брас-

летах»
15.00, 02.00 Сериал 

«Крот - 2»
16.00, 18.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет»
19.00, 04.00 «Клинч»
20.00 «Сканер»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Звезда экрана», 

М/фы для взрослых

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.00 Мама, я в эфире!
10.00, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Бои у 

17 параллели. Танец со 
смертью

14.15 Политклуб Виталия 
Портникова

17.15 Цивилизация. Быть 
Нилом Армстронгом

19.30, 02.30 Игра в слова и 
не только

20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Андрей Вы-
шинский

00.00 Сериал «24»
01.00 Музыка для 

взрослых
03.30 Как уходили кумиры. 

Арчил Гомиашвили

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
09.20, 16.55 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.50 События
10.50 Х/ф «Матч состоится 

в любую погоду»
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Мужская 

работа-2»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Наши любимые 

животные
17.45 Сериал «Пять шагов 

по облакам»
19.15 «Место для дискус-

сий». Ток-шоу
20.05 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
23.10 «Футбольный 

центр»
23.40 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева»
00.30 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.25 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.10 Саундтреки
07.00 Х/ф «Иностранка» (1)
08.20 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» (1)
10.00 Х/ф «Противостоя-

ние» (1)
17.35 Х/ф «Голубая стрела» 

(1)
19.15 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбардиров-
щика» (1)

20.50 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (1)

22.45 Х/ф «Елки-палки» (1)
00.30 Х/ф «Ракеты не долж-

ны взлететь» (1)
02.00 Х/ф «Туннель» (1)

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Шагреневая кожа»
10.45, 18.45, 02.45 Комедия 

«Мой единственный»
12.40, 20.40, 04.40 Комедия 

«Гений»
15.20, 23.20, 07.20 Мело-

драма «Мои черничные 
ночи»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Фильм-

сказка «На златом 
крыльце сидели...»

06.10, 10.10, 14.10 
Мультсериал «Старые 
знакомые» ф.2, «Как 
потерять вес?», «Сказка 
за сказкой»

07.00, 11.00 М/ф «При-
ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы»

08.10, 12.10 М/ф «Летучий 
корабль» Сборник М/

фов «Сладкая сказка», 
«Чуффык»

15.00 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»

16.25 Мультсериал «Али-
са в Стране чудес», 1 с., 
«Самый главный»

17.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 2 с., 
«Халиф-аист», «Салют, 
Олимпиада!»

18.00 «Мудрые сказки те-
тушки Совы», «Квартет 
для двух солистов», 
«Желтик»

наше КИно
07.00 Х/ф «Миф о Леониде»
09.00 Х/ф «Елки-палки!..»
11.00 Х/ф «Орландо»
13.00 Х/ф «Не забудь... 

Станция Луговая»
14.30 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки (Ночь 
перед Рождеством)»

16.00 Х/ф «Дом на песке»
17.30 Х/ф «Путешествие в 

счастливую Аравию»
19.00 Х/ф «Петр Первый». 

1 с.
21.00 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен»
23.00 Х/ф «Концерт для 

крысы»
01.00 Х/ф «Поручик Киже»
02.30 Х/ф «Весь мир в 

глазах твоих...»
04.00 Х/ф «Пока стоят 

горы...»
05.30 Х/ф «Бабник - II»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Рай»
08.00 Х/ф «Шарада»
10.00, 02.05 Х/ф «Неви-

димка 2»
12.00, 04.00 Х/ф «Красав-

чик Алфи: Чего хотят 
мужчины»

14.00 Х/ф «Игры страсти»
16.00 Х/ф «Обвиняемые»
18.00 Х/ф «Отвези меня 

домой»
19.40 «Плюс кино»
20.10 Х/ф «Погребённый 

заживо»
22.00 Х/ф «Джинджер и 

Фред»
00.10 Х/ф «Газонокосиль-

щик»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после полу-

ночи»
06.10 По страницам про-

грамм «Вокруг смеха»
07.40 «Первый Всесоюз-

ный конкурс красоты». 
Заключительный 
концерт

09.00 Х/ф «Двойные непри-
ятности»

10.30 «Пока все дома»
11.00 «Здравствуй мир, 

здравствуй друг!». 
Концерт. 1 часть

12.00, 03.00 «Колба 
времени»

13.00 «Кошка на радиато-
ре». Телеспектакль

14.00 «Что? Где? Когда?»
15.40 «Свидание у рояля». 

Концерт
17.00 «Выставка Бура-

тино»
17.40 Д/ф «Детектив без 

детектива». 1 с.
18.50 М/ф «Дядя Федор, 

Пес и Кот», «Матроскин 
и Шарик»

19.10 Х/ф «Гостья из буду-
щего». 1 с.

20.20 Творческий вечер 
н.а. СССР Н.О. Гриценко. 
1 часть

21.00 «Рождённые в 
СССР»

22.00 «Салют, фестиваль!». 
Телемост Москва-Гава-
на. 1 часть

23.05 Д/ф «Гости бывают 
разные»

00.00 «Если хочешь быть 
здоров»

00.15 «Утренняя почта»
01.00 Спектакль «Иван 

Федорович Шпонька и 
его тетушка»

02.00 «Споемте, друзья!»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 4 с.
20.00 Сериал «Заложники 

любви». 1 с.
21.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 2 с.
22.00 Х/ф «20 декабря». 4 с.
23.30 Х/ф «Человек со 

свалки». 1 с.
01.00 Сериал «Плата за 

любовь». 5 с.
02.00 Сериал «Заложники 

любви». 2 с.
03.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 3 с.

TV 1000
03.00 Драма «Магнолия»
06.30 Драма «Мамонт»
09.00 Приключения «Трое 

в каноэ»
11.00 Драма «Черная 

cмерть»
12.50 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»
15.00 Х/ф «Ночной рейс»
16.50 Драма «Девять»
19.00 Драма «Сортировка»
21.00 Криминальное ки-

но «Девушка, которая 
взрывала воздушные 
замки»

00.10 Триллер «Подозри-
тельные лица»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 Муль-
тсериал «Бен 10. Ино-
планетная сила» (1)

08.00 «Броня России»
09.00, 21.25 «Улетное 

видео по-русски»
09.30 Х/ф «Приключения 

Посейдона» (1)
11.40, 12.45, 13.50, 14.55 

Сериал «Банды» (1)
16.00 «Тайны мира. Печать 

Бога»
17.00 «Тайна спасения»
18.00 «Крылья России»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
21.00 «Новости 2+2»
21.15, 00.00 «Проспорт»
21.20 «Этап кубка мира по 

ралли Баха Испания»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-4» (2)

00.05 Х/ф «Месть» (3)
02.25 Сериал «Пелагия и 

белый бульдог» (1)
03.50 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Последнее 

испытание Шаолиня»
06.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
08.00 Научная фантастика 

«Особь 3»
10.00 Боевик «Сегодня ты 

умрешь»
11.50 Комедия «Бандиты»
14.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
15.50 Драма «Война Харта»
18.10 Боевик «СуперМак-

Грубер»
20.00 Боевик «Ход коро-

левой»
22.05 Драма «Законопос-

лушный гражданин»
00.00 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви»
01.20 Мягкая эротика 

«Горячие и пряные»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Х/ф «Высота»
05.25 Приключения «Дом 

на дюнах»
06.30 Мелодрама «Осень, 

Чертаново...»
08.15 Киноальманах «В 

профиль и анфас»
09.30 Боевик «Воры в 

законе»
11.00, 13.10, 19.00, 20.50, 

02.55 «Окно в кино»
11.05 Сериал «Круиз», 4 с.
12.00 Сериал «Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Соба-
ка Баскервилей», 1 с.

13.20 Комедия «Брелок с 
секретом»

14.25 Х/ф «Этюд для до-
мино с роялем»

14.45 Мелодрама «Кто 
поедет в Трускавец»

16.00 Детектив «Девять 
дней до весны»

17.30 Комедия «Чудный 
характер»

20.00 Сериал «Круиз», 5 с.
20.55 Х/ф «Точка кипения»
21.25 Мелодрама «Я тебя 

обожаю...»
22.55 Комедия «Дорогое 

удовольствие»
00.20 Кинороман «Вели-

кий самоед»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Кубанские 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Сумасшедшие 

деньги»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Улыбка Мело-

меты»
21.15 Х/ф «Герой ее 

романа»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 23.30 MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

мужчины»
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 Мультсериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

10.25 «Лица вещей»
11.30 Х/ф «Везучая»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Трудный вопрос»
20.20 «Игры сильнейших»
21.05 «Кухня на шпильках»
22.00 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»

09:00 – 09:30 День за днем
09:30 – 09:45 Мир профессий
09:45 – 10:00 Украина в 

кадре 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 23 липня
Cхід 5.13 Захід 20.55
Тривалість дня 15.42

Схід 10.18 
Захід 22.18

ДіваЛеонтій, Антоній

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.35 

Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.30, 

12.15, 15.25, 16.50, 23.40 
Погода

06.20, 23.45 От первого 
лица

07.15 М/ф
07.25 Эра бизнеса
07.35, 08.40 Формула 

любви. В.Малежик. 1-2 
часть

08.15 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.35 Свет
10.00 Хомка смакует, 

телеки дарит
10.05 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 В гостях у Д. Гордона
12.00, 18.35, 21.20 Деловой 

мир
12.20 На счастье
12.40, 03.05 Х/ф «Операция 

«Трест» 2с
14.15 Формула любви. 

Армен Джигарханян
15.00 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30, 16.55 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости 

(сурдоперевод)
18.55 21-й Междуна-

родный фестиваль 
искусств «Славянский 
Базар в Витебске»

21.30 Смешной и еще 
смешнее

22.00, 22.55 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, 

Максима
23.25 Итоги
00.15 Новые песни о 

главном
01.35 Сериал «Сезон 

убийств» 4с
04.40 Фольк-music
05.25 Точка зрения

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 Мультсериал «Ти-
мон и Пумба» (1)

08.00, 14.00 Сериал «Днев-
ник доктора Зайцевой»

09.00 «Территория 
обмана»

10.05, 04.10 «Их нравы»
11.05 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.00, 13.00, 04.45, 05.35 

Сериал «Метод Лав-
ровой»

15.05 Х/ф «Непридуманное 
убийство» (1)

20.15 «Добрый вечер»
22.15 «Иллюзия безопас-

ности. Гений чистой 
кислоты»

23.20 Х/ф «Ливень» (2)
01.15 Х/ф «Вирус» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

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

12.00, 18.00 Новости
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Мой ласко-

вый и нежный мент» (1)
12.15 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.45 «Подроб-

ности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)
22.25 Х/ф «На краю стою» 

(2)
00.20 Х/ф «Престиж» (2)
03.10 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.05, 06.25, 02.05, 03.25 

Погода
05.10, 08.45, 03.00 Факты

05.35, 04.20 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые 

факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.35, 12.40 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
09.30, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 Сериал «Даль-

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

ские дьяволы»
15.20, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.25 Сериал «Особо 

опасен»
00.45 Звездный тест-

драйв
02.10 Сериал «Жены 

футболистов-5»
03.35 Сериал «День триф-

фидов»

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 «Мир 

животных»
11.00 «Магия природы»
11.30, 01.00 Док.сериал 

«Тайны подводного 
мира»

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 «Антон Иванович 

сердится» 1 категория
16.50 «Вiдкрита влада»
17.10 «Мир увлечений»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Д/ф «Богу и людям»
22.00 «Медицинский 

тележурнал»
23.10 Х/ф «У людях» 1 

категория

новый Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25, 07.25 Kids Time
06.30 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.20, 00.00 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим»
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.15, 23.55 Спортре-

портер
19.25 Пираньи
20.50 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

21.55 Шуры-Амуры
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.05 Сериал «Затерян-

ные»
01.05 Сериал «Сердце-

едки»
02.45 Сериал «Грань»
03.25 Зона ночi Культура
03.30 Легендарне парi

СтБ
05.25 «Документальный 

детектив»
06.15, 01.55 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
08.05, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.05 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды» (1)
11.05 Сериал «Татьянин 

день» (1)
13.05 «Битва экстрасенсов. 

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

Новини»
19.10 Сериал «Карамель» 

(1)
20.10 «Моя правда. Наташа 

Королева»
21.10 «Моя правда. Дми-

трий Дюжев»
22.40 «Моя правда. Серега. 

Жизнь под грифом 
«секретно»

23.50 «Параллельный 
мир»

01.05 Сериал «Доктор 
Хаус» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.50 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 13.15 М/фы
07.00, 16.00, 03.50 Страна 

советов
08.00, 04.35 Социальный 

статус: ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Пари»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Берег его 

жизни» 2 с.
13.55 Вицин, которого мы 

не знали
15.20, 01.45 Линия по-

ведения
17.55, 01.20 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40 Картинки дикой 

природы
22.50 Кинофан: Х/ф «Мил-

лиарды Бейли»

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.35 Дом-2
07.05, 08.25 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Телепузики
08.00 Лентяево
09.00 Ералаш
09.10 Сериал «Ранетки» 

256 с. (1)
10.10 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 109 с. (1)
11.05 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 17 с. (1)

11.55 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 67 с. (1)

12.20, 19.35 Богиня 
шопинга

12.55 Сериал «Зайцев 
+1» (1)

13.30, 16.30 Одна за всех
13.55 Сериал «Маргоша» 

17 с. (1)
14.55 Сериал «Ранетки» 

257 с. (1)
15.55, 22.30 Чертовки в 

юбках
16.55 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
18.35, 02.55 У ТЕТа тато!
19.10, 02.30 БарДак
21.05 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.40 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.05 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 15 с. (3)

00.30 Х/ф «Артефакт» (2)
02.05 Дом-2. Спецвыпуск

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.55 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.15, 13.00 Сериал 
«След» (1)

10.00 Сериал «Супруги» (1)
11.00, 05.25 Сериал «Вися-

ки - 2» (1)
12.00, 04.35 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 04.00 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00 «Новая волна в Юр-

мале - 2012». Открытие 
фестиваля

00.25 Сериал «Мёрси» (2)
01.20 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 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, 
03.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30 «Утро со звездой»
07.55, 08.35 «Трансмиссия-

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

12.55, 14.15, 17.20, 17.50, 
22.35, 22.55, 23.50, 
00.35, 02.50, 03.30, 04.30 
«Погода»

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.00, 05.15 
«Время. Итоги дня»

13.10 «Налоговый 
дневник»

16.15 «Трансмиссия»
17.25, 04.40 «Акцент»
18.15, 03.40 «Энергонад-

зор»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Агрокон-

троль»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «История Украины»
07.05 Х/ф «Вечный зов» 

5 с. (1)
08.40, 19.00, 21.30, 00.50, 

03.25, 05.15 «Свiдок»
09.00, 21.50 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк»
10.00, 22.50 Сериал «Закон 

и порядок»
11.00, 01.20 «Уголовные 

дела»
12.00, 02.20 Сериал «Ин-

спектор Деррик» (1)
13.15, 19.20 Сериал «Воз-

вращение Синдбада»
15.20 Х/ф «Майор «Вихрь» 

1 с. (1)
16.50 Х/ф «Вечный зов» 

6 с. (1)
18.30 «Речовий доказ». 

Особо опасные убийцы
23.50 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

03.50 «Речовий доказ»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/ф «Маленькие Эйн-

штейны» (1)
08.35 М/фы
09.10, 15.00 «Самый 

умный»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
14.00, 19.00 «Одень меня, 

если сможешь»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
22.40 «2 полоски»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Закрытая 

школа»
01.20 Сериал «Косяки» (2)
02.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25 Kids’ Time
06.30 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.25 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 03.25 
канала

08.00 «Украинские 
традиции»

09.05, 15.50 Сериал «Моло-
дожены»

10.25 Сериал «Папины 
дочки»

13.55 Мультсериал «При-
ключения Джеки Чана»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Приемная депу-

тата»
21.00 «Просто собака»
21.55 Шуры-Амуры
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.55 Спортрепортер
00.00 Погода
00.05 Сериал «Затерян-

ные»
01.05 Сериал «Сердце-

едки»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05 Сериал «Пончик 

Люся»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

11.00 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

14.05 «Люблю, не могу!»
15.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
16.50 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Верю»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.10 «Смех сквозь слезы. 

Леонид Енгибаров»
23.05 Сериал «Каменская»
00.00 Х/ф «Я подарю себе 

чудо». 2с
00.55 Вести.ru
01.15 Х/ф «Открытая 

книга». 6с
02.55 Новости культуры

нтв-МИр
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Коварство и любовь», 
«Нет наркотикам «

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Кулинарный 
поединок»с Оскаром 
Кучерой

10.25 «Профессия - ре-
портер»

11.00 Сериал «Опер-
группа-2». «Швед под 
Выборгом» Фильм 4. 
1 часть

12.35 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30, 03.20 «Судебный 
детектив»

16.40 Сериал «Литейный». 
«Подозреваемый»

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-3». 
Фильм 4.»Фолинг ин 
лав» 2 часть

19.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-4». 11, 12 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат». 

«Последний пенальти»
23.40 Сериал «Глухарь. 

Продолжение». «Бег», 
«Салочки»

01.30 «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая 
роль»

02.15 «Прокурорская 
проверка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55, 03.05 «Модный 

приговор»
12.20, 02.15 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.45 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.35 «Неспортивная 
Британия. Это надо 
увидеть»

23.50 «На ночь глядя»
00.45 Сериал «Наслед-

ство»

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

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.30 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Детектор лжи»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

ками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00, 00.05 «Пусть 

говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.30 «Неспортивная 
Британия. Это надо 
увидеть»

20.30 На ночь глядя
21.20 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?»
22.35 Х/ф «Летние га-

строли»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Крот - 2»

10.00, 21.00, 03.00 Сериал 
«Москва. Три вокзала 
- 4»

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез. Американская 
армия»

12.00 «Сканер»
13.00 Х/ф «Звезда экрана», 

М/фы
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет»
19.00, 04.00 «Полный 

альбац»
20.00 «Большой дозор»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Игра в слова и не 

только
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Быть 

Нилом Армстронгом
14.15 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.15 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Андрей Вы-
шинский

17.15 Цивилизация. 
Рождение Израиля

19.30, 02.30 Альбертэйн-
штейн

21.00, 01.00 Музыка для 
взрослых

00.00 Сериал «24»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Круг»
09.20, 16.55 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

23.15 События
10.45 Х/ф «Любимая дочь 

папы Карло»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Мужская 

работа-2»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Барышня и 

кулинар».
17.45 Сериал «Пять шагов 

по облакам»
19.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

23.35 «Мозговой штурм. 
Интернет-мышление»

00.05 Х/ф «Бесшабашное 
ограбление»

02.05 Д/ф «Конец света. Как 
это будет»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Ссора в Лука-

шах» (1)
07.40 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить» (1)
14.30 Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбардиров-
щика» (1)

15.55 Х/ф «Елки-палки» (1)
17.40 Х/ф «На войне как на 

войне» (1)
19.25 Х/ф «Пираты ХХ 

века» (1)
21.05 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре» (1)
23.50 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»» (1)
01.05 Х/ф «Ракеты не долж-

ны взлететь» (1)
02.30 Киноляпы
03.30 Саундтреки
04.30 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Детектив 

«Комиссар Мегрэ: игры 
с тенью»

10.40, 18.40, 02.40 Боевик 
«Десантура. Никто 
кроме нас»

11.40, 19.40, 03.40 Фанта-
стика «Ящик Ковака»

13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Мамаши»

15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Защитник»

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

ти капитана Гранта»
06.25, 10.25, 14.25 Мультсе-

риал «Алиса в Стране 
чудес», 1 с., «Самый 
главный»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 2 с., 
«Халиф-аист», «Салют, 
Олимпиада!»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Квартет для двух со-
листов», «Желтик», «Как 
стать большим»

15.00 Х/ф «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали». 1серия

16.05 Мультсериал 
«Алиса в Стране чудес», 
2 с., «Петух и боярин», 
«Чумацкий шлях», «Как 
ослик грустью забо-
лел», «Мы с Джеком»

17.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 3 с., 
«Ореховый прутик», 
«Мы идем искать»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Укра-
денный месяц»

наше КИно
07.00 Х/ф «Петр Первый». 

1 с.
09.00 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен»
11.00 Х/ф «Концерт для 

крысы»
13.00 Х/ф «Поручик Киже»
14.30 Х/ф «Весь мир в 

глазах твоих...»
16.00 Х/ф «Пока стоят 

горы...»
17.30 Х/ф «Бабник - II»
19.00 Х/ф «Петр Первый». 

2 с.
21.00 Х/ф «Шоу-бой»
23.00 Х/ф «Трудно первые 

сто лет»
01.20 Х/ф «Процесс о трех 

миллионах»
02.30 Х/ф «Полигон - 1»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Игры страсти»
08.00 Х/ф «Обвиняемые»
10.00, 02.00 Х/ф «Отвези 

меня домой»
11.40 «Плюс кино»
12.10, 04.00 Х/ф «Погре-

бённый заживо»
14.00 Х/ф «Джинджер и 

Фред»
16.10 Х/ф «Газонокосиль-

щик»
18.05 Х/ф «Четыре льва»
20.00 Х/ф «Отзвуки эха»
22.00 Х/ф «Замёрзшая 

река»
00.00 Х/ф «Газонокосиль-

щик 2: За пределами 
киберпространства»

ноСтальГИЯ
05.00 «Здравствуй мир, 

здравствуй друг!». 
Концерт. 1 часть

06.00 «Рожденные в 
СССР». Лучшее

07.00 Cпектакль «Кошка 
на радиаторе»

08.00 «Что? Где? Когда?»
09.40 «Свидание у рояля». 

Концерт
11.00 «Выставка Бура-

тино»
11.40 Д/ф «Детектив без 

детектива». 1 с.
12.50 М/ф «Дядя Федор, 

Пес и Кот». «Матроскин 
и Шарик»

13.10 Х/ф «Гостья из буду-
щего». 1 с.

14.20 Творческий вечер 
н.а. СССР Н.О. Гриценко. 
1 часть

15.00, 21.00 «Рождённые 
в СССР»

16.00 «Салют, фестиваль!». 
Телемост Москва-Гава-
на. 1 часть

17.00 Фильм-концерт 
«Темп»

17.30 «Сиди и смотри»
17.45 Д/ф «Детектив без 

детектива». 2 с.
19.10 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 2 с.
20.20 Творческий вечер 

н.а. СССР Н.О. Гриценко. 
2 часть

22.00 «Салют, фестиваль!». 
Телемост Москва-Гава-
на. 2 часть

23.00 «До и после полу-
ночи». 2 часть

00.10 По страницам про-
грамм «Вокруг смеха»

01.40 «Первый Всесоюз-
ный конкурс красоты». 
Заключительный 
концерт

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 5 с.
20.00 Сериал «Заложники 

любви». 2 с.
21.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 3 с.
22.00 Х/ф «Человек со 

свалки». 1 с.
23.30 Х/ф «Человек со 

свалки». 2 с.
01.00 Сериал «Плата за 

любовь». 6 с.
02.00 Сериал «Заложники 

любви». 3 с.

TV 1000
03.00 Х/ф «Ночной рейс»
05.00 Драма «Черная 

cмерть»
07.00 Приключения «Трое 

в каноэ»
08.50 Драма «Девять»
11.00 Боевик «Дикий, 

дикий Запад»
13.00 Драма «Происхож-

дение»
15.00 Драма «Сортировка»
17.00 Комедия «Это 

развод!»
19.00 Комедия «Страна 

чудаков»
21.00 Триллер «Подозри-

тельные лица»
23.00 Драма «Последняя 

любовь на Земле»
01.00 Комедия «Дом, где 

говорят»Да»»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 Муль-
тсериал «Бен 10. Ино-
планетная сила» (1)

08.00, 18.00 «Крылья 
России»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.00 «Про-

спорт»
09.20, 21.20 «Этап кубка 

мира по ралли Баха 
Испания»

09.25 «ГАИ. Дорожные 
войны»

09.55, 10.20 Сериал «Сле-
даки» (1)

10.55 Сериал «Москва. Три 
вокзала-2» (1)

11.55, 21.25 «Улетное 
видео по-русски»

12.20 Х/ф «Нация пришель-
цев» (1)

14.10 Х/ф «Опасная 
гастроль» (1)

16.00 «Тайны мира.
Любовь»

17.00 «Земля в поисках 
создателя»

19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-4» (2)

00.05 Х/ф «Болото» (3)
01.45, 02.00 Сериал «На 

краю Вселенной» (3)
02.20 Сериал «Пелагия и 

белый бульдог» (1)

TV1000 AcTIon
04.00 Научная фантастика 

«Особь 3»
06.00 Боевик «Сегодня ты 

умрешь»
08.00 Боевик «Победители 

и грешники»
10.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
11.50 Драма «Война Харта»
14.00 Боевик «СуперМак-

Грубер»
16.00 Боевик «Широко 

шагая»
17.50 Драма «Бобби»
20.00 Драма «Законопос-

лушный гражданин»
22.00 Драма «Исчезнове-

ние Элис Крид»
00.00 Мягкая эротика 

«Горячие и пряные»
01.20 Мягкая эротика 

«Зротик»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05 Сериал «Кру-

из», 5 с.
04.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей 3»

05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.50, 02.25 Х/ф «Кардио-
романс»

06.20 Мелодрама «Я тебя 
обожаю...»

07.50 Х/ф «Дорога»
09.30 Трагикомедия 

«Слёзы капали»
12.00 Сериал «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей»

13.15 Х/ф «Дорога на»
13.50 Мелодрама «Не со-

шлись характерами»
15.10 Комедия «Отдамся в 

хорошие руки»
16.55 Мелодрама «Ско-

рый поезд»
18.30 Х/ф «Точка кипения»
20.00 Сериал «Круиз», 6 с.
20.55 Х/ф «Долгая прогулка 

навсегда»
21.15 Драма «Комната с 

видом на огни»
22.50 Муз.фильм «Песни 

моря»
00.15 Мелодрама «Звон 

уходящего лета»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «В степях 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35, 15.00 Х/ф «Улыбка 

Мелометы»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
21.15 Х/ф «Племянник, или 

Русский бизнес 2»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.40, 23.30 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

мужчины»
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 Мультсериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

10.25 «КиноМакси»
11.30, 22.00 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Женские откро-

вения»
20.20 «В поисках новых 

впечатлений»
21.05 «Лица вещей»

09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 10:00 Социальные 

грани 
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, 24 липня
Cхід 5.15 Захід 20.53
Тривалість дня 15.38

Схід 11.33 
Захід 22.42

ТерезиОльга
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трК «КрИворІЖЖЯ»

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

Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.20, 

12.30, 15.25, 16.50, 23.15 
Погода

06.20, 23.40 От первого лица
07.15 М/ф
07.25 Эра бизнеса
07.35, 08.40 Формула люб-

ви. Е.Яковлева. 1-2 часть
08.15 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30 Контрольная работа
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.10 В гостях у Д. Гордона
12.10, 18.30, 21.15 Деловой 

мир
12.35 Граница государства
12.55 Наша песня
13.35 Х/ф «Операция 

«Трест» 3с
15.00 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30, 16.55 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости (сур-

доперевод)
18.45 Страну - народу
19.05 21-й Международный 

фестиваль искусств 
«Славянский Базар в 
Витебске»

20.50 Мегалот
21.25 Смешной и еще 

смешнее
21.50 Народный список
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Итоги
23.20 Эксперт на связи
00.10 Новые песни о 

главном
01.30 Сериал «Сезон 

убийств» 5с

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30 ТСН: «Телевизи-

онная служба новостей»
07.30 Мультсериал «Тимон 

и Пумба» (1)
08.00, 14.00 Сериал «Днев-

ник доктора Зайцевой»
09.05 «Иллюзия безопас-

ности. Гений чистой 
кислоты»

10.10 «Их нравы»
11.05 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.00, 13.00, 03.20, 04.10 Се-

риал «Метод Лавровой»
15.05 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» (1)
20.15 Х/ф «Пятый элемент» 

(1)
22.50 «Деньги»
23.55 Х/ф «Айборги» (2)
01.50 Х/ф «Ливень» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.00 «Новости»
07.30 Спорт в Подробностях
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Мой ласко-

вый и нежный мент» (1)
12.15 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»
18.10 Сериал «Кровинушка» 

(1)
19.05 Программа «О жизни»
20.00, 02.35 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)
22.25 Х/ф «Женская дружба» 

(1)
00.30 «Парк автомобильного 

периода»
01.10 Х/ф «Грязный стыд»
03.00 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.05 Док.сериал «Подво-

дная Вселенная»

ICTV
04.55 Служба розыска 

детей
05.00, 06.20, 02.05, 03.25 

Погода
05.05, 03.00 Факты

05.30, 04.25 Свитанок
06.15, 07.35 Деловые 

факты
06.25, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.30 Анекдоты по-

украински
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 Сериал «Даль-

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

ские дьяволы»
15.20, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
22.30 Факты. Итог дня
23.30 Сериал «Особо 

опасен»
00.45 Звездный тест-

драйв

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, 18.30, 02.00 Док.

сериал «Этот загадоч-
ный мир»

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Д/ф «Богу и людям»
10.30 Док.сериал «Мир 

животных»
11.00, 16.45 «Магия при-

роды»
11.30, 01.00 Док.сериал 

«Тайны подводного 
мира»

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 «Богатая не-

веста» 1 категория
17.10 «На углу улиц»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

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

ствия»
23.10 Х/ф «Мои универси-

теты» 1 категория

новый Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25, 07.25 Kids Time
06.30 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.20, 00.05 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим»
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.15, 00.00 Спортре-

портер
19.25 Пираньи
20.50 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

21.55 Кабриолето
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.10 Служба розыска 

детей
00.15 Сериал «Затерян-

ные»
01.10 Сериал «Сердце-

едки»
02.50 Сериал «Грань»
03.30 Зона ночi Культура
03.35 Невгамовний 

Пантелеймон
04.05 Зона ночи
04.10 Семеренки
05.00 Зона ночi

СтБ
05.30 «Документальный 

детектив»
06.20, 01.45 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
08.05, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.05 Х/ф «На мосту» (1)
11.15 Сериал «Татьянин 

день» (1)
13.15 «Битва экстрасенсов. 

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

Новини»
19.05 Сериал «Карамель» 

(1)
20.10 «Спасите нашу 

семью»
22.25 «Звездная жизнь. За-

муж за иностранца»
23.25 «Параллельный 

мир»
00.50 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.50 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.40 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Пари»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Берег его 

жизни» (3) с.
13.45, 21.40, 05.10 Картин-

ки дикой природы
15.20, 03.15 Линия по-

ведения
17.55, 02.50 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
22.40 Кинофан: Х/ф «Не-

званый гость» (2)
01.20 Х/ф «Компрометиру-

ющие ситуации. Истин-
ная женщина» (3)

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.35 Дом-2
07.05, 08.25 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Телепузики
08.00 Лентяево
09.00 Ералаш
09.10 Сериал «Ранетки» 

257 с. (1)
10.10 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 110 с. (1)
11.05 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 18 с. (1)

11.55 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 68 с. (1)

12.20, 19.35 Богиня 
шопинга

12.55 Сериал «Зайцев 
+1» (1)

13.30, 16.30 Одна за всех
13.55 Сериал «Маргоша» 

18 с. (1)
14.55 Сериал «Ранетки» 

258 с. (1)
15.55, 22.30 Чертовки в 

юбках
16.55 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
18.35, 03.10 У ТЕТа тато!
19.10, 02.45 БарДак
21.05 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.40 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.05 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 16 с. (3)

00.30 Х/ф «Человек с буль-
вара КапуциноК» (2)

02.20 Дом-2. Спецвыпуск

трК «уКраИна»
06.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.55 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.15, 13.00 Сериал 
«След» (1)

10.00 Сериал «Супруги» (1)
11.00, 05.25 Сериал «Вися-

ки - 2» (1)
12.00, 04.40 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 04.00 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00 «Новая волна в 

Юрмале - 2012»
00.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.00 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)
01.50 Х/ф «Добро по-

жаловать домой, Роско 
Дженкинс» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 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, 
03.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30 «Утро со звездой»
07.55, 08.35 «Трансмиссия-

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 
17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 
00.35, 02.50, 03.30, 04.30 
«Погода»

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.00, 05.15 
«Время. Итоги дня»

15.15 «Здоровые исто-
рии»

16.15 «Драйв»
17.25, 04.40 «Арсенал»
18.15, 03.40 «Агрокон-

троль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Сканер»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «История Украины»
07.00 Х/ф «Вечный зов» 

6 с. (1)
08.40, 19.00, 21.30, 00.50, 

03.20, 05.15 «Свiдок»
09.00, 21.50 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк»
10.00, 22.50 Сериал «Закон 

и порядок»
11.00, 01.20 «Уголовные 

дела»
12.00, 02.15 Сериал «Ин-

спектор Деррик» (1)
13.15 Сериал «Возвраще-

ние Синдбада»
15.25 Х/ф «Майор «Вихрь» 

2 с. (1)
17.00 Х/ф «Вечный зов» 

7 с. (1)
18.30 «Правда жизни». 

Пройти проверку 
взрывом

19.20 Сериал «Танец 
горностая»

23.50 Сериал «Кримина-
листы: мыслить как 
преступник» (2)

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/ф «Маленькие Эйн-

штейны» (1)
08.35 М/фы
09.10, 15.00 «Самый 

умный»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
14.00, 19.00 «Одень меня, 

если сможешь»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Закрытая 

школа»
01.20 Сериал «Косяки» (2)
02.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25 Kids’ Time
06.30 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.25 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 03.30 
канала

08.00 «Клиника семейной 
медицины»

09.05, 15.50 Сериал «Моло-
дожены»

10.25 Сериал «Папины 
дочки»

13.55 Мультсериал «При-
ключения Джеки Чана»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Ваше право»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.15 Кабриолето
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.00 Спортрепортер
00.05 Погода
00.10 Служба розыска 

детей
00.15 Сериал «Затерян-

ные»
01.10 Сериал «Сердце-

едки»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05 Сериал «Пончик 

Люся»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

11.00 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

14.05 «Люблю, не могу!»
15.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
16.50 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Верю»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.10 Торжественное 

открытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2012». Транс-
ляция из Юрмалы

00.35 Сериал «Детектив-
ное агентство «Иван да 
Марья»

01.30 Вести.ru
01.45 Х/ф «Открытая 

книга». 7с

нтв-МИр
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Свежий дизайн», 
«Табельное оружие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Квартирный 
вопрос»

10.30 «Русская начинка»
11.05 Сериал «Опер-

группа-2». «Швед под 
Выборгом» Фильм 4. 
2 часть

12.35 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30, 03.20 «Судебный 
детектив»

16.40 Сериал «Литейный». 
«Работа с населением»

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-3». 
Фильм 5.»Телохрани-
тель» 1 часть

19.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-4». 13, 14 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат». 

«Школьная королева»
23.40 Сериал «Глухарь. 

Продолжение». «Фей-
ерверк», «Проверка»

01.30 «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, Бабушка!»

02.15 «Прокурорская 
проверка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55, 03.05 «Модный 

приговор»
12.20, 02.10 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.40 «Высоцкий. Послед-
ний год»

23.45 «Своя колея»
01.00 Сериал «Наследство»

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

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.30 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Детектор лжи»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

ками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00, 00.05 «Пусть 

говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.30 «Высоцкий. Послед-
ний год»

20.25 «Своя колея»
21.30 Х/ф «Флика 2»
23.00 «Акулы атакуют»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Крот - 2»
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала 
- 4»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина», М/фы
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет»
19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брик-
милле», х/ф «Еврейское 
счастье»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Альбертэйнштейн
10.00, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Рождение Израиля
14.15, 01.00 Музыка для 

взрослых
17.15 Цивилизация. Из 

пепла Гаити
19.30, 02.30 Про мир с 

Мридулой Гош
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
00.00 Сериал «24»
03.30 Как уходили кумиры. 

Анатолий Ромашин
04.30 Х/ф «Герои Сибири»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Меня это не 

касается»
09.20, 16.55 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

23.05 События
10.50 Х/ф «Ночь длиною в 

жизнь»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Мужская 

работа-2»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.40 Сериал «Пять шагов 

по облакам»
19.15 «Доказательства 

вины. Семейные 
«скелеты»

20.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

23.25 Х/ф «Искатели при-
ключений»

01.30 Х/ф «Вторжение»

Энтер-ФИльМ
05.30 Х/ф «Шофер поне-

воле» (1)
07.10 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить» (1)
14.05 Х/ф «Голубая стрела» 

(1)
15.45 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» (1)
17.40 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган» (1)
19.05 Х/ф «Злой дух 

Ямбуя» (1)
21.00 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо» (1)
23.25 Х/ф «Конец импера-

тора тайги» (1)
00.55 Х/ф «Забудьте слово 

«смерть»» (1)
02.10 Киноляпы
03.10 Саундтреки

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Детектив 

«Комиссар Мегрэ: 
ловушка»

10.40, 18.40, 02.40 Боевик 
«Десантура. Никто 
кроме нас»

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Страна слепых»

13.30, 21.30, 05.30 Боевик 
«Линия»

15.10, 23.10, 07.10 Триллер 
«Кровь и вино»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали». 1 с.

06.05, 10.05, 14.05 Мультсе-
риал «Алиса в Стране 
чудес», 2 с., «Петух и 
боярин», «Чумацкий 
шлях», «Как ослик 
грустью заболел», «Мы 
с Джеком»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 3 с., 
«Ореховый прутик», 
«Мы идем искать»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Украденный месяц», 
«Кавардак»

15.00 Х/ф «Необыкно-
венные приключения 
Карика и Вали». 2 с.

16.05 Мультсериал «Али-
са в Стране чудес», 3 с., 
«Лев и заяц», «Спорт-
ландия», «Веселая 
карусель»

17.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 4 с., «Ма-
ленькая колдунья»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Маша 
и волшебное варенье», 
«Попался, который 
кусался!»

наше КИно
07.00 Х/ф «Петр Первый». 

2 с.
09.00 Х/ф «Шоу-бой»
11.00 Х/ф «Трудно первые 

сто лет»
13.20 Х/ф «Процесс о трех 

миллионах»
14.30 Х/ф «Полигон - 1»
16.00 Х/ф «...и другие офи-

циальные лица»
17.30 Х/ф «Просто Саша»
19.00 Х/ф «Плохой хоро-

ший человек»
21.00 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
23.00 Х/ф «Ночь грешников»
01.00 Х/ф «Случайный 

адрес»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Джинджер и 

Фред»
08.10 Х/ф «Газонокосиль-

щик»
10.05, 02.00 Х/ф «Четыре 

льва»
12.00, 04.00 Х/ф «Отзвуки 

эха»
13.40 «Плюс кино»
14.10 Х/ф «Замёрзшая 

река»
16.00 Х/ф «Газонокосиль-

щик 2: За пределами 
киберпространства»

18.00 Х/ф «Прирождённый 
гонщик»

20.00 Х/ф «Девять»
22.00 Х/ф «Народ против 

Ларри Флинта»
00.10 Х/ф «Затаившиеся»

ноСтальГИЯ
05.00 «Выставка Бура-

тино»
05.40 Д/ф «Детектив без 

детектива». 1 с.
06.50 М/ф «Дядя Федор, 

Пес и Кот». «Матроскин 
и Шарик»

07.10 Х/ф «Гостья из буду-
щего». 1 с.

08.20 Творческий вечер 
н.а. СССР Н.О. Гриценко. 
1 часть

09.00, 15.00, 21.00 «Рож-
дённые в СССР»

10.00 «Салют, фестиваль!». 
Телемост Москва-Гава-
на. 1 часть

11.00 Фильм-концерт 
«Темп»

11.30 «Сиди и смотри»
11.45 Д/ф «Детектив без 

детектива». 2 с.
13.10 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 2 с.
14.20 Творческий вечер 

н.а. СССР Н.О. Гриценко. 
2 часть

16.00 «Салют, фестиваль!». 
Телемост Москва-Гава-
на. 2 часть

17.00 «Человек и закон»
17.35 «Для вас, родители!»
18.15 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города». 1 с.
18.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 3 с.
19.45 «Шире круг». 1 часть
22.00 «... на стихи Пушкина»
23.00 «Здравствуй мир, 

здравствуй друг!». 
Концерт. 1 часть

00.00 «Рожденные в 
СССР». Лучшее

01.00 Спектакль «Кошка 
на радиаторе»

02.00 «Что? Где? Когда?»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 6 с.
20.00 Сериал «Заложники 

любви». 3 с.
21.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 4 с.
22.00 Х/ф «Человек со 

свалки». 2 с.
23.30 Х/ф «Человек со 

свалки». 3 с.
01.00 Сериал «Плата за 

любовь». 7 с.
02.00 Сериал «Заложники 

любви». 4 с.
03.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 5 с.

TV 1000
03.00 Драма «Происхож-

дение»
05.00 Боевик «Дикий, 

дикий Запад»
07.00 Боевик «Час рас-

платы»
09.10 Драма «Последняя 

любовь на Земле»
11.00 Комедия «Это 

развод!»
13.00 Комедия «Страна 

чудаков»
15.00 Комедия «Переход-

ный возраст»
16.50 Драма «Яркая 

звезда»
19.00 Драма «Молодость 

без молодости»
21.15 Комедия «Высший 

балл»
23.00 Комедия «Дом, где 

говорят»Да»»
01.00 Драма «Непристой-

ное предложение»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00 Мультсериал 
«Бен 10. Инопланетная 
сила» (1)

07.30 Мультсериал «Бен 
10. Инопланетная 
сверхсила» (1)

08.00, 18.00 «Крылья 
России»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.00 «Про-

спорт»
09.20 «Этап кубка мира по 

ралли Баха Испания»
09.25 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55, 10.20 Сериал «Сле-

даки» (1)
10.55 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» (1)
11.55, 21.20 «Улетное 

видео по-русски»
12.20 Х/ф «Нация при-

шельцев. Темный 
горизонт» (1)

14.10 Х/ф Прямой контакт» 
(1)

16.00 «Тайны мира. Магия 
чисел»

17.00 «Оборотная сторо-
на Вселенной»

19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-4» (2)

00.05 Х/ф «Они» (3)
01.50 Сериал «На краю 

Вселенной» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Победители 

и грешники»
06.00 Боевик «Широко 

шагая»
08.00 Драма «Танго с 

убийцей»
10.00 Боевик «Золотые 

цепи»
11.50 Драма «Бобби»
14.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
16.00 Детектив «Убийства 

в Оксфорде»
18.00 Триллер «Наркоз»
20.00 Х/ф «Из под земли»
21.40 Боевик «Убить 

Билла 2»
00.00 Мягкая эротика 

«Зротик»
01.40 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05 Сериал «Кру-

из», 6 с.
04.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей 3»

05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45, 02.25 Х/ф «Дорога 
на»

06.20 Драма «Комната с 
видом на огни»

07.50 Х/ф «Весёлые ребята»
09.25 Х/ф «Плохой хоро-

ший человек»
12.00 Сериал «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры», 1 с.

13.15 Х/ф «Точка кипения»
13.45 Комедия «Деловые 

люди»
15.10 Драма «Как поймать 

магазинного вора»
16.30 Мелодрама «Романс 

о влюблённых»
18.40 Х/ф «Долгая прогулка 

навсегда»
20.00 Сериал «Круиз», 7 с.
20.55 Х/ф «Кардиороманс»
21.30 Комедия «Лопухи»
22.50 Х/ф «Они сражались 

за Родину»
01.20 Мюзикл «Маленький 

школьный оркестр»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Х/ф «Невероятные 

приключения мистера 
Веста в стране больше-
виков»

07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Улыбка Мело-

меты»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Пикник»
21.15 Х/ф «Привет от 

тезки»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.40, 23.30 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

мужчины»
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25, 16.00 Мультсериал 

«Сандокан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Воспитание до-

машних животных»
11.30, 22.00 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «КиноМакси»
20.20 «Женские откро-

вения»
21.05 «Сейшн»

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, 25 липня
Cхід 5.16 Захід 20.52
Тривалість дня 15.36

Схід 12.50 
Захід 23.09

ТерезиМихайло, Феодор, Арсеній, Симон
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.35 

Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.15, 

12.05, 12.40, 15.25, 16.50, 
23.40 Погода

06.20, 23.45 От первого 
лица

07.15 М/ф
07.25 Эра бизнеса
07.35, 08.40 Формула люб-

ви. Р.Быков. 1-2 часть
08.15 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Юбилейный кон-

церт В.Гришко
10.55 Здоровье
12.00, 18.35, 21.20 Деловой 

мир
12.15, 05.20 Аудиенция. 

Страны от А до Я
12.45 Шаг к звездам. Евро-

видение
13.30 Х/ф «Операция 

«Трест» 4с. (закл.)
15.00 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30, 16.55 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости 

(сурдоперевод)
18.55 21-й Междуна-

родный фестиваль 
искусств «Славянский 
Базар в Витебске»

21.30 Смешной и еще 
смешнее

22.00, 22.55 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, 

Максима
23.25 Итоги
00.15 Новые песни о 

главном
01.35 Телеакадемия. 

Дайджест
01.50 Сериал «Сезон 

убийств» 6с. (закл.)
03.30 Х/ф «Операция 

Трест» 4с. (закл.)
04.50 Д/ф «Святая София. 

В фокусе драмы и вос-
кресения»

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 Мультсериал «Ти-
мон и Пумба» (1)

08.00, 14.05 Сериал «Днев-
ник доктора Зайцевой»

09.05 «Деньги»
10.10, 03.55 «Их нравы»
11.10 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.05, 13.05, 04.45, 05.35 

Сериал «Метод Лав-
ровой»

15.10 Х/ф «Закон обратно-
го волшебства» (1)

20.15 «Я люблю Украину-3»
21.30 «Десять шагов к 

любви - 2»
22.40 «Четыре свадьбы»
00.05 Х/ф «Пятый элемент» 

(1)
02.20 Х/ф «Айборги» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00 «Новости»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Мой ласко-

вый и нежный мент» (1)
12.15 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.10 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)
22.25 Х/ф «Двойная фами-

лия» (1)
00.25 Х/ф «Критическое 

состояние» (2)
02.35 «Телевизионная 

служба розыска детей»
02.40 Д/ф «Секретная азбу-

ка жизни. Тайны ДНК»

03.25 Д/ф «Конвейер смер-
ти. Никотин»

04.10 Д/ф «Поле Чудес. 
МММ возвращается»

ICTV
05.05, 06.25, 02.05, 03.25 

Погода
05.10, 03.00 Факты
05.40, 04.20 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые 

факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.35, 13.00 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.05, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.30 Сериал «Особо 

опасен»
00.50 Звездный тест-

драйв
02.10 Сериал «Жены 

футболистов-5»
03.35 Сериал «День триф-

фидов» Финал

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05 «Погода «
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40, 00.10 Док.сериал 

«Мир животных»
11.10, 16.30 «Магия при-

роды»
11.40, 01.00 Док.сериал 

«Тайны подводного 
мира»

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

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Учитель танцев» 

1 с. 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, 20.20 «Мини-путе-

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «Моє весiлля»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Братии Нар-

бути»
23.40 Д/ф «Друг мой, 

Лёнька»

новый Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25, 07.25 Kids Time
06.30 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.20, 00.05 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим»
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.15, 00.00 Спортре-

портер
19.25 Пираньи
20.50 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

21.55 Кухня на двоих
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.10 Служба розыска 

детей
00.15 Сериал «Затерян-

ные»

01.10 Сериал «Сердце-
едки»

СтБ
05.40 «Документальный 

детектив»
06.55, 02.00 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
09.00, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
10.00 «Спасите нашу 

семью»
11.50 Сериал «Татьянин 

день» (1)
13.50 «Битва экстрасенсов. 

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

Новини»
19.10 Сериал «Карамель» 

(1)
20.10 «Звездная жизнь. 

Охотницы за чужими 
мужьями»

21.10 «Звездная жизнь. 
Несчастные в любви»

22.40 «Звездная жизнь. 
Испытание смертью»

23.55 «Параллельный 
мир»

01.10 Сериал «Доктор 
Хаус» (2)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.55 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 13.15 М/фы
07.00, 16.00, 04.00 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00 Сериал «Пари»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Топинамбуры» 

1 с.
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Роман Виктюк
15.20, 01.50 Линия по-

ведения
17.55, 01.25 Отдел кадров
19.05 Сериал «Братья»
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.40, 05.05 Картинки 

дикой природы
22.45 Кинофан: Х/ф «При-

ключения гангстеров в 
Нью-Йорке» (2)

02.20 Кинофан: Х/ф «Древ-
няя легенда. Когда 
солнце было Богом» (2)

04.45 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.35 Дом-2
07.05, 08.25 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Телепузики
08.00 Лентяево
09.00 Ералаш
09.10 Сериал «Ранетки» 

258 с. (1)
10.10 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 111 с. (1)
11.05 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 19 с. (1)

11.55 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 69 с. (1)

12.20, 19.35 Богиня 
шопинга

12.55 Сериал «Зайцев 
+1» (1)

13.30, 16.30 Одна за всех
13.55 Сериал «Маргоша» 

19 с. (1)
14.55 Сериал «Ранетки» 

259 с. (1)
15.55 Чертовки в юбках
16.55 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
18.35, 02.50 У ТЕТа тато!
19.10, 02.25 БарДак
21.05 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.40 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.30 Даешь молодежь!
23.05 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 17 с. (3)

00.30 Х/ф «Прогулка» (1)

трК «уКраИна»
06.10, 05.55 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.15, 13.00 Сериал 
«След» (1)

10.00 Сериал «Супруги» (1)
11.00, 05.10 Сериал «Вися-

ки - 2» (1)
12.00, 04.20 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.45 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00 «Новая волна в 

Юрмале - 2012»
00.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.00 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)
01.50 Х/ф «Опасный Банг-

кок» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 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, 
03.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30 «Утро со звездой»
07.55, 08.35 «Трансмиссия-

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 
17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 
00.35, 02.50, 03.30, 04.30 
«Погода»

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.00, 05.15 
«Время. Итоги дня»

16.15 «Кино с Яниной Со-
коловой»

17.25, 04.40 «Сканер»
18.15, 03.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Энергонад-

зор»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «История Украины»
07.00 Х/ф «Вечный зов» 

7 с. (1)
08.40, 19.00, 21.30, 00.50, 

03.10, 05.05 «Свiдок»
09.00, 21.50 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк»
10.00, 22.50 Сериал «Закон 

и порядок»
11.00, 01.20 «Уголовные 

дела»
12.00, 02.10 Сериал «Ин-

спектор Деррик» (1)
13.15, 19.20 Сериал «Танец 

горностая»
15.15 Х/ф «Майор «Вихрь» 

3 с. (1)
17.00 Х/ф «Вечный зов» 

8 с. (1)
18.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Банда 
«Джокера»

23.50 Сериал «Кримина-
листы: мыслить как 
преступник» (2)

03.35 «Речовий доказ»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/ф «Маленькие Эйн-

штейны» (1)
08.35 М/фы
09.10, 15.00 «Самый 

умный»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
14.00, 19.00 «Одень меня, 

если сможешь»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
22.40 «2 полоски»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Закрытая 

школа»
01.20 Сериал «Косяки» (2)
02.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25 Kids’ Time
06.30 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.25 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 03.30 
канала

08.00 «Любимая работа»
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25 Пираньи
21.00 «Реальный отпуск»
21.55 Кухня на двоих
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.00 Спортрепортер
00.05 Погода
00.10 Служба розыска 

детей
00.15 Сериал «Затерян-

ные»
01.10 Сериал «Сердце-

едки»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05 Сериал «Пончик 

Люся»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

11.00 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

14.05 «Люблю, не могу!»
15.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
16.50 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Верю»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.10 «Новая волна-2012». 

Трансляция из Юрмалы
00.35 Сериал «Детектив-

ное агентство «Иван да 
Марья»

01.30 Вести.ru
01.45 Х/ф «Открытая 

книга». 8с

нтв-МИр
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Семейные ценности», 
«Иностранный язык»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Дачный ответ»
10.25 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал «Опер-

группа-2». «Швед под 
Выборгом» Фильм 4. 
3 часть

12.35 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30, 03.20 «Судебный 
детектив»

16.40 Сериал «Литейный». 
«Оправданный риск»

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-3». 
Фильм 5.»Телохрани-
тель» 2 часть

19.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-4». 15, 16 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат». 

«Призывник»
23.40 Сериал «Глухарь. 

Продолжение». «Па-
лец», «ППС»

01.30 «Рина Зеленая. Не-
человеческие роли»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55, 03.05 «Модный 

приговор»
12.20, 02.15 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.40 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.40 «Олимпиада. Про-
гнозы и ставки»

23.45 «На ночь глядя»
00.45 Сериал «Наслед-

ство»

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

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.30 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Детектор лжи»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

ками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00, 00.05 «Пусть 

говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.30 «Олимпиада. Про-
гнозы и ставки»

20.30 На ночь глядя
21.20 Х/ф «Австралия»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»

08.00 «Вечерние новости 
из Америки»

09.00, 15.00, 02.00 Сериал 
«Крот - 2»

10.00, 21.00, 03.00 Сериал 
«Москва. Три вокзала 
- 4»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Скандальное 

происшествие в Брик-
милле», х/ф «Еврейское 
счастье»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Стилет»

19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Скандальное 

происшествие в 
Брикмилле», М/фы для 
взрослых

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Про мир с Мридулой 

Гош
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Из 

пепла Гаити
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
17.15 Цивилизация. 

Генералы пустыни
19.30, 03.00 Экономи-

ческая программа 
«Свободные люди»

21.00 Об избранниках
22.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
00.30 Сериал «24»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Шумный день»
09.20, 16.55 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

23.05 События
10.50 Х/ф «Взрыв на рас-

свете»
12.35 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Х/ф «Платье от 

кутюр». 1 с.
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Порядок действий. 

«Аренда без проблем»
17.45 Сериал «Пять шагов 

по облакам»
19.15 Д/ф «Зверский 

обман»
20.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры»

23.25 «Культурный 
обмен»

00.00 Х/ф «Дом вверх 
дном»

01.55 Д/ф «Цеховики. 
Опасное дело»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.00 Саундтреки
06.30 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле» (1)
08.05 Х/ф «Шофер поне-

воле» (1)
09.50 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться» (1)

11.30 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (1)

14.05 Х/ф «Злой дух 
Ямбуя» (1)

15.55 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (1)

18.05 Х/ф «Миссия в 
Кабуле» (1)

20.50 Х/ф «Собачий пир» (2)
23.00 Х/ф «СЭР» (1)
00.25 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган» (1)
01.35 Х/ф «Конец импера-

тора тайги» (1)

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 

Драма «Демоны Санкт-
Петербурга»

10.55, 18.55, 02.55 Боевик 
«Десантура. Никто 
кроме нас»

11.55, 19.55, 03.55 Триллер 
«До первого снега»

13.40, 21.40, 05.40 Комедия 
«Открытая дорога»

15.15, 23.15, 07.15 Триллер 
«Треугольник»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Необыкновенные 
приключения Карика и 
Вали». 2 с.

06.05, 10.05, 14.05 Мультсе-
риал «Алиса в Стране 
чудес», 3 с., «Лев и 
заяц», «Спортландия», 
«Веселая карусель» 
?26»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 4 с., «Ма-
ленькая колдунья»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Маша и волшебное 
варенье», «Попался, 
который кусался!», 
«Зимовье зверей»

15.00 Х/ф «Эта тревожная 
зима»

16.15 Мультсериал 
«Алиса в Зазеркалье», 
1 с., «Тайна далекого 

острова»
17.00 Мультсериал «Пока-

хонтас». 5 с., «Золушка», 
«Миссис Уксус и мистер 
Уксус»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Бобик 
в гостях у Барбоса», 
«Про козла»

наше КИно
07.00 Х/ф «Плохой хоро-

ший человек»
09.00 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
11.00 Х/ф «Ночь греш-

ников»
13.00 Х/ф «Случайный 

адрес»
14.30 Х/ф «Исполняющий 

обязанности»
16.00 Х/ф «Воспоминание»
17.30 Х/ф «Способ убий-

ства»
19.00 Х/ф «Таланты и по-

клонники»
21.00 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...»
23.00 Х/ф «Скорость»
01.00 Х/ф «Под стук колес»
02.30 Х/ф «Танцы на 

крыше»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Замёрзшая 

река»
08.00 Х/ф «Газонокосиль-

щик 2: За пределами 
киберпространства»

10.00, 02.00 Х/ф «Прирож-
дённый гонщик»

12.00, 04.00 Х/ф «Девять»
14.00 Х/ф «Народ против 

Ларри Флинта»
16.10 Х/ф «Затаившиеся»
18.00 Х/ф «Спасите «Кон-

корд»
20.00 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллиардера»
22.00 Х/ф «Ярды»
00.00 Х/ф «Перейти черту»

ноСтальГИЯ
05.00 Фильм-концерт 

«Темп»
05.30 «Сиди и смотри»
05.45 Д/ф «Детектив без 

детектива». 2 с.
07.10 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 2 с.
08.20 Творческий вечер 

н.а. СССР Н.О. Гриценко. 
2 часть

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рождённые в СССР»

10.00 «Салют, фестиваль!». 
Телемост Москва-Гава-
на. 2 часть

11.00 «Человек и закон»
11.35 «Для вас, родители!»
12.15 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города». 1 с.
12.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 3 с.
13.45 «Шире круг». 1 часть
16.00 «... на стихи Пушкина»
17.00 «В гостях у журнала 

Огонек»
18.15 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города». 2 с.
18.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 4 с.
19.45 «Шире круг». 2 часть
22.15 «Кинопанорама» 

2 часть
23.00 «Выставка Бура-

тино»
23.40 Д/ф «Детектив без 

детектива». 1 с.
00.50 М/ф «Дядя Федор, 

Пес и Кот». «Матроскин 
и Шарик»

01.10 Х/ф «Гостья из буду-
щего». 1 с.

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 7 с.
20.00 Сериал «Заложники 

любви». 4 с.
21.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 5 с.
22.00 Х/ф «Человек со 

свалки». 3 с.
23.30 Х/ф «Человек со 

свалки». 4 с.
01.00 Сериал «Плата за 

любовь». 8 с.
02.00 Сериал «Заложники 

любви». 5 с.

TV 1000
03.00 Драма «Яркая 

звезда»
05.10 Боевик «Час рас-

платы»
07.20 Приключения 

«Фантом»
09.20 Комедия «Переход-

ный возраст»
11.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
13.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
14.45 Драма «Молодость 

без молодости»
17.00 Комедия «Высший 

балл»
19.00 Драма «Непристой-

ное предложение»
21.10 Триллер «Медве-

жатник»
23.30 Боевик «Голубая 

сталь»
01.20 Драма «Футбольные 

гладиаторы»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 Мультсе-
риал «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила» (1)

08.00, 18.00 «Крылья 
России»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.00 «Про-

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55, 10.20 Сериал «Сле-

даки» (1)
10.55 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» (1)
11.55, 21.20 «Улетное 

видео по-русски»
12.20 Х/ф «Нация пришель-

цев. Душа и тело» (1)
14.10 Х/ф «Беглый огонь» 

(1)
16.00 «Тайны мира. 

Гипноз»
17.00 «Битва планет»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-4» (2)

00.05 Х/ф «Последнее 
племя» (3)

01.50 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Драма «Танго с 

убийцей»
06.00 Боевик «Золотые 

цепи»
07.50 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

10.10 Фильм ужасов 
«Акулозавр»

12.00 Детектив «Убийства 
в Оксфорде»

14.00 Триллер «Наркоз»
16.00 Комедия «Замужем 

за мафией»
18.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
20.00 Боевик «Убить 

Билла 2»
22.25 Х/ф «Из под земли»
00.00 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую»
01.20 Мягкая эротика 

«Освобожденный 
Феникс»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.05 Сериал «Кру-

из», 7 с.
04.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей 3»

05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45, 02.25 Х/ф «Точка 
кипения»

06.15 Комедия «Лопухи»
07.35 Х/ф «После бала»
08.10 Детектив «Человек, 

который закрыл город»
09.30 Комедия «Дайте 

жалобную книгу»
12.00 Сериал «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»

13.15 Х/ф «Долгая прогулка 
навсегда»

13.40 Мелодрама «Благо-
родный разбойник 
Владимир Дубровский»

15.20 Мелодрама «Костя-
Ника. Время лета»

17.00 Х/ф «Кардиороманс»
17.30 Мелодрама «На-

чало»
20.00 Сериал «Круиз», закл
20.55 Х/ф «Дорога на...»
21.30 Драма «Ярик»
22.50 Комедия «Свадеб-

ный подарок»
00.10 Детектив «Дополни-

тельный прибывает на 
второй путь»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Сорочинская 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Пикник»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Быть влюблен-

ным»
21.15 Х/ф «Комедия строго-

го режима»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.40, 23.30 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

мужчины»
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 Мультсериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

10.25 «Женские откро-
вения»

11.30, 22.00 Сериал «Служ-
ба спасения. Отряд 112»

16.45 Телеювелирторг
18.55 «Кухня на шпильках»
20.20 «Игры сильнейших»
21.05 «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, 26 липня
Cхід 5.17 Захід 20.51
Тривалість дня 15.34

Схід 14.07 Захід 23.41
Перша чверть

СкорпіонСтефан, Юліан

ут-1
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Телебачення

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 12.15, 

17.50 Погода
06.20 От первого лица
07.15 М/ф
07.25 Эра бизнеса
07.35, 08.40 Формула 

любви. О.Меньшиков. 
1-2 часть

08.15 Полезные советы
09.00, 21.00, 02.25 Итоги 

дня
09.20 Мы - патриоты
12.05, 17.40 Деловой мир
12.20 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.50 Окраина
13.15, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
13.20 Олимпийский 

бенефис В.Моисеенко и 
В.Данилец

17.20 Дорогами Украины
17.55 Бенефис Е.Шифрина. 

«25 лет на сцене»
21.20, 02.00 Олимпийские 

страсти
23.00 Олимпиада-2012. 

Церемония открытия
02.20 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
02.45 Хит-парад «На-

циональная двадцатка» 
(сурдоперевод)

04.00 Сериал «Операция 
«Пилот» 1с

Канал «1+1»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 Мультсериал «Ти-
мон и Пумба» (1)

08.00, 14.15 Сериал «Днев-
ник доктора Зайцевой»

09.05 «Территория 
обмана»

10.10 «Их нравы»
11.15 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.10, 13.10, 04.05, 04.55 

Сериал «Метод Лав-
ровой»

15.20 Мелодрама «Дочки-
матери» (1)

20.15 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (2)

22.50 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (2)

00.40 Х/ф «Молчание 
ягнят» (3)

02.35 Х/ф «Крокодил раз-
бушевался» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00 «Новости»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Мой ласко-

вый и нежный мент» (1)
12.15 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Псевдоним 

«Албанец» закл
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 01.20 «Подроб-

ности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)
22.30, 03.10 Х/ф «Матрица» 

(2)
01.45 Д/ф «Секретный до-

ступ: Ватикан»

ICTV
04.55 Служба розыска 

детей
05.00, 06.25, 02.05, 03.25 

Погода
05.05, 03.00 Факты
05.35, 04.10 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые 

факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.15 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30 Чрезвычайные 

новости

10.35, 16.30 Сериал «Даль-
нобойщики»

12.45 Факты. День
13.00, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.30 Сериал «Особо 

опасен»
00.45 Звездный тест-

драйв
01.20 Голые и смешные
02.10 Сериал «Жены 

футболистов-5»
03.35 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 «Мир увле-

чений»
10.30 Док.сериал «Мир 

животных»
11.00, 17.15 «Магия при-

роды»
11.30 Док.сериал «Тайны 

подводного мира»
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 «Учитель танцев» 

2 с. 1 категория
16.55 «Медицинский 

тележурнал»
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 «Смаки культур»
23.25 Фiльм-концерт 

«Alibi Folk»
00.15 Д/ф «Евровидение 

2012»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.40 Служба розыска 

детей
05.45 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25, 07.25 Kids Time
06.30 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.20, 23.55 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим»
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.15, 23.50 Спортре-

портер
19.25 Пираньи
20.50 Х/ф «Васаби»
22.50 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.00 Сериал «Затерян-

ные»
00.55 Сериал «Сердце-

едки»
02.35 Сериал «Грань»
03.15, 03.55 Зона ночi 

Культура
03.20 Мовчазне божество
03.35 Вiр менi
03.45 Незнайомка
04.00, 05.00 Зона ночи
04.05 Українцi Надiя
05.05 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра
05.20 Зона ночi

СтБ
05.20 «Документальный 

детектив»
06.40 Х/ф «Сладкая жен-

щина» (1)
08.40, 00.45 Х/ф «Амери-

канская дочь» (1)
10.45 «Зваженi та щасливi»

17.40, 22.00 «Вiкна-
Новини»

17.50 «Правила жизни. 
Полуфабрикаты: в по-
исках мяса»

18.50 «Правила жизни. 
Упаковка. Скрытая 
угроза»

20.00 «Русские сенсации. 
Как завещали кумиры»

21.00 «Русские сенсации. 
Брат за брата»

22.25 Х/ф «На мосту» (1)
02.25 «Вiкна-Спорт»
02.35 Х/ф «Не горюй!» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.50 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 13.25 М/фы
07.00, 16.00, 03.40 Страна 

советов
08.00, 04.30 Социальный 

статус: ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал 

«Братья»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Топинамбуры» 

2 с.
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Роман Виктюк
15.20, 03.15 Линия по-

ведения
17.55, 02.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вахтанг 
Кикабидзе

22.40 Кинофан: Х/ф «Древ-
няя легенда. Когда 
солнце было Богом» (2)

01.20 Х/ф «Компромети-
рующие ситуации. 
Одинокая мисс» (3)

05.15 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.35 Дом-2
07.05, 08.25 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Телепузики
08.00 Лентяево
09.00 Ералаш
09.10 Сериал «Ранетки» 

259 с. (1)
10.10 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 112 с. (1)
11.05 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 20 с. (1)

11.55 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 70 с. (1)

12.20 Богиня шопинга
12.55, 22.30 Даешь мо-

лодежь!
13.30, 16.30 Одна за всех
13.55 Сериал «Маргоша» 

20 с. (1)
14.55 Сериал «Ранетки» 

260 с. (1)
15.55 Чертовки в юбках
16.55 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30, 19.35 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
18.35, 03.05 У ТЕТа тато!
19.10, 02.40 БарДак
21.05 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.40 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.05 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 18 с. (3)

00.30 Х/ф «Герцогиня» (2)
02.15 Дурнев + 1
03.30 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.45 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.15, 13.00 Сериал 
«След» (1)

10.00 Сериал «Супруги» (1)
11.00, 05.15 Сериал «Вися-

ки - 2» (1)
12.00, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.50 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00 «Новая волна в 

Юрмале - 2012»
00.25 Сериал «Мёрси» (2)
01.20 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)
02.00 Х/ф «Инди» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 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, 
03.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30 «Утро со звездой»
07.55, 08.35 «Трансмиссия-

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

12.55, 13.10, 14.15, 17.20, 
17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 
00.35, 02.50, 03.30, 04.30 
«Погода»

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.00, 05.15 
«Время. Итоги дня»

15.15 «Сканер»
16.15 «Лесной патруль»
17.25, 04.40 «Не первый 

взгляд»
18.10 «Окно в Европу»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Акцент»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
03.40 «Жизнь интересна»

нтн
06.00 «История Украины»
06.50 Х/ф «Вечный зов» 

8 с. (1)
08.40, 19.00, 21.30, 00.50, 

03.25, 05.10 «Свiдок»
09.00, 21.50 Сериал «CSI: 

Нью-Йорк»
10.00, 22.50 Сериал «Закон 

и порядок»
11.00, 01.20 «Уголовные 

дела»
12.00, 02.20 Сериал «Ин-

спектор Деррик» (1)
13.15 Сериал «Танец 

горностая»
15.20 Х/ф «Хорошо сидим!» 

(1)
16.55 Сериал «Срочно в 

номер»
19.20 Х/ф «Оперативная 

разработка - 2» (1)
23.50 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

03.45 «Речовий доказ»
04.20 «Правда жизни»
04.45 «Агенты влияния»
05.35 «Легенды бандит-

ской Одессы»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/ф «Маленькие Эйн-

штейны» (1)
08.35 М/фы
09.10, 15.00 «Самый 

умный»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00 «Давай поженимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
14.00 «Одень меня, если 

сможешь»
17.00 «Секреты судьбы»
19.00 «Шикарная жизнь»
20.00 «КВН»
22.40 «Женская лига»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Закрытая 

школа»
01.20 Сериал «Косяки» (2)
02.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.40 Служба розыска 

детей
05.45 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25 Kids’ Time
06.30 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

07.25 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 03.15, 04.50 
канала

08.00 «Мой малыш»
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25 Пираньи
21.00 Тележурнал 

«Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Всё для тебя»
22.50 «Лучшие»
23.20 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.50 Спортрепортер
23.55 Погода
00.00 Сериал «Затерян-

ные»
00.55 Сериал «Сердце-

едки»
02.35 Сериал «Грань»
03.45 Незнайомка
03.55 Зона ночi Культура
04.00 Зона ночи
04.05 Українцi Надiя

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05 Сериал «Пончик 

Люся»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

11.00 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

14.05 «Люблю, не могу!»
15.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
16.50 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Х/ф «Крылья ангела»
21.35 «Новая волна-2012». 

Трансляция из Юрмалы
00.05 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»
01.25 Х/ф «Открытая 

книга». 9с
02.35 Х/ф «Я буду ждать...»

нтв-МИр
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Сладкая жизнь», 
«Честная игра»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Собственная 
гордость» «Три кита» 
советского спорта»

10.25 «Спасатели»
11.00 Сериал «Опер-

группа-2». «Швед под 
Выборгом» Фильм 4. 
4 часть

12.35 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.35, 03.50 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт»

16.45 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-3». 
Фильм 6.»Старик и 
мэрия»

20.25 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

21.15 Сериал «Адвокат». 
«Сладкий дым», «Путев-
ка в смерть»

23.10 «Ахтунг, руссиш!»
00.05 «Таинственная Рос-

сия. Камчатка. Древние 
технологии работают 
до сих пор?»

01.00 Х/ф «Шхера 18»
02.45 «Прокурорская 

проверка»

Первый Канал
05.00 «Акулы атакуют»
05.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Сериал «Сердце 

Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». 

Лучшее
00.10 Х/ф «Перекресток»
02.15 Х/ф «Я крестный 

Пеле!»
03.35 Х/ф «Мексиканец»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.30 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

ками»
16.05 «Поле чудес»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «Две звезды». 

Лучшее
20.45 Х/ф «В раю, как в 

ловушке»
22.40 Х/ф «Перекресток»
00.25 Х/ф «Мексиканец»
01.50 Х/ф «Двое в песках»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Крот - 2»
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала 
- 4»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»

13.00 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле», М/фы

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Стилет»

19.00, 00.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Экономическая 

программа «Свобод-
ные люди»

10.00, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Генералы пустыни
14.15 Лекции и события
17.15 Цивилизация. По-

кушение на Троцкого. 
Новая версия

19.30, 02.30 Революция на 
диване

21.00 Безумная неделя
22.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.00 Сериал «24»
01.00 Музыка для 

взрослых
03.30 Как уходили кумиры. 

Андрей Ростоцкий
04.30 Х/ф «Луцина - это 

девушка»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова»

09.05 «Культурный 
обмен»

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

22.20 События
10.50 Х/ф «А поутру они 

проснулись...»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Х/ф «Платье от 

кутюр». 2 с.
15.30 Д/ф «Алкоголь и 

дети»
16.50 Петровка, 38
17.15 Х/ф «Жажда»
19.15 Х/ф «Приключения 

шерлока холмса и 
доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается»

22.40 Таланты и поклонни-
ки. Станислав Любшин

00.15 Х/ф «Небесный 
форсаж»

02.25 Д/ф «Жизнь на 
понтах»

04.00 «Наука России. Мате-
риализация нано»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Узнай меня» (1)
07.25 Х/ф «Идеальный 

муж» (1)
09.10 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы» (1)
11.15 Х/ф «Прости» (1)
12.55 Х/ф «Миссия в 

Кабуле» (1)
15.40 Х/ф «Девять дней 

одного года» (1)
17.40 Х/ф «Мужские тре-

воги» (1)
21.05 Х/ф «Любовь с при-

вилегиями» (1)
00.20 Х/ф «Собачий пир» (2)
02.15 Х/ф «Одинокая 

женщина желает по-
знакомиться» (1)

03.40 Киноляпы
04.10 Саундтреки
04.50 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Ложь прошлого»
10.35, 18.35, 02.35 Боевик 

«Десантура. Никто 
кроме нас»

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Место водителя»

13.20, 21.20, 05.20 Боевик 
«Перевозчик 3»

15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Сосед»

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

тревожная зима»
06.15, 10.15, 14.15 

Мультсериал «Алиса в 
Зазеркалье», 1 с., «Тайна 
далекого острова»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 5 с., «Зо-
лушка», «Миссис Уксус 
и мистер Уксус»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Бобик в гостях у 
Барбоса», «Про козла», 
«Наша няня»

15.00 Х/ф «Бабушкин внук»
16.20 Мультсериал 

«Алиса в Зазеркалье», 
2 с., «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»

17.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 6 с., «Кот в 
сапогах», «Алим и его 
ослик»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Наш 
добрый мастер», 
«Легенда о пламенном 
сердце»

наше КИно
07.00 Х/ф «Таланты и по-

клонники»
09.00 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...»
11.00 Х/ф «Скорость»
13.00 Х/ф «Под стук колес»
14.30 Х/ф «Танцы на 

крыше»
16.00 Х/ф «Незнакомый 

наследник»
17.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
19.00 Х/ф «Журналист». 

1 часть
21.00 Х/ф «Монолог»
23.00 Х/ф «Левша»
01.00 Х/ф «Три товарища»
02.30 Х/ф «Во бору брусни-

ка». 1 с.
04.00 Х/ф «Во бору брусни-

ка». 2 с.
05.30 Х/ф «Детская пло-

щадка»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Народ против 

Ларри Флинта»
08.10 Х/ф «Затаившиеся»
10.00, 02.00 Х/ф «Спасите 

«Конкорд»
12.00, 04.00 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллиардера»
14.00 Х/ф «Ярды»
16.00 Х/ф «Перейти черту»
18.00 Х/ф «Месть пуши-

стых»
20.00 Х/ф «Гангстеры»
22.00 Х/ф «Разумное со-

мнение»
00.00 Х/ф «Клык»

ноСтальГИЯ
05.00 «Человек и закон»
05.35 «Для вас, родители!»
06.15 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города». 1 с.
06.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 3 с.
07.45 «Шире круг». 1 часть
09.00, 15.00, 03.00 «Рож-

дённые в СССР»
10.00 «... на стихи Пушкина»
11.00 «В гостях у журнала 

Огонек»
12.15 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города». 2 с.
12.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 4 с.
13.45 «Шире круг». 2 часть
16.15 «Кинопанорама» 

2 часть
17.00 «Кино и мы»
17.40 «Утренняя почта»
18.15 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города». 3 с.
18.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 5 с.
19.45 «Взгляд». Ток-шоу
21.00 «Колба времени»
22.05 «Ты меня любишь...»
23.05 Фильм-концерт 

«Темп»
23.35 «Сиди и смотри»
23.50 Д/ф «Детектив без 

детектива». 2 с.
01.10 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 2 с.
02.20 Творческий вечер 

н.а. СССР Н.О. Гриценко. 
2 часть

04.00 «Салют, фестиваль!». 
Телемост Москва-Гава-
на. 2 часть

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 8 с.
20.00 Сериал «Заложники 

любви». 5 с.
21.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 6 с.
22.00 Х/ф «Человек со 

свалки». 4 с.
23.30 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 1 с.
01.00 Сериал «Плата за 

любовь». 9 с.
02.00 Сериал «Заложники 

любви». 6 с.
03.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 7 с.

TV 1000
03.00 Приключения 

«Фантом»
05.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
07.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
08.40 Боевик «Космиче-

ские ковбои»
11.00 Триллер «Медве-

жатник»
13.10 Боевик «Пророк»
15.00 Драма «Грозовой 

перевал»
17.00 Комедия «Буги-вуги»
19.00 Комедия «Свидание 

со звездой»
21.00 Боевик «Голубая 

сталь»
23.00 Драма «Футбольные 

гладиаторы»
01.00 Драма «Кроличья 

нора»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 Мультсе-
риал «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила» (1)

08.00, 17.50 «Крылья 
России»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.00 «Про-

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55, 10.20 Сериал «Сле-

даки» (1)
10.55 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» (1)

11.55, 12.25, 21.20 «Улетное 
видео по-русски»

12.50 Х/ф «1612» (1)
15.50 «Тайны мира. Война 

за человеческое тело»
16.50 «В поисках новой 

Земли»
18.50 Чемпионат Украины 

по футболу. 3 Тур «Ди-
намо-Говерла» (Прямая 
Трансляция)

22.00, 23.00 Сериал 
«Секретные материа-
лы-4» (2)

00.05 Х/ф «Убийственный 
стриптиз» (3)

02.00 Х/ф «Человек из 
будущего» (3)

03.30 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

04.15 Х/ф «Затерянный 
остров» (2)

05.35 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

06.20 Комедия «Замужем 
за мафией»

08.20 Фильм ужасов «Аку-
лоосьминог»

10.15 Драма «Ложное ис-
кушение»

13.00 Триллер «Монстры»
14.40 Драма «Барбаросса»
18.00 Боевик «Вавилон 

н.э.»
20.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
22.00 Научная фантастика 

«Существо»
00.00 Мягкая эротика 

«Освобожденный 
Феникс»

01.30 Мягкая эротика 
«Пестрые истории»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.05 Сериал «Кру-

из», закл
04.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей 
3», закл

05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Х/ф «Долгая прогулка 
навсегда»

06.05 Драма «Ярик»
07.30 Х/ф «Принц и нищий»
08.45 Комедия «Брак по-

имеретински»
12.00 Сериал «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. ХХ 
век начинается», 1 с.

13.20 Х/ф «Кардиороманс»
13.55 Приключения «На 

ясный огонь»
15.20 Драма «Город 

невест»
16.55 Х/ф «Дорога на»
17.25 Комедия «О, счаст-

ливчик!»
20.00 Сериал «На ножах», 

1 с.
20.55 Комедия «Олимпий-

ская деревня»
22.20 Боевик «Тревожный 

вылет»
23.50 Комедия «Колесо 

любви»
01.15 Х/ф «Заговор об-

речённых»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Щедрое лето»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Быть влюблен-

ным»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Эта веселая 

планета»
21.15 Х/ф «Веселая по-

ездка»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.40, 00.00 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

мужчины»
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 Мультсериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

10.25 «Трудный вопрос»
11.30 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Лица вещей»
20.20 «Тур-Гламур»
21.05 Разговоры про это
22.00 Х/ф «Город невест»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Урок для 
родителей 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Позиция
19:50 – 20:00 Наша память

трК «КрИворІЖЖЯ»

П’ятниця, 27 липня
Cхід 5.19 Захід 20.49
Тривалість дня 15.30

Схід 15.23 
Захід 00.21

СкорпіонСтефан, Єлій
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трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 08.55, 12.40, 

15.10, 19.25 Погода
06.10 М/ф
06.20 Мир Православия
07.00 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.45 Олимпийский 

вызов
08.00 Это было недавно, 

это было давно. 
Л.Утесов

09.00 Богослужение, по-
священное годовщине 
Крещения Руси

12.45 Школа юного супе-
рагента

13.05 Олимпийские 
страсти. Док.сериал 
«Наши»

13.30 Олимпийские 
игры. Академическая 
плотина

14.35 Олимпийские 
страсти. День

15.00, 00.00 Олимпийские 
новости

15.15 Зеленый коридор
15.35 Олимпийские игры. 

Бокс. Дзюдо. Стрельба 
из лука. Пулевая 
стрельба

18.40 Олимпийские стра-
сти. Другие новости

19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олим-
пийские новости

19.35 Олимпийские игры. 
Дзюдо

20.00 Обратная связь
20.10, 21.20 Олимпийские 

страсти. Вечер
20.50 Мегалот
21.00, 02.15 Итоги дня
21.25 Олимпийские игры. 

Плавание. Полуфинал. 
Финал

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00 Олимпийские 
страсти

00.05 Телемост Киев-
Лондон

00.15 Олимпийские 
страсти.Вечер

00.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Фехтование. 
Спортивная гимнастика

02.00 Олимпийские игры. 
Дайджест дня

02.35 Концерт ко Дню 
Крещения Руси

Канал «1+1»
06.00 М/ф «Смурфы» (1)
06.40 «Настоящие врачи 

- 2»
07.40 «Кулинарные курсы 

с Юлией Высоцкой»
08.05 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10 Мультсериал «Руса-

лочка - 3» (1)
10.35 Мультсериал «Ти-

мон и Пумба» (1)
11.00, 05.05 «Мир наи-

знанку - 3»
12.10 «Большая разница 

по-украински»
13.25 Х/ф «Папочка женит-

ся» (1)
15.25 Х/ф «Так себе кани-

кулы» (1)
17.15 Сериал «Гаишники»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Х/ф «Бабушка на 

сносях» (1)
00.00 Х/ф «Восстание 

жен» (2)
01.50 Х/ф «Что скрывает 

ложь» (2)
03.15 Х/ф «Молчание 

ягнят» (3)

Интер
05.35 «Парк автомобиль-

ного периода»
06.00 Сериал «Русский 

шоколад» (1)
09.20 «Городок»
10.00, 03.50 «Самый 

умный»
11.55 Х/ф «Самая счаст-

ливая»
15.45 Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала 2011»

17.35 «Вечерний квартал. 
Спецвыпуск»

19.00 «Рассмешить 
комика»

20.00, 01.20 «Подроб-
ности»

20.30 «Вечерний Киев»
22.30, 01.50 Х/ф «Матрица: 

перезагрузка» (2)

ICTV
04.50 Свитанок
04.55 Факты
05.25 Погода
05.30 Другой футбол
05.55 Козырная жизнь
06.45 Сериал «Полицей-

ская академия»
08.35 Звезда YouTube
09.45 Дача
10.15 Квартирный вопрос
11.15 Стоп-10
12.15 Провокатор. Спец-

выпуск
13.15 Спорт
13.20 Твой счет
14.20 Смотреть всем!
15.20 Х/ф «В смертельной 

опасности»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Сериал «Картина 

мелом»
00.00 Наша Russia
00.55 Голые и смешные
01.50 Сериал «Тринад-

цатый»
03.20 Х/ф «Быстрые пере-

мены» (2)
04.45 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 

тележурнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20, 03.15 Х/ф «Пышка» 1 

категория
11.20 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 Фiльм-концерт 

«Alibi Folk»
18.10 Д/ф «Евровидение 

2012»
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Смаки культур»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Д/ф «Доторк (М. 

Гринько)»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Я и мой дом»
23.00 «Моє весiлля»
23.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Х/ф «Процесс о 

трёх миллионах» 1 
категория

04.30, 05.30 «Музыкальный 
калейдоскоп»

новый Канал
05.20 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55 Интуиция
09.00 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.00 Кабриолето
11.00 Пикник
12.00 Новый взгляд
13.00 Кухня на двоих
14.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.10 Х/ф «Папе снова 17»
17.15 Х/ф «Дневники няни»
19.40 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Жена путеше-

ственника во времени»
02.00 Сериал «Сердце-

едки»
03.35 Зона ночi Культура
03.40 Бистроплинний сон
04.20, 05.15 Зона ночи
04.25 Пристрастi навколо 

символiки
04.45 Справа про 

возєднання
05.20 Райськi сади гетьма-

на Сагайдачного
05.40 Зона ночi

СтБ
05.20 «Наши любимые М/

фы: Ивашка из Дворца 

пионеров, Малыш и 
Карлсон» (1)

06.10 Х/ф «Алые паруса» (1)
07.40 «Караоке на Май-

дане»
08.40 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
08.50 «Едим дома»
10.00 Х/ф «Ас» (1)
12.05 «Невероятная 

правда о звездах»
14.50 «Звездная жизнь. 

Испытание смертью»
15.50 «Звездная жизнь. 

Охотницы за чужими 
мужьями»

16.55 «Звездная жизнь. 
Несчастные в любви»

18.00 Сериал «Начать 
сначала. Марта» (1)

22.00 «Моя правда. Наташа 
Королева»

23.00 «Моя правда. Серега. 
Жизнь под грифом 
«секретно»

00.05 «Моя правда. Дми-
трий Дюжев»

01.05 Х/ф «Покровские 
ворота» (1)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.30, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.15 Будь в курсе!
07.50, 16.20 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50 М/фы
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вахтанг 
Кикабидзе

10.05 Х/ф «Приключения 
Электроника»

14.30 Арт City
15.05 За семь морей
16.40 Дневник для роди-

телей
17.05 Пророк из дома на 

Набережной
18.15 Кумиры
18.30, 04.20 Социальный 

пульс выходных
19.00 Самые загадочные 

места Земли
20.00, 04.45 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.30 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Станислав 
Говорухин

21.35 Антисволочи
22.35 Кинофан: Х/ф 

«Ястреб»
05.15 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Чер-

ный плащ» (1)
10.35 Дикие и смешные
11.00 Крутоны
11.35 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
13.45 Х/ф «Уличные танцы 

3D» (1)
15.40 Королева бала 2
16.45 Даешь молодежь!
17.10 Х/ф «Бандитки» (1)
19.00 Х/ф «Один дома 3» (1)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.00 Х/ф «Чужой» (2)
00.15 Х/ф «Глянец» (2)
02.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.10 События Спорт
07.15, 14.35 Сериал «Ин-

терны» (1)
08.10, 03.50 Х/ф «Бетховен 

- 2» (1)
10.00 Тайны звезд
11.00, 19.20 «Новая волна в 

Юрмале - 2012»
15.00 Сериал «Чистая 

проба» (1)
17.00 Сериал «Пилот 

международных авиа-
линий» (1)

22.10 Сериал «Бежать» (1)
00.10 Сериал «Час Волко-

ва» (2)
02.00 Х/ф «Мертвая во-

да» (3)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 

23.00, 02.00, 03.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 
13.10, 17.20, 00.35, 01.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Не первый взгляд»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10 «История успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Феерия 

путешествий»
17.45 «Драгоценности»
18.15 «Время интервью»
19.20, 23.45, 01.45, 06.00 

«Тема недели»
19.30, 02.15, 06.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.00, 05.15 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.35 «Большая 
политика»

21.40, 04.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
06.50 «История Украины»
08.00 М/ф «Огги и кука-

рачи»
09.00 «Вайп Аут»
10.00 Сериал «Срочно в 

номер»
12.00 Х/ф «Без срока дав-

ности» (1)
14.00 Д/ф «Охотники на 

маньяков»
15.10 Х/ф «Оперативная 

разработка - 2» (1)
17.15 Сериал «Кавалеры 

«Морской звезды» (1)
19.00 Сериал «Детективы 

Т.Устиновой. «Пороки и 
их поклонники» (1)

23.30 Х/ф «Жмурки» (3)
01.40 Х/ф «Темпеста» (2)
03.20 «Речовий доказ»
04.15 «Агенты влияния»
04.45 «Правда жизни»
05.35 «Легенды бандит-

ской Одессы»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фы
09.00 М/ф «Приключения 

мишек Гамми» (1)
10.00 М/ф «Большой фильм 

про Пятачка» (1)
11.15 «Званый ужин»
12.20 Сериал «Сашка, 

любовь моя» (1)
16.05 Сериал «Услышь моё 

сердце» (1)
18.00, 00.55 Сериал «Ко-

рабль» (2)
21.15 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
03.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.20 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55 Интуиция
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Просто собака»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Лучшие»
11.00 Пикник
12.00 Новый взгляд
13.00 Кухня на двоих
14.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.10 Х/ф «Папе снова 17»
17.15 Х/ф «Дневники няни»
19.40 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Жена путеше-

ственника во времени»
02.00 Сериал «Сердце-

едки»
03.35 Зона ночi Культура
03.40 Бистроплинний сон
04.20, 05.15 Зона ночи
04.25 Пристрастi навколо 

символiки
04.45 Справа про 

возєднання
05.20 Райськi сади гетьма-

на Сагайдачного
05.40 Зона ночi

Планета-СнГ
05.00 Х/ф «Крылья ангела»
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Вести
07.15 Х/ф «Я буду ждать...»
08.50 «В мире животных»
09.20 «Субботник»
10.20 Х/ф «Выбор моей 

мамочки»
12.05 «Любовь и голуби. 

Фестиваль-57»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив».
13.55, 04.00 «Городок». 

Дайджест
14.25 «Искатели»

15.15 Х/ф «Екатерина Во-
ронина»

17.05, 02.30 «Субботний 
вечер»

19.30 Х/ф «Васильки для 
Василисы»

21.20 «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы

23.50 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

нтв-МИр
04.55 «Как хорошо, что мы 

друзья»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 «Просто цирк»
07.55 «Главная дорога»
08.30 «Эксклюзив» 

«Протоиерей Илья 
Дорогойченко.»Дом 
чудес»

09.20 «Русская начинка»
09.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.55 «Квартирный 
вопрос»

12.25 Сериал «Дорожный 
патруль-4». «Мама», 
«Смертельный исход»

14.15 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

15.05 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-10» 
«Ошибочка»

16.05 «Очная ставка»
17.05 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

17.45 «Музыкальные 
истории»

18.30 «Луч света»
19.00 «Самые громкие 

русские сенсации»
20.50 «Ты не поверишь!»
21.40 Сериал «Погоня за 

тенью» «Аттракцион», 
«Ищите женщину»

23.35 «Профессия - ре-
портер»

00.05 Сериал «Час Вол-
кова» «Тридцать лет 
спустя», «Антиквар»

02.00 Х/ф «Жалоба»
03.25 «Кремлёвские по-

хороны»
04.20 Сериал «Адвокат». 

«Блеф», «Суд совести», 
«Последний шанс»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 «Владимир Спива-

ков. Без фрака»
07.15 Х/ф «Наши соседи»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Мирошни-

ченко. Откровения»
12.15 «Неспортивная 

Британия. Это надо 
увидеть»

13.25 Х/ф «Куплю друга»
15.10 «Народная медици-

на. Испытано на себе»
16.20 Сериал «Хиромант»
19.20 «КВН». Премьер-лига
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер 

певца и композитора 
Сергея Трофимова

23.15 Х/ф «Жених напро-
кат»

01.30 Х/ф «Жизнь пре-
красна»

03.05 Х/ф «Замкнутый 
круг»

04.25 «Носороги атакуют»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.25 Х/ф «Про кота...»
04.35 Комедия «Наши 

соседи»
05.50 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «Ирина Мирошни-

ченко. Откровения»
09.15 «Неспортивная 

Британия. Это надо 
увидеть»

10.10 «Две звезды». 
Лучшее

12.55 Х/ф «Куплю друга»
14.30 Сериал «Вепрь»
16.25 «КВН». Премьер-лига
18.00 «Время»
18.20 Юбилейный вечер 

певца и композитора 
Сергея Трофимова

20.00 Х/ф «Жених напро-
кат»

21.55 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси»

23.25 Х/ф «Замкнутый 
круг»

00.45 Х/ф «Созвездие 
Козлотура»

01.55 «Носороги атакуют»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Клинч»

10.00, 11.00, 20.00, 22.00 
Сериал «Сыщик Само-
варов»

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером» Гость - 
Михаил Волков

13.00, 03.00 Х/ф «Шинель»
14.30 «Живое слово»
15.00, 02.00 Сериал 

«Горыныч и Виктория. 
Антифокус»

16.00, 01.00 «Американ-
ский ликбез. Американ-
ская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет»
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
21.00 «Израиль за не-

делю»
23.00 Х/ф «Не родись 

красивым...»
01.30 «М/фы для взрос-

лых»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 13.30, 04.10 Экспери-

Ментальный
07.30 Звериная работа
08.30 Об избранниках
09.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
11.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
11.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
12.00 Как уходили кумиры. 

Андрей Миронов
12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00, 14.30 Вокруг света
15.30 Эксперимент
16.30, 02.40 Политклуб 

Виталия Портникова
18.30 Удивительные 

парки развлечений
19.30 Безумная неделя
20.30 Мама, я в эфире!
21.30 Лекции и события
23.30 Х/ф «Попутчик»
01.10 Музыка для 

взрослых
04.35 Х/ф «Госпожа Ми-

нистр танцует»

тв Центр
04.35 Марш-бросок
05.05, 08.45 Мультпарад
06.40 АБВГДейка
07.10 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Д/ф «Буйвол - хозяин 

Африки»
09.30, 10.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон»
10.30, 16.30, 18.00, 20.00, 

22.20 События
12.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

16.45 Петровка, 38
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока»
18.05 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину»
20.20 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.40 Х/ф «Укол зонтиком»
00.25 «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Х/ф 

03.20 Д/ф «Алкоголь и 
дети»

04.15 «Наука России. На-
номоделирование»

Энтер-ФИльМ
05.50 Х/ф «Любочка» (1)
07.00 Х/ф «Повесть о 

первой любви» (1)
08.40 Х/ф «Анна Каренина» 

(1)
11.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (1)
14.20 Х/ф «Прости» (1)
15.55 Х/ф «Барышня - кре-

стьянка» (1)
18.00 Х/ф «Жестокий 

романс» (1)
21.00 Х/ф «Укротительница 

тигров» (1)
22.50 Х/ф «Хорошая жен-

щина» (1)
00.35 Х/ф «Вся правда про 

любовь» (2)
02.05 Х/ф «Эксперимент 

доктора Абста» (1)
03.30 Киноляпы
04.10 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Игра паука»
10.40, 18.40, 02.40 Триллер 

«Мечта Кассандры»
12.35, 20.35, 04.35 Мело-

драма «Артефакт»
14.10, 22.10, 06.10 Боевик 

«На линии огня»
15.05, 23.05, 07.05 Мело-

драма «Триумф любви»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Бабушкин внук»
06.20, 10.20, 14.20 Муль-

тсериал «Алиса в За-
зеркалье», 2 с., «Сказка 
о попе и о работнике 
его Балде»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 6 с., «Кот 
в сапогах», «Алим и его 
ослик»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Наш добрый мастер», 
«Легенда о пламенном 
сердце», «Слоненок 
заболел»

15.00 Х/ф «Москва-Кас-
сиопея»

16.20 Мультсериал 
«Алиса в Зазеркалье», 
3 с., «Ровно в три 
пятнадцать»

17.00 Фильм-сказка 
«Иван да Марья»

18.25 М/ф «Капризная 
принцесса»

наше КИно
07.00 Х/ф «Журналист». 

1 часть
09.00 Х/ф «Монолог»
11.00 Х/ф «Левша»
13.00 Х/ф «Три товарища»
14.30 Х/ф «Во бору брусни-

ка». 1 с.
16.00 Х/ф «Во бору брусни-

ка». 2 с.
17.30 Х/ф «Детская пло-

щадка»
19.00 Х/ф «Медовый 

месяц»
21.00 Х/ф «Афганский 

излом»
23.20 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»
01.00 Х/ф «Какое оно, 

море?»
02.30 Х/ф «Таможня»
04.00 Х/ф «Алый камень»
05.30 Х/ф «Дикий пляж»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Ярды»
08.00 Х/ф «Перейти черту»
10.00, 02.15 Х/ф «Месть 

пушистых»
12.00, 04.00 Х/ф «Ганг-

стеры»
14.00 Х/ф «Разумное со-

мнение»
16.00 Х/ф «Призрак Зок-

комон»
18.00 Х/ф «О»
20.00 Х/ф «Убийцы на 

замену»
22.00 Х/ф «Сука-любовь»
00.35 Х/ф «Таймер»

ноСтальГИЯ
05.00 «В гостях у журнала 

Огонек»
06.15 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города». 2 с.
06.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 4 с.
07.45 «Шире круг». 2 часть
09.00, 03.00 «Рождённые 

в СССР»
10.15 «Кинопанорама» 

2 часть
11.00 «Кино и мы»
11.40 «Утренняя почта»
12.15 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города». 3 с.
12.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 5 с.
13.45 «Взгляд». Ток-шоу
15.00 «Колба времени»
16.00 «Ты меня любишь...»
17.00 «До и после...»
18.20 «Вокруг смеха»
19.45 «Кабачок «13 

стульев»
21.00 Спектакль «Часы с 

кукушкой»
22.10 «В гостях у Маго-

маева»
23.00 «Человек и закон»
23.35 «Для вас, родители!»
00.15 М/ф «Волшебник Из-

умрудного города». 1 с.
00.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 3 с.
01.45 «Шире круг». 1 часть
04.00 «... на стихи Пушкина»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 9 с.
20.00 Сериал «Заложники 

любви». 6 с.
21.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 7 с.
22.00 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 1 с.
23.30 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 2 с.
01.00 Сериал «Плата за 

любовь». 10 с.
02.00 Сериал «Заложники 

любви». 7 с.
03.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 8 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Космиче-

ские ковбои»
05.20 Драма «Грозовой 

перевал»
07.20 Комедия «Буги-вуги»
09.00 Боевик «Пророк»
10.50 Вестерн «Непро-

щенный»
13.10 Комедия «Свидание 

со звездой»
15.00 Драма «Кроличья 

нора»
17.00 Боевик «Звездный 

Путь. Восстание»
19.00 Боевик «Звездный 

Путь. Возмездие»
21.10 Драма «Женщина из 

пятого округа»

22.40 Драма «Графиня»
00.30 Криминальное 

кино «Отступники»

«2+2»
08.00 М/фы (1)
08.55 Мультсериал «Гене-

ратор Рекс» (1)
09.55 «Проспорт»
10.00 Сериал «Приключе-

ния Конана» (1)
13.00, 13.50 «Улетное 

видео по-русски»
14.45, 15.50, 16.55, 18.00 

Сериал «Банды» (1)
19.20 Чемпионат Украины 

по футболу. 3 Тур 
«Металлист- Металлург 
Запорожье».Прямая 
трансляция

21.30 «Заговор куклово-
дов. По приказу богов.»

22.30 Х/ф «Газонокосиль-
щик» (2)

01.30 Х/ф «Затерянный 
остров» (3)

02.55, 03.40 Сериал «На 
краю Вселенной» (3)

04.25 «Звезды в опере»
05.35 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Фильм ужасов «1408»
06.00 Триллер «Монстры»
08.00 Драма «Ложное ис-

кушение»
10.40 Драма «Барбаросса»
14.00 Боевик «Вавилон 

н.э.»
16.00 Х/ф «От вчера до 

завтра»
18.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
20.00 Детектив «Идеаль-

ный побег»
22.00 Триллер «Рэмбо 4»
00.00 Мягкая эротика 

«Пестрые истории»
01.20 Мягкая эротика 

«Пальчики оближешь!»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Сериал «На ножах», 

1 с.
04.50 Комедия «Олимпий-

ская деревня»
06.15 Комедия «Смешные 

люди»
07.50 Мелодрама «Жен-

щины»
09.35 Х/ф «Три года»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Приключения «Тай-

на виллы «Грета»
13.35 Х/ф «Законный брак»
15.10 Комедия «Гараж»
16.45 Мюзикл «Стиляги»
20.00 Трагикомедия «Над 

городом»
21.15 Мелодрама «Влю-

блён по собственному 
желанию»

22.45 Комедия «Долой 
коммерцию на любов-
ном фронте»

00.00 Драма «Забытые 
вещи»

01.15 Киноальманах «В 
лазоревой степи»

ЮМор тБ
05.00 Х/ф «Свадьба»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Х/ф «Эта веселая 

планета»
13.00 Гуморини iз торбини
15.00 Х/ф «Биндюжник и 

Король»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Х/ф «Система «Нип-

пель»

mAXXI-TV
06.30, 08.35, 17.25, 00.30 

MaxxiМузыка
07.45, 17.50 «Сбросим 

лишнее»
08.05 «Сделано руками»
08.55, 17.45 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.05 Йога
09.50, 12.20, 14.45 СоюзМ/ф
10.25, 12.50 Все про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Воспитание до-

машних животных»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
18.20 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.40 «Игры сильнейших»
19.50 «По ту сторону 

звезд»
20.55 «Женские откро-

вения»
21.40 «КиноМакси»
22.25 Х/ф «Все без ума от 

Грейс» I

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Позиция
09:50 – 10:00 Наша память 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 28 липня
Cхід 5.20 Захід 20.48
Тривалість дня 15.28

Схід 16.35
Захід ....

СтрілецьКирилл, Володимир
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 08.40, 09.00, 

10.20, 14.30, 17.00, 18.15, 
18.50, 20.50 Погода

06.10 М/ф
06.20 Шаг к звездам
07.00 Это было недавно, 

это было давно. 
Л.Утесов

07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.45 Олимпийский 

вызов
09.10 Смешной и еще 

смешнее
09.35 Шаг к звездам. 

Евровидение
10.25 Олимпийские 

страсти. Утро
11.10 Олимпийские игры. 

Стрельба из лука
12.25 Олимпийские игры. 

Фехтование-М. Сабля.  
Одиночка. 64; 32; 16; 
четвертьфинал

13.30 Олимпийские игры. 
Плавание. Пулевая 
стрельба

14.40 Олимпийские 
страсти. День

15.00 В перерыве: 
Олимпийские новости

15.05 Олимпийские 
страсти. День. Док.
сериал «Наши»

15.45 Олимпийские игры. 
Бокс

17.05 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду

17.50 Олимпийские 
страсти. Другие 
новости

18.20 Деловой мир. 
Неделя

18.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Премьер-
лига. «Шахтер» 
(Донецк) - «Кривбас» 
(Кривой Рог)

19.45 В перерыве: Главный 
аргумент

21.00, 02.15 Итоги недели
21.20, 22.50 Олимпийские 

страсти
21.35 Олимпийские игры. 

Плавание. Полуфинал. 
Финал

21.55 Олимпийские игры. 
Плавание. Финал. Брасс

22.45 Тройка, Кено, 
Максима

00.00 Олимпийские 
новости

00.05 Телемост Киев-
Лондон

00.15 Олимпийские 
страсти. Вечер

00.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Фехтование. Бокс. 
Теннис

02.00 Олимпийские игры. 
Дайджест дня

02.30 Главный аргумент
02.40 Сериал «Операция 

«Пилот» 2с
04.20 Контрольная 

работа
04.45 Окраина
05.10 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

Канал «1+1»
06.20 «Концерт группы 

Джонас Бразерс»
07.45 М/ф (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10 Мультсериал 

«Русалочка - 3» (1)
10.35 Мультсериал 

«Тимон и Пумба» (1)
11.00 «Четыре свадьбы»
12.10 «Большая разница 

по-украински»
13.05 Х/ф «Француз» (1)
15.15, 17.15 Сериал 

«Гаишники»
19.30, 23.10 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Джентльмены 

удачи» (1)
22.10 «Светская жизнь»
23.55 Х/ф «Кровавая 

мама» (3)
01.50 Х/ф «Восстание 

жен» (2)
03.25 Х/ф «Крокодил 

разбушевался» (2)
04.55 Х/ф «Затерянные в 

любви» (1)

Интер
05.15 Сериал «Русский 

шоколад» (1)
09.30 «Школа доктора 

Комаровского»
10.10 Х/ф «Суета сует» (1)
12.00 «Вечерний Киев»
14.00 Сериал «Белый 

налив»
18.00, 20.25 Сериал 

«Петровка, 38»

20.00, 01.05 
«Подробности»

22.25, 01.30 Х/ф «Матрица. 
Революция» (2)

03.25 «Знак качества»

ICTV
05.35, 05.55 Погода
05.40 Факты
06.00, 04.35 Свитанок
06.35 Квартирный вопрос
07.35 Дача
08.20 Анекдоты по-

украински
08.40 Твой счет
09.40 Смотреть всем!
10.40 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Наша Russia
13.25 Сериал «Картина 

мелом»
18.45 Факты. Вечер
19.45 Сериал «Без права 

на ошибку»
23.40 Х/ф «Экзорцист. 

Начало» (2)
01.50 Интерактив. 

Еженедельник
02.05 Сериал 

«Полицейская 
академия»

03.40 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 

«Рассуждалки»
07.25 «Мини-

путешествия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Процесс о 

трёх миллионах» 1 
категория

10.30 «Косметичка»
11.05 Д/ф «Доторк (М. 

Гринько)»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Шахтёры» 

1 категория
18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Моє весiлля»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 М/ф
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я и мой дом»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.40 Сериал «Последний 

аккорд»
06.25 Клипсы
06.45 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00, 09.30 Мультсериал 

«Пингвины из 
Мадагаскара»

08.20 Мультсериал 
«Утиные истории»

09.50 Светлые головы. 
Летние игры

11.00 Кто сверху?
12.55 Шуры-Амуры
13.55 Мачо не плачут
15.00 Скетч-шоу 

«Красотки»
15.40 Х/ф «Дневники няни»
17.50 Х/ф «Васаби»
19.45 Х/ф «Последний 

самурай»
22.50 Х/ф «Крутые парни»
00.45 Спортрепортер
00.50 Сериал 

«Сердцеедки»
02.35 Зона ночi Культура
02.40 Княгиня Ольга
02.55 Яготинське лiто
03.05 Софiя - дитя кохання
03.20, 04.10 Зона ночи
03.25, 04.15 Богдан Ступка. 

Жива легенда
05.05 Зона ночi

СтБ
05.35 «Наши любимые 

М/фы: Дюймовочка, 
Заколдованный 
мальчик» (1)

06.45 Х/ф «Полицейские и 
воры» (1)

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.55, 00.10 «Невероятные 

истории любви»
11.55 «Караоке на 

Майдане»
12.55 «Звездная жизнь. 

Замуж за иностранца»
14.00 «Русские сенсации. 

Брат за брата»
15.00 Сериал «Начать 

сначала. Марта» (1)
19.00 «Битва 

экстрасенсов»
20.05 Х/ф «Мама напрокат» 

(1)
22.05 Х/ф «Сиделка» (1)
01.10 Х/ф «Любовь зла» (1)

тонИС
06.00, 05.20 Чудаки
06.30 М/фы
06.40 Пророк из дома на 

Набережной
07.35, 20.35 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 11.10, 17.40, 18.55, 

20.05 Погода
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Станислав 
Говорухин

10.00, 02.30 Ронин. 
Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.30 Ф-стиль
11.15 Х/ф «Трест, который 

лопнул»
15.30 Арт City
16.20 За семь морей
17.45, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.55, 00.20 Будь в курсе!
18.30, 02.10 Мир за неделю
19.00 Самые загадочные 

места Земли
20.10 Кумиры
21.00, 03.00 Прощай! 

Прости... ХХ век
21.55 Кинофан: Х/ф 

«Роковые яйца» (2)
00.40 Х/ф 

«Компрометирующие 
ситуации. Вот это 
Голливуд! « (3)

03.40 Ольвия
04.30 Социальный статус: 

ваше здоровье

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал 

«Черный плащ» (1)
10.35 М/ф «Алиса в Cтране 

чудес» (1)
11.00 М/ф «Алиса в 

Зазеркалье» (1)
11.50 Х/ф «Уличные танцы 

3D» (1)
13.45 Крутоны
14.20, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
15.10 Х/ф «Бандитки» (1)
17.00 Х/ф «Один дома 3» (1)
19.00 Королева бала 2
21.45 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.10 Х/ф «Ослепленные 

желанием» (2)
01.00 Дурнев + 1
01.25 Х/ф «В открытом 

море» (1)
03.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.10 Серебряный 

апельсин
06.45, 19.00, 03.20 События
07.10, 03.40 Х/ф «Бетховен 

- 3» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.10 «Новая волна в 

Юрмале - 2012»
14.00, 22.10 Сериал 

«Интерны» (1)
15.10 Сериал «Чистая 

проба» (1)
16.10 Сериал «Пилот 

международных 
авиалиний» (1)

19.20 «Новая волна в 
Юрмале - 2012». Гала-
концерт. Закрытие 
фестиваля

00.00 Сериал «Час 
Волкова» (2)

01.50 Х/ф «Смертоносная 
стая» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.25, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 
03.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 
«Бизнес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 17.10, 17.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Феерия 
путешествий»

09.20 «Окно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
11.30 «ДМБ»
12.15 «Жизнь интересна»
13.20 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Хроника дня»
16.15, 04.40 «Фактор 

безопасности»
17.20 «Палата»
17.25, 23.40 «Рекламная 

кухня»
18.15, 03.40 «Большая 

политика»
19.20, 02.10, 06.20 «Тема 

недели»
19.30, 20.20, 01.00, 05.15 

«Время интервью»
21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40, 04.00 «Время-тайм»
22.00 «Территория 

закона»
22.35 «Кино с Яниной 

Соколовой»
00.30 «История успеха»

нтн
06.00 «Политтеррор»
06.50 «История Украины»
08.00 М/ф «Огги и 

кукарачи»
09.10 М/ф «Маугли»
10.20 Сериал «Кавалеры 

«Морской звезды» (1)
12.15 «Легенды 

уголовного розыска». 
Банда «Джокера»

13.00 «Бушидо. Восточные 
единоборства»

15.15 «Речовий доказ». 
Особо опасные убийцы

15.55 Сериал «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведет дилетант - 2»

18.00, 04.35 «Агенты 
влияния»

18.30 Х/ф «Мама, не 
горюй!»

20.30 Х/ф «Почтальон» (2)
00.15 Х/ф «Папарацци» (2)
01.55 Х/ф «Смертоносные 

земли» (2)
03.35 «Речовий доказ»
05.00 «Правда жизни»
05.30 «Легенды 

бандитской Одессы»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/ф «Большой фильм 

про поросенка» (1)
09.00 М/ф «Приключения 

мишек Гамми» (1)
10.00 М/фы
10.15 Х/ф «Классный 

мюзикл - 2» (1)
12.25 Сериал «Услышь моё 

сердце» (1)
14.20 Х/ф «Самая 

красивая»
17.05 «Секреты судьбы»
18.00, 00.55 Сериал 

«Корабль» (2)
21.15 Сериал 

«Сверхъестественное» 
(2)

03.20 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.40 Сериал «Последний 

аккорд»
06.25 Клипсы
06.45 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Мультсериал 

«Пингвины из 
Мадагаскара»

08.20 Мультсериал 
«Утиные истории»

09.30 Тележурнал 
«Пассаж»

10.00 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.15, 19.40 «Рекламная 
кухня»

10.30 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.30 Кто сверху?
12.55 Шуры-Амуры
13.55 Мачо не плачут
15.00 Скетч-шоу 

«Красотки»
15.40 Х/ф «Дневники няни»
18.00 «Всё для тебя»
18.30 «Вечерний 

разговор»
19.00 «Новости недели»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Реальный отпуск»
21.00 «Перевоплощение»
21.40 «Ваше право»
22.00 The Maneken 

«Soulmate Sublime»
22.50 Х/ф «Крутые парни»
00.45 Спортрепортер
00.50 Сериал 

«Сердцеедки»
02.35 Зона ночi Культура
02.40 Княгиня Ольга
02.55 Яготинське лiто
03.05 Софiя- дитя кохання
03.20, 04.10 Зона ночи
03.25, 04.15 Богдан Ступка. 

Жива легенда
05.05 Зона ночi

Планета-СнГ
04.55, 13.30 «Вся Россия»
05.05 Х/ф «Екатерина 

Воронина»
06.45 Х/ф «Васильки для 

Василисы»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Сам себе режиссер»
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 М/ф
11.25 Х/ф «Маленькое 

одолжение»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва

13.40 «Следы великана. 
Загадка одной 
гробницы»

14.30, 04.10 «Городок». 
Дайджест

15.00, 02.50 Х/ф «Чужая»
16.35 «Смеяться 

разрешается»
18.15 «Рассмеши комика»
19.30 Х/ф «Срочно ищу 

мужа»
21.20 «Новая волна-2012». 

Трансляция из Юрмалы
23.50 Х/ф «Место встречи 

изменить нельзя»

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 «Сказки Баженова»
07.50 «Живут же люди!»
08.20 «Их нравы»
09.20 «Бывает же такое!»
09.50 «Эксклюзив» 

«Светлана Немоляева. 
Мой Саша»

10.20 «Едим дома!»
10.55 «Дачный ответ»
12.35 Сериал «Дорожный 

патруль-3» 
«Уступи дорогу», 
.»Криминальный тест-
драйв»

14.25 «Развод по-русски»
15.20 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-10» 
«Поцелуев мост»

16.20 «И снова 
здравствуйте!»

17.20 «Золотая пыль»
18.30 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Тайный шоу-

бизнес»
21.50 Сериал «Погоня за 

тенью» «Пожарник», 
«Наследник победы»

23.45 Сериал «Час 
Волкова» «Папина 
дочка», «Одним 
ударом»

01.40 «Суперстар 
представляет: 
Александр Розенбаум. 
Мужчины не плачут»

03.40 «Кремлёвские 
похороны»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Одиночное 

плавание»
08.10 «Армейский 

магазин»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Надежда 

Румянцева. Одна из 
девчат»

13.20 Х/ф 
«Неподдающиеся»

14.55 «По следам «Больших 
гонок»

16.45 Все хиты «Юмор FM» 
на Первом

18.00 «Биополе. 
Невидимая сила»

19.05 Х/ф «Дом на краю»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.30 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов»
00.30 Х/ф «Кто стучится в 

дверь ко мне...»
02.05 Х/ф «Милостивые 

государи»
03.15 Сериал «Сердце 

Марии»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 М/ф «Три толстяка»
03.45 Х/ф «Одиночное 

плавание»
05.20 Армейский магазин
05.50 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.00 «Здоровье»
07.15 «Непутевые 

заметки»
07.30 «Пока все дома»
08.25 Фазенда
09.15 «Надежда 

Румянцева. Одна из 
девчат»

10.05 Х/ф 
«Неподдающиеся»

11.25 «Народная 
медицина. Испытано 
на себе»

12.20 «По следам «Больших 
гонок»

13.55 Все хиты «Юмор FM» 
на Первом

15.20 «Биополе. 
Невидимая сила»

16.15 Х/ф «Дом на краю»
18.00 «Время»
18.20 «Большая разница»
19.20 Х/ф «Что скрывает 

ложь»
21.30 Х/ф «Суровое 

испытание»
23.30 Х/ф «Два дня 

тревоги»
01.00 «Пионеры глубин»

RTVI
06.00, 08.00, 01.30 М/фы
07.00 Х/ф «Мой первый 

друг»
09.00 «Ищем выход»
10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

Сериал «Сыщик 
Самоваров»

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Х/ф 

«Интервенция»
15.00, 02.00 Сериал 

«Горыныч и Виктория. 

Фантом Высоцкого»
16.00, 01.00 «Арт-

навигатор»
16.30 «Глобал 3000»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет»
18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели»
21.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
23.00 Х/ф «Сирано де 

Бержерак», М/фы для 
взрослых

TBI
07.00, 13.30 

ЭкспериМентальный
07.30, 23.30 Звериная 

работа
08.30 Удивительные 

парки развлечений
09.30 Мама, я в эфире!
10.30 Ювелир ТВ
11.30, 03.00 Как уходили 

кумиры. Анатолий 
Папанов

12.00 Как уходили кумиры. 
Зиновий Гердт

12.30 Как уходили кумиры. 
Андрей Миронов

13.00 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

14.00, 14.30 Вокруг света
15.30 Эксперимент
16.30 Журналист и 

независимость
17.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
17.45 «Тендер News» с 

Натальей Седлецкой
18.00 Об избранниках
19.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
20.30, 03.30 Итоги с 

Вахтангом Кипиани
21.30 Лекции и события
01.30 Х/ф «Попутчик»
04.30 Х/ф «Шпион в маске»

тв Центр
04.50 Крестьянская 

застава
05.25 Мультпарад
06.10 Х/ф «Шторм на суше»
07.30 Фактор жизни
08.00 Д/ф «Ускользающая 

рысь»
08.45 «Барышня и 

кулинар»
09.15, 10.45 Х/ф 

«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей»

10.30, 13.30, 20.00, 22.20 
События

12.35 «Смех с доставкой 
на дом»

13.50 «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.25 «Доказательства 
вины. Семейные 
«скелеты»

15.15 «Александр 
Морозов. Хочу пройти 
по старым адресам». 
Концерт

16.15 Х/ф «Ворожея»
20.20 Сериал «Чисто 

английский детектив. 
Инспектор Льюис»

22.40 Х/ф «40»
00.15 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век 
начинается»

03.15 Д/ф «ЖКХ: война 
тарифов»

04.25 «Наука России. 
Энергетика на 
наноуровне»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.10 Саундтреки
06.10 Х/ф «Анна Каренина» 

(1)
08.45 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» (1)
11.40 Х/ф «Барышня - 

крестьянка» (1)
13.45 Х/ф «Все наоборот» 

(1)
15.05 Х/ф «Любовь с 

привилегиями» (1)
18.20 Х/ф «Забытая 

мелодия для флейты» 
(1)

21.00 Х/ф «Влюблен 
по собственному 
желанию» (1)

22.50 Х/ф «Вся правда про 
любовь» (2)

00.35 Х/ф «Хорошая 
женщина» (1)

02.05 Х/ф «Ждите 
связного» (1)

03.20 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Игра паука»
10.35, 18.35, 02.35 Драма 

«Сад наслаждений»
12.15, 20.15, 04.15 Комедия 

«Нью-Йорк, Нью-Йорк»
14.25, 22.25, 06.25 Боевик 

«На линии огня»
15.20, 23.20, 07.20 Драма 

«Комнаты смерти: 
Царство костей»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Москва-Кассиопея»
06.20, 10.20, 14.20 

Мультсериал «Алиса 
в Зазеркалье», 3 
с., «Ровно в три 
пятнадцать»

07.00, 11.00 Фильм-сказка 
«Иван да Марья»

08.25, 12.25 М/ф 
«Капризная 

принцесса», «Недобрая 
Ладо»

15.00 Х/ф «Отроки во 
Вселенной»

16.20 Мультсериал 
«Алиса в Зазеркалье», 
4 с., «Мурзилка на 
спутнике»

17.00 М/ф «Человечка 
нарисовал я»

18.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»

наше КИно
07.00 Х/ф «Медовый 

месяц»
09.00 Х/ф «Афганский 

излом»
11.20 Х/ф «Первая встреча, 

последняя встреча»
13.00 Х/ф «Какое оно, 

море?»
14.30 Х/ф «Таможня»
16.00 Х/ф «Дикий пляж»
17.30 Х/ф «Алый камень»
19.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
21.00 Х/ф «Зимняя вишня»
23.00 Х/ф «Один и без 

оружия»
01.00 Х/ф «Трактористы»
02.30 Х/ф «Белое 

проклятье»
04.00 Х/ф «Безумный день 

инженера Баркасова». 
1 с.

05.30 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова». 
2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Разумное 

сомнение»
08.00 Х/ф «Призрак 

Зоккомон»
10.00, 02.00 Х/ф «О»
12.00, 04.00 Х/ф «Сука-

любовь»
14.35 Х/ф «Убийцы на 

замену»
16.05 Х/ф «Таймер»
18.00 Х/ф «Путь воина»
20.15 Х/ф «Парень Икс 

(Человек Икс)»
22.05 Х/ф «Священный 

дым»
00.05 Х/ф «Скелеты 

Железного острова»

ноСтальГИЯ
05.00 «Кино и мы»
05.40 «Утренняя почта»
06.15 М/ф «Волшебник 

Изумрудного города». 
3 с.

06.40 Х/ф «Гостья из 
будущего». 5 с.

07.45 «Взгляд». Ток-шоу
09.00 «Колба времени»
10.05 «Ты меня любишь...»
11.05 «До и после...»
12.20 «Вокруг смеха»
13.45 «Кабачок «13 

стульев»
15.00 «Часы с кукушкой»
16.10 «В гостях у 

Магомаева»
17.00 «Здравствуй мир, 

здравствуй друг!». 
Концерт. 2 часть

18.00 «Рожденные в 
СССР». Лучшее

19.00 «Рассказ о 
нескольких днях». 
Гастроли Риккардо 
Фольи в Москве

20.00 «Что? Где? Когда?». 
Интеллектуальная 
игра. Москва-София

21.40 «Муслим Магомаев. 
Встреча с друзьями 
по случаю юбилея - 50 
лет»

23.00 «В гостях у журнала 
Огонек»

00.15 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города». 
2 с.

00.40 Х/ф «Гостья из 
будущего». 4 с.

01.45 «Шире круг». 2 часть
03.00 «Рождённые в 

СССР»
04.15 «Кинопанорама» 

2 часть

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 10 с.
20.00 Сериал «Заложники 

любви». 7 с.
21.00 Сериал «Паутина». 

ф.2. «Расплата». 8 с.
22.00 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 2 с.
23.30 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 3 с.
01.00 Сериал «Плата за 

любовь». 11 с.
02.00 Сериал «Заложники 

любви». 8 с.
03.00 Сериал «Паутина 

- 2». ф.2. «Пуля 
справедливости». 1 с.

TV 1000
03.00 Драма «Женщина из 

пятого округа»
04.50 Вестерн 

«Непрощенный»
07.10 Комедия «После 

прочтения cжечь»
09.00 Драма «Тренер 

Картер»
11.20 Приключения 

«Гвардейцы короля»
13.00 Боевик «Звездный 

Путь. Восстание»
14.50 Боевик «Звездный 

Путь. Возмездие»
17.00 Комедия «Сказки 

стриптиз-клуба»
19.00 Боевик 

«Виртуозность»
21.00 Криминальное 

кино «Отступники»
00.00 Драма «Ночи в стиле 

буги»

«2+2»
08.00 М/фы (1)
08.55 Мультсериал 

«Генератор Рекс» (1)
10.00 Х/ф «Короткое 

замыкание» (1)
12.00 Сериал 

«Приключения Конана» 
(1)

13.00, 13.50 «Улетное 
видео по-русски»

14.45 «Заговор 
кукловодов. Кольца 
судьбы»

15.50 «Заговор 
кукловодов. Бесы для 
России»

16.55 «Заговор 
кукловодов. Шпионы 
из созвездия Орион»

18.00 «Заговор 
кукловодов. Кто спасет 
Землю?»

19.20 Чемпионат Украины 
по футболу.3 Тур. 
«Днепр-Металлург 
Донецк». Прямая 
трансляция

21.30 «Профутбол»
22.30 Х/ф «Кикбоксер» (2)
00.30 Х/ф «Охота на 

оборотня» (3)
02.10 Х/ф «Остров страха» 

(3)
03.35 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00, 14.00 Триллер 

«Снайпс»
06.00 Фильм ужасов «1408»
08.00 Х/ф «От вчера до 

завтра»
10.00 Драма «Защита 

Лужина»
12.00 Боевик «Урок 

выживания»
16.00 Боевик «Орки»
18.00 Детектив 

«Идеальный побег»
20.00 Триллер «Рэмбо 4»
22.00 Фильм ужасов 

«Похищение»
00.00 Мягкая эротика 

«Пальчики оближешь!»
01.20 Мягкая эротика 

«Уйти от всего этого»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал 

«Адъютанты любви»
03.55 Трагикомедия «Над 

городом»
05.10 Мелодрама «Хлеб 

и розы»
06.45 Х/ф «Проделки 

сорванца»
08.00 Кинороман 

«Первый парень»
10.35 Х/ф «Сорока-

воровка»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Драма «Не скажу»
13.50 Сериал «Сваты-3», 

1-4 с.
17.15 Трагикомедия 

«Русалка»
20.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
21.35 Драма «Овсянки»
22.55 Комедия «Стоянка 

поезда - две минуты»
00.05 Фантастика 

«Продавец воздуха»
01.50 Музыкальная 

комедия «Факир на 
час»

ЮМор тБ
05.00 Х/ф «Праздник 

святого Йоргена»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
13.00 Гуморини iз торбини
15.00 Х/ф «Биндюжник и 

Король»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Х/ф «Игра на 

миллионы»

mAXXI-TV
06.30, 08.40, 18.20, 00.20 

MaxxiМузыка
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05 «Сделано руками»
09.00, 17.55 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.30 Йога
09.45, 14.40, 18.00 

СоюзМ/ф
10.20, 19.10, 21.20 Все 

про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «По ту сторону 

звезд»
12.45 «Трудный вопрос»
13.20 «Ukrainian Fashion 

Week»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.35 «В поисках новых 

впечатлений»
20.05 «Женские 

откровения»
20.50 «Игры сильнейших»
21.30 Разговоры про это
22.00 Х/ф «Однажды в 

Голливуде» II

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, 29 липня
Cхід 5.21 Захід 20.47
Тривалість дня 15.26

Схід 17.39 
Захід 01.10

СтрілецьПавло, Юлія

ут-1
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ПОНЕДІЛОК, 23 липня ВІВТОРОК, 24 липня СЕРЕДА, 25 липня ЧЕТВЕР, 26 липня П’ЯТНИЦЯ, 27 липня СУБОТА, 28 липня НЕДІЛЯ, 29 липня
СПорт 1

06.15, 14.15, 04.50 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

06.50, 20.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Миддлсбро - Рединг

08.45, 19.30 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

10.00, 05.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Локомотив - 
Азовмаш

11.40 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/4 
финала. 1матч

14.50 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Вест Хэм - 
Кристал Пэлас

16.45 Теннис АТР Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. 1матч

22.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Енисей

00.30 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/4 
финала. 2матча

СПорт 2
06.00 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины, Вышго-
род. Квалификация

07.15, 15.20, 22.00, 05.05 Форму-
ла-1 на воде 2012. Гран-при 
Украины, Вышгород. Гонки

08.30 Теннис ATP. Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. Финал

11.00, 23.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Брайтон - Портсмут

12.50, 16.40, 01.00 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

13.25, 01.35 Бадминтон. 
Singapore Open. 1/2 финала. 
Мужчины. Пары

14.25, 02.30 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Женщины. Пары

17.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Кардифф 
Сити - Вест Хэм

19.05 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

19.45 Теннис ATP. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. 1-й матч

03.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Лидс - Саут-
гемптон

EurosporT
09.30 Мотоспортивный 

журнал
09.45 Супербайк. Чемпионат 

мира. Чехия. Заезд 1
10.15 Супербайк. Чемпионат 

мира. Чехия. Заезд 2
10.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. Брази-
лия. Заезд 2

11.45, 19.45, 00.15 Велоспорт. 
Тур де Франс. Этап 20

13.00 Игры Джеза. Николас 
Робинсон Бейкер. Журнал

14.15, 16.30 Фотофиниш. 
Журнал

14.30 Обратный отсчет. Олим-
пийский журнал

15.00, 21.30 Игры Джеза. Тойн 
Мулдер. Журнал

15.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке. Мельбурн 
(Австралия). Обзор

16.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Турция. 
Женщины. Свыше 75 кг

17.45 Олимпийская мечта. 
Журнал

18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Турция. 
Мужчины. Свыше 105 кг

19.00, 21.45, 23.30 Вот это да!!!
19.30, 00.00 Вместе в Лондон. 

Олимпийский журнал
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

01.10 Бизнес класс. Журнал
01.15 Легкая Атлетика. Турнир 

в Остраве
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 00.45, 

02.50 Футбол NEWS
06.10 Металлург Д - Заря. 

Чемпионат Украины
08.10 Эспаньол - Барселона. 

Чемпионат Испании
10.10, 01.00 Металлург З 

- Днепр. Чемпионат Украины
12.00 Urban Freestyler Poland
12.30 Мальорка - Реал. Чемпи-

онат Испании
14.20, 16.20 Футбол: Досадно 

и смешно
14.30 Барселона - Бетис. 

Чемпионат Испании
16.30 Таврия - Металлист. 

Чемпионат Украины
18.20 Futbol Mundial
18.50 Барселона - Малага. 

Чемпионат Испании
20.40 Говерла - Шахтер. Чемпи-

онат Украины
22.50 Атлетик - Реал. Чемпио-

нат Испании
03.05 Реал - Сарагоса. Чемпио-

нат Испании
05.00 Промо + Новости

СПорт 1
07.00, 18.00, 04.30 Формула-1 на 

воде 2012. Гран-при Украи-
ны, Вышгород. Гонки

08.15, 20.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Блекпул - Халл Сити

10.10, 05.40 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Енисей

12.00 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/4 
финала. 2матч

14.25 Кубок мира по стрельбе 
из лука

15.00 Теннис АТР Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. 2матч

19.15 Гольф. PGA. The True South 
Classic. Обзор

22.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Проком

00.00 Теннис АТР Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. 2матча

Спорт 2
06.15, 14.45, 21.50, 05.25 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
06.45 Теннис ATP. Atlanta Tennis 

Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. 1-й матч

09.00, 00.30 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

10.15, 17.10 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

10.45, 22.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Бри-
столь Сити - Кардифф

12.45, 01.35 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Женщины

13.45, 02.40 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Мужчины. Пары

15.20, 03.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Брайтон - Портсмут

17.45 Теннис ATP. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. 2-й матч

20.00 Футбол. Эредивизие. 
Плей-офф. Финал. 2-й матч. 
Витесс- Валвейк

EurosporT
09.30 Велоспорт. Тур де Франс. 

Этап 20
11.00, 22.15 Вот это да!!!
11.30 Игры Джеза. Тони Эстанге. 

Журнал
11.45 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат Европы. 
Загреб (Хорватия)

12.45 Фитнес. Журнал
13.00 Игры Джеза. Николас 

Лимбах. Журнал
13.15 Плавание. Чемпионат 

Европы. Дебрецен (Венгрия)
14.15 Игры Джеза. Николас 

Робинсон Бейкер. Журнал
14.30 Теннис. Матч пойнт. 

Журнал
15.00 Обратный отсчет. Олим-

пийский журнал
15.30 Игры Джеза. Ким Коллинз. 

Журнал
15.45 Легкая Атлетика. Турнир 

в Остраве
17.00, 21.00 Фотофиниш. 

Журнал
17.15 Легкая атлетика. Евро-

пейский турнир. Люцерн 
(Швейцария)

18.30 Игры Джеза. Рис Хоффа. 
Журнал

18.45 Легкая Атлетика. Чем-
пионат Европы. Хельсинки 
(Финляндия)

19.45 Вместе в Лондон. Олим-
пийский журнал

20.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Турция. 
Женщины. Свыше 75 кг

21.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Турция. 
Мужчины. Свыше 105 кг

22.45 Бокс. Бой за интерконти-
нентальный титул по версии 
IBF. Тяжелый вес

00.45 Ралли. IRC. Румыния. 
Обзор

01.15 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Германия

01.45 Мотоспортивный 
журнал

02.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Чехия. Заезд 2

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.20 

Футбол NEWS
06.10 Металлург З - Днепр. 

Чемпионат Украины
08.10 Вильяреал - Барселона. 

Чемпионат Испании
10.15, 16.00, 01.00 «Один на 

один с Гамулой». Л. Михел
10.45, 16.30, 18.40 Футбол: До-

садно и смешно
11.00 Таврия - Металлист. 

Чемпионат Украины
12.50, 15.10, 19.00 Futbol 

Mundial
13.20 Расинг - Валенсия. Чемпи-

онат Испании
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.40 LIVE. Арсенал - Малайзия. 

Товарищеский матч
19.25 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура. Премьера
19.55 LIVE. Милан - Шальке. 

Товарищеский матч
22.00 Urban Freestyler Poland
22.50 Арсенал - Малайзия. 

Товарищеский матч
01.30 Милан - Шальке. Товари-

щеский матч
03.35 Барселона - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
05.25 Промо + Новости

СПорт 1
07.30, 19.35 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Бир-
мингем - Дерби Каунти

09.30, 19.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.00, 04.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Проком

11.45 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/2 
финала. 1матч

14.10 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

15.25, 03.30 Гольф. Портреты
16.15 Теннис АТР Atlanta Tennis 

Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. 1матч

18.25 Кубок мира по стрельбе 
из лука

21.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Летувос Ритас - ЦСКА

23.10 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/2 
финала. 2матча

СПорт 2
06.00, 00.30 Кубок мира по 

стрельбе из лука. Обзор
06.30 Теннис ATP. Atlanta Tennis 

Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. 2-й матч

08.50, 16.45, 04.40 Футбол. Эре-
дивизие. Плей-офф. Финал. 
2-й матч. Витесс- Валвейк

10.40, 21.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Миддлсбро - Лидс

12.45, 01.05 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Мужчины. Смешанные пары

13.35, 01.55 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Мужчины

14.45, 02.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Бри-
столь Сити - Кардифф

18.30 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

19.45 Теннис ATP. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. 1-й матч

00.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

EurosporT
09.30 Фитнес. Журнал
09.45 Обратный отсчет. Олим-

пийский журнал
10.15 Игры Джеза. Тони Эстан-

ге. Журнал
10.30 Плавание. Чемпионат 

Европы. Дебрецен (Венгрия)
11.30 Игры Джеза. Рис Хоффа. 

Журнал
11.45 Легкая Атлетика. Турнир 

в Остраве
13.15 Игры Джеза. Ким Коллинз. 

Журнал
13.30 Легкая Атлетика. Чем-

пионат Европы. Хельсинки 
(Финляндия)

15.15, 17.30, 23.45, 01.30 Вместе 
в Лондон. Олимпийский 
журнал

15.30 Легкая атлетика. Евро-
пейский турнир. Люцерн 
(Швейцария)

16.30 Фотофиниш. Журнал
16.45, 01.15 Вот это да!!!
17.15 Олимпийские мечты. 

Журнал
17.45 Олимпийские игры. 

Футбол. Групповой этап. 
Женщины

00.15 Олимпийские игры. 
Футбол. Групповой этап. 
Женщины. Обзор матчей

02.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.20 

Футбол NEWS
06.10, 20.30 Таврия - Металлист. 

Чемпионат Украины
08.10, 16.30, 22.50 Милан - 

Шальке. Товарищеский матч
10.15, 16.00, 01.00 «Один на 

один с Гамулой». Анна и 
Виктория Бессоновы

10.45, 03.30 Futbol Mundial
11.15 Говерла - Шахтер. Чемпи-

онат Украины
13.05, 18.20 Футбол: Досадно 

и смешно
13.20 Арсенал - Малайзия. 

Товарищеский матч
15.10 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
18.30 Валенсия - Спортинг. 

Чемпионат Испании
01.30 Зирка - Сумы. Чемпионат 

Украины. Первая Лига
03.55 LIVE. Звезды МЛС - Челси. 

Товарищеский матч
05.55 Промо + Новости

СПорт 1
06.00, 13.50, 19.45 Футбол. Ан-

глия. nPower Championship. 
Лидс - Саутгемптон

07.55, 13.15, 03.55 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.30 Кубок мира по стрельбе 
из лука

09.05, 04.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас 
- ЦСКА

10.40 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/2 
финала. 2матч

15.45 Теннис АТР Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. 2матч

18.30 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

21.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Локомотив-
Кубань

23.25 Теннис АТР Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. 2матча

СПорт 2
06.25, 13.00, 01.35 Гольф. 

Портреты
07.10 Теннис ATP. Atlanta Tennis 

Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. 1-й матч

09.20, 15.40, 23.15 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

09.55, 21.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Лидс 
- Вест Хэм

11.50 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

13.50, 23.45, 05.10 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Азовмаш - 
Летувос Ритас

16.10, 02.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Миддлсбро - Лидс

18.10 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Мужчины. 
Смешаные пары

19.00 Теннис ATP. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. 2-й матч

04.15 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Женщины

EurosporT
09.30, 00.00, 01.30 Вместе в Лон-

дон. Олимпийский журнал
10.00, 13.00 Олимпийские игры. 

Футбол. Групповой этап. 
Женщины

14.00 Олимпийские игры. 
Футбол. Групповой этап. 
Мужчины

00.30 Олимпийские игры. 
Футбол. Групповой этап. 
Мужчины. Обзор матчей

02.00 Обратный отсчет. Олим-
пийский журнал

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 01.30, 03.35 

Футбол NEWS
06.10 Говерла - Шахтер. Чемпи-

онат Украины
08.10 Реал - Леванте. Чемпионат 

Испании
10.15, 16.15 «Один на один с 

Гамулой». С. Палкин
10.45, 18.40, 21.30 Футбол: До-

садно и смешно
11.05 Urban Freestyler Poland
11.35, 23.40 Звезды МЛС - Чел-

си. Товарищеский матч
13.30 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура
13.55 LIVE. Гондурас - Марокко. 

Олимпиада 2012
15.55, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.40 LIVE. Испания - Япония. 

Олимпиада 2012
18.55 LIVE. ОАЭ - Уругвай. Олим-

пиада 2012
21.00 Futbol Mundial
21.40 LIVE. Бразилия - Египет. 

Олимпиада 2012
01.45 Гондурас - Марокко. 

Олимпиада 2012
03.50 Реал - Расинг. Чемпионат 

Испании
05.35 Промо + Новости

СПорт 1
06.00, 18.45, 01.30 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
06.35, 13.30 Гольф. Портреты
07.20, 19.20 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Кар-
дифф Сити - Вест Хэм

09.15, 04.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Локо-
мотив-Кубань

11.00, 02.00 Теннис АТР Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
Финал

14.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Миддлсбро 
- Рединг

16.15, 22.55 Теннис АТР Atlanta 
Tennis Championships. 
Атланта, США. Финал

21.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Енисей - Азовмаш

04.15 Кубок мира по стрельбе 
из лука

СПорт 2
07.00 Теннис ATP. Atlanta Tennis 

Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. 2-й матч

09.10 Гольф. Портреты
10.00, 21.45 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Вест 
Хэм - Миддлсбро

11.55, 04.20 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Минск-2006, 23.40, 04.50 
- Летувос Ритас

14.15 Футбол. Эредивизие. 
Плей-офф. Финал. 2-й матч. 
Витесс- Валвейк

16.05 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

16.40, 02.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Лидс 
- Вест Хэм

18.45 Первый украинский 
гольф опыт

19.15 Теннис ATP. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. Финал

01.25 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

EurosporT
09.30, 14.00, 18.30 Олимпийские 

игры. Футбол. Групповой 
этап. Мужчины

10.30, 15.00, 19.30, 03.00 
Олимпийские игры. Футбол. 
Групповой этап. Женщины

11.30, 16.00, 20.30 Церемония 
открытия Олимпийских игр 
в Пекине

13.00, 17.30, 22.00 Вот это да!!!
13.30, 18.00, 22.30 Вместе в Лон-

дон. Олимпийский журнал
23.00, 02.00 Церемония от-

крытия Олимпийских игр в 
Лондоне

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.20 

Футбол NEWS
06.10 Зирка - Сумы. Чемпионат 

Украины. Первая Лига
08.10 Барселона - Валенсия. 

Чемпионат Испании
10.15, 17.00, 01.00 «Один на 

один с Гамулой». В. Бель-
кевич

10.45 Металлург Д - Заря. 
Чемпионат Украины

12.40, 18.00 Футбол: Досадно 
и смешно

12.55 Испания - Япония. Олим-
пиада 2012

14.55 LIVE. Арсенал - Ман Сити. 
Товарищеский матч

15.45, 22.40 Футбол NEWS. LIVE
17.30 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура
18.10, 03.35 Бразилия - Египет. 

Олимпиада 2012
20.10 Futbol Mundial. Премьера
20.40 LIVE. Севастополь - Нико-

лаев. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

22.55 Арсенал - Ман Сити. 
Товарищеский матч

01.30 Севастополь - Николаев. 
Чемпионат Украины. Первая 
Лига

05.25 Промо + Новости

СПорт 1
06.30, 22.45 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Брайтон - Портсмут

08.25, 21.30, 05.30 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при Украи-
ны, Вышгород. Гонки

09.50, 04.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Енисей - Азовмаш

11.30 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

12.05 Теннис АТР Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. Финал

14.35 Кубок мира по стрельбе 
из лука

15.10, 02.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Кар-
дифф Сити - Вест Хэм

17.05 Футбол. Эредивизие. 
Плей-офф. Финал. 2-й матч. 
Витесс - Валвейк

19.00 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. Финал

00.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Локомотив-
Кубань

СПорт 2
06.30 Теннис ATP. Atlanta Tennis 

Championships. Атланта, 
США. Финал

09.00 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

09.30, 22.40, 03.55 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

10.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Вест Хэм - 
Рединг

11.55, 20.00, 02.05 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Нимбурк - 
Азовмаш

14.00 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 
1 2012, 22.00, 01.25 г. Габон. 
Обзор

14.35 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

15.45, 23.15 Теннис ATP. Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
1/4 финала. 1-й матч

18.10, 04.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Вест 
Хэм - Миддлсбро

EurosporT
04.00 Олимпийские игры. 

Футбол. Групповой этап. 
Мужчины

05.00, 09.30 Церемония от-
крытия Олимпийских игр в 
Лондоне

06.30 Олимпийские игры. 
Футбол. Групповой этап. 
Женщины

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

11.00, 20.15 Олимпийские игры. 
Перекличка с арен

12.00 Олимпийские игры. Пла-
вание. Предварительные 
заплывы

14.30 Олимпийские игры. 
Академическая гребля. 
Предварительные заезды

16.10, 20.10 Взгляд из Лондона. 
Журнал

16.15, 02.30 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины

18.00 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
До 48 кг

19.10, 23.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Квалификация. Мужчины

21.30, 01.30 Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы

00.15 Вместе в Лондон. Олим-
пийский журнал

00.45 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Групповой этап. 
Женщины. Бразилия - Турция

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Футбол 

NEWS
06.10, 14.40 Звезды МЛС - Чел-

си. Товарищеский матч
08.10 Севастополь - Николаев. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

10.00, 13.40, 16.40, 19.45, 21.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.20 «Один на один с Гамулой». 
М. Шацких

10.50, 14.00 Futbol Mundial
11.15 Арсенал - Ман Сити. 

Товарищеский матч
13.10 Urban Freestyler Poland
14.30 Футбол: Досадно и смешно
16.55 LIVE. Ильичевец - Таврия. 

Чемпионат Украины
18.55 LIVE. Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
20.55 LIVE. Черноморец - Во-

лынь. Чемпионат Украины
22.55 Ильичевец - Таврия. 

Чемпионат Украины
01.05 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
03.15 Черноморец - Волынь. 

Чемпионат Украины
05.10 Промо + Новости

СПорт 1
06.45, 19.20 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Бри-
столь Сити - Кардифф Сити

08.40 Гольф. Портреты
09.30, 16.55 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
10.00, 21.15, 04.30 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Летувос 
Ритас - Проком

12.00, 18.05, 23.55 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при Украи-
ны, Вышгород. Гонки

13.15, 02.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Брайтон - Портсмут

15.10, 01.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Енисей - Азовмаш

17.30, 23.15 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

СПорт 2
06.30 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

07.45 Теннис ATP. Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/4 
финала. 1-й матч

09.55, 21.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Блекпул - Саутгемптон

12.00, 19.05, 02.50 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Азовмаш - 
Минск-2006

13.40, 23.15 Теннис ATP. Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
1/4 финала. 2-й матч

15.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Вест Хэм - 
Рединг

17.55, 01.30 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

18.25 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

20.45, 04.20 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

02.00 Гольф. Портреты
04.55 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Вест Хэм - 
Миддлсбро

EurosporT
04.00 Олимпийские игры. Тя-

желая атлетика. Женщины. 
До 48 кг

05.00, 09.30, 21.30, 02.15 Олим-
пийские игры. Плавание. 
Финалы

06.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Квалификация. Мужчины

07.00, 23.45 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

10.30, 14.45, 20.45 Олимпийские 
игры. Перекличка с арен

12.00 Олимпийские игры. Пла-
вание. Предварительные 
заплывы

14.15, 19.15, 01.30 Олимпийские 
игры. Спортивная гимнасти-
ка. Квалификация. Женщины

16.25, 20.40 Взгляд из Лондона. 
Журнал

16.30, 03.15 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Групповая гонка. 
Женщины

18.00 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
До 53 кг

20.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин. 
Синхронные прыжки. Жен-
щины. Финал

23.00 Олимпийские игры. 
Волейбол. Групповой этап. 
Мужчины. Италия - Польша

00.15 Олимпийские игры. 
Волейбол. Групповой этап. 
Мужчины. Бразилия - Россия

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.10 Ильичевец - Таврия. 

Чемпионат Украины
08.10 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
10.00, 14.45, 16.40, 21.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Один на один с Гамулой». 

С. Кандауров
10.50 Интервью с Говардом 

Уэббом
11.55 LIVE. Арсенал - Гонконг 

Китчи. Товарищеский матч
13.55 LIVE. Египет - Новая Зе-

ландия. Олимпиада 2012
15.55 Futbol Mundial
16.25 Футбол: Досадно и смешно
16.55 LIVE. Бразилия - Беларусь. 

Олимпиада 2012
18.55 LIVE. Шахтер - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
20.55 LIVE. Заря - Арсенал. 

Чемпионат Украины
22.55 Бразилия - Беларусь. 

Олимпиада 2012
01.05 Шахтер - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
03.15 Заря - Арсенал. Чемпио-

нат Украины
05.10 Промо + Новости

g Офіційно
Виконком Інгулецької районної у місті ради 

інформує про проведення 24 липня 2012 року гро-
мадських слухань з питання перейменування пар-
ку Південного ГЗК в парк ім. Савицького.

Слухання відбудуться 24.07.2012 о 16 год. в кімн. 
№310 виконкому Інгулецької районної у місті ради 
за адресою: площа 60-річчя СРСР, 1.
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Ответы:
 По горизонтали:
3. Лимон. 5. Прививка. 9. Клещи. 11. Пчеловод. 12. Сумка. 13. Плод. 14. Фокстрот. 

18. Хаос. 23. Лидер. 25. Отмена. 26. Остов. 27. Спорт. 28. Горб. 29. Осадок. 33. Импорт. 
35. Волк. 36. Ритор. 37. Ралли. 39. Казино. 40. Лавка. 41. Стяг. 43. Альманах. 47. Евро. 
51. Стезя. 52. Стрежень. 53. Юрист. 54. Глашатай. 55. Камин.

По вертикали: 
1. Акрополь. 2. Бедро. 3. Липа. 4. Облик. 6. Родео. 7. Воск. 8. Какао. 10. Цвет. 15. Отступ. 
16. Сговор. 17. Рамка. 19. Автоклав. 20. Сныть. 21. Пробирка. 22. Пасквиль. 24. Диоп
трия. 30. Строка. 31. Дельта. 32. Пресс. 34. Опись. 38. Барометр. 42. Титул. 44. Ласка. 
45. Мера. 46. Нужда. 48. Визит. 49. Мята. 50. Вьюн.

Поздоровлення. Реклама

Вітаємо! g кроссворд

По вертикали:
1.  Укреплённая часть древне
гре че ского города. 2.  Часть 
ноги животного или человека. 
3.  Поддельный, фиктивный доку
мент. 4.  Очертание, наружность. 
6.  Ковбойские состязания, вклю
чающие поимку и укрощение ди
кой лошади. 7.  Вещество, выраба
тываемое пчёлами и служащее им 
материалом для постройки сот. 
8. Шоколадное дерево. 10. Сочета
ние красок в картине. 15.  Свобод
ное пространство перед началом 
строки. 16.  Один из этапов кре
стьянской свадьбы, означавший 
согласие родственников жениха 
и невесты на свадьбу. 17.  Прямо
угольное обрамление текста или 
рисунка. 19. Аппарат для осущест
вления различных физикохимиче
ских процессов под повышенным 
давлением. 20.  Род многолетних 
травянистых растений семейст
ва зонтичных. 21.  Лабораторный 
сосуд. 22.  Произведение оскор
бительного, клеветнического ха
рактера. 24.  Единица измерения 
оптической силы. 30. Ряд слов, на
писанных в одну линию. 31.  Низ
менность в устьевой части реки, 
образованная речными наносами. 
32.  Машина статического дейст
вия для обработки материалов 
давлением. 34.  Инвентаризация. 
38.  Показатель экономической 
конъюнктуры. 42.  Заглавие книги. 
44.  Проявление нежности, любви. 
45.  Средство для осущест
вления чего–нибудь. 46.  Бед
ность. 48.  Посещение знакомых. 
49.  Душистое растение, употре
бляемое для медицинских, пар

фюмерных и кондитерских целей. 
50. Непоседа. 

По горизонтали:
3.  Сочный кислый плод цитру
сового дерева. 5.  Пересадка че
ренка, почки на другое растение. 
9.  Металлические щипцы. 11.  Сель
скохозяйственная профессия. 
12.  Небольшое вместилище из тка
ни, кожи для ношения чего–нибудь. 
13. Часть растения, содержащая его се
мена. 14. Бальный танец. 18. В древней
ших мифологических представлениях: 
беспорядочная материя. 23. Спортсмен 
или спортивная команда, идущие пер
выми в состязании. 25. Объявление чего
либо недействительным, что чтолибо 
не состоится, не будет осуществляться. 
26. Совокупность твёрдых образований, 
составляющих опору тела человека и 
животного. 27. Физические упражнения, 
направленные на достижение высоких 
результатов в соревнованиях. 28.  Ис
кривлённая спина. 29.  Нерастворимое 
вещество, выделившееся в результате 
химической реакции. 33.  Ввоз в страну 
товаров. 35.  Персонаж мультфильма 
«Ну, погоди!». 36.  Оратор в Древней 
Греции. 37.  Спортивное соревнова
ние на автомобилях или мотоциклах. 
39.  Заведение, в котором проводятся 
азартные игры. 40.  Небольшой мага
зин. 41. Флаг, знамя. 43. Сборник про
изведений разных авторов. 47.  Де
нежная единица Европейского союза. 
51. Путь, дорога. 52. Стремнина реки 
в русском фольклоре. 53. Специалист 
по вопросам права. 54. Лицо, объяв
лявшее народу какиелибо известия. 
55. Углубление в скале. 

«Гринизация» – 7 лет в Украине
Метод «Гринизация»  заключается в при

менении «Гринизации» в комплексной тера
пии большинства заболеваний для достиже
ния оптимальных диетологических условий. 
Кроме того метод используют для реабилита
ции после химиотерапии, лучевой терапии, до 
и после хирургических вмешательств.

С первых дней приема ощущается прилив 
бодрости и энергии. Люди пожилого возра
ста отмечают заметное улучшение общего 
состояния.

МнФк «Гринизация» 2 флакона – 280 грн.

«Гринизация Микс Селен»
«Микс Селен» принимают для улучшения 

работы желудочнокишечного тракта по
сле операций, восстановления иммунитета, 
улучшения общего состояния после инфек
ционных заболеваний.

1 флакон – 180 грн.

«ЭРОСТАМИН» –  
только для мужчин

«ЭРОСТАМИН» существенно улучшает по
ловую систему мужчины. Клиническими ис
следованиями в Украинском институте сек
сологии и андрологии была подтверждена 
эффективность «Эростамина».

1 флакон (полный месячный курс) – 160 
грн.

«Грин Капс 1» –  
для пожилых людей

«Гринизация Грин капс 1» способствует 
улучшению работы опорнодвигательного 
аппарата и устранению неприятных ощуще
ний в суставах и позвоночнике, и помогает 
восстановлению костной и хрящевой тка
ней.

1 упаковка 30 капсул – 120 грн.

«Янтарная спирулина С»
Способствует очищению организма от 

токсинов и шлаков, уменьшению уровня хо
лестерина в крови, улучшению работы кро
ветворных органов, нормализации микро
флоры кишечника.

1 флакон (месячный курс очистки 60 
капсул) – 80 грн.

26 и 27 июля Гринизация в Кривом Роге!
С 2005 года специалисты киевского института здоровья нации в борьбе с раком, болезнями 
сердечнососудистой системы, печени, поджелудочной железы, нарушениями обмена веществ,  
а также с туберкулезом, сахарным диабетом, неспецифическим язвенным колитом, подагричес
ким артритом и другими заболеваниями используют метод «Гринизация».

Специалист по методу  
«Гринизация», врач  С.В. БереСнеВ.

Тел. для справок и консультаций: 067-5942737, 095-2546251. www.wgs.in.ua

26 и 27 июля (четверг и  пятница) – в кц «Современник»
  (пр. Гагарина, 46)   10.00–11.00

26 июля (четверг) – в Дк центрального ГОка
    (ул. Мусоргского, 19)   13.00–14.00

работает специализированный отдел продажи средств Гринизации
Пенсионерам предоставляются скидки!

ГСЭЭ №05.03-04/50789 от 08.08.2008; №05.03.02-04/654 от 14.01.2009; №05.03.02-06/45586 от 27.07.2009; № 05.03.02 – 06/92816  
от 19.09.2011г. (Не является лекарственным средством).

Щоб ювіляру хоч  рядком
Прилюдно передать привіти,
Дружи, земляче, з «Гірничком»,
Ми надрукуємо й у квітах,
Ми допоможем написать –
Хай адресат од щастя сяє,
Й по совісті за те узять,
Що сотня тисяч прочитає.

Відділ   реклами “ЧГ”.

Поздравляем  
с юбилеем дорогого

Комара  
Валентина  

Викторовича!

Желаем крепкого  
здоровья и долгих лет 
счастливой жизни!

Любящие дочь,  
зять и внук. 

g реклама

Моб. тел. 067-7437902. 
e-mail: reklama@rminer.dp.uaРекламний відділ «ЧГ»
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Міськдовідка: вакансії

Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
станом на 13.07.2012 р.

Криворізький міський центр зайнятості.

Підсобний робітник 
(місця для осіб з інвалідністю) 

Зар. пл. 1 353,00 грн. 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(0564) 78-37-96
Лікар-бактеріолог 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
«Бактеріологічний медико-діагнос-

тичний центр «Сєвєр» (063) 565-18-18
Електрогазозварник, слюсар-
ремонтник, фрезерувальник 
Зар. пл. 1 150,00 грн. 

Токар, токар-карусельник 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
«Виробнича компанія «Пром-

груп» (056) 493-80-38
Електрогазозварник 

Зар. пл. 1 155,00 грн. 
Лікар 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
«Криворізький державний цирк» 

(0564)92-87-73
Апаратник екстрагування 

Зар. пл. 1 433,00 грн. 
Вагар 

Зар. пл. 1 194,00 грн. 
Водій навантажувача 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
Начальник складу 

(паливно-мастильних матеріалів, 
матеріально-технічного та ін.) 
Зар. пл. 1 552,00 грн. 
«Криворізький маслоекстракцій-

ний завод» (056) 409-17-74
Електрогазозварник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Комплектувальник 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
Слюсар-електромонтажник 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
АТ Електроград (056) 404-93-30
Зуборізальник, модельник 
дерев’яних моделей, токар 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Слюсар-ремонтник 
Зар. пл. 1 800,00 грн. 

Токар-карусельник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ВАТ КриворіжНДПІрудмаш дос-

лідний завод (0564) 27-14-93
В’язальник 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
Величко Алла Борисівна (0564) 

95-51-33
Покрівельник рулонних  
покрівель та покрівель  
зі штучних матеріалів 

Зар. пл. 1 969,00 грн. 
ДКП ЖЕО №31 (0564) 50-30-71
Лікар-ортопед-травматолог 
Зар. пл. 1 742,50 
ДКП КЗ Криворізька міська дитяча 

поліклініка №3 ДОР (0564) 53-21-53
Лікар з ультразвукової 

діагностики 
Зар. пл. 1 811,00 грн. 

Лікар-акушер-гінеколог 
Зар. пл. 2 281,00 грн. 

Лікар-лаборант 
Зар. пл. 2 018,00 грн. 

Механік з ремонту устаткування 
Зар. пл. 1 190,00 грн. 

Монтажник санітарно-технічних 
систем і устаткування 

Зар. пл. 1 104,00 грн. 
Слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 1 108,00 грн. 
ДКП КЗ Криворізький перинаталь-

ний центр зі стаціонаром Дн. обл. 
(0564) 53-01-62

Кухар 
Зар. пл. 1 119,00 грн. 
ДКП КЗО КОЛІ для сільської молоді 

(0564) 53-30-65
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 337,00 грн. 
ДКП ТЦСО У Жовтневому районі 

(0564) 95-18-71
Столяр 

Зар. пл. 1 650,00 грн. 
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» (056) 

449-91-98
Майстер виробничого навчання 

Зар. пл. 1 337,00 грн. 
ЗАКЛ ДНЗ Криворізький центр 

підготовки та перепідготовки робіт-
ничих кадрів буд. галузі (ПТУ №14) 
(0564) 53-12-67

Газорізальник, 
електрогазозварник, 

електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ЗАТ Криворіжцемремонт (096) 

629-84-50
Бункерувальник 

Зар. пл. 1 650,00 грн. 
Електрогазозварник 

Зар. пл. 2 256,00 грн. 
Слюсар з контрольно-

вимірювальних приладів та 
автоматики (електромеханіка) 

Зар. пл. 2 150,00 грн. 
ЗАТ КСЗ (056)404-27-12

Слюсар-сантехнік 
Зар. пл. 1 300,00 грн. 
КВНЗ Криворізьке обласне музич-

не училище (0564) 90-07-16
Лікар функціональної 

діагностики 
Зар. пл. 1 567,00 грн. 
КЗ «Міська поліклініка №5» (0564) 

92-30-72
Лікар-інфекціоніст 

Зар. пл. 1 987,00 грн. 
Лікар-педіатр 

Зар. пл. 1 624,00 грн. 
Лікар-хірург 

Зар. пл. 2 132,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня №2 (0564)71-66-34
Кухар 

Зар. пл. 1 128,00 грн. 
Сестра медична з фізіотерапії 

Зар. пл. 1 324,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня № 4 Дніпропетровської облас-
ної ради (0564)64-31-42

Молодша медична сестра  
з догляду за хворими 

Зар. пл. 1 119,00 грн. 
Сестра медична операційна 
Зар. пл. 1 235,00 грн. 
КЗ Міська клінічна лікарня №2 

ДОР (0564)65-21-53
Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 1 109,00 грн. 
Слюсар-сантехнік 

Зар. пл. 1 117,00 грн. 
Комунальна установа «Центр пер-

винної медико-санітарної допомо-
ги №2» Криворізької міської ради 
(0564) 51-33-53

Муляр 
Зар. пл. 1 930,00 грн. 
КП ЖЕО №45 (056)407-26-30

Лялькар 
Зар. пл. 2 215,00 грн. 
КП Криворізький міський театр 

ляльок (0564) 26-61-45
Технік-технолог 

Зар. пл. 2 018,00 грн. 
КП Міський тролейбус (056) 409-

45-61
Інженер-будівельник 

Зар. пл. 2 645,00 грн. 
КП Парковка та реклама (056) 

409-35-74
Лікар-інфекціоніст 

Зар. пл. 2 312,00 грн. 
Криворізький центр СНІД (056) 

407-12-84
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 550,00 грн. 
КУ «ТЦ СО у Дзержинському райо-

ні» (0564)74-34-13
Завідувач відділу 

Зар. пл. 1 821,00 грн. 
Юрисконсульт 

Зар. пл. 1 235,00 грн. 
КУ ТЦ СО у Центрально-Міському 

районі (0564)90-86-59
Керівник гуртка 

Зар. пл. 1 337,00 грн. 
Міський комунальний заклад 

культури «НАРОДНИЙ ДІМ» (0564) 
26-08-23

Лікар-інфекціоніст 
Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ОКЗ Криворізький шкірно-вене-

ричний диспансер (0564) 64-02-41
Штукатур 

Зар. пл. 1 890,00 грн. 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 

(056) 404-98-21
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Інженер-конструктор 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
Фрезерувальник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПАТ Дизельний завод (056) 470-

12-86
Гальванік, ливарник пластмас, 

налагоджувальник контрольно-
вимірювальних приладів та ав-

томатики, начальник бюро 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Головний конструктор, головний 
технолог 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Заточувальник 

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
Інженер з організації 
та нормування праці 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
Комплектувальник виробів та 

інструменту 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

Контролер на контрольно-про-
пускному пункті, чистильник 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 

Маляр 
Зар. пл. 3 400,00 грн. 

Оператор верстатів з програм-
ним керуванням, різальник на 
пилах, ножівках та верстатах, 
слюсар із складання метале-

вих конструкцій, токар-револь-
верник 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Прибиральник  

виробничих приміщень 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 

Свердлувальник 
Зар. пл. 3 500,00 грн. 

Слюсар з механоскладальних 
робіт, токар 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Токар-розточувальник 

Зар. пл. 3 800,00 грн. 
ПАТ Електрозавод (0564) 95-84-08

Електрогазозварник 
Зар. пл. 2 100,00 грн. 

Електрослюсар з ремон-
ту електричних машин, слю-
сар з механоскладальних ро-

біт, слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Фрезерувальник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПАТ Електромашпромсервіс 

(0564) 50-22-60
Головний механік 

Зар. пл. 3 700,00 грн. 
Електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПАТ Криворіжхліб (056) 404-36-75
Машиніст крана (кранівник) 
Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ПАТ Криворізький залізорудний 

комбінат (056) 493-03-13, (056) 493-
02-35

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткування 
Зар. пл. 1 700,00 грн. 

Заточувальник, шліфувальник 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Модельник виплавних моделей, 
токар 

Зар. пл. 1 900,00 грн. 
Обрубувач, полірувальник 

(механічне оброблення 
металів), полірувальник 

лопаток, фрезерувальник
Зар. пл. 2 200,00 грн. 

Оператор верстатів з 
програмним керуванням 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
Слюсар-інструментальник, 

слюсар-ремонтник 
Зар. пл. 1 800,00 грн. 

Токар-розточувальник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПАТ КрТЗ «КОНСТАР» (056) 404-06-

22, (056)409-32-29
Машиніст екскаватора 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ПАТ ХайдельбергЦемент Україна 

(056) 404-45-25, (056) 404-44-70
Вантажник 

Зар. пл. 1 160,00 грн. 
ПКФ ТОВ Технополіс-1 (056) 409-

16-61
Бетоняр 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 

Газозварник, електрик 
дільниці, лицювальник-

плиточник, маляр, монтажник 
гіпсокартонних конструкцій, 

муляр, штукатур 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП «ВІРА» (0564)90-04-31

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 1 700,00 грн. 

Машиніст бульдозера 
(будівельні роботи), машиніст 
екскаватора, машиніст крана 
(кранівник), машиніст крана 

автомобільного 
Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ПП «Мехбудтранс» (0564) 92-94-

50
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 3 100,00 грн. 
Машиніст бульдозера 

(гірничі роботи) 
Зар. пл. 4 100,00 грн. 

Машиніст скрепера 
(гірничі та гірничо-капіталь-

ні роботи) 
Зар. пл. 3 400,00 грн. 
ПП «Трансбуд КР» (0564)71-50-55

Охоронник 
Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Бастіон-К (056) 404-96-90

Провізор 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

Фармацевт 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП Гален (056) 440-18-23, (056) 

404-40-57
Монтажник систем вентиляції, 
кондиціювання повітря, пнев-

мотранспорту й аспірації 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПП Діалайн (0564)92-20-59

Підсобний робітник 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 

Столяр 
Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Інтер’єр (056) 404-99-45

Викладач 
(методи навчання) 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПП ІНФОЛОГОС (0564) 65-46-14

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Одіум-Престиж (056) 401-48-

08
Електрозварник на 

автоматичних та 
напівавтоматичних машинах 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Слюсар з ремонту технологічних 

установок 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ПП Плазіс-ЄМ (056) 405-83-23

Менеджер (управитель)  
в оптовій торгівлі 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Сільвер Груп (096) 471-81-78

Менеджер (управитель)  
в оптовій торгівлі 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП Складпак (056)409-79-97

Електрогазозварник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткування 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП Спецконтакт (0564)50-33-45

Технік-електрик 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ПП Строй-Арсенал (056) 404-23-63

Монтажник зовнішніх трубо-
проводів 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ПП Техбудальянс (0564) 71-50-55, 

(067) 630-36-07
Апаратник виробництва 

кисломолочних та дитячих 
молочних продуктів 

Зар. пл. 2 140,00 грн. 
Апаратник пастеризації 

(молочне виробництво) 
Зар. пл. 2 480,00 грн. 

Вантажник 
Зар. пл. 2 204,00 грн. 

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 1 900,00 грн. 

Майстер виробництва 
Зар. пл. 3 905,00 грн. 

Машиніст холодильних 
установок 

Зар. пл. 1 900,00 грн. 

Начальник лабораторії  
з контролю виробництва 

Зар. пл. 3 322,00 грн. 
ПРАТ «Криворізький міськмоло-

козавод № 1» (0564) 27-18-35
Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТЗОВ «Інкорпорація» (0564) 90-

02-50
Бетоняр 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
Виконавець робіт 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ТОВ «Будплюс» (056)404-20-81

Лікар з ультразвукової 
діагностики, лікар-

алерголог, лікар-гінеколог 
для дітей та підлітків, лікар-

дерматовенеролог, лікар-
дієтолог, лікар-ендокринолог, 

лікар-кардіолог, лікар-
кардіоревматолог дитячий, 

лікар-нефролог, лікар-
отоларинголог, лікар-психіатр, 

лікар-психотерапевт, лікар-
стоматолог, лікар-стоматолог-

ортодонт, лікар-стоматолог-
ортопед, лікар-фізіотерапевт 
Зар. пл. 1 568,00 грн. 
ТОВ «МРІЯ МЕД - СЕРВІС» (0564)92-

87-64
Електрогазозварник 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Лицювальник-плиточник, 

покрівельник рулонних 
покрівель та покрівель із 

штучних матеріалів 
Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ТОВ «Прометей» (0564)92-55-51

Начальник служби 
Зар. пл. 6 600,00 грн. 
ТОВ «Рікона» (0564) 92-42-87

Адміністратор системи 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «Тондо» (0564)92-28-09

Адміністратор 
Зар. пл. 1 300,00 грн. 

Керуючий рестораном 
(кафе, їдальнею і т. ін.) 

Зар. пл. 1 850,00 грн. 
ТОВ Дружба Люкс (056) 409-82-10

Бухгалтер 
(з дипломом спеціаліста) 

Зар. пл. 1 400,00 грн. 
Менеджер (управитель)  

з постачання 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ТОВ Еколайф Плюс (093)263-65-18

Машиніст бульдозера 
(гірничі роботи) 

Зар. пл. 2 763,00 грн. 
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 631,00 грн. 
ТОВ Екоспецтранс (0564) 92-07-53, 

(0564) 92-27-32
Електрозварник  

ручного зварювання 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Електромонтер контактної  

мережі 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Енергопроектбуд (056) 401-

62-57
Газорізальник, електрозварник 

ручного зварювання, 
монтажник зовнішніх 

трубопроводів 
Зар. пл. 1 900,00 грн. 
ТОВ Енерготехбуд (056) 404-49-61

Електрогазозварник, 
покрівельник будівельний 
Зар. пл. 1 380,00 грн. 

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткування,  
слюсар-сантехнік 

Зар. пл. 1 220,00 грн. 
Інженер 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Керуюча компанія ДОМ.КОМ 

(056) 409-05-50, (056) 404-41-60
Монтажник 

Зар. пл. 2 800,00 грн. 
ТОВ КОМФОРТ-КРИВБАС (056) 409-

25-25
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 4 500,00 грн. 
Машиніст крана автомобільного 

Зар. пл. 1 102,00 грн. 
Начальник технічного відділу 

Зар. пл. 3 500,00 грн. 

Слюсар з паливної апаратури 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 
Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ТОВ Кривбас-Белаз-Сервіс СП 

(056) 406-45-29
Електромонтажник вторинних 
ланцюгів, електромонтажник 

розподільних пристроїв 
Зар. пл. 3 200,00 грн. 
ТОВ НВП-Рудпромавтоматика 

(056) 409-63-43
Швачка 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Полстар (056) 404-43-75

Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ТОВ Сервісмонтаж (056) 401-28-30

Електрогазозварник, 
монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій, 

покрівельник будівельний, 
слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Сервістехремонт (056) 409-21-67

Машиніст екструдера 
Зар. пл. 1 102,00 грн. 
ТОВ Сервіс-Упаковка (056)404-89-

34
Формувальник залізобетонних 

виробів та конструкцій 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Спарта (056)405-08-19

Закрійник, швачка 
Зар. пл. 1 320,00 грн. 

Технолог 
Зар. пл. 1 580,00 грн. 
ТОВ СТИЛЬ ПРОМ (056) 410-44-56, 

(056) 409-70-57
Майстер з ремонту 

технологічного устаткування 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Трейдінг КМ (0564)27-88-98
Вагранник (ливарні роботи), 

шихтувальник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Заливальник металу, модельник 
з металевих моделей, підруч-
ний сталевара вакуумної печі 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Слюсар з механоскладальних 

робіт 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Токар 
Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ТОВ Укр-Контакт (056)404-29-45

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Хайдельбергбетон Україна 

(056) 404-45-25
Інженер з налагодження  

й випробувань 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ Чорметавтоматика (056) 493-

34-77
Оброблювач поверхневих 

дефектів металу 
(сталеплавильне та прокатне 

виробництва) 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «АГРОМЕТ» (0564)71-40-70

Садівник 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 

(0564)26-27-85
Косметик, фахівець  

з перукарського мистецтва  
та декоративної косметики 
Зар. пл. 1 102,00 грн. 
ТОВ «ЛД-ЄВРОМАРКЕТ» (0564) 90-

05-90
Електрогазозварник, слюсар з 

ремонту рухомого складу 
Зар. пл. 1 875,00 грн. 

Коваль ручного кування 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Токар 
Зар. пл. 2 300,00 грн. 
ФІЛ Вагонне депо Мудрьона ДП При-

дніпровська залізниця (056) 493-08-01
Пічник 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ФІЛ Криворізька ТОВ АВС Білд Сер-

віс (056) 401-03-26
Помічник керівника 

підприємства 
(установи, організації) 

Зар. пл. 1 180,00 грн. 
ФІЛ ТОВ Венбест (056) 409-06-60.
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Підготував Володимир БУхТіярОВ (тел. 097-2801876).

Извещение
Ваш муж красноармеец Сербин 

Денис Федорович, уроженец Дне-
пропетровской обл. Широковско-
го района в бою за социалисти-
ческую Родину верный воинской 
присяге, проявив геройство и му-
жество, был убит 21 марта 1944 
года.

Похоронен в могиле, что юго-
западнее 12 км с. Андреевка Вар-
варовского р-на Николаевской обл.

Настоящее извещение являет-
ся документом для возбуждения 
ходатайства о назначении пен-
сии.

Приказ НКО…Р № 138
Широковский райвоенком:
капитан 
(Подпись.) (Баранов) (Печать.) 

Информация в этой офици-
альной справке времен войны 
оказалась не совсем верной. 
Дело в том, что прах Дениса 
Сербина не покоился в брат-
ской могиле указанного села. 
Это доказали в августе 2011 
года члены поискового отря-
да «Отчизна» Николаевской 
областной организации Укра-
инского общества охраны па-
мятников истории и культу-
ры. Именно эта общественная 
структура имеет право прово-
дить раскопки на месте боев, 
где до сих пор лежат останки 
тех, кто погиб в боях семьдесят 
лет тому назад. 

Как обычно, следопыты 
работали по плану, начина-
ли раскопки весной. Вблизи 
села Андреевка поисковики 
наткнулись на место, кото-
рое когда-то давно было око-
пом. Опытный глаз определил 

границы этой ячейки. Начали 
раскопки и… нашли останки 
14-ти бойцов Красной Армии. 
Очевидно, они погибли все 
вместе от разрыва бомбы или 
крупнокалиберного снаряда. 
Так и лежали в окопе, пока их 
не отыскала группа «Отчиз-
на».

– Для меня, – рассказала 
дочь Дениса Сербина Екатери-
на, – было настоящим шоком 
известие о находке. Мы знали, 
что отец похоронен в братской 
могиле с. Андреевка. Там даже 
его фамилия золотом выбита 
на граните. А тут звонок. Мы 
поехали…

Из официального сообще-
ния:

«25-го декабря 2011 года в 
12 часов, в селе Андреевка Ни-
колаевского района Никола-
евской области, состоится 
торжественное перезахоро-
нение останков 14-ти бой-
цов РККА, погибших в боях за 
освобождение с. Андреевка в 
марте 1944-го года. Останки 
были найдены поисковым от-
рядом «Отчизна» в ходе про-
ведения полевых поисковых 
работ на территории Анд-
реевского лесничества».

Действительно, поисковый 
отряд «Отчизна» из Никола-
ева нашел этих бойцов. По 
специальным медальонам и 
удалось установить фамилии 
одиннадцати воинов. Так сле-
допыты и вышли на криво-
рожанку Екатерину Зяблову, 
дочь Дениса Сербина. А еще 
стали известны имена криво-

рожан Сорочана, Смеяна, Че-
ревко. Их семьи тоже нашли 
следопыты из Николаева. В 
указанный день и час в селе 
Андреевка состоялся траур-
ный митинг, люди отдавали 
последние почести бойцам, 
погибшим много лет назад. 
Теплые слова памяти, почет-
ный караул, ружейно-авто-
матный салют.

Коротко расскажем о Дени-
се Федоровиче Сербине. Из  
с. Широкое (теперь центр 
райо на). Старший из трех бра-
тьев. Говорят, Федор Сербин 
был большим волостным на-
чальником. Во времена рево-
люционной смуты погиб от 
рук бандитов. Денис родился в 
1906 году. Имел за плечами не-

сколько лет церковно-приход-
ской школы. Вместе с семьей 
занимался сельским хозяй-
ством. Вырос, окреп, подался 
«в люди». Работал на руднике 
«Ингулец». В специальной ко-
манде прошел курс пожарника. 
Быстро продвигался по служ-
бе. Возглавлял пожарную часть 
в Ингульце. Потом Дениса Сер-
бина перевели на такую же дол-
жность на север Кривбасса. 

Перед войной с Финлян-
дией ушел в армию. Тоже по 
пожарной части. Воевал в 
карельских снегах. Видел, ка-
кой кровью брались финские 
доты. С тяжелой душой воз-
вратился на рудник им. Лени-
на. Как только началась война 
с Германией, стал тушить по-
жары после налетов немецких 
самолетов. Денис Федорович 
уехал на восток с последним 
рудничным эшелоном. Ра-
ботал на Урале. По своей же 
специальности. С началом 
освобождения Украины зато-
ропился домой. В Широком 
еще стояли оккупанты, когда 
удалось передать письмо род-
ным. Сам явился в полевой 
военкомат и попросил напра-
вить на фронт. Попал в 286 
стрелковую дивизию, начал 
служить в 235 запасном полку 
в 7 роте в 4 взводе. Сообщил и 
полевую почту – № 42 343 «Р». 
Пошел на юг вместе с войска-
ми. Воевал меньше месяца. С 
2 по 21 марта 1944 года. По-
гиб, как теперь выяснили сле-
допыты из Николаева, от пря-
мого попадания бомбы или 
снаряда в окоп.

Денис Сербин так и не узнал, 
что ровно через месяц после 
его гибели у него родилась дочь 
Екатерина. Именно она вместе 
со своими детьми хранит па-
мять о солдате Великой Отече-
ственной, патриоте Отечества. 
Семья уже много раз перечи-
тывала эти письма. Простые в 
слоге, душевные по самой сути.

g Письма  павшего солдата
По страницам будущей книги

Светлая память нетленна
Находка следопытов

Весточка сестре

Именно 18 апреля 1941 года 
Петр Самодай впервые надел 
армейскую шинель и буденов-
ку. Поспешил сообщить сестре. 
Это единственный дошедший 
до нас автограф учителя-фрон-
товика. Писем он не писал. Не 
успел. Фашистов встретил кра-
сноармейцем 302 стрелкового 
полка 29 стрелковой дивизии 
Южного фронта. Петр Данило-

вич имел уже высшее образова-
ние. Командование части гото-
вило документы на присвоение 
ему офицерского звания. Если 
бы не война, Самодай вернулся 
бы домой лейтенантом. А так…

К сожалению, кафедры воен-
ного дела в институте тогда не 
существовало. Как и все свер-
стники, Петр Самодай обладал 
всеми оборонными знаками 

эпохи 30-х годов. Имя этого 
человека осталось в истории 
Криворожского педагогическо-
го института. Он учился вместе 
с будущим профессором био-
логии и доктором наук Иваном 
Добровольским. Дружили. Их 
называли надеждой естество-
знания. Иван Андреевич 
оправдал чаяния своих пре-
подавателей и однокурсников. 
Хоть и вернулся с Отечесвен-
ной войны, потеряв там ногу, а 
слово свое в ботанику вписал. 
Ботаническим садом Криво-
рожским, научными трудами, 
учениками и последователями. 

Ученым стал бы и Петр Са-
модай, если бы не война. Если 
бы не страшное утро 22 июня 
1941 года. У Петра оно забрало 
все. Без остатка. Осталась толь-

ко вот эта фотография с дарст-
венной надписью-автографом 
сестре Надежде.

Теперь этот документ хранит 
племянник Петр. Родовые кор-
ни Самодаев издавна проросли 
на Екатеринославщине. Петр 
Данилович родился среди буй-
ных ковылей южных украин-
ских степей. Его родина – село 
Архангельское нынешнего То-
маковского района Днепропет-
ровской области. Из хлеборо-
бов и казацкого рода народный 
учитель и защитник своей 
страны и учеников. В докумен-
тах военных архивов значится, 
что Петр Данилович Самодай, 
красноармеец, стрелок 302 СП, 
пропал без вести в октябре 
1941 года. Страшного года в на-
шей стране.

Эту фотографию он послал сестре надежде. Брат 
только что надел военную форму. Петра Самодая 
призвали в апреле 1941 года по «скрытной» моби
лизации. Страна готовилась к войне. Все понимали, 
что ее уже не избежать. Особенно тщательно укре
плялись округа западного направления. Через два 
месяца они будут переформированы на фронты. 
Учителя ботаники и зоологии Петра Даниловича 
Самодая призвали из ст. Долинской в Одессу. Три 
года он учил детей в железнодорожной семилетке 
№ 7. 

Сначала поклониться праху этих воинов прие
хала вместе с детьми его жена, потом – дети его 
со своими детьми. и так годами и десятилетия
ми. Семья Дениса Сербина знала, что их родной 
человек – муж и отец – похоронен в с. Андреевка 
Варваровского (потом николаевского) района 
соседней николаевской области. Семья хранила 
извещение о гибели, где указано место захороне
ния. Этот документ целой эпохи следует привести 
полностью:

06.03.44.
Добрий день, дорога дружина і синочок Вовка, 

батько й мати, сестра Ганна Федорівна, Віра, Оля 
і Катя, а також брат Іван Іванович, Одарка Хари-
тонівна, Галя, Володя, Вася.

Шлю Вам всім свій гарячий привіт. Я поки живий і 
здоровий. Пишу із бойового окопу передової лінії із-за 
річки Буг.

Життя моє фронтове, солдатське, що минуту 
я живий, а далі, хто зна. Зі мною широчан і близь-
ких товаришів немає. Вчора було два товариші із 
Ново...

...загинули всі дорогі товариші.
Надя, в общем, не турбуйся. Жив буду, то не од-

ного фріца вб’ю.
Мені хочеться знати про вашу долю. Як ви живе-

те? Як здоров’я твоє і синове… Напиши про все, але 
лишнього не пиши. Я вдячний за те, що не попав у 
лапи німцям, а служу в Червоній Армії.

Надя, коли будеш бачити дорогу сестру Сашу, 
передавай привіт і подякуй їй, як рідній сестрі. Вона 
мене проводжала так, як треба близьку людину, бі-
лизну дала, харчів на тиждень, і я пішов від неї, 
як від рідної.

Пока. До побачення. Цілую крепко-крепко.
Жду відповіді. Твій (підпис).
Адреса: Краснодарський край, польова пошта 

6976.



24 •Червоний гірник• середа, 18 липня 2012 року

g не дрібниці

Пакуємо валізи
У подорож не слід брати «не-

обкатані» речі. Може виявитися, що 
новий піджак морщиться, а череви-
ки натирають ноги. Віддайте перева-
гу перевіреним речам.
Весь одяг по можливості пови-

нен бути легким, нейтральним за ко-
льором і не мнутися.
Підібрані вами одяг, взуття та 

аксесуари повинні підходити одне до 
одного за стилем і кольором.
Речі бажано складати в плас-

тикові пакети. Це вбереже одяг від 
ворсинок і пом’ятості.
Пакуючи валізу, намагайтеся 

складати речі таким чином, щоб зги-
ни проходили по місцях напрасова-
них стрілок і природних складок в ді-
лянці ліктів, колін, талії.
Найважчі речі (взуття, фен, чо-

хол з туалетним приладдям) скла-
дайте на дно сумки або валізи. Це 
вбереже інші речі від пом’ятості і 
втрати форми.
Не здавайте в багаж речі, які 

завжди повинні бути напохваті: до-
кументи, гроші, кредитні картки, до-
рожні чеки, необхідні медикаменти, 
паперові серветки, предмети гігієни.
Зробіть ксерокопії документів і 

розкладіть їх у різних місцях.

Туристичний ракурс

Підготувала Тетяна СПиЧаК.

g на замітку

На відпочинок – усією сім’єю
ось він – такий довгоочікуваний літній 
відпочинок! але щоб під час нього ком-
фортно і цікаво було всім – і маленьким, 
і дорослим, до відпочинку необхідно 
ретельно підготуватися.

Якщо ви звикли всією 
сім’єю проводити літо 
на заміській дачі, то вар-
то подумати про те, чим, 
окрім традиційних по-
ливально-прибиральних 
робіт і вечірніх чаювань 
за круглим столом, ще 
будете займатися.

Особливо важливо це 
для тих сімей, в яких є 
діти. Адже досить час-
то буває, що дорослому 
дуже хочеться відпочи-
ти, а дитина, як завжди, 
сповнена енергії і вима-
гає ігор. Необхідно при-
думати якесь компро-
місне рішення.

Підійде невеликий 
ігровий центр або пісоч-
ниця для дачі. Дитину 
можна захопити цікавим 
процесом спорудження 
замків: навіть дуже втом-
лений дорослий зможе 
легко взяти участь в цьо-
му спокійному процесі.

Тим, хто вирушає з 
малям у подорож по да-
леких (і не дуже) краї-

нах, також слід особли-
вим чином підготува-
тися. Мова йде не про 
оформлення необхід-
них документів (хоча і 
це важливо). Варто пра-
вильно оцінити сили, 
вік і здоров’я дитини. 
І лише з урахуванням 
цих факторів вибирати 
місцевість, яку ви зби-
раєтеся відвідати, а та-
кож вид транспорту, на 
якому ваша поїздка по-
винна відбутися. Також 
слід подбати про необ-
хідні ліки і препарати, 
які повинні бути у вашій 
дорожній аптечці.

Перед поїздкою варто 
зайти в магазин, де про-
даються дитячі товари, 
і придбати кілька нових 
цікавих ігор. Вони допо-
можуть вам займати ди-
тину в дорозі, заспокою-
вати і відволікати в по-
трібні моменти. З іграми 
навіть дітки, яких «зака-
чує» в машині й автобу-
сі, легко переносять по-

дорожі, адже коріння 
цієї проблеми не тільки 
в слабкому вестибуляр-
ному апараті, а й у пси-
хології.

Важливо звернути 
ува гу на якість питної 
води і продуктів. Дитині 
необхідно давати тіль-
ки очищену кип’ячену 
воду і термічно обробле-
ні продукти. Експери-
менти з вживанням ек-
зотичних овочів і фрук-
тів найкраще ставити на 
собі, а не на дитині.
П’ять правил  
відпочинку  
з дітьми

1. Намагайтеся виби-
рати для відпочинку з 
дітьми місця в своїх ши-
ротах, а якщо вас тягне в 
екзотичні країни, то ви-
бирайте час, коли там 
кліматичні умови близь-

кі до звичних для вас. 
2. Ще ретельніше, ніж 

удома, стежте за тим, 
щоб дитина мила руки 
після туалету, перед 
будь-якою їжею, після 
купання і відвідування 
громадських місць. 

3. Перебувати під пря-
мим сонцем дітям мож-
на лише в ранкові та ве-
чірні години. На голові 
неодмінно повинен бути 
головний убір, краще бі-
лого кольору. Завжди 
будьте поруч, коли дити-
на купається, і не зводь-
те з неї очей.

4. Заздалегідь домов-
теся з малюком, що нічо-
го незнайомого брати в 
руки, піднімати з пляжу і 
тротуару він не буде. 

5. Якщо ваша дитина не 
блищить здоров’ям, зби-
раючись з нею у відпуст-
ку, порадьтеся з лікарями.

g а ви знали?

Щоби подорож була комфортною
Щоб подорож залишила лише приємні вра-
ження, потрібно зробити не так вже й ба-
гато. Просто є кілька пунктів, які варто пе-
редбачити заздалегідь, - і ваш відпочинок 
відразу стане значно кращим. ось кілька 
порад, які допоможуть вам організувати 
відпустку так, щоб не було нестерпно боля-
че за безцільно витрачені час і гроші.

1. Уникайте святкових 
дат, інакше поїздка вия-
виться дорожчою, склад-
нішою і неабияк попсує 
нерви. Щоб відвезти дити-
ну на канікули, досить виї-
хати на кілька днів пізніше 
за інших і повернутися на 
два після початку чверті.

2. Беріть вдвічі менше 
речей і вдвічі більше го-
тівки, ніж спочатку пла-
нуєте. Не варто хвилюва-
тися через зайву футбол-
ку або пару туфель в ба-
гажі – купіть їх прямо на 
місці. На всіх вітчизня-
них просторах продають 
один і той же китайський 
ширвжиток. В Європі (а 
вже в Латинській Америці 
та Південно-Східної Азії 
і поготів), як правило, 
взуття і одяг коштують 
дешевше, ніж в Україні. А 
якість – набагато краща.

3. Виділяйте час для 
себе, подорожувати із 
сім’єю або друзями – це 

прекрасно, але кілька го-
дин на день краще побу-
ти на самоті. Повірте, на-
віть якщо ви подорожуєте 
з найближчими і найпре-
краснішими людьми на 
світі, немає нічого кращо-
го, ніж присвятити само-
му собі кілька годин віль-
ного часу. Вам буде про 
що розповісти і що згада-
ти. Просто спробуйте.

4. Поводьтеся як гість, 
а не як клієнт. Ніщо так 
не дратує місцевих жи-
телів, як турист, упевне-
ний, що всі йому чимось 
зобов’язані. До речі, най-
смішніші мандрівники на 
світі - англійці. Найбіль-
ше їх обурює те, що да-
леко не у всіх країнах сві-

ту люди розмовляють ан-
глійською мовою, не їдять 
традиційну вівсянку на 
сніданок і не ставлять в 
номері чайник і праску. 
Намагайтеся поважати 
традиції країни, в яку їде-
те – це допоможе знайти 
спільну мову з місцевими 
і уникнути неприємних 
інцидентів.

5. Ніколи не обідай-
те поруч з Ейфелевою ве-
жею в Парижі, або на пло-
щі Ринок у Львові, або на 
Хрещатику в Києві. Річ 
у тім, що поряд з найго-
ловнішими визначними 
пам’ятками міста або кра-
їни розташовані найдо-
рожчі бари і ресторани. 
Іноді достатньо пройти 
всього кілька десятків ме-

трів убік і ціни будуть на-
багато нижчі.

6. Домовтеся з колега-
ми, котрі підміняють вас 
на роботі, щоб уникнути 
робочих дзвінків під час 
відпочинку. А найкраще 
– залиште робочий теле-
фон вдома. Врешті-решт, 
ви у відпустці!

7. У багатьох місцях сві-
ту ви не знайдете в туале-
тах паперу. Потурбуйтеся 
про це заздалегідь. Пачка 
вологих серветок може в 
буквальному сенсі слова 
врятувати ваші відпустку 
і здоров’я.

g Для душі
Найкращі  
моменти  
вашого життя
улітку потрібно  
встигнути відпочити, 
зробити все те, на що 
зазвичай не вистачає 
часу, відвідати рідних 
і близьких людей, а 
також запастися віта-
мінами і сонячною 
енергією на весь рік.

Завдання не з легких, а, 
крім того, в такій метуш-
ні до серпня можна запро-
сто забути, що було на по-
чатку літа, а вже до початку 
зими точно половина спога-
дів може стертися з пам’яті.

Однак, сьогодні нам ні-
чого боятися. Виручить нас 
фотоапарат! Він дасть мож-
ливість залишити в пам’яті 
ті моменти, які більше ніко-
ли не повторяться. Оригі-
нальний вигин гілок сосни, 
невимовний колір морсько-
го заходу, химерна квітка 
або прозора крапля на яго-
ді, перші кроки вашої ди-
тини, мила мамина усміш-
ка, лукавий погляд дідуся... 
Все це залишиться перед ва-
шими очима, якщо встигне-
те вчасно сфотографувати.

Елементарна велосипед-
на прогулянка може пода-
рувати вам не тільки ра-
дість руху, спілкуван-
ня з друзями, а й вражен-
ня, якщо ви захопите із со-
бою фотоапарат і штатив. 
Все, що ви не побачите не-
озброєним оком або на що 
просто не звернете увагу, 
неодмінно залишиться на 
знімку: чи то невгамовна 
бабка на волоссі вашої по-
дружки або друга, чи білка 
на дереві, біля якого ви вла-
штували привал.

Усі ці кадри з вашо-
го життя, особливо якщо 
вони були приємними, не-
одмінно впишуться у ваш 
інтер’єр і прикрасять стіну 
вітальні, робочий стіл або 
передпокій.

Отож, вирушаючи від-
почивати, не забудьте за-
лишити в сумці або рюк-
заку місце для фотоапа-
рата, який дозволить вам 
зберегти на фотографі-
ях не тільки зображення 
природних красот, ваших 
рідних і друзів, а й вас са-
мих.

Не беріть зайвого
Постарайтеся заповнювати ручну поклажу не по-

вністю. Залиште вільне місце для можливих покупок суве-
нірів близьким на згадку про подорож.
Величезний гардероб можна замінити на кілька уні-

версальних спідниць або штанів і кілька блуз або сорочок, 
які при комбінації будуть ідеально виглядати в ансамблі.
Якщо плануєте поїздку на тиждень, то не обов’язково 

брати сім речей, адже можна дещо випрати.
Уточніть перед поїздкою, чи буде можливість у готелі 

скористатися їхніми феном, праскою, чайником. Чи варто їх 
на всякий випадок тягнути з собою.

Ви вже зібралися? Ще раз перегляньте список взятих речей. 
Може, від дечого ще варто відмовитися?..
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g Кращі рецепти від читачів

«Грибна галявина»
Першокласні шеф-кухарі стверджують, що присту-

пати до приготування будь-якої страви потрібно 
тільки в хорошому гуморі. Та не завжди випадає 
поратися з каструлями на кухні, тримаючи голлі-
вудську посмішку. а от в олі Мизи це виходить. у 

неї все виходить з посмішкою. 

Цю дівчину 
«ЧГ» знає дав-
но, адже вона 
свого часу до-
писувала в газе-
ту. Сьогодні Оля – 
героїня конкурсу на кра-
щий рецепт. Студентка філоло-
гічного факультету педагогіч-
ного інституту КНУ прислала 
до редакції рецепт улюбленого 
салату. Цього літа дівчина спро-
бувала себе в ролі вожатої в літ-
ньому таборі. Спершу до своєї 
місії ставилася з острахом, але 
повернулася додому з валізою 
емоцій. Тут Ольгу теж врятува-
ла фірмова посмішка.

Сподіваємося, що рецепт вам 
сподобається і «Грибна галяви-
на» з’явиться на вашому столі, 
приготована, звичайно, в гар-
ному настрої.

Що потрібно?
Печериці мариновані – 1 бан-

ка, картопля – 2 шт., яйця – 
2 шт., куряче філе – 200 г, сир 
твердий – 150 г, цибуля зелена 
– 1 пучок, петрушка – 1 пучок, 
кріп – 1 пучок, листя салату, 
майонез, соняшникова олія для 
змащування миски.

Готуємо  
«Грибну галявину»

М’ясо, картоплю і яйця зва-
рити.

Глибоку миску змастити олі-
єю. На дно викласти гриби ка-

пелюшками вниз. Зверху – дріб-
но нарізану зелень (зелену ци-
булю, петрушку і кріп). Змасти-
ти майонезом.

Наступний шар – натерта на 
крупній тертці картопля. Зно-
ву змащуємо майонезом. Потім 
натерті на дрібній тертці яйця, 
дрібно нарізане м’ясо. Знову 
пускаємо в хід майонез.

На великій тертці потерти сир 
і змастити майонезом.

На 1 годину салат треба по-

ставити в холодильник.
Після того, як дістанемо з хо-

лодильника, «Грибну галявину» 
треба накрити листям салату. 
Зверху кладемо пласку таріль. 
Перевертаємо миску так, щоб 
гриби були згори.

Таріль із салатом постави-
ти в холодильник ще на 3 годи-
ни. «Грибна галявина» готова. 
Смачного!

* * *
Нагадаємо, що за свій смачний 

салат Оля Миза отримає від «ЧГ» 
гонорар. А всім іншим читачам 
радимо не тільки готувати кулі-
нарні шедеври, але й не забувати 
залишити з ним фото на пам’ять. 
Адже це і є основною умовою на-
шого конкурсу. 

анекдот  
у тему

Чоловік за обі-
дом хвалить 
дружину:

– Ммм! Коха-
на, який смачний 

салат! Ти сама 
його… купила?..

Цікаві  
кулінарні хитрощі  
для господинь
у кожної вправної гос-
подині є свої маленькі 
кулінарні секрети, яки-
ми вона охоче ділиться. 
ось і ми вирішили роз-
повісти нашим газдиням 
кілька таємниць, що 
допоможуть справитися 
з нелегкою кухонною ро-
ботою.

✓ Якщо змочити манну крупу 
холодною водою, а потім залити 
окропом чи гарячим молоком, 
вона не утворюватиме грудочок.

✓ Під час варіння рису не до-
давайте цукор – рис від цього 
твердне.

✓ Кілька краплин олії, дода-
них до квасолі під час варіння, 
зроблять її м’якшою.

✓ М’яке та липке тісто можна 
розкатати, якщо накрити його 
пергаментним папером.

✓ Ще один спосіб розкатати 
таке тісто – зробити це пляш-
кою, у яку налито холодної води.

✓ Хлібні дріжджі дуже добре 
зберігаються, якщо їх засипати 
борошном або сіллю.

✓ Дріжджове тісто підіймати-
меться рівномірно, якщо у нього 
увіткнути кілька трубочок мака-
ронів.

✓ Якщо ви печете піцу чи ін-
ший плаский пиріг, не розкатуй-
те тісто на всю площу форми, а 
залишіть невеличкі проміжки до 
бортиків. Так тісто краще пропе-
четься.

✓ Якщо ви печете пиріг з фрук-
тами, а особливо з ягодами, то 
спершу треба посипати тісто бі-
лими сухарями. Сухарі вберуть 
зайвий сік, що виділятиметься за 
високої температури, тож тісто 
не намокне і не підгорить.

g Звідусіль

Як поводитися  
за столом
Хоча місцеві жителі 
незмінно прощають 
туристам порушення 
застільного етикету, 
краще засвоїти кілька 
правил, які допомо-
жуть не зганьбитися 
за столом в незнайомій країні.

В Японії туриста почнуть поважати, якщо в момент пої-
дання локшини він буде голосно всмоктувати її. Алкогольні 
напої наливають у першу чергу в склянку сусіда – потім від 
нього потрібно дочекатися відповідної послуги. Підливан-
ня алкоголю в свою склянку розцінюється як невігластво, і 
у господарів можуть виникнути підозри, що їхній гість - ал-
коголік.

У Китаї не варто вставляти палички в рис вертикально - 
це пряма асоціація з поминальними свічками. Поганим то-
ном китайці також вважають пригощати когось, викорис-
товуючи при цьому свої палички. Це теж пов’язано із похо-
вальними традиціями буддистів і стосується не тільки Ки-
таю, а й більшості азіатських країн.

У португальських ресторанах не рекомендується про-
сити в офіціанта принести сіль або перець, якщо їх немає 
на столі. Таким проханням турист кидає тінь на професіо-
налізм кухаря і його вміння приправити страву. А кухарі у 
Португалії - одні з найшанованіших людей.

У Франції поганим тоном вважається обговорювати за 
їдою фінансові питання.

їжа з окремих тарілок викликає в ефіопів здивування, і 
людину, що віддає перевагу індивідуальній порції, швид-
ше за все, вважатимуть нерозумною і марнотратною. В 
Ефіопії завжди їдять із «загального казана» і часто не ко-
ристуються столовими приборами. Жадібність в цій краї-
ні вважається проявом нецивілізованості, тому необхідно 
зберігати стриманість і не вибирати кращі шматки. М’ясо 
тут подають в останню чергу, тому не варто вимагати його 
на початку трапези.

Якщо турист доливає останні краплі вина в чийсь келих, 
він повинен купити наступну пляшку – норми ввічливос-
ті в цій країні наказують спустошувати її у власний келих.

В Австралії вважається хорошим тоном купити апери-
тив всім присутнім в пабі хоча б раз за вечір.

У Швеції прийнято цокатися. Спроба відсидітися осто-
ронь зі своїм напоєм буде розцінена як прояв невігластва.

g До часу

А на перше – холодник
у спеку хочеться чогось прохолодного. Тож 
чимало господинь готують холодник, тобто 
окрошку. ось деякі рецепти.

Класичний
1 л квасу, 300 г вареної 

яловичини, 3 варені карто-
плини, 2 свіжі огірки, 5 ре-
дисок, 4 ст. ложки смета-
ни, 2 варені яйця, зелені ци-
буля, петрушка, кріп, сіль.

М’ясо, картоплю, огір-
ки, редиску і яйця нарізати 
невеликими кубиками. Зе-
лень подрібнити. Викласти 
в глибоку каструлю всі ін-
гредієнти, додати сіль, сме-
тану і влити квас. Все доб-
ре перемішати. Поставити 
холодник у холодильник 
на 2-3 год. Охолоджений 
розлити в тарілки й пода-
ти на стіл.

На сироватці
2 л сироватки, 250 г ва-

реного м’яса, 4 варені яйця, 
3 свіжі огірки, 450 г смета-
ни, зелені цибуля, кріп, пе-
трушка, сік лимона, сіль.

Огірки, цибулю й зелень 
помити, обсушити, дрібно 
нарізати, потім переклас-
ти в каструлю й змішати зі 
сметаною. Додати подріб-
нені варені яйця й наріза-
не кубиками м’ясо. Пере-
мішати і влити сироватку, 
після чого додати лимон-
ний сік і сіль до смаку, ще 
раз перемішати й постави-
ти страву на 30 хв. у холо-
дильник.

На кефірі
1 л кефіру, 400 г шинки, 2 

варені картоплини, 2 варе-
ні яйця, 2 свіжі огірки, 5 ре-
дисок, зелені цибуля, кріп, 
сіль.

Овочі та варені яйця на-
різати кубиками, шинку 
– невеликими брусочка-
ми. Зелень подрібнити. По-
класти все в каструлю, до-
дати сіль, влити кефір. Все 
добре перемішати і поста-
вити в холодильник на го-
дину.

Ведуча рубрики анна роДіЧКіна.

За рецепт – гонорар!
Конкурс «ЧГ» триває. Взяти в ньому участь запрошуємо всіх чи-

тачів. А за рецепти, що будуть надруковані, їхні автори отрима-
ють 50 гривень! Щоб поділитися своїм кулінарним доробком, вам 
треба надіслати:
3рецепт страви (не забудьте детально описати інгредієнти)
3фотографію готової страви та своє фото  

(або сфотографуйтеся з улюбленим смаколиком)
3розповідь про себе
3 бажано – фоторецепт.

Тож не баріться, приносьте рецепти в редакцію, присилайте поштою 
– «Червоний гірник», пр. Металургів, 28, м. Кривий Ріг, 50027, або на 
елект ронну адресу – niavka@i.ua

Холодні супи готують без 
теплової обробки  з овочів та 
інших продуктів на хлібному 
квасі,  овочевих відварах, 
кисломолочних продуктах.  
Усі супи, які подаються 
при температурі нижче 14°С, 
відносять до холодних. 
Як правило, в холодних 
супах продукти не про-
ходять теплову обробку, від-
повідно, у них зберігається 
більше вітамінів і корисних 
речовин.

Сторінку підготувала наталя КоТиГороШКо.

Як зберігати борошно
Борошно найкраще зберігати в мішках, а не у коробках чи дерев’яних ящиках.
Високоякісне борошно має бути сухим, м’яким, на колір – білим або із 

кремуватим відтінком.
Якщо таке борошно стиснути у жмені, воно утворює грудочку, яка 

не відразу розсипається. Від натискування пальцем на поверхні 
мають залишитися відбитки папілярних ліній.
Коли до борошна додають воду, воно не повинно тем-

ніти.
Якщо у борошно із підвищеною вологістю занурити 

руку, відчуєте холод. Таке борошно потрібно використо-
вувати у першу чергу, бо воно може зіпсуватися.
Добре пшеничне борошно має смак крохмалю, 

житнє – солодкувате.
Якщо борошно надто солодке на смак, це озна-

чає, що його змололи із пророслого зерна.
Гіркуватого смаку борошно набуває, коли збе-

рігається у неналежних умовах.
Гострий і гіркий смак борошна може бути наслід-

ком забруднення збіжжя.

Наша кухня
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Віддача від дачі

g на грядці

Якщо  
помідорам 
бракує

...магнію. Листя закручу-
ється вгору. Листки, починаю-
чи з нижніх, стають блідо-зеле-
ними, а пізніше жовтуватими, 
з’являються коричневі плями. 
Жилки листків залишаються 
зеленими. Листя ламке, перед-
часно опадає.

...бору. Чорніє точка рос-
ту стебла. Рослина здається 
кущоподібною внаслідок рос-
ту нового листя в нижній час-
тині стебел. Черешки молодих 
листків ламкі. Плоди темніють, 
на них утворюються бурі пля-
ми. Плоди інколи набувають 
неправильної форми.

...міді. Сповільнений 
ріст пагонів, слабкий розви-
ток кореневої системи, поява 
темного синювато-зеленого 
забарвлення на листках і їх за-
кручування, відсутність квітів.

...цинку. Проявляється 
в плямистості листків, які ста-
ють жовтими, інколи набува-
ють бронзового відтінку. Крім 
того, це спричиняє утворення 
дрібних листків, які нагадують 
дрібнолистість плодових де-
рев.

...молібдену. На лис-
ті з’являються світлі плями, 
потім воно стає світло-зеле-
ним або жовтим і вузьким, 
краї закручуються всередину. 
Часточки першої і другої пар 
справжніх листків помідорів 
жовтіють, загортаються кра-
ями вгору. Пізніше виникає 
спочатку крапчастий, а потім 
суцільний хлороз, між зеле-
ними жилками листя тканина 
здувається.

...азоту. Листя стає дріб-
ним, зелено-жовтим, жилки 
також набувають зелено-жов-
того відтінку. Плоди утворю-
ються дрібні, дерев’янисті, блі-
до-зелені.

...фосфору. Стебла ста-
ють тонкі, слабкі, волокнисті й 
жорсткі. Сім’ядолі сходів спря-
мовані під гострим кутом уго-
ру. Нижній бік листків набуває 
червонувато-фіолетового за-
барвлення спочатку плямами, 
а пізніше по всій рослині. Цві-
тіння запізнюється, утворю-
ються дрібні плоди.

Ознаки помірної нестачі 
можуть виявитися в період 
плодоношення. В цьому ви-
падку фіолетовий відтінок 
з’являється на жилках ниж-
ньої поверхні листків. Часточ-
ки останніх злегка загнуті вго-
ру. Плоди погано достигають. 
Верхівки найстаріших листків 
в’януть, чорніють і відмира-
ють.

...калію. Листя помідорів 
зморшкувате. В цей час моло-
ді листки зігнуті й вкриті дріб-
ними плямами, які надають 
їм бронзового відтінку. Плями 
по краях листків можуть утво-
рювати суцільну облямівку. 
Самі краї буріють. Стебла ста-
ють тонкими, дерев’янистими. 
Плоди достигають нерівномір-
но.

...кальцію. Опадають 
квітки, на верхівці сформова-
них плодів помітні темні пля-
ми, а з ростом плодів вони 
збільшуються.

Сторінку підготувала Тетяна СПиЧАк.

g на прохання читачів

Чому не цвіли півонії?

g і погода не завада

Як допомогти рослинам у спеку

Вона може негативно по-
значитися на їх здоров’ї не 
тільки в цьому, а й у наступ-
ному сезоні. А для ніжних 
примірників посуха може 
бути просто смертельно не-
безпечна. Як же грамотно 
розподілити сили і допо-
могти саду, особливо, якщо 
ви буваєте на дачі тільки на 
вихідних?

У спеку найважливіше 
забезпечити рослинам во-
логу і зберегти її, щоб ви-
стачило не тільки для ви-
живання, але й успішного 
росту. Існують правила по-
ливу, особливо актуальні в 
посушливу погоду.

1 У першу чергу увага 
найбільш уразливим:

Рослинам з ознаками зне-
воднення (мляві листя і бу-
тони, листя повисають);

Контейнерним (малень-
кий об’єм грунту пересихає 
швидше). Якщо є можли-
вість, то для поливу їх слід 
складати в ємність з водою;

Сходам на грядках, а та-
кож нещодавно висадженій 
розсаді і саджанцям;

Рослинам в теплицях і 
парниках. У спеку вони мо-
жуть постраждати не тіль-
ки від нестачі вологи, а й від 
перегріву. Тому важливо 
не забувати про своєчасне 
провітрювання;

Газону, особливо свіжо-
укладеному, рулонному.

2 Поливати рослини 
краще всього ввечері . 

При ранковому поливі вода 
випаровується швидше і 
рослинам дістається менше 
вологи.

3 Поливати краще 
під корінь, у лунки, 

в траншеї або в між-
ряддя. При поливі дощу-
ванням вода випаровується 
швидше. 

Що таке полив в лунки? 
По периметру пристовбур-
ного кола або уздовж ряду 

рослин, на відстані, «щоб 
коріння ледь дотягували-
ся», викопують невеликі 
ямки. При поливі з лій-
ки або шланга рухаються 
вздовж них, кілька раз про-
ливаючи водою. Коли вода 
вбереться, лунки бажано 
чим-небудь замульчувати 
(скошеною травою, напри-
клад) або присипати пух-
кою землею. Так волога збе-
режеться довше.

Чагарники і саджанці 
плодових дерев можна об-
копати по периметру при-
стовбурного кола тран-
шеєю.

Грядки зручно поливати 
в міжряддя. Злегка пролити 
міжряддя, зрубати бур’яни 
сапкою, якщо руки не ді-
йшли до них раніше, по-
тім промочити землю вже 
як слід. А щойно виполоті 
бур’яни і розпушена земля 
стануть мульчею, яка збе-
реже вологу для рослин на 
кілька днів.

4 Залишаючи рослини 
на тиждень без на-

гляду, навколо найвимо-
гливіших можна розста-
вити п’ятилітрові 
пляшки з водою, пе-
ревернуті догори дном. 
Якщо зробити в кришці 

дірочку, то вода буде ви-
ливатися поступово, що 
допоможе рослинам доче-
катися вашого повернен-
ня в сад.

5 Роблячи поживні під-
живлення добри-

ва ми в такі періоди, не 
забувайте, що полив 
повинен бути рясним . 
Найкраще поливати росли-
ни і перед, і після внесення 
добрив.

Як і в будь-якій іншій си-
туації, в засусі можна зна-
йти свої плюси. Наприклад, 
в таку погоду легше очис-
тити від дерну ті місця, які 
ви збиралися окультурити, 
перекопати їх, наприклад, 
під грядки. Зазвичай «ці-
лину» перекопують навесні 
або восени. І найважче при 
цьому – позбутися від коре-
невищ буйних дикорослих 
бур’янів. Вони рвуться на 
дрібні шматочки, які дуже 
важко вибрати, а потім ма-
сово проростають заново 
при першому ж зручному 
випадку. Якщо у спеку об-
робити таку ділянку сап-
кою, зрізавши дерен клап-
тями, і так залишити, то 
більша частина кореневищ 
висохне і загине. І при по-
дальшому перекопуванні їх 
буде зовсім небагато.

Дивні ми істоти, люди. холодно і мокро 
 нам не подобається. Жарко  теж не те. 
Але, виявляється, не одні ми такі. рослини 
в цьому на нас схожі. Тривала спека без 
дощів для них не менш неприємна, ніж 
достаток вологи і заморозки.

пляшка

І ще слід пам’ятати, що більшість проблем, що виника-
ють, якщо спекотна і суха погода тримається довго, можна 
попередити заздалегідь. Для цього, плануючи сад, бажано:

• Віддати перевагу засуховиносливим невибагливим рос-
линам.

• Подбати про автоматичну систему поливу.
• Правильно розподілити посадки. Наприклад, на вистав-

ці «Челсі-2006», темою якої виступали якраз посухостійкі 
сади, був представлений Африканський сад (Garden Africa ). 
Його «родзинкою» стали грядки в центрі саду, розташовані 
по спіралі під невеликим нахилом. При поливі грядок вода 
стікала зверху вниз, збираючись у середині, де були виса-
джені найбільш вологолюбні рослини. Подібні ідеї допо-
можуть оптимальному розміщенню вологолюбних рослин.

• Висаджуючи рослини, слід правильно заповнити по-
садочні ями, додаючи в них перегній або компост. Це 
покращує структуру і склад грунту, дозволяючи волозі 
вільно проникати до коріння і довше там затримувати-
ся.

• Слід подумати про використання при посадках спеці-
ального вологоутримуючого гелю («гідрогелю»). Його 
гранули вбирають вологу при поливі, а потім у міру не-
обхідності віддають її рослинам. Огірки, наприклад, ви-
саджені у грунт з додаванням таких вологоутримуючих 
гранул, не гірчать від нестачі вологи, навіть якщо суха 
погода тримається кілька тижнів.

• Не забувати про мульчі. У природі голої землі не існує. 
Шар мульчі, розкладеної біля рослин хоча б острівцями, 
уберігає грунт від пересихання, оскільки волога легко 

засвоюється, а випаровується по-
вільніше. Використовувати для 
мульчі можна як спеціальні синте-
тичні матеріали, у безлічі пропо-
новані садовими центрами, так і 
гравій, деревну кору, тирсу, стружку, 
хвою, компост або торф. Пам’ятайте, 
що кора, тирса і хвоя підкисляють 
землю, тому така мульча найкраще 
підійде для рослин, що віддають пе-
ревагу кислим грунтам – гортензіям 
і представникам сімейства вересо-
вих (наприклад, рододендрон).

http://webmast.org.ua

Якщо кущі багато років ростуть 
на одному місці, кореневище роз-
ростається, піднімається над грун-
том, і бруньки дрібнішають. Такі 
півонії також погано цвітуть.

Якщо в період цвітіння та після 
нього було сухо, то без поливання 
бруньки залишаються дрібними. 
Несприятливо впливає на квіту-
вання сухий грунт восени попере-
днього року. Рослини за таких умов 
утворюють слабкі додаткові корені 
й не відкладають достатньо пожив-
них речовин для цвітіння наступно-
го року.

Пригнічують квітування півонії 
вірусні хвороби, сіра гниль, фіто-
фтороз, плямистість листя.

Іноді погане квітування і раннє 

засихання стебел спостерігається 
на дуже кислих грунтах або внаслі-
док нестачі калію.

Та найчастіше півонія не цвіте 
через те, що її глибоко посадили. 
Важливо також не затримуватися зі 
строками пересаджування кущів. 
Найкраще це робити наприкінці 
другої декади серпня.

Викопувати півонію потрібно 
обережно, оскільки її корені дуже 
крихкі. Навколо куща роблять 
глибоку траншею і з допомогою 
лопати чи лома розхитують його, 
поки повністю не звільниться із 
землі. Якщо кущ великий і потре-
бує поділу, то його залишають на 
3-4 год. у затінку. За цей час корені 
прив’януть і не будуть крихкими, 

їх розрізають великим гострим но-
жем.

Розташовуйте кореневища пі-
вонії, пам’ятаючи такі правила: 
перше – заглиблення бруньок; 
друге – використовуйте садову 
землю без добрив; третє – готуйте 
поживну суміш; і нарешті, дбайте 
про дренаж. Суміш готують із ор-
ганічних добрив (найкраще взяти 
перегній з компостом та торфом) 
та по 150-200 г сульфату калію і 
суперфосфату. У посадковій ямі  
поживну суміш та садову землю 
утрамбовують, щоб після поливан-
ня кореневища не осідали. Якщо 
після висаджування півонії погода 
спекотна, окрім поливання, нові на-
садження потрібно замульчувати.

Причин може бути кілька. Часто півонія не цвіте через 
те, що місце посадки для рослини вибрано неправиль
но. Півонія не тільки перестає цвісти, а й погано розви
вається (стебла тонкі, листя дрібнішає) у затінку дерев 
або в низинах, де часто застоюється вода.

g Школа садівника

На голодному  
пайку

У смородини при азотному голодуванні 
утворюються короткі й тонкі пагони. Листя 
дрібне, блідо-зелене. Рослина слабо цвіте 
й утворює мало ягід.

Нестача азоту в суниці проявляється 
в тому, що забарвлення молодого листя 
змінюється від світло-зеленого до жовто-
го, а ріст його припиняється. На старому 
листі спочатку з’являються червонуваті 
зубчики. В міру старіння листків вони ста-
ють жовтими.

Від фосфорного голодування у порічок 
утворюються короткі й тонкі пагони, га-
луження слабке, листя дрібне, тьмяне, зе-
леного забарвлення, вкрите маленькими 
плямами, опадає передчасно. Ягоди до-
стигають погано, вони дуже кислі.

При нестачі фосфору в малини пагони 
ростуть погано, листя набуває пурпурово-
го відтінку; в суниці листя дрібне, темно-
зелене з голубуватим відтінком.

Черешки і великі жилки листків набу-
вають червонуватого, а краї їх пластинок  
червоно-синього забарвлення.
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Як продати меблі
багато хто з нас, займаючись ре-
монтом та облаштуванням квартир, 
стикається з необхідністю  
позбутися непотрібних предметів.  
Це можуть бути м’які та корпусні 
меблі, світильники, сувеніри та  
аксесуари. Викидати їх шкода,  
а залишити у себе немає можливості. 

Не впадайте у відчай! 
Багато людей не можуть 
собі дозволити придбати 
нові предмети інтер’єру, 
тому у вас є реальний 
шанс не тільки прила-
штувати старенький ди-
ван в добрі руки, а й за-
лишитися з прибутком. У 
даній статті ви знайдете 
відповідь на питання: як 
продати меблі?

Простори  
Інтернету

Для продажу непотріб-
них вам предметів існує 
безліч сайтів в Інтернеті. 
З рук в руки, де можна, за-
реєструвавшись, подати 
оголошення про продаж. 
Зробіть гарні фотографії, 
так, щоб було видно всі 
переваги речі. Вкажіть 
мобільний телефон, щоб 

вас завжди можна було 
знайти, або домашній з 
точним часом вашого пе-
ребування вдома.

Ціна питання
Наступне питання 

– яку поставити ціну? 
Звичайно, якщо оцінити 
предмет за копійки, вам 
не доведеться довго че-
кати бажаючих придба-
ти його, але і заздалегідь 
занижувати ціну теж не 
варто. Для початку про-
ведіть моніторинг на тих 
же ресурсах. Подивіться, 
за якою ціною люди про-
дають аналогічні товари. 
Потім об’єктивно поди-
віться з боку на ваш за-
служений диванчик і, ви-
ходячи з цього, оцінюйте 
його.

Не забувайте і про соці-

альні мережі, де існують 
спеціалізовані групи-ба-
рахолки. У своєму профі-
лі також можна створити 
альбом з фотографіями 
і описом речей – це без-
коштовно й ефективно. 
Щоб охопити всю цільову  
аудиторію, подайте ого-
лошення в друковані ви-
дання.

Отримуємо  
прибуток

Якщо ви хочете отри-
мати найбільшу виго-
ду при продажу старих 
меблів – доведеться до-
класти деякі зусилля, 
пов’язані з її реставра-
цією. Першим кроком 
стане очищення та мит-
тя. Найбільш складні 
плями доведеться обро-
бити ацетоном або від-
білювачем, попередньо 

випробувавши речови-
ну на непомітному шма-
точку поверхні.

М’які меблі, можливо, 
доведеться піддати хім-
чистці. Для цього можна 
викликати фахівця додо-
му, однак, це обійдеться 
вам недешево, що позна-
читься на подорожчанні 
ціни. Інший вихід – зши-
ти чохли або зробити 
нову оббивку. Це можна 
зробити і самостійно, не-
обхідні тільки вмілі руки, 
швейна машинка або бу-
дівельний степлер.

Далі, упорядковуємо 
фурнітуру. Гвинтики по-
трібно підтягнути, щоб 

дверцята закривалися 
рівно. Механізми змащу-
ються маслом, так вони 
не будуть скрипіти і до-
вше прослужать. Якщо 
чогось бракує (ніжок, ко-
ліс) – доведеться купити 
необхідні деталі.

Поверхні корпусних 
меблів, в залежності 
від стану, потрібно від-
шліфувати і залакувати, 
або пофарбувати. Попу-
лярна реставрація «під 
старовину», коли ви-
користовується техніка 
декупаж, кракелюрний 
лаки і фарби, що ство-
рюють декоративні трі-
щини на поверхні.

Як правильно  
вибрати  
постільну  
білизну

За твердженням вчених третину 
свого життя ми проводимо в ліжку. 
Тому так важливо в спальні створити 
таку атмосферу, в якій організм буде 
добре відпочивати і відновлюватися. 

У спальній кімнаті вас повинні ото-
чувати приємні речі, звуки і предме-
ти. Також однією зі складових хоро-
шого сну, є постільна білизна. 

При виборі постільної білизни, не-
обхідно звертати увагу на матеріал, 
з якого вона зроблена. Текстура тка-
нини повинна бути вам приємною. 
На упаковці білизни прочитайте про 
характеристики даного комплекту. 
Зверніть увагу на такі дані як м’якість 
і міцність, а також вологовбираємість 
і зносостійкість.

Для багатьох важливим чинником 
при виборі постільної білизни є її 
модність і сучасність. Якщо ви хочете 
побалувати себе і своє тіло романтич-
ними нотками і приємними відчут-
тями, вибирайте постільну білизну, 
зроблену з сатинового або шовкового 
переплетення. Таким чином, ви змо-
жете відчути натуральність і еколо-
гічну чистоту такої постільної білиз-
ни. Якщо ви трохи скуті фінансами, 
тоді вам підійде класичний комплект 
постільної білизни з щільної бавов-
няної тканини – бязі, бавовни або са-
тину. Такі комплекти білизни знайомі 
кожному з нас з дитинства. Спати на 
такій буде тепло, комфортно і затиш-
но. 

Ще не так давно на ринку постіль-
ної білизни можна було знайти білиз-
ну тільки білого кольору. Сьогодні ж 
виробники білизни пропонують нам 
товар всіх кольорів з нанесенням різ-
них малюнків. Але все ж, при виборі 
постільної білизни ви повинні керу-
ватися тільки своїм смаком і вражен-
нями, вибирати білизну, яка вам при-
ємна на дотик і на око.

Здається, що простіше простого – при-
бити картину. Вбили цвях, прив’язали мо-
тузку і все, – картина на своєму місці, ра-
дує погляд і оживляє інтер’єр.  Але не так 
все просто як здається на перший погляд. 

Щоб картина не тільки надійно висіла, а ще й 
радувала і оживляла, потрібно знати деякі пра-
вила: якщо ви живете в кімнаті, у якій висока 
стеля, то можна прикрасити стіни одним вели-
ким твором; традиційна музейна висота – 152 
сантиметри від підлоги і до центру полотна.

Для композицій з декількох полотен теж є 
свої таємниці і правила.

Складіть групу з картин так, щоб в середині 

знаходилася найбільша або яскрава картина, а 
меншого формату – по сторонах.

Якщо повісити по горизонталі поруч дві кар-
тини різного формату, то ту картину, що побіль-
ше, краще розмістити трохи вище.

Щоб колекція виглядала як єдине ціле з 
інтер’єром, необхідно під-
бирати картини відповідно 
до ширини дивана, висоти 
шафки, стола.

Для попереднього огляду 
того, як ваші картини будуть 
виглядати, все разом розкла-
діть на підлозі або поставте 

біля вільної стіни. Так вам буде простіше при 
необхідності переставити картини місцями.

Якщо у вашій колекції картин є оригінали  
відомих майстрів живопису, їх можна сміливо 
чіпляти на саме видне місце – шедеври нічим 
не зіпсуєш. А от якщо картини менш цінні, на-

писані олійними фарбами, тоді 
необхідно досягти гармонійного 
поєднання кольорів художнього 
полотна і стіни, на якій це полотно 

буде розміщено.
Стіна повинна бути, перш 

за все, вільною та пофарбо-
ваною в нейтральний колір. 

Ті полотна, які написані в академічному сти-
лі або під старовину, повинні бути оформлені в 
рамку з різьбою або в рамку з позолотою. 

Картини також повинні відповідати функ-
ціональному призначенню приміщення. 
Наприклад, не варто в спальні вішати «апе-
титний» натюрморт з ананасом, або на кухні 
батальні сцени. 

Художні твори несуть емоційний заряд. Так 
що  картина з кучерявою пастушкою буде вам 
заважати працювати. Не варто поміщати в 
спальні великі і надто яскраві експресивні по-
лотна, інакше ваші сни будуть подібні сюжетам 
з бойовиків або трилерів.

Домовичок

За добре відреставровані меблі можна отримати по-
ловину її початкової вартості. Якщо ж річ з історією 
(належала або могла належати якомусь діячеві, є 
твором рук хорошого майстра), то це вже антиква-
ріат...

Триколісний помічник

Картина в домі. Все просто!

Велосипед є зручним засобом транспорту, але для господарства 
звичайна двоколісна машина не завжди підходить, оскільки на ній 
можна провезти невелику кількість вантажу, навіть якщо сконстру-
ювати і пристосувати багажник на переднє колесо. 

За зразком і подобою дитячого велоси-
педа, на якому найменші починають свою 
велосипедну біографію, можна сконстру-
ювати агрегат для дорослої людини, при-

чому між задніми ко-
лесами спокійно стає 
металева корзина, в 
якій можна перевезти 
набагато більше ван-
тажу, ніж на звичайно-
му велосипеді. З точки 
зору безпеки руху три 
колеса роблять агре-
гат набагато стійкішим 
і травмобезпечним. 

Звичайно, на такому засобі пересування 
на острів Пасхи не потрапити, але по-
трібно знати, що їзда на триколісному 
велосипеді розвиває литкові ікри і м’язи 
колін, сприяє зміцненню серцевого м’яза 
і є якісною профілактикою легеневих за-
хворювань.

Як зробити зручний  
велосипед

У продажу є кілька моделей триколіс-
них велосипедів, але для механіків-лю-
бителів принесе величезне задоволення 
сконструювати триколісну машину влас-
ними руками, використовуючи для цього 
вузли та запчастини, які можна знайти 
не тільки в магазинах, але й на звалищах, 
розбираючи старі, вже непотрібні нікому 
машини.

Основне, що необхідно мати в якості 
базового елементу, – це рама, яку можна 
використовувати не тільки нову, але і б/в, 
навіть від старих радянських велосипедів 
випуску 60-х років. 

Будь-яку раму потрібно обладнати 
жорсткою вилкою, середніми розмі-

рами коліс (від 24 до 28 дюймів) з дорож-
ньою гумою, якісними ободними гальма-

ми, 5-6-швидкісною коробкою передач 
і зручним сидінням. Деякі вузли, в тому 
числі задній міст з диференціалом або 
без, каретку педалей, рульову вилку не 
варто намагатися виготовляти самостій-
но або використовувати старі, бо вони 
безпосередньо пов’язані з власною без-
пекою. Гальма, маневреність, зручність 
експлуатації і надійність повинні бути 
обов’язковими умовами експлуатації ве-
лосипеда. Використовуючи триколісного 
коня можна забути про такі серйозні пи-
тання, як налаштувати запалювання, як 
замінити масло. Замість цього потрібно 
просто прикласти зусилля і зробити свій 
транспорт зручним і стійким при русі. 
При їзді на поворотах велосипед не пови-
нен завалюватися набік. Не має сенсу екс-
периментувати з місцем установки сідла, 
оскільки педалі повинні бути розташова-
ні строго під сідлом, а не йти від верти-
кальної осі. Зібраний велосипед при їзді 
не повинен видавати сторонніх звуків, 
гума на дисках повинна відповідати до-
рожній обстановці.

____________________________________________________________________________ ______________________  За матеріалами інтернет-видань.
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Без хвороб

g Згодиться
Їжте багато кропу
Будете їсти кріп – не болітиме серце. 

Адже він лікує коронарні судини.
Кріп сприяє функціонуванню орга-

нів травлення.
Кріп усуває головний біль, добре 

впливає на нервову систему.
Кріп поліпшує зір. 

Щоб підвищити гемоглобін
Маєте низький гемоглобін? Не пере-

ймайтеся і не витрачайте часу та грошей 
на пошук і придбання заморських пігу-
лок. Спробуйте зарадити проблемі ось 
такими домашніми ліками.

1. Сік 2 свіжих морквин змішайте із со-
ком 2 лимонів. Випивайте за день усю пор-

цію щоразу перед вживанням їжі. Вже че-
рез 2 тижні гемоглобін різко підвищиться.

2. Зваріть у лушпинні 5 середніх кар-
топлин, візьміть сиру морквину, серед-
ню цибулину і 1 ст. ложку свіжої соняш-
никової олії. Приготуйте із цих складо-
вих салат без солі. Нехай це стане вашим 
сніданком упродовж 12 днів. Результа-
том будете задоволені. 

g Спробуйте

А знаєте, скільки 
вам років?
Вам може бути п’ятдесят років, 
але спритності вашій позаздрить і 
молодик. Тому й «дають» вам мен-
ше сорока. це і є ваш так званий 
біологічний вік. Визначаючи його, 
до уваги беруть не лише сприт-
ність, а й стан організму загалом. 
отож пропонуємо кілька тестів, 
за допомогою яких кожен може 
визначити свій біологічний вік.

Тест з лінійкою
Перед вами хто-небудь тримає 50-сантиме-

трову лінійку (за першу позначку) і в якусь мить 
упускає її. Вам потрібно її впіймати. Ваш біоло-
гічний вік у цьому випадку визначається від 
місця, де ви перехопите лінійку великим і вка-
зівним пальцями. 20-річні схоплять її приблиз-
но на цифрі 28, а 60-річні – на позначці 15 см.
Ущипніть себе!

Цей тест допоможе визначити вік вашої шкі-
ри. Великим і вказівним пальцями затисніть 
шкіру на тильній стороні долоні і, злегка відтяг-
нувши її, потримайте так 5 секунд. А тепер по-
дивіться, як довго протримаються сліди від за-
щемлення. Якщо вам до 45 років, вони повинні 
зникнути за 5 секунд, якщо 60 – за 10-15 секунд, 
а якщо 70 – за 30-55 секунд.
«Поза журавля»

Цей тест допоможе оцінити рівновагу. Скіль-
ки ви зможете простояти босоніж на одній нозі 
(другу підібгавши), руки вбік із заплющеними 
очима? Молоді люди простоять більше 30 се-
кунд, літні не простоять і п’яти.

g на замітку

Лікує... оцет

Найбільш поширений і відо-
мий – виноградний. За скла-
дом цукру він значно багатший 
за яблучний і не поступається 
йому за складом органічних кис-
лот. Цей продукт містить біль-
ше вітамінів та мікроелемен-
тів: калію, кальцію, заліза, маг-
нію, звідси й зміцнювальні влас-
тивості. За допомогою вино-
градного оцту успішно лікують 
недокрів’я, загальну втому, ви-
снаження нервової системи.

Якщо яблучний оцет поліп-
шує систему травлення, то ви-
ноградний сприятливо впливає 
на дихальну систему. У поєднан-
ні з медом він допомагає при за-
пальних процесах шлунково-
кишкового тракту, при хворобах 
печінки та нирок, пов’язаних із 
утворенням каменів.

Полівітамінний продукт – смо-
родиновий оцет. Він сприяє ви-
веденню із організму пурино-
вих речовин та сечової кислоти 
і тому корисний при лікуванні 
ревматизму та подагри.

Ожиновий та малиновий 
оцти – жарознижувальні засо-
би. Застосовують їх при засту-
дах, проти головного болю.

Вишневий і барбарисовий 
оцти заспокоюють центральну 
нервову систему.

Полуничний запобігає утво-
ренню печінкових та ниркових 
каменів, корисний для серця.

Оцет із аґрусу дуже близький 
за своїми лікувальними власти-
востями до виноградного. Неви-
падково аґрус здавна вважався 
північним виноградом.

Оцет із порічок виводить солі 
із організму.

Сливовий оцет добре дез-
інфікує кишечник, посилює 
його перистальтику, поліпшує 
травлення.

Грушевий оцет добре вгамо-
вує напади кашлю, має болета-
мувальні властивості.

Оцет із обліпихи сприяє заго-
єнню ран, виразок.

Калиновий оцет посилює ско-
рочення серцевого м’яза, сприяє 
його нормальній роботі.

Оцет із чорниць поліпшує зір, 
знімає втому очей після трива-
лого навантаження.

g Зверніть увагу

Чи здорові ваші очі?
Комп’ютер, телеві-
зор, задушливе по-
вітря в офісі – за день 
це не найкраще відо-
бражається на ваших 
очах. Вони втомлю-
ються, і це може при-
звести до серйозних 
захворювань. ось 
деякі симптоми, які 
сигналізують про те, 
що потрібно зверну-
тися до лікаря.

1.  Кілька днів поспіль у 
вас болять очі, а на одно-
му навіть з’явилася червона 
плямка? Не виключено, що 
у вас на оці починає розви-
ватися більмо.

2. Погіршився зір, пе-
ред очима ніби все розпли-
вається? Якщо при цьому 
ви добре бачите віддалені 
предмети, то у вас далеко-
зорість. Якщо ж погано ба-
чите і зблизька, і здалеку, у 
вас, скоріш за все, запален-
ня сітківки або ж катаракта.

3.  Ваші очі стали дуже 
чутливі до світла, причому 
як денного, так і електрич-
ного? Скоріш за все, це 
звичайне запалення очей, 
викликане перенапружен-
ням.

4.   В очах постійно дво-

їться? Якщо у вас діабет, це 
може бути діабетична ре-
тинопатія. Двоїння в очах 
може бути також симпто-
мом деформації рогівки або 
ж пухлини у мозку.

5. Коли ви доторкаєтесь 
або моргаєте, з’являється 
відчуття печіння в очах? 
У більшості випадків це є 
ознакою запалення повік.

6. У вас набряклі пові-
ки і допікає нежить? Якщо 
при цьому ви ще й відчува-
єте важкість навколо очей, 
то, цілком можливо, що у 
вас синусит (однією із його 
форм є гайморит).

7.  Ви зауважили, що очі 
постійно червоні вже про-
тягом тижня? Це може 
бути глаукома – захворю-
вання, викликане підвище-

ним тиском і аритмією.
8. Білки почервоніли, по-

віки дещо набрякли, а очі 
постійно сльозяться? Це 
може бути кон’юнктивіт. 
Намагайтеся ще до візиту 
до лікаря не доторкатися до 
очей, часто мийте руки.

9. Уже кілька днів відчу-
ваєте сухість в очах? Якщо 
ви носите лінзи, то сухість 
може з’явитись саме через 
них. Також ці симптоми мо-
жуть бути і при запаленні 
повік (блефариті).

10.  Ви зауважили, що у 
вас почали з’являтися чор-
ні плями перед очима? Не-
гайно зверніться до лікаря: 
ці симптоми можуть свід-
чити про відшарування сіт-
ківки і це може призвести 
до сліпоти.

g атас!

Штучні барвники в солодощах 
можуть скалічити дитині життя
незалежний центр експертиз «Тест» не-
щодавно опублікував сенсаційну інфор-
мацію, повідомляє tsn.ua. Виявляється, 
низка барвників, якими виробники 
щедро наповнюють солодощі, можуть 
мати надзвичайно негативний вплив на 
психіку дитини і її розвиток.

«Йдеться про затрим-
ку розвитку в першу 
чергу», – каже директор 
Центру експертиз «Тест». 
«Якщо не буде проведена 
психологічна або меди-
каментозна корекція, то 

такі діти, як правило, ви-
ростають асоціальними 
людьми», – додає педіатр 
Костянтин Епіневський.

Мова йде про штуч-
ні барвники, які на ети-
кетках зазвичай позна-

чені як Е102, Е104, Е110, 
Е122, Е124 та Е129. Осо-
бливо серед них вирізня-
ється Е110, його ще на-
зивають «сонячний за-
хід». При систематично-
му вживанні він відчут-
но шкодить здоров’ю.

Найчастіше ці барвни-
ки зустрічаються у тор-
тах, цукерках та солод-
ких водах. Такі солодощі 
здатні викликати у дітей 
гіперактивність. Сьогодні 
це поширене захворюван-
ня, яке проявляється в не-
можливості зосере дитися.

Наприклад, дитина 
може їсти, але облишити 
це заняття, з’ївши лише 
дві ложки страви; піти 
гратися, але відразу ж пе-
редумати і зібратися на-
двір – погуляти. І жодну 
справу така дитина ніко-
ли не доводить до кінця. 
«Такі діти або важко, або 

взагалі не можуть засво-
їти шкільний матеріал», 
– каже Епіневський. На-
слідком такого дитинства 
може стати зламане жит-
тя, бо дитина може вирос-
ти асоціальною людиною.

«Асоціальна людина – 
це та, яка втрачає зв’язок 
з реальністю в плані  
своєї поведінки. Вона не 
розуміє моралі, норм по-
ведінки. Можуть бути 

проблеми і з людьми, з 
якими вона спілкуєть-
ся», – пояснює педіатр.

В Європейському Со-
юзі, на відміну від Укра-
їни, загрозу від штуч-
них барвників визнали на 
державному рівні. Вироб-
ники там змушені розмі-
щувати на етикетці окре-
ме попередження. На-
разі експерти визначили 
близько сорока продук-
тів, які містять у своєму 
складі небезпечні барв-
ники. Більшість із них і 
маленькі, і дорослі укра-
їнці споживають щодня.

Напис-попереджен-
ня допоміг би зберегти 
здоров’я, але ділкам поки 
що не до наступних поко-
лінь. Тому основний при-
йом самооборони зали-
шається незмінним: чи-
тайте етикетку, хоча нині 
й там правди не пишуть. 

Не купуйте солодощі, які 
містять зазначені барв-
ники. Тільки ігноруючи 
шкідливі, недоброякісні 
товари, ми зможемо 
виправити ситуацію.
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Без хвороб

g не забуваймо!

Ще раз 
про спеку
1 Пити в спеку треба часті-

ше і маленькими порціями. 
Якщо відразу випити велику 
кількість рідини, то різко зрос-
те обсяг циркулюючої крові і 
може розвинутися інфаркт або 
інсульт.

2 Потреба в рідині у дітей 
вища, ніж у дорослих, тому 

дітей треба поїти потроху кожні 
15 хвилин.

3 Лікарі вважають, що по-
справжньому небезпечною 

для людей є температура вища, 
ніж температура тіла – тобто 
більше 36,6°С. Коли зовнішня 
температура вища внутрішньої, 
організм запускає механізм цен-
тралізації кровотоку, що значно 
збільшує навантаження на сер-
цево-судинну систему.

4 Найбільша небезпека в спе-
ку – різниця температур, тому 

не слід встановлювати на конди-
ціонерах температуру нижче 26 
градусів, навіть якщо така темпе-
ратура здається вам комфортною.

5 У спеку краще не купатися. 
При високій температурі у 

воді посилено розмножуються 
патогенні мікроорганізми. І най-
страшніше – різниця температур 
між повітрям і водою може при-
звести до миттєвої зупинки серця.

Вода корисна 
не завжди
Фахівці виробили ряд 
рекомендацій щодо вжи
вання води.

Приміром, шкідливо пити холод-
ну воду після вживання жирної їжі. 
Тоді їжа значно довше затримається 
у шлунку, а випита вода ще більше 
наповнить і розтягне шлунок.

Не рекомендовано також пити од-
разу після того, як ви поїли фрукти 
чи ягоди. Це може викликати сильне 
здуття кишечнику.

Запивати можна тільки суху стра-
ву, сухе печиво.

Останнім часом усе більше фахів-
ців схиляється до думки, що після 
вживання їжі не слід пити рідину, 
бо у цьому випадку розріджується 
шлунковий сік і погіршується про-
цес травлення. Крім того, різні напої, 
випиті одразу після їди, викликають 
небажані процеси у шлунку.

Випита натщесерце вода, особли-
во холодна, газована, а також підсо-
лоджені напої, солодкі соки посилю-
ють перистальтику кишечнику і тим 
самим провокують послаблюючу 
дію.

Якість життя залежить  
від якості води

g  Чому ми хворіємо і старіємо?

Недарма Генеральна 
Асамблея ООН оголо-
сила десятиліття (з 2005 
по 2015 роки) періодом 
дій щодо оздоровлен-
ня води. А генеральний 
директор ВОЗ Харлем 
Брутленд заявила, що 
в Європі на закупівлю 
алкогольних напоїв ви-
трачається в п’ять разів 
коштів більше, ніж на 
виготовлення доброякіс-
ної питної води. Це свід-
чить: якісна питна вода 
стає дефіцитом.

Люди, на жаль, за-
мінюють природну не-
обхідність пити чисту 
живу воду на вживання 
алкогольних і солодких 
газованих напоїв.

 – Ці напої містять 
небезпечні для нашого 
організму концентра-
ції оксидантів і консер-
вантів, які викликають 
передчасну старість, 
– пояснює лікар-мето-
дист міського Центру 
здоров’я Сергій Спі-
ров. – А істина проста: 
якість нашого життя за-
лежить від якості води. 
Річ у тому, що наше тіло 
є фільтром для очищен-
ня води. За підрахунка-

ми вчених, у середньо-
му за своє життя кожна 
людина випиває близь-
ко 50 тонн води і про-
пускає через себе до 100 
кілограмів отруйних ре-
човин. Вони майже по-
вністю осідають у різних 
органах тіла людини й 
часто бувають причи-
ною важких недуг. Ясно, 
що процес старіння – це 
втрата організмом во-
логи. Інколи ми бачимо 
молодих ще людей, які 
виглядають старше сво-
го віку.

– І чому, Сергію Васи-
льовичу?

– Тому, що з дитин-
ства п’ють різні напої й 
ними заміняють потре-
бу у воді. Чим більше 
вологи в клітинах, тим 
молодшою людина себе 
відчуває й відповідно 
виглядає.

– У чому ж біологічна 
та фізіологічна суть 
води?

– Як відомо, орга-
нізм людини на майже 
80 відсотків складаєть-
ся з води. Вона входить 
до складу крові, лімфи, 
секретів та інших рідин 
тіла. Причому втрата на-

віть її 10 відсотків небез-
печна для життя. Коли 
людина втратила, ска-
жімо, 200 грамів рідини, 
вона відчуває спрагу. А 
випарювання 15 відсо-
тків уже призводить до 
зневоднення. Воду нічим 
замінити: потребу орга-
нізму в ній може забезпе-
чити лише природна вода. 
Без харчів людина може 
прожити кілька місяців, 
без води – лише 2-3 дні.

В організмі кожної лю-
дини в процесі обміну 
речовин щодня утворю-
ється 400 грамів води. Її 
виведення з організму в 
основному здійснюється 
через нирки: це десь пів-
тора літра. Через шкіру з 
потом – 400 грамів, леге-
ні – стільки ж, через ки-
шечник – 200.

У нашому організмі 
вода підтримує кислот-
но-сольовий баланс і 
забезпечує нормальну 
структуру й життєді-
яльність усіх тканин та 
органів. Немов слабкий 
електроліт вона своїми 
іонами Н і ОН (для них 
характерна якість каталі-
заторів) прискорює про-
тікання різних реакцій в 
організмі.

Завдяки розчинним 
у воді мінеральним со-
лям, які, всмоктуючись 
у кишечнику, надходять 
у кров, вода підтримує 
осмотичний тиск крові. 
За її допомогою відбува-
ються процеси гідролі-
зу жирів, дезамінування 
амінокислот, розпад вуг-
леводів та інші процеси 
обміну речовин. Вони, 
зрештою, доставляють-
ся до всіх клітин нашо-

го організму: пластичні 
та енергетичні матеріа-
ли, біологічно необхід-
ні компоненти. А також 
виводяться з організму 
продукти обліку – різні 
шлаки.

Із віком клітини ор-
ганізму втрачають здат-
ність утримувати необ-
хідну кількість води. У 
результаті цього зміню-
ють свої особливості. І 
людина старіє. Тому пра-
вильний питний режим 
– важлива умова довго-
ліття людини. Процеси 
харчового травлення, 
засвоювання їжі, синтез 
речовин у клітинах про-
ходять тільки у водному 
середовищі.

Вода є основною час-
тиною численних ліпо-
протеїдних комплексів, 
які забезпечують «меха-
нічну роботу» людських 
м’язів, суглобів, зв’язок. 
Тобто без води немає 
життя, вона – джерело 
бадьорості та здоров’я.

Отож, зберегти 
здоров’я неможливо, 
якщо щодня не вжива-
ти фізіологічну норму 
чистої корисної живої 
води. Тому перше за-
вдання людини, яка 
прагне жити повноцін-
ним життям, – постійно 
пити півтора-два літри 
не чаю, газованих напоїв 
з різними барвниками, а 
саме якісної питної води.

Вода розчиняє й роз-
носить по кровоносних 
судинах і капілярах 
різні важливі речовини, 
котрі в контакті з нею 
утворюють колоїдну 
форму. І вона забез-
печує життєдіяльність 
організму. Без участі 
води не здійснюється 
жоден процес обміну 
речовин. За своїм 
хімічним вмістом кров 
людини дуже близька 
до води океанів. Від-
сутність у воді основних 
мінеральних солей 
викликає порушення 
водно-сольового 
балансу організму. І це є 
причиною різних захво-
рювань. Середньодо-
бова потреба людини у 
воді – два з половиною 
літри. У спеку, звичайно, 
– більша. Наш організм 
отримує воду у вигляді 
питної води, напоїв та 
харчових продуктів. 
В овочах, фруктах, 
ягодах знаходиться до 
85-90 процентів води, у 
молоці – 87, в сирі – 70, 
в яйцях – 74. А ось у 
м’ясі – 70, рибі – 80, 
хлібі – 50 процентів.

коли ми в спеку відчуваємо спрагу, як 
зараз, п’ємо все, що завгодно. В основному, 
газовані напої, пиво, різні «мінералки» – 
тільки не воду. В результаті цього потреба 
нашого організму у воді не задовольняєть
ся. Більше того, витрачається додаткова 
енергія. При цьому, як стверджують меди
ки та науковці, зменшується тривалість 
життя людини – вона починає хворіти. Та 
сьогодні немало всетаки серед нас таких 
людей, хто п’є просту воду: купує в мага
зинах, пропускає водопровідну воду через 
різні фільтри, відстоює чи заморожує її...  
це вже добре! Але – недостатньо.

Віталій ТкАЧУк.

1.  Варто вам трохи 
понервувати – і серце 
ніби вистрибує з грудей.

Так – 2, ні – 0.
2. Вас легко вивести з 

себе, ви часто злитеся і 
довго носите в собі обра-
зи.

Так – 2, ні – 0.
3. Варто вам різко 

встати, як темніє в 
очах або з’являються 
«чорні мушки».

Так – 2, ні – 0.
4.  Ваша вага в нормі. 
Так – 0, ні – 2.

5. На вашому столі 
щодня є овочі, фрукти, 
ви заправляєте салати 
оливковою олією, жирні 
страви їсте рідко.

Так – 0, ні – 2.
6.  Щодня ви не менше 

години гуляєте.
Так – 0, ні – 2.
7. Ранок ви починаєте 

із зарядки і контрастно-
го душу.

Так – 0, ні – 2.
8. Ви вмієте розслабля-

тися – наприклад, може-
те протягом робочого 

дня або після нього по-
сидіти кілька хвилин ні 
про що не думаючи. 

Так – 0, ні – 2. 
9. Ви не курите. 
Так – 0, ні – 2.
10. Із спиртних напоїв 

віддаєте перевагу келиху 
червоного вина. 

Так – 0, ні – 2.
11.  У ваших батьків тра-

плялися інфаркти, інсуль-
ти, гіпертонічні кризи.

Так – 2, ні – 0.
12.  Ваш тиск завжди 

в нормі.

Так – 0, ні – 2.
13.  Кілька хвилин по-

ходіть по кімнаті швид-
ким кроком. Порахуйте 
пульс. Відніміть від 180 
ваш вік. Отримана циф-
ра більша від пульсу?

Так – 0, ні – 2.
14. Постійте хвилину 

на одній нозі. Вийшло?
Так – 0, ні – 2.
15.  Присідайте про-

тягом хвилини. Пора-
хуйте пульс. Він не біль-
ше 100 ударів?

Так – 0, ні – 2. 

g  Тест

Чим серце  
заспокоїти
Чи в порядку ваш «полум’яний двигун» і 
судини, перевірте за допомогою тесту.

А тепер – ре
зультат.

Від 0 до 6 ба
лів. Вашому богатир-
ському здоров’ю мож-
на позаздрити.

Від 6 до 12 ба
лів. Час серйозно 
замислитися про здо-
ровий спосіб життя і 
пройти обстеження в 
кардіолога.

Від 12 до 30 
балів. Обов’язково 
відвідайте кардіолога, 
швидше за все, у вас 
вже є проблеми з сер-
цем і судинами.
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Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов
ського з нагоди 
85ї річниці від 
дня народжен
ня та 10річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Нових надходжень 
з археології 2008
2011 років, пре

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

19321933 роках: 
хронологічний по
кажчик», з нагоди 
237ї річниці від 

дня заснування мі
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Живопис, 
графіка
Виставка  
робіт Юлії  
Зенкович.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Літні 
мотиви»
Виставка 

робіт Світлани 
Терлецької 

(бісеропле тіння).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
Живопису 
Анатолія 

Большунова.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

«Слово 
про спадщину»
Виставка робіт 
обдарованих 

дітей 
Центрально

міського району.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Художньої 
фотографії 
«Погляд»

Учасників фото 
школистудії 
«меридіан»  
з нагоди Дня 
Конституції.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

g Спортg Концерт

Виставка
Загальноміська 
виставка робіт 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Мадагаскар-3»  
3D

Анімаційна  
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Льодовиковий 
період 4»

Анімаційна  
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77. 

«Три метри над 
рівнем неба:  
Я тебе хочу»

Драма, мелодрама.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Президент  
Лінкольн:  

Мисливець  
на вампірів» 

3D
Трилер.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно»,  
«Олімп».

g Виставки 

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональна 

виставка Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Summer Kiss!
DJ Boruto, Dj 
Alex Sanchez

Вас ждет пози
тивное настро
ение и только 
лучшие хиты! 

Вход: для деву
шек до 23.00 бес
платный (депозит 

40 грн), после 
– 30 грн. Для 
парней 30 грн. 
Facecontrol, 
Dresscode.

Клуб: STUDIO 54, 
Тел.: 096 171 48 34, 

067 694 34 04,  
21 июля – 21.00

Неформат 
Party

Ночной клуб 
«Феникс» 
приглаша
ет вас на 

«Неформат 
Party». Всю 
ночь  вход 
свободный!

Клуб: 
«Феникс», 

ул. Спасская, 19. 
Тел.: 65-70-72, 
097-951-17-31, 

22 июля 
с 21.00  

до 05.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресенье 
ночной клуб 

«Shelter» 
приглашает 

на вече
ринку под 
названием 
День «Ж».

Клуб: 
«Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-
928-27-66, 

22 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Караоке  
в «Святошине»
Приглашаем 

всех в об
новленный 
караокезал 
«Святошин»! 
Зал работает 

со вторника по 
воскресенье. 

Вход  
бесплатный.

Клуб:  
«Святошин»,  
Тел.: 64-30-44,  
067-543 76 04, 

22 июля – 23.59.

Афіша

«Червоне місто»
Фотопроект Сер
гія Книша. Ви
ставка з нагоди 
Дня Європи та 

237ї річниці від 
дня заснування 
міста Кривого 
рогу за участю 
фотохудожни

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна,  

Ю. Панкратова.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Цвяхи»
Фотовиставка 

Сергія 
мельниченка  
(м. миколаїв).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Грає муніципальний  
духовий оркестр

21 липня о 18.00,  площа біля КП «Кри-
ворізький академічний міський театр 

драми та музичної комедії імені Тараса 
Шевченка», пр. Карла Маркса (Центрально-

Міський район).

g Вечірки

g Кіно

«Залізне небо»
Бойовик, 

фантастика, 
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74,  
«Одеса-кіно».

«Нова  
людина-павук» 

3D
Фантастичний 

екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Темний лицар: 
Відродження 

легенди»
Фантастичний 

бойовик.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Червоні 
вогні»
Трилер.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно»,  
тел.: 493-09-09. 

Спартакіада  
з шахів та шашок

Спартакіада Довгинцівського 
району за місцем проживання 
дітей «Юність2012» з шахів 
та шашок, присвячена Дню 

шахів в Україні.
ДЮСШ №9, пр. Гагаріна, 74 

20 липня, 10.00 – 14.00.

«Кривбас» –  
«Черноморець»

2й тур чемпіонату України 
з футболу (Прем’єрліга).

Стадіон «Металург»,  
пр. Металургів, 5,  

20 липня, 19.00 – 21.00.
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20.08.2012 о 15.30 в залі засідань виконкому Дзержинської район-
ної в місті ради відбудуться громадські слухання з обговорення 
детального плану території, що обмежена проїжджою частиною 
вулиці Димитрова, для реконструкції нежитлової будівлі (74/100 
частини) під офісні приміщення на вул. Димитрова, 71 в Дзержин-
ському районі.

Детальний план розроблено ТОВ «БІФ Будінвест» (державна ліцензія 
АВ № 596426 від 21.11.2011 р., дійсна до 21.11.2016 р.). Підставою для 
розроблення вищезазначеної документації є рішення Криворізької 
міської ради № 1135 від 25.05.2012.  Площа, щодо якої проводиться де
тальне планування, складає 9680,0 кв.м. 

З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним мате
ріалом, можете ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури 
виконкому міської ради – каб. 530, тел. 744546, пл. Радянська, 1, 50101, 
та на офіційній сторінці виконкому міської ради в мережі Інтернет  
www.kryvyirih.dp.ua.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної докумен
тації пропонуємо надавати в управління організаційнопротокольної 
роботи виконкому міськради (каб. 122, тел. 4400401, пл. Радянська, 1, 
50101) до 17.08.2012.  

Требуется

заместитель  
руководителя

тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 грн.

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

Требуется

Требуется
менеджер
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

Ремонт и пеРетяжка
мягкой мебели

изготовление
РассРочка 10 мес.

Телефоны: 406-28-77, 097-2066889
http:\\gordienko.uaprom.net

Продаю

Куплю

Послуги

Загублене

№ 768. В Інгулецькому районі жит
ловий будинок 9х9,5. Стіни – цегла, 
автономне опалення, газ, в будинку 
ванна, колонка, є відлив, туалет на дво
рі, ділянка 6 сот. На ділянці – житлова 
врем’янка, гараж, сарай, сад. Ціна дого
вірна. Тел. 0672767855.

№ 769. Житловий будинок на НКГЗК. 
Ціна договірна. Тел. 0675642460.

№ 923. Будинок в Довгинцевому: літ
ня кухня, усі вигоди в будинку, гаряча, 
холодна вода, економ. котел, колонка, 
стабілізатор напруги, газова плита «Ін
дезіт» з витяжкою, 6 сот. Ціна 35 тис. у.о. 
Торг доречний. Тел. 0983325922.

№ 887. 2комнатную квартиру, 3 этаж 
5этажного дома со «свежим» евроре
монтом и мебелью по ул. Буденного, 13, 
рядом парк, напротив магазина «Мир 
кафеля», не над дорогой. Магазины, са
дик, школа, остановки рядом. Тел. 097
1880439, 0964723677.

№ 924. Срочно дачу на Смычке, 4 сотки, 
домик кирпичный, свет, вода питьевая 
постоянно. Тел. 712161, 0985462103.

№ 770. Терміново гараж в кооп. 
«Звездный», є оглядова яма, погріб. 
Ціна договірна. Тел. 0661342616.

№ 852. А/м «Волга21». Цена 8500 грн. 
Тел. 0967697610.

№ 921. Электромотор, колесо на ве
лосипед 500 Вт, скорость 40 км/час, за
пас хода 40 км. Тел. 0675991983.

№ 928. Китайфон с телевизором I5 
2SIM, 385 грн. Тел. 4013374, 0675980996.

№ 927. Фотоаппарат «NIKON» 
D3000KIT. Отличное состояние, 2700 
грн. Тел. 4013374, 0675980996.

№ 920. Предприятие продает поли
карбонат любого цвета и размера. Изго
тавливает из поликарбоната: козырьки, 
навесы, беседки и др. Тел. 4010417, 92
2998, 0503213250.

№ 824. Очень дорого! цена до
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. кино
камеру «красногорск3», объек
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, лю
стры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио 
до 1955 г. нивелир, теодолит. 
Тел. 4011742, 0637670807, 066
1761807, 0970422903.

№ 825. Фотоаппараты: «на
рцисс» – 1200 грн., «Горизонт» – 
550 грн., «ленинград» – 300 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» 
– 300 грн., «Геодезия» – 2000 
грн., «репортер» – 1500 грн., 
«киев88» – 500 грн., «лейка» – 
от 1000 грн., «Друг» – 200 грн., 
«искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «киев
5» и «Алмаз» – 300 грн. ОБЪЕк
ТиВЫ: «Зодиак» – 400 грн., «рус
сар» – 550 грн., «калейнар3» 
– 500 грн., «Вега28» – 300 грн., 
«Гелиос40» – 1600 грн., «Юпи
тер» (3, 9, 11, 12) от 450 до 650 
грн., «карл цейс», «Пентакон», 
«Пан колор», «Волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 4011742, 
0637670807, 0661761807, 097
0422903.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лам
пові) – 2060 грн.; холодильники 
– 3060 грн.; газ. колонки – 100
150 грн.; пральні машинки – 2050 
грн.; ванни чавунні – 100120 грн.; 
батареї, 1 секція – 12 грн.; метал. 
мотлох, брухт чорних металів. Тел. 
0976189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. По
резка, погрузка, самовывоз. Тел. 
0976189585 (перезвоню).

№ 610. Любое авто на выгодных усло
виях. Возможен выкуп 
из кредита. Порядоч
ность гарантирую. 
Тел. 0675392676.

№ 703. ВАЗ у будьякому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро
автобус. Дорого. Тел. 502274, 067
9209037, 0500412760.

№ 853. ВАЗ 01099, «Славуту», 
«Таврію», «Ланос», СЕНС, «Мо
сквич». Тел. 0679819673.

№ 925. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов. Запись с кас
сет на DVD. Пульты – продажа, ремонт. 
Соцрынок, маг. «Ковры». Тел. 4013374, 
0675980996.

№ 926. Для себя б/у арматуру реф
ленку диам. 10 мм, 500 метров (300 кг). 
Тел. 4013374, 0675980996.

№ 919. Посвідчення дитини з багатодіт
ної сім’ї № 012270 від 29.09.2010 р., видане 
Довгинцівським РВК на ім’я Гончара Павла 
Олександровича, вважати недійсним.

№ 922. Посвідчення дитини з багато
дітної сім’ї № 012502, видане 12.10.2010 
р. виконкомом Довгинцівської район
ної у місті ради на ім’я Макарчук Ангелі
ни Володимирівни, вважати недійсним.

№ 918. Документ на право собствен
ности на квартиру по адресу: ул. Погреб
няка, 12/170, выданный на имя Колесник 
С.О., Колесник А.В., Колесник В.П., Колес
ник О.В., считать недействительным.

• побутова техніка
№ 15. рЕМОнТ хОлОДилЬникіВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в8. Тел. 745259, 4015038, 
0675993757. Професіоналізм.

№ 681. рЕМОнТ хОлОДилЬ
никіВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95
6668, 0673165901, 0505614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440
3810, 4015712. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. рЕМОнТ хОлОДилЬникіВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 40102
85, 0977795606. Дешево.

№ 611. Гарантійний ремонт холо
дильників вдома. Заміна ущільнюваль
ної гуми. Тел. 4012392, 0679678246, 
282872.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 4018263, 067
3981097.

№ 709. Ремонт ПрАлЬних МАШин, 
МікрОхВилЬОВОк, ТV, кОФЕМА
Шин, БОЙлЕріВ. Тел. 4401810.

• пам’ятники
№ 710. ПАМяТники. Пл. АрТЕМА, 

3. Тел. 4012628. 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
2628, 0980421494.

№ 846. Гранит (ката
лог – более 90 образцов), 
крошка, бетон; оград
ки, столики, скамейки. 
Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440
5039, 4011782, 0981229633, ул. 
Телевизионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 
661077, 4064350.

№ 711. ПАМяТники. никОлАЕВ
СкОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 4014251. рАС
ПрОДАЖА! АкциОннЫЕ цЕнЫ! кО
лиЧЕСТВО ОБрАЗцОВ ОГрАниЧЕнО.

 • меблі

№ 917. Перевезу меблі та ін. по
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
4013105, 0675671948.

№ 897. ПЕрЕТяЖкА и иЗГОТОВлЕ
ниЕ МяГкОЙ МЕБЕли. рАССрОЧкА 
на 10 мес. ПЕнСиОнЕрАМ СкиДкА, 
БОлЬШОЙ ВЫБОр ТкАни. Тел. 41012
88, 4101277.

 • інше

№ 713. крОВля крЫШ! Фасад
ные работы: ОТДЕлкА, ПОкрА
СкА, УТЕПлЕниЕ. Доставка мате
риалов. СкиДки! Тел. 4013233, 
0973165445.

№ 865. ГЕрМЕТиЗАция МЕЖПА
нЕлЬнЫх ШВОВ. Ремонт небольших 
объемов мягкой кровли, реставрация 
балконов. Тел. 4772751, 0679659768. 
Лиц. АОО № 424525.

№ 870. кОнДициОнЕрЫ. 
Чистка, устранение неприятных 
запахов, дезинфекция. Тел. 050
5346680, Юрий.

№ 878. Врезка замков. Утепле
ние, обшивка металлических две
рей, лоджий, балконов пластиком. 
Тел. 4013515, 0982413969.

№ 698. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 0986929955.

№ 128. Адвокат – юридичні кон
сультації, захист інтересів у суді. 
Св. № 617 від 11.02.2011 р. Тел. 
4016886, 0913256886.

№ 203. АДВОкАТ. Всі види юри
дичних послуг. Звертатись: вул. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (рн кіноте
атру «Юність»). Св. № 420. Тел. 401
3275, 0505600358.

№ 929. ШкОлА ВОДиТЕлЬСкО
ГО МАСТЕрСТВА при Ассоциации 
каскадеров «ТОрнАДО» прово
дит обучение безопасного управ
ления автомобилем в различных 
дорожных условиях с автомати
ческой коробкой передач и ме
ханической. Базовая подготов
ка, габаритная, контраварийная, 
экстремальное вождение. Тел. 067
7187434, 0672984216.

№ 845. Київський лікар психотера
певтнарколог Гарницький В.П. допомо
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не
вроз. Прийоми: 28, 29, 30 липня, 11, 12, 
13 серпня 2012 р. Тел. 4012542, 40120
19, 0677992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 
від 14.12.2009 р. МЗУ).

№ 830. ПриЕМ ВрАЧАЭнДОкри
нОлОГА 1 кАТЕГОрии рАхМАн А.М. 

в ЭнДОкринОлОГиЧЕСкОЙ АПТЕкЕ 
по ул. ПУШкинА, 14. лиц. АВ 431404 
от 2.10.08. Тел. 4938046, 4938047.

№ 870. Київський лікарпсихотера
певт ГАлинОВСЬкиЙ В.М. лікує за 
один сеанс алкоголізм, тютюнопалін
ня, ожиріння. Після сеансу 6 місяців 
гарантовано обслуговування безплат
но. Прийом 27 липня у ПК «Будівель
ник», зуп. «1 дільниця». Тел. 4080479, 
744972, 0684160768, 0962617564. Ліц. 
МОЗУ АГ № 602609 від 21.07.2011 р.

№ 882. кУрСи ПЕрУкАря, крАВця 
ОДяГУ. Тел. 4010922.

№ 712. ОТДЫх У МОря! ПГТ ла
зурное, ДО МОря 200 м. ТихиЙ 
СЕМЕЙнЫЙ ОТДЫх СО ВСЕМи УДОБ
СТВАМи. ТЕл. хОЗяЙки 0985922038, 
Анна Борисовна (посредников про
сим не беспокоить).

№ 900. Предлагается жилье для отдыха 
в Симеизе рядом с Ялтой. Евроремонт, 
удобства в номере. Сайт: simeiznatali.
com. Тел. 0971880439, 0975087809.

№ 931. Требуется юрист с опытом 
работы более 10 лет, гражданский, 
уголовный, хозяйственный процессы. 
Тел. 0678029360, еmail: 1хQukr.net.

№ 787. Требуется сотрудник с опытом 
работы секретаря. Тел. 0955401151.

№ 839. ТрЕБУЕТСя ДиСПЕТЧЕр. 
СрОЧнО! Тел. 0679446864.

№ 840. ТрЕБУЕТСя СОТрУДник С 
ФУнкцияМи АДМиниСТрАТОрА. З/П 
3000 грн. Тел. 0973570757.

№ 848. Требуется диспетчер, прием 
входящих звонков. Тел. 0632418758.

№ 849. Требуется администратор
охранник. Тел. 0632418758.

№ 868. ТУрАГЕнТСТВО «криВБАСС
ТУр» ПрЕДлАГАЕТ! В ОТПУСк ПО 
лУЧШиМ цЕнАМ! ЗВОниТЕ ПряМО 
СЕЙЧАС: 510024, 510263. Гаран
тия номеров в лучших здравницах 
Крыма и Сочи, Трускавца и Сходницы, 
Ессентуков и Карпат, Паланги и Кис
ловодска, Гагры и Пицунды. Турция, 
Египет – вылет из Днепропетровска 
(бесплатная доставка в аэропорт и об
ратно). Еженедельные экскурсионные 
туры по Украине, России, Крыму, Евро
пе (от 4 дней). Болгария – автобус из 
Кривого Рога, авиа – из Киева. Хорва
тия, Черногория – из Днепропетров
ска. Белые ночи в СанктПетербурге 
от 1750 грн. Автобусный тур «Вокруг 
Грузии за неделю» 21.07, 25.08. Изра
ильский Новый год, а также Греция, 
Испания, Италия, Франция… и др. 
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСя! Туроператор
ская лицензия от 22.11.2011 г. серия 
АГ № 580687.

№ 850. Требуется исполнительный 
директор, оргкадровые вопросы. Тел. 
0502080976.

№ 866. Требуется помощник бухгал
тера на первичную документацию. Тел. 
0633624652.

№ 879. Требуется диспетчер на теле
фон в офис, можно без опыта работы. 
Обучение. Доход 17133871 грн. Тел. 
0984966310.

№ 880. Требуются сотрудники в офис 
для работы с людьми, документами. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост. Тел. 0975785005.

№ 892. Требуется расклейщик объ
явлений с о/р. График свободный. Тел. 
0984462291, 0939093337.

Скорботне слово
Дніпропетровська обласна журналістська організація понесла непоправну 

втрату – після тяжкої, невиліковної хвороби не стало члена Національної спіл
ки журналістів України, члена правління Криворізької міської організації НСЖУ, 
відповідального секретаря Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник»

Тетяни Віталіївни ВершиЦької
Вона була прекрасною людиною, чудовою матір’ю і бабусею,  знаючим спеці

алістом, глибоко шанованим керівником у рідному колективі, посправжньому 
великим патріотом Кривбасу і Дніпропетровщини.

Їй було лише 48 років, у неї було стільки добрих планів на майбутнє…
Схиляємо голови. Світла їй пам’ять і земля пухом. Співчуття рідним і близь

ким. Будемо пам’ятати.
Правління Дніпропетровської  обласної організації НСЖУ.

  

Криворізька міська рада та її виконком з глибоким сумом і скорботою повідо
мляють, що на 49 році пішла з життя відповідальний секретар редакції Криво
різької міської комунальної газети «Червоний гірник»

Тетяна Віталіївна ВершиЦькА

Висловлюємо щирі співчуття близьким і рідним покійної, поділяємо гіркий 
біль утрати.

БУДЕМО ЖиТи  
і ПАМ’яТАТи!

ЇЇ лЮБОВ  
ДО лЮДЕЙ  

нЕВМирУщА
Після тяжкої   

хвороби,  
у розквіті літ, 

відлетіла  
у вічність душа  

відповідального 
секретаря  

міської газети 
«Червоний  

гірник» 

Тетяни  Віталіївни  ВЕрШицЬкОЇ  
людини, яка надзвичайно любила творчий неспокій і по
спішала робити добро.

   І не віриться, і ще довго не віритиметься, що смерть відібрала у нас 
світлу як сонечко колегу.  Що вже більше ніколи  не даватиме нам ми
лий «начальник штабу» цікавих журналістських завдань, що не побачи
мо її чарівної усмішки, не буде її на наших журналістських планірках, у 
комп’ютерному цеху, на креативних вечірках.

 ...Зовсім юною у 80х роках вона почала свою трудову діяльність у 
Криворізькій міській друкарні метранпажем на випуску «Червоного гір
ника» (тоді газета виходила високим друком). Її кмітливість, сумлінність 
та ініціативність ми помітили та оцінили одразу. І вже з 1991 року Таня 
Вершицька – випускова міського часопису. Через 12 років – заступник 
відповідального секретаря, а з 1 жовтня 2011 року – відповідальний се
кретар «Червоного гірника».

   Тетяна Віталіївна була вимогливою до всіх, та насамперед – до себе. 
На її майстеркласах щодо поліграфічного оформлення газети вчилися 
молоді спеціалісти з усього міста. Тетяна Віталіївна до всіх була уважною, 
натхненною.

  Вона любила свій неспокій, заряджаючи колег енергією на творчий по
шук. Молода, завзята, на всі руки майстер, що називається, горіла на роботі, 
була душею колективу, каталізатором багатьох гірничанських ідей. Недар
ма ж ми нерідко жартували: «Наша  Таня – Вершицька наших доль».  

 А ще вона керувалась життєвим принципом: «Коли тобі непросто, 
знайди того, кому ще гірше, і намагайся допомогти йому». 

  Неймовірно тяжко переживати втрату близької людини, друга, ко
леги. Особливо тоді, коли вона передчасна. Таню в останню путь про
воджають її мама, діти, онуки...

Світла пам’ять про Тетяну Вершицьку назавжди залишиться з нами.

із болем у серці червоногірничани.      

Різне
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#

g Посміхніться

18.07.2012  19.07.2012

станом на 17.07.2012 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.

Прохолодніше
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється малохмарна погода. Тем-
пература вночі до 13 градусів 
тепла, вдень до 25 градусів те-
пла. Вітер західний та півден-
ний, 1-4 м/сек. Атмосферний 
тиск 750…752 мм рт. ст. 

g Погода

Долар рубль Євро

Курс НБУ 799,30 24,50 973,31

УкрСиббанк
808,50 24,00 984,00
813,50 25,00 1008,00

ПриватБанк
809,00 24,20 980,00
814,00 25,20 1010,00

Промінвест-
банк

808,60 24,40 987,00
813,40 25,30 1005,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,50 23,70 970,00
814,00 25,20 1010,00

Форум
810,00 24,30 972,00
813,00 25,50 1004,00

Південком-
банк

809,00 24,00 980,00
812,50 25,30 1005,00

Укрексімбанк
807,00 24,20 985,00
811,00 24,90 1005,00

кУПіВля ПрОДАЖ

11 13 28 31 42 45

18 та 19 липня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
3 850 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1176 
виграшні номери 14.07.2012 

джек-пот 3 500 000

g курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 1 2
9:00 2 2

12:00 1 2
15:00 2 2
18:00 1 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 5 3615.00
4 117 216.00
3 2396 18.00
2 19780 6.00
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Овен (21.03-20.04)
Поїздки i важливi справи кра-

ще вiдкласти. Висока вiрогiднiсть 
конфлiктiв, переважно це стосуєть-
ся роботи i дiлових стосункiв, тому 
запасiться терпiнням.

Телець (21.04-21.05)
Перша половина тижня обiцяє бути 

динамiчною. Щоб закiнчити давнi 
справи, доведеться звернутися по до-
помогу до колег. На вихiднi не плануй-
те нiяких розваг, будьте обережними 
в транспортi.

Близнюки (22.05-21.06)
Тиждень буде активним i яскравим, 

ви зможете вирiшити багато проблем 
як особистого, так i дiлового характе-
ру. Це принесе моральне задоволен-
ня. У вихiднi вiдпочиньте на природi.

Рак (22.06-23.07)
Найвдалiшим для вас буде перiод 

iз п’ятницi по недiлю. На перший план 
вийдуть особистi справи. Зараз ради-
мо купувати масштабнi речi, настав 
перiод суттєвих змiн.

Лев (24.07-23.08)
Цей тиждень буде цiкавим i наси-

ченим. Ви отримаєте цiннi поради, як 
вирiшити побутовi та дiловi питання. 

Діва (24.08-23.09)
Усi вашi якостi не завжди подоба-

ються оточуючим, зокрема це стосу-
ється ваших колег. Щоб не наразитися 
на неприємностi, тримайте язик за 
зубами. Не форсуйте подiї i не робiть 
поспiшних висновкiв.

Терези (24.09-23.10)
Найяскравiшим i динамiчним буде 

початок тижня. Ви зумiєте показати 
себе у найвигiднiшому свiтлi. Важливi 
справи варто починати ближче до 
вихiдних. Наприкiнцi тижня чекайте 
приємну звiстку.

Скорпіон (24.10-22.11)
Для вас тиждень буде психологiчно 

напруженим. Це означає, що близьким 
i оточуючим сумувати не доведеться. По 
можливостi вiдкладiть важливi справи 
та оформлення документiв.

Стрілець (23.11-21.12)
Удача на вашому боцi буде в 

серединi тижня. У цей час повороти 
долi будуть неочiкуваними, ви змо-
жете зробити те, на що за iнших об-
ставин не наважилися б.

Козеріг (22.12-20.01)
Ви в ці дні маєте бути цiле-

спрямованi. Не зайвим буде озир-
нутися на всi боки i визначитися, яку 
цiну ви платите заради здiйснення 
планiв, щоб не зiпсувати стосунки з 
колегами.

Водолій (21.01-19.02)
Вашi бажання i вимоги зараз мо-

жуть не збiгатися. Вам доведеться 
шукати iншi шляхи вирiшення про-
блем i додатковi фiнансовi джерела. 
Поставтеся до цього з гумором, i уда-
чу вам гарантовано.

Риби (20.02-20.03)
На цьому тижнi у вас буде бага-

то спокус ризикнути, але iнтуїцiя 
пiдкаже, де треба зупинитися. Якщо 
у вас з’явиться можливiсть додатково 
заробити, не вiдмовляйтеся. Як ка-
жуть, усе у ваших руках.

на 23-29 липня

Дорогий, я в барі з по-
другами, допиваю свій 
останній келих. Буду 
вдома через 30 хвилин. 
Якщо я не приїхала, про-
читай це смс ще раз...

***
– Найбільше доводить-

ся працювати у вихідні! 
– Нічого, завтра поне-

ділок – на роботі відпо-
чинеш.

***
Студент завалив се-

сію. Телеграфує мамі: 
«Вигнали з інституту, 
підготуй тата».

Одержує відповідь: 
«Тато готовий, підго-
туйся сам!»

***
Просить один у шефа 

відпустку:

– Відпустка?! Цілий 
рік працюєте біля відчи-
неного вікна і ще маєте 
наглість відпустку про-
сити?!

***
Ходити на голодний 

шлунок у супермаркет 
–  погана прикмета. Гро-
шей не буде.

***
Оголошення: «Шанов-

ні абітурієнти! Вступні 
екзамени відміняються 
у зв’язку з тим, що всі 
білети продано!»

***
З життєвої мудрості 

діда Опанаса: «Якщо ви 
стали схожі на фото-
графію у своєму паспор-
ті – терміново йдіть у 
відпустку».

І от щоб у дорозі до 
моря чи на Прикарпат-
тя не виникало непо-
розумінь,   начальник 
вокзалу станції Кри-
вий Ріг-Головний Оль-
га Жук нагадує паса-
жирам, що діти до 14 

років допускаються 
до перевезення в па-
сажирських поїздах 
тільки в супроводі 
дорослих.

– Пасажир, який 
перевозить дитину до 
чотирнадцяти років, по-
винен мати оригінал до-
кумента, що підтверджує 
вік дитини, і надавати 
його особам, які контро-
люють, під час посадки в 

поїзд та на шляху пряму-
вання, – додає вона. – Вік 
дитини, що дає право на 
знижку вартості проїз-
ду, визначається на день 
від’їзду. 

– Ольго Василівно, а 
як розрядити ситуацію, 
коли, раптом, провідник 
уже на шляху прямуван-
ня у вагоні виявить «ма-
ленького зайця», котро-
го провів дорослий?

– У такому разі в і д -
повідальність несе до-
рослий, який супро-
воджує дитину. Для 
продовження поїздки 
він оплачує вартість 
проїзду дитини на весь 
шлях прямування і 
сплачує штраф, який 
оформлюється відпо-
відною квитанцією. 

розклад руху пасажирських поїздів по вокзалу станції кривий ріг-Головний
№  

поїзда Маршрут курсування Дні курсування Час відпра влення Час прибуття

76 Кривий РігГоловний – Київ щоденно 2115 536
76 Київ – Кривий РігГоловний щоденно 2123 551

144 Кривий РігГоловний – Сімферополь щоденно по 30/9 2027 635
144 Сімферополь – Кривий РігГоловний щоденно по 30/9 1045 2047
74 Кривий РігГоловний – Москва щоденно по 27/9 1204 1130
73 Москва – Кривий РігГоловний щоденно по 28/9 1552 1238

120 Запоріжжя – Львів щоденно по 30/9 1736 1205
120 Львів – Запоріжжя щоденно по 1/10 1532 930
375 Харків – Херсон щоденно 803 1410
375 Херсон – Харків щоденно 2207 1020
209 Київ – Миколаїв щоденно по 1/9 1556 045
210 Миколаїв – Київ щоденно по 31/8 357 1223
146 Сімферополь – Київ щоденно 530 1334
146 Київ – Сімферополь щоденно 032 1025

Тепле літо так і кличе нас на відпочинок у 
близькі й далекі   краї. З родиною, друзями, 
коханими. нам, дорослим, особливо важли

во оздоровити в ці літні місяці своїх діток, 
аби восени до школи вони пішли здоро

вими та бадьорими. 

g Збираючись у дорогу, зверніть увагу!
Ольга ЖУк, начальник вокзалу станції кривий рігГоловний: 

«Дітей до 14 років  
у поїздці обов’язково  
супроводжують дорослі»

Микола крАМАрЕнкО. Фото Олександра ПОрТняГінА. 

Малюнки А. ГАЙнА.
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