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g Рекламаg Погляд крізь об’єктив

Тел. 067-743-79-02
e-mail: 
reklama@rminer.dp.ua

Рекламний  
відділ «ЧГ»

понеділок-четвер 
з 9.00 до 18.00;

п’ятниця 
з 9.00 до 17.00

Тож водій вантажівки, оточе-
ний працівниками в жовтогаря-
чих жилетках, вийшов з кабіни 

та уважно роздивлявся, куди ви-
сипати, чи-то пак вилити кілька-
кубову ємність. Лишень переко-

навшись у вірності прицілу, дав 
відмашку, і майданчиком про-
майнула зрозуміла кожному бу-
дівельнику команда: «Бетон пі-
шов!» Робітники тут же вправно 
почали розгортати бетон серед 
заздалегідь підготовленої опа-
лубки, щоб надати розчину по-
трібну форму.  

Грузно перевалюючись, бетономішалка помалу 
заїхала на майданчик під металоконструкціями, 
приміряючись, де позбутись свого рідкого вантажу, 
який на пекучому сонці враз «схопиться» й перетво-
риться на міцне бетонне покривало, що з місця не 
зрушиш. 

Виходить з 7 грудня 1924 р.Виходить з 7 грудня 1924 р.
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g Плани – в реальність

g Реклама
Шановні мешканці  
міста, прилеглих  
районів та селищ!

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

Безвідсоткові кредити надаються виключно 
на металопластикові вік на та двері з високо-
якісних профілів VEKA, DECEUNINCK та REHAU 
виробництва Німеччини та Бельгії з підвище-
ним коефіцієнтом енергозбереження. Можли-
ве оформлення без першого внеску, без комісії 
та переплати, строком до одного року.

За детальною інформацією звертайтесь до 
консультантів кредитного центру за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 1а, магазин 
«ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район площі Ар-
тема, зупинка «Вул. Філатова»), або за багато-
канальним телефоном гарячої лінії у м. Кри-
вий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 097-309-00-99), з 
понеділка по суботу з 9 до 18. При замовленні 
вікон за даною програмою доставка, монтаж 
та демонтаж висококваліфікованими спеціа-
лістами підприємства «ВІКНОПЛАСТ» викону-
ється БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та пенсіо-
нерам надається додаткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимо-
вий період використовуються високо якісні 
герметики Penosil (Німеччина), що гаранту-
ють якісний монтаж при температурі до мінус 
18⁰С.

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

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

Подробиці

Театр імені Тараса Шевченка стане 
окрасою проспекту Карла Маркса
Нещодавно голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації Олександр Вілкул 
провів виїзну нараду в порядку контро-
лю за ходом реконструкції Криворізького 
академічного театру драми та музичної 
комедії імені Тараса Шевченка. 

Реконструкція театру відбуваєть-
ся в рамках Регіональної програми 
розвитку театрів на Дніпропетров-
щині, яка розроблена й прийнята з 
ініціативи Олександра Вілкула. За-
вдяки підтримці губернатора гро-
мада Кривого Рогу вже восени 2012 
року фактично отримає нове при-
міщення театру, яке відповідатиме 
сучасним стандартам.

– Обласна влада системно ство-
рює можливості для розвитку на 
Дніпропетровщині високого теа-
трального мистецтва, – зазначив 
Олександр Вілкул. – Театр – колис-
ка культури людської цивілізації. 
Дніпропетровщина має власні давні 
театральні традиції, і завдання об-
ласної влади – примножувати цю 
славну спадщину нашого регіону. 
Сьогодні соціально-економічне від-
родження області має супроводжу-
ватися культурним відродженням. 
В області проходять сотні різнома-
нітних фестивалів, розвиваються 
театри, музеї, музичне, кінематогра-
фічне й образотворче мистецтво, 
надається підтримка талановитій 
молоді. Усе це в комплексі дає по-
тужний імпульс розвитку Дніпро-
петровщини та всієї України.

У рамках проекту реконструкції 
театру імені Тараса Шевченка в Кри-
вому Розі в минулі роки вже було 

відремонтовано сцену, глядацьку 
залу, встановлено нові крісла для 
глядачів, металопластикові вікна, ре-
конструйовано покрівлю. Цьогоріч 
передбачено провести реконструк-
цію зовнішнього фасаду, відремон-
тувати підлогу, зробити внутрішнє 
оздоблення, реконструювати систе-
ми опалення, освітлення, вентиляції 
та водопостачання, замінити дверні 
блоки, провести заходи з протипо-
жежної безпеки тощо. Кошторис ви-
датків, направлених на реконструк-
цію, складе 23,5 мільйона гривень.

Зазначимо, що окрім реконструк-
ції самого театру, буде повністю об-
лаштована прилегла до будівлі те-
риторія, зокрема вхід до парку імені 

Гагаріна. При цьому ретельна увага 
буде приділена вибору плитки, яка 
повинна прикрасити проспект Кар-
ла Маркса в районі театру.

Окрім фінансової підтримки ре-
монту і реконструкції театральних 
закладів, обласна влада приділяє ве-
лику увагу популяризації високого 
театрального мистецтва та підви-
щенню ролі театрів у культурному 
житті Дніпропетровської області. 
Так, цього року Криворізькому теа-
тру імені Тараса Шевченка Міністер-
ство культури України, з ініціативи 
Олександра Вілкула, надало статус 
«академічний». Отримання такого 
статусу стало потужним імпульсом 
для подальшого творчого зростання 
акторського колективу театру, зба-
гачення його репертуару та розши-
рення гастрольної діяльності. При 
цьому середня заробітна плата пра-
цівників театру з 1 серпня 2012 року 
зросте на 30%, а у творчих працівни-
ків зі значним стажем та званнями – 
в півтора рази.

Від імені всього колективу театру 
його директор Назар Чірка подяку-
вав Олександру Вілкулу за всебічну 
підтримку, яка надається праців-
никам мистецтва з боку обласної та 
міської влади.

________________________________________ Андрій РОЙКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

g Вітання

g Офіційно

g Олимпийские надежды

Криворожские олимпийцы –  
первые ожидания и результаты   

Как известно, в Лондон на Летние Олимпийские игры 2012 
года отправились представлять Украину и 2 криворожских 
спортсмена. 

На выходных завершились соревнования в пулевой стрельбе из 
пневматического пистолета среди мужчин. Криворожанин Денис 
Кушниров в распределение призовых мест не попал, заняв 18 место.

А вот боксер Евгений Хитров начнет свои выступления 2 авгус-
та. По итогам жеребьевки, наш боксер был освобожден от участия 
в 1/16 финала и попал сразу в 1/8. Соперником Евгения выступит 
боксер из Великобритании Энтони Огого.
______________________________ ИА «Кривбасс On-Line» г. Кривой Рог.

g Телепроект

Додатковий набір до «Майдансу»
3 6 серпня учасники криворізької команди «Май-
данс» знову розпочнуть свої репетиції. Цього ж 
дня о 16.00 у спортивному залі головного корпу-
су Криворізького національного університету, 
розташованого по вулиці 22-го Партз’їзду, 
відбудеться другий криворізький кастинг. Взяти 
участь у ньому запрошують усіх бажаючих – тих, 
хто любить танцювати і хоче відчути себе героєм 
проекту телеканалу «Інтер» «Майданс» (третій 
сезон).

– Після першого кастингу ми 
відібрали 200 хлопців і дівчат, – 
розповіла «Червоному гірнику» 
заступник начальника управ-
ління культури і туризму ви-
конкому Криворізької міськра-
ди Наталя Стрига. – Проте нам 
треба добрати ще близько 250 
чоловік: 220 будуть включені до 

команди (за правилами конкур-
су вона має складатися не менше 
ніж з 420 танцюристів), а ще 30 
ми зарахуємо до резерву. Врахо-
вуючи, що багато юних танцю-
ристів уже встигли взяти участь 
у різних заходах, фестивалях або 
просто відпочили на морях, ми 
сподіваємося, що дібрати таку 

кількість бажаючих не стане 
суттєвою проблемою.

Як повідомила Наталя Стри-
га, 18 серпня на київському 
Майдані розпочнеться перший 
етап телешоу – презентація ко-
манд, в якій візьмуть участь і 
криворіжці. Наразі вже закін-
чується пошиття танцювальних 
костюмів учасників, затвердже-
на концепція виступів криво-
різької команди на шоу та визна-
чена постановка номерів. 

Хоч тематика і постановка 
номерів вже визначені, проте 
організатори не розкривають 
свої творчі таємниці. За слова-
ми Наталі Вікторівни, у танцю-
вальному номері криворіжців 

18 серпня будуть представлені 
наше місто і його символіка. Ви-
ступ наших земляків, як і інших 
учасників «Майдансу», можна 
буде переглянути наживо на те-
леканалі «Інтер».

Ми і надалі триматимемо 
руку на пульсі подій. З усіма 
перипетіями підготовки криво-
різької команди та її виступів на 
шоу криворіжці можуть ознайо-
митися на шпальтах «Червоного 
гірника».

__________________________________________________________________________________________ Андрій РОЙКО.

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

(XXIV сесія VI скликання)
25.07.2012       м. Кривий Ріг      № 1292

Про політичну ситуацію, що склалася в Україні  
у зв’язку зі схваленням Верховною Радою України Закону 

України «Про засади державної мовної політики»
З метою забезпечення гарантованих Конституцією України умов для захисту 

та розвитку української мови як державної, регіональних мов і мов національ-
них меншин; керуючись Конституцією України, Законами України «Про ратифі-
кацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Схвалити заяву депутатів Криворізької міської ради «Про політичну ситу-
ацію, що склалася в Україні у зв’язку зі схваленням Верховною Радою України 
Закону України «Про засади державної мовної політики» (додаток).

2. Підтримати ініціативу депутатів Криворізької міської ради про направлення від-
повідного звернення Президенту України В.Ф.Януковичу та Верховній Раді України.

3. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю викон-
кому міської ради (Полтавець А.А.) забезпечити оприлюднення рішення у Кри-
ворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» у визначений чинним 
законодавством України термін.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та етики (Палій 
Є.А.), координацію роботи – на секретаря міської ради Маляренка С.В.

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

Евгений Хитров.

№ СТРАНА    ИТОГО 
1 Китай 9 5 3 17
2 США 5 7 5 17
3 Франция 3 1 3 7
4 КНДР 3 0 1 4
5 Италия 2 4 2 8
6 Юж. Корея 2 2 2 6
7 Россия 2 0 3 5
8 Казахстан 2 0 0 2
9 Япония 1 4 6 11
10 Австралия 1 2 1 4
...
15 Украина 1 0 2 3

Сводная таблица  
достижений стран-участниц 

(по состоянию на 31.07.2012)

1 серпня виповнилося 60 років  
заслуженому полярнику України,  

Почесному громадянину міста Кривого Рогу 

Миколі Івановичу Маковію.
Шановний Миколо Івановичу!

Щиро вітаю Вас  
із днем народження!

Ви належите до когорти наполегли-
вих, цілеспрямованих, відданих своїй 
справі людей. За роки життя як найві-
доміший та найдосвідченіший поляр-
ник України Ви досягли вершин 
визнання, неодноразово нагоро-
джувалися високими відзнака-
ми Батьківщини.

Щиро вдячний Вам за плідну працю на користь України 
та Криворіжжя, спрямовану на їх подальший розвиток та 
визнан ня в світі.

Бажаю міцного здоров’я, щастя, благополуччя. Хай Вас за-
вжди підтримують рідні люди, минають негаразди й смуток, 
а доля збагачує життєвою енергією, натхненням і радістю!

Криворізький міський голова Ю. ВІЛКУЛ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Не пропустіть  
природне диво

У ботанічному саду НАНУ  
от-от розквітне агава.

Ця тропічна рослина особлива 
тим, що цвіте раз на 30 років і піс-
ля того гине. Ще на початку липня 
криворізька агава викинула стріл-
ку заввишки понад 4 метри, на якій 
тепер з’явилися рясні суцвіття бру-
ньок. Біологи кажуть, що спека тро-
хи пригальмувала процес, але ось 
пішли дощі і почнеться цвітіння.

Є над чим 
замислитися

У Тернівському індустріально-
му технікумі ДВНЗ «КНУ» вступна 
кампанія в повному розпалі.

На 9 провідних спеціальностей тут 
відкрито 184 бюджетних місця. Осо-
бливий попит у молоді на професії 
«Збагачення корисних копалин» та 
«Обслуговування і ремонт тягового 
рухомого складу», хоча вже з певніс-
тю можна сказати, що практично на 
кожне бюджетне місце тут є конкурс. 
Найбільший він серед абітурієнтів 
на базі 11-ти класів. Річ у тім, що в 
2012 р. університети країни вперше 
підняли вступний прохідний бал за 
підсумками ЗНО з 124 до 140 балів. 
А відтак чимало випускників, у чиїх 
сертифікатах балів менше, втратили 
можливість вступати до вишів. Тому 
й подалися в технікуми. А тим часом, 
зокрема, в Індустріальному техні-
кумі бюджетних місць на базі 11-го 
класу всього 12. Отож цьогорічним 
дев’ятикласникам, можливо, уже 
зараз слід реально оцінити свої по-
тенційні шанси щодо результатів 
майбутнього ЗНО і визначитися, чи 
далі навчатися в школі, чи вступа-
ти до технікуму, де за цей час можна 
набути спеціальність, а паралельно 
оволодіти ще й однією з робітничих 
професій. Це сприятиме більш успіш-
ному працевлаштуванню. Випускни-
ків Тернівського індустріального тех-
нікуму, зокрема, майже 100-відсо-
тково бере на роботу ПАТ «Північний 
ГЗК». Крім того, з гарним дипломом є 
реальний шанс продовжити навчан-
ня в університеті.

«Кіно під зорями. 
Дубль 3»

Сьогодні, 1 серпня, завершу-
ється прийом конкурсних стрі-
чок на ІІІ фестиваль коротко-
метражних фільмів «Кіно під 
зорями. Дубль 3», організато-
ром якого три роки поспіль є 
ПАТ «Північний ГЗК».

Фестиваль проходитиме в Криво-
му Розі 6-8 вересня 2012 р. Церемо-
нія нагородження та закриття фести-
валю «Кіно під зорями. Дубль 3» тра-
диційно відбудеться на площі Палацу 
культури Північного ГЗК ДП «Овація». 
Приємно, що в криворізького кіно-
фестивалю «Кіно під зорями. Дубль 
3» з’явилися нові партнери. Це Між-
народний фестиваль авторського та 
аматорського кіно «Золота стріла» 
і торговельний майданчик «Ярма-
рок кіно» (м. Нижній Новгород, Ро-
сія). І відтепер учасники фестивалю 
зможуть не тільки заявити про свої 
режисерські, акторські, оператор-
ські таланти, знайти глядацьку під-
тримку, а й матимуть унікальний 
шанс отримати фінансування своїх 
майбутніх проектів з боку «Ярмар-
ку кіно». Також продовжується плід-
на співпраця з давніми партнера-
ми – кінофестивалем «Short-TV» з 
Санкт-Петербурга, кіноосвітнім про-
ектом «Cinema Hall» (Україна), муні-
ципальним телеканалом «Рудана» та 
ін. Отож дочекаємося вересня.

Мотрона Панова.

У міській раді

Бюджет стабільного розвитку
Минулої середи відбулось пленарне за-
сідання сесії Криворізької міської ради. 
Його провів міський голова Юрій вілкул.

Розпочали свою роботу 
депутати з приємної події: 
міський голова вручив за
служені нагороди. За ва
гомі заслуги у державо
творчій, соціальноеконо
мічній, культурноосвіт
ній діяльності, сумлін
не і бездоганне служіння 
українському народові та 
з нагоди Дня Конституції 
України відзнаку Прези
дента України – ювілейну 
медаль «20 років незалеж
ності України» отримав 
голова комітету з фізич
ної культури і спорту ви
конкому міськради Іван 
Коваленко. Відзначені ба

гаторічна сумлінна пра
ця, висока професійна 
майстерність, відданість 
справі, активна громад
ська діяльність, вагомий 
особистий внесок у соці
альноекономічний роз
виток міста директора ДП 
«Кривбаспроект» Володи
мира Перегудова, котрого 
нагороджено нагрудним 
знаком «За заслуги перед 
містом» II ступеня. На
грудний знак «За заслуги 
перед містом» ІІІ ступеня 
отримав Віктор Тімошин, 
який нині відзначає своє 
75річчя, а з 1992 до 1996 
року працював заступни
ком начальника Жовтне
вого територіального від
ділу житловокомуналь
ного господарства викон
кому Криворізької міської 
Ради народних депутатів.
З доходами  
і належна база

Перше півріччя для 
міської казни видалось 
досить вдалим. Як проін
формувала депутатський 
корпус заступник началь
ника фінансового управ
ління Олена Рожко, дохо
ди міського бюджету пе
ревищили 1127 мільйонів 
гривень, що на 20,4 відсо
тка більше, ніж за анало
гічний період минулого 
року. Серед іншого, така 
результативність стала 
можливою завдяки збіль
шенню надходжень від 
податку на доходи фізич
них осіб (на 18%, порів
няно з аналогічним пері
одом минулого року), що 

безпосередньо пов’язано 
з позитивним для горо
дян фактом – зростанням 
середньої заробітної пла
ти по місту.

Ще одним джерелом по
повнення бюджету ста
ло суттєве зростання пла
ти за землю, котрої надій
шло на 27 відсотків біль
ше, ніж у відповідному 
періоді минулого року. 
За оцінками фінансового 
управління, цьому спри
яло пере оформлення під
приємствами недержав
ної форми власності права 
постійного користування 
земельними ділянками на 

право оренди. Крім того, 
практично вдвічі зросли 
надходження від орендної 
плати за користування ці
лісним майновим комп
лексом та іншим майном, 
що перебуває в комуналь
ній власності.

– Виконання міського 
бюджету по доходах до
зволило провести запла
новані видатки своєчасно 
та в повному обсязі, – роз
повіла О. Рожко. – Як і в 
попередні роки, збережена 
соціальна спрямованість 
у використанні бюджет
них коштів. За галузевою 
структурою найбільшу 
частку у видатках місько
го бюджету займають ви
датки на соціальнокуль
турну сферу – 628,3 міль
йона гривень… Основна 
увага приділяється питан
ням своєчасної та з ураху
ванням підвищення відпо
відно до діючого законо
давства виплати заробіт
ної плати працівникам як 
бюджетної сфери, так і ко
мунальних підприємств, 
проведення розрахун
ків за енергоносії та кому
нальні послуги, а також ін
ших захищених видатків, 

таких як придбання меди
каментів, продуктів харчу
вання для закладів освіти, 
охорони здоров’я, соціаль
ного захисту населення.

Спілкуючись після пле
нарного засідання з жур
налістами, міський голо
ва Юрій Вілкул підкрес
лив, що місто демонструє 
впевнену позитивну ди
наміку у сфері бюджетно
го наповнення. «Напевно, 
ви пам’ятаєте, що коли ми 
з вами зустрічалися взим
ку і я звітував про при
йнятий бюджет, то під
креслював, що його показ
ники зростатимуть. Завдя
ки злагодженій роботі всіх 
управлінь і відомств, пози
тивній динаміці в економі
ці підприємств так і від
бувається», – підкреслив 
міський голова. Таким чи
ном, нині Кривий Ріг має 
непогану базу для вико
нання всіх існуючих місь
ких інвестиційних та соці
альних програм, реалізації 
ін фраструктурних проек
тів та пропозицій, що вно
сяться на розгляд депутат
ського корпусу.
Погашення 
заборгованості – 
область 
підтримала

Ще однією приємною 
новиною на сесії стало 
повідомлення про виді
лення відповідно до роз
порядження голови Дні
пропетровської обласної 
ради Кривому Рогу суб
венції з державного бю
джету на погашення за
боргованості з різниці в 
тарифах на теплову енер
гію, послуги з централі
зованого водопостачан
ня та водовідведення, що 
вироблялися, транспор
тувалися та постачали
ся населенню. За словами 
міського голови, подібне 
практикується вперше за 
часів незалежності Укра
їни. У цілому Кривий Ріг 
отримає понад 177 міль
йонів гривень. З них май
же 160 мільйонів гривень 
піде КП «Кривбасводо
канал», решта – КПТМ 
«Криворіжтепломережа».

– Це дасть можли
вість нашим комуналь
ним підприємствам по
гасити ту заборгованість, 
що утворилася, – наголо
сив Ю. Вілкул. – Надалі 

багато в чому вже від нас 
з вами, від нашої регуляр
ної оплати наданих жит
ловокомунальних по
слуг, буде залежати ситу
ація в цій сфері…

А отже, і стабільне за
безпечення централізо
ваним гарячим водопос
тачанням та опаленням 
у новому опалювальному 
сезоні, до якого нині йде 
активна підготовка.
Інститут розвитку

Одним з елементів пер
спективного розвитку ре
гіону стане нова струк
тура – Інститут розви
тку міста. Рішення про 
його утворення депутати 
ухвалили на пленарному 
засіданні.

– Це зовсім новий за
клад, що у своїй робо
ті буде базуватися на най
передовіших підходах до 
складання довгостроко
вих планів розвитку по 
окремих напрямках, – роз
повів Ю. Вілкул. – Інсти
тут сприятиме активно
му залученню фінансових 
ресурсів, супроводжен
ню інвестиційних проек
тів, котрі є в Кривому Розі. 
Основною його метою ста
не об’єднання зусиль горо
дян, влади та бізнесу для 
вирішення ключових пи
тань розвитку міста.

Серед іншого, в колі 
уваги нового закладу бу
дуть питання підтрим
ки підприємництва та ін
вестиційної діяльності, а 
в підсумку – підвищення 
конкурентоспроможнос
ті Кривого Рогу, а отже, і 
сприяння більш інтенсив
ному його розвитку. До 
речі, в такому системному 
підході криворіжці випе
редили не лише віт чизняні 
мегаполіси. Подібні ін
ститути – нечасте явище 

у Східній Європі, хоча за
хідна її частина активно 
практикує такі структури 
перспективного розвитку.

Журналістів цікавило: 
хто очолить перспектив
ний проект? За словами 
міського голови, це ви
рішуватиме конкурс, на 
якому обиратиметься ке
рівник новоствореного 
інституту.
Комунальна 
стратегія

Серед іншого, високо 
оцінив міський голова і ре
алізацію іншого пілотно
го проекту – поєднання 
швидкісного та звичайного 
трамваїв. На початку цьо
го процесу були певні збої, 
але нині ситуацію виправ
лено. Біль ше того, якість 
обслуговування пасажирів 
буде тільки поліпшуватись. 
Як зазначив Ю. Вілкул, ва
гонний парк швидкісного 
чекає поповнення. Незаба
ром на маршрути вийдуть 
три нові вагони. Ще чоти
ри буде придбано. На їхню 
закупівлю депутати виді
лили 2,4 мільйона гривень.

Крім того, поліпшиться 
ситуація з обрізуванням 
сухостою. У першу чергу, 
за рахунок механізації са
мого процесу. Плануєть
ся закупити сучасну спе
ціалізовану машинума
ніпулятор, що підвищить 
як швидкість, так і безпеку 
виконання робіт. Водно
час, не менша увага при
ділятиметься оновлен
ню зелених легенів Кри
воріжжя. Виділено кошти 
на придбання спеціально
го обладнання для переса
джування 57річних де
рев. Таким чином, нові на
садження краще прижива
тимуться на криворізькій 
землі, від початку радуючи 
городян пишною кроною.

володимир СКіданов. Фото олександра ПорТнягіна.

Олена Рожко.

Івану Коваленку міський голова Юрій Вілкул 
вручає медаль.
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На часі

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Роботи йдуть 
повним ходом

Перед комунальника-
ми Жовтневого району по-
ставлено завдання до 
кінця серпня повністю підго-
тувати до зими житловий фонд 
та тепловодооб’єкти. 

Паспорти готовності вже одер-
жали 643 житлові будинки з 835. 
Завершують роботу з одержання 
паспортів готовності школи, дит-
садки та лікарні. До роботи в зимо-
вий період вже готові 3 котельні, а 
на решті п’яти, згідно з графіком, 
ведуться поточні та профілактичні 
ремонти. Минулого року при за-
пуску тепла в районі не було жод-
них збоїв, тож комунальники праг-
нуть, щоб і цієї осені воно вчасно 
прийшло в кожну оселю. Тепер 
черга за нами – не мати боргів  в 
оплаті за тепло.

Кожній дитині – 
родину

Таку вимогу ставить перед 
суспільством не тільки влада, 
а й саме життя. Адже за при-
родними й людськими закона-
ми кожну дитину повинні ото-
чувати любов, ласка, турбота 
батьків. 

Та, на жаль, так буває не завжди. 
У Жовтневому районі нині мешкає 
29736 дітей. З них 895 – це діти-си-
роти і діти, позбавлені батьківсько-
го піклування. Тільки протягом пер-
шого півріччя 2012 року районною 
службою у справах дітей  на пер-
винний облік взято 31 дитину. Усьо-
го ж на обліку в службі перебуває 
459 дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Втішає 
одне: з кожним роком серед наших 
земляків більшає людей, готових 
прийняти передовсім у своє серце, 
а потім і в свою родину дітей-сиріт. 
На сьогодні в Жовтневому районі 11 
прийомних родин виховують двад-
цятеро дітей. Тільки протягом 2012 
року тут з’явилися 4 нові прийомні 
сім’ї. На один побільшало й дитячих 
будинків сімейного типу. А всього в 
районі три такі дитбудинки.

Чи є майбутнє 
в гірницької 
здравниці?

Ось уже майже півстоліття 
працює при руднику «Суха Бал-
ка» санаторій-профілакторій, 
де гірники можуть не тільки 
змістовно відпочивати після 
важкої зміни, а й лікуватися, 
приймати належні процедури, 
бо профілакторій має добру лі-
кувально-оздоровчу базу. 

Користуються профілакторієм і 
пенсіонери, ветерани праці рудника 
– у кожному заїзді їм виділяються 
пільгові путівки. Традиційними ста-
ли й так звані  заїзди для матерів з 
дітьми. Проте останнім часом має 
місце неповне завантаження про-
філакторію. Замість 50 відпочиваю-
чих добре як на заїзд  набирається 
35. Через те керівництво ПАТ «Євраз 
– Суха Балка» подумує, чи не закри-
ти профілакторій, оскільки на його 
утримання йдуть чималі кошти, а 
попит на путівки низький. Утім, як 
відомо, зламати легко. А спробуй 
збудувати! Тож гірники письмово 
звернулися до адміністрації ПАТ з 
проханням не вдаватися до таких 
радикальних дій. Поки що знайде-
но порозуміння, що до кінця 2012 
року сухобальський  профілакторій 
працюватиме. 

Мотрона ПАНОВА.

Це свято особливе для 
нас тим, що воно симво
лізує спадкоємність тися
чолітньої історії  України, 
нашої нації і держави, не
подільність українського 
народу і його єдність на
вколо сильної держави та 
віри. Воно уособлює  со
борність усіх українців  і 
всіх українських земель 
навколо рідної державної 
і духовної столиці – Ки
єва, єдність нашого дер
жавного і духовного на
чала. Хрещення Київської 
Русі в Х ст. важливе ще й 
тим, що засвідчувало ве
лику присутність Києва у 
світовій та європейській 
історії, його цивілізацій
ний вплив на сусідні землі 
і народи. 

Не треба думати, що хре
щення Київської Русі було 
якимсь одномоментним 
процесом. Першим благо
вісником Євангелія Хрис
тового на землях України 
був апостол  Андрій Перво
званний. Коли після зішес
тя Святого Духа апостоли 
кидали жереб, вирішуючи, 
куди кому йти пропові
дувати віру Христову, Ан
дрієві випала Скіфія, тоб
то землі сучасної України. 
Цю подорож описали давні 
християнські письменни

ки Іполит Римський у ІІІ 
ст. н. е. та церковний істо
рик Євсевій Кесарійський 
у ІV ст. У староруському 
літописі «Повість минулих 
літ» говориться, що при
був Андрій Первозванний 
у Скіфію до гирла Дніпро
вого, а звідти вирушив уго
ру по Дніпру. І сталося, що 
він прибув і зупинився під 
горами на березі. А ран
ком уставши, промовив до 
учнів своїх: «Чи бачите ви 
ці гори? На горах цих засяє 
Благодать Божа, буде міс
то велике і багато церков 
здвигне тут Бог».  І підняв
ся він на гори ці, поблаго
словив їх, помолився Богу 
на місці, де пізніше виросте 
Київ. Апостол Андрій Пер
возванний привіз до Скі
фії реліквії, навколо яких 
торувалася віра – на київ
ських горах він залишив 
наперсний хрест, а в інших 
місцях – обітниці. І стоїть 
нині на місці тому Андрі
ївська церква,  збудована в 
середині ХVІІІ ст. за проек
том архітектора Бартоло
мео Растреллі так, що, коли 
відступаєш від неї вниз по 
узвозу, церква стрімко під
німається в небо. 

Отже, утвердження 
християнства на Русі було 
тривалим і складним про

цесом, що розтягнувся в 
часі на багато століть на
шої ери, пройшовши у 
своєму розвитку кілька 
важливих стадій: спон
танного проникнення 
християнських ідей і цін
ностей до язичницько
го середовища, боротьби 
християнства та інших 
світових релігій за сфе
ри впливу, проголошення 
християнства державною 
релігією Київської Русі, 
протистояння язичниць
кого суспільства новій 
ідеології. Першою хрис
тиянкою прийнято вва
жати княгиню Ольгу, яка 
в 955 році прийняла хре
щення в Константинопо
лі, а проте вела самостій
ну від Константинополя 
державну політику. Зро
бивши вибір на користь 
християнізації Київської 
Русі, вона добивалася для 
країни рівноправних від
носин з Візантією та силь
ною на той час Німеччи
ною, із грецьким Сходом 
та латинським Заходом, 
визначивши цим загаль
ний характер зовнішньої 
політики Києва на два на
ступних століття. 

Довершив справу життя 
своєї славетної бабці князь 
Володимир Великий, який 

знайомився з різними ві
ровченнями, перш ніж 28 
липня 988 р. охреститися 
в Корсуні (Херсонесі). Та 
тисячолітня купіль збере
глася до наших днів. Пер
шими він охрестив киян, 
а потім християнська віра 
поширилась уздовж водно
го шляху від Києва до Нов
города,  і далі по волзькому 
шляху до Ростова, Суздалі. 
За тим  були Муром, Смо
ленськ,  Псков, Луцьк, Тму
таракань та інші території. 
Саме під впливом право
славної християнської  віри 
слов’янські племена поча
ли об’єднуватися в єдину 
державу.

Нинішнє святкування 

Дня хрещення Київської 
Русі збіглося в часі ще з 
однією вагомою датою – 
20річчям предстоятель
ської діяльності  Блажен
нійшого Митрополита 
Київського і всієї України 
та СвятоУспенських Ки
євоПечерської і Почаїв
ської лавр Володимира. 
Про ефективність його 
діяльності в Україні най
красномовніше скажуть 
такі цифри. За час слу
жіння Блаженнійшого 
Митрополита Володими
ра як Предстоятеля УПЦ 
МП кількість парафій 
збільшилася з 5,5 тисячі  
до 10554. Цими грома
дами опікуються понад 
9 тисяч священнослужи
телів. Кількість монас
тирів збільшилася з 32 
до 161, де послух несуть 
нині близько 5 тисяч чен
ців. На сьогодні УПЦ МП 
складається з 44 єпархій. 
За 20 років кількість ви

щих духовних закладів 
в Україні зросла з 4 до 
15. При храмах відкри
то також майже 4 тисячі 
недільних шкіл. За спри
яння Блаженнійшого 
Митрополита Володими
ра в Україні виходить 100 
духовних  періодичних 
видань, у багатьох єпар
хіях налагоджено зв’язки 
з регіональними теле і 
радіоагенціями. Зокрема, 
Криворізька єпархія на 
чолі з владикою Єфремом 
тісно співпрацює з теле
радіокомпанією «Руда
на». Авторська програма 
Юлії Рибчинської «Сло
во про вічне» була від
значена всеукраїнською 
професійною телеспіль
нотою.

Блаженнійший Митро
полит Володимир є по
чесним доктором кількох 
університетів та наукових 
закладів світу, дійсним 
членом Міжнародної ака
демії інформатизації (при 
Екологічній та Соціальній 
раді ООН), Міжнарод
ної кадрової академії Ради 
Європи. Відомий він і як 
проповідник, богослов, ду
ховний письменник.  На
прикінці ХХ ст. вийшло у 
світ шеститомне зібрання 
його праць. Як скрижаль 
мудрості особисто я три
маю під рукою міркування 
Блаженнійшого Володими
ра про час: «Замало робити 
правильні вчинки, – рече 
він, – треба ще розпізнати 
час, коли їх найдоцільніше 
вчинити. Ми не можемо 
сісти у човен, який уже від
чалив, як не можемо сісти у 
човен, який ще не приплив. 
Знати, як діяти, – це тільки 
половина справи. Друга по
ловина – це знати час, коли 
треба діяти. Для всіх справ 
у світі є свій відведений час, 
та найчастіше люди про
пускають його». Вдумай
тесь у ці слова, можливо, 
вони й вам відкриють нове 
розуміння життя.   

Указом Президента 
України Блаженнійший 
митрополит Володимир 
удостоєний звання «Герой 
України» за видатні осо
бисті заслуги в утверджен
ні духовності, гуманізму 
та милосердя в суспіль
стві, багатолітнє сумлінне 
служіння українському 
народові.

g Духовна подія

Свято хрещення Київської Русі 
Наприкінці минулого тижня Україна уро-
чисто відзначила День хрещення Київської 
Русі. Воно припадає на 28 липня – день вша-
нування Святого рівноапостольного князя 
Володимира – одного із засновників та по-
кровителів нашої державності.  27 та 28 лип-
ня на Володимирській гірці в Києві урочисті 
молебні відслужили Святійший Патріарх 
Московський і всієї Русі Кирило та  Святій-
ший Патріарх Київський і всієї  Руси-України 
Філарет. В усіх православних храмах Криво-
го Рогу також пройшли божественні літургії 
на честь Дня хрещення Київської Русі. 

Мотрона ПАНОВА.

Так, по 2014 рік включно 
на території парку імені Га-
зети «Правда» буде зведено 
хутір козака Рога. Точне міс-
це хутора поки що не визна-
чене, але цілком можливо, 

що він розкинеться на бере-
зі річки Інгулець поблизу пляжу.

Про це повідомив за-
сновник благодійного фон-
ду «Громадська ініціатива 
мешканців Кривбасу» Во-

лодимир Соколовський на 
прес-конференції з презен-
тації планів реконструкції 
парку. З такою пропозицією 
до учасників благодійного 
фонду звернувся міський 
голова Юрій Вілкул.

Володимир Соколовський 
також відзначив, що до кін-
ця 2012 року буде виконано 

реконструкцію причалу чов-
нової станції. У подальших 
планах реконструкції парку 
– відновлення літньої сцени 
«Ракушка» з приміщеннями 
для перевдягання артистів 
та зведення велодрому за 
нинішнім дитячим майдан-
чиком, де колись роз-
міщувались атракціони.

Незабаром у Кривому Розі побільшає 
архітектурних пам’яток, присвячених 
легендарному засновнику нашого міста. 

Андрій РОЙКО.

У Кривому Розі з’явиться хутір козака Рога
g Перспектива

Патріарх Кирило відслужив у Києві літургію  
на День хрещення Київської Русі і пам’яті Святого князя Володимира.



5•Червоний гірник• середа, 1 серпня 2012 року

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Актуальна тема

Не відтягнеш від 
тіньового бізнесу

Протягом поточного року 
районною робочою групою з 
питання легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятос-
ті населення обстежено 239 
об’єктів бізнесу. 

Внаслідок проведеної роботи ле-
галізовано 50 працівників. Прове-
дено шість засідань робочої групи, 
на які запрошено 37 суб’єктів гос-
подарювання. Направлено листи 
до районної прокуратури стосовно 
23 суб’єктів господарювання та до 
Територіальної державної інспек-
ції праці у Дніпропетровській об-
ласті – стосовно 14 ФОП, які не усу-
нули порушення щодо належно-
го оформлення трудових відносин 
з найманими працівниками. Про-
водиться роз’яснювальна робота 
щодо недопущення використання 
нелегальної найманої праці.

Допоможуть  
підключити 

Видача телетюнерів у Сакса-
ганському районі здійснюєть-
ся по поштових відділеннях. 

Станом на 26 липня туди від-
правлено 1151 телетюнер, вида-
но мешканцям району – 897. Про-
водиться роз’яснювальна робо-
та стосовно порядку підключення 
телетюнерів. Надано інструкцію 
стосовно порядку підключення 
телетюнерів та приймання про-
грам цифрового ефірного телеба-
чення для розміщення на інфор-
маційних стендах виконкому ра-
йонної у місті ради. Інструкцію з 
підключення телетюнера розмі-
щено на інформаційному стенді 
в управлінні праці та соціального 
захисту населення райвиконкому.

У комунальній установі «Тери-
торіальний центр соціального об-
слуговування (надання соціаль-
них послуг) у Саксаганському ра-
йоні» організовано мобільну гру-
пу з працівників територіального 
центру по здійсненню допомоги 
в підключенні телетюнерів всім, 
хто її потребує. У тому числі кому-
нальна установа надає послуги по 
підключенню телетюнерів за за-
явками непрацездатних грома-
дян Саксаганського району.

Мешканців району в разі ви-
никнення питань з приводу під-
ключення телетюнера просять 
звертатись до комунальної уста-
нови «Територіальний центр соці-
ального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг) у Саксаган-
ському районі» за адресою: буль-
вар Вечірній, 22, телефони: 64-73-
17, 64-73-15.

...І попрацювати!
З року в рік Саксаганським 

райвиконкомом спільно з 
міським центром зайнятості 
організовуються оплачувані 
громадські роботи з упорядку-
вання територій, пам’ятників, 
скверів району для учнівської 
та студентської молоді віком 
від 14 років до 16 років. 

І цей рік не став винятком. 18 
липня 2012 року між райвиконко-
мом, міським центром зайнятос-
ті та комунальним підприємством 
«Сансервіс» укладено трьохсто-
ронній договір про спільну діяль-
ність з організації оплачуваних 
громадських робіт для учнівської 
та студентської молоді у вільний 
від навчання час.

А 23 липня 2012 року розпоча-
ла роботу перша трудова бригада.

Микола КраМаренКо.

g Справи комунальні

Мільйон для покрівель
Свого часу «Червоний гірник» уже повідомляв про доручення 

міського голови Юрія Вілкула управителям багатоповерхового 
житла, згідно з яким комунальники повинні відремонтувати всі 
проблемні покрівлі ще до кінця нинішнього літа з тим, аби по-
чаток осені з її опадами будинки зустріли з цілими покрівлями.

Це доручення нині виконуєть-
ся, а ось для активізації робіт міс-
то вирішило фінансово посприя-
ти надавачам житлових послуг. 
Тому з бюджету цільовим при-
значенням виділено близько од-
ного мільйона гривень, які по-
винні витрачатись виключно на 
проведення означених обсягів. 
А щоб максимально зацікавити 

виконавців у якомога швидших 
темпах, гроші виплачуються тіль-
ки по факту виконання за відпо-
відними актами на підтверджен-
ня завершення обсягів.

– Я вимагаю якість і ще раз 
якість, – зазначив під час нещо-
давнього засідання виконкому 
міськради Юрій Вілкул, звертаю-
чись до комунальників. – Бо по-

части трапляється так, що на па-
пері все ніби гаразд, а коли пере-
віряється з виїздом на місце, то 
нерідко з’ясовується, що не все 
так чудово, як це комусь видаєть-
ся. Тому пам’ятаємо про час, але 
якість виконання – саме це голо-
вне, вона повинна бути наріжним 
каменем будь-якої роботи.

Смітник стихійний – ліквідація планована
Останнім часом підприєм-

ство «Екоспецтранс» акти-
візувало роботи з ліквідації 
по місту стихійних звалищ – 
упродовж тижня було вивезе-
но відходи з більш як десят-
ка місць незаконного складу-
вання.

– Але й цього замало, – ко-
ментує ситуацію заступник місь-
кого голови Григорій Вербицький. 

– Адже по місту ще вдосталь сти-
хійних звалищ, кількість яких нині 
обчислюється кількома десятка-

ми. Тому «Екоспецтранс» повинен 
докласти до їхньої ліквідації всіх 
необхідних зусиль з тим, аби уне-
можливити таке явище в прин-
ципі. Зі свого боку місто зробило 
для цього все потрібне, узгодив-
ши серед іншого й відповідні та-
рифи. Тому сподіваюсь на швидку 
й невідкладну реакцію з боку цьо-
го підприємства із повсюдного са-
нітарного очищення нашого міста.

Небезпечно-звичний газ
Нещодавні події з травмуванням і загибеллю людей через 

недотримання правил експлуатації газових приладів приму-
шують газовиків значно активізуватись задля унеможливлен-
ня подібних трагічних наслідків. Тому впродовж тільки одно-
го тижня силами працівників «Криворіжгазу» було перевірено 
більше півтори тисячі осель городян щодо дотримання пра-
вил безпечної експлуатації газових приладів.

Підсумки, на жаль, не радують, 
оскільки з перевіреної кількості 
помешкань від газу було відклю-
чено більше двадцяти внаслідок 

небезпечного стану газових при-
ладів чи недостатньої витяжної 
спроможності димовентиляцій-
них каналів. Повернення блакит-

ного палива в домівки можли-
ве тільки після усунення виявле-
них недоліків, ремонту чи закон-
ної заміни означених приладів. 
Адже з газом жарти погані.

Перевірки газовиками тривають.

g Це вас турбує

Телетюнер – до оселі
нинішнього місяця на дніпропетровщину 
надійшли перші телетюнери для перегля-
ду цифрових телеканалів для громадян 
пільгових категорій, які подали заявки на 
їх отримання до районних управлінь пра-
ці та соціального захисту населення. Місію 
по доставці посилок з телетюнерами до-
ручено УдППЗ «Укрпошта».

– Як нині просуваєть-
ся процес по доставці 
та врученню посилок з 
телетюнерами грома-
дянам? – звертаємось до 
начальника Криворізь-
кого поштамту – Цен-
тру поштового зв’язку 
№2 УДППЗ «Укрпошта» 
Тетяни Черненко. – І 
чому саме пошті доруче-
но виконувати цю важ-
ливу соціальну місію?

– Українське держав
не підприємство пошто
вого зв’язку «Укрпошта» 
– це національний опе
ратор поштового зв’язку, 
котрий, як державне під
приємство, з високою 
відповідальністю ста
виться до завдань щодо 
реалізації соціальних іні
ціатив Президента Укра
їни Віктора Федорови
ча Януковича. Водночас 
пересилання й достав
ка поштових відправлень 
є традиційно поштовою 
послугою, адже щорічно 
тільки нашим центром 
обробляється близько 
100 тисяч посилок. Тому 

для пересилання та до
ставки посилок з тюне
рами цифрового телеба
чення визначеній катего
рії громадян у нас є чітко 
відпрацьовані техноло
гії, досвідчені та сумлін
ні працівники. «Укрпо
шта» є надійним партне
ром служб праці та соці
ального захисту населен
ня по виплаті соціальних 
допомог інвалідам, мало
забезпеченим сім’ям та 
малозабезпеченим кате
горіям громадян. Праців
ників поштового зв’язку, 
а передовсім листонош, 
знають не тільки грома
дяни, а й члени їхніх ро
дин, їм довіряють.

Доставка телетюнерів 
громадянам пільгових 
категорій працівниками 
поштового зв’язку здій
снюється за дорученням 
губернатора Дніпропе
тровської області Олек
сандра Вілкула. Телетю
нери пересилаються по
силками з оголошеною 
цінністю відповідно до 
Правил надання послуг 

поштового зв’язку.
– Яка кількість поси-

лок планується в над-
ходженні та скільки по-
силок з телетюнерами 
вже отримано й достав-
лено?

– За повідомленням 
міського управління соц
захисту, до об’єктів по
штового зв’язку міста пе
редбачається надходжен
ня посилок з телетюнера
ми, відправником яких є 
Державний комітет теле
бачення і радіомовлення 
України, для більш як 37 
тисяч криворізьких піль
говиків. Уже отримано 
7375 посилок, що стано
вить п’яту частину від за
планованого обсягу.

Станом на середину 
липня доставлено та вру
чено 3584 посилки з теле
тюнерами, себто близько 
половини від отриманих. 
Одного разу я не могла 
собі відмовити в задово
ленні й особисто доста
вила таку посилку дуже 
приємній жінці, пенсіо
нерці з вул. Якіра, 26 Ма
рії Архипівні Слизіній.

– Розкажіть про поря-
док отримання посилок 
з телетюнерами.

– Доставка посилок з 
телетюнерами здійсню
ється на адреси одержу
вачів безкоштовно. У разі 
відсутності одержува

ча вдома під час достав
ки посилки до пошто
вої скриньки вкладається 
спеціальне повідомлення 
за встановленою формою, 
в якому зазначається вид 
поштового відправлен
ня, у нашому випадку – це 
посилка з телетюнером, 
адреса одержувача та кон
тактний номер телефо
ну відділення поштово
го зв’язку для визначення 
іншого часу і дати достав
ки цієї посилки. Згідно з 
правилами адресат може 
отримати посилку вдома 
або у відділенні поштово
го зв’язку.

– Адресат повинен 
особисто отримати по-
силку чи це може зроби-
ти член родини або інша 
особа?

– При отриманні по
силки адресат повинен 
особисто заповнити на 
зворотній стороні блан
ка, який додається до по
силки, дані документа, 
що посвідчує особу, по
ставити дату отримання 

та підпис. Якщо з будь
яких причин людина не 
може отримати посилку 
особисто, то вона може 
вповноважити іншу осо
бу на одержання посил
ки за довіреністю, що 
оформлюється в уста
новленому законодав
ством порядку. У випад
ку, коли посилка адресо
вана людині, яка за ста
ном здоров’я не може 
власноручно розписа
тись, ця людина доручає 
іншій особі, визначеній 
нею, розписатись у блан
ку замість неї в її присут
ності.

У разі тривалої відсут
ності адресата, посилки 
будуть зберігатись про
тягом одного місяця. 
Строк їх зберігання може 
бути подовжено до двох 
місяців за письмовою за
явою одержувача. Невру
чені посилки по закін
ченню терміну зберіган
ня або в разі смерті адре
сата повертаються за зво
ротною адресою.

е. МіСЦевиЙ.

g інформація
Про повідомну реєстрацію 
колективних договорів 
підприємств, установ та організацій 
Саксаганського району  протягом  
ІІ кварталу 2012 року

1. Криворізький професійний транспортно-металургій-
ний ліцей.

2. Комунальний комбінований дошкільний навчальний 
заклад № 81.

3. Комунальний комбінований дошкільний навчальний 
заклад № 264.

4. ТОВ «Промрудмаш».
5. КП «Криворізьке Міськсвітло».
6. Відокремлений структурний підрозділ «Вагонне депо 

Мудрьона» ДП «Придніпровська залізниця».
7. КЗ «Криворізька міська лікарня № 5» Дніпропетров-

ської обласної ради.
8. КЗ «Криворізька міська дитяча лікарня № 4» Дніпро-

петровської обласної ради.
9. КЗ «Криворізька міська лікарня № 2» Дніпропетров-

ської обласної ради.
10. Комунальний дошкільний навчальний заклад № 250 

загального розвитку.
11. КЗ «Криворізька міська лікарня № 4» Дніпропетров-

ської обласної ради.
12. ТОВ «ВІНМАЛЬ».
13. Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 118.
14. КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості «Сонях».
15. Відділ освіти виконкому Саксаганської районної у 

місті ради.
16. КП «Автобаза № 1».
17. Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 124.
Всього в районі діє 341 колективний договір підпри-

ємств, установ та організацій, якими охоплено 25 355 пра-
цюючих.

До відома роботодавців та профспілок (представ-
ників трудових колективів) Саксаганського району! 
Колективний договір – це локальний нормативно-право-
вий акт, який регулює трудові, соціально-економічні від-
носини між власником і працівниками підприємства. Ко-
лективний договір укладається на підприємствах, в уста-
новах, організаціях незалежно від форм власності й гос-
подарювання, які використовують найману працю і мають 
право юридичної особи. То ж запрошуємо Вас до управлін-
ня праці та соціального захисту населення виконкому Сак-
саганської районної у місті ради за адресою: вул. Софії Пе-
ровської, 16а, каб. 103, 108, телефон для довідок 64-30-
52, де кваліфікованими спеціалістами буде надано мето-
дично-консультативну допомогу щодо укладення колек-
тивного договору, внесення змін та доповнень до нього, 
здійснення повідомної реєстрації.

Управління праці та соціального 
захисту населення виконкому  

Саксаганської районної у місті ради.едуард БілиК.
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ДЕНЬ  ЗА  ДНЕМ:
Довгинцівський р-н

Подробиці

Прийом  
торговельників

У виконкомі Довгинцівської 
районної у місті ради відбув-
ся урочистий прийом з нагоди 
Дня працівників торгівлі. 

Їх привітала заступник голови 
районної у місті ради Інна Сторо-
жук. Вона побажала всім міцного 
здоров’я, добра, успіхів та благопо-
луччя, здійснення задумів та мрій.

І. Сторожук зазначила, що про-
тягом кількох років у торговельній 
галузі району відбувається ста-
більна динаміка росту, а загалом у 
галузі торгівлі та ресторанного біз-
несу налічується біля 700 суб’єктів 
господарювання. За ініціативою 
суб’єктів господарювання району 
ветерани та інваліди Великої Віт-
чизняної війни обслуговуються за 
пільговими цінами, немало СПД 
також є учасниками муніципаль-
ного проекту «Найкраще – дітям».

Суб’єкти господарювання району 
беруть участь у районних та місь-
ких заходах щодо торговельного 
обслуговування, благоустрою ра-
йону і міста в цілому.

Боргам на заваді
Днями відбулося чергове за-

сідання робочої групи з питання 
забезпечення розрахунків за 
комунальні послуги та енерго-
носії населення та підприємств 
району. 

Виконкомом районної у місті 
ради спільно з підприємствами – 
надавачами послуг постійно про-
водиться роз’яснювальна робота 
серед населення, в трудових колек-
тивах, з керівниками органів само-
організації населення, на сходах гро-
мадян тощо стосовно забезпечення 
розрахунків за житлово-комунальні 
послуги, погашення існуючої за-
боргованості. Водночас щомісяця 
зазначене питання розглядається 
на нарадах з керівниками освітніх 
закладів та закладів культури райо-
ну, під час семінарів з керівниками 
органів самоорганізації населення 
та на оперативних нарадах з ви-
рішення житлово-комунальних 
питань з керівниками підприємств 
різних форм власності. Крім цього, 
ці питання щоразу піднімаються на 
Єдиному дні інформування насе-
лення району, а також під час інфор-
маційних зустрічей голови районної 
у місті ради з керівниками органів 
самоорганізації населення.

Едуард БІЛИК.

g До уваги
Перевірте свої дані

Відділ ведення Державного реє-
стру виборців виконкому Довгинців-
ської районної у місті ради пропонує 
довгинцівцям завчасно перевірити 
наявність та вірність своїх даних 
у списках для участі у виборах на-
родних депутатів України. Для цього 
потрібно звернутися за адресою: вул. 
Дніпропетровське шосе, 11, кабінети 
№№203, 204, режим роботи – з 8.30 
до 17.00. При зверненні потрібно 
мати паспорт або тимчасове посвід-
чення громадянина України.

Виборці, які не мають змоги са-
мостійно пересуватись, можуть 
з’ясувати наявність у персональних 
даних відповідної позначки за те-
лефонами: 440-53-60, 71-79-37 або 
440-53-74 та уповноважити на по-
дання заяви про встановлення чи 
зняття позначки «Нездатний само-
стійно пересуватися» іншу особу. До 
заяви обов’язково додається копія 
паспорта та довідка медичної уста-
нови про постійну нездатність само-
стійно пересуватись.

Щотижнево у виконкомах районних у місті рад, проводяться оперативні наради 
із залученням представників підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, 
асоціації об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, голів будинкових та 
квартальних комітетів.

Так, 27.07.2012 у виконкомі Дзержинської 
районної у місті ради проведено чергову опе-
ративну нараду.

На оперативній нараді розглянуто ряд важ-
ливих питань, що стосуються утримання жит-
лового фонду міста всіх форм власності.

 Нині діючим законодавством передбаче-
ні кількісні показники послуг, що фактично 
повинні надаватися для забезпечення на-
лежного санітарно – гігієнічного, протипо-
жежного, технічного стану будинків і споруд 
та прибудинкових територій з урахуванням 
переліку послуг, які встановлені Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.06.2011  
№ 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні 
послуги».

З початку поточного року комунальним 
підприємством «Житлово-експлуатаційна 
організація №8» виконано: ремонт покрівлі 
у 94 будинках у обсязі 10580,3 кв.м; ремонт 
міжпанельних швів у обсязі 1480 п.м.; по-
точний ремонт цоколів 165 будинків в обсязі 
12 173 кв.м.; відремонтовано 24 під’їзди; 
виконано ремонт 113 димовентиляційних 

каналів; замінено 3925 п.м. трубопроводів 
у 264 будинках; встановлено 311 аншлагів 
установленого зразка.

З початку 2012 року проведено заходи 
щодо приведення в належний стан 12 ліфтів 
по Дзержинському району на суму 17 тис. 564 
грн., за такими адресами: пл. Домнобудівни-
ків, 6 п. 1; пл. Домнобудівників, 6 п. 2; пл. До-
мнобудівників, 2 п. 1; пл. Домнобудівників, 2 
п. 2; пр. Миру, 28 п. 4; пр. Миру, 28 п. 7; пр. 
Миру, 28 п. 13; вул. Землячки, 11 п. 2; вул. 
Землячки, 13 п. 1; вул. Землячки, 13 п.2; вул. 
Димитрова, 48А п.1; вул. Косіора, 49 А п. 2.

Слід врахувати, що КП «ЖЕО № 8» є госпроз-
рахунковим підприємством, яке надає послу-
ги в межах отриманих коштів від мешканців, 
які використовуються, у тому числі, на закупку 
необхідних матеріалів для виконання ремонт-
них робіт.

Таким чином, якісне надання послуг на-
пряму залежить від оплати мешканців за вже 
отримані послуги.

Але, станом на 1 липня 2012 року забор-
гованість мешканців Дзержинського району 
перед КП «ЖЕО № 8» становить суму більше 

7 млн. грн., що ускладнює надання якісних 
послуг.

Наприклад:
 – заборгованість мешканців будинку № 17 

по вул. Постишева складає 41 588,54 грн. при 
середньомісячному нарахуванні 5  387,2 грн., 
що складає 7,7 місяців несплати;

 – заборгованість мешканців будинку № 14 
по вул. Революційна складає 17 631,32 грн. при 
середньомісячному нарахуванні 5  306,6 грн., 
що складає 3,3 місяці несплати;

 – заборгованість мешканців будинку № 35 
по вул. Революційна складає 17 304,01 грн. при 
середньомісячному нарахуванні 4  070,6 грн., 
що складає 4,2 місяців несплати;

 – заборгованість мешканців будинку № 25 
по вул. Костенка складає 19 137,39 грн. при се-
редньомісячному нарахуванні 5 007,8 грн., що 
складає 3,8 місяців несплати.

Серед причин несплати мешканцями за 
надані житлово-комунальні послуги слід за-
значити недобросовісність споживачів щодо 
виконання обов’язків по оплаті послуг.

Для вирішення питання неплатоспро-
можності споживачів діє механізм надання 
субсидій, який забезпечує своєчасну оплату 
за послуги ЖКГ малозабезпечених верст на-
селення.

Для оформлення субсидій мешканці Дзер-

жинського району можуть звернутися до від-
ділу соціального захисту населення (пр. Мета-
лургів, 16).

Для забезпечення максимально можли-
вого рівня оплати, КП «ЖЕО № 8» проводить 
рейди мобільних груп з метою проведення 
роз’яснювальної роботи серед споживачів та 
вручення повідомлень щодо існуючого боргу; 
звернення до суду з заявами та позовами щодо 
стягнення заборгованості у судовому порядку 
та подальше примусове стягнення заборгова-
ності Державною виконавчою службою.

Для самих мешканців борги суттєво погір-
шують умови проживання у будинках.

Крім того, слід зазначити, що Закон України 
«Про житлово-комунальні послуги» визначає 
права та обов’язки споживачів, виробників, 
виконавців в сфері житлово-комунальних по-
слуг і прямо передбачає обов’язок споживача 
оплачувати послуги у строки, встановлені до-
говором або законом. Також даним законом 
передбачено порядок зменшення розміру 
плати та несплати вартості послуг за період 
тимчасової відсутності споживача та/або чле-
нів його сім’ї при відповідному документаль-
ному оформленні, а також за період фактичної 
відсутності житлово-комунальних послуг, 
визначених договором у порядку, встановле-
ному Кабінетом Міністрів України.

_________________________________________ Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.

g Актуальна тема

Борг ускладнює надання якісних послуг

g «Красивый город – своими руками»

Подведены итоги акции на лучший  
придомовой цветник многоквартирного дома
В прошлую пятницу в Кривом Роге под-
вели итоги акции «Лучший придомовой 
цветник многоквартирного дома», кото-
рая проходила в рамках социального про-
екта «Красивый город – своими руками» 
при поддержке Вячеслава Задорожного, 
первого заместителя  Днепропетровской 
облгосадминистрации. 

Акция стартовала в мае. 
Откликнулись и участво-
вали жители Центрально-
Городского, Дзержинско-
го и Ингулецкого районов 
– было отобрано 15 луч-
ших дворов.

А победителем стал дом 
№ 3 по улице Савицкого 
(Ингулецкий район). Этот 
двор нужно увидеть свои-
ми глазами: повсюду ухо-
женные клумбы с огром-
ным количеством ярких 
цветов, подстриженные 
кустарники, побеленные 
стволы деревьев.

В глубине двора на зе-

леной поляне стоит де-
ревянный домик в чело-
веческий рост – такой  
красивый снаружи и уют-
ный внутри, что созда-
ется впечатление сказки. 
Рядом с домом – колодец, 
а неподалеку – маленький 
пруд с белыми лебедями. 
По всей территории – 
различные фигуры и по-
делки.

– Всю эту красоту, ко-
торую вы видите, сдела-
ли жители нашего дома 
своими руками, исходя из 
своих финансовых воз-
можностей и подручных 

материалов. Люди у нас 
практичные и мастерови-
тые: пришли в негодность 
автошины – получились 
белые лебеди, собралось 
много макулатуры – вот 
различные поделки из па-
пье-маше. В благоустрой-
стве двора жители почти 
всех квартир принимают 
активное участие. Дети у 
нас воспитываются в кра-
соте и комфорте, в ува-
жении к чужому труду,  
поэтому  все во дворе со-
храняется и радует жи-
телей не только нашего 
дома, но и соседних, – рас-
сказала заместитель пред-
седателя домового коми-
тета Раиса Емельянова.

Во дворе-победителе 
долгое время жил Иван 
Иванович Савицкий, ко-
торый 28 лет руководил 
ЮГОКом, он много сде-

лал для комбината и Ин-
гулецкого района. В честь 
него названа улица, а не-
давно сессия Криворож-
ского горсовета приняла 
решение о переименова-
нии пар ка ЮГОКа в парк 
имени Ивана Савицкого.

Вячеслав Задорожный 
поблагодарил жителей 
двора за то, что они не 
остались безразличны к 

проекту и показали, как 
можно общими усилия-
ми благоустроить придо-
мовую территорию. Что-
бы двор был еще краше и 
уютнее, он вручил побе-
дителям краску и малые 
архитектурные формы в 
виде Царевны-лягушки и 
двух сказочных гномов, 
которые будут охранять 
этот чудный двор.

g Погляд крізь об’єктив

«Льодовий» дарунок
(Закінчення.  

Початок на 1 стор.)
– Нині якраз триває дуже 

важливий момент – підго-
товка підґрунтя для май-
бутньої долівки, – пояснює 
представник генерального 
підрядника будівництва, 
начальник будівельно-

монтажної дільниці під-
приємства «КРОСТ» Сер-
гій Журба. – Адже зводимо 
тут, поруч стадіону «Мета-
лург», не що-небудь, а саме 
«Льодову арену», в якій на-
хил крижаного поля 30х60 
м ні на йоту не повинен 
відхилятися від установле-
ного нормативу. Аби в по-
дальшому хокеїсти, ковза-
нярі та інші прихильники 
льоду не відчували жодних 
незручностей. Та ми цього 
й не допустимо, адже чудо-
во розуміємо, яка відпові-
дальність на нас покладена. 
Тож ви не дивіться, що ще 
й монтаж горішніх метало-
конструкцій не завершено, 
долівка – ось що для май-
бутньої «Арени» головне. 
Утім, ні про дах та його по-
криття, ні про двоярусні 

трибуни для вболівальни-
ків, ні про все інше не за-
буваємо. Робота проходить 
за графіком, згідно з яким 
уже наприкінці вересня 
передбачається розпоча-
ти наморожувати штуч-
ний лід, аби вже в середині 
жовтня «Льодова арена» 
урочисто прийняла пер-

ших відвідувачів. 
… Повз буді-

вельний майдан-
чик проходила 

жіночка з маленькою ді-
вчинкою у світлому плат-
тячку. Зупинившись, дівча 
поцікавилось:

– Мамо, а що це таке? 
– А це, Маринко, місце, 

де ти невдовзі вчитимеш-
ся кататись на ковзанах. 
На отих, що дід з бабою 
подарували тобі на ми-

нулий день народження. 
– Швидше б… – сумно 

зітхнула дівчинка. І зовсім 
нелогічно додала: – А то 
виростеш і на ковзанах не 
покатаєшся.

– Покатаєшся, Маринко, 
ще як покатаєшся, – заспо-
коїла маленьку розумницю 
мати. – Бачиш, як дяді для 
цього стараються, щоб ти 
й такі, як ти, могли покру-
титися на льоду в гарному 
танці під красиву музику.

____________________________________________________________________ Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

_________________________________________________________________________________________________ Елена ШРАМКО.
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g Подія

В Кривому Розі відкрилась фотовиставка, 
присвячена Олімпійським іграм

27 липня, в день початку ХХХ олімпій-
ських ігор у лондоні, у Кривому розі від-
крилась фотовиставка, приурочена до 
олімпійського руху і, зокрема, участі в 
ньому українських спортсменів. 

Її підготували та пред
ставили на суд громад
ськості знані в нашому 
місті спортивні фотоко
респонденти – Станіслав 
Хоменко та його син Вла
дислав. Цікаво, що це вже 
27 фотовиставка сім’ї Хо

менків і відкриття її при
пало також на 27 число.

Основна експозиція 
складається зі 125 фото
графій і ще чотирьох фото 
великого розміру 50х70 
сантиметрів, що дав
но стали візитною карт

кою родини Хоменків. На 
цих світлинах зображені 
олімпійські види спорту: 
гандбол, баскетбол, фут
бол, волейбол, художня 
гімнастика, легка та важ
ка атлетики тощо. За сло
вами Владислава Хомен
ка, 70% представлених на 
виставці робіт належить 
його батькові. Зокрема, 
це фотографії Станіслава 
Хоменка, які вже можна 
по праву назвати історич
ними: вони були зробле
ні на Олімпійських іграх 
у Москві 1980 року, на 
Спартакіаді СРСР – 1979 
та Іграх доброї волі 1986 
року. На них глядач може 
побачити виступи криво
різького олімпійця Сер
гія Фесенка, а також ін
ших відомих українських 
спортсменіволімпійців, 
зокрема Сергія Бубки.

Значна частина експо
зиції відведена також фо
тографіям міських і все
українських змагань з різ
них видів спорту. Окрім 
світлин з поєдинків україн
ських (і в тому числі криво

різьких) футбольних, бас
кетбольних, гандбольних 
та волейбольних клубів, є 
фото з багатьох інших ви
дів спорту та робітничих 
спартакіад. При цьому на 
виставці представлено ба
гато нових фотографій ро
дини Хоменків, що рані
ше не були відомі широко
му колу криворіжців. Під
готовка до створення екс
позиції тривала протягом 
кількох місяців.

– Сподіваюсь, що 
тим людям, які люблять 
спорт, буде цікаво погля
нути на нашу з батьком 
роботу, – сказав Владис
лав Хоменко. – Ми ж по
старалися передати неор

динарні миттєвості, ви
рвані з динаміки спор
тивних змагань.

З відкриттям фотовис
тавки привітав голова ко
мітету з фізичної культури 
і спорту міськвиконкому 
Іван Коваленко. Іван Івано
вич відзначив величезний 
внесок Станіслава і Влада 
Хоменків у спортивне жит
тя нашого міста і презен
тував старшому з фотоху
дожників факел олімпій
ського вогню, який подо
рожував цьогоріч містами 
України, зокрема Кривим 
Рогом і Києвом. Також Хо
менкастаршого і його сина 
Влада поздоровили друзі, 
рідні та й просто небайду
жі до їхньої творчості кри
воріжці.

Зазначимо, що «олім
пійська виставка» фото
майстрів Хоменків у пер
шій художній школі три
ватиме протягом місяця
півтора. Познайомитись 
з експозицією всі бажаю
чі можуть з 9.00 до 17.00. 
Вихідний день – неділя. 
Вхід вільний.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
дзержинський р-н

Кривбас мистецький

Місця наочної  
агітації

З цього тижня виборча кам-
панія 2012 року вступила в 
свою найактивнішу – звичай-
но, у візуальному плані – фазу. 

Напередодні у виконкомі Дзер-
жинської районної у місті ради 
проведено нараду з представника-
ми об’єктів торгівлі, комунальних 
служб району. Її основною темою 
стали питання облаштування місць 
для розміщення матеріалів перед-
виборчої агітації у відповідності до 
Закону України «Про вибори народ-
них депутатів України».

Як повідомили у райвиконкомі, 
загалом згідно з рішенням викон-
кому райради у районі запланова-
но підготувати 36 стендів і дощок 
оголошень. Їх повинні облаштува-
ти до 8 серпня.

Є Центр  
обслуговування 
платників  
податків

Створенню сприятливих умов 
для платників податків зараз 
приділяється немало уваги. 

Зокрема, у цьому напрямі йде 
реформування податкової служби 
та її структурних підрозділів. Не-
щодавно у Криворізькій південній 
МДПІ розпочав роботу Центр об-
слуговування платників податків.

Відкрив урочистості заступ-
ник голови Державної податкової 
служби у Дніпропетровській об-
ласті Ігор Ломака, який зазначив, 
що одним із пріоритетних завдань 
податкової служби є забезпечення 
надходжень платежів до бюджетів 
усіх рівнів, тому співпраця, взаємо-
розуміння, стосунки з клієнтами є 
основним напрямком для вико-
нання доведених завдань.

«Відкриття Центру відбуваєть-
ся в рамках програми модерні-
зації та реформування податко-
вої служби і має на меті надання 
платникам податків якісних, ква-
ліфікованих сервісних послуг», – 
зазначила в.о. керівника МДПІ Та-
мара Горільська.

Гаряча пора  
підготовчих  
турбот

Спекотної літньої пори роз-
слабитися б – та у відпустку. 
Втім, не для житлово-кому-
нальних служб. Нині в них га-
ряча підготовча пора… 

Минулого тижня у виконкомі 
Дзержинської районної у місті ради 
під головуванням заступника місь-
кого голови Григорія Вербицького 
відбулась виїзна оперативна нара-
да. В ній взяли участь управителі 
житлових будинків, представники 
органів місцевого самоврядуван-
ня, Асоціації ОСББ, керівники орга-
нів самоорганізації населення.

У числі детально розглянутих пи-
тань – найбільш актуальні, зокре-
ма, для цієї пори року: щодо вико-
нання робіт по ремонту покрівель, 
дератизації та дезінсекції в житло-
вих будинках. Обговорили на зустрі-
чі і стан справ з відновленням робо-
ти ліфтів у житлових будинках і пога-
шенням заборгованості за спожиту 
електроенергію та встановленням 
приладів обліку спожитої електро-
енергії. Окремою темою стало ство-
рення об’єднань співвласників бага-
токвартирного будинку в районі.

володимир СКіданов.

g Таланти твої, Криворіжжя!
Поет-лірик Валентина Шрамко: 

«Творю для тих, хто вірить у казку...»
Цими днями відома у Кривому розі юрист, 
почесний працівник прокуратури Укра-
їни валентина олександрівна Шрамко 
презентувала у Криворізькій міській ви-
ставковій залі одразу три (!) цікавих і зміс-
товних, надзвичайно гарно ілюстрованих 
книги: «Космическая сказка», збірник  
віршів «избранное», «Стихи для детей».

Поетеса в душі, як вона 
себе називає, присвяти
ла твори своїм трьом ма
леньким онукам, юним 
– і не лише – криворіж
цям. Більшість віршів 
носять пізнавальний, по

вчальний характер.
– Мої ліричні замальов

ки – це невеличкі історії з 
нашого життя, – сказала 
на творчому вечорі Вален
тина Шрамко. – Про дітей, 
звірят і пригоди з ними. 

Написала я і сучасну кос
мічну казку з щасливим 
кінцем, при цьому перечи
тавши гори науковопопу
лярної літератури про кос
мос. Вийшло дві глави – 
про красуню Мілену, яка 
мандрувала у Всесвіті по 
планетах: Земля, Рожева і 
Крижана планети...

Дитяча поетеса по
обіцяла зняти по деяких 
творах мультфільм.

Пані Шрамко почала 
писати вірші ще в шкільні 
роки. А потім вступала на
вчатися на факультет жур
налістики. Та... волею об
ставин опинилася на юр
фаці, успішно його закін
чила і віддала 31 рік робо
ті в органах прокуратури. 
Останні 18 років працю
вала на посаді першого за
ступника прокурора Кри
вого Рогу. Стала старшим 
радником юстиції.

– Професійним авто
ром себе не вважаю, – по

сміхається вона. – Я по
етлюбитель, надзвичай
но критична до своїх тво
рінь, а тому зовсім не 
претендую на якесь ви
знання. До написання вір
шів мене підштовхують 
пори року, гарний настрій 
і, звичайно ж, любов до 
дітей. Тому і в подальшо
му буду писати поетичні 
твори про малюків і для 
всіх, хто ще вірить у казку.

Валентина Олексан
дрівна прочитала того ве
чора і філософські, психо
логічні вірші, поезію про 
природу, індустріальний 
Кривбас. І про сина Юрія, 
якого чекала і таки доче
калася з пекельної війни в 
Афганістані.

Поетеса сповнена твор
чих задумів. Нині поча
ла працювати над напи
санням детективу. Фак
тичного матеріалу в неї 
більш ніж достатньо.

Творчий вечір Вален

тини Шрамко – це яскра
вий приклад того, як вар
то верстати життєву до
рогу, творити і віддавати 
себе людям!

Микола КраМаренКо. Фото автора.

андрій роЙКо. Фото олександра ПорТнягіна.

Вечерняя свежесть
Склонилась ива над рекой
В приземистом поклоне,
Чуть шевеля своей листвой
В полувечерней дрёме.
Уже унялся солнцепёк,
Закрывшись облаками,
И заалел Юго-Восток
Багряными огнями,
И потянулась вверх трава,
Вдохнув прохлады свежесть.
Цветов беззвучная молва
Шлёт аромат и нежность...
Угомонился птичий хор,
Стучит лишь глухо дятел...
И опустел речной простор,
Свой колорит утратив.

В. ШРАМКО.

Євген Хітров.

Таким бачать спорт Хоменки.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.-Міський район

Кримінал

Комфорт  
маленьким  
пацієнтам

Уже понад 50 років функ-
ціонує комунальний заклад 
«Криворізька міська дитяча 
лікарня №1». 

У районі за півстоліття чи й ли-
шилися такі родини, які б не ско-
ристалися послугами висококвалі-
фікованих педіатрів, медичних сес-
тер та інших фахівців. Тож гарною 
новиною для медперсоналу і меш-
канців району стало те, що в закла-
ді проведуть ремонтні роботи.

Тепер тут можуть підбити під-
сумки: проведено ремонт харчо-
блоку, придбано нове обладнан-
ня. За підтримки депутатів Дні-
пропетровської обласної ради 
В. Іцковського та Криворізької 
міської ради Ю. Ярового, депута-
тів Центрально-Міської районної 
у місті ради В. Бобченка, О. Леван-
довського, С. Порадовського від-
ремонтовано також вентиляційну 
систему у клініко-діагностично-
му центрі лікарні та здійснено ре-
монт централізованого стериліза-
ційного відділення. Постійним по-
мічником у вирішенні питань ди-
тячої лікарні є ПАТ «Криворізький 
турбінний завод «Констар».

Доступне житло 
для великої  
родини

Для щасливого дитинства 
не потрібно дорогих гадже-
тів і айфонів, головне – щоб у 
маленької людини поруч були 
люблячі тато й мама. 

Про це добре знають 267 малень-
ких мешканців Центрально-Місько-
го району. Саме стільки тут налічу-
ється дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування.

Протягом першого півріччя цьо-
го року створено 2 прийомні сім’ї. 
Ще дві дитинки, які залишилися без 
батьківського піклування, попо-
внили раніше створену прийомну 
родину, що виховує тепер чотирьох 
дітей. Переважна більшість із 267 
згаданих дітей уже влаштовані в 
сім’ї: 181 дитину виховують у сім’ях 
опікунів та піклувальників, 24 ма-
леньких криворіжці знайшли тепло 
в прийомних сім’ях, а 4 дитини по-
трапили в дитячі будинки сімейно-
го типу. Якщо говорити сухими циф-
рами, то це 78% від загальної кіль-
кості дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування.

Часом найбільшою перепоною 
для створення великої родини 
для українців є не надто розкішні, 
м’яко кажучи, житлові умови. Тож 
виконком Центрально-Міської ра-
йонної у місті ради повідомляє, 
що в рамках соціальних ініціатив 
Президента України в районі впро-
ваджується програма іпотечного 
кредитування «Доступне житло».

Детальнішу інформацію про це 
можна почути на зустрічах меш-
канців з посадовими особами ви-
конкому районної у місті ради під 
час проведення сходів громадян, 
Єдиних днів інформування. Ско-
ристатися програмою можуть ті, 
хто перебуває на обліку поліп-
шення житлових умов. Кредит на 
придбання житла надається стро-
ком на 15 років під 3% річних. Для 
участі в програмі необхідно звер-
нутися у відділення АТ «Ощадбанк 
України» (вулиця Революційна, 
7), в АБ «Укргазбанк» (проспект 
Миру, 8).

анна родічКіна.

g роздуми з приводу

Батьки і сини
Коли писався цей матеріал, вся країна 
сумувала за видатним українцем Богда-
ном Ступкою. думалося в ті дні, що навіть 
своїм відходом у кращий світ він продо-
вжував робити визначену долею роботу 
– прихиляти і нас, його співвітчизників, і 
міжнародну культурологічну спільноту до 
розуміння місця України в європейському, 
світовому просторі як держави з глибо-
кою і багатою історією, як держави, що в 
непростих соціально-економічних умовах 
торувала і продовжує торувати свій шлях 
до національного самоствердження. 

У ці дні в соціальних 
мережах з’явилося чима
ло відеороликів, у яких 
Богдан Ступка то читає 
поезію Тараса Шевчен
ка, Ліни Костенко, інших 
світочів української куль
тури, то ділиться свої
ми спогадами, роздума
ми про життя, про мис
тецтво, про роль театру, 
про ті загальнолюдські 
цінності, що, як скарб, 
мають передаватися від 
батька до сина, від по
коління до покоління. У 
своїх коментарях до по
баченого і почутого мо
лоді люди з подивом за
уважували, що завдяки 
Богданові Сильвестрови
чу Тарас Шевченко рап
том заговорив до них 
як сучасник до сучас
ників, хоча досі для ба
гатьох з них був просто 
обов’язковим автором зі 
шкільної програми, твор
чість якого (що там грі
ха таїти) швидше прохо
дилась, аніж вивчалась. 
Устами Богдана Ступки 
Тарасове слово відчини
ло багато юних сердець, 
змусило їх замислитися: а 
хто ж ми єси в цьому сві
ті, де наше місце, у чому 
наше призначення?

У ті скорботні для 
України дні в теленови
нах раз по раз показува
ли родину Богдана Ступ
ки. Показували сина 
Остапа, який не втомлю
вався повторювати, що 

з кончиною батька саме 
на нього тепер перекла
дається весь тягар відпо
відальності за добре ім’я 
роду Ступок. Він, Остап, 
має так виховати своїх ді
тей, а ті – далі своїх, щоб з 
кожним поколінням при
множувалися чесноти їх
нього роду, високою була 
його моральна вершина.

У ці ж самі дні в Жов
тневому райсуді розгля
далася кримінальна спра
ва, підсудним у якій був 
16річний юнак. Його 
звинувачували в скоєн
ні тяжкого злочину. Обо
роняючи батька в п’яній 
бійці, хлопчина не розра
хував меж самооборони 
і з необережності вбив 
батькового товариша по 
чарці. Підсудний навіть 
не робив спроби якось 
виправдатися, цілкови
то визнавав свою прови
ну і приречено чекав ви
року. Свідками на суді 
виступали батько й мати 
хлопця. Батько казав, що 
в той вечір вони разом з 
убитим випивали в них 
удома. Якось так слово до 
слова, та й зчинили би
тися. У тій бійці він сам 
дістав від дружкапия
ка по голові такого удару, 
що втратив свідомість. А 
коли прийшов до тями, 
дружбан уже лежав мерт
вим, а поруч стояв його 
старший син з металевим 
прутом у руках… Мати 
свідчила, що в їхній роди

ні росте троє дітей. Кос
тик – найстарший. З най
меншеньким дитям вона 
перебуває нині в декрет
ній відпустці, але оскіль
ки грошей на сім’ю по
стійно не вистачає, то на
йнялася працювати в ніч
ну зміну в сусідній ма
газин. Дітей спокійно 
лишає на Костика, бо він 
їй  в усьому великий по
мічник: і догледить ма
лих, і спати укладе. І так 
по господарству незамін
ний. Тож, коли те стра
хіття сталося, її не було 
вдома. Прибігла на місце 
події, як люди їй перека
зали, що в їхню кварти
ру наїхало багато міліції. 
Розказувала й про свого 
чоловіка,  про те, що чес
нот він не надто великих: 
і вдома від нього допомо
ги не діждешся, і випи
ває чи не щодня, а було, 
що і в карти програвав
ся до нитки. Правда, піс
ля того покаявся і тепер 
ніні. А все ж – годуваль
ник. З його зарплати, го
ловно, і живе родина, а в 
неї такі собі, дрібні тим
часові підробітки… Шко
да їй, що так сталося, 
шкода Костика, який має 
тепер іти до в’язниці, але 
ще більш шкода було б 
чоловіка, якби він, не дай 
Боже, опинився на місці 
загиблого.

Свідчила й дружи
на вбитого. Стверджува
ла на суді, що її покійний 
чоловік не випивати пі
шов до батька підсудно
го, а щоб нарешті забра
ти в сусіда тисячу гри
вень, яку той, укотре про
гравшись в карти, взяв у 
нього в борг. Так що, ви
ходить, не відцурався 
він від картярства, як на 
те сподівалась  дружи
на. Та це була не остан
ня страшна правда, яку 
їй того дня довелося по
чути.

Коли вже судове за
сідання майже добіга
ло кінця, коли за вчине
не вбивство людини про
курор у дебатах попросив 
призначити Костянтино
ві Т. насправді великий 
строк ув’язнення, неспо
дівано, поламавши всю 
судову процедуру, попро
сив слова менший брат 
підсудного – 11річний 
Сашко.

У ту лиховісну ніч він 
не спав, як потім було за
писано в міліцейських 
протоколах, а все ба
чив. Бачив, що то не Кос
тик убив дядька Павла, 
а сам батько. Чув, як ще 
до приїзду міліції батько 
умовляв Костика взяти 
вбивство на себе, моти
вуючи це тим, що як ма
лолітньому йому багато 
не присудять. А от коли 
посадять його, то матері 
буде повний гаплик самій 
з трьома дітьми на руках. 
А так батько залишиться 
з родиною і далі забезпе
чуватиме її матеріально. 
А Костика, як добре вес
тиме себе в тюрмі, звіль
нять від покарання до
строково. І син погодив
ся, бо дуже любив ма
тір, жалів її і оберігав, як 
міг. Уже коли Костика за
арештували, батько, щоб 
змусити Сашка мовчати, 
всіляко задобрював ма
лого, навіть купив йому 
мобільний телефон, роз
глядаючи який, Сашко 

ненароком натиснув на 
кнопку диктофона – і всі 
батькові слова записа
лися. І тепер суддя може 
сам переконатися, що він, 
Сашко, каже правду.

Як на мене, найстраш
нішу правду, яку взагалі 
можна було почути. Адже 
батькоубивця з легкістю 
переклав скоєний ним 
злочин на свого синапід
літка, свідомо знищую
чи по суті ще одне життя.  
Батько, боягуз і негідник, 
пішов на підкуп другого 
сина. І йому було байду
же, якого страшного уда
ру по дитячій психіці він 
завдає, головне, аби са
мому уникнути покаран
ня. То чи можна взага
лі назвати батьком тако
го чоловіка? Під тиском 
доказів і свідчення тепер 
уже обох синів він у залі 
суду таки зізнався у скоє
ному. Суд виправдав Кос
тянтина Т. Справу повер
нули на додаткове розслі
дування. 

Мені ж думалося про 
те, як же здатна прини
жувати себе жінка, жи
вучи з таким чоловіком. 
П’яниця, картяр, забіяка, 
який і на неї не раз під
німав руку. А вона наро
джує йому дітей, яким 
він потім безжально ні
вечитиме долі й душі. А 
вона все терпить, демон
струючи перед дітьми 
оце своє повсякденне 
людське приниження. 

Мотрона Панова.

g Хроніка пригод
Наробила лиха гроза

29 липня над Кривим Рогом вирував грозовий 
дощ у супроводі шквального вітру силою 19 метрів 
за секунду. Негода нанесла певні збитки: у Жовтне-
вому районі звалені дерева пошкодили тролей-
бусну лінію по вул. Стасова і легковий автомобіль 
по пров. Бутлерова, у селищі Новоіванівка (Тернів-
ський район) без покрівель залишились два бу-
динки, обірвано електродроти по пров. Ковпака і 
вулиці Фаворського.

До аварійно-відновлювальних робіт, зокрема 
прибирання знесених стихією дерев, залучались 
працівники рятувальних підрозділів міста і кому-
нальних служб. Точні суми збитків та план заходів 
з остаточної ліквідації наслідків шквалу визначить 
спеціально створена комісія, повідомляє сектор 
взаємодії зі ЗМІ МУ МНС.
Серцеїд накоїв бід

О пів на третю ночі у відвідувачки забігайлівки в 
парку ім. Б. Хмельницького боляче рухнули споді-
вання зустріти справжнього чоловіка своєї мрії. Пі-
дійшов було один мачо, стрельнув пристрасним по-
глядом, ухопив зі столу гаманець плюс мобільник і 
дав драла. Фактично за чверть години патрульний 
наряд за словесним портретом затримав жадібного 
ловеласа поблизу ринку Соцміста. Поцуплене майно 
вилучено в повному обсязі, проте чи повернути па-
нянці надію, що таки не всі чоловіки сво…

Вечорниці з похоронами в епілозі
По вул. Горького на вихідні між кількома 17-річни-

ми хлопцями, котрі гомоніли ввечері у компанії під 
кіоском на зупинці, розгорілась суперечка, що швид-
ко переросла у бійку. Можливо, парубки прагнули по-
хизуватись перед дівками володінням прийомами 
єдиноборств, у підсумку один із дебоширів помер у 
міській лікарні №3 від крововиливу в мозок.
Горілка з пивом потягнули на дно

28 липня на річці Саксагань неподалік приватного 
сектору по вул. Черняховського в Центрально-Місь-
кому районі втопився чоловік. Швидко знайшовся 
свідок. Сергій Б., 1955 р. н., розповів, що він із заги-
блим приятелем, 1948 р. н., зранку придбав 2 пляш-
ки горілки, кілька літрів пива та подався на леваду 
«відпочивати». Після полудня товаришу закортіло 
сполоснутись. Десь на середині русла він почав кли-
кати на допомогу і стрімко пішов на дно. Перехожі 
спробували самостійно дістати жертву пияцтва, але 
не зуміли. Через 10 хвилин на місце трагедії прибу-
ли водолази, вони й дістали потопельника з глиби-
ни 2,5 метра за 10 м від берега.
Глухосліпий самогубець

Минулої суботи жителів будинку по вул. Які-
ра занепокоїв трупний сморід з однієї квартири. У 
відчиненому слідчо-оперативною групою примі-
щенні виявили повішаного на мотузці для білиз-

ни власника, 1944 р. н. Записка біля трупа, датова-
на вівторком, пояснювала причини самогубства: 
«Жити глухим і сліпим страшно! Ще й букет боля-
чок, давно страждаю і не знаю, за які гріхи. Боже, 
дай смерті».
Бракує фантазії у порушників  
закону…

Із салону автомобіля жителя Довгинцівського ра-
йону вилучили упаковку набоїв до револьвера сис-
теми «Наган». Інший тип вештався ринком «Ювілей-
ний» з півсотнею малокаліберних патронів. Їхні по-
яснення тотожні: знайшли на березі річки.
«Мак» зловив коноплю

Під час проведення у Центрально-Міському ра-
йоні операції «Мак» міліціонери присікли спробу 
громадянина Ж., 1961 р. н., збути 14 доз мариху-
ани. Наркодільця арештовано. Канал надходжен-
ня трунку до міста встановлено.
Вік розуму не вчить

30-річний інгульчанин звик довіряти земля-
кам, тому завжди лишав непрезентабельний ве-
лосипед під магазином без нагляду. В неділю така 
необачність закінчилась викраденням старенької 
«України», причому на очах у власника. За інфор-
мацією прес-служби МУ МВС, того ж дня передпен-
сійного віку велокрадія знайшли.

Тарас ЗаТУльниЙ.
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Інгулецький р-н

Молода жінка, майже зовсім дівча, переля-
кано тулилась до високого паркану, зусібіч 
оточена злими мордами. До грудей прити-
скала сопливе маля, що плачем розрива-
лося на весь куток селища Перемога. Зда-
валося, що ще буквально мить – і гаплик 
жінці разом з дитиною.Тож кинувся прямо 
в середину того ґвалту – де тільки того 
геройства набрався? – одного по зубах, 
іншого по ребрах, ще когось кудись дістав. 
Після чого тільки-но сміливці зі слабшими 
перетворились на перелякану масу, що ки-
нулася навтьоки від неочікуваної відсічі, 
піджавши хвости. У прямому розумінні, 
бо молодицю оточила зграя бездомних 
собак, що шкірила зуби на беззахисних, 
аж доки не надійшла допомога.

Доброта  
«по-людському»  
зі знаком «мінус»

Спочатку розсмішило, а 
потім змусило засумувати 
зібрання під парламентом 
захисників тварин, які ви-
магали від народних об-
ранців поліпшити життя 
бідненьким тваринкам – 
кішечкам, собачкам, а та-
кож, певно, щурам, мишам 
і навіть тарганам за пічкою. 
Бо всі вони, мовляв, бід-
ненькі безхатченки, що по-
требують людської уваги. 
Протестувальники навіть 
плакат принесли, щось на 
кшталт «До тварин – по-
людському».

Тоді давайте аналогіч-
ним чином ставитись і 
до худоби, що ріжуть на 
м’ясо, до птиці, яка свій 
життєвий шлях закінчить 
у наваристому супі чи сте-
генцями на пательні, до 
кролів, які діляться з нами 
своїм хутром, та й до всіх 
інших. Поки що ми їх їмо, 
та, слідуючи логіці тварин-
них псевдозахисників, це 
неправильно, бо мусимо 
натомість надати прихис-
ток, а ще ліпше – поселити 
замість себе. Щоразу при-
носячи свіжої трави й ви-
мітаючи гній, аби й худо-
ба жила «по-людському». 
Щоправда, виникає питан-
ня, куди ж нам подітись. 
Хоча, між іншим, тоді хлів 
звільниться, то чим вам 
не місце для перепочинку 
опісля трудового дня?

Дурня, скажете. Дурня, 
важко не погодитись. Але 
ще більше дурня вимага-
ти людського ставлення 
до тварин, що живуть за-
ради нас і за наш рахунок, 
та ще й паразитують на нас 
же, при цьому поширюючи 
серед нас страшні хвороби. 
Ось така доброта, з вели-
ким знаком «мінус».
«Спалю ровер і 
вб’ю ту шавку…»

Чолов’яга полюбляв 
прогулянки на свіжому по-
вітрі, а ще ліпше – їзду на 
велосипеді, на якому без 
надлишкових зусиль до-
лав чималі відстані. Сів, 
крутнув педалі, та й гай-
да м’язи розім’яти. Жінка 
тільки стинала плечима 
від такої забавки, але не 
курить, не п’є, то хай собі 
їздить. Ліпше, звісно, влас-
ним авто, на купівлю якого 
вона давно чоловіка під-

бивала, щоб усім ра-
зом виїжджати, сусідам 
на заздрість. Але про це 
лишалось тільки мріяти, 
адже чоловік від такої про-
позиції тільки відмахував-
ся – мені, мовляв, і велоси-
педа вистачає. А коли десь 
справді далеченько, тоді 
«маршрутки ходять і по-
їзди курсують» – постійно 
віджартовувався чоловік.

Якось він їхав звичним 
велосипедним маршру-
том по Дніпропетровсько-
му шосе, коли раптом під 
колеса з підворіття кину-
лась гавкуча шавка, що з 
якогось дива намагалась 
зубами вчепитись у шта-
нину. Аби не зіткнутись, 
чолов’яга різко викрутив 
велосипедного руля та, 
звісно, впав. Причому не 
просто впав, а сильно, бо ж 
на швидкості діло було, та 
ще й сідло боляче вдарило 
кудись у поперек.

День поболіло, два, та 
біль не вщухав, тільки гір-
ше ставало, у спину горе-
велосипедиста ніби хтось 
розпеченого гака вбив. 
Лікар, ледь глянувши на 
УЗД, зі свого кабінету на-
віть не випустив, а тут же 
відправив на стаціонар до 
«тисячки» – для порятунку 
нирки потрібна термінова 
операція.

– Я спалю той ровер 
і вб’ю ту шавку, – крізь 
сльози промовила жінка, 
відправляючи чоловіка на 
операційний стіл. – І не 
сперечайся, ти мене знаєш.
«Щоб ти  
сказився…»

Таке образливе поба-
жання зазвичай відносять 
на адресу малоприємної 
людини. Це дуже страшне 
побажання, що має своїм 
підґрунтям таку страхітли-
ву хворобу, як сказ. Згідно 
з медичними довідника-
ми, це гостре інфекційне 
захворювання людини й 
теплокровних тварин, яке 
виявляється в уражен-
ні центральної нервової 
системи. Сказ зарахова-
но до особливо небезпеч-
них хвороб, а зараження 
відбувається через слину 
хворої на сказ тварини 
при укусі або потраплянні 
слини на ушкоджену шкі-

ру чи слизову оболонку.
Інкубаційний період 

сказу триває 1-3 місяці, 
хоча може й довше, тож 
перші ознаки хвороби 
виникають пізно, коли в 
людському мозку вже від-

булися руйнівні процеси, 
що робить лікування піс-
ля вираження симптомів 
практично неможливим. 
Зафіксовано лише три на-
уково підтверджені випад-
ки одужання після прояву 
кінцевих симптомів. Адже 
важкі паралітичні розлади 
дихання внаслідок зара-
ження викликають смерть.
Півсотні псів  
на одному подвір’ї

«Дуже сподіваємось на 
допомогу в неординарній 
ситуації, – пишуть до ре-
дакції 27 мешканців вулиці 
Ліста та членів сусіднього 
садівничого товариства 
«Кристал». – Річ у тому, 
що на цій вулиці живе ве-
лика любителька тварин 
– громадянка Коломоєць 
Поліна Борисівна. Ми б і 
не заперечували проти її 
хобі, але на своєму подвір’ї 
ця жінка утримує вели-
ку зграю собак – більше 
півсотні псів, і не тільки 
якихось шавок, а й силь-
них та агресивних. Важ-
ко здогадатись, коли вони 
прив’язані, а коли ні. Тому 
діти бояться йти до шко-
ли повз цей двір чи повер-
татись додому. Бо собаки 
легко долають двометро-
вий паркан і перекрива-
ють дітлахам дорогу. Доки 
ніхто не постраждав, але 
чи варто чекати лиха для 
вжиття рішучих заходів? 
Тим більше, що ані дитя-
чі страхи, ані батьківські 
переживання господарку 
псів на хвилюють.

Натомість городи наші 
вже відчутно постражда-
ли від собачих візитів, за-
звичай нічних. Звечора 
садимо розсаду, а вранці 
годі її знайти, хіба що куп-
ки розритої землі. Бо все 
безжально розтоптане де-
белими псинами. Тому, на 
жаль, якось важко назвати 
їх чотирилапими друзями, 
хоча який жаль у собак? 
Сподівалися, що він є бо-
дай у господарки, та дарма.

Один із варіантів дії, 
який вбачаємо в цій си-
туації, – це сформувати 
бригаду з відстрілу собак, 
які бігають без повідка й 
намордника. А що ви по-
радите, шановні земляки, 
може в кого є досвід дій в 
аналогічних ситуаціях? Бу-
демо щиро вдячні».
Порятунок  
постраждалого –  
у гаманці  
постраждалого

За різними відомостями, 
на території нашого міс-
та перебуває від 70 до 130 
тисяч бездомних тварин, 
кожна з яких становить 
потенційну загрозу. Якщо 
відкинути старих і неміч-
них городян, дітей і полох-
ливих жінок, то виходить, 
що відсіч знахабнілим со-
бакам можуть дати тисяч 
сто чоловіків, котрі повин-
ні ще й опинитись у по-
трібний час у потрібному 
місці. Решта перед зубатим 
свавіллям абсолютно без-
захисна.

Колега розповідала, як їй 
свого часу довелось звер-
татись до лікарів після зу-
бів бродячої псини. Бігала 
така собі гавкуча шавка зі 
зграєю інших, чимсь жур-
налістка їй не сподобалась, 
то й ухопила зубами за 
ногу – боляче й страшно: 
а раптом дійсно заразила? 
Тільки мало того, що до-
велось пройти низку при-
низливих процедур, так 
журналістці ще запропо-
нували… піймати того 
собаку, щоб обстеження 
провести – чи, бува, не но-
сій сказу. А оскільки ви-
явити це одразу не можна, 
то мало, що піймати, тре-
ба ще й потримати собаку 

десь, щоб симптоми про-
явилися. Коштує це утри-
мання «якихось» кількасот 
гривень, а лікування самої 
постраждалої оплачується 
окремо.

На її щире здивування – 
де ж нині знайти ту кусючу 
шавку? – санлікарі тільки 
руками розвели: це, мов-
ляв, не наш клопіт, а само-
го постраждалого. Поря-
тунок якого також у його 
руках і гаманці. А ще й по-
невіряння по лікарських 
кабінетах та аптеках, втра-
ти часу, здоров’я й нервів.

У проріз прицілу
У КП «Сансервіс» пра-

цює кілька бригад з відлов-
лювання бродячих собак, 
що займаються очищен-
ням території міста від 
цієї загрози. Тільки дуже 
мало людей і занадто бага-
то робіт, що виконуються 
бюджетним коштом. Задо-
волення це досить дороге, 
а тут ще й люди, котрих 
фахівці приїхали рятувати 
(вибачте на тавтології), під-
гавкують під руку: чого ж 
це ви, іроди, коїте, навіщо 
в нашого Шарика (Бобика, 
Мурзика) шприцом з отру-
тою стріляєте?..

Прошу вас, шановні «со-
баколови», не зважайте на 
ту, вповні можливо, не-
сповна розуму бабцю, яка 
підгодовує собаку, що по-
тім на людей кидається: 
піймали бездомну тварюку 
на приціл, то й всадіть їй по 
повній, аби дітей більше не 
лякала. При цьому мусимо 
попередити й собаківни-
ків: коли вигулюєте свого 
вихованця без намордни-
ка та повідка, то ваш соба-
ка нічим не відрізняється 
від нічийого і тому вповні 
може опинитись у прорізі 
прицілу.

Бо в іншому разі всі піде-
мо шавкам на поталу, як 
того й бажають «тварин-
ні захисники». А вам, ша-
новні, скажу так: як уже 
так сильно хочеться попі-
клуватись, то зверніться з 
допомогою до старих і не-
мічних, котрі насправді по-
требують любові й захисту. 
За що від суспільства вам 
буде дійсно велика дяка й 
пошана.

Маю право на власну думку

Щорічно в Україні реєструється понад 100 тисяч постраж-
далих, котрі звернулись до медичних закладів з приводу 
укусів тваринами, три чверті отримують направлення за 
показниками підозри інфікування сказом.

__________________________________________________________________________________________________ Едуард БІЛИК. 

Собакам на поталу

g В тему
Вівчарка покусала двох дівчаток

Шокуюче повідомлення надійшло з міліції до редакції «Червоного гірника»: у Саксаганському 
районі, в  одному з дворів провулку Бульварного агресивна вівчарка покусала одразу двох дівчаток 
2006 року народження. У постраждалих – численні рани. Пес загрожував життю та здоров’ю дітей, і 
міліціонер Саксаганського райвідділу міліції  застрелив його з табельної зброї. 

 Співробітники міліції встановлюють обставини страшної пригоди, а ветеринари – чи не була вівчар-
ка хворою на сказ. 

Анатолій БІЛИЙ, студент Національного університету «Острозька академія».

Парку  
ім. Савицького – 
бути!

Рішенням міськради парк 
Південного гірничо-збага-
чувального комбінату пере-
йменовано в парк імені  Івана 
Савицького (Герой Соціалістичної 
Праці, кавалер трьох орденів Тру-
дового Червоного Прапора, орденів 
Жовтневої Революції та Дружби на-
родів, лауреат численних премій, у 
1957 р. очолив ПівдГЗК, вивів ви-
робництво на проектну потужність, 
створив побутову інфраструктуру). 
Зусиллями будівельників ПівдГЗК 
уже розгорнуто масштабні опоря-
джувальні роботи, на завершаль-
ному етапі – заміна асфальтового 
покриття алей і освітлення, вста-
новлення монументальної арки го-
ловного входу. Повністю завершити 
опорядження парку планується до 
Дня незалежності.

Школи до зими 
готові на 100%

Підготовка закладів освіти 
Інгулецького району до ново-
го навчального року ведеться 
планово за рахунок обласного 
та міського бюджетів, позабю-
джетних коштів і завдяки до-
помозі депутатів різних рівнів 
від Партії регіонів. З міського 
бюджету виділено 775 тис. грн. 
на капремонти покрівель кіль-
кох закладів.

Начальник районного відділу 
освіти Олена Кравченко розпові-
ла, що завдяки плідній співпраці 
Криворізької міської та Інгулецької 
районної рад з міським і обласним 
керівництвом Партії регіонів знайде-
но додаткові кошти на ремонт м’якої 
покрівлі школи № 99.

Завершуються ремонт фасаду, 
заміна вікон та вхідних дверей на 
енергозберігаючі металопластикові 
в школі №67, на виконання цих робіт 
виділено понад 750 тис. грн. з фонду 
ВАТ «Південний ГЗК» та 240 тис. грн. 
на ремонт шиферної покрівлі – з 
міського бюджету.

Значну допомогу при подоланні 
клопотів, пов’язаних з підготовкою 
загальноосвітніх навчальних за-
кладів №№ 67 і 73, дитсадка № 155 
до нового навчального року та опа-
лювального сезону, надає депутат 
Дніпропетровської обласної ради, 
голова правління ВАТ «Південний 
ГЗК» Михайло Короленко.

Розпочато спорудження теплих 
санвузлів у школі №101, на це з місь-
кого бюджету виділено чималу суму, 
як і на три спортивні майданчики в 
школах №№ 67 і 99, гімназії № 127. 
За рахунок доброчинних внесків ак-
тивно виконуються поточні ремонти 
кабінетів, їдалень, інших приміщень 
дошкільних навчальних закладів, 
здійснюється повірка приладів об-
ліку теплової та електричної енергії, 
газу, холодного водопостачання, 
перезарядка вогнегасників, повірка 
пожежних рукавів.

Підприємствами ВАТ «Південний 
ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ТОВ 
«Олір» надана шефська допомога 
в підготовці закладів освіти району 
до експлуатації в осінньо-зимовий 
період. У всіх 35 закладах освіти ви-
конано промивку, гідравлічні випро-
бування, ревізію запірної арматури 
внутрішніх систем центрального 
опалення, гарячого та холодного во-
допостачання. Станом на 31 липня 35 
закладів освіти отримали паспорти 
готовності до роботи взимку, що 
складає 100 %.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
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Ашан АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,40 – 3,21 1,59 0,77 – 1,69 1,58 1,99 1,50 – 2,00
Буряк (кг) 1,89 1,29 1,99 1,84 1,15 2,00 – 3,00
Морква (кг) 4,30 3,69 4,99 4,98 5,49 3,00 – 4,50
Огірки (кг) 4,05 5,99 5,99 4,85 4,99 3,90 – 5,00
Капуста (кг) 3,87 3,45 3,99 – 5,99 3,84 4,99 3,50 – 4,00
Помідори (кг) 6,99 3,99 – 5,75 4,99 – 13,33 8,16 – 2,00 – 5,00
Яблука (кг) 15,94 16,79 14,99 – 17,77 14,75 3,99 6,00 – 8,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 35,95 – 63,95 44,99 – 53,99 39,89 – 51,99 46,07 – 65,99 36,99 – 53,49 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 36,43 – 66,95  – 36,99 – 62,99 27,89 – 67,99 46,99 38,80 – 65,00
Кури (кг) 21,39 20,99 – 22,99 21,48 20,27 – 22,99 20,79 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 5,30 – 9,61 5,99 – 7,45 5,20 – 11,14 12,29 – 14,98 5,99 – 8,59 3,10 - 6,50

Бакалія
Цукор 6,25 6,45 6,39 – 7,04 6,60 – 7,62 5,99 – 7,05 6,30
Пшоно 3,07 – 7,36 3,05 3,55 5,49 – 6,64 2,75 – 4,49 3,40 – 5,50
Рис 6,61 – 13,77 4,29 – 14,99 5,79 – 16,34 7,98 – 11,54 7,99 – 12,75 5,35 – 10,50
Гречка 8,23 – 10,14 9,09 8,68 – 8,74 8,52 – 19,78 7,99 9,50 - 10,00
Олія соняшникова 12,71 – 15,24 11,89 – 15,75 11,39 – 16,39 13,22 – 15,49 10,59 – 16,85 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,80 – 4,38 2,05 – 4,35 3,54 – 9,24 4,58 – 4,79 2,95 – 4,39 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,47 – 19,18 3,69 – 8,95 3,39 – 9,88 3,47 – 4,79 3,45 – 8,99 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,94 – 18,21 6,45 – 6,49 4,85 – 7,54 4,74 – 7,60 4,79 – 9,49 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 4,70 – 8,49 5,59 – 8,29 5,14 – 8,34 6,79 – 8,69 7,19 – 10,85 4,50 – 5,00
Сир твердий (кг) 54,34 – 119,52 42,89 – 77,99 37,54 – 93,34 40,73 – 84,98 52,99 – 92,92 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,96 – 24,50 11,95 – 25,85 10,94 – 21,44 8,99 – 17,18 12,49 – 18,15 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 5,73 – 12,17 6,89 – 13,79 7,89 – 10,99 5,50 – 7,79 10,59 – 15,25 12,00 – 15,00
Кефір (0,5 л) 3,82 – 4,18 3,65 – 4,35 3,54 – 4,99 4,14 3,99 – 4,99 –

Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Зупинити на селі 
зростання  
злочинності

Останнім часом у Криворізь-
кому районі зафіксовано ріст 
злочинності. 

Ця обставина неабияк турбує 
голову Криворізької районної 
державної адміністрації Олек-
сандра Позивайла. Він вважає, 
що обумовлено це тим, що ра-
йон розташований поряд із ве-
ликим промисловим містом, де 
доволі непроста криміногенна 
ситуація.

– Втім, це не значить, що влада 
буде миритися з подібною тенден-
цією, – зауважує Олександр Олек-
сандрович. – Тому ми вже зараз 
посилюємо боротьбу з такими га-
небними явищами, як наркома-
нія, розкрадання особистого май-
на громадян, пияцтво, хуліган-
ство... Також робимо все від нас 
залежне, аби молодь обирала здо-
ровий спосіб життя, зокрема за-
хоплювалася фізкультурою і спор-
том, відвідувала гуртки народної 
творчості.

Аж 32 цільових 
програми!

У Криворізькому районі ді-
ють 32 цільових програми, на 
реалізацію яких спрямовано 
понад 750 тисяч гривень. 

Станом на 1 липня поточно-
го року виконано майже 70 відсо-
тків із запланованих робіт. Левова 
частка – екологічні заходи.

У Галетки  
в 6 крамницях – 
соціальні ціни

Олександр Галетка – приват-
ний підприємець з Лозуватки. 

Утримує торговельний заклад 
з промовистою назвою «Соціаль-
ний». Упродовж короткого часу 
не лише завоював авторитет у 
рідному селі, але й став знаним 
на всій Дніпропетровщині. Торік 
взяв участь у фінальному кон-
курсі Українського союзу промис-
ловців і підприємців та переміг 
у номінації «Молодий підприє-
мець року». Нинішнього – отри-
мав обласну нагороду, і все за те, 
що утримує соціальні ціни у сво-
їх 6 крамницях та меблевому ма-
газині.

– Я в Лозуватці виріс і тому буду 
все робити, аби догодити земля-
кам, – говорить Олександр. – Над-
то ж людям похилого віку, в яких 
невеликі пенсії.

Зросла зарплата
Розвиток базових галузей 

економіки, ефективна робота 
підприємств району безпосе-
редньо вплинули на зростан-
ня реальних доходів сільсько-
го населення. 

Так, забезпечено збільшення 
середньомісячної заробітної пла-
ти на 16 відсотків. Сьогодні вона 
становить 2096 гривень. При цьо-
му зовсім відсутня заборгованість 
із виплати заробітної плати.

Микола КраМаренКо.

Кошик споживача

Ціни записала любов КоЗинеЦь.

g офіційно

грн.

Управління комунальної власності міста виконкому міської ради оголошує про наміри передати в 
оренду об’єкти комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№ 
з/п

Балансоутри-
мувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування Місцезнахо-

дження
Загаль-
на пло-
ща, м2

Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета використання

1 УБЖП Нежиле приміщення в окремо розташованій 
споруді зупинкового комплексу

Вул. Мерецко-
ва, б/н

11,8 17626,0  Станом 
на 02.07.2012 

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торгівлі продовольчими і непро-
довольчими товарами

2 УКВМ Окремо розташовані одноповерхові нежи-
лі будівлі

Вул. Іллічівська, 
б/н

197,9 80537,0 Станом 
на 10.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення виробництва меблів

3 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Димитро-
ва, 35

122,7 311486,0 Станом 
на 19.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення відділення банку

4 УКВМ Нежиле приміщення на 4 поверсі окремо 
розташованої будівлі

Вул. ХХІІ 
Партз’їзду, 41

107,34 128688,0 Станом 
на 04.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

5 КП «Фармація» Частина нежилого приміщення, вбудованого 
у 1 поверх житлового будинку

Вул. Башкір-
ська, 1а

10,0 8923,0 Станом на 
02.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торговельного об’єкта з прода-
жу окулярів, лінз, скелець

6 КП «Фармація» Частина нежилого приміщення на 1 поверсі 
окремо розташованої будівлі

Вул. Революцій-
на, 11/2

10,0 13861,0 Станом 
на 02.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення торговельного об’єкта з прода-
жу окулярів, лінз, скелець

7 УБЖП Нежиле приміщення на 2 поверсі окремо 
розташованої будівлі

Вул. Будьонного,5 55,1 65475,0 Станом 
на 06.07.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення службового приміщення кому-
нального підприємства

8 Відділ освіти ви-
конкому Саксаган-

ської районної у 
місті ради

Нежиле приміщення спортивної зали на 1 по-
версі окремо розташованої нежилої будівлі

Вул. Подбєльсь-
кого, 34а

170,0 178539,0 Станом 
на 19.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення спортивної секції з єдиноборств, 
погодинно згідно з графіком

9 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина покрівлі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Політехніч-
на, 75а

144,0 50380,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

10 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина димової труби окремо розташованої 
нежилої будівлі з естакадою і майданчиком

Вул. Харитоно-
ва,16

46,26 52745,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

11 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина димової труби окремо розташованої 
нежилої будівлі з естакадою і майданчиком

Вул. Авіаційна,1 51,88 75919,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

12 КПТМ «Криворіжте-
пломережа»

Частина покрівлі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Миколаївське 
шосе,10а

75,24 77319,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

13 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина димової труби окремо розташованої 
нежилої будівлі з естакадою і майданчиком

Вул. Комуністич-
на, 5а

50,0 121584,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

14 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина покрівлі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Леніна, 20а 144,0 51705,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

15 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина покрівлі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Пр. Миру, 50а 144,0 20337,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

16 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина димової труби окремо розташованої 
нежилої будівлі з естакадою і майданчиком

Вул. Обнорсько-
го, 78а

45,95 90547,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

17 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина покрівлі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Вернадсько-
го, 141а

64,0 22631,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

18 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина покрівлі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Дніпропе-
тровське шосе,1

72,24 33870,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

19 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина димової труби окремо розташованої 
нежилої будівлі з естакадою і майданчиком

Вул. Тимірязєва,1 46,0 53455,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

20 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина димової труби окремо розташованої 
нежилої будівлі з естакадою і майданчиком

Проммайданчик 
ЦГЗК

65,0 98882,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

21 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина димової труби окремо розташованої 
нежилої будівлі з естакадою і майданчиком

Проммайданчик 
ПівнГЗК

42,7 75436,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

22 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина димової труби окремо розташованої 
нежилої будівлі з естакадою і майданчиком

Проммайданчик 
ІнГЗК

50,2 75823,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

23 КПТМ «Криворіж-
тепломережа»

Частина покрівлі окремо розташованої не-
жилої будівлі

Вул. Добролюбо-
ва, 6

88,7 20431,0 Станом 
на 28.04.2012

2 роки 
11 місяців

Під розміщення антенно-фідерного пристрою та 
обладнання оператора мобільного зв’язку

Заяви про оренду зазначе-
них об’єктів приймаються від-
ділом дозвільно-погоджуваль-
них процедур виконкому місь-
кої ради протягом 10-ти робочих 

днів після опублікування оголо-
шення в міській комунальній 
газеті «Червоний гірник». У разі 
надходження двох і більше заяв 
на один об’єкт оренди, орендо-

давцем буде оголошено конкурс 
на право його оренди відповід-
но до абз. 3 частини 4 ст. 9 За-
кону України «Про оренду дер-
жавного та комунального май-

на» та рішення міської ради від 
23.11.2011 №726 «Про затвер-
дження Положення про порядок 
оформлення оренди об’єктів ко-
мунальної власності міста».

 Довідки можна отримати в 
управлінні комунальної власнос-
ті міста виконкому міської ради 
(пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360, 
тел.: 74-49-29,  74-43-97).
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Багато земляків гідно вписали імена в літопис 
вітчизняної авіації, проте тільки єдиний 
криворіжець, Сергій Маєвський, удостоївся 
честі керувати суперсучасними «Боїнгами».

Прибиральник- 
поліглот  
з 9-ма дипломами

– Сергію Юрійовичу, як 
Ви підкорювали авіаційні 
висоти?

– Прагнення літати краще 
птаха маю спадкове, батько 
служив бортовим техніком 
у Довгинцівському авіапол-
ку. Я закінчив єдине в Союзі 
училище військово-тран-
спортного профілю в Бала-
шисі під Саратовом. Далі в 
якості інструктора провів 
деякий час в училищі штур-
манів у Луганську. Перевівся 
в рідну криворізьку части-
ну, перед розформуванням 
полку капітаном вийшов у 
відставку «з правом носіння 
військової форми», звання 
майора і досі десь мене на-
здоганяє.

Останній період перебу-
вання в армії соромно зга-
дувати; щоб прогодувати 
сім’ю, не цурався найбруд-
нішої додаткової роботи, 
якось навіть влаштувався 
мити підлогу на «Укртеле-
комі». Виручила любов. До 
англійської мови. Самостій-
но взявся опановувати пре-
мудрості іноземної філоло-
гії ще в бутність курсантом, 
потім закінчив дворічну 
міжнародну школу, власне, з 
підручниками не розлучав-
ся ніколи. А в скрутні часи 
все місто заклеїв оголошен-
нями, написаними від руки 
на аркушах з учнівського 
зошита, про репетиторство. 
Так і виживали.

– Це почуття досі не 
зав’яло?

– Навпаки! Воно фактич-
но сформувало мене, і йому 
завдячую всіма теперішніми 
здобутками. Ще коли носив 
погони, з Генштабу при-
йшла директива направити 
якогось офіцера для участі 
в спільному проекті з аме-
риканськими військовими. 
Командування знало про 
моє захоплення, траплялось 
то перекладати товаришам 
по службі інструкцію до ім-
портної техніки, то писати 
листи, реферати. На «відмін-
но» пройшов відбірковий 
тур, пройшов додатковий 
вишкіл у спеціально засно-
ваних для нашої групи Ви-
щих офіцерських курсах Мі-
ністерства зовнішніх справ 
при Академії сухопутних 
військ в Одесі – півроку що-
дня по 12 годин вдоскона-
лювали англійську. З Різдва 
1996-го почався короткий 
американський період моєї 
біографії, здобув дипломи 
інституту штату Техас і двох 
коледжів Військово-пові-
тряного університету США. 
До слова, якраз перед тим у 
Кривому Розі закінчив ко-
мерційний технікум, щоб 
орієнтуватись у віяннях так 

званої вільної ринкової еко-
номіки. Виходить, маю зага-
лом 9 дипломів.

– Як склалась доля після 
прощання з армією?

– Повернувшись зі Шта-
тів, збагнув необхідність ра-
дикальних змін у способі іс-
нування. Власне, без вибору 
– лише слід перебиратись у 
цивільну авіацію. Знову-та-
ки, без знання англійської 
це нереалізованими мріями 
і залишилось би. Відносно 
просто влаштувався в таку 
собі міжнародну компанію, 
відлітав по світу три роки, 
проте з вигляду процвіта-
юча фірма чомусь закрила 
українське представництво. 
Настала пора професійного 
затишшя – гірше не вигада-
ти! Однак саме тоді започат-
кував свій маленький бізнес, 
донині це головна віддуши-
на: школу іноземних мов 
«Perfect English». Особливо-
го матеріального зиску не 
маю, проте це дітище зігрі-
ває серце. Ще змолоду «зара-
зив» жагою англійської дру-
жину, школа тепер її клопіт, 
нещодавно здобули вищу 
освіту викладачів іноземної 
мови. Наразі, вважаю, ва-
гомим нашим здобутком є 
угода про навчання праців-
ників «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» та ще десятка вели-
ких підприємств.

Антоніна, Антон, 
«Антошка»

– Але «наземне» життя 
пригнічувало, довго шукав 
роботу у солідних авіаопе-
раторів, – продовжує С. Ма-
євський. – Безліч разів тіль-
ки чув про вакансії – мчав 
до столиці на професійні 
проби. Згодом довідався, їх 
жартома називають «кас-
тингами конкурсів краси»: 
ніби іспити складено чудо-
во, а беруть якусь особу суто 
за суб’єктивною симпатією, 
політика транснаціональних 
компаній у підборі персона-
лу не піддається логічному 
аналізу. Зрештою, коли самі 
запросили, просто відмах-
нувся, віру втратив зовсім. 
Однак телефонували ще і 

ще, вже з обіцянками точно 
працевлаштувати. Вкотре 
«зіграла карта» володіння 
англійською.

– Під час отих митарств 
дуже вабило небо?

– Невимовно. Знайшов 
певну віддушину. Спільно з 
товаришами взяли в оренду, 
потім викупили «кукуруз-
ник» Ан-2 для сільськогос-
подарських робіт. По суті 
брухт перетворили на без-
відмовну машину. Декілька 
років поспіль лише з його 
ілюмінатора бачив Землю 
з висоти. У багатіїв піш-
ла мода називати літаки на 
свою честь, гадаю, це кон-
цептуально невірно. Срібно-
крилий – він як людина, при 
народженні в ангарі здобув 
ім’я, з ним і мусить корота-
ти вік. Наш біплан має офі-
ційний бортовий номер, а 
між собою нарекли його 
«Антошкою». При тому маю 
тещу Антоніну і сина Анто-
на. Вкотре підтверджується 
– династія авіаційна. Ми-
нулий сезон «Антошка» по-
трудився на славу, цьогоріч 
ужинок на ланах геть зачах, 
пронудьгував літачок на ле-
товищі.

– Після радянської техні-
ки пересісти на закордонну 
важко?

– Проходив пере… чи-то 
донавчання у Швейцарії. Зо-
всім інше психологічне під-
грунття. На Ілах ми літали 
не командою – родиною! Тут 
же все будується на голому 
прагматизмі. Дві людини в 

кабіні, строго за графіком 
слід здійснити чітко пропи-
сану процедуру, інструкції 
розписують будь-яку дію до 
дрібниць. Душевні терзан-
ня таки мали місце, допо-
ки освоював головні моделі 
«Боїнга».

Людський фактор – 
насамперед

– У повітрі траплялись 
небезпеки?

– Торік через недогляд на-
земних служб підвів пові-
тряний клапан, після набору 
висоти розгерметизувався 
салон. Пасажири терпляче 
перенесли кружляння на од-
ному боці над відправною 
точкою – необхідно було 
спорожнити паливні баки. 
Якою не є досконалою тех-
ніка, людський фактор ві-
діграє вирішальну роль на 
4/5, усе інше є ймовірністю 
форс-мажорних, непередба-

чуваних обставин. Реально 
в обличчя смерті зазирнув 
під час тренувального по-
льоту в училищі. На злеті в 
колесо потрапила арматури-
на із залізобетонної плити 
смуги (згодом з’ясувалось), 
скат лопнув, машину різ-
ко занесло, проте набрана 
швидкість змушувала тіль-
ки відриватись від землі. У 
повітрі виконали вправи, 
але так і не збагнули при-
чину неполадок на поверхні 
планети. Сідали, самі того не 
відаючи, у ще небезпечнішо-
му режимі: трусило, калата-
ло жорстоко. Обійшлось, та 
на аеродромі в передінфар-
ктному стані очікувало на-
чальство, привселюдно мені 
винесли подяку за майстер-
ність та витримку в надзви-
чайній ситуації… і покарали 
місячним відстороненням 
від польотів. Як неприкая-
ний рвав травичку на зліт-
ній смузі та підмітав доріж-
ки, доки такий собі майор 
не витримав і по секрету по-
яснив, що претензій до мене 
за тих обставин бути не мо-
гло, а нібито покарання є 
елементом психологічного 
гарту.

З моїми колегами кіль-
ка разів ледь не траплялись 
трагедії через непорозумін-
ня з диспетчерами внаслі-
док, знову-таки, мовного 
бар’єра, тому окремим пред-
метом у своїй школі, вихо-
дячи з власного досвіду, ввів 
тренінг подолання подібних 
лінгвістичних суперечнос-
тей.

– Пасажири багато дода-
ють клопотів?

– Скоріше, це виняток. За-
звичай політ протікає пре-
красно, всі насолоджуються 
єднанням з небесами. Дріб-
ні ексцеси не беру до уваги, 
приміром, коли протягом 
5-6-годинного рейсу затя-
тим нікотинникам не йметь-
ся почадіти і вони окупову-
ють під перекур туалет.

Якось мав місце інци-
дент з відомим політиком. 
Важку валізу навідріз від-
мовився класти на поли-
цю, стюардеси табуном біля 
нього «гарцювали», проха-
ли, умовляли… Ні! За пра-
вилами безпеки багаж має 
фіксуватись, бо в певних ви-
падках може «промайнути» 
салоном і дійсно покалічити 
людей, звідти й така непо-

ступливість персоналу. Зре-
штою довелось припинити 
зліт, через гучномовець по-
яснити півтори сотні паса-
жирів причину затримки. 
Розлючений народний де-
путат зійшов з борту і пообі-
цяв, що назавтра я керува-
тиму хіба що тролейбусом, а 
старша стюардеса продава-
тиме біля мене квитки.

Орієнтир  
на «рідний» час

– Кажуть, з-поміж пред-
ставників усіх професій 
найбільше забобонів ма-
ють пілоти…

– І також рибаки. Я від тієї 
справи далекий, але мрію 
наблизитись, уже навіть 
прикупив шикарний набір 
вудок. Сакральні прикме-
ти для того й існують, щоб 
бути чимось інтимним, не 
для широкої публіки. Відтак 
свої авіачаклунства не по-
ширюю, бо вони, хоч і дуже, 
гадаю, допомагали мені, 
втратять силу. Молодому 
поколінню авіаторів до них 
байдуже, звикли повністю 
покладатись на міць техніки, 
тому з подивом споглядають 
мої маніпуляції перед ви-
льотом. Категорично не зді-
ймусь у височінь, допоки не 
погомоню з літаком, ніби з 
давнім другом: «Як тут наші 
ніжки-шасі? А оченята-фа-
ри служитимуть надійно? У 
серцях-двигунах не сумні-
ваюсь, навколо вас ретельно 
клопотали механіки. Ласті-
вочко, ми ж у єдиній зв’язці, 
пурхай надійно». Нікуди не 
подітись: так, я навіжений 
літаками, навік обвінчаний 
з небом, остаточний штрих 
до мого щастя є кохана дру-
жина, ладна не ревнувати до 
авіації та очікувати вдома.

– Звикли до різких змін 
географічних широт?

– Пристосуватись до та-
кого явища неможливо. 
Збагнув головне: треба свій 
життєвий цикл орієнтувати 
на «рідний» час.

Напевно, найважчим 
видався рейс доставки гу-
манітарної допомоги із 
Скандинавського півост-
рова до Індонезії, потер-
паючої від наслідків при-
родної океанської стихії. 
Сорок годин наш екіпаж 
провів без сну, півсвіту пе-
релетіли з короткими по-
садками на дозаправку.

Бесіди за кавою

__________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото з архіву Сергія МАЄВСЬКОГО.

Капітан українських ВПС став урівень  
з елітою штатівських повітряних асів.

Кохана дружина до улюбленої справи не ревнує – це щастя!

Обвінчаний з небом
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За підсумками І півріччя 2012 року І місце у 
Всеукраїнському рейтингу з олімпійських видів 
спорту посідає м. Київ (135186 очок). ІІ місце –  
Дніпропетровська область (126856 очок), ІІІ місце 
– Харківська область (116434 очок).

Спорт

Перший програш на останній хвилині
Троє вилучених за одну гру
Минулої неділі на «Донбас-Арені» зустрі-
чались донецький «Шахтар» та криворізький 
«Кривбас». Гра стала центральним матчем 
туру, і наші земляки ледь не створили першу 
сенсацію нинішнього сезону.

Поєдинок розпочав-
ся атаками господарів 
поля, які намагались гар-
ною грою та результатом 
привітати свого головно-
го тренера з днем наро-
дження – того дня Мірчі 
Луческу виповнилось 67 
років. Перевага «Шахта-
ря» в стартові хвилини 
була великою, розповідає 
прес-служба ФК «Крив-
бас», і вже на 6-й хвили-
ні матчу господарі мали 
чудовий шанс для взяття 
воріт – після навісу Шев-
чука Мхітарян головою 
підрізав м’яч у дальній кут 
воріт, але Артем Штанько 
у блискучому стрибку вря-
тував свою команду, пере-
вівши м’яч на кутовий.

«Гірники» продовжу-
вали планомірний штурм 
воріт «Кривбасу», споді-
ваючись забити швидкий 
м’яч, але так не сталося. 
Гра набула своєї додатко-
вої інтриги на шістнад-
цятій хвилині: Валєєв, 
прориваючись до воріт, 
виграв в Олександра Ку-
чера оперативний про-
стір, виходив сам на сам 
з воротарем, але гравець 
«Шахтаря» руками зупи-
нив прохід кривбасівця. 
Арбітром це порушення 
було трактовано як «фол 
останньої надії», і Кучер 
побачив перед собою чер-
воне світло.

Не можна сказати, що 
це кардинально змінило 
стан справ на футбольно-
му полі. Донецький супер-
клуб і вдесятьох не припи-

няв атаку. «Шахтар» нині 
в такому становищі, що 
втрата гравця оборони в 
матчах чемпіонату навряд 
чи позначається на атаках 
донецької команди. Але 
й «Кривбас», розуміючи, 
що втрата гравця оборо-
ни може надати додатко-
ві шанси в атаці, невдо-
взі перейшов до наступу і 
створив кілька небезпеч-
них моментів біля воріт 
Пятова. Спочатку воротар 
«гірників» парирував удар 
Бартуловича зі штрафно-
го, а через кілька хвилин 
Джаба Канкава з чудової 
позиції пробив повз во-
рота. Але «Шахтар» про-
довжував атакувати. Не-
безпечними для воріт 
Штанька були штрафні 
удари. На 23-й хвилині 
Срна сильно та небезпеч-
но пробив зі штрафного, 
але воротар криворізької 
команди справився з уда-
ром капітана «гірників».

У середині тайму крив-
басівці поступово вирів-
няли гру, подовгу контро-
люючи м’яч. Та все ж було 
помітно, що дії «Кривба-
су» в атаці доволі обереж-
ні. На 35-й хвилині міг від-
значитись Бартулович, але 
після пасу Самодіна про-
бив несильно, і Пятов за-
брав м’яча. «Шахтар», тим 
не менш, забив. Причому – 
двічі. Але в обох випадках 
арбітр абсолютно справед-
ливо фіксував офсайд.

У кінці тайму «Кривбас» 
максимум уваги приділив 
обороні власних воріт, на-

магаючись зберегти ні-
чийний рахунок до почат-
ку другого тайму. За кілька 
хвилин до перерви на жов-
ту картку награв Фернан-
діньо, але арбітр вирішив 
не карати бразильця «гір-
чичником» за відверту від-
машку на Самодіні.

Ледь розпочався дру-
гий тайм, як арбітр удру-
ге в цьому матчі прибіг до 
вилучення – цього разу з 
поля був вилучений капі-
тан «Кривбасу» Лисиць-
кий. Віталій зачепив Мхі-
таряна, й арбітр покарав 
Лисицького жовтою карт-
кою – другою в цьому мат-
чі. Склади команд зрівня-
лись, а «Шахтар» отримав 
додатковий стимул до 
атак. На 54-й хвилині Кос-
та пробив з далекої відста-
ні – вище воріт. «Кривбас» 
у відповідь провів непо-
гану атаку, яка заверши-
лась порушенням правил. 
Штрафний виконував 
Бартулович, але воротар 
«Шахтаря» вдало обрав 
місце та забрав м’яча.

Посилюючи атаку, Мір-
ча Луческу випустив на 
поле Селезньова. І майже 
відразу нападник «Шах-
таря» мав кілька момен-
тів для взяття воріт, але в 
одному випадку пробив 
вище воріт, в іншому – не-
вдало завершив зусилля 
партнерів також неточ-
ним ударом. У середині 
другого тайму «Кривбас» 
залишився в меншості – 
третє вилучення в матчі: 
у боротьбі з Хюбшманом 
Бартулович небезпечно зі-
грав ліктем, за що отримав 
жовту картку – і також, 
як і Лисицький, другу в 
цьому матчі. Ставало зро-
зуміло, що головним зав-

данням для криворізької 
команди в решті часу буде 
– зберегти власні ворота 
«сухими». Та все ж атаки 
«Шахтаря» посилювались. 
На 67-й хвилині «Шахтар» 
ледь не повів у рахунку – 
м’яч після удару Алекса 
Тейшейри влучив у стійку 
та відскочив у поле.

Кінцівка поєдинку про-
ходила в постійних атаках 
господарів поля. «Крив-
бас» у ці хвилини майже 
зовсім не думав про атаки, 
максимум зусиль приді-
ливши обороні власних во-
ріт. А «Шахтар» атакував: 
Мхітарян пробив із серед-
ньої відстані – Штанько за-
брав м’яч, на 86-й хвилині 
той же Мхітарян пробив 
головою з лінії воротар-
ського майданчика – знову 
Штанько на місці, рятуючи 
свою команду. 

Йшла третя компенсова-
на арбітром хвилина. «Шах-
тар» заробив кутовий. Ілсі-
ньо відкинув м’яч Срні, той 

навісив у центр штрафного 
майданчика, і там Фернан-
діньо, який залишився без 
опікуна, чіткім ударом го-
ловою направляє м’яч у 
дальній кут воріт криво-
різької команди. Не втри-
мав «Кривбас» нічию.

Але в нашої команди 
ще є шанс таки створити 
сенсацію на полі, адже у 
п’ятницю, 3-го серпня, на 
своєму стадіоні «Кривбас» 
гратиме проти ще одного 
гранда українського футбо-
лу – київського «Динамо».

g Великий футбол 

g Рейтинги 
Олімпійська Дніпропетровщина
За підсумками І півріччя 2012 року Дніпропетровська область 
посідає ІІ місце у Всеукраїнському рейтингу з олімпійських 

видів спорту серед областей України, міст Києва та Севастополя, повідомляє 
управління преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації. Рейтинг 
визначає Державна служба молоді та спорту України.

– Дніпропетровщина – регіон-лідер, який сла-
виться в Україні та світі визначними здобутка-
ми своїх спортсменів, – зазначив з цього приводу 
голова облдержадміністрації Олександр Вілкул. 
– Наша область виховує справжніх чемпіонів, які 
підвищують престиж рідного регіону та Украї-
ни. Всеукраїнський рейтинг з олімпійських видів 
спорту ще раз підтверджує високий рівень підго-
товки наших спортсменів та розвитку спортивної 
інфраструктури на Дніпропетровщині. 

 Всеукраїнський рейтинг з олімпійських видів 
спорту серед областей України, міст Києва та Се-
вастополя визначається за найбільшою кількістю 

очок, які нараховуються за результатами висту-
пу спортсменів. Очки нараховуються кожному 
спортсмену за виборене місце в індивідуальних, 
групових і командних змаганнях та ігрових видах 
спорту. У змаганнях, що не включені до програ-
ми Олімпійських ігор (легка атлетика та стрільба 
з лука в закритих приміщеннях, плавання у 25-ме-
тровому басейні тощо), очки зменшуються вдвічі.

____________________________________________________________________________________________________________Сторінку підготував Е. МІСЦЕВИЙ.

М Команда І В Н П М Р О
1 «Шахтар» Донецьк 3 3 0 0 10 - 1 + 9 9

2 «Дніпро»  
Дніпропетровськ 3 3 0 0 9 - 1 + 8 9

3 «Динамо» Київ 3 3 0 0 5 - 1 + 4 9
4 «Металіст» Харків 3 2 1 0 4 - 1 + 3 7
5 «Волинь» Луцьк 3 2 1 0 4 - 1 + 3 7
6 «Зоря» Луганськ 3 2 0 1 6 - 4 + 2 6
7 «КРИВБАС» Кривий Ріг 3 2 0 1 2 - 1 + 1 6
8 «Іллічівець» Маріуполь 3 1 0 2 5 - 4 + 1 3
9 «Ворскла» Полтава 3 1 0 2 3 - 3 0 3

10 «Чорноморець» Одеса 3 1 0 2 3 - 5 - 2 3
11 «Таврія» Сімферополь 3 1 0 2 2 - 4 - 2 3
12 «Арсенал» Київ 3 1 0 2 3 - 8 - 5 3
13 «Карпати» Львів 3 0 1 2 3 - 9 - 6 1
14 «Металург» Запоріжжя 3 0 1 2 1 - 7 - 6 1
15 «Металург» Донецьк 3 0 0 3 1 - 5 - 4 0

16 «Говерла-Закарпаття»  
Ужгород 3 0 0 3 4 - 9 - 5 0

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ,  
в якій наші земляки посідають сьомий рядок,  

виглядає таким чином:

g Повітряні змії 

«Кольорове небо – 2012»
Нещодавно в місті Скадовську відбувся одинадцятий 
Міжнародний фестиваль з повітряних зміїв «Кольоро-
ве небо – 2012», в якому взяли участь 11 команд та 60 
учасників. 

Традиційно кожного 
року в цьому фестива-
лі бере участь і команда 
«Рудана» КПНЗ «Стан-
ція юних техніків Дов-
гинцівського району». 

– Останні декілька 
років команда нашого 
закладу посідає І місце, 
– розповідає керівник 
гуртка «Повітряні змії» 
Олег Сільченко. – Наші 
вихованці є чемпіона-
ми міських, обласних, 
все українських та міжнародних 
змагань з повітряних зміїв. На 
Міжнародному фестивалі з пові-
тряних зміїв «Кольорове небо – 
2012» члени нашої команди також 
проявили себе в змаганнях та по-

сіли призові місця. Зокрема, Ро-
ман Кондратенко зайняв І місце, 
як і Микита Кондратенко та Гліб 
Дзиґар. Непогано себе проявили 
також  Вадим Подкопаєв (ІІ місце) 
та Олександр Алексєєв (ІІІ місце). 105000
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Телебачення

Понеділок, 6 серпня
Cхід 5.33  Захід 20.34
Тривалість дня 15.01

Схід 21.52
Захід 10.40

ОвенХристина, Борис, Гліб, Полікарп

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, 09.20, 

14.30, 19.25, 20.55 
Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30 От первого лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 02.30 Запомни
09.30, 14.55, 18.45, 19.30, 

20.20, 21.10, 22.55, 00.15 
Олимпийские страсти

11.10 Олимпиада-2012. 
Лучшие трансляции 
прошедшего дня. 
Теннис

12.35 Олимпиада-2012. 
Байдарка-каноэ

14.00, 21.15, 22.05, 23.15 
Олимпиада-2012. Легкая 
атлетика

14.35 Окно в Америку
15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: 

Олимпийские новости
16.00 Олимпиада-2012. 

Спортивная гимнастика
18.20, 02.15 Новости (с 

сурдопереводом)
19.35 Олимпиада-2012. 

Велоспорт. Греко-рим-
ская борьба

21.45 Страну - народу
22.50 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.40 Олимпийские 

страсти. Прыжки в воду. 
Парусный спорт

00.00 Олимпийские 
новости

00.05 Телемост Киев-
Лондон

00.30 Олимпиада-2012. 
Тяжелая атлетика

02.00 Олимпийские игры. 
Дайджест дня

02.35 Олимпиада-2012
04.35 Мультсериал «Сан-

докан»

КАНАЛ «1+1»
06.30, 19.30, 01.10 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

07.30 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (1)

08.00 Сериал «Гаишники»
09.50 Х/ф«Степные 

дети» (1)
14.05 Х/ф«Служебный 

роман» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25, 05.10 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 Х/ф«Терминатор» (2)
22.45 Х/ф«Вспомнить 

все» (2)
01.25 Х/ф«Морская про-

гулка» (3)
03.05 Х/ф«Блондинки в 

законе» (1)
04.20 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой»

ИНТЕР
05.00 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.25 Сериал «Откройте, 

это я»
09.50 Сериал «Гадкий 

утенок»
13.45 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.40 «Семейный суд»
15.40 «Судебные дела»
16.35 «Жди меня»
18.05 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.35 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор»
22.25 Сериал «Голоса» (2)
00.35 Х/ф«Сделка»
03.00 Док.фильм «Анато-

мия катастроф»
03.50 Док.фильм «Обрат-

ная сторона луны»

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 06.30, 01.55, 02.50 

Погода
05.35, 08.45, 12.45, 02.25 

Факты
05.50, 04.35 Свитанок
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 

00.55 Спорт
06.40, 09.30 Анекдоты по-

украински
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Провокатор
10.00, 16.15 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.20, 13.00 Х/ф«Завтра не 

умрет никогда»

15.00, 22.40 Сериал «Про-
курорская проверка»

18.45 Факты. Вечер
19.25, 01.00 Чрезвычайные 

новости
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
23.55 Сериал «Особо 

опасен»
02.00 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

02.55 Сериал «Кости-5»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Мiсто. Тиждень»
07.00, 09.30, 17.40, 05.45 

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

все 100»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф«Одна семья» 1 

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

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Х/ф«Если бы я 

был начальником» 1 
категория

00.40 Док.сериал «Мир 
животных»

02.00 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

03.30 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
04.20 Сериал «Последний 

аккорд»
05.05 Сериал «Мятежный 

путь»
05.50 Сериал «Дружная 

семейка»
06.30, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.40, 09.00, 19.30, 00.20 

Погода
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.50, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.00 Репортер
19.25, 00.15 Спортрепортер
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
23.10 Новый взгляд
00.25 Служба розыска 

детей
00.30 Сериал «Затерянные» 

(2)
01.25 Сериал «Сердце-

едки»
02.15 Зона ночi Культура
02.20 Тася
02.30 Незнайомка
02.45, 03.50, 04.05 Зона 

ночи
02.50 Благословляю i 

молюся
03.20 Митрополит Дмитро 

Могила
03.55 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра

СТБ
06.00 «Документальный 

детектив»
06.50, 01.35 Сериал «Комис-

сар Рекс»(1)
08.50, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 Х/ф«Любовь на два 

полюса»
11.55 Сериал «Татьянин 

день»(1)
13.55 «Русские сенсации. 

Сердце Люси. Про-
должение»

14.55 «Битва экстрасенсов»

16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини»
19.10 Сериал «Семейный 

дом»(1)
20.15 «Куб»
22.00 «Вiкна- Новини»
22.25 «Детектор лжи»
23.25 «Параллельный 

мир»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
03.05 «Вiкна-Спорт»
03.15 Х/ф«Аттестат зре-

лости»(1)
04.45 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Мир за неделю
06.20, 07.55, 15.15, 18.55, 

21.30 Погода
06.25 Мультфильмы
06.35 Ф-стиль
07.00, 16.00, 03.10 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.00 Сериал 

«Братья»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф«Искушение Дон 

Жуана»
14.30 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 02.40 Заложники 
свободы

18.00, 02.15 Отдел кадров
20.00, 03.50 Социальный 

статус: ваша пенсия
21.35, 05.10 Последнее 

интервью Любови 
Полищук

22.40 Кинофан: 
Х/ф«Обратная сторона» 
(2)

00.25 Х/ф«Голое разобла-
чение» (3)

01.50 Светские хроники
04.30 Чудаки
04.50 Экстремикс

ТЕТ
06.00 Узнай как
06.15, 23.55 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 5 с. (1)
09.50 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 118 с. (1)
10.50 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 26 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 76 с. (1)

12.10, 19.35 Богиня 
шопинга

12.45 Твою маму!
13.20, 16.20 Одна за всех
13.45 Сериал «Маргоша» 

26 с. (1)
14.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 6 с. (1)
15.45 Чертовки в юбках
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.25 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.55, 03.05 БарДак
20.00 Сериал «Восьмидеся-

тые» 1 с. (1)
20.45 Сериал «Деффчонки» 

(2)
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.15 Даешь молодежь!
22.55 Мультсериал «Ма-

сяня» (2)
23.20 Дурнев + 1
00.55 Х/ф«Чужие» (2)
03.30 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00 Сериал «След» 

(1)
09.00 Сериал «Москва. 

Центральный округ 
- 3» (1)

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

12.00 Ток-шоу «Пусть 
говорят. Григорию 
Лепсу - 50!»

15.35 Чистосердечное 
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)
21.00 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (1)
22.00 Х/ф«Невероятный 

Халк» (2)
00.10 Сериал «Мёрси» (2)
01.10 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

02.00 Х/ф«Королевство» 
(2)

04.30 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

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 «Большая политика»
11.20, 12.15 «Время ин-

тервью»
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 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.35 Х/ф«Линия смерти» 

(1)
08.30 «Правда жизни». 

Детство на продажу
09.00 Док.сериал «Право-

славные святые»
10.00 Сериал «Каменская 

- 2»
14.25 Х/ф«Фронт без 

флангов» (1)
18.15, 03.15 «Агенты 

влияния»
19.00, 23.30, 01.50, 04.15 

«Свiдок»
19.30 Сериал «Литейный»
21.45 Сериал «CSI: Майами»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф«В поисках при-
ключений» (2)

02.20 «Речовий доказ»
04.45 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К 1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Сериал «Только ты»
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»
22.40 «Женская лига»
23.00 Х/ф«Потому, что я 

так хочу» (2)
01.00, 03.50 «Ночная 

жизнь»
03.35 «Мобильные раз-

влечения»

11 КАНАЛ 
04.20 Сериал «Последний 

аккорд»
05.05 Сериал «Мятежный 

путь»
05.50 Сериал «Дружная 

семейка»
06.30, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.40, 09.00 Погода
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.50, 22.15 Сериал «Во-

ронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

23.55, 02.15, 03.50 канала
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 «Вiдверто про 

Злагоду!»
23.10 Новый взгляд
00.25 Служба розыска 

детей
00.30 Сериал «Затерянные»
01.25 Сериал «Сердце-

едки»
02.45 Зона ночи
02.50 Благословляю i 

молюся
03.20 Митрополит Дмитро 

Могила

ПЛАНЕТА-СНГ
05.00 «Утро России»
09.05 «Комната смеха»

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 «Городок». Дайджест
11.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»
12.15 Ток-шоу «О самом 

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Самара»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15, 02.35 «Верность 

подранка. Николай 
Губенко»

23.05 Сериал «Детективное 
агентство «Иван да 
Марья»

00.00 Х/ф«Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра»

01.25 Свидетели. «Галина 
Вишневская. Роман со 
славой». ф.1

02.15 Новости культуры

НТВ-МИР
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Кассандра», «Служили 
два товарища»

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»

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

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детек-
тив»

16.40, 03.25 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

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

19.25 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм пер-
вый. «Лесник» 1 с.

20.25 Сериал «ЧС. Чрез-
вычайная ситуация». 
9, 10 с.

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

вокзала». «Билет в один 
конец», «Ночная гостья»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение». «Стол-
кновение», «Траур»

02.20 «Прокурорская про-
верка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

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 при-

говор»
12.15 «Выжить вопреки»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.45 «Между нами, 

девочками»
19.00, 00.50 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 22.35 «Холод. В поис-

ках бессмертия»
23.45 Сериал «Наследство»
02.15 «С ног на голову»
04.05 Сериал «Дом образ-

цового содержания»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная за-

купка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Выжить вопреки»
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, 

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

говорят»
18.00 «Время»
18.25, 00.55 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.25 Х/ф«Доктор Дулиттл: 
Ребята на миллион 
долларов»

20.55 Х/ф«Опека»
22.25 Х/ф«На Гранатовых 

островах»

RTVI

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

10 с.
10.00 Сериал «Стреляющие 

горы». 2 с.
11.00 «Грани недели» с Вла-

димиром Кара-Мурзой
12.00 «2012»
13.00 Х/ф«Баламут»
15.00 Сериал «Крот-2». 11, 

02.00 с.
16.00, 18.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Сти-

лет-2». 5 с.
19.00, 04.00 «Клинч»
20.00 «Сканер»
21.00, 03.00 Сериал «Стре-

ляющие горы». 3 с.
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф«Комета»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.05 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.00 Секреты полов
10.00, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Красный инкви-

зитор. Смерть Вы-
шинского

14.15 Эксперимент
15.30 Журналист и неза-

висимость
17.15 Атомная бомба 

контрацепции
19.30 Игра в слова и не 

только
20.30, 04.00 Сегодня
21.05 Погода
21.10 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.55 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.05 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Николай 
Вавилов и Трофим 
Лысенко

00.05 Сериал «24» (2)
01.00 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф«Верная река»

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф«Перехват»
09.20, 16.55 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.55 События
10.50 Х/ф«Одинокий 

автобус под дождем»
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Огнеборцы»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 Сериал «Пороки и их 

поклонники»
19.15 Док.фильм «Кто 

украл вкус детства?»
20.05 Сериал «Объявлен в 

розыск»
23.15 «Футбольный 

центр»
23.45 Док.фильм «Русское 

чтиво»
00.45 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.40 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
04.30 Док.фильм «Ювелир-

ный обман»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00, 04.10 Саундтреки
06.25 Х/ф«По улицам 

комод водили»
07.40 Х/ф«Не ждали, не 

гадали»
09.10 Х/ф«Сдается кварти-

ра с ребенком»
10.40 Х/ф«Объяснение в 

любви»
13.10 Х/ф«Зимний вечер 

в Гаграх»
14.50 Х/ф«Дон Сезар Де 

Базан»
17.40 Х/ф«Взорванный 

ад»
19.25 Х/ф«Где 0-42?»
21.00 Х/ф«Кин-дза-дза»
00.00 Х/ф«Бес в ребро»
01.20 Х/ф«Игра всерьез»
03.10 Киноляпы
05.10 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Сердце медведицы»
11.15, 19.15, 03.15 Триллер 

«Столкновение с опас-
ностью»

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Три женщины Досто-
евского»

14.40, 22.40, 06.40 Драма 
«Флэйм и Цитрон»

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 

Х/ф«Старая крепость». 7 
с. «Город у моря» ч.2

06.05, 10.05, 14.05 Муль-
тсериал «Винни-Пух и 
день забот» ф.3, «Ме-
шок яблок», «Человек, 
который умел творить 
чудеса»

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Приключения Бура-
тино»

08.05, 12.05 Мультфильм 
«Чиполлино», «Коло-
бок»

15.00 Х/ф«Всадники». 1 с.
16.05 Мультсериал 

«Боцман и попугай» 
вып.1, «Самовар Иван 

Иваныч», «Про Хвеська 
Ганджу Андибера и 
духов серебряников», 
«Жар-Птица», «Зеркало 
времени»

17.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 12 с., «Сви-
нья-копилка», «Какой 
звук издает комар?», 
«Машенькин концерт»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Ивашко и 
Баба-Яга»

НАШЕ КИНО
07.00 «Екатерина Во-

ронина»
09.00 «Голова классика»
11.20 «Колесо любви»
13.00 «Зося»
14.30 «Пощечина, которой 

не было»
16.00 «Внимание! Всем 

постам ...»
17.30 «Однажды двадцать 

лет спустя»
19.00 «Закон жизни»
21.00 «Тревожный месяц 

вересень»
23.00 «Все решает мгно-

вение»
01.00 «Джульбарс»
02.30 «Рок-н-ролл для 

принцесс»
05.30 «Степанова памятка»

КИНОКЛУБ
06.00 Х/ф«Американец»
08.00 Х/ф«Принцесса-

невеста»
10.00, 02.00 Х/ф«Рыжий 

пёс»
12.00, 04.00 Х/ф«Месяц на 

озере»
14.00 Х/ф«Путь домой»
16.15 Х/ф«Начинающие»
18.00 Х/ф«Романтики»
20.00 Х/ф«Убить священ-

ника»
22.00 Х/ф«Семейный пор-

трет в интерьере»
00.05 Х/ф«Не отпускай 

меня»

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «До и после...»
06.20 «Необыкновенный 

концерт»
07.55 «Под знаком зодиака. 

Лев»
09.00 Х/ф«Кто поедет в 

Трускавец?»
10.10 «Наш любимый 

детектив». Кинокон-
церт-шутка

11.05 «Песни Евгения 
Птичкина»

12.00, 03.00 «Колба 
времени»

13.00 «Театральные 
встречи»

14.00 «Ансамбль «Ариэль» 
20 лет»

15.30 «Голубой огонек» «В 
гостях у московской 
милиции»

17.00 «...До 16 и старше»
17.45 «Поет Лев Лещенко»
18.15 Мультфильм «Вол-

шебник Изумрудного 
города». «Загадочная 
пещера»

18.45 Х/ф«Капитан Фра-
касс». 1 с.

20.00 «Встреча с Анатоли-
ем Папановым»

21.00 «Рождённые в СССР»
22.00 «София Ротару. «Пес-

ни года 1973 - 1985»
23.00 «Арт-курьер»
23.40 «Будильник»
00.10 Мультфильм «Вол-

шебник Изумрудного 
города». «Солдаты-са-
доводы»

00.40 «Трактирщица». 
Телеспектакль

02.00 «Что хочу, то и пою». 
Концерт Ларисы До-
линой

04.00 Программа «ТЕМА»

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 6 с.
20.00 Сериал «Надежда». 

7 с.
21.00 Сериал «Паутина - 2». 

ф.2. «Ненастоящий 
полковник». 4 с.

22.00 Сериал «Рэкет». 3 с.
23.30 Сериал «Рэкет». 4 с.
01.00 Сериал «Господа 

присяжные». 7 с.
02.00 Сериал «Надежда». 8 с.
03.00 Сериал «Паутина - 2». 

ф.3. «Кодекс воровской 
чести». 1 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Выход на 

сцену»
05.00 Комедия «Костолом»
07.00 Триллер «Побег из 

Лос-Анджелеса»
08.50 Боевик «Повелители 

Вселенной»
11.00 Приключения «По-

следний отпуск»
13.00 Драма «Банда Келли»
15.00 Комедия «Быть 

Стэнли Кубриком»
16.50 Комедия «Сады 

осенью»
19.00 Драма «Ассистентка»
20.40 Боевик «Блэйд»
22.50 Боевик «Блэйд 2»
01.00 Боевик «Герой-оди-

ночка»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»

06.30, 07.00, 07.30 Мультсе-
риал «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила-2»

08.00, 18.00 «Из всех 
орудий»

09.00 «ГАИ. Дорожные 
войны»

09.45, 19.00 «Убойное 
видео»

10.50, 19.50, 20.35 
«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.35, 12.40, 13.45, 14.50 
Х/ф«Мужской сезон»

15.55 «Тайны мира. Сверх-
люди»

17.00 «Сны расшифровка 
будущего»

21.00 «Новости 2+2»
21.15, 00.40 «Проспорт»
21.20, 22.30 Сериал «По-

бег» (2)
23.40, 00.45 Сериал 

«Секретные материа-
лы-5» (2)

01.45 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

02.45, 03.20 Сериал «По-
велитель зверей» (2)

TV1000 ACTION
04.00 Комедия «Мужчины 

за работой»
06.00 Триллер «Красный 

угол»
08.10 Приключения «По-

велитель мух»
10.00 Комедия «Ледяной 

урожай»
12.00 Комедия «Фокус-

ники»
14.00 Боевик 

«Отряд»Стиляги»»
16.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

18.00 Боевик «Часовой 
механизм»

20.00 Боевик «Онг Бак 2. 
Непревзойденный»

21.50 Боевик «Говорящие с 
ветром»

00.10 Мягкая эротика «Зна-
комство вслепую»

01.05 Мягкая эротика 
«Струны души»

02.10 Мягкая эротика «Гру-
дастые спасательницы»

ДОМ КИНО
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Х/ф«Берегись 

автомобиля»
05.25 Х/ф«Два дня 

тревоги»
06.50 Комедия «Доброе 

утро»
08.20 Боевик «Выкуп»
09.50 Мелодрама «Чело-

век на полустанке»
11.00 «Окно в кино». Олег 

Анофриев
11.05, 20.00 Сериал «На 

ножах»
12.00 Сериал «Хлеб - имя 

существительное»
13.25, 19.00, 20.50, 02.55 

«Окно в кино»
13.30 Мелодрама «Будни 

и праздники Серафимы 
Глюкиной»

15.55 Комедия «Беглянки»
17.35 Комедия «Нежданно-

негаданно»
21.00 Мелодрама «Баль-

ное платье»
22.15 Комедия «Если бы я 

был начальником...»
23.35 Драма «Приказ»
01.45 Комедия «Чёрт с 

портфелем»

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Небесный 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Аферисты»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Паспорт»
21.15 Комедия «Система 

«Ниппель»

MAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 14.55 Союзмуль-

тфильм
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 23.05 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.35, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 16.00 Мультсериал 

«Сандокан-1»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Лица вещей»
11.40 Х/ф«Без свидетелей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Трудный вопрос»
20.20 «Игры сильнейших»
21.10 «Кухня на шпильках»
22.05 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 14.20, 

20.55 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25 Заголовки
06.30 От первого лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15 Хомка смакует, 

телеки дарит
09.25, 02.30 Запомни
09.35, 14.35, 18.45, 20.10, 

21.15, 23.20, 00.15 Олим-
пийские страсти

11.30 Олимпиада-2012. 
Байдарка-каноэ

13.45 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду

15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: 
Олимпийские новости

16.00 Олимпиада-2012. 
Спортивная гимнастика

18.20, 02.15 Новости (с 
сурдопереводом)

19.25 Олимпиада-2012. 
Велоспорт

21.30 Олимпиада-2012. 
Прыжки в воду. 
Трамплин

22.15, 22.55 Олимпиа-
да-2012. Легкая атлетика

22.50 Тройка, Кено, 
Максима

00.00 Олимпийские 
новости

00.05 Телемост Киев-
Лондон

00.45 Олимпиада-2012. 
Синхронное плавание

02.00 Олимпийские игры. 
Дайджест дня

02.35 Желаем счастья
02.55 Олимпиада-2012
04.55 Мультсериал «Сан-

докан»

КАНАЛ «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30, 23.45 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

07.30 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (1)

08.00 Сериал «Дневник 
доктора Зайцевой»

09.05 «Их нравы»
10.15 «Полное перево-

площение - 3»
11.15 Х/ф «Негодницы» (1)
13.35 Х/ф «А вы ему кто?» (1)
15.40 Х/ф «Случайный по-

путчик» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25, 05.15 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» (2)

00.00 Х/ф «Красная жара» 
(2)

02.00 Х/ф «Бездна. За шаг к 
катастрофе» (2)

03.35 Х/ф «Терминатор» (2)

ИНТЕР
04.55 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.20 Сериал «Судьбы за-

гадочное завтра»
09.30 Сериал «Тайны 

следствия-7»
11.50 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
12.55 «Знак качества»
13.20 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.15 «Семейный суд»
15.15 «Судебные дела»
16.10 Сериал «Каменская 

5»
18.05 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.30 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор»
22.25 Сериал «Голоса» (2)
00.35 Х/ф «Одиночка» (2)
03.00 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.05 Док.фильм «Валерий 

Леонтьев: потерянный 
смех»

03.55 Док.фильм «Жертвы 
красоты»

ICTV
05.15, 06.30, 02.00, 02.55 

Погода
05.20, 08.45, 02.30 Факты
05.50, 04.25 Свитанок
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.00 Спорт
06.40 Анекдоты по-

украински
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10

09.35, 19.25, 01.05 Чрезвы-
чайные новости

10.40, 16.35 Сериал «Даль-
нобойщики»

12.45 Факты. День
13.00, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20, 22.45 Сериал «Проку-

рорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
00.00 Сериал «Особо 

опасен»
02.05 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

03.00 Сериал «Кости-5»
03.45 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Х/ф «Если бы я был на-

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

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Х/ф «Миклухо-Ма-

клай» 1 категория
16.50 «Вiдкрита влада»
17.10 «Мир увлечений»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25 «Я i мiй дiм»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 «Городской роман»
22.00 «Медицинский теле-

журнал»
23.10 Х/ф «В последнюю 

очередь» 1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
04.10 Сериал «Последний 

аккорд»
04.55 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.20 

Погода
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.50, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.25, 00.15 Спортрепортер
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
23.10 Шуры-Амуры
00.25 Сериал «Затерянные» 

(2)
01.20 Сериал «Сердце-

едки»
02.10 Зона ночи Культура
02.15 Майстер музи
02.30 Я на свiтi такий один
02.40, 03.40, 04.05 Зона 

ночи
02.45 Подорож у втрачене 

минуле
03.15 Київ на межi столiтть
03.45 Райськi сади гетьма-

на Сагайдачного

СТБ
05.40 «Документальный 

детектив»
06.35, 01.50 Сериал «Комис-

сар Рекс»(1)
08.20, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.20 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь»(1)
11.20 Сериал «Татьянин 

день»(1)

13.20 «Битва экстрасенсов. 
Война титанов»

16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна- Новини»
19.00 Сериал «Семейный 

дом»(1)
20.10 «Моя правда. Авраам 

Руссо. Покаяние»
21.10 «Моя правда. Елена 

Проклова»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.40 «Моя правда. Татьяна 

Догилева»
23.55 «Параллельный 

мир»
01.00 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
03.20 «Вiкна-Спорт»
03.30 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль»(1)
04.35 Х/ф «Жених с того 

света»(1)

ТОНИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.30 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 18.55, 
21.30 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.10 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
09.00 Сериал «Братья»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Звенигора (За-

колдованное место)»
14.25, 01.00 Дикие сердцем
15.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
18.00, 01.20 Отдел кадров
19.00 Сериал «Сказка о 

счастье»
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.35, 05.10 Миссия: спасе-

ние амфибий
22.40 Кинофан: Х/ф 

«Салли» (2)
01.45 Кинофан: Х/ф «Тем-

ный бриллиант»
03.55 Социальный статус: 

ваши права
04.40 Чудаки

ТЕТ
06.00 Узнай как
06.15, 23.20 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 6 с. (1)
09.50 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 119 с. (1)
10.50 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 27 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 77 с. (1)

12.10, 19.35 Богиня 
шопинга

12.45 Сериал «Деффчонки» 
13.20 Сериал «Восьмидеся-

тые» 1 с. (1)
13.45 Сериал «Маргоша» 

27 с. (1)
14.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 7 с. (1)
15.45, 22.15 Даешь моло-

дежь!
16.20 Одна за всех
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.25 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.55, 02.35 БарДак
20.00 Сериал «Восьмидеся-

тые» 2 с. (1)
20.45 Сериал «Деффчонки» 
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.55 МосГорСмех
00.20 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 23 с. (3)

00.55 Х/ф «Мелинда и 
Мелинда» (1)

03.00 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 «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.15, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
11.00, 05.15 Сериал «Висяки 

- 2» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть 

говорят. Легко ли быть 
молодым?»

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)
23.00 Сериал «Супруги» (1)
00.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.00 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

01.50 Х/ф «Невероятный 
Халк» (2)

04.30 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

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 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.35 Х/ф «Александр 

маленький» (1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.50, 

04.35 «Свiдок»
09.00 Сериал «Александр 

Македонский, или 
Киллер мафии»

11.00 Сериал «CSI: Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.25, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.25 Х/ф «Государственная 

граница» (1)
18.30 «Речовий доказ». 

Воровка в законе
21.45 Сериал «CSI: Нью-

Йорк»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Глаза зверя» (3)
02.20 «Речовий доказ»
03.10 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К 1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 15.00 «Самый умный»
11.05 «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, 23.00 «Три сестры»
22.40 «Женская лига»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.40 Сериал «Косяки» (2)
01.30 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
04.10 Сериал «Последний 

аккорд»
04.55 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 08.00 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 23.55, 02.10, 
03.40 канала

09.05, 15.50 Сериал «Све-
тофор»

10.20 Сериал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.50, 22.20 Сериал «Во-

ронины»
19.25 «Приемная депу-

тата»
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
23.10 Шуры-Амуры
00.25 Сериал «Затерянные»
01.20 Сериал «Сердце-

едки»
02.40 Зона ночи
02.45 Подорож у втрачене 

минуле
03.15 Київ на межi столiтть

ПЛАНЕТА-СНГ
05.00 «Утро России»
09.05, 23.05 Сериал «Детек-

тивное агентство «Иван 
да Марья»

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 «Городок». Дайджест
11.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»
12.15 Ток-шоу «О самом 

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал «Инсти-

тут благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Самара»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15, 02.35 «Между 

драмой и комедией. Ян 
Арлазоров»

00.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей». 1с

01.25 Свидетели. «Галина 
Вишневская. Роман со 
славой». ф.2

02.15 Новости культуры

НТВ-МИР
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2». «Утеч-
ка», «Взрослые игры»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Кулинарный 
поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.25 «Профессия - ре-
портер»

11.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 5 с.

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

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детек-
тив»

16.40, 03.25 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

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

19.25 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм пер-
вый. «Лесник» 2 с.

20.25 Сериал «ЧС. Чрез-
вычайная ситуация». 
11, 12 с.

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

вокзала». «Стоп-кадр», 
«Легкая рука»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение». «Маски 
долой», «Потеря потер»

02.20 «Прокурорская про-
верка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

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 при-

говор»
12.20, 02.15 Сериал «Сердце 

Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.15, 01.45 «Между нами, 

девочками»
18.55, 00.55 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.35 «Маленькие гиганты 
большого кино»

23.45 Сериал «Наследство»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная за-

купка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 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, 

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

говорят»
18.00 «Время»
18.20, 00.55 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.15 Х/ф «Роллеры»
21.10 Х/ф «Большой капкан 

или соло при полной 
луне»

22.45 Х/ф «Зеленый огонек»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот-2». 11 с.
10.00 Сериал «Стреляющие 

горы». 3 с.
11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Сканер»
13.00 Х/ф «Комета»
15.00 Сериал «Крот-2». 12, 

02.00 с. (заключительная)
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Сти-

лет-2». 6 с.
19.00, 04.00 «Полный альбац»
20.00 «Большой дозор»
21.00, 03.00 Сериал 

«Стреляющие горы». 4 с. 
(заключительная)

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.05 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 Атомная бомба 

контрацепции
14.15 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.15 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Николай 
Вавилов и Трофим 
Лысенко

17.15 История расизма
19.30 Альбертэйнштейн
21.05 Погода
21.10 Музыка для 

взрослых
00.05 Сериал «24» (2)
01.00 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Додек на 

фронте»

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Над Тиссой»
09.20, 16.50 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.55 События
10.45 «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.50 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Огнеборцы»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Барышня и 

кулинар»
17.40 Сериал «Пороки и их 

поклонники»
19.15 Док.фильм «Любовь 

и голуби 57-го»
20.05 Сериал «Объявлен в 

розыск»
23.15 «Мозговой штурм. 

Демографический 
кризис»

23.45 Х/ф «Перехват»
01.30 Х/ф «Человек-ор-

кестр»
03.15 Док.фильм «Минз-

драв предупреждает»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00, 04.05 Саундтреки
06.50 Х/ф «Невероятное 

пари»
08.15 Х/ф «Жили три 

холостяка»
10.45 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
12.20 Х/ф «Печки-лавочки»
14.10 Х/ф «Восхождение»
16.20 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх»
17.55 Х/ф «Это мы, Господи»
19.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»»
21.00 Х/ф «Опасный воз-

раст»
22.30 Х/ф «Зайчик»
00.10 Х/ф «Последнее дело 

комиссара Берлаха»
02.00 Х/ф «Бес в ребро»
03.15 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Крабат - ученик 
колдуна»

11.05, 19.05, 03.05 Боевик 
«На пределе. Группа 
«Антитеррор» 1 с.

12.05, 20.05, 04.05 Боевик 
«Ультрафиолет»

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Воскресение» 1 с.

15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Воскресение» 2 с.

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Всадники». 1 с.
06.05, 10.05, 14.05 

Мультсериал «Боцман 
и попугай» вып.1, 
«Самовар Иван 
Иваныч», «Про Хвеська 
Ганджу Андибера и 
духов серебряников», 
«Жар-Птица», «Зеркало 
времени»

07.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 12, 11.00 
с., «Свинья-копилка», 
«Какой звук издает 
комар?», «Машенькин 
концерт»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Ивашко и Баба-Яга», 
«Ванюша и великан»

15.00 Х/ф «Всадники». 2 с.
16.00 Мультсериал «Боц-

ман и попугай» вып.2, 
«Сказание про Игорев 
поход», «Великая битва 
слона с китом», «Хромая 
уточка»

17.00 Мультсериал «Пока-
хонтас». 13 с., «Стойкий 
оловянный солдатик», 
«Подружка»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка»

НАШЕ КИНО
07.00 «Закон жизни»
09.00 «Тревожный месяц 

вересень»
11.00 «Все решает мгно-

вение»
13.00 «Джульбарс»
14.30 «Рок-н-ролл для 

принцесс»
17.30 «Степанова памятка»
19.00 «Искатели»
21.00 «Наградить (по-

смертно)»
23.00 «Странник»
01.00 «Станица дальняя»
02.30 «Импровизация на 

тему биографии»
04.00, 05.30 «Ференц Лист»

КИНОКЛУБ
06.00 Х/ф «Путь домой»
08.15 Х/ф «Начинающие»
10.00, 02.00 Х/ф «Романтики»
12.00, 04.00 Х/ф «Убить 

священника»
14.00 Х/ф «Семейный пор-

трет в интерьере»
16.05 Х/ф «Не отпускай меня»
18.00 Х/ф «Легенда о дино-

завре»
20.00 Х/ф «У моря»
22.00 Х/ф «Меланхолия»
00.15 Х/ф «Четырёхликий лжец»

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Песни Евгения 

Птичкина»
06.00 «Рожденные в СССР»
07.00 «Театральные 

встречи»
08.00 «Ансамбль «Ариэль» 

20 лет»
09.30 «Голубой огонек» «В 

гостях у московской 
милиции»

11.00 «...До 16 и старше»
11.45 «Поет Лев Лещенко»
12.15 Мультфильм «Волшеб-

ник Изумрудного города». 
«Загадочная пещера»

12.45 «Капитан Фракасс». 
1 с. Х/ф

14.00, 20.00 «Встреча с Ана-
толием Папановым»

15.00, 21.00 «Рождённые 
в СССР»

16.00 «София Ротару. 
«Песни года 1973, 22.00 
- 1985»

17.00 «Олимпиада - день 
закрытия»

18.05 «Песни Александры 
Пахмутовой»

18.20 Мультфильм «Вол-
шебник Изумрудного 
города». «Элли встреча-
ется с друзьями»

18.50 Х/ф «Капитан Фра-
касс». 2 с.

23.00 «До и после...»
00.20 «Необыкновенный 

концерт»
01.55 «Под знаком зодиака. 

Лев»
03.00 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец?»
04.10 «Наш любимый 

детектив». Кинокон-
церт-шутка

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 7 с.
20.00 Сериал «Надежда». 8 с.
21.00 Сериал «Паутина - 2». 

ф.3. «Кодекс воровской 
чести». 1 с.

22.00 Сериал «Рэкет». 4 с.
23.30 Сериал «Рэкет». 5 с.
01.00 Сериал «Господа 

присяжные». 8 с.
02.00 Сериал «Надежда». 9 с.
03.00 Сериал «Паутина - 2». 

ф.3. «Кодекс воровской 
чести». 2 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Повелители 

Вселенной»
05.00 Драма «Банда Келли»
07.00 Драма «Двойной 

просчет»
09.00 Драма «Ассистентка»
11.00 Комедия «Семейка 

Брэди»
12.50 Комедия «Сады 

осенью»
15.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
17.00 Боевик «Эон Флакс»
19.00 Криминальное кино 

«Девушка с татуиров-
кой дракона»

21.35 Комедия «Суперз-
везда»

23.05 Боевик «Герой-оди-
ночка»

01.00 Драма «Интервью с 
вампиром»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
06.30, 07.00, 07.30 Мультсе-

риал «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила-2»

08.00, 18.00 «Из всех 
орудий»

09.00 «Новости 2+2»
09.15, 23.45 «Проспорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50, 19.45, 20.25 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.35 Х/ф «Чудовище»
13.55 Х/ф «Газонокосиль-

щик-2»
15.55 «Тайны мира. Магия 

чисел»
17.00 «Тайны волшебных 

трав»
20.50 Третий квалификаци-

онный раунд Лиги Чем-
пионов УЕФА. Ответный 
матч «Фейеноорд (Гол-
ландия) - Динамо (Киев). 
Прямая трансляция

23.15 «Про Лигу Чемпионов»
23.50, 00.50 Сериал 

«Секретные материа-
лы-5» (2)

01.50, 02.50 Сериал «На 
краю Вселенной» (3)

03.40 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 ACTION
04.00 Боевик 

«Отряд»Стиляги»»
06.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

08.00 Боевик «Часовой 
механизм»

09.40 Боевик «Зона 
смерти»

11.40 Боевик «Говорящие с 
ветром»

14.00 Драма «Провокатор»
16.00 Триллер «Горячие 

новости»
18.00 Боевик «Предельная 

глубина»
20.00 Комедия «Японский 

городовой»
22.00 Фильм ужасов «Химера»
00.00 Мягкая эротика «Гру-

дастые спасательницы»
01.05 Мягкая эротика «Лю-

бовницы лесбиянки»
02.05 Мягкая эротика 

«Пальчики оближешь!»

ДОМ КИНО
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05, 20.00 Сериал 

«На ножах»
04.50 Сериал «Сваты-3»
05.40, 11.00, 13.05, 19.00, 20.50, 

02.55 «Окно в кино»
05.45 Мелодрама «Баль-

ное платье»
07.05 Комедия «Младшая 

сестра»
09.25 Х/ф «Гонка века»
12.00 Сериал «Хлеб - имя 

существительное»
13.10 Комедия «Непод-

дающиеся»
14.25 Мелодрама «Вас 

ожидает гражданка 
Никанорова»

15.50 Мелодрама «Герои-
ня своего романа»

17.25 Х/ф «Мужики!»
20.55 Мелодрама «Инди»
22.30 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...»
00.10 Комедия «Старый 

знакомый»
01.35 Кинороман «Затя-

нувшийся экзамен»

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Ревизор»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Паспорт»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Мы из 

джаза»
21.15 Комедия «Детектив 

по-русски»

MAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 Союзмультфильм
07.40, 14.40 «Сбросим лишнее»
08.00, 12.45, 23.05 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05, 13.15 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 16.00 Мультсериал 

«Сандокан-1»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «КиноМакси»
11.40, 22.05 Сериал «Служ-

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

вения»
20.20 «В поисках новых 

впечатлений»
21.10 «Лица вещей»

Вівторок, 7 серпня
Cхід 5.35 Захід 20.32
Тривалість дня 14.57

Схід 22.15
Захід 11.47

ОвенМакарій

УТ-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.20, 

18.15 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25 Заголовки
06.30 От первого лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 02.30 Запомни
09.30, 14.35, 18.45, 19.35, 

21.15, 23.25, 00.15 Олим-
пийские страсти

11.30, 12.35 Олимпиа-
да-2012. Байдарка-
каноэ

12.00, 13.00, 20.05 Олим-
пиада-2012. Легкая 
атлетика. Десятиборье

15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: 
Олимпийские новости

15.25, 19.50, 20.20 Олим-
пиада-2012. Вольная 
борьба

18.20, 02.15 Новости (с 
сурдопереводом)

19.20 Страну - народу
20.50 Мегалот
21.20, 22.45 Олимпи-

ада-2012. Легкая 
атлетика

22.35 Суперлото, Тройка, 
Кено

00.00 Олимпийские 
новости

00.05 Телемост Киев-
Лондон

01.10 Олимпиада-2012. 
Пляжный волейбол

02.00 Олимпийские игры. 
Дайджест дня

02.35 Олимпиада-2012
04.30 Мультсериал 

«Сандокан»

КАНАЛ «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30, 00.40, 04.55 

ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

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

08.00 Сериал «Дневник 
доктора Зайцевой»

09.05 «Их нравы»
10.00 «Полное перево-

площение - 3»
11.00 Х/ф «Главный в 

доме» (1)
13.05 Х/ф «Своя чужая 

сестра» (1)
15.10 Х/ф «Роман в выход-

ной день» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25, 05.10 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 Х/ф «Грозовые во-
рота» (2)

01.05 Х/ф «Почти как 
люди» (3)

02.30 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» (2)

ИНТЕР
05.00 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.25 Сериал «Судьбы за-

гадочное завтра»
09.40 Сериал «Тайны 

следствия - 7» Закл
11.55 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
12.55 «Знак качества»
13.20 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.15 «Семейный суд»
15.15 «Судебные дела»
16.10 Сериал «Каменская 

5» Закл
18.05 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.15 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор»
22.25 Сериал «Голоса» (2)
00.35 «Парк автомобиль-

ного периода»
01.15 Х/ф «Танец горно-

стая» (2)
03.40 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.45 Док.фильм «Армен 

Джигарханян. Основ-
ной инстинкт»

04.30 Знак качества

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.25, 01.55, 02.55 

Погода
05.15, 02.25 Факты
05.40, 04.30 Свитанок
06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 

00.55 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.55 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.25, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.40, 16.35 Сериал «Даль-

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

ские дьяволы»
15.20, 22.45 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Сериал «Особо 

опасен»
02.00 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

03.00 Сериал «Кости-5»
03.45 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 02.00 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Городской роман»
10.30 Х/ф «В последнюю 

очередь» 1 категория
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путеше-

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Х/ф «Депутат Балти-

ки» 1 категория
16.45 «Магiя природи»
17.10 «На углу улиц»
18.30 «Я i мiй дiм»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

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

ствия»
23.10 Х/ф «Валентина» 1 к.
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
04.05 Сериал «Последний 

аккорд»
04.55 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.20 

Погода
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.25, 00.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
23.10 КабриоЛето
00.25 Служба розыска 

детей
00.30 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
01.25 Сериал «Сердцеедки»
02.15 Зона ночи Культура
02.20 Життя в обiймах квiтiв
02.35 Неприборкана
02.50, 03.40, 04.05 Зона ночи
02.55 Українцi Вiра
03.45 Георгiй Нарбут. Живi 

картини

СТБ
05.50 «Документальный 

детектив»
06.45, 01.35 Сериал «Ко-

миссар Рекс»(1)
08.45, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.45 Х/ф «Мы странно 

встретились»(1)
11.35 Сериал «Татьянин 

день»(1)
13.35 «Битва экстрасенсов. 

Война титанов»

16.00 «Все буде добре!»
18.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Сериал «Семейный 

дом»(1)
20.10 «Спасите нашу 

семью»
22.00 «Вiкна- Новини»
22.25 «Звездная жизнь. 

Возвращенные к 
жизни»

23.20 «Параллельный мир»
00.40 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
03.05 «Вiкна-Спорт»
03.15 Х/ф «Змеелов»(1)
04.45 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 18.55, 
21.30 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.45 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
09.00, 19.00 Сериал «Сказ-

ка о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Ипподром»
14.25, 02.30 Дикие 

сердцем
15.20, 03.20 Заложники 

свободы
18.00, 02.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.35, 05.10 Загадка лягуш-

ки-иммигрантки
22.40 Кинофан: Х/ф «Тем-

ный бриллиант»
00.35 Х/ф «Увлечение» (3)
04.30 Чудаки
04.55 Экстремикс

ТЕТ
06.00 Узнай как
06.15, 23.20 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Крем-

левские курсанты» 7 
серия (1)

09.50 Сериал «Все 
женщины ведьмы» 120 
серия (1)

10.50 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 28 серия (1)

11.45 Сериал «H2O: про-
сто добавь воды» 78 
серия (1)

12.10, 19.35 Богиня 
шопинга

12.45 Сериал «Деффчон-
ки» (1)

13.20 Сериал «Восьмиде-
сятые» 2 серия (1)

13.45 Сериал «Маргоша» 
28 серия (1)

14.45 Сериал «Крем-
левские курсанты» 8 
серия (1)

15.45, 22.15 Даешь моло-
дежь!

16.20 Одна за всех
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.25 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.55, 03.05 БарДак
20.00 Сериал «Восьмиде-

сятые» 3 серия (1)
20.45 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.55 МосГорСмех
00.20 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 24 серия (3)

00.55 Х/ф «Переступить 
черту» (2)

03.30 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.35 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.25, 13.00, 22.00 Сериал 
«След» (1)

09.00, 23.00 Сериал «Су-
пруги» (1)

10.00, 21.00 Сериал «Глу-
харь. Возвращение» (1)

11.00, 05.10 Сериал «Вися-
ки - 2» (1)

12.00 Ток-шоу «Пусть гово-
рят. Богатый папа»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 03.40 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
00.00 Сериал «В поле зре-

ния. Второй сезон» (2)
01.00 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

01.50 Х/ф «Дом у озера» (2)
04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»

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 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Х/ф «На перевале не 

стрелять» (1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.45, 

04.10 «Свiдок»
09.00 Сериал «Александр 

Македонский, или 
Киллер мафии»

11.00, 21.45 Сериал «CSI: 
Нью-Йорк»

12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.30 Х/ф «Государствен-

ная граница» (1)
18.30 «Правда жизни». 

Нелюди
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Крокодил» (3)
02.15 «Речовий доказ»
03.00 «Мобильные раз-

влечения»
03.20 «Агенты влияния»
04.40 «Уроки тетушки 

Совы»
05.25 «Правда жизни»

К 1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 15.00 «Самый 

умный»
11.05 «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, 23.00 «Три сестры»
22.40 «Женская лига»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.40 «Зал ожидания»
01.00 «Панаєхало»
01.30 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
04.05 Сериал «Последний 

аккорд»
04.55 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 08.00 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 23.55, 02.15, 
03.35 канала

09.05, 15.50 Сериал «Све-
тофор»

10.20 Сериал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.55, 22.15 Сериал «Во-

ронины»
19.30 «Ваше право»
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
21.00 «Реальный отпуск»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
23.10 КабриоЛето
00.25 Служба розыска 

детей
00.30 Сериал «Спасти Грейс»
01.25 Сериал «Сердцеедки»
02.35 Неприборкана
02.50 Зона ночи
02.55 Українцi Вiра
03.05 «Васильевский 

остров»

ПЛАНЕТА-СНГ
05.00 «Утро России»
09.05, 23.05 Сериал «Де-

тективное агентство 
«Иван да Марья»

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 «Городок». Дайд-
жест

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Самара»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15, 02.35 «Запах 

Родины»
00.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей». 2с

01.25 «Битва за «Салют». 
Космический детектив»

02.15 Новости культуры

НТВ-МИР
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2». 
«Кое-что о кактусах», 
«Аромат любви»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Квартирный 
вопрос»

10.25 «Русская начинка»
11.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 6 серия
12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детек-
тив»

16.40, 03.25 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

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

19.25 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм 
второй. «Газовщик» 1 
серия

20.25 Сериал «ЧС. Чрезвы-
чайная ситуация». 13, 
14 серия

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

вокзала». «Свидетель 
убийства», «Младший 
брат»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение». «Люди 
и звери», «Жизнь 
взаймы»

02.20 «Прокурорская 
проверка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

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 при-

говор»
12.20, 02.15 Сериал «Сердце 

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

девочками»
19.00, 00.50 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.35 «К-278. Остаться в 
живых»

23.45 Сериал «Наследство»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 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, 

девочками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00, 00.05 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.25, 00.55 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.25 Х/ф «Тайная жизнь 
пчел»

21.15 Х/ф «Месть»

RTVI

06.00, 18.00 «Особое мне-
ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот-2». 12 

серия (заключительная)
10.00 Сериал «Стреля-

ющие горы». 4 серия 
(заключительная)

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром»
15.00, 02.00 Сериал «Оча-

рование зла». 1 серия
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Сти-

лет-2». 7 серия
19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
21.00, 03.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 1 серия
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 1 серия

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.05 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 История расизма
14.15 Музыка для 

взрослых
17.15 Пять способов 

спасти мир
19.30 Про мир с Мридулой 

Гош
21.05 Погода
21.10 Политклуб Виталия 

Портникова
00.05 Сериал «24» (2)
01.00 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Ложь Кристины»

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Авария»
09.20, 16.55 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.55 События
10.45 Х/ф «Оперативная 

разработка. Комбинат»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Огнеборцы»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Михаил Вашуков в 

программе «Приглаша-
ет Борис Ноткин»

17.40 Сериал «Пороки и их 
поклонники»

19.15 «Доказательства 
вины. Семейный тиран»

20.05 Сериал «Объявлен в 
розыск»

23.15 Док.фильм «Для 
чего пережила тебя 
любовь моя?»

00.00 Х/ф «Рикошет»
02.15 Х/ф «Мальва»
03.55 Док.фильм «Русское 

чтиво»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00, 04.00 Саундтреки
07.00 Х/ф «Не ждали, не 

гадали»
08.25 Х/ф «Год теленка»
09.55 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
11.40 Х/ф «Кин-дза-дза»
14.20 Х/ф «Где 0-42?»
15.45 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
17.15 Х/ф «Судьба человека 

ч/б»
19.05 Х/ф «День командира 

дивизии»
20.55 Х/ф «Зеленый 

фургон»
23.50 Х/ф «Опасные друзья»
01.30 Х/ф «Последнее дело 

комиссара Берлаха»
03.10 Киноляпы
04.50 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Зеркальные игры»
10.50, 18.50, 02.50 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор» 2 серия

11.50, 19.50, 03.50 Комедия 
«Переходный возраст»

13.20, 21.20, 05.20 Драма «Я 
так давно тебя люблю»

15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Монстры»

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Всадники». 2 серия
06.00, 10.00, 14.00 

Мультсериал «Боцман 
и попугай» вып.2, 
«Сказание про Игорев 
поход», «Великая битва 
слона с китом», «Хромая 
уточка»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 13, 11.00 с., 
«Стойкий оловянный 
солдатик», «Подружка»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Му-
зыкальный магазинчик»

15.00 Х/ф «Чехарда»
16.10 Мультсериал 

«Боцман и попугай» 
вып.3, «На черный день», 
«Ай-ай-ай», «Великие 
холода»

17.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 14 с., «Гадкий 
утенок», «Крылатый, 
Мохнатый да Масленый»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Непоседа, 
Мякиш и Нетак»

НАШЕ КИНО
07.00 «Искатели»
09.00 «Наградить (по-

смертно)»
11.00 «Странник»
13.00 «Станица дальняя»
14.30 «Импровизация на 

тему биографии»
16.00, 17.30 «Ференц Лист»
19.00 «Милый друг давно 

забытых лет...»
21.00 «Сердце медве-

дицы»
23.20 «Виктория»
01.00 «Случай в вулкане»
02.30 «Нежный возраст»
04.00 «Взломщик»
05.30 «За счастьем»

КИНОКЛУБ
06.00 Х/ф «Семейный пор-

трет в интерьере»
08.05 Х/ф «Не отпускай 

меня»
10.00, 02.00 Х/ф «Легенда о 

динозавре»
12.00, 04.00 Х/ф «У моря»
14.00 Х/ф «Меланхолия»
16.20 Х/ф «Четырёхликий 

лжец»
18.00 Х/ф «Неприятности 

с Гарри»
20.00 Х/ф «Сопровожда-

ющий»
22.00 Х/ф «Не бойся 

темноты»
00.00 Х/ф «Три обезьяны»

НОСТАЛЬГИЯ
05.05 «...До 16 и старше»
05.50 «Поет Лев Лещенко»
06.20 Мультфильм «Вол-

шебник Изумрудного 
города». «Загадочная 
пещера»

06.45 Х/ф «Капитан Фра-
касс». 1 серия

08.00, 14.00 «Встреча с Ана-
толием Папановым»

09.00, 15.00, 21.00 «Рождён-
ные в СССР»

10.00 «София Ротару. 
«Песни года 1973, 16.00 
- 1985»

11.00 «Олимпиада - день 
закрытия»

12.05 «Песни Александры 
Пахмутовой»

12.20 Мультфильм «Вол-
шебник Изумрудного 
города». «Элли встреча-
ется с друзьями»

12.50 Х/ф «Капитан Фра-
касс». 2 серия

17.00 «Очевидное - не-
вероятное»

18.05 Мультфильм 
«Незнайка в Зеленом 
городе»

18.25 Телеспектакль 
«Психодинамика кол-
довства»

19.45 «Волшебник 20-го 
века - Кио - 100»

22.00 «Галина Уланова»
23.00 «Песни Евгения 

Птичкина»
00.00 «Рожденные в СССР»
01.00 «Театральные 

встречи»
02.00 «Ансамбль «Ариэль» 

20 лет»
03.30 «Голубой огонек» «В 

гостях у московской 
милиции»

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Господа при-

сяжные». 8 серия
20.00 Сериал «Надежда». 

9 серия
21.00 Сериал «Паутина - 2». 

ф.3. «Кодекс воровской 
чести». 2 серия

22.00 Сериал «Рэкет». 5 
серия

23.30 Х/ф «Тайник у Красных 
камней». 1 серия

01.00 Сериал «Господа при-
сяжные». 9 серия

02.00 Сериал «Надежда». 
10 серия

03.00 Сериал «Паутина - 2». 
ф.3. «Кодекс воровской 
чести». 3 серия

TV 1000
03.00 Драма «Двойной 

просчет»
05.00 Комедия «Семейка 

Брэди»
07.00 Боевик «Эон Флакс»
09.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
11.00 Боевик «Зона вы-

садки»
13.00 Комедия «Фрэнки и 

Джонни»
15.10 Комедия «Суперз-

везда»
17.00 Комедия «Вампир в 

Бруклине»
19.00 Криминальное 

кино «Девушка, которая 
играла с огнем»

21.15 Драма «Интервью с 
вампиром»

23.20 Драма «Шпана»
01.00 Боевик «Черный 

дождь»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
06.30, 07.00, 07.30 Муль-

тсериал «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила-2»

08.00, 18.00 «Из всех 
орудий»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15 «Проспорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50, 19.50, 20.35 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.35 Х/ф «Крылышко или 
ножка»

13.55 Х/ф «Защитник»
15.55 «Тайны мира. Чудес-

ные спасения»
17.00 «Код звезды»
21.20, 22.30 Сериал «По-

бег» (2)
23.40, 00.45 Сериал «Се-

кретные материалы-5» 
(2)

00.40 Проспорт
01.45, 02.50 Сериал «На 

краю Вселенной» (3)
03.40 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 ACTION
04.00 Драма «Провокатор»
06.00 Триллер «Горячие 

новости»
08.00 Боевик «Предельная 

глубина»
10.00 Комедия «Каффс»
12.00 Боевик «Уличный 

боец»
14.00 Детектив «Убийства в 

Оксфорде»
16.00 Боевик «Морские 

котики»
18.00 Научная фантастика 

«Сверхновая»
20.00 Фильм ужасов 

«Химера»
22.00 Триллер «Неразрыв-

ная связь»
00.00 Мягкая эротика 

«Пальчики оближешь!»
01.05 Мягкая эротика 

«Грудастые крошки»
02.05 Мягкая эротика «Уйти 

от всего этого»

ДОМ КИНО
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05, 20.00 Сериал 

«На ножах»
04.45 Сериал «Сваты-3»
05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Мелодрама «Инди»
07.10 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»
07.50 Мелодрама «Дело 

было в Пенькове»
09.25 Комедия «Сам я - 

вятский уроженец»
12.00 Сериал «Хлеб - имя 

существительное»
13.20 Фильм-катастрофа 

«34-й скорый»
14.40 Х/ф «Земля Санни-

кова»
16.15 Драма «Скажи Лео»
17.30 Комедия «Иван 

Васильевич меняет про-
фессию»

20.55 Драма «Бумер»
22.50 Комедия «Инкогнито 

из Петербурга»
00.20 Х/ф «Циклон» начнёт-

ся ночью»
01.40 Драма «Чудотворная»

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Старинный 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Мы из 

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

люди»
21.15 Комедия «Герой ее 

романа»

MAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 Союзмуль-

тфильм
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.45, 23.05 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05, 13.15 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 16.00 Мультсериал 

«Сандокан-1»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Воспитание до-

машних животных»
11.40, 22.05 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «КиноМакси»
20.20 «Женские откро-

вения»
21.10 «Сейшн»

Середа, 8 серпня
Cхід 5.36 Захід 20.30
Тривалість дня 14.54

Схід 22.41 
Захід 12.52

ТІлецьЄрмолай, Мойсей

УТ-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.20, 

14.10, 18.15, 20.55 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25 Заголовки
06.30 От первого лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 02.45 Запомни
09.30, 13.10, 14.20, 18.45, 

20.40, 21.15, 23.00, 23.40, 
00.15 Олимпийские 
страсти

11.00 Олимпиада-2012. 
Легкая атлетика. Деся-
тиборье: с барьером

11.35 Олимпиада-2012. 
Байдарка-каноэ

12.30, 13.40 Олимпиа-
да-2012. Легкая атлети-
ка. Десятиборье: диск

15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: 
Олимпийские новости

15.25, 19.45 Олимпиа-
да-2012. Вольная борьба

16.40 Олимпиада-2012. 
Художественная гимна-
стика, вольная борьба

18.20, 02.15 Новости (с 
сурдопереводом)

19.25 Олимпиада-2012. 
Плавание, марафон

21.20, 22.55, 23.15 Олимпиа-
да-2012. Легкая атлетика

22.50 Тройка, Кено, 
Максима

00.00 Олимпийские 
новости

00.05 Телемост Киев-
Лондон

00.30, 02.50 Олимпиа-
да-2012

02.00 Олимпийские игры. 
Дайджест дня

02.30 Телеакадемия. 
Дайджест

04.55 Док.фильм «Группа 
поддержки. Амери-
канськи миф»

КАНАЛ «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30, 00.05 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

07.30 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (1)

08.00 Сериал «Дневник 
доктора Зайцевой»

09.05 «Их нравы»
09.55 «Полное перево-

площение - 3»
10.55 Х/ф «Клаудия: Золуш-

ка из супермаркета» (1)
13.00 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала» (1)
15.40 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25, 05.25 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 Х/ф «Ханна» (2)
22.30 «Я люблю Украину-3»
00.20 Х/ф «Наблюдатель» (3)
02.05 Х/ф «Грозовые во-

рота» (2)

ИНТЕР
05.00 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.25 Сериал «Судьбы за-

гадочное завтра»
09.40 Сериал «Тайны 

следствия - 8»
11.50 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
12.55 «Знак качества»
13.20 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.15 «Семейный суд»
15.15 «Судебные дела»
16.10 Сериал «Каменская 

6»
18.05 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.05 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор»
22.25 Сериал «Голоса» (2)
00.25 Док.фильм «Влю-

биться в человека. 
Игорь Николаев»

01.25 Х/ф «Жена мясника»
03.30 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.35 Док.фильм «Встре-

чайте - Челентано!»
04.30 Знак качества

ICTV
05.10, 06.25, 02.00, 03.00 

Погода
05.15, 02.30 Факты
05.45, 04.30 Свитанок

06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 
01.00 Спорт

06.35, 12.40 Анекдоты по-
украински

06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.25, 01.10 Чрезвы-

чайные новости
10.40, 16.35 Сериал «Даль-

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

ские дьяволы»
15.20, 22.45 Сериал «Проку-

рорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
00.00 Сериал «Особо 

опасен»
02.05 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

03.05 Сериал «Кости-5»
03.45 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05 «Погода «
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

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

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

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Дело Артамоно-

вых» 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

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

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «Ха-ха шоу»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Х/ф «Время летать» 1 

категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
04.05 Сериал «Последний 

аккорд»
04.50 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.20 

Погода
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.25, 00.15 Спортрепортер
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
23.10 Кухня на двоих
00.25 Служба розыска 

детей
00.30 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
01.25 Сериал «Сердце-

едки»
02.15 Зона ночи Культура
02.20 Невгамовний Пан-

телеймон
02.50, 04.00 Зона ночи
02.55 Третя влада
03.40 Таїнства Києво-

Печерської Лаври

СТБ
05.45 «Документальный 

детектив»
07.00, 01.55 Сериал «Комис-

сар 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»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна- Но-

вини»
19.00 Сериал «Семейный 

дом»(1)
20.10 «Звездная жизнь. 

Роль ценою в жизнь»
21.15 «Звездная жизнь. 

Одиночество первых 
красавиц»

22.40 «Звездная жизнь. 
Одиночество первых 
красавиц - 2»

00.00 «Параллельный 
мир»

01.05 Сериал «Доктор 
Хаус»(2)

03.25 «Вiкна-Спорт»
03.35 Х/ф «Катала»(2)
04.50 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.45 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 18.55, 
21.30 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
09.00, 19.00 Сериал «Сказка 

о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Иностранка»
14.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вадим Му-
лерман

15.20, 01.40 Заложники 
свободы

18.00, 01.15 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.35, 05.10 Супер-крот
22.40 Кинофан: Х/ф «Воз-

вращение»
02.10 Кинофан: Х/ф «Не 

бойся, я с тобой»
04.40 Чудаки

ТЕТ
06.00 Узнай как
06.15, 23.20 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 8 с. (1)
09.50 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 121 с. (1)
10.50 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 29 с. (1)

11.45 Сериал «Слон и 
принцесса» 1 с. (1)

12.10, 19.35 Богиня 
шопинга

12.45 Сериал «Деффчонки» 
(1)

13.20 Сериал «Восьмидеся-
тые» 3 с. (1)

13.45 Сериал «Маргоша» 
29 с. (1)

14.45 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 9 с. (1)

15.45, 22.15 Даешь моло-
дежь!

16.20 Одна за всех
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.25 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.55, 02.35 БарДак
20.00 Сериал «Восьмидеся-

тые» 4 с. (1)
20.45 Сериал «Деффчонки» 

(2)
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.55 МосГорСмех
00.20 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 25 с. (3)

00.55 Х/ф «Стервы» (2)
03.00 До рассвета

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 «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
09.00, 23.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
10.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
11.00, 05.25 Сериал «Лого-

во змея» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть гово-

рят. Звездные войны»
15.35, 03.15 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 04.00 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
00.00 Сериал «В поле зре-

ния. Второй сезон» (2)
01.00 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

01.50 Х/ф «Возвращение к 

озеру смерти» (2)
04.40 Ток-шоу «Пусть 

говорят»

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
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.50 Х/ф «Седьмая пуля» (1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.50, 

04.45 «Свiдок»
09.00 Сериал «Александр 

Македонский, или 
Киллер мафии»

11.00, 21.45 Сериал «CSI: 
Нью-Йорк»

12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.25, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.30 Х/ф «Государственная 

граница» (1)
18.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Каратели
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Крокодил - 2: 
список жертв» (3)

02.25 «Речовий доказ»
03.20 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.45 «Правда жизни»

К 1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 15.00 «Самый умный»
11.05 «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, 23.00 «Три сестры»
22.40 «Женская лига»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.40 «Зал ожидания»
01.00 «Панаєхало»
01.30 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
04.05 Сериал «Последний 

аккорд»
04.50 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 08.00 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 23.55, 02.15, 
03.30 канала

09.05, 15.50 Сериал «Све-
тофор»

10.20 Сериал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.55, 22.30 Сериал «Во-

ронины»
19.35 Пираньи
19.55 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 «Васильевский 

остров»
23.10 Кухня на двоих
00.25 Служба розыска 

детей
00.30 Сериал «Спасти 

Грейс»
01.25 Сериал «Сердце-

едки»
02.50 Зона ночи
02.55 Третя влада

ПЛАНЕТА-СНГ

05.00 «Утро России»
09.05, 23.05 Сериал «Детек-

тивное агентство «Иван 
да Марья»

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 «Городок». Дайджест
11.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»
12.15 Ток-шоу «О самом 

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Самара»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15, 02.35 «Битва титанов. 

Суперс. - 72»
00.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». 1с

01.25 «Бегство от смерти. 
Маргарита Володина»

02.15 Новости культуры

НТВ-МИР
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2». «За-
претный плод», «Скорая 
помощь»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Дачный ответ»
10.25 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 7 с.
12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детек-
тив»

16.40, 03.25 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

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

19.30 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм второй. 
«Газовщик» 2 с.

20.30 Сериал «ЧС. Чрез-
вычайная ситуация». 
15, 16 с.

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

вокзала». «Высокое ис-
кусство», «Странник»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Продолжение». «На-
следство», «Опьянение»

02.20 «Прокурорская про-
верка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

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 при-

говор»
12.15 «Супертело, супер-

мозг»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20 «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 «Апокалипсис 2012. 
Когда настанет судный 
день»

23.45 Сериал «Наследство»
00.50 Х/ф «Жених напро-

кат»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная за-

купка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 «Супертело, супер-

мозг»
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, 

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

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

образцового содер-
жания»

19.25 «Апокалипсис 2012. 
Когда настанет судный 
день»

20.25 Х/ф «Жених напро-
кат»

22.15 Х/ф «Голый барабан-
щик»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Очарование 

зла». 1 с.
10.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 1 с.
11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 1 с.
15.00, 02.00 Сериал «Оча-

рование зла». 2 с.
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Сти-

лет-2». 8 с.
19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
21.00, 03.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 2 с.
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 2 с.

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.05 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 Пять способов спасти 

мир
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
17.15 Рождение Израиля
19.30 Экономическая 

программа «Свободные 
люди»

21.05 Погода
21.10 Об избранниках
00.05 Сериал «24» (2)
01.00 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Забытая 

мелодия»

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Щедрое лето»
09.20, 16.55 Петровка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.55 События
10.45 Х/ф «Бес»
12.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.55 «Взрослые люди»
14.30 «Русские амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Порядок действий. 

«Ювелирный обман»
17.45 Сериал «Пороки и их 

поклонники»
19.15 Док.фильм «Андрей 

Краско. Я остаюсь...»
20.05 Х/ф «Объявлен в 

розыск»
23.15 Х/ф «Дезертир»
00.45 Х/ф «Великий Гэтсби»
02.35 Док.фильм «Кто 

украл вкус детства?»
03.25 Док.фильм «Фарцов-

щики. Опасное дело»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00, 04.00 Саундтреки
07.10 Х/ф «Назначение»
08.20 Х/ф «Страховой 

агент»
09.50 Х/ф «Печки-лавочки»
10.40 Х/ф «Невероятное 

пари»
12.00 Х/ф «Зеленый фургон»
15.00 Х/ф «Это мы, Господи»
16.15 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
17.55 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша»»
19.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова»
20.55 Х/ф «Зайчик»
22.10 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
01.35 Х/ф «Опасные друзья»
03.10 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Фильм 

«1814»
10.45, 18.45, 02.45 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор» 3 с.

11.45, 19.45, 03.45 Триллер 
«Конкретный бизнес»

13.25, 21.25, 05.25 Комедия 
«Больше, чем друг»

15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Принцесса Мари» 1 с.

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Чехарда»
06.10, 10.10, 14.10 Муль-

тсериал «Боцман и 
попугай» вып.3, «На 
черный день», «Ай-ай-
ай», «Великие холода»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 14, 11.00 
с., «Гадкий утенок», 
«Крылатый, Мохнатый 
да Масленый»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Непоседа, Мякиш и 
Нетак», «Три панька 
хозяйствуют»

15.00 Х/ф «Мария, Мирабе-
ла в Транзистории»

16.10 Мультсериал «Боц-
ман и попугай» вып.4, 
«Куда идет слоненок», 

«Футбольные звезды», 
«Раз-горох, два-горох...»

17.00 Мультсериал «Пока-
хонтас». 15 с., «Большой 
подземный бал», «Бог-
данчик и барабан»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Три мешка 
хитростей»

НАШЕ КИНО
07.00 «Милый друг давно 

забытых лет...»
09.00 «Сердце медведицы»
11.20 «Виктория»
13.00 «Случай в вулкане»
14.30 «Нежный возраст»
16.00 «За счастьем»
17.30 «Взломщик»
19.00 «Самоубийца»
21.00 «Взбесившийся 

автобус»
23.00 «Мой боевой расчет»
01.00 «Доктор Калюжный»
02.30 «Тихое следствие»
04.00 «Чужая жена и муж 

под кроватью»
05.30 «Семьдесят два 

градуса ниже нуля»

КИНОКЛУБ
06.00 Х/ф «Меланхолия»
08.20 Х/ф «Четырёхликий 

лжец»
10.00, 02.00 Х/ф «Неприят-

ности с Гарри»
12.00, 04.00 Х/ф «Сопрово-

ждающий»
14.00 Х/ф «Не бойся 

темноты»
16.00 Х/ф «Три обезьяны»
18.00 Х/ф «Белый клык»
20.00 Х/ф «Храбрые 

перцем»
22.00 Х/ф «Чёрные небеса»
00.00 Х/ф «Няня с сюр-

призом»

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Олимпиада - день 

закрытия»
06.05 «Песни Александры 

Пахмутовой»
06.20 Мультфильм «Вол-

шебник Изумрудного 
города». «Элли встреча-
ется с друзьями»

06.50 Х/ф «Капитан Фра-
касс». 2 с.

08.00, 02.00 «Встреча с Ана-
толием Папановым»

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рождённые в СССР»

10.00 «София Ротару. 
«Песни года 1973, 04.00 
- 1985»

11.00 «Очевидное - не-
вероятное»

12.05 Мультфильм 
«Незнайка в Зеленом 
городе»

12.25 «Психодинамика 
колдовства». Теле-
спектакль

13.45 «Волшебник 20-го 
века - Кио - 100»

16.00 «Галина Уланова»
17.00 «Ядерный век. Куль-

тура и бомба». Телемост 
Москва - Бостон

18.20 Мультфильм «Не-
знайка - поэт»

18.40 Телеспектакль 
«Дом, где разбиваются 
сердца»

20.10 «Алла Пугачева 
встречает друзей»

22.00 «Все начинается с 
любви...»

23.00 «...До 16 и старше»
23.45 «Поет Лев Лещенко»
00.15 Мультфильм «Вол-

шебник Изумрудного 
города». «Загадочная 
пещера»

00.45 Х/ф «Капитан Фра-
касс». 1 с.

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 9 с.
20.00 Сериал «Надежда». 

10 с.
21.00 Сериал «Паутина - 2». 

ф.3. «Кодекс воровской 
чести». 3 с.

22.00 Х/ф «Тайник у Красных 
камней». 1 с.

23.30 Х/ф «Тайник у Красных 
камней». 2 с.

01.00 Сериал «Господа 
присяжные». 10 с.

02.00 Сериал «Надежда». 
11 с.

03.00 Сериал «Паутина - 2». 
ф.3. «Кодекс воровской 
чести». 4 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Зона вы-

садки»
05.00 Комедия «Фрэнки и 

Джонни»
07.10 Комедия «Бестол-

ковый»
09.00 Комедия «Вампир в 

Бруклине»
11.00 Комедия «Ночь в 

Роксбери»
13.00 Комедия «Добейся 

успеха»
14.50 Триллер «Маньчжур-

ский кандидат»
17.10 Комедия «Сити-

Айленд»
19.00 Драма «Девушка, 

которая взрывала воз-
душные замки»

21.40 Боевик «Черный 
дождь»

00.00 Драма «Ночи в стиле 
буги»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
06.30, 07.00, 07.30 Мультсе-

риал «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила-2»

08.00 «Из всех орудий»
09.00 «Новости 2+2»
09.15, 23.45 «Проспорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50, 19.45, 20.25 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.35 Х/ф «Пик Пик»
13.40 Х/ф «Охотники за 

сокровищами»
15.55 «Тайны мира. Ино-

планетяне»
17.00 «Хочу жить вечно»
18.00 «Неизвестные 

самолеты»
20.50 Третий квалификаци-

онный раунд Лиги Чем-
пионов УЕФА. Ответный 
матч «Мура(Словения)
(Болгария) - Арсенал 
(Киев). Прямая транс-
ляция

23.15 «Про Лигу Чемпи-
онов»

23.50, 00.50 Сериал 
«Секретные материа-
лы-5» (2)

01.50, 03.05 Сериал «Иван 
да Марья»

TV1000 ACTION
04.00 Детектив «Убийства 

в Оксфорде»
06.00 Боевик «Морские 

котики»
08.00 Научная фантастика 

«Сверхновая»
10.00 Фильм ужасов «1408»
12.00 Боевик «Такси 4»
14.00 Детектив «Идеаль-

ный побег»
16.00 Боевик «Отважные»
18.00 Боевик «Придорож-

ная закусочная»
20.00 Фильм ужасов «Пле-

теный человек»
22.00 Боевик «Механик»
00.00 Мягкая эротика 

«Уйти от всего этого»
00.50 Мягкая эротика 

«Девушка по вызову»
01.50 Мягкая эротика 

«Ангельские глазки»

ДОМ КИНО
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.05, 20.00 Сериал 

«На ножах»
04.50 Сериал «Сваты-3»
05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Драма «Бумер»
07.35 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского»
09.50 Комедия «Адам и 

Хева»
12.00 Сериал «Хлеб - имя 

существительное»
13.15 Х/ф «Мелодрама с по-

кушением на убийство»
14.30 Комедия «Гражданин 

Лёшка»
15.55 Мелодрама «Пре-

вратности судьбы»
17.30 Комедия «Цирк»
20.55 Драма «Бумер. Фильм 

второй»
22.50 Х/ф «Шаги импера-

тора»
00.05 Комедия «А человек 

играет на трубе»
01.15 Мелодрама «И 

жизнь, и слёзы, и 
любовь»

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Свадьба с 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Смешные 

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

мужчина»
21.15 Комедия «Пле-

мянник, или Русский 
бизнес 2»

MAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 Союзмуль-

тфильм
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.45, 00.10 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05, 13.15 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 16.00 Мультсериал 

«Сандокан-1»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Женские откро-

вения»
11.40, 22.05 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Кухня на шпильках»
20.20 «Игры сильнейших»
21.10 «КиноМакси»
23.05 «Удивительный мир 

автомобилей»

Четвер, 9 серпня
Cхід 5.38 Захід 20.28
Тривалість дня 14.50

Схід 23.10 Захід 13.56
Остання чверть

ТілецьМикита, Герман, Анфиса

УТ-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.20, 

14.30, 20.55 Погода
06.20, 06.35, 07.30, 07.50 

Тема дня
06.25, 06.40, 07.15, 07.45 

Страна on line
06.30 Заголовки
06.45 Хозяин в доме
06.50 Неизвестное от 

известных
06.55 Православный 

календарь
07.20 ТехноЭра
07.40 Глас народа
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15 Запомни
09.30, 14.35, 18.45, 20.35, 

21.15, 22.55, 23.30, 00.15 
Олимпийские страсти

11.00 Олимпиада-2012. 
Тхэквондо

11.50 Олимпиада-2012. 
Байдарка-каноэ

14.05 Олимпиада-2012. 
Художественная гим-
настика

15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: 
Олимпийские новости

15.50, 00.30 Олимпиа-
да-2012. Бокс

18.20, 02.30 Новости (с 
сурдопереводом)

19.25 Олимпиада-2012. 
Синхронное плавание, 
тхэквондо

21.20, 23.20 Олимпиа-
да-2012. Легкая атлетика

22.50 Тройка, Кено, Секун-
да удачи

00.00 Олимпийские 
новости

00.05 Телемост Киев-
Лондон

01.15 Олимпиада-2012. 
Вольная борьба

01.35 Олимпиада-2012. 
Баскетбол

02.15 Олимпийские игры. 
Дайджест дня

02.45 Хит-парад «Нацио-
нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.55 Олимпиада-2012

КАНАЛ «1+1»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (1)

08.00 Сериал «Дневник 
доктора Зайцевой»

09.05 «Их нравы»
10.15 «Полное перево-

площение - 3»
11.15 Х/ф «Невидимое при-

косновение» (1)
13.35, 03.50 Х/ф «Героиня 

своего романа» (1)
15.40 Х/ф «Химия чувств» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25, 05.20 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 Х/ф «Универсальный 
солдат» (2)

22.45 Х/ф «Универсальный 
солдат - 2: Возвраще-
ние» (2)

00.35 Х/ф «Универсальный 
солдат - 3: Новое на-
чало» (2)

02.20 Х/ф «Нападение пчел-
убийц» (2)

ИНТЕР
05.00 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.25 Сериал «Судьбы зага-

дочное завтра». Закл
09.35 Сериал «Тайны 

следствия - 8»
11.50 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2»
12.55 «Знак качества»
13.20 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.15 «Семейный суд»
15.15 «Судебные дела»
16.10 Сериал «Каменская 

6»
18.05 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 00.45 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» Закл
22.25 Х/ф «Подсадной»
01.10 Х/ф «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Огарева, 6»
04.00 Док.фильм «Осто-

рожно, НЛО!»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.30, 01.55, 02.50 

Погода
05.20, 02.25 Факты
05.45, 04.15 Свитанок
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.50 Спорт
06.40, 12.40 Анекдоты по-

украински
07.00 Сериал «Леся+Рома»

07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.40, 16.35 Сериал «Даль-

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

ские дьяволы»
15.25, 22.40 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.55 Сериал «Особо 

опасен»
00.55 Голые и смешные
02.00 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

02.55 Сериал «Кости-5»
03.40 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, 21.50 

«Юридическая консуль-
тация»

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 Х/ф «Время летать» 1 

категория
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.40 «Городской роман»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Жила-была 

девочка» 1 категория
16.30, 00.45 «Магiя при-

роди»
16.55 «Медицинский теле-

журнал»
17.15 «Магiя пироди»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
22.00, 22.00 «Смаки 

культур»
21.15, 21.15 «Косметичка»
21.45, 21.45 «Шаг на-

встречу»
23.25 Х/ф «Восхождение» 1 

категория
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

НОВЫЙ КАНАЛ
04.00 Сериал «Последний 

аккорд»
04.45 Служба розыска 

детей
04.50 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 23.20 

Погода
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25, 23.15 Спортрепортер
19.35 Пираньи
19.50 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
20.55 Х/ф «Золотой компас»
23.25 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
00.20 Сериал «Сердце-

едки»
03.00 Зона ночи Культура
03.05 Так нiхто не кохав
03.25, 04.30, 05.10 Зона 

ночи
03.30 Богдан Хмельниць-

кий
04.35 Пристрастi навколо 

символiки
04.55 Перетворення

СТБ
05.05 Х/ф «Раз на раз не 

приходится»(1)
06.15 Х/ф «Деревенская 

комедия»(1)
17.50, 22.00 «Вiкна- Но-

вини»

18.00 «Правила жизни. Обще-
пит: обратная сторона»

20.00 «Русские сенсации. 
Как завещали кумиры»

21.00 «Русские сенсации. 
Брат за брата»

22.25 Х/ф «Мы странно 
встретились» (1)

00.15 Х/ф «Зигзаг удачи»(1)
02.00 «Вiкна-Спорт»
02.10 Х/ф «Беспредел»(2)
03.45 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

03.10 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 18.55, 
21.30 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.35 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
09.00, 19.00 Сериал «Сказка 

о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Зеленый фургон»
14.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вадим Му-
лерман

15.20, 04.05 Заложники 
свободы

18.00, 03.40 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.35 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Роман Балаян
22.40 Кинофан: Х/ф «Не 

бойся, я с тобой»
01.40 Х/ф «Интимная одер-

жимость» (3)
05.20 Чудаки
05.45 Экстремикс

ТЕТ
06.00 Узнай как
06.15, 23.20 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 9 с. (1)
09.50 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 122 с. (1)
10.50 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 30 с. (1)

11.45 Сериал «Слон и 
принцесса» 2 с. (1)

12.10 Богиня шопинга
12.45 Сериал «Деффчонки» 

(1)
13.20 Сериал «Восьмидеся-

тые» 4 с. (1)
13.45 Сериал «Маргоша» 

30 с. (1)
14.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 10 с. (1)
15.45 Даешь молодежь!
16.20 Одна за всех
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.50, 19.35 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
18.55 БарДак
20.45 Сериал «Деффчонки» 

(2)
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.15 Чертовки в юбках
22.55 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.20 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 26 с. (3)

00.55 Х/ф «Хочу быть 
тобой» (2)

03.00 Дурнев + 1
03.25 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.50 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00 Сериал «След» 

(1)
09.00 Сериал «Супруги» (1)
10.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
11.00, 05.20 Сериал «Лого-

во змея» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть гово-

рят. Пули над городом»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.55 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.00 Сериал «Интерны» (1)
00.10 Х/ф «Смерть ей к 

лицу» (2)
02.10 Х/ф «Он, я и его 

друзья» (2)
04.30 Ток-шоу «Пусть 

говорят»

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
06.10 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.40 Х/ф «День командира 

дивизии» (1)
08.30, 19.00, 02.20, 04.40 

«Свiдок»
09.00 Сериал «Александр 

Македонский, или 
Киллер мафии»

11.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк»

12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.25 Сериал «Литейный»
15.20 Х/ф «Шизофрения»
18.35 «Случайный сви-

детель»
19.30 Сериал «Конвой 

PQ-17»
23.50 Х/ф «Белый шквал» (2)
02.50 «Речовий доказ»
04.10 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К 1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 15.00 «Самый умный»
11.05 «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»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.40 «Зал ожидания»
01.00 «Панаєхало»
01.30 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
04.00 Сериал «Последний 

аккорд»
04.45 Служба розыска 

детей
04.50 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20 Очевидец. Смешно 

до боли
07.30 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 03.00, 04.35 
канала

08.00 «Мой малыш»
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.35 Пираньи
19.50 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Тележурнал 

«Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Всё для тебя»
22.50 «Лучшие»
23.25 Сериал «Спасти 

Грейс»
00.20 Сериал «Сердце-

едки»
03.30 Богдан Хмельниць-

кий
04.30 Зона ночи

ПЛАНЕТА-СНГ
05.00 «Утро России»
09.05 Сериал «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья»

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 «Городок». Дайджест
11.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»
12.15 Ток-шоу «О самом 

главном»

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Самара»
20.20 «Юрмала»
22.10 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная»
00.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». 2с

01.30 Х/ф «Без году неделя»

НТВ-МИР
05.00 «НТВ утром»
07.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2». «Скелет 
в шкафу», «Коньяк для 
избранных»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Собственная 
гордость»

10.25 «Спасатели»
11.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 8 с.
12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30, 03.10 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт»

16.40, 04.15 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

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

19.30 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм третий. 
«Шофер» 1, 2 с.

21.25 Сериал «Москва. Три 
вокзала». «Настоящий 
полковник», «Сердечная 
недостаточность»

23.15 Сериал «Глухарь. 
Продолжение». «Гений», 
«Тьма»

01.10 «Таинственная Рос-
сия. Республика Саха. 
Следы инопланетной 
цивилизации?»

02.05 «Прокурорская про-
верка»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
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»
18.15 «Между нами, 

девочками»
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.35 Х/ф «Двойная про-

пажа»
00.50 Х/ф «Рецепт ее 

молодости»
02.35 Х/ф «На углу Арбата 

и улицы Бубулинас»
04.10 «Олимпиада - 80. 

Победить любой 
ценой»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная 

закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 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
15.30 «Между нами, 

девочками»
16.00 «Давай поженимся!»
16.50 «Поле чудес»
18.00 «Время»
18.20 «Большая разница»
18.55 Х/ф «Люблю тебя, 

чувак»
20.50 Концерт Раймонда 

Паулса «Лучшие песни»
22.30 Х/ф «Европейская 

история»
00.00 Х/ф «Город невест»
01.30 «Олимпиада - 80. 

Победить любой 
ценой»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Очарова-

ние зла». 2 с.
10.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 2 с.
11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы» 2 с.

15.00, 02.00 Сериал «Оча-
рование зла». 3 с.

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Сти-
лет-2». 9 с.

19.00, 00.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00, 03.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 3 с.
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.05 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 Рождение Израиля
14.15 Лекции и события
17.15 Невероятная исто-

рия чечетки
19.30 Революция на 

диване
21.05 Погода
21.10 Безумная неделя
22.10 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.55 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.05 Сериал «24» (2)
01.00 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Ада, - это же 

неудобно»

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ход конем»
09.00 Х/ф «Люди в океане»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.50 События
10.50 Х/ф «Чужой в доме»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.50 «Взрослые люди»
14.30 «Русские амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
16.55 Петровка, 38
17.15 Х/ф «Белый взрыв»
19.15 Док.фильм «Боль»
20.55 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
23.10 Таланты и по-

клонники. Валерий 
Золотухин

00.40 Х/ф «Концерт»
03.05 Док.фильм «Андрей 

Краско. Я остаюсь...»
03.55 Док.фильм «Любовь 

и голуби 57-го»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00, 03.55 Саундтреки
07.00 Х/ф «Год теленка»
08.30 Х/ф «Как стать счаст-

ливым»
10.10 Х/ф «Пена»
11.45 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
14.30 Х/ф «День команди-

ра дивизии»
16.15 Х/ф «Опасный воз-

раст»
17.55 Х/ф «Долгий путь в 

лабиринте»
22.15 Х/ф «Охота на лис»
23.55 Х/ф «Круг»
01.35 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
02.55 Киноляпы
04.55 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Cтрадивари»
10.50, 18.50, 02.50 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор» 4 с.

11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Измени мою жизнь»

13.35, 21.35, 05.35 Боевик 
«Клятва»

15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Принцесса Мари» 2 с.

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Мария, Мирабела в 
Транзистории»

06.10, 10.10, 14.10 Муль-
тсериал «Боцман и 
попугай» вып.4, «Куда 
идет слоненок», «Фут-
больные звезды», «Раз-
горох, два-горох...»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 15, 11.00 с., 
«Большой подземный 
бал», Мультфильм «Бог-
данчик и барабан»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», «Три 
мешка хитростей», 
«Сказка про колобок»

15.00 Х/ф «Капитан Немо». 
1 с. «Железный кит»

16.15 Мультсериал «Боц-
ман и попугай» вып.5, 
«Главный Звездный», 
«Медвежонок на 
дороге»

17.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 16 с., 
«Русалочка»

18.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Весёлый художник»

НАШЕ КИНО
07.00 «Самоубийца»
09.00 «Взбесившийся 

автобус»
11.00 «Мой боевой 

расчет»

13.00 «Доктор Калюжный»
14.30 «Тихое следствие»
16.00 «Чужая жена и муж 

под кроватью»
17.30 «Семьдесят два 

градуса ниже нуля»
19.00 «Старые стены»
21.00 «Дух»
23.00 «Авантюра»
01.00 «Ты должен жить»
02.30 «Тайная сила»
04.00, 05.30 «Юность 

Петра»

КИНОКЛУБ
06.00 Х/ф «Не бойся 

темноты»
08.00 Х/ф «Три обезьяны»
10.00, 02.00 Х/ф «Белый 

клык»
12.00, 04.00 Х/ф «Храбрые 

перцем»
14.00 Х/ф «Чёрные небеса»
16.00 Х/ф «Няня с сюр-

призом»
18.00 Х/ф «Веселушка»
20.00 Х/ф «Ты встретишь 

таинственного не-
знакомца»

22.00 Х/ф «Отточенное 
лезвие»

00.15 Х/ф «Спящая кра-
савица»

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Очевидное - не-

вероятное»
06.05 Мультфильм 

«Незнайка в Зеленом 
городе»

06.25 Телеспектакль 
«Психодинамика 
колдовства»

07.45 «Волшебник 20-го 
века - Кио - 100»

09.00, 15.00, 03.00 «Рож-
дённые в СССР»

10.00 «Галина Уланова»
11.00 «Ядерный век. 

Культура и бомба». 
Телемост Москва - 
Бостон

12.20 Мультфильм «Не-
знайка - поэт»

12.40, 18.30 Телеспектакль 
«Дом, где разбиваются 
сердца»

14.10, 20.05 «Алла Пугаче-
ва встречает друзей»

16.00 «Все начинается с 
любви...»

17.00 «Утренняя почта»
17.40 «Сиди и смотри»
18.00 Мультфильм «Не-

знайка - музыкант»
21.00 «Колба времени»
22.00 Программа «ТЕМА»
23.00 «Олимпиада - день 

закрытия»
00.05 «Песни Александры 

Пахмутовой»
00.20 Мультфильм «Вол-

шебник Изумрудного 
города». «Элли встре-
чается с друзьями»

00.50 Х/ф «Капитан Фра-
касс». 2 с.

02.00 «Встреча с Анатоли-
ем Папановым»

04.00 «София Ротару. «Пес-
ни года 1973 - 1985»

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 10 с.
20.00 Сериал «Надежда». 

11 с.
21.00 Сериал «Паутина 

- 2». ф.3. «Кодекс во-
ровской чести». 4 с.

22.00 Х/ф «Тайник у Крас-
ных камней». 2 с.

23.30 Х/ф «Тайник у Крас-
ных камней». 3 с.

01.00 Сериал «Господа 
присяжные». 11 с.

02.00 Сериал «Надежда». 
12 с.

03.00 Сериал «Паутина 
- 3». ф.1. «Ваш выход, 
маэстро». 1 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Бестол-

ковый»
05.00 Комедия «Добейся 

успеха»
07.00 Комедия «Ночь в 

Роксбери»
08.40 Триллер «Мань-

чжурский кандидат»
11.00 Комедия «Сити-

Айленд»
12.50 Приключения 

«Идеальный шторм»
15.05 Драма «Генсбур. 

Любовь хулигана»
17.25 Комедия «Образцо-

вый самец»
19.00 Комедия «Коэффи-

циент интеллекта»
20.50 Драма «Ночи в 

стиле буги»
23.30 Комедия «Суперзвезда»
01.10 Драма «Целуя 

девушек»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
06.30, 07.00, 07.30 

Мультсериал «Бен 10. 
Инопланетная сверх-
сила-2»

08.00 «Из всех орудий»
09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.40 «Про-

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50, 19.50, 20.35 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.35 Х/ф «Ас из асов»
13.50 Х/ф «Принц воров»
15.55 «Тайны мира. Гиблое 

место»
17.00 «Пирамиды - антен-

ны Вселенной»
18.00 «Тайны времени. 

Солнце просыпается»
21.20, 22.30 Сериал «По-

бег» (2)
23.40 Сериал «Секретные 

материалы-5» (2)
00.45 Х/ф «Основные 

цвета» (2)
03.40, 04.30 Сериал «Иван 

да Марья»
05.20 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 ACTION
04.00 Детектив «Идеаль-

ный побег»
06.00 Боевик «Отважные»
08.00 Боевик «Шанхай-

ские рыцари»
10.00 Драма «Все ради 

нее»
12.00 Боевик «Механик»
14.00 Боевик «Планета 

динозавров»
16.00 Драма «Открытое 

море»
18.00 Научная фантастика 

«Монстры»
20.00 Триллер «Стигматы»
22.00 Боевик «Широко 

шагая»
00.00 Мягкая эротика «Де-

вушка по вызову»
01.00 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви»
01.55 Мягкая эротика 

«Юная душой»

ДОМ КИНО
03.00, 19.05 Сериал «Адъ-

ютанты любви»
03.50, 11.05, 20.00 Сериал 

«На ножах»
04.45 Сериал «Сваты-3»
05.40, 11.00, 13.10, 20.50, 

02.55 «Окно в кино»
05.45 Драма «Бумер. 

Фильм второй»
07.40 Комедия «В Альде-

баран!»
08.05 Кинороман «Белый 

Бим Чёрное Ухо»
12.00 Сериал «Хлеб - имя 

существительное»
13.15 Мюзикл «Безумный 

день»
14.20 Детектив «Город 

принял»
15.40 Трагикомедия «Я 

остаюсь»
17.30 Комедия «Не может 

быть»
20.55 Комедия «32-е 

декабря»
22.20 Драма «Середина 

жизни»
00.35 Трагикомедия 

«Двадцать минут с 
ангелом»

01.40 Мелодрама «Алма-
зы для Марии»

ГУМОР ТБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Слуга 

двух господ»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Идеаль-

ный мужчина»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Любовью 

за любовь»
21.15 Комедия «Комедия 

сурового режима»

MAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 Союзмуль-

тфильм
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 00.05 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.15 Мультсериал «Сан-

докан-1»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 Фестиваль ТВ-Старт
11.40 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
12.45 «Удивительный 

мир автомобилей»
16.00 «Почему, что, где?»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Лица вещей»
20.20 «Тур-Гламур»
21.10 Разговоры про это
22.05 Х/ф «Вы мне писали»

П’ятниця, 10 серпня
Cхід 5.39 Захід 20.27
Тривалість дня 14.48

Схід 23.45 
Захід 14.57

ТілецьПрохор, Тимон, Юліан

УТ-1
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 09.00, 

09.20, 11.25, 14.10, 18.30 
Погода

06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00 Мировой рекорд 

украинской песни
09.05 Школа юного супе-

рагента
09.35, 14.15, 18.45, 20.10, 

23.05, 00.15 Олимпий-
ские страсти

11.00, 21.30, 22.55 Олим-
пиада-2012. Легкая 
атлетика

11.10, 19.20 Олимпиа-
да-2012. Современное 
пятиборье

11.35 Олимпиада-2012. 
Байдарка-каноэ

13.15, 00.40 Олимпиа-
да-2012. Прыжки в воду

15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: 
Олимпийские новости

15.25, 17.00, 19.45, 20.25 
Олимпиада-2012. 
Вольная борьба

16.00, 17.45 Олимпиа-
да-2012. Художествен-
ная гимнастика

18.00, 21.20 Олимпиа-
да-2012. Современное 
единоборство

20.50 Мегалот
20.55 Обратная связь
21.00, 02.15 Итоги дня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
00.00 Олимпийские 

новости
00.05 Телемост Киев-

Лондон
02.00 Олимпийские 

игры. Дайджест дня
02.35 Олимпиада-2012
04.35 Мультсериал 

«Сандокан»

КАНАЛ «1+1»
06.15 Мультфильм 

«Смурфы» (1)
07.00 «Настоящие врачи 

- 2»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба» (1)
11.05, 04.55 «Мир наи-

знанку - 2: Индия»
12.00 «Десять шагов к 

любви - 2»
13.10 Худ.фильм «Вол-

шебное дерево» (1)
15.05, 20.00 Худ.фильм 

«Тонкая грань» (1)
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
00.05 Худ.фильм «Убей 

меня нежно» (3)
01.55 Худ.фильм  «Уни-

версальный солдат» (2)
03.35 Худ.фильм  «Уни-

версальный солдат - 2: 
Возвращение» (2)

ИНТЕР
05.05 «Парк автомобиль-

ного периода»
05.30 «Любить и нена-

видеть»
09.10 «Орел и Решка»
10.10, 03.15 «ДOстояние 

РЕспублики». Песни 
Игоря Крутого

12.45 Худ.фильм «Не-
вестка»

14.10 Худ.фильм «Петров-
ка, 38»

16.05 Худ.фильм «Ога-
рева, 6»

18.00 «Международный 
фестиваль юмора 
«Юрмала 2011»»

20.00, 01.35 «Подроб-
ности»

20.30 «Вечерний квартал»
22.40, 02.05 «Битва компо-

зиторов»
00.05 Худ.фильм «Чай с 

бергамотом»

ICTV
04.55 Свитанок
05.00 Факты
05.30 Погода
05.35 Другой футбол
06.00 Козырная жизнь
06.50, 04.10 Сериал «Поли-

цейская академия»
08.45 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный 

вопрос
11.30 Стоп-10
12.50 Провокатор. Спец-

выпуск
13.15 Спорт
13.20 Твой счет
14.25 Смотреть всем!
15.30 Худ.фильм «Вне 

досягаемости»
17.40 Максимум в 

Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «И цело-

го мира мало»

21.50 Худ.фильм «Ма-
монт» (2)

23.50 Наша Russia
00.50 Голые и смешные
01.50 Худ.фильм «Люблю 

тебя, чувак» (2)
03.30 Сериал «Тринад-

цатый»

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 «Таємницi 

фокусiв»
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 Худ.фильм «Восхож-

дение» 1 категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Смаки культур»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Док.фильм «Кредо 

Евминова»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Городской роман»
22.30 Мультфильм
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Худ.фильм «Золуш-

ка» 1 категория
04.30, 05.30 «Музыкаль-

ный калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
06.45 Интуиция
09.00 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

10.00 КабриоЛето
11.00 Пикник
11.55 Новый взгляд
13.00 Кухня на двоих
14.00 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
14.50 Худ.фильм «Яма-

каси»
16.45 Худ.фильм «Золо-

той компас»
19.00 Худ.фильм «Первая 

дочь»
21.05 Худ.фильм «Се-

мьянин»
23.55 Спортрепортер
00.00 Худ.фильм «День 

Святого Валентина» (2)
02.20 Сериал «Сердце-

едки»
03.55 Зона ночи Культура
04.00 Обожнювана
04.20, 05.10, 05.35 Зона 

ночи
04.25 Богдан Хмель-

ницький
05.15 Моя адреса - Солов-

ки. Тягар мовчання

СТБ
05.10 «Наши любимые 

мультфильмы: Сказка о 
царе Салтане» (1)

06.00 Худ.фильм «Зигзаг 
удачи»(1)

07.35 «Караоке на 
Майдане»

08.35 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.45 «Едим дома»
09.55 Худ.фильм «Неве-

роятные приключения 
итальянцев в России» 
(1)

12.00 «Невероятная 
правда о звездах»

14.50 «Звездная жизнь. 
Роль ценою в жизнь»

15.55 «Звездная жизнь. 
Одиночество первых 
красавиц»

16.55 «Звездная жизнь. 
Одиночество первых 
красавиц - 2»

18.00 Худ.фильм «Ло-
вушка»

22.05 «Моя правда. Авра-
ам Руссо. Покаяние»

23.10 «Моя правда. Елена 
Проклова»

00.10 «Моя правда. Татья-
на Догилева»

01.10 Худ.фильм «Ширли-
Мырли»(1)

03.40 Худ.фильм «По 
главной улице с орке-
стром»(1)

ТОНИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.00, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.15 Будь в курсе!
07.50, 16.00 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50, 16.25 Мультфильмы
09.00, 20.45 В гостях у 

Дмитрия Гордона. 
Роман Балаян

10.05 Неизвестная 
планета

11.05 Худ.фильм 
«Каникулы Петрова и 
Васечкина»

14.00 За семь морей
14.35 Арт City
16.40 Дневник для 

родителей
17.10 Концерт груп-

пы «Иванушки 
International»

18.15 Кумиры
18.30, 02.50 Социальный 

пульс выходных
19.00 Самые загадочные 

места Земли
20.00, 03.20 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

21.45 Захватывающая 
природа: грандиозные 
ландшафты мира

23.30 Кинофан: Худ.фильм 
«Священные мессы» (2)

01.30 Худ.фильм «Писа-
тельские страсти» (3)

03.50 Остарбайтеры
04.35 Социальный статус: 

ваш дом
05.20 Чудаки
05.45 Экстремикс

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, 13.20 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
12.40 ТЕТ
13.50 Худ.фильм «Хуже не 

будет» (1)
15.45 Королева бала 2
16.50 Худ.фильм «Артур и 

месть Урдалака» (1)
18.45 Худ.фильм «Горячие 

головы» (1)
20.35 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.45 Худ.фильм «Чу-

жой-3» (2)
00.55 Худ.фильм «Мулен 

Руж» (1)
02.55 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.25 Со-

бытия
07.10 События Спорт
07.15 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
07.25, 14.00 Сериал «Ин-

терны» (1)
08.00 Худ.фильм «К-9: Со-

бачья работа» (1)
10.00 Тайны звезд
11.00, 03.45 Сериал «До-

рожный патруль - 4» (1)
12.00, 04.30 Сериал «До-

рожный патруль - 5» (1)
16.10 Сериал «Ребенок 

пополам» (1)
18.00, 19.20 Сериал 

«Игра» (1)
22.30 Сериал «Бежать» (1)
01.20 Худ.фильм «Игра» 

(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 «Маши-

на 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»
07.20 Худ.фильм «Жаркий 

день»
09.25, 12.45 Сериал «Кон-

вой PQ-17»
11.30 «Речовий доказ». 

Воровка в законе
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
14.45 Сериал «Выхожу 

тебя искать»
19.00 Сериал «Тайны 

следствия - 10» (1)
23.45 «Случайный сви-

детель»
00.10 Худ.фильм «Крова-

вый полет» (2)
02.10 «Речовий доказ»
03.05 «Агенты влияния»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К 1
05.45 «Утро на К1»
08.05 Мультфильмы
09.00 Мультфильм 

«Приключения мишек 
Гамми»

10.05 Мультфильм «Дон 
Кихот»

11.55 Худ.фильм «Дети 
острова сокровищ» 1ч

14.00 Худ.фильм «В ожи-
дании любви»

17.55 Худ.фильм «Невеста 
с того света»

19.55, 01.15 Сериал 
«Корабль»

21.45 Сериал «Сверхъе-
стественное» (2)

02.35 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
06.45 Интуиция
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Просто собака»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Лучшие»
11.00 Пикник
11.55 Новый взгляд
13.00 Кухня на двоих
14.00 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
14.50 Худ.фильм «Яма-

каси»
16.45 Худ.фильм «Золо-

той компас»
19.00 Худ.фильм «Первая 

дочь»
21.05 Худ.фильм «Се-

мьянин»
23.55 Спортрепортер
00.00 Худ.фильм «День 

Святого Валентина»
02.20 Сериал «Сердце-

едки»
03.55 Зона ночi Культура
04.00 Обожнювана
04.20, 05.10 Зона ночи
04.25 Богдан Хмель-

ницький
05.15 Моя адреса - Солов-

ки. Тягар мовчання
05.35 Зона ночi

ПЛАНЕТА-СНГ
05.00, 13.30 «Вся Россия»
05.15 «Юрмала»
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Вести
07.20 Худ.фильм «Без 

году неделя»
08.40 Мультфильм
08.50 «В мире животных»
09.20 «Субботник»
10.20 Худ.фильм «Полынь 

- трава окаянная»
12.05, 04.15 «Неокончен-

ная война Анатолия 
Папанова»

13.20 Местное время. 
Вести-Москва

13.40 «Честный детектив»
14.10 «Искатели»
15.05, 00.55 Худ.фильм 

«Всегда со мною...»
17.05, 02.40 «Субботний 

вечер»
19.30 Худ.фильм «Зимнее 

танго»
22.55 Худ.фильм «Моя 

любовь»

НТВ-МИР
05.10 Комедия «Кубан-

ские казаки»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 «Просто цирк»
07.55 «Главная дорога»
08.30 «Эксклюзив» «Про-

тоиерей Д.Смирнов 
«Иконы не тонут»

09.25 «Русская начинка»
10.00 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

11.00 «Квартирный 
вопрос»

12.25 Сериал «Дорожный 
патруль-4». «Чужой 
товар», «Квадрат 
сатаны»

14.15 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

15.05 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-10» 
«Любовь он-лайн»

16.05 «Очная ставка»
17.05 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

17.45 «Музыкальные 
истории»

18.30 «Луч света»
19.05 «Самые громкие 

русские сенсации»
20.45 «Ты не поверишь!»
21.35 Фильм «Битцевский 

маньяк» из цикла 
«Важняк»

23.25 «Профессия - ре-
портер»

23.55 Сериал «Час 
Волкова» «Пантомима», 
«Интеллигентные 
люди»

01.45 «Ты суперстар. 
Бенефис. Я остаюсь, 
чтобы жить»

04.40 Сериал «Адвокат» 
«Любовник», «Работа 
над ошибками»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «Гении и злодеи»
07.05 Худ.фильм «Душа»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Андрей Соколов. 

Долгая дорога в ЗАГС»
12.15 Худ.фильм «Стар-

ший сын»
15.00 «Битва за воздух»
16.00 Сериал «Хиромант. 

Линии судеб»
19.15 «КВН». Премьер-

лига
21.00 «Время»
21.25 «Пусть говорят». 

«Аффтар жжот!»
00.05 Худ.фильм «Три дня 

вне закона»
02.05 Худ.фильм «Зеле-

ный огонек»
03.25 Худ.фильм «Созвез-

дие Козлотура»
04.35 «Поле чудес»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Худ.фильм «Теща»
04.20 Худ.фильм «Душа»
05.50 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.45 «Слово пастыря»
07.20 Смак
08.00 «Андрей Соколов. 

Долгая дорога в ЗАГС»
09.25 Худ.фильм «Таин-

ственный остров»
11.05 «Битва за воздух»
12.00 Худ.фильм «Стар-

ший сын»
14.20 Сериал «Хиромант»
15.00 Вечерние новости
15.10 «Хиромант». Про-

должение
16.20 «КВН». Премьер-

лига
18.00 «Время»
18.25 «Пусть говорят». 

«Аффтар жжот!»
20.25 Худ.фильм «Микс»
22.05 Худ.фильм «Три дня 

вне закона»
23.40 Худ.фильм «Чело-

век, который закрыл 
город»

01.00 Худ.фильм «Эффект 
Ромашкина»

02.05 «Маленькие гиган-
ты большого кино»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00, 01.30 «Мультфиль-
мы»

08.00 «Вечерние новости 
из Америки»

09.00 «Клинч»
10.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком». 3 
серия

11.00 Сериал «Передел. 
Кровь с молоком». 4 
серия

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером» Гость 
программы. Богдан 
Ступка

13.00, 03.00 Худ.фильм 
«Жаворонок»

14.30 Программа «Живое 
слово»

15.00, 02.00 Сериал 
«Горыныч и Виктория». 
7 серия «Чайная прин-
цесса» (часть 1)

16.00, 01.00 «Американ-
ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00 Сериал «Стилет-2». 

10, 05.00 серия
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком». 5 
серия

21.00 «Израиль за не-
делю»

22.00 Сериал «Передел. 
Кровь с молоком». 6 
серия

23.00 Худ.фильм «Штаны»

TBI
06.30 Благая весть с 

Риком Реннером
07.00, 23.15 ЭкспериМен-

тальный
08.00, 04.00 Звериная 

работа
08.30 Об избранниках
10.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
11.15 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
11.30 Как уходили кумиры. 

Галина Уланова
12.00 Как уходили кумиры. 

Александр Галич
12.30 Как уходили кумиры. 

Георгий Товстоногов
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30, 14.00 Вокруг света
15.00, 20.15 Секреты полов
16.15 Политклуб Виталия 

Портникова
18.15 Удивительные 

парки развлечений
19.15 Безумная неделя
21.15 Лекции и события
00.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Девуш-

ки из Новолипок»

ТВ ЦЕНТР
04.40 Марш-бросок
05.15 Мультфильм 

«Маугли»
06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Док.фильм «Гигант-

ские выдры»
08.45 Мультфильмы «Ну, 

погоди!», «Веселая 
карусель»

09.05 Худ.фильм «Остров 
сокровищ»

10.30, 16.30, 18.00, 20.00, 
22.20 События

10.45 Тайны нашего 
кино. «Неуловимые 
мстители»

11.20 Худ.фильм «Неуло-
вимые мстители»

12.50 Худ.фильм «Новые 
приключения неуло-
вимых»

14.30 Худ.фильм «Фан-
томас»

16.45 Петровка, 38
17.00 «Расследования 

Мердока»
18.05 Худ.фильм «Две 

истории о любви»
20.20 Сериал «Мисс 

Марпл Агаты Кристи»
22.40 Худ.фильм «Парк 

советского периода»
01.05 Худ.фильм «Бес»
03.00 Док.фильм «Боль»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Худ.фильм «Весна 

на Одере»
07.50 Худ.фильм «Следую 

своим курсом»
09.25 Худ.фильм «Вызыва-

ем огонь на себя»
15.45 Худ.фильм «Бло-

када»
22.45 Худ.фильм «Доброе 

утро, Вьетнам»
00.55 Худ.фильм «Некуда 

бежать»
02.25 Худ.фильм «Круг»
03.25 Киноляпы
04.10 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Когда солнце было 
Богом» 1 серия

09.55, 17.55, 01.55 Комедия 
«Шекспир по новому: 
Сон в летнюю ночь»

11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Нора»

13.20, 21.20, 05.20 Коме-
дия «После прочтения 
сжечь»

15.00, 23.00, 07.00 Коме-
дия «Троцкий»

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Капитан Немо». 
1 серия «Железный 
кит»

06.15, 10.15, 14.15 Муль-
тсериал «Боцман и по-
пугай» вып.5, «Главный 
Звездный», «Медвежо-
нок на дороге»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 16, 11.00 с., 
«Русалочка»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Весёлый художник», 
«Заяц Коська и род-
ничок»

15.00 Худ.фильм «Капитан 
Немо». 2 серия «Принц 
Даккар»

16.10 Мультсериал «При-
ключения кузнечика 
Кузи» история 1, «Вер-
ните Рекса», «Паро-
возик из Ромашкова», 
«Муха-Цокотуха»

17.00 Худ.фильм «Магия 
черная и белая»

18.15 Мультфильм «Дюй-
мовочка»

НАШЕ КИНО
07.00 «Старые стены»
09.00 «Дух»
11.00 «Авантюра»
13.00 «Ты должен жить»
14.30 «Тайная сила»
16.00, 17.30 «Юность Петра»
19.00 «Осторожно, 

бабушка!»
21.00 «Макаров»
23.00 «Воскресный папа»
01.00 «Антон Иванович 

сердится»
02.30 «Анна и командор»
04.00, 05.30 «В начале 

славных дел»

КИНОКЛУБ
06.00 Худ.фильм «Чёрные 

небеса»
08.00 Худ.фильм «Няня с 

сюрпризом»
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Веселушка»
12.00, 04.00 Худ.фильм «Ты 

встретишь таинствен-
ного незнакомца»

14.00 Худ.фильм «От-
точенное лезвие»

16.20 Худ.фильм «Кунг-фу 
кролик»

18.00 Худ.фильм «Герой 
её романа»

19.40 «Плюс кино»
20.10 Худ.фильм  «Пост-

скриптум»
22.00 Худ.фильм «Предел 

риска»
00.00 Худ.фильм «Любов-

ник леди Чаттерлей»

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Ядерный век. 

Культура и бомба». 
Телемост Москва - 
Бостон

06.20 Мультфильм «Не-
знайка - поэт»

06.40, 12.30 Телеспектакль 
«Дом, где разбиваются 
сердца»

08.10, 14.05 «Алла Пугаче-
ва встречает друзей»

09.00, 03.00 «Рождённые 
в СССР»

10.00 «Все начинается с 
любви...»

11.00 «Утренняя почта»
11.40 «Сиди и смотри»
12.00 Мультфильм «Не-

знайка - музыкант»
15.00 «Колба времени»
16.00 Программа «ТЕМА»
17.00 «До и после ...»
18.20 «Вокруг смеха»
20.00 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады»
21.10 «Проснись и пой!». 

Телеспектакль
23.00 «Очевидное - не-

вероятное»
00.05 Мультфильм 

«Незнайка в Зеленом 
городе»

00.25 «Психодинамика 
колдовства». Теле-
спектакль

01.45 «Волшебник 20-го 
века - Кио - 100»

04.00 «Галина Уланова»

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 11 серия
20.00 Сериал «Надежда». 

12 серия
21.00 Сериал «Паутина 

- 3». ф.1. «Ваш выход, 
маэстро». 1 серия

22.00 Худ.фильм «Тайник 
у Красных камней». 
3 серия

23.30 Худ.фильм «Тайник 
у Красных камней». 4 с.

01.00 Сериал «Господа 
присяжные». 12 серия

02.00 Сериал «Катерина». 
1 серия

03.00 Сериал «Паутина 
- 3». ф.1. «Ваш выход, 
маэстро». 2 серия

TV 1000
03.00 Драма «Генсбур. 

Любовь хулигана»
05.30 Комедия «Это 

развод!»
07.20 Комедия «В поисках 

Галактики»
09.20 Комедия «Образцо-

вый самец»
11.00 Приключения 

«Идеальный шторм»
13.15 Мультфильм «Пау-

тина Шарлотты»
15.00 Комедия «Коэффи-

циент интеллекта»
17.00 Драма «Умереть 

заново»
19.00 Драма «Мальчики 

возвращаются»

20.50 Комедия «Суперз-
везда»

22.30 Драма «Целуя 
девушек»

01.00 Драма «Одинокий 
мужчина»

«2+2»
08.00, 05.15 «Мультфильмы»
08.55, 09.35 Мультсериал 

«Генератор Рекс»
09.55 «Проспорт»
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.15 «Улетное видео 
по-русски»

14.50, 15.55, 17.00, 18.10 
Сериал «Афганский 
призрак»

19.20 Чемпионат Украи-
ны по футболу. 5 Тур. 
«Днепр - Говерла» (пря-
мая трансляция)

21.30 Худ.фильм «Без-
дна» (2)

01.25 Худ.фильм «Диното-
пия. Аутсайдеры» (2)

03.10 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

03.35, 04.25 Сериал «Иван 
да Марья»

TV1000 ACTION
04.00 Боевик «Планета 

динозавров»
06.00 Драма «Открытое 

море»
08.00 Научная фантастика 

«Монстры»
10.00 Триллер «13»
12.00 Боевик «Широко 

шагая»
13.40 Боевик «Взвод»
16.00 Боевик «Орки»
18.00 Боевик «Мои счаст-

ливые звезды»
20.00 Фильм ужасов «100 

футов»
21.50 Боевик «Полко-

водцы»
00.00 Мягкая эротика 

«Юная душой»
01.00 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую»
01.55 Мягкая эротика 

«Струны души»

ДОМ КИНО
03.00, 19.05 Сериал «Адъ-

ютанты любви»
03.55 Сериал «На ножах»
04.45 Комедия «32-е 

декабря»
06.15 Кинороман «Борец 

и клоун»
07.55 Детектив «Вопреки 

всему»
09.05 Комедия «За 

спичками»
10.40 В. Быков «Пойти и не 

вернуться»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Трагикомедия 

«Блондинка за углом»
13.25 Худ.фильм «Овод»
15.05 Комедия «Собака 

на сене»
17.15 Мелодрама 

«Караси»
20.00 Комедия «На море»
21.40 Трагикомедия 

«Невероятное пари, 
или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто 
лет назад»

23.00 Драма «Дом Солнца»
00.40 Детектив «Гибель 31 

отдела»

ГУМОР ТБ
05.00 Комедия «Старый 

всадник»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Любовью 

за любовь»
13.00 Гуморины из торбины
15.00 Комедия «Вечерний 

лабиринт»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Веселень-

кая поездка»

MAXXI-TV
06.30, 08.35, 17.25, 00.40 

MaxxiМузыка
07.40, 17.50 «Сбросим 

лишнее»
08.00 «Сделано руками»
08.55 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.05 Йога
09.45, 12.25, 14.50 Союз-

мультфильм
10.20, 12.50 Все про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпиль-

ках»
11.40 «Воспитание до-

машних животных»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
18.10 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.25 «Игры сильнейших»
19.50 «По ту сторону 

звезд»
20.55 «Женские откро-

вения»
21.40 «КиноМакси»
22.20 Худ.фильм  «Узел-

ки»

Субота, 11 серпня
Cхід 5.41 Захід 20.25
Тривалість дня 14.44

Схід 0.28
Захід 15.53

БлизнюкиСерафима, Константин
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 08.40, 09.00, 

14.00, 18.10, 18.45 
Погода

06.10 Мультфильм
06.20 Шаг к звездам
07.00 Это было недавно, 

это было давно. 
Смеяться, право, не 
грешно...

07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.45 Олимпийский 

вызов
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.05 Страну - народу
10.20, 14.10, 18.25, 00.00 

Олимпийские страсти
11.30 Олимпиада-2012. 

Волейбол
15.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олим-

пийские новости
15.30 Олимпиада-2012. 

Бокс
17.50 Олимпиада-2012. 

Вольная борьба
18.40 Олимпийские 

новости
18.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-ли-
га. «Шахтер» (Донецк) - 
«Ворскла» (Полтава)

20.50, 01.40 Главный 
аргумент

21.00, 01.25 Итоги дня
21.15 Олимпийские стра-

сти. Дайджест дня
22.00 Олимпиада-2012. 

Церемония закрытия
01.20 Тройка, Кено, 

Максима
01.50 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
02.10 Олимпиада-2012
04.10 Худ.фильм «Мир 

прекрасный»

КАНАЛ «1+1»
06.00 Худ.фильм «Моло-

дая Виктория» (1)
07.45 Мультфильм (1)
08.05 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба» (1)
11.05 Худ.фильм «Тонкая 

грань» (1)
19.30, 01.15 «Телевизион-

ная служба новостей»
20.00 Худ.фильм «Ирония 

судьбы, или С легким 
паром!» (1)

00.15 «Светская жизнь»
01.45 Худ.фильм «Комната 

смерти» (3)
03.35 Худ.фильм «Убей 

меня нежно» (3)
05.10 «Десять шагов к 

любви - 2»

ИНТЕР
05.35 Сериал «Любить и 

ненавидеть»
09.30 «Школа доктора 

Комаровского»
10.05 Худ.фильм «Любовь 

одна»
12.05 Худ.фильм «Под-

садной»
14.05 Сериал «Сивый 

Мерин»
18.05, 20.25 Сериал 

«Салями»
20.00 «Подробности»
22.20 Худ.фильм «Зона 

высадки» (2)
00.15 Подробности
00.55 Худ.фильм «Один 

прекрасный день»
02.40 Док.фильм «Поту-

сторонний мир. Сны»
03.30 Худ.фильм «Не-

вестка»

ICTV
05.35, 05.55 Погода
05.40 Факты
06.00 Квартирный вопрос
06.50 Анекдоты по-

украински
07.20 Дача
07.50 Твой счет
08.50 Смотреть всем!
09.55 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Максимум в Украине
13.30, 00.15 Наша Russia
14.05 Худ.фильм «Вне 

досягаемости»
16.00 Худ.фильм «И цело-

го мира мало»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Умри, но 

не сейчас»
21.55 Худ.фильм «Снай-

пер-3» (2)
00.55 Худ.фильм «Ма-

монт» (2)
02.30 Интерактив. Еже-

недельник
02.45 Худ.фильм «Люблю 

тебя, чувак» (2)
04.30 Свитанок

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»

07.00 «В гостях у Ладика и 
Маши»

07.15, 15.35, 20.15 «Рас-
суждалки»

07.25 «Мини-путеше-
ствия»

07.30, 12.00, 20.30, 01.30 
«Мiсто. Тиждень»

08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 
21.00, 22.55 «Погода»

08.05, 12.40, 16.30, 21.05 
Телегазета

08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Худ.фильм «Золуш-

ка» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Док.фильм «Кредо 

Евминова»
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 Худ.фильм 

«Александр Невский» 1 
категория

18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Ха-ха шоу»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35 Сериал «Последний 

аккорд»
06.20 Клипсы
06.40, 08.00 Интуиция
07.45 Церковь Христова
09.10 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.45 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.10 Кто сверху?
12.05 Мачо не плачут
12.55 Шуры-Амуры
14.00 Светлые головы. 

Летние игры
15.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
16.50 Худ.фильм «Первая 

дочь»
19.00 Худ.фильм «Семья-

нин»
21.25 Худ.фильм «Кейт 

и Лео»
00.05 Спортрепортер
00.10 Худ.фильм «Вооб-

ражариум доктора 
Парнаса» (2)

02.30 Сериал «Сердце-
едки»

04.05 Зона ночи Культура
04.10 Княгиня Ольга
04.20, 05.10 Зона ночи
04.25 Богдан Хмельниць-

кий

СТБ
06.00 «Наши любимые 

мультфильмы: Приклю-
чения Буратино»(1)

07.05 Худ.фильм «Вас вы-
зывает Таймыр»(1)

08.55 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.05 «Едим дома»
10.55, 00.20 «Невероятные 

истории любви»
11.55 «Караоке на Май-

дане»
12.55 «Звездная жизнь. 

Возвращенные к 
жизни»

13.50 «Русские сенсации. 
Как завещали кумиры»

14.50 Худ.фильм «Ло-
вушка»

19.00 «Битва экстрасен-
сов»

20.00 Худ.фильм «Милли-
онер»(1)

22.15 Худ.фильм «Канику-
лы любви»(1)

01.20 Худ.фильм «Ищите 
женщину»(1)

03.55 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Захватывающая 

природа: грандиозные 
ландшафты мира

07.35, 20.35 Светские 
хроники

08.00 Социальный пульс 
выходных

08.40, 12.15, 16.10, 18.55, 
20.05 Погода

09.00 Воспитание дете-
нышей

10.00, 02.55 Ронин. 
Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.45 Ф-стиль
11.10 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Роман Балаян
12.20 Худ.фильм «Про 

Витю, про Машу и 
морскую пехоту»

14.10, 16.55 Мультфильмы
14.30 За семь морей

15.20, 20.00 Цивилизация 
Incognita

15.30 Арт City
17.15 Неизвестная 

планета
17.50, 02.10 Будь в курсе!
18.30, 02.30 Мир за неделю
19.00 Самые загадочные 

места Земли
19.30 Стрела
20.10 Кумиры
21.00, 03.25 Прощай! 

Прости... ХХ век
21.55 Кинофан: Худ.фильм 

«Штольня» (2)
23.45 Концерт груп-

пы «Иванушки 
International»

00.35 Худ.фильм «Непри-
стойное поведение» (3)

04.00 Остарбайтеры
04.50 Социальный статус: 

ваша пенсия
05.35 Чудаки

ТЕТ
06.00 ТЕТ
06.25 Дом-2
07.15, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Чер-

ный плащ» (1)
10.35 Мультсериал «При-

ключения капитана 
Врунгеля» (1)

11.30 Худ.фильм «Хуже не 
будет» (1)

13.15 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

13.50, 20.00 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

15.20 Худ.фильм «Артур и 
месть Урдалака» (1)

17.15 Худ.фильм «Горячие 
головы» (1)

19.00 Королева бала 2
21.20 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.50 Худ.фильм «Боль-

шой Стен» (2)
01.00 Дурнев + 1
01.25 Худ.фильм «Баффи 

- истребительница 
вампиров» (2)

02.50 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10 Худ.фильм «К-911» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00, 04.10 Сериал «До-

рожный патруль - 5» (1)
13.50, 20.30, 21.50 Сериал 

«Интерны» (1)
16.00 Сериал «Ребенок 

пополам» (1)
17.50, 19.30 Сериал 

«Игра» (1)
19.00, 03.40 События 

недели
23.30 Сериал «Час Волко-

ва» (2)
02.00 Худ.фильм «Куда 

приводят мечты» (2)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское 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 «Биз-
нес-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 путеше-
ствий»

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 без-

опасности»
17.15 «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 за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
00.30 «История успеха»

НТН
06.05 «Легенды бандит-

ского Киева»

07.00 Сериал «Выхожу 
тебя искать»

11.30 «Легенды уголовно-
го розыска». Каратели

12.00, 04.20 «Агенты 
влияния»

12.45 Худ.фильм «Чудо» 
(1)

15.00 Сериал «Тайны 
следствия - 10» (1)

19.00 Сериал «Каменская 
- 2»

23.20 Худ.фильм «При-
говоренный» (3)

01.40 Худ.фильм «Крова-
вый полет» (2)

03.25 «Речовий доказ»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К 1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильм «Дон 

Кихот»
09.00 Мультфильм 

«Приключения мишек 
Гамми»

10.00 Худ.фильм «Невеста 
с того света»

12.00 «Шикарная жизнь»
13.00 Худ.фильм «Слепое 

счастье»
17.00 «Секреты судьбы»
18.00 Худ.фильм «Я не-

навижу день Святого 
Валентина»

19.55, 01.15 Сериал 
«Корабль»

21.45 Сериал «Сверхъе-
стественное» (2)

02.35 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.35 Сериал «Последний 

аккорд»
06.20 Клипсы
06.40, 08.00 Интуиция
07.45 Церковь Христова
09.10 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.45 Тележурнал 

«Пассаж»
10.15 «Бюро адвокатсих 

расследований»
10.30 «Родительский 

клуб»
10.50 «Просто собака»
11.10 «Свадебные 

хлопоты»
11.40 Кто сверху?
12.05 Мачо не плачут
12.55 Шуры-Амуры
14.00 Светлые головы. 

Летние игры
15.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
16.50 Вахтанг Кикабидзе. 

Фильм-концерт
18.00 «Всё для тебя»
18.30 «Вечерний раз-

говор»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Рекламная кухня»
20.00 «Перевоплоще-

ние»
20.40 «Ваше право»
21.00 «Любимая работа»
21.25 Худ.фильм «Кейт 

и Лео»
00.05 Спортрепортер
00.10 Худ.фильм «Вооб-

ражариум доктора 
Парнаса»

02.30 Сериал «Сердце-
едки»

04.05 Зона ночi Культура
04.10 Княгиня Ольга
04.20 Зона ночи
04.25 Богдан Хмель-

ницький
05.10 Зона ночi

ПЛАНЕТА-СНГ
05.10, 13.30 «Вся Россия»
05.25 Худ.фильм «Зимнее 

танго»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Сам себе режис-

сер»
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 Худ.фильм «Веселая 

хроника опасного 
путешествия»

13.20 Местное время. 
Вести-Москва

13.40, 04.05 «Золото 
инков»

14.35 «Городок». Дайд-
жест

15.05, 02.35 «Кривое 
зеркало»

17.00 Концерт к 100-ле-
тию ВВС России

19.30 Худ.фильм «Лжес-
видетельница»

23.10 Худ.фильм «Осен-
ние заботы»

00.55 Худ.фильм «Так 
бывает»

НТВ-МИР
06.30 «Первая передача»
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 «Неопознанные 

живые объекты»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Дачный ответ»
12.25 Сериал «Дорожный 

патруль -3» «Автостоп», 
«Ценный багаж»

14.15 «Развод по-русски»
15.10 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-10» 
«Похититель с велоси-
педом»

16.10 «И снова здрав-
ствуйте!»

17.10 «Золотая пыль»
17.50 «Музыкальные 

истории»
18.30 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Тайный шоу-

бизнес»
21.50 Фильм «Маска смер-

ти Игоря Танькова» из 
цикла «Важняк»

23.40 Сериал «Час Вол-
кова» «Встретимся на 
небесах», «Искусство 
и жизнь»

01.35 «Nы суперстар. 
Бенефис. Александр 
Серов. Я люблю тебя 
до слёз»

03.40 «Кремлёвские по-
хороны»

04.35 «Профессия - ре-
портер»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.35 Худ.фильм «Потому 

что люблю»
08.05 «Армейский 

магазин»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.15 «Жизнь как подвиг»
10.50 «100 лет - полет 

нормальный!»
12.15 Ударная сила. 

«Кровь авиации»
13.10 «Как стать здоро-

вым»
14.00 «Как стать желан-

ным»
14.50 «Как стать молодым 

и красивым»
16.00 Худ.фильм «Двой-

ная пропажа»
18.20 «Леонид Быков. 

Улыбка маэстро»
19.20 Концерт Софии 

Ротару
21.00 «Время»
21.25 «Мгновения Олим-

пиады»
22.05 «Мульт личности»
22.45 Худ.фильм «От-

тепель»
00.25 Худ.фильм «По-

ворот»
02.20 Худ.фильм «Эффект 

Ромашкина»
03.25 Сериал «Сердце 

Марии»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. СНГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Гении и злодеи
03.35 Мультфильм «Фун-

тик и огурцы»
03.55 Худ.фильм «Потому 

что люблю»
05.20 Армейский магазин
05.50 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.00 «Здоровье»
07.10 «Жизнь как подвиг»
07.45 «100 лет - полет 

нормальный!»
09.15 «Как стать здоро-

вым»
09.55 «Как стать желан-

ным»
10.40 «Как стать молодым 

и красивым»
11.30 Концерт Софии 

Ротару
12.50 Худ.фильм «Ищите 

женщину»
15.25 «Леонид Быков. 

Улыбка маэстро»
16.15 Худ.фильм «В бой 

идут одни «старики»
18.00 «Время»
18.25 «Мгновения Олим-

пиады»
19.00 «Мульт личности»
19.35 Худ.фильм «От-

тепель»
21.05 Худ.фильм «По-

ворот»
22.45 Худ.фильм «Не со-

шлись характерами»
00.05 Худ.фильм «Де-

зертир»

RTVI
06.00, 08.20, 01.30 «Муль-

тфильмы»
07.00 Худ.фильм «Честное 

волшебное»
09.00 «Ищем выход»
10.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком». 5 
серия

11.00 Сериал «Передел. 
Кровь с молоком». 6 
серия

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Худ.фильм 

«Человек-амфибия»
15.00, 02.00 Сериал 

«Горыныч и Виктория». 
8 серия «Чайная прин-
цесса» (часть 2)

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 «Глобал 3000»
17.00 Сериал «Стилет-2». 

11, 05.00 серия
18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Передел. 
Кровь с молоком». 7 
серия

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Передел. 
Кровь с молоком». 8 
серия

23.00 Худ.фильм «Можно, 
я буду звать тебя 
мамой?»

TBI
07.00, 23.30 ЭкспериМен-

тальный
08.00 Звериная работа
08.30, 15.00 Секреты 

полов
09.30 Безумная неделя
10.30 Ювелир ТВ
11.30 Как уходили кумиры. 

Галина Уланова
12.00 Как уходили кумиры. 

Андрей Ростоцкий
12.30 Как уходили кумиры. 

Аркадий Райкин
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30, 14.00 Вокруг света
16.15 Удивительные 

парки развлечений
17.15 Журналист и неза-

висимость
17.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
18.15 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
18.30 Об избранниках
20.30, 03.30 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30 Лекции и события
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Две 

Зоси»

ТВ ЦЕНТР
04.40 Крестьянская 

застава
05.20 Мультфильмы 

«Приключения запятой 
и точки», «Две сказки», 
«Впервые на арене»

06.00 Худ.фильм «Остров 
сокровищ»

07.25 Фактор жизни
08.00 Док.фильм «Хитрый, 

как змея»
08.45 «Барышня и 

кулинар»
09.20 Худ.фильм «Лялька-

Руслан и его друг 
Санька»

10.30, 13.30, 20.00, 22.20 
События

10.45 Худ.фильм «Первое 
свидание»

12.35 «Смех с доставкой 
на дом»

13.50 Геннадий Хазанов в 
программе «Приглаша-
ет Борис Ноткин»

14.25 «Доказательства 
вины. Семейный тиран»

15.15 День строителя. 
Праздничный концерт

16.15 Худ.фильм «Иллю-
зия охоты»

20.20 Худ.фильм «Чисто 
английский детектив. 
Инспектор Льюис»

22.40 Худ.фильм «Убе-
жище»

00.50 Худ.фильм «Снегу-
рочка для взрослого 
сына»

02.35 Док.фильм «Так 
рано, так поздно...»

04.10 Док.фильм «Кто 
убил Бенито Муссо-
лини?»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
06.00 Худ.фильм «Следую 

своим курсом»
07.30 Худ.фильм «Тун-

нель»
09.15 Худ.фильм 

«Я-Хортица»
10.35 Худ.фильм «Долгий 

путь в лабиринте»
14.45 Худ.фильм «Живые 

мертвые»
18.30 Худ.фильм «Майор 

Вихрь»
22.55 Худ.фильм «Некуда 

бежать»
00.35 Худ.фильм «Доброе 

утро, Вьетнам»
02.30 Худ.фильм «Хочу 

верить»
03.40 Киноляпы
04.20 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Когда солнце было 
Богом» 2 серия

09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Заповедная дорога»

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Миленькие штучки»

13.30, 21.30, 05.30 Комедия 
«Детки в порядке»

15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Комнаты смерти: Ком-
бинация белого коня»

ДЕТСКИЙ МИР
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Капитан Не-
мо». 2 серия «Принц 
Даккар»

06.10, 10.10, 14.10 
Мультсериал «Приклю-
чения кузнечика Кузи» 
история 1, «Верните 
Рекса», «Паровозик из 
Ромашкова», «Муха-
Цокотуха»

07.00, 11.00 Худ.фильм 
«Магия черная и белая»

08.15, 12.15 Мультфильм 
«Дюймовочка», «Желез-
ные друзья»

15.00 Худ.фильм «Капитан 
Немо». 3 серия «На-
утилус продолжает 
борьбу»

16.05 Мультсериал «При-
ключения кузнечика 
Кузи», история 2, «Де-
ревянные человечки», 
«Храбрец-удалец», 
«Уважаемые леший»

17.00 Мультфильм «Смех 
и горе у бела моря»

18.00 Мультфильм «Па-
стушка и трубочист», 
«Пингвины»

НАШЕ КИНО
07.00 «Осторожно, 

бабушка!»
09.00 «Макаров»
11.00 «Воскресный папа»
13.00 «Антон Иванович 

сердится»
14.30 «Анна и командор»
16.00, 17.30 «В начале 

славных дел»
19.00 «Жена ушла»
21.00 «Выйти замуж за 

капитана»
23.00 «Грачи»
01.00 «Свинарка и пастух»
02.30 «По данным уголов-

ного розыска...»
04.00, 05.30 «Небесные 

ласточки»

КИНОКЛУБ
06.00 Худ.фильм «От-

точенное лезвие»
08.15 Худ.фильм «Кунг-фу 

кролик»
10.00, 02.10 Худ.фильм 

«Герой её романа»
11.40 «Плюс кино»
12.10, 04.00 Худ.фильм 

«Постскриптум»
14.00 Худ.фильм «Предел 

риска»
16.00 Худ.фильм «Босиком 

по парку»
18.05 Худ.фильм «Вторже-

ние: битва за рай»
20.00 Худ.фильм «Музыка 

сердца»
22.05 Худ.фильм «Бью-

тифул»
00.35 Худ.фильм «Исчез-

новение на 7-й улице»

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Утренняя почта»
05.40 «Сиди и смотри»
06.00 Мультфильм «Не-

знайка - музыкант»
06.30, 00.40 Телеспектакль 

«Дом, где разбиваются 
сердца»

08.05, 02.10 «Алла Пугаче-
ва встречает друзей»

09.00 «Колба времени»
10.00 Программа «ТЕМА»
11.00 «До и после ...»
12.20 «Вокруг смеха»
14.00 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады»
15.10 «Проснись и пой!». 

Телеспектакль
17.00 «И в шутку, и все-

рьез». Киноконцерт
18.00 «Рожденные в 

СССР»
19.00 Телеспектакль 

«Между небом и 
землей»

20.00 «Однажды летом»
21.30 «Встречи по вашей 

просьбе. М. Лиепа»
23.00 «Ядерный век. 

Культура и бомба». 
Телемост Москва - 
Бостон

00.20 Мультфильм «Не-
знайка - поэт»

03.00 «Рождённые в 
СССР»

04.00 «Все начинается с 
любви...»

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 12 серия
20.00 Сериал «Катерина». 

1 серия
21.00 Сериал «Паутина 

- 3». ф.1. «Ваш выход, 
маэстро». 2 серия

22.00 Худ.фильм «Тайник 
у Красных камней». 4 
серия

23.30 Худ.фильм «Васька». 
1 серия

01.00 Сериал «Девять жиз-
ней Нестора Махно». 
1 серия

02.00 Сериал «Катерина». 
2 серия

03.00 Сериал «Паутина 
- 3». ф.1. «Ваш выход, 
маэстро». 3 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Это 

развод!»
05.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
07.00 Мультфильм «Пау-

тина Шарлотты»
09.00 Драма «Умереть 

заново»
11.00 Комедия «Материн-

ство»
13.00 Комедия «Сбежав-

шая невеста»
15.10 Драма «Мальчики 

возвращаются»
17.00 Комедия «Наполеон 

Динамит»
19.00 Комедия «Вход и 

Выход»
20.40 Драма «Башни-

близнецы»
23.00 Драма «Одинокий 

мужчина»
00.50 Драма «Враг у 

ворот»

«2+2»
08.00 «Мультфильмы»
09.00, 09.40 Мультсериал 

«Генератор Рекс»
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.15 «Улетное видео 
по-русски»

14.30 «Тайна вируса 
смерти»

15.35 «Сыворотка 
правды»

16.40 «Царские оракулы»
17.45 «Лунные люди»
18.50 Чемпионат Украины 

по футболу. 5 Тур. 
Сезон 2012-2013 «Дина-
мо - Волынь» (Прямая 
трансляция)

21.00 Чемпионат 
Украины по футболу. 
5 Тур. Сезон 2012-2013 
«Металлист - Арсенал» 
(Прямая трансляция)

23.10 «Профутбол»
00.10 Худ.фильм «Город 

волков» (3)
02.15, 03.05 Сериал «Иван 

да Марья»
03.55 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 ACTION
04.00 Боевик «Взвод»
06.10 Боевик «Орки»
08.00 Боевик «Мои счаст-

ливые звезды»
10.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
11.40 Боевик «Полко-

водцы»
14.00 Драма «Защита 

Лужина»
15.55 Драма «Посылка»
18.00 Криминальное 

кино «Зловещие мерт-
вецы 3. Армия тьмы»

20.00 Драма «Эхо»
22.00 Боевик «Вальгалла. 

Сага о викинге»
00.00 Мягкая эротика 

«Струны души»
01.05 Мягкая эротика 

«Похотливые домохо-
зяйки»

02.20 Мягкая эротика 
«Эротические встречи»

ДОМ КИНО
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Комедия «На море»
05.35 Мелодрама «Небо 

со мной»
07.10 Кинороман «От-

клонение - ноль»
08.30 Трагикомедия 

«Белые Росы»
09.55 Фильм Достоевский. 

«Идиот»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Худ.фильм «Убить 

дракона»
14.00 Сериал «Сваты-3»
17.30 Комедия «Мужская 

женская игра»
20.00 Худ.фильм «Карна-

вальная ночь»
21.15 Драма «Жизнь 

взаймы»
22.45 Комедия «Добряки»
00.05 Ретро-драма «Чу-

жая Белая и Рябой»
01.45 Драма «Дикий пляж»

ГУМОР ТБ
05.00 Комедия «Волга-

Волга»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Вечерний 

лабиринт»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Ехали 

в трамвае Ильф и 
Петров»

18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Банзай»

MAXXI-TV
06.30, 08.35, 18.15, 00.30 

MaxxiМузыка
07.40 «Сбросим лишнее»
08.00 «Сделано руками»
08.55, 13.20 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.30 Йога
09.45, 14.45, 17.55 Союз-

мультфильм
10.20, 19.10, 21.20 Все 

про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «По ту сторону 

звезд»
12.50 Фестиваль ТВ-Старт
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.30 «В поисках новых 

впечатлений»
20.05 «Женские откро-

вения»
20.50 «Игры сильнейших»
21.30 Разговоры про это
22.05 Худ.фильм «Сила и 

красота»

Неділя, 12 серпня
Cхід 5.42 Захід 20.23
Тривалість дня 14.41

Схід ... 
     Захід 16.45

БлизнюкиАнатолій, Валентин
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 6 серпня ВІВТОРОК, 7 серпня СЕРЕДА, 8 серпня ЧЕТВЕР, 9 серпня П’ЯТНИЦЯ, 10 серпня СУБОТА, 11 серпня НЕДІЛЯ, 12 серпня
СПОРТ 1

06.15 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

06.45, 20.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Саут-
гемптон - Портсмут

08.45 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

09.20, 13.00, 02.10 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

11.15, 18.10, 05.40 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Финал 
Четырех. 1/2 финала. Уникс - 
Локомотив

14.55 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

15.30 Бадминтон. China 
Masters Super Series 
2011, 04.25 Китай. Финал. 
Женщины

16.15 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
05.00 Китай. Финал. Мужчи-
ны. Пары

17.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

22.00 Теннис АТР. Brisbane 
International Open. Австра-
лия. 1/4 финала. Багдатис 
- Мари

23.25 WSB Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. 1/2 финала. 
Милан - Баку

03.55 Первый украинский 
гольф опыт

СПОРТ 2
07.00, 20.00, 04.20 Формула-1 

на воде 2012. Гран-при Укра-
ины, Вышгород. Обзор

07.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Енисей

09.15, 15.35, 23.15 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

09.50, 18.05, 02.35 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
Лестер - Вест Хэм

11.45, 22.15 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

12.45, 23.45 Теннис АТР. Estoril 
Open 2012. Португалия. 
Финал. Дель Потро - Гаске

14.30, 01.25 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

16.10, 04.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

20.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Проком

EUROSPORT
04.00, 06.30 Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Трамплин. 
Женщины. Финал

04.30 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
Свыше 75 кг

05.30, 16.00, 16.30 Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах

07.00, 00.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30, 20.45, 02.30 Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. 
Финалы

10.30, 14.30 Олимпийские игры. 
Перекличка с арен

12.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

16.25, 20.40 Взгляд из Лондона. 
Журнал

18.15 Олимпийские игры. 
Конный спорт. Конкур. Ко-
мандные соревнования

19.00 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек

23.30, 03.30 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин. 
Мужчины. Предварительное 
соревнование

00.30 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Групповой этап. 
Мужчины. Аргентина - США

02.00 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
До 105 кг

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 00.45, 

02.50 Футбол NEWS
06.10, 20.40 Металлург З - Ильи-

чевец. Чемпионат Украины
08.10, 16.30, 01.00 Металлург 

Д - Металлист. Чемпионат 
Украины

10.15, 14.30, 18.50, 22.50 1/4 
финала. Олимпиада 2012

12.00, 16.20 Футбол: Досадно 
и смешно

12.15 Ворскла - Черноморец. 
Чемпионат Украины

14.05 Futbol Mundial
18.20 Док.фильм «Симфония». 

УЕФА ЕВРО 2012
03.05 Говерла - Заря. Чемпио-

нат Украины
05.00 Промо + Новости

СПОРТ 1
07.30 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

08.05, 20.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Нот-
тингем Форест - Бристоль 
Сити

10.00, 17.15, 05.15 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Финал 
Четырех. 1/2 финала. ЦСКА - 
Летувос Ритас

11.45, 01.45 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.15, 04.00 Теннис АТР. 
Brisbane International Open. 
Австралия. 1/4 финала. 
Багдатис - Мари

13.40 Первый украинский 
гольф опыт

14.10, 02.15 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

16.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

19.00 Гольф. PGA. Reno-Tahoe 
Open. Обзор турнира

22.00 Теннис АТР. Brisbane 
International Open. Австра-
лия. 1/4 финала. Истомин 
- Томич

23.40 WSB Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. 1/2 финала. 
Москва - Астана

СПОРТ 2
06.45 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
07.15, 02.25 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Азовмаш - Проком
09.00 Чемпионат мира по 

гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

09.35, 22.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Саут-
гемптон - Ковентри

11.30, 17.15, 21.00, 05.00 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига. 
Сезон 2012-2013

13.25, 00.45 Теннис АТР. Open de 
Nice. Франция. 1/4 финала. 
Симон - Белуччи

15.15 Теннис АТР. Open de 
Nice. Франция. 1/4 финала. 
Давиденко - Изнер

19.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Летувос Ритас - ЦСКА

04.00 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

EUROSPORT
04.00, 19.00 Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек
05.00, 16.00, 16.30 Олимпийские 

игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных 
видах

06.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин. 
Мужчины. Предварительное 
соревнование

07.00, 00.30 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30, 21.00, 03.00 Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Финалы

10.30, 14.30, 20.15, 23.30 Олим-
пийские игры. Перекличка 
с арен

12.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

16.25, 20.55 Взгляд из Лондона. 
Журнал

01.00 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Свыше 105 кг

02.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин. 
Мужчины. Полуфинал

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00 Футбол NEWS
06.10, 03.30 Ворскла - Черномо-

рец. Чемпионат Украины
08.10, 13.20, 16.30 1/4 финала. 

Олимпиада 2012
10.15, 16.00 «Один на один с 

Гамулой». А. Саленко
10.45, 20.55 Футбол: Досадно 

и смешно
11.00 Говерла - Заря. Чемпио-

нат Украины
12.50, 18.25 Futbol Mundial
15.10 Док.фильм «Симфония». 

УЕФА ЕВРО 2012
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
18.55, 21.40 LIVE. 1/2 финала. 

Олимпиада 2012
21.10 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура. Премьера
23.45, 01.40 1/2 финала. Олим-

пиада 2012
05.20 Промо + Новости

СПОРТ 1
07.00, 00.05 Формула-1 на воде 

2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

08.05, 20.25 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Вест 
Хем - Бирмингем

10.00, 18.05, 04.00 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Финал 
Четырех. Матч за 3место. 
Летувос Ритас - Локомотив

11.40 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

12.15 Теннис АТР. Brisbane 
International Open. Австра-
лия. 1/4 финала. Истомин 
- Томич

14.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Ноттингем 
Форест - Бристоль Сити

16.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

19.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

22.20 Теннис АТР. Brisbane 
International Open. Австра-
лия. 1/2 финала. Долгополов 
- Симон

01.05 Первый украинский 
гольф опыт

01.35 WSB Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. 1/2 финала. 
Москва - Астана

03.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

05.30 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

СПОРТ 2
06.55 Чемпионат мира по 

гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

07.30, 00.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас 
- ЦСКА

09.00, 21.55 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

10.05, 04.05 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.40, 17.05, 23.00 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
1/2 финала. Кардифф Сити 
- Вест Хэм

12.30, 02.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

14.25, 19.55 Теннис АТР. Open de 
Nice. Франция. 1/2 финала. 
Пары. Брайан/Брайан - 
Гуреши/Ройер

15.45 Теннис АТР. Open de 
Nice. Франция. 1/2 финала. 
Альмагро - Симон

18.55 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

21.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

04.35 Теннис АТР. Open de 
Nice. Франция. 1/4 финала. 
Давиденко - Изнер

EUROSPORT
04.00 Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек
05.00 Олимпийские игры. 

Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

06.00 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Мужчины. 
Свыше 105 кг

07.00, 00.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30, 20.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы

11.30, 02.30 Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы

13.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

15.40, 18.10 Взгляд из Лондона. 
Журнал

15.45, 00.30 Олимпийские игры. 
Перекличка с арен

17.45, 03.30 Олимпийские 
игры. Конный спорт. Конкур. 
Индивидуальные сорев-
нования

18.15 Олимпийские игры. На-
стольный теннис. Мужчины. 
Финал

01.15 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины 1/4 
финала

02.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Предварительные 
соревнования

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 00.55, 03.00 

Футбол NEWS
06.10 Металлург Д - Металлист. 

Чемпионат Украины
08.10, 13.20, 16.30, 22.55 1/2 

финала. Олимпиада 2012
10.15, 16.00 «Один на один с 

Гамулой». И. Яремчук
10.45, 18.25 Чемпионат Брази-

лии. Обзор тура
11.15, 03.15 Металлург З - Ильи-

чевец. Чемпионат Украины
13.05 Футбол: Досадно и 

смешно
15.10 Urban Freestyler Poland
15.40, 21.45 Футбол NEWS. LIVE
18.55 LIVE. Шахтер - Спартак. 

Товарищеский матч
20.55 LIVE. МЮ - Барселона. 

Товарищеский матч
01.10 Шахтер - Спартак. Това-

рищеский матч
05.10 Промо + Новости

СПОРТ 1
06.00, 18.30 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Саутгемптон - Рединг

08.00, 15.15, 02.10 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

08.35, 20.25 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.05, 16.30, 05.35 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Финал Че-
тырех. Финал. ЦСКА - Уникс

11.05 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

11.35, 02.40 Теннис АТР. 
Brisbane International Open. 
Австралия. 1/2 финала. 
Долгополов - Симон

13.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Вест Хем - 
Бирмингем

15.50 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011

21.00 Гольф. Major Golf PGA 
Championship. США. LIVE

04.15 WSB Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. 1/2 финала. 
Баку - Милан

СПОРТ 2
06.30, 14.25 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

07.05, 20.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Локо-
мотив-Кубань

08.50, 22.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 1/2 
финала. Блекпул - Бирмингем

10.45, 17.40, 23.55 Теннис АТР. 
Open de Nice. Франция. 1/2 
финала. Давиденко - Бейкер

13.20 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышгород

15.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013.

17.00, 02.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

03.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. 1/2 финала. 
Кардифф Сити - Вест Хэм

04.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

EUROSPORT
04.00, 09.30, 20.30, 03.30 

Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы

05.30 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Предварительные 
соревнования

06.00, 11.30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы

07.00, 00.45 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

11.00, 13.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

14.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. 1/2 финала

14.55, 20.25 Взгляд из Лондона
15.00 Олимпийские игры. 

Перекличка с арен
18.00 Олимпийские игры. Во-

лейбол. Женщины. 1/2
19.00 Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. 1/2
00.15 Олимпийские игры. 

Баскетбол. Женщины. 1/2
01.15 Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал

02.15 Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. Финал

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 02.50 

Футбол NEWS
06.10 Зирка - Сталь. Чемпионат 

Украины. Первая лига
08.10, 13.20, 03.05 МЮ - Барсе-

лона. Товарищеский матч
10.15, 15.10 «Один на один с 

Гамулой». Л. Михел
10.45 Ворскла - Черноморец. 

Чемпионат Украины
12.35, 00.05 Док.фильм «Симфо-

ния». УЕФА ЕВРО 2012
13.05, 00.35 Футбол: Досадно и 

смешно
15.40, 22.45 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Шахтер - Спартак. Това-

рищеский матч
18.00 Металлург Д - Металлист. 

Чемпионат Украины
19.55 LIVE. Металлург Д - Тром-

се. Лига Европы
22.00 LIVE. Ливерпуль - Гомель 
01.00 Металлург Д - Тромсе
05.00 Промо + Новости

СПОРТ 1
07.30 Чемпионат мира по 

гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

08.05, 15.45, 02.10 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Миддлсбро - 
Саутгемптон

10.40, 19.25, 04.30 Теннис АТР. 
Brisbane International Open. 
Австралия. Мари - Томич

12.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

14.05 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Сезон 2012-2013. Обзор

14.45, 18.20 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

16.20, 02.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Саутгемптон - Рединг

21.00 Гольф. Major Golf PGA 
Championship. США

СПОРТ 2
06.45, 19.00, 00.35 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
07.15, 19.30, 01.10 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Енисей - 
Азовмаш

08.50, 02.40 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

09.30 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

10.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

11.10, 21.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 1/2 
финала. Ответный матч. Вест 
Хэм - Кардифф Сити

13.00 Гольф. Major Golf PGA Cham-
pi onship. США. Первый день

23.00 Теннис АТР. Open de Nice. 
Франция. Финал. Альмагро 
- Бейкер

03.20 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. Гонки

04.25 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

04.55 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

EUROSPORT
04.00 Олимпийские игры. Гре-

бля на байдарках и каноэ. 
Финалы

05.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал

06.00 Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. Финал

07.00, 01.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30, 21.00, 02.30 Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы

11.30 Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. 
1/2 финала

14.00 Олимпийские игры. 
Перекличка с арен

16.55, 20.55 Взгляд из Лондона
17.00 Олимпийские игры. Во-

лейбол. Мужчины. 1/2 финала
19.00, 23.30 Олимпийские 

игры. Гандбол. Мужчины. 
1/2 финала

20.30, 00.00 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2

01.30 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 00.55, 03.00 

Футбол NEWS
06.10, 16.30 Ливерпуль - Гомель. 

Лига Европы
08.10, 13.30, 22.55 Металлург Д - 

Тромсе. Лига Европы
10.15, 16.00 «Один на один с 

Гамулой».
10.45 Шахтер - Спартак. Това-

рищеский матч
12.35 Futbol Mundial
13.00 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура
15.25 Футбол: Досадно и 

смешно
15.40, 21.45 Футбол NEWS. LIVE
18.25 LIVE. Буковина - Динамо-2. 

Чемпионат Украины. 
20.25 Futbol Mundial. Премьера
20.55 LIVE. Таврия - Металлург 

З. Чемпионат Украины
01.10 Буковина - Динамо-2. 

Чемпионат Украины. 
03.15 Таврия - Металлург З
05.10 Промо + Новости

СПОРТ 1
06.00, 19.25 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Лестер - Вест Хэм

08.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

09.55, 17.20 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.30, 17.55, 03.00 Теннис АТР. 
Brisbane International Open. 
Австралия. Финал. Долгопо-
лов - Мари

12.15 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

13.20 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Финал Четырех. Финал

15.20, 04.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Миддлсбро - Саутгемптон

21.30 Гольф. Major Golf PGA 
Championship. США

02.10 WSB Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. 1/2 финала

СПОРТ 2
06.45, 01.45 Теннис АТР. Open 

de Nice. Франция. Финал. 
Альмагро - Бейкер

08.15, 18.45, 03.15 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Летувос 
Ритас - Проком

10.10, 22.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 1/2 
финала. Ответный матч. 
Бирмингем - Блекпул

12.05 Гольф. Major Golf PGA 
Championship. США

18.05 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

20.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

00.45, 05.10 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

EUROSPORT
04.00 Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка
05.00, 09.30, 20.45, 02.30 

Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы

07.00, 01.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

11.00, 14.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

11.30 Олимпийские игры. Гре-
бля на байдарках и каноэ. 
Финалы

13.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. 1/2 финала

14.45 Олимпийские игры. 
Перекличка с арен

16.55, 20.40 Взгляд из Лондона
17.00 Олимпийские игры. 

Футбол. Мужчины. Финал
19.00 Олимпийские игры. 

Гандбол. Женщины. Матч за 
3-е место

23.00 Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал

00.15 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2

01.30 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 01.20, 03.35 Футбол 

NEWS
06.10 Буковина - Динамо-2. 

Чемпионат Украины. Первая 
лига

08.10 Шахтер - Спартак. Това-
рищеский матч

10.00, 14.00, 16.40, 20.15, 22.15 
Футбол NEWS. LIVE

10.25 «Один на один с Гамулой». 
В. Белькевич

10.50, 14.15 Futbol Mundial
11.20 МЮ - Барселона. Товари-

щеский матч
13.15, 19.10 Футбол: Досадно и 

смешно
13.30 Док.фильм «Симфония». 

УЕФА ЕВРО 2012
14.40 Таврия - Металлург З. 

Чемпионат Украины
16.55 LIVE. ФИНАЛ. Олимпиада 

2012
19.25 LIVE. Заря - Кривбассс. 

Чемпионат Украины
21.25 LIVE. Черноморец - Карпа-

ты. Чемпионат Украины
23.25 Заря - Кривбасс. Чемпио-

нат Украины
01.35 ФИНАЛ. Олимпиада 2012
03.50 Черноморец - Карпаты. 

Чемпионат Украины
05.40 Промо + Новости

СПОРТ 1
06.30 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Саутгемптон 
- Ковентри

08.25, 15.30, 19.30 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

10.25 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

11.30, 04.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Лестер - Вест Хэм

13.30, 17.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие

21.30 Гольф. Major Golf PGA 
Championship. США. Четвер-
тый день. LIVE

02.10 WSB. Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. Лондон. 
Финал. Москва - Милан

СПОРТ 2
06.15, 19.30 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Астана - Нижний 
Новгород

08.05, 23.25 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

08.35, 01.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Фи-
нал. Блекпул - Вест-Хэм

10.35, 00.00, 04.00 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

12.30 Гольф. Major Golf PGA 
Championship. 17.45 Теннис 
АТР. Open de Nice. Франция. 
Финал. Альмагро - Бейкер

21.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланд. Эредивизие

EUROSPORT
04.00 Олимпийские игры. 

Футбол. Мужчины. Финал
05.00 Олимпийские игры. Гре-

бля на байдарках и каноэ. 
Финалы

06.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал

07.00 Вместе в Лондон. Олим-
пийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы

10.30 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Женщины. Финал

11.30 Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Матч 
за 3-е место

13.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины

15.15 Олимпийские игры. Во-
лейбол. Мужчины. Финал

17.00 Олимпийские игры. 
Гандбол. Мужчины. Финал

18.30 Олимпийские игры. Ба-
скетбол. Мужчины. Финал

18.55, 20.30 Взгляд из Лондона
19.00 Олимпийские игры. 

Бокс. Финалы
19.15 Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек
20.00 Олимпийские игры. Со-

временное пятиборье
20.35 Вместе в Лондон. Олим-

пийский журнал. Обзор Игр
22.15, 02.00 Вот это да!!! Олим-

пийский выпуск
23.00 Церемония закрытия ХХХ 

Олимпийских игр в Лондоне
02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 01.05, 03.15 Футбол 

NEWS
06.10 Таврия - Металлург З. 

Чемпионат Украины
08.10 Заря - Кривбасс. Чемпио-

нат Украины
10.00, 15.10, 19.45, 21.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25, 18.30 «Один на один с 

Гамулой». С. Палкин
10.50 Док.фильм «Эпоха Гвар-

диолы». Премьера
11.15 Черноморец - Карпаты. 

Чемпионат Украины
13.10 ФИНАЛ. Олимпиада 2012
15.25 LIVE. Челси - Ман Сити. 

Суперкубок Англии
18.00 Futbol Mundial
18.55 LIVE. Шахтер - Ворскла. 

Чемпионат Украины
20.55 LIVE. Ильичевец - Метал-

лург Д. Чемпионат Украины
22.55 Челси - Ман Сити. Супер-

кубок Англии
01.20 Шахтер - Ворскла. Чемпи-

онат Украины
03.30 Ильичевец - Металлург 

Д. Чемпионат Украины
05.25 Промо + Новости

g Офіційно

Відповідно до розпорядження місь-
кого голови 23.07.2012 в муніципально-
му центрі послуг м. Кривого Рогу (пл. 
Радянська, 1) відбулися публічні слухан-
ня з питання перевірки цілей, задекла-
рованих при прийнятті рішень міської 
ради від 27.07.2011 №514 «Про затвер-
дження Положення про самоврядний 
контроль за використанням та охоро-
ною земель у м. Кривому Розі» та від 
26.06.2011 №466 «Про затвердження 
Тимчасового порядку щодо встанов-
лення особистого сервітуту під тим-
часовими об’єктами для здійснення 
підприємницької діяльності» (зі змі-
нами від 21.12.2011) за участю депута-

та міської ради, голови постійної комісії 
з питань транспорту та зв’язку Лушпія 
А.В., помічника голови постійної комісії 
з питань регуляторної політики та під-
приємництва Соловей А.К., представни-
ків структурних підрозділів виконкому 
міської ради та виконкомів районних у 
місті рад, суб’єктів господарювання та 
громадян.

За результатами проведення пу-
блічних слухань та після обміну думка-
ми присутніми було підсумовано, що 
після прийняття регуляторних актів у 
місті створені сприятливі умови для 
економічного стимулювання ефектив-
ного та раціонального використання 

земельних ділянок, залучення інвести-
цій у поліпшення території міста, по-
дальшого розвитку підприємництва в місті.

У ході обговорення регулятор-
ного акта – рішення міської ради від 
26.06.2011 №466 «Про затвердження 
Тимчасового порядку щодо встанов-
лення особистого сервітуту під тим-
часовими об’єктами для здійснення 
підприємницької діяльності» – запро-
поновано вивчити питання доцільнос-
ті процедури оформлення документів 
при наявності у замовника раніше роз-
робленого ескізного проекту розмі-
щення тимчасового об’єкта та технічної 
документації із землеустрою.

Управління земельних ресурсів виконкому міської ради.

Про результати проведення  публічних слухань
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КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
Днiпропетровська область

РIШЕННЯ
(ХХХІV сесія VI скликання )

25.07.2012                       м.Кривий Ріг                                №1226
Про затвердження звіту про виконання міського бюджету   

за І півріччя 2012 року 
Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в  Україні», міська рада вирішила:                                                                   
1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року (додається):
1.1 за доходами з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів, у  сумі 1 127 606,4 

тис.грн.,  з  них  за  загальним  фондом  –  994 633,7 тис.грн., спеціальним фондом – 132 972,7 тис.грн.; 
1.2 за видатками з урахуванням сум, переданих бюджетам інших рівнів, у сумі 1 061 234,5 

тис.грн., з них за загальним фондом – 959 581,7 тис.грн., спеціальним фондом – 101 652,8 тис.грн.; 
1.3 з повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 35,9 тис.грн.;
1.4 з надання кредитів у сумі 581,0 тис.грн., у тому числі із загального фонду 567,8 тис.грн., 

зі спеціального фонду – 13,2 тис.грн.
2. Відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконкому міської 

ради (Полтавець А.А.) забезпечити оприлюднення рішення в Криворізькій міській комуналь-
ній газеті «Червоний гірник» у визначений чинним законодавством термін.

Міський  голова Ю.ВІЛКУЛ.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання міського бюджету  за І півріччя 2012 року

За даними управління Державної казначейської служби у м. Кривому Розі всього до 
бюджету міста, враховуючи міжбюджетні трансферти, за І півріччя 2012 року надійшло 
доходів у сумі 1 163 663,3 тис.грн., в тому числі до загального фонду – 1 027 910,3 тис.грн. 
(102,9 % від плану), спеціального фонду – 135 753,0 тис.грн. (67,3 % до річного плану).

До міського бюджету надійшло доходів у сумі 1 127 606,4 тис.грн., з них:
– до загального фонду – 994 633,7 тис.грн. або 102,8 % від плану 967 466,2 тис.грн., в тому 

числі податків, зборів і платежів – 645 699,7 тис.грн., що становить 105,5 % від плану;
– до спеціального фонду – 132 972,7 тис.грн. або 67,4 % до річного плану.
У І півріччі 2012 року до міського бюджету надійшли офіційні трансферти з бюдже-

тів вищих рівнів у сумі 374 956,4 тис.грн., що складає 33,4 % від загального обсягу над-
ходжень.

У структурі власних і закріплених доходів міського бюджету найбільшу частину фінансо-
вого ресурсу забезпечують податок на доходи фізичних осіб та плата за землю, питома 
вага яких складає 97,7 %. По інших джерелах в сукупності надходження становили менше 3 %.

Виконання планових показників міського бюджету за  І півріччя 2012 року забезпе-
чено по всіх вагомих джерелах доходів, в тому числі по основних: податку на доходи фізич-
них осіб – на 104,8 % від плану, платі за землю – на 106,1 %, надходженнях від орендної 
плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності – на 102,0 %, податку на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності – на 123,4 %.

Не виконано планові показники по двох джерелах міського бюджету: реєстраційному збо-
ру за проведення державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – на 8,9 % від плану та 
платі за утримання дітей у школах-інтернатах – на 21,9%.

Більше половини надходжень в міському бюджеті складає податок на доходи фізич-
них осіб. У І півріччі 2012 року при плані 343 286,1 тис.грн. фактично надійшло 359 811,4 тис.
грн., що  на  16 525,3 тис.грн. або на 4,8 % більше від плану.

У порівнянні з відповідним періодом 2011 року в поточному році надходження податку 
зросли на  55 857,3 тис.грн. або на 18,4 % за рахунок збільшення середньої заробітної плати 
по місту, вжитих заходів з легалізації діяльності суб’єктів господарювання та детінізації за-
робітної плати (до міського бюджету спрямовано більше 200,0 тис.грн.).

Плати за землю в І півріччі 2012 року до міського бюджету надійшло 271  134,6 тис.
грн., що на 15 488,7 тис.грн. або на 6,1 %  більше від плану. Всього до бюджету міста (разом  
з районними бюджетами) надходження плати за землю склали 301 759,4 тис.грн., що на  
87 640,9 тис.грн. або на 41 % більше ніж у відповідному періоді 2011 року.

Перевиконання планових показників у звітному періоді та збільшення надходжень проти 
минулорічних показників забезпечено в основному за рахунок зростання надходжень від 
підприємств гірничо-металургійного комплексу у зв’язку з переходом на оренду землі по 
окремих земельних ділянках (ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ВАТ «Південний ГЗК», ПАТ 
«Криворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Євраз Суха Балка», ПАТ «Центральний ГЗК») – 
приріст близько 14 700,0 тис.грн.

Надходження податку на прибуток підприємств та фінансових установ комуналь-
ної власності склали 4 027,6 тис.грн. або 123,4 % від плану 3 264,2 тис.грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплек-
сом та іншим майном, що у комунальній власності склали 8 674,2 тис.грн. або 102,0 % 
від плану 8 500,0 тис.грн.

Порівняно з відповідним періодом 2011 року надходження зросли на 4 507,3 тис.грн. або 
в 2,1 рази за рахунок переукладання договорів оренди на загальних підставах з орендарями, 
яким були надані пільги (приріст склав 1 126,5  тис.грн.), перерахування 50 відсотків отрима-
ної орендної плати бюджетними установами до міського бюджету, яка раніше в повному об-
сязі залишалась у їх розпорядженні (приріст склав 826,7  тис.грн.), збільшення відрахування 
з 50% до 70% орендної плати до міського бюджету комунальними підприємствами та під-
приємствами – балансоутримувачами комунального майна (приріст склав 2243,7  тис.грн.).

Крім того, за підсумками І півріччя 2012 року завдяки розміщенню тимчасово вільних 
коштів спеціального фонду міського бюджету на депозитному рахунку банку міський бюджет 
отримав плату за розміщення коштів (відсотки) у сумі 906,7 тис.грн., що на 637,7 тис.грн. 
або в 3,4 рази більше ніж у відповідному періоді 2011 року.

Станом на 01.07.2012 року обсяг боргу по податках, зборах, обов’язкових платежах до 
бюджету міста склав 38 437,6 тис.грн. і збільшився порівняно з початком року на 26 533,0 тис.
грн. в основному за рахунок податку на прибуток підприємства КПТМ «Криворіжтепломере-
жа» у сумі 25 000,0 тис.грн.

У розрізі вагомих джерел спеціального фонду міського бюджету надходження за І півріччя 
2012 року склали: надходження до бюджету розвитку – 29 021,2 тис.грн.; власні надходження 
бюджетних установ – 31 093,2 тис.грн.; екологічний податок – 21 870,0 тис.грн.; цільові фон-
ди, утворені органами місцевого самоврядування – 24 130,9 тис.грн.

Видатки та кредитування міського бюджету за І півріччя 2012 року  склали 
1 061 234,5 тис.грн, у тому числі:

– по загальному фонду – 959 581,7 тис.грн, з них за рахунок дотацій та субвенцій з 
державного і обласного бюджетів – 333 055,5 тис.грн.;

– по спеціальному фонду – 101 652,8 тис.грн. з них за рахунок субвенцій з   державно-
го і обласного бюджетів – 12 819,7 тис.грн. У складі спеціального фонду обсяг видатків 
бюджету розвитку склав 34 177,8 тис.грн.

 Враховуючи надходження доходів міського бюджету, фінансування головних розпоряд-
ників коштів у звітному періоді проводилось відповідно до розпису міського бюджету за ви-
датками з урахуванням наданих головними розпорядниками коштів пропозицій.

88,3 відсотків коштів загального фонду або 846 783,0 тис.грн. направлено на ви-
рішення питань соціальної спрямованості, зокрема на:

– оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 380 774,0 тис.грн.;
– медикаменти – 5 943,3 тис.грн.;
– придбання продуктів харчування – 24 727,9 тис.грн.;
– оплату  енергоносіїв  і  комунальних  послуг – 119 348,4 тис.грн, у тому числі бюджетної 

сфери – 104 344,3 тис.грн, які забезпечили у повному обсязі оплату поточних рахунків;
– трансферти населенню – 261 812,3 тис.грн., з них на пільги, житлові субсидії, виплату 

різних видів допомоги сім’ям з дітьми за рахунок субвенцій з державного бюджету – 
259 649,7 тис.грн.;

– дотацію вирівнювання районним у місті бюджетам – 42 716,8 тис.грн.;
– субвенція обласному бюджету на погашення кредиторської заборгованості та утриман-

ня установ охорони здоров’я, які передані з 01.01.2012 на фінансування до обласного 
бюджету – 9 179,4 тис.грн.;

– інші поточні видатки на утримання 7 центрів  первинної медико-санітарної допомоги та 
міський центр здоров’я – 2 280,9 тис.грн.

Видатки міського бюджету на утримання бюджетних установ та соціальний захист 
населення  склали 646 016,7 тис.грн., зокрема на установи освіти – 460 583,8 тис.грн., цен-
три первинної медико-санітарної допомоги та центр здоров’я – 47 995,0 тис.грн., соціальний 
захист населення – 79 689,6 тис.грн.

233 368,9 тис.грн. передано до районних у місті бюджетів для здійснення повноважень 
у проведенні видатків.

За рахунок залишків коштів, що склалися на 01.01.2012 на рахунках міського бюджету по-
вністю погашено кредиторську заборгованість, що виникла на початок поточного року (через 
не проходження платежів в органах держказначейства) у сумі 31 870,5 тис.грн., у тому числі 
по загальному фонду – 4 800,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 27 070,0 тис.грн.

На виконання міської програми соціального захисту окремих категорій мешкан-
ців міста спрямовано 5 092,7 тис.грн., у тому числі на:

– надання матеріальної допомоги ветеранам, учасникам бойових дій до визначних дат, 
дітям-сиротам, сім’ям, у складі яких є діти-інваліди, на поховання та лікування меш-
канцям міста, що опинились в скрутному становищі на загальну суму 1 564,8 тис.грн.;

– надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг сім’ям військовослужбовців, за-
гиблих в Афганістані, внаслідок катастрофи вертольоту МІ-8Т, субмарини «Курськ» та 
громадянам міста, яким присвоєно звання «Почесний громадянин м. Кривого Рогу», 
пільг з оплати послуг з поховання учасників ліквідації ЧАЄС, членів сімей загиблих вої-
нів-інтернацірналістів на загальну суму 53,2 тис.грн.;

– фінансову підтримку міській організації ветеранів – 393,9 тис.грн.;
– на утримання 2-х будинків милосердя, діяльність якого направлена на створення  

(Продовження на 22 стор.)
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Д О Х О Д И

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ всього, 1 334 760,8 1 334 760,8 0,0 0,0 635 093,5 635 093,5 0,0 0,0

у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб (без фіксованого податку на доходи фізичних осіб від 
зайняття підприємницькою діяльністю) 791 340,3 791 340,3 0,0 0,0 359 811,4 359 811,4 0,0 0,0
фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,1 -6,1 0,0 0,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 4 001,0 4 001,0 0,0 0,0 4 027,6 4 027,6 0,0 0,0
збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання 
лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 0,0 0,0
збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення 238,0 238,0 0,0 0,0 159,3 159,3 0,0 0,0
плата за землю 539 181,5 539 181,5 0,0 0,0 271 134,6 271 134,6 0,0 0,0
місцеві податки і збори 0,0 0,0 0,0 0,0 -34,8 -34,8 0,0 0,0
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ всього, 22 365,0 22 365,0 0,0 0,0 10 590,8 10 590,8 0,0 0,0

у тому числі:
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань, що вилучається до бюджету 44,0 44,0 0,0 0,0 -78,9 -78,9 0,0 0,0
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 847,0 847,0 0,0 0,0 906,7 906,7 0,0 0,0
реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців 205,0 205,0 0,0 0,0 90,2 90,2 0,0 0,0
плата за утримання дітей у школах-інтернатах 80,0 80,0 0,0 0,0 34,4 34,4 0,0 0,0
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0 8 674,2 8 674,2 0,0 0,0
державне мито 3 736,0 3 736,0 0,0 0,0 615,9 615,9 0,0 0,0
інші надходження 453,0 453,0 0,0 0,0 348,2 348,2 0,0 0,0
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ усього, 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 0,0 0,0

у тому числі:
кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одер-
жаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також ва-
лютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 0,0 0,0
УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних та закріплених: 1 357 125,8 1 357 125,8 0,0 0,0 645 699,7 645 699,7 0,0 0,0
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами 0,0 0,0 0,0 0,0 -571,7 -571,7 0,0 0,0
Субвенції, дотації, одержані з державного та обласного бюджетів 733 816,2 733 816,2 0,0 0,0 349 505,7 349 505,7 0,0 0,0
РАЗОМ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ: 2 090 942,0 2 090 942,0 0,0 0,0 994 633,7 994 633,7 0,0 0,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 0,0 0,0 0,0 0,0 158,1 0,0 158,1 0,0
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 996,0 0,0 996,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом 
на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 285,0 0,0 285,0 0,0 144,7 0,0 144,7 0,0
Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Екологічний податок 31 224,2 0,0 31 224,2 0,0 21 870,0 0,0 21 870,0 0,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону на-
вколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 100,0 0,0 100,0 0,0 108,0 0,0 108,0 0,0
Власні надходження бюджетних установ 55 011,6 0,0 55 011,6 0,0 31 093,2 0,0 31 093,2 0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 20 995,5 0,0 20 995,5 0,0 24 130,9 0,0 24 130,9 0,0
у т. ч. бюджет розвитку (без трансфертів): 42 729,0 0,0 42 729,0 42 729,0 29 021,1 0,0 29 021,1 29 021,1
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності 8 000,0 0,0 8 000,0 8 000,0 4 540,7 0,0 4 540,7 4 540,7
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до 
розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок не-
сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких роз-
ташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, які знаходяться на 
території Автономної Республіки Крим) 3 100,0 0,0 3 100,0 3 100,0 1 141,7 0,0 1 141,7 1 141,7
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0
єдиний податок 31 129,0 0,0 31 129,0 31 129,0 23 338,8 0,0 23 338,8 23 338,8
Субвенції, одержані з державного та обласного бюджетів 45 887,1 0,0 45 887,1 3 677,0 25 450,7 0,0 25 450,7 788,2
РАЗОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ: 197 532,4 0,0 197 532,4 46 406,0 132 972,7 0,0 132 972,7 29 809,3
УСЬОГО ДОХОДІВ: 2 288 474,4 2 090 942,0 197 532,4 46 406,0 1 127 606,4 994 633,7 132 972,7 29 809,3

В И Д А Т К И
Органи мiсцевого самоврядування 52 830,4 49 200,6 3 629,8 1 594,0 19 373,4 17 934,0 1 439,4 775,5
Освiта 951 487,3 888 660,7 62 826,6 14 607,8 460 583,8 430 523,1 30 060,7 4 959,1
Охорона здоров’я 157 921,8 147 577,5 10 344,3 10 089,7 47 995,0 43 555,5 4 439,5 4 330,9
Соцiальний захист та соціальне забезпечення всього, 158 166,4 156 515,8 1 650,6 458,5 79 689,6 79 187,3 502,3 21,9

у тому числі:
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають осо-
бливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам 
нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами вна-
слідок репресій або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 77 486,9 77 486,9 0,0 0,0 35 067,8 35 067,8 0,0 0,0
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають особливі 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, особам, які мають особливі трудові 
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, 
які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських пере-
слідувань на придбання твердого палива та скрапленого газу 396,0 396,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону Украї-
ни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які мають 
особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, 
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які 
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 2 074,0 2 074,0 0,0 0,0 13,3 13,3 0,0 0,0
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам 
податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної 
кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветера-
нам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам 
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів вну-
трішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного 
захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослуж-
бовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої систе-
ми, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокуратури, дітям 
(до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податко-
вої міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, дер-
жавної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільне-
ним з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або 
пропали безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей 
осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, Дер-
жавної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (по-
мерли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у 
відставці, на житлово-комунальні послуги 5 847,4 5 847,4 0,0 0,0 2 905,0 2 905,0 0,0 0,0
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветера-
нам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Дер-
жавної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, 
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної по-
жежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів 
служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку 
та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або ви-
слугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової 
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,

ЗВІТ
про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року тис.грн.



22 •ЧЕРВОНИЙ ГІРНИК• СЕРЕДА, 1 СЕРПНЯ 2012 РОКУ

державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, 
осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу 
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або по-
мерлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, непрацездатним членам сімей, 
які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружи-
нам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на житлово-комунальні послуги 4 028,3 4 028,3 0,0 0,0 1 923,5 1 923,5 0,0 0,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружи-
нам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, на придбання твердого палива 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дру-
жинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою 52,6 52,6 0,0 0,0 6,8 6,8 0,0 0,0
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку 4 445,0 4 445,0 0,0 0,0 1 883,1 1 883,1 0,0 0,0
Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 3 678,9 3 678,9 0,0 0,0 1 891,5 1 891,5 0,0 0,0
Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 32,8 32,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 36 675,8 36 675,8 0,0 0,0 26 496,4 26 496,4 0,0 0,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого піч-
ного побутового палива і скрапленого газу 261,4 261,4 0,0 0,0 5,4 5,4 0,0 0,0
Iншi видатки на соціальний захист населення 3 627,4 3 377,4 250,0 250,0 1 642,1 1 620,2 21,9 21,9
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають 
право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у бу-
динках, що мають центральне опалення 18,0 18,0 0,0 0,0 7,3 7,3 0,0 0,0
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних 
життєвих обставинах 7 927,9 7 695,4 232,5 208,5 3 490,4 3 466,4 24,0 0,0
Інші програми соціального захисту дітей 191,4 191,4 0,0 0,0 53,9 53,9 0,0 0,0
Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 3 234,1 3 234,1 0,0 0,0 582,8 582,8 0,0 0,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 105,5 105,5 0,0 0,0 48,7 48,7 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 132,5 132,5 0,0 0,0 38,6 38,6 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків 16,2 16,2 0,0 0,0 16,2 16,2 0,0 0,0
Інші видатки 177,3 177,3 0,0 0,0 106,4 106,4 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 77,9 77,9 0,0 0,0 26,6 26,6 0,0 0,0
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильскої катастрофи 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, 
органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 100,3 100,3 0,0 0,0 45,6 45,6 0,0 0,0
Фінансова пітримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 849,0 849,0 0,0 0,0 393,9 393,9 0,0 0,0
Інші установи та заклади 6 698,6 5 530,5 1 168,1 0,0 3 043,1 2 586,7 456,4 0,0
Житлово-комунальне господарство всього, 100 640,6 77 304,1 23 336,5 23 336,5 42 203,0 37 890,3 4 312,7 4 312,7

у тому числі:
Житлово-експлуатаційне господарство 1 350,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 3 620,1 0,0 3 620,1 3 620,1 169,6 0,0 169,6 169,6
Капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 5 893,0 0,0 5 893,0 5 893,0 996,7 0,0 996,7 996,7
Теплові мережі 3 105,6 2 820,0 285,6 285,6 3 105,5 2 820,0 285,5 285,5
Благоустрiй мiст, сіл, селищ 80 069,0 68 877,6 11 191,4 11 191,4 32 513,5 31 999,0 514,5 514,5
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та те-
плової енергії 2 346,4 0,0 2 346,4 2 346,4 2 346,4 0,0 2 346,4 2 346,4
Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання, інші підприєм-
ства, установи та організації житлово-комунального господарства 4 206,5 4 206,5 0,0 0,0 3 071,3 3 071,3 0,0 0,0
Культура і мистецтво 87 058,3 78 367,4 8 690,9 4 246,9 38 171,3 35 232,7 2 938,6 1 071,0
Засоби масової iнформації всього, 4 400,0 4 400,0 0,0 0,0 1 891,1 1 891,1 0,0 0,0

у тому числі:
Телебачення і радіомовлення 3 707,1 3 707,1 0,0 0,0 1 496,6 1 496,6 0,0 0,0
Періодичні видання (газети та журнали) 692,9 692,9 0,0 0,0 394,5 394,5 0,0 0,0
Фiзична культура i спорт 358,2 358,2 0,0 0,0 203,6 203,6 0,0 0,0
Будiвництво всього, 58 680,5 12 500,4 46 180,1 46 180,1 20 949,6 2 583,4 18 366,2 18 366,2

у тому числі:
 Капітальні вкладення 46 180,1 0,0 46 180,1 46 180,1 18 366,2 0,0 18 366,2 18 366,2
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 12 042,2 12 042,2 0,0 0,0 2 583,4 2 583,4 0,0 0,0
Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі 
архітектури 458,2 458,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Землеустрій 1 241,1 108,1 1 133,0 20,0 310,0 10,1 299,9 0,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика всього, 230 172,2 190 594,3 39 577,9 2 715,0 71 806,1 66 100,8 5 705,3 0,0

у тому числі:
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 90,0 90,0 0,0 0,0 8,4 8,4 0,0 0,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті 2 043,0 2 043,0 0,0 0,0 1 017,3 1 017,3 0,0 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям 
громадян 35 353,3 35 353,3 0,0 0,0 10 269,7 10 269,7 0,0 0,0
Інші заходи у сфері електротранспорту 99 585,6 97 085,6 2 500,0 2 500,0 52 158,1 52 158,1 0,0 0,0
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом 
та утриманням автомобільних доріг 86 862,9 50 000,0 36 862,9 0,0 5 705,3 0,0 5 705,3 0,0
Національна програма інформатизації 1 036,4 821,4 215,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 5 201,0 5 201,0 0,0 0,0 2 647,3 2 647,3 0,0 0,0
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 1 237,4 580,4 657,0 657,0 413,7 358,9 54,8 54,8
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха 1 178,0 1 178,0 0,0 0,0 535,9 535,9 0,0 0,0
Цільові фонди всього, 70 547,3 0,0 70 547,3 0,0 30 479,5 0,0 30 479,5 0,0

у тому числі:
Фонд охорони навколишнього природного середовища 45 344,7 0,0 45 344,7 0,0 24 715,2 0,0 24 715,2 0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 25 202,6 0,0 25 202,6 0,0 5 764,3 0,0 5 764,3 0,0
Видатки, не вiднесенi до основних груп усього, 480 464,3 473 608,4 6 855,9 4 065,0 246 083,8 243 007,2 3 076,6 285,7

у тому числі:
Резервний фонд 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастопо-
ля, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 75 625,6 75 625,6 0,0 0,0 42 716,8 42 716,8 0,0 0,0
Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних 
наслідків діяльності об’єктів спільного користування 9 365,1 9 179,4 185,7 185,7 9 365,1 9 179,4 185,7 185,7
Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів 2 435,0 0,0 2 435,0 2 435,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з ді-
тьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової 
державної допомоги дітям 372 700,7 372 700,7 0,0 0,0 187 932,7 187 932,7 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг 
зв’язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації 
втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних 
засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для 
фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електро-
енергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, 
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий 
проїзд окремих категорій громадян 538,9 538,9 0,0 0,0 149,4 149,4 0,0 0,0
Інші видатки 1 297,1 1 071,1 226,0 226,0 494,3 494,3 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної со-
ціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за прин-
ципом “гроші ходять за дитиною» 2 704,4 2 704,4 0,0 0,0 1 376,3 1 376,3 0,0 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціаль-
но-економічного та культурного розвитку регіонів 3 400,0 3 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші субвенції 6 360,6 2 351,4 4 009,2 1 218,3 4 014,3 1 123,4 2 890,9 100,0
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових креди-
тів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 36,9 36,9 0,0 0,0 34,9 34,9 0,0 0,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ: 2 356 383,8 2 080 953,9 275 429,9 107 970,5 1 060 689,4 959 013,9 101 675,5 34 177,8
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (рекон-
струкцію) та придбання житла 614,4 567,8 46,6 0,0 581,0 567,8 13,2 0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (рекон-
струкцію) та придбання житла -46,6 0,0 -46,6 0,0 -35,9 0,0 -35,9 0,0
РАЗОМ ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ: 2 356 951,6 2 081 521,7 275 429,9 107 970,5 1 061 234,5 959 581,7 101 652,8 34 177,8

належних умов для проживання соціально-побутового обслуговування, надання медич-
ної допомоги громадянам похилого віку видатки склали 3043,0 тис.грн.

На заходи з молодіжної політики виділено 1  489,1 тис.грн., які направлено на 
утримання міського центру соціальних служб для молоді – 582,8 тис.грн., благодійні та профі-
лактичні акції, заходи, спрямовані на виконання молодіжної політики в місті – 152,3 тис.грн., 
виплату іменних стипендій ім. Г.І.Гутовського та ім. О.М.Поля обдарованій студентській молоді 
– 106,4 тис.грн.,  надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям на будівництво 
та придбання житла за рахунок загального фонду – 581,0 тис.грн.

На міську програму підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій 
направлено 113,5 тис.грн., у тому числі на надання одноразової допомоги громадянам, 
які беруть на виховання дітей (10,0 тис.грн.), безкоштовне харчування дітей 5-11 класів, дітей 
із студентських сімей, які перебувають у дошкільних закладах (81,6 тис.грн.), проведення екс-
пертизи капітальних ремонтів у 3-х квартирах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування (21,9 тис.грн.)

За І півріччя 2012 року на утримання житлово-комунального господарства із загаль-
ного і спеціального фондів направлено 42 203,0 тис.грн., за рахунок яких проведено видатки на:
– благоустрій міста на суму 31 999,0 тис. грн. , з них на:

• утримання і поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів; 
оплату електроенергії для зовнішнього освітлення міста; державну повірку та технічну 
перевірку електролічильників – 8 289,2 тис.грн.,

• утримання, поточний ремонт, розмітка шляхів, проведення робіт з поточного ремонту 
мостів, шляхопроводів та дорожніх знаків – 19 964,8 тис.грн.;

• утримання кладовищ – 1 828,1 тис.грн.;
• поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою та інші видатки  –  1 094,4 тис.грн.;
• на відлов бродячих тварин, ліквідацію стихійних звалищ – 152,5 тис.грн.;
• озеленення міста – 262,7 тис.грн.;
• утримання дренажних насосних станцій – 407,3 тис.грн.;

– поховання самотніх, невідомих та громадян, від поховання яких відмовилися родичі, осіб без пев-
ного місця проживання, та на перевезення тіл померлих до судмедекспертизи – 1 291,8 тис.грн.;

– фінансову підтримку КП «Ритуал» на погашення заборгованості із заробітної плати направ-
лено 1 447,5 тис.грн.;

 – для сплати податку на прибуток надано фінансову підтримку в сумі  2832,0 тис. грн. (у т.ч. 
КПТМ «Криворіжтепломережа» – 2500,0тис.грн., КП «Ритуал» – 332,0 тис.грн.);

– погашено кредиторську заборгованість, що склалася  станом на 01.01.2012 за виконані робо-
ти з розробки оптимізованої схеми теплопостачання міста – 320,0 тис.грн.

– заміну ліфтів та експертне обстеження – 169,6 тис.грн.;
– роботи з експертизи проектів для проведення капітального ремонту конструктивних 

елементів будинків ОСББ – 996,6 тис.грн.;
– роботи з капітального ремонту об’єктів благоустрою – 514,5 тис.грн.;
– погашено кредиторську заборгованість за виконані роботи у 2011 році з капітального 

ремонту теплової ізоляції наземних трубопроводів та придбані лічильники «КПТМ Кри-
воріжтепломережа» – 2 632 тис.грн.

На виконання Програми поліпшення роботи комунальних підприємств місь-
кого електротранспорту, для стабілізації фінансового становища та оплату праці пра-
цівникам цих установ надана фінансова  підтримка на суму 52 158,1 тис.грн.

На виконання Програми фінансової підтримки та розвитку КП «Міжнарод-
ний аеропорт Кривий Ріг» надано фінансову підтримку у сумі 2  647,3 тис.грн., які 
направлено на заробітну плату працівникам підприємства та погашення заборгованості 
за електроенергію.

На виконання Програми розвитку і утримання житлово-комунального гос-
подарства міста, за рахунок надходжень до територіального дорожнього фонду (спе-
ціальний фонд) та фінансування із загального фонду видатки склали 2 938,0 тис.грн., які 
направлено на погашення кредиторської заборгованості з поточного ремонту доріг – 1 421,8 
тис.грн., капітальний ремонт дороги по вул.Кремлівській – 928,6 тис.грн., технічний огляд, пе-
ререєстрацію транспортних засобів, які знаходяться на балансі УБЖП – 8,4 тис.грн.

По галузі «Будівництво» видатки склали 20 949,6 тис.грн., у тому числі за рахунок кошів:
– загального фонду на розробку топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт 

та виготовлення топографічних планів масштабу М 1:2000 і М 1:5000 у цифровому і гра-
фічному вигляді для продовження робіт над генеральним планом міста відповідно до 
календарного плану – 2 583,4 тис.грн.;

– бюджету розвитку спеціального фонду– 18 366,2 тис.грн., (в т.ч. погашення креди-
торської заборгованості у сумі 11 313,9 тис.грн.) направлено на об’єкти будівництва та 
реконструкції, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста, а 
саме на газифікацію селищ Терноватий Кут, Горького (ІІ черга), вулиць Тернівського ра-
йону – 1 456,9 тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості –   687,7 тис.
грн.); реконструкцію будівлі гуртожитку під житловий будинок по вул. Кустанайській,6 
– 4 953,5 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості); реконструкцію будівлі по 
вул. Туполева під житловий будинок – 243,8 тис.грн. (погашення кредиторської заборго-
ваності); реконструкцію парків ім. Ю.Гагаріна, «Героїв», скверу монумента «Перемога», 
проспекту К.Маркса – 1 477,3 тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованос-
ті – 1446,7 тис.грн.); реконструкцію будівель КП «Криворізький міський театр драми та 
музичної комедії ім. Т.Шевченка та першого поверху будівлі загальноосвітньої школи 
№18 – 962,8 тис.грн. (в тому числі на погашення кредиторської заборгованості – 491,4 
тис.грн.); будівництво та реконструкція інших об’єктів – 3  265,4 тис.грн. (в т.ч. на по-
гашення кредиторської заборгованості – 2 189,0 тис.грн.); реконструкцію трамвайних 
колій в районі станції ШТ «Кільцева», проспекті Південному – 4 313,4 тис.грн. (в т.ч. на 
погашення кредиторської заборгованості – 218,9 тис.грн.); розширення кладовищ «За-
хідне» (V черга), «Центральне» (ІІ черга), в районі Північного ГЗК – 21,2 тис.грн. (в т.ч. 
на погашення кредиторської заборгованості – 7,3 тис.грн.); розробку проектно-кошторисної 
документації – 207,4 тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості – 117,3 тис.
грн.); реконструкцію систем опалення з установкою приладів обліку та регулювання теплової 
енергії в житловому фонді – 196,0 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості); 
оновлення (реконструкція з модернізацією) трамвайного парку вагонів – 762,3 тис.грн. 
(погашення кредиторської заборгованості); реконструкція приміщень під амбулаторії – 506,2 
тис.грн.

На виконання Програми розвитку земельних відносин виділено 310,1 тис.грн., 
за рахунок цих коштів погашено кредиторську заборгованість у сумі 10,1 тис.грн. за ви-
конані роботи з інвентаризації землі парку Ювілейний та скверу монумента «Перемоги» 
та проведення інвентаризації земель рекреаційного призначення – 73,8 тис.грн.; прове-
дено грошову оцінку земель 5 населених пунктів – 226,1 тис.грн.

На виконання Програми розвитку та безпеки дорожнього руху у місті надана фі-
нансова підтримка КП «Криворіжавтотранс» у сумі 140,0 тис.грн. для виплати заробітної 
плати та погашення заборгованості з податку на землю.

На виконання Програми розвитку підприємництва в місті направлено  81,2 тис.
грн., Програми захисту прав споживачів (виготовлення довідників споживача) – 10,0 
тис.грн., Програми розвитку місцевого самоврядування у місті виділено 403,4 тис.
грн., Програми стратегії інноваційного розвитку електронних інформаційних 
ресурсів і технологій – 86,0 тис.грн.

Протягом звітного періоду з міського бюджету на заходи з організації рятування 
на воді виділено 492,9 тис.грн.

На Програму поповнення та використання матеріального резерву для запо-
бігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх на-
слідків у місті виділено 43,0 тис.грн. (на придбання будівельних матеріалів).

За рахунок залишку коштів на початок року цільового фонду від сплати відновної 
вартості зелених насаджень, що видаляються,  та поточних надходжень проведено 
роботи по озелененню території міста на суму 2 675,2 тис.грн.

За рахунок залишку коштів та надходжень до цільового фонду від плати за тим-
часове використання місць розташування об’єктів зовнішньої реклами – 284,8 
тис.грн. погашено кредиторську заборгованість, що склалася на початок року по видат-
ках на виготовлення плакатів, демонтаж рекламних конструкцій, надання експертних 
висновків (184,1 тис.грн.) та придбання зупиночних павільйонів (53,7 тис.грн.), виготов-
лено плакати із соціально-значущою інформацією (24,7 тис.грн.) та проведено демонтаж 
рекламних конструкцій (22,3 тис.грн.).

Залишок коштів цільового фонду на розвиток, обслуговування, будівництво, 
розширення, ремонт, утримання об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфра-
структури міста, виконання місцевих програм, затверджених міською радою та надхо-
дження за звітний період у сумі 23 046,3 тис.грн. (відповідно до договорів ПАТ «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг» (15000,0 тис.грн.), ПАТ «ЄВРАЗ СУХА БАЛКА» (2000,0 тис.грн), 
ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (3000,0 тис. грн.), ПАТ «Північний 
гірничо-збагачувальний комбінат» (3046,3 тис.грн.) розподілено на поточний ремонт 
доріг – 6 000,0 тис.грн., поточний та капітальний ремонт житлового фонду – 4 237,5 тис.
грн., реконструкцію на об’єкті благоустрою «Квітковий годинник» та придбання облад-
нання, предметів, відеоматеріалів, меблів – 5 115,5 тис.грн.; на культурно-мистецькі 
заходи з нагоди святкування Дня міста – 1000,0 тис.грн.; на придбання спортивного об-
ладнання для подальшого розташування на спортивних майданчиках загальноосвітніх 
закладів 1 563,2 тис.грн. та капітальний ремонт асфальтобетонного покриття на території 
Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 
вивченням іноземних мов – 200,0 тис.грн.; на будівництво трамвайних колій в районі 
станції швидкісного трамваю «Кільцева» – 515,0 тис.грн., проведення реконструкції про-
спекту К.Маркса та об’єктів благоустрою – 50,0 тис.грн., першого поверху будівлі Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №18 для створення НВК – 351,9 тис.грн., моста парку ім. 
Ю.Гагаріна в Центрально-Міському районі – 90,0 тис.грн., виконання робіт з демонтажу неза-
вершеної будівництвом споруди «Тягова підстанція №3 по проспекту Металургів» – 20,0 тис.
грн.; на встановлення меж ландшафтного заказника загальнодержавного значення «Балка 
Північна Червона», винос їх в натурі та встановлення межевих знаків – 46,3 тис.грн.

На виконання природоохоронних заходів видатки склали 24 715,2 тис.грн., у тому 
числі за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 9 279,8 тис.грн. Кошти направ-
лені на розширення та реконструкцію об’єктів для очистки стічних вод та будівництво ка-
налізаційних мереж; запобігання та ліквідацію наслідків шкідливої дії води;  проведення 
заходів щодо озеленення.

За І півріччя 2012 року використано міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 
на загальну суму 345  875,2 тис.грн,  за рахунок яких проведено видатки на надання 
пільг та субсидій; допомоги сім’ям з дітьми; утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в дитячих будинках сімейного типу; будівництво, реконструкцію, 
ремонт та утримання вулиць і доріг міста; утримання 3 притулків для неповнолітніх та центру 
соціально-психологічної реабілітації; погашення кредиторської заборгованості, яка виникла 
станом на 01.01.2012 за виконані роботи у 2011 році з оновлення (реконструкції, модернізації) 
трамвайного парку вагонів; природоохоронні заходи; на створення центру надання послуг 
в режимі «єдиного вікна» у виконкомі Центрально-Міської районної у місті ради.

Крім того, з міського бюджету протягом звітного періоду надано субвенції об-
ласному бюджету у сумі 12 186,0 тис.грн., з них на:

– створення та поповнення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації над-
звичайних  ситуацій  техногенного  і  природного  характеру та їх наслідків – 30,0 тис.грн.;

– утримання медичних об’єктів спільного користування (вторинної  допомоги) у 
зв’язку з реформуванням галузі «Охорона здоров’я» – 12 156,0 тис.грн., з них на 
погашення заборгованості, яка виникла на початок року у сумі 365,1 тис.грн. 

(Закінчення. Початок  на 21 стор.)

Офіційно
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Гірники Діонісій Єре
менко та Кирило Мохур 

стали повними Георгіїв
ськими кавалерами, тобто 
в боях заслужили по чо
тири хрести із позолоти 
та срібла. Нам поки неві
домий бойовий шлях Єре
менка. В армії він перебу
вав з 1912 року. Призваний 
з кар’єру Харінського руд
ника. У заключний пері
од Першої світової мав 
звання підпрапорщика та 
служив у 36му запасно
му полку при щорічному 

пенсіоні в 342 карбован
ці (дуже солідні гроші). А 
Кирилу Мохуру, гренаде
ру лейбгвардії Преобра
женського полку, першу 
ступінь «Георгія», пере
казують, вручив у петро
градському шпиталі сам 
цар Микола ІІ. Командир 
взводу відзначився в боях 
з німецькою піхотою під 
Двінськом. Там і був пора
нений. 

Лікували його такі ж лі
карі, як Гдалій Барбас. Ще 
в 1913 році він закінчив 
Томський медінститут. Під 
час війни робив операції в 
лазаретах ПівденноЗахід
ного фронту. В 30х очо
лював колектив лікарні 
ШУ ім. Леніна. Герой Пер
шої світової загинув під 
час сталінських репресій.

Майже всю війну прой
шов і Андрій Максимець. На 
фото, яке публікується впер
ше, він поруч із дружиною. 
То вона доліковувала його 
рани. Еммануїл Сердюк во
ювати починав на Румун
ському фронті в складі 56го 
Житомирського піхотного 
полку. Пізніше закінчив 2гу 

Одеську школу прапорщи
ків. Після війни працював 
бухгалтером в конторі шах
ти ім. ДПУ. В 132му піхот
ному полку воював Іван 
Ромащенко. Відомі тільки 
дати його життя: 18981974. 
Степан Рябчинський – учас
ник двох світових воєн. На 
першу пішов з мехмайстер
ні Бельгійського рудника. 
Ходив походами по бурем
ному Балтійському морю. У 
кінці 1918 року його переве
ли на Чорноморський флот. 
Степан Рябчинський брав 
участь у затопленні ескадри 
ЧФ під Новоросійськом. З 
початком Великої Вітчиз
няної колишній балтієць 
служив у політорганах ВПС 
Чорноморського флоту. Піс
ля Перемоги учасник двох 
кривавих воєн працював у 
цеху водопостачання КМЗ.

Юхим Салов перейняв 
майстерність свого бать
ка і виготовляв музичні 
інструменти. Тоді родина 

мешкала в Новгородці. А 
в 1913 році він уже корнет 
лейбгвардії Гродненського 
гусарського полку. Це він у 
Варшаві напередодні Пер
шої світової війни. Полк 
гродненців хоробро бився  
з німецькими драгунами, 
а Юхим Салов заслужив у 
боях два Георгіївські хрести. 
Корнет – то наймолодший 
офіцерський чин у кавалерії, 
і він мав право бути нагоро
дженим суто солдатською 
відзнакою. Офіцери різних 
рангів дуже пишалися срі
блястими хрестами, якщо 
такі мали. Зберігся ось та
кий цікавий історичний до
кумент від 1 січня 1918 року. 
Друкується вперше. Піс
ля двох воєн Юхим Салов 
працював теслею на заводі 
«Пневматик», помер у Кри
вому Розі в 1933 році. 

Наш земляк Пантелій 
Сьомка пішов на війну в 
жовтні 1914 року, а вже в 
травні 1915го повернув
ся додому через важке по

ранення під Тарнополем. 
Фронтовикокопник стояв 
біля витоків відродження 
бурових робіт на Криворіж
жі. Кажуть, у голодні роки 
проміняв свою медаль «За 
хоробрість» на кусень хліба. 

Цей Георгіївський хрест 
4 ступеня належав кри
воріжцю Івану Безверхо
му. Він у війну вступив 
урядником ЗахідноСи
бірського війська, тримав 
у кишені гімнастерки аку
ратно складений вчетве
ро документ: «Дано сие 
бомбардиру 5й Восточ

ноСибирской стрелковой 
артиллерийской бригады 
Ивану Безверхому в том, 
что он успешно окончил 
курс обучения». Необхід
но було провести розвідку 
місцевості. Добровільно 
це завдання взялася ви
конати вісімка сміливців, 
і серед них Іван Безвер
хий. Сталося це під Пере
мишлем. Сибірякиарти
леристи саме прибули на 
передову у підмогу піхоті. 
Пластуни пішли в ніч. Не 
поверталися тривалий час, 
а потім… Доповідав стар
ший унтерофіцер Іван 
Безверхий. Розвідники, 
виявляється, засікли по
тужні німецькі гаубиці, 
націлені на позиції наших 
батарей і піхотних тран
шей. Командування вирі
шило непомітно змінити 
позиції. За двадцять хви
лин по тому земля вкри
лася кіптявою вибухів. 
Ворог бив по порожній 
місцевості. Ось за це кри

воріжець одержав Георгі
ївського хреста 4 ступеня 
за № 504020.

Мало хто знає, звідки ті 
витоки хоробрості й вмін
ня воювати у братів Гли
нок. Обидва – повітряні 
аси часів Великої Вітчиз
няної війни. Молодший 
Дмитро – двічі Герой Ра
дянського Союзу, старший 
Борис – кавалер однієї 
Золотої Зірки. Вихованці 
Криворізького аероклубу. 
А вчилися вони хороброс
ті та патріотизму у свого 
батька. З австрійської, як 
тоді говорили, Борис Глин
кастарший повернувся 
володарем одразу трьох 
хрестів на славетній чор
ножовтій стрічці. З лис
топада 1914 року воював 
у складі гренадерського 
полку ПівденноЗахідного 
фронту. В 1916 році брав 
участь у славнозвісному 
Брусилівському прориві. 

Таку ж кількість Георгіїв

ських хрестів мав і мешка
нець Олександродару (Рах
манівка) Іван Симанько 
(18791936?). Воював про
ти турків на Кавказі. Якось 
брав участь у ліквідації 
прориву великого загону 
противника в тил росій
ської армії. Наші вистежи
ли таємничих кіннотників 
і залповим вогнем знищи
ли майже всіх. За це у Івана 
Симанька один з хрестів.

Григорій Сич, рідний 
дядько відомого криво
різького архітектора і ху
дожника, Почесного гро
мадянина Кривого Рогу 
Юрія Сича, загинув у 
серпневі дні 1914 року. До 
цього він працював ди
ректором Криворізького 
церковноприходсько
го училища. На фронті – 

прапорщик. Тіло його до
ставили до рідного міста 
й поховали з почестями 
поблизу церкви. Громада 
Кривого Рогу присвоїла 
Григорію Сичу звання по
чесного члена громади. 
Посмертно. 

Логвин Тарасенко на все 
життя запам’ятав події 
1914 року. Служив куха
рем на ПівденноЗахідно
му фронті. Під час рейду 
війська генерала Брусило
ва контуженим потрапив 
у полон. Тількино став на 
ноги, сформував групу од
нодумців і ночами пішки 
дістався до своїх із самої 
Німеччини.

Якось відвідав цвин
тар села Зоря, що на Кри
воріжжі. Помітив над
гробок. А лежить тут ще 
один герой Першої світо
вої війни – Трохим Угнич 
(18951930). Воював він у 
кавалерії. У стрімких ата
ках на теренах Галичини 
одержав Георгіївського 
хреста 4 ступеня. Випала 
йому доля ще й село Зоря 
заснувати.  Ще один солдат 
із «браворебятушек» хоро
бро воював, а у міжвоєнні 
часи заснував у криворізь
ких степах село Павлівку. 
Це ми про Дениса Хрищу
на. Він – перший голова 
колгоспу «Червона нива». 
Лука Шаблій Богу молив
ся, немов перед іконою, на 
свого срібного «Георгія». 

Мало що відомо про 
лозуватця Йосипа Шока
ла. Орач, бджоляр. Це до 
вій ни, а там, у гущі, де ви
бухали снаряди, він – ар
тилерист. Йому довелося 
двічі воювати з германця
ми. У 1918 році він очолив 
у Лозуватці повстанський 
загін і бив окупантів у сте
пових вибалках та ярах.

g В окопах Першої світової

1 серпня 1914 року Європа прокинулася  
від залпів сотень батарей
Саме цього дня почалася війна, яка охопила майже всі країни Європи і не тільки. В історію  
ця бійня ввійшла  як Перша світова війна. В СРСР її  називали ще й імперіалістичною. Потужні 
корпорації вирішили ціною мільйонів життів та силою зброї перерозподілити сфери впливу.

Царська Росія вступила в ту війну абсолют-
но не підготовленою. На фронтах все трима-
лося на мужності наших співвітчизників. У 
1914-1918 роках доля вберегла Кривбас від 
бойових дій, що були саме частиною Першої 
світової війни. Але проти війська німець-
кого кайзера Вільгельма та австро-угор-
ського імператора Франца-Йосипа сміливо 
билися й криворіжці. Хоробро й відважно. 
А ще Кривий Ріг приймав поранених у боях 
у Галіції та Бессарабії. У нас працювали на 
шахтах не лише полонені німці та австро-
угорці, а навіть болгари.

Володимир БУХТІЯРОВ.

Не за горами 100-річчя з початку Першої світової війни.
Про це і з нагоди цього готую книгу. У кого є документи
часів бойових дій 1914-1918 років, надсилайте, при-
носьте.  Усі фотографії та відомості будуть надруковані в 
цій книзі. Телефонуйте: 097-2801876.

• Діонісій Єременко.

•  Андрій Максимець.

• Юхим Салов та його «вільна».

• Йосип Шокал.
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Ще за сім годин до того, як дороги вузень-
ких ялтинських вуличок ляжуть під колеса 
нашому авто, всіх нас тримала в полоні 
інтрига: чи виявиться готель таким самим, 
як на картинці з яскравого буклету і не 
менш щедрого на фарби сайту. Бо ж ні для 
кого не секрет, що завдяки своїй ціновій 
політиці Кримський півострів заслужив собі 
репутацію дорогого, навіть необґрунтовано 
дорогого, з не надто розкішним сервісом 
куточка для туриста. 

Тому все частіше і часті-
ше з’являються нарікання, 
що заморський тур у стилі 
«ол інклюзів» може стати 
комфортним замінником 
звичній відпустці в Криму. 
Звісно, якщо на рахунку 
вдосталь грошей, то чому 
б і не поїхати за кордон. 
Але все-таки, як не крути, 
Крим і ближчий, і – є надія 
– дешевший.

Після виснажливого 
маршруту нарешті до-
бираємося до позначки 
«Ялта». Але одна річ – до-
їхати до цього знака, інша 
– знайти в місті з-поміж 
сотень інших готелів, 
будинків і забудов свій 
пункт призначення. Так 
би і колесили кругом кола 
і довкола, якби не зателе-
фонували на ресепшн го-
телю. Тут не тільки дають 
детальні пояснення, що і 
де, але й відправляють до 
нас «швидку автомобільну 
допомогу». Це вже потім, 
на другий день, спускаю-
чись ранком на сніданок, 
чуємо, як адміністратор 
приємним і спокійним го-
лосом розпитує і заспоко-
ює вже інших заблукалих 
туристів – така практика 
тут у моді.

«Туреччина», – по-
думалось, коли звивис-
ті вулички Ялти приве-
ли нас на подвір’я білого 
п’ятиповерхового готелю 
з квітами на підвіконнях, 
клумбами й височенними 
пальмами. Минаючи та-
кий готель, можна було б 
тільки, присвиснувши, по-
думати, наскільки відпуст-
ка в таких апартаментах 
спустошить кишені пере-
січного відпочивальника. 
Опинитися тут одного літ-
нього ранку нас спонукала 
рекламна брошура, що в 
яскравих фарбах агітувала 
скупатися в Чорному морі, 
прогулятися ялтинським 
берегом та відпочити в 
туристичному комплек-
сі «Ялта – круглий рік» за 
відносно невелику ціну. 
«ЧГ» спокусився і вирішив 
перевірити, чи реально 
відпочити в перлині Кри-
му з обіцяним комфортом 
та за розумні гроші.

Фреймут сюди!
Картинка не обманула. 

На порозі гостей зустрі-
чають працівники комп-
лексу, щоб допомогти при-
нести речі, а офіціанти в 
їдальні та адміністратори 

на ресепшні привітні та 
усміхнені.

– Ви голодні з дороги? – 
ввічливо питає головний 
адміністратор Ірина.

Уже за якісь двадцять 
хвилин нас чекатимуть в 
їдальні з гарячими стра-
вами.

Номер приємно здиву-
вав. Тут тобі і балкон з ви-
дом на море та місцеві крає-
види, і комфортні сучасні 

меблі, ну і все інше по пра-
вилах – чистенькі рушни-
ки, фен, вішалки. Хоч Олю 
Фреймут клич на ревізію.

– Карпатську Ворохту 
ми вже для криворізького 
туриста відкрили. Тепер 
хочемо повернути дові-
ру до Криму, – пояснює 
криворіжець Олег, спів-
власник туристичного 
комплексу «Ялта – кру-
глий рік». – В Ялті та вза-
галі на кримському узбе-
режжі є, звичайно, готелі 
з відмінним сервісом, де 
ціни зашкалюють, такі 
місця недоступні пересіч-
ним відпочивальникам. А 
ми хочемо запропонувати 
якісний відпочинок за ро-
зумну ціну.

У готелі переконують, 
що якщо все грамотно 
влаштувати, це можливо. 

За сім днів відпочинку тут 
залишите від 1100 гривень 
до 2400. Не те щоб копій-
ки, але врахуйте: у цю суму 
входять поживні сніданки 
і без перебільшення ситні 
обіди, різні види дозвілля, 
включаючи дорогу до ви-
значних місць, та послуги 
екскурсоводів, шезлонги 
на пляжі. Двомісні номе-
ри коштують дорожче, а 
чотирьом у номері від-
починок обійдеться мен-
шою сумою. Серед літніх 
місяців липень і червень 
мають ту саму ціну, а от 
за серпень доведеться ще 
«розкошелитися». Зате з 
вересня знову починаєть-
ся спад і додається осо-
блива програма для дам, 
котрі мріють схуднути. За 
сім днів тут обіцяють за-

йняти морем і прогулянка-
ми, танцями та аеробікою, 
щоб про зайві калорії й ду-
мок не лишилося.

Про екскурсії  
та суперактивність

Концепція відпочинку 
полягає в тому, що в тебе 
завжди є вибір. Валятися 
на пляжі чи піднятися на 
гору? Вирушити на екс-
курсію чи прогулятися на-
бережною? Поїхати в су-
сідню Алушту чи віддати 
шану тутешнім кав’ярням? 
Тож тим, кому нудно ціли-
ми днями лежати на гальці 
під парасолькою, пропо-
нують різні види дозвіл-
ля. Майже щодня це чо-
тири варіанти – «актив», 
«суперактив», «екскурс» 
та «вечірній релакс» (та-
ка-собі прогулянка перед 

вечерею). На спортсменів 
жоден з них не розрахова-
ний, до місця завжди під-
возить автобус і забирає 
після програми. Зате піс-
ля монотонного пляжного 
відпочинку таке дозвілля 
видається вкрай цікавим.

– Безумовно, за тиждень 
Крим осягнути нереаль-
но, тому всім гостям я ра-
джу наступного року знову 
приїхати – знайомитися з 
новими місцями. Зі свого 
боку, обіцяємо нові екс-
курсії, – говорить директор 
комплексу «Ялта – круглий 
рік» Владислав. – Формую-
чи цей невеликий тур, ми 
намагалися максимально 
підключити кожного відпо-
чивальника. Пляжі чергу-
ються з цікавими екскурсі-
ями, активний відпочинок 

– з простими прогулян-
ками. Зробив таке спосте-
реження. Навіть люди се-
реднього і старшого віку, 
приїжджаючи на відпочи-
нок, стають суперактив-
ними: лізуть в гори разом 
з молоддю, щось пізнають, 
повертаються втомлені, але 
наступного дня – маса вра-
жень, і всі задоволені.

Та першим ділом, опи-
нившись у лабетах курорт-
ного міста, середньоста-
тистичний відпочивальник 
чимдуж поспішає на пляж. 
Тут пропонують їх на вибір 
три – Приморський, Золо-
тий та Ай-Даниль. До двох 
з них треба їхати близько 
20 хвилин, але гостей відво-
зять туди безкоштовно, як і 
пропонують заброньовані 
готелем шезлонги. У кож-
ного пляжу є свої родзинки.  
Ай-Даниль виграшний тим, 
що розташований поруч  

Ялта: літня спокуса Криму
Гаряча тема
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з парком садового мисте-
цтва і заповідним ялівце-
вим гаєм однойменного 
мису. Вхід сюди для гостей 
комплексу безкоштовний, 
але проїхатися до нього все-
таки доведеться. Так само 
проїхатися треба і до роз-
ташованого біля підніжжя 
гори Ай-Нікола Золотого 
пляжу. Ті ж, хто не хоче га-
яти час на дорогу, мальовни-
чою набережною прямують 
на Приморський пляж. Тут 
на них чекають теплі хвилі 
Чорного моря і нескінченна 
вервечка кав’ярень та ресто-
ранів. Звідси видно чудовий 
краєвид перлини Криму, що 
ніби сховалася від усього 
світу, з його буденною ме-
тушнею, за спинами могут-
ніх Кримських гір. З непід-
робною величчю з-поміж 
інших будинків на схилі 
видніються білі ребра відо-
мого своєю розкішшю готе-
лю «Ялта-Інтурист». Саме 
туди ми згодом і вирушили, 
наніжившись удосталь під 
південним сонцем. У комп-
лексі на нас уже чекав гід, 
щоб провести екскурсію з 
приємною назвою «вечірній 
релакс» – до знаменитого 
«Інтуриста» і його не менш 
знаменитого парку.

Славнозвісний «Інту-
рист» розташований посе-
ред одного з наймальовни-
чіших парків Південного 
берега – Масандрівського, 
створеного автором Алуп-
кінського парку Карлом 
Кебахом. Відома Масандра, 
звичайно, у першу чергу 
своїми винами. Та екскурсія 
винними погребами на гос-
тей комплексу в рамках того 
ж таки «релаксу» чекає в ін-
ший день.

Перший камінь парку 
було закладено ще в 40-х ро-
ках минулого століття. З тих 
пір масандрівське диво роз-
рослося до масштабів більш 
як 40 гектарів дивовижного 
ландшафту. Тут око не всти-
гає втомитися, тому що за 
кожним поворотом стежки 
відкривається щось нове.

– Цікавинками парку є су-
ничне дерево і фісташка ту-
полиста, а ще – різноманітні 
кедри, сосни, ялівці, бамбук, 
високі й стрункі кипариси, 
піхти і кедри. Щоб підійма-
тися було легше, треба руки 
тримати за спиною, – радить 
наш гід тим, хто вже встиг 
утомитися, і продовжує 
свою розповідь. – «Інту-
рист» вміщує близько тисячі 
номерів. Через те, що мор-
ські солі збираються в цьо-
му приємному повітрі, яке 
доносить до нас морський 
бриз, саме перебування тут 
є для вас оздоровчим. А до-
дайте сюди ще приємний 
аромат розмарину, самшиту 
і хвої, цвірінькання пташок і 
легенький вітерець…

Тут спиняємося зроби-
ти групове фото на галя-
вині, там – прогулюємося 
в тіні благородного лавра 
й гімалайського кедра, а за 
поворотом зустрічаємося з 
бамбуковими заростями чи 
рукотворним ставком.

– Ідея створення такого 

парку пов’язана з концепці-
єю лікувального прогулян-
кового відпочинку, – далі 
веде мову наш гід. – Щоправ-
да, фізичне навантаження 
повинне бути дозованим. 
Таке лікування тут назива-
ють кліматотерапією. У та-
кий спосіб ми зараз позбав-
ляємося стресу, стабілізуємо 
кров’яний тиск, позитивно 
прогулянки впливають і на 
дихальну систему, і на зір, і в 

цілому на самопочуття.
Від цих запевнень нашого 

гіда вже й дихається віль-
ніше, і крокується швид-
ше. Активний відпочинок, 
може, й не всім до душі, а 
от від вечірніх прогулянок 
Лівадійським парком, Цар-
ською стежиною чи тою ж 
Ялтинською набережною 
ніхто не відмовляється. Сім 
днів такого відпочинку – і 
ти занурюєшся у велику іс-
торію маленьких місцин. 
Скажімо, Масандра – всього 
лиш селище міського типу, 
але зі своїм особливим коло-
ритом і легендами. Наступ-

ного дня ми вже слухаємо 
про розбудову Воронцов-
ського і Лівадійського пала-
ців, тоді як більш відважні 
рушають на Ай-Петрі, бо ка-
жуть так: щоб здолати жит-
тєві вершини, треба хоч раз 
подолати гірську.

Про ялтинців
– Ялтинці – наче інопла-

нетний народ, – з усмішкою 
говорить нам екскурсовод 

по Лівадії та «Воронцовці» 
поміж розповідями про ро-
дові маєтки. Каже, що пере-
їхав сюди з промислового 
міста через теплий клімат. 
Філософськи пояснює:

– Тут живуть люди із зо-
всім іншим способом мис-
лення, порівняно з приїж-
джими, які цілий рік важко 
працюють і тільки влітку на 
час відпустки вмикають без-
турботність.

З цим погоджується й ди-
ректор готелю Владислав – 
криворіжець, який уже три-
валий час живе в Ялті:

– Економічну погоду в 
Ялті, кадрові питання ви-
рішують люди з промис-
лових регіонів – Дніпро-
петровська, Кривого Рогу, 
Луганська і так далі. Мен-
талітет ялтинця, на мою 
думку, разюче відрізняєть-
ся від нашого способу мис-
лення. Ми більш актив-
ні, приїхали з робітничих 
міст, де люди працюють, і 
працюють важко. А взага-
лі, за кліматом Ялту при-
рівнюють до півдня Фран-
ції. Духом я залишився 

криворіжцем, але закохав-
ся в Ялту назавжди.

Апетит нагуляли, тепер 
знову в автобус і – на вече-
рю. Там нас чекає не тільки 

смачна їжа – салат, овоче-
вий суп, картопляне пюре та 
печінка у сметанному соусі, 
але й розважальна програма 
та жива музика. За столика-
ми діляться враженнями від 
проведеного дня – дружнім 
бесідам та романтиці атмо-
сфера сприяє.

Прокинувшись наступ-
ного ранку, збираємо речі. 
Сьогодні ми вирушаємо до 
сусіднього міста-героя. І од-
разу ж – подивитися на па-
нораму «Оборона Севасто-
поля 1854-1855 років». Не 
минаємо й нагоди пройтися 
севастопольською набереж-
ною, побачити пам’ятник 
адміралу Нахімову, Артбух-
ту, вийти на морську про-
гулянку. Тим паче, що тут 
катери подібні до наших 
тролейбусів і функціонують 
як громадський транспорт, 
перевозячи на той бік міста 
і туристів у шортах та з на-
дутими матрацами, і сер-
йозного вигляду морських 
офіцерів у коричневих со-
рочках з погонами. Тому по-
дивитися на військові кора-
блі можна не тільки з порту, 

але й з прогулянкового ка-
тера. Повертаючись назад, 
на 33-му кілометрі траси 
Севастополь – Ялта робимо 
зупинку. І не просто так. Тут 
відкривається неймовірна 
панорама бухти Ласпі. До-
вгий час, як розповідає наш 
екскурсовод, вона була ізо-
льованою, дикою місцевіс-
тю завдяки своїй природі.

– Колись звідусіль тут 
виднілися зелені верхівки 
старезних дерев, – наш гід 
показує на забудовані вже 
території котловини поміж 
двома великими скелями. 
– Але нині все менший і 
менший шматочок зелені 
залишається для нащадків. 
І його треба встигнути по-
бачити, – сумно підбиває 
підсумок жінка.

Про турецькі  
орієнтири

Відпочинок в Ялті завжди 
б’є по гаманцю. Навіть якщо 
і вдається знайти відносно 
дешеве житло, ціни на все 
інше не просто кусаються, а 
норовлять відгризти руку по 
лікоть. Фінансовий бік від-
починку – чи не єдина про-
блема наших туристів, упев-
нений Олег. Він каже, що 
концепцію цього комплексу 
брали з турецьких готелів. 
З цим можна абсолютно по-
годитися – привітний персо-
нал, квіткове оформлення, 
сучасний готель, а харчу-
вання – хоч і не шведський 
стіл, та гостям подобається.

– Що можна взяти з їхньо-
го досвіду? Основна пробле-
ма для наших відпочиваю-
чих – фінансова, – говорить 
він. – Нам не вигідно стави-
ти захмарні ціни, тож роби-
мо акцент на масовість. Чим 
більше туристів довірять нам 
свій відпочинок, тим краще. 
Тому помірні ціни вигідні 
і вам, і нам. Ми йдемо на-
віть на знижки для молодят, 
пенсіонерів та іменинників, 
а також для тих, хто побував 
у нашому турі «Карпати-Во-
рохта». Крім того, планує-
мо зробити так, щоб можна 
було в комплексі придбати 
за нормальними цінами їжу 
і напої, щоб не витрачати 
втричі більше, скажімо, на 
пляжі. Це ми і називаємо по-
верненням довіри до Криму.

Сама назва туристичного 
комплексу говорить за себе: 
«Ялта – круглий рік» про-
понує туристам не тільки 
позасмагати під спекотним 
сонцем, але й прогулятися 
осіннім Нікітським бота-
нічним садом, втекти від 
зимових холодів у сонячну 
курортну Ялту чи побачи-
ти весняну Балаклаву. Тим 
паче, що ціни у міжсезоння 
цілком привабливі. Додамо 
тільки, що за абстрактними 
словами на кшталт «імідж 
Криму» повинні стояти ось 
такі цілком конкретні готелі 
й комплекси, готові запро-
понувати чесну ціну і не об-
манути ні картинкою на сай-
ті, ні сумою в кінці рахунку.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Гаряча тема

У кожного читача «Червоного гірника» є шанс 
побувати в Ялті та насолодитись відпочинком 
у цьому туристичному комплексі. Більш де-

тально про умови чергової акції для передплат-
ників «Червоного гірника» читайте у наступному 

номері газети та на сайті www.yalta365.com.ua
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За матеріалами Інтернет-видань.

Готуємось до школи

Значне місце у родин
ному вихованні має за
йняти процес налашту
вання дитини на школу, 
на серйозну навчальну 
працю, тобто формуван
ня її психологічної підго
товленості до навчання. 
Батькам треба пам’ятати, 
що головним у цій роботі 
мають стати найрізнома
нітніші засоби заохочен
ня, а не примусу. Вихов
ну роботу слід будувати 
на перспективі радісного 
очікування дня, коли ма
люк стане школярем; пе
реконувати, що навчан
ня в школі – це серйозна 
праця, в результаті якої 
дитина пізнає багато но
вого.

Важливим завдан
ням у період підготов
ки дитини до школи 

має стати виховання у 
майбутніх школярів по
чуття відповідальності, 
самостійності, органі
зованості, готовності 
трудитися (безперечно, 
з урахуванням вікових 
особливостей дитини); 
формування правиль
них моральних засад, 
що передбачає вихо
вання товариськості, 
готовність поділитися, 
поступитися, прийти на 
допомогу іншим.

 Що таке шкільна зрі-
лість? Традиційно ви-
діляють три аспекти 
шкільної зрілості: інте-
лектуальний, емоцій-
ний і соціальний.

Інтелектуальна зрі-
лість для віку 67 ро
ків – це вміння виділяти 
фігуру із тла, відтворю

вати зразок, здатність 
концентрувати ува
гу, встановлювати 
зв’язки між явища
ми і подіями, логіч
но запам’ятовувати, 
а також розвиток 
тонких рухів руки і 
їх координації.

Емоційна зрі-
лість – це здатність 
до ослаблення безпо
середніх, імпульсивних 
реакцій і вміння тривало 
виконувати не дуже при
вабливу роботу, тобто 
розвиток довільності по
ведінки.

Соціальна зрілість 
– це наявність у дитини 
потреби у спілкуванні 
з однолітками й уміння 
підкоряти свою пове
дінку законам дитячих 
груп, здатність приймати 
роль учня, уміння слуха
ти і виконувати вказівки 
вчителя. Отже, за осно
ву готовності до школи 
приймається необхідний 
рівень розвитку дитини, 
без якого вона не може 

успішно навчатися у 
школі.

Батькам слід пам’ят а
ти, що не кожна дитина 
може піти до школи й 
успішно навчатися. Річ 
у тім, що шлях розвитку 
кожної дитини індиві
дуальний. Хтось почи
нає раніше за інших хо
дити, але потім довго не 
говорить, хтось, навпа
ки, не вміє усміхатися, 
зате починає говорити 
цілими фразами і до
бре запам’ятовує букви. 
Тому до шкільного віку 
діти мають різний багаж 
досвіду – знання, уміння, 
навички, звички. Безсум

нівно, що згодом кожна з 
них навчиться читати і 
рахувати і навіть стане 
грамотною, але до мо
менту вступу до школи 
важливіше мати не пев
ні сформовані навички, 
а здатність сприймати і 
засвоювати новий мате-
ріал, тобто здатність ди-
тини до навчання.

Отже, оскільки шкіль
на зрілість, як і загалом 
увесь розвиток дитини, 
підкоряється закону не
рівномірності психіч
ного розвитку, кожна 
дитина має свої сильні 
сторони і зони найбіль
шої уразливості.

g Поради батькам

Підготовка дитини до навчання
Одне з першочергових завдань сім’ї – 
забезпечити загальну підготовленість 
дитини до школи. Вона полягає в тому, 
щоб сприяти її нормальному фізичному 
розвитку, виробленню санітарно-гігієніч-
них навичок, умінь самообслуговування 
і побутової праці.

Шкільні аксесуари,  
одяг та взуття:
1. Шкільна форма
2. Спортивна форма
3. Змінне взуття
4. Сумка для змінного взуття
5. Шкільний ранець

Шкільна канцелярія:
1. Зошит в клітку 12 аркушів 

– 10 штук
2. Зошит у косу лінію 12 ар

кушів – 10 штук
3. Обкладинки для зошитів
4. Обкладинки для книг. Мо

ж на купити готові обкладин
ки, а можна купити спеціаль
ний обгортковий матеріал

5. Ручки кулькові
6. Олівці прості і кольорові
7. Пенал. Для першокласника 

підійде пенал з «начинкою»: фло
мастери, олівці, гумка, лінійки, 
точилка – усе завжди під рукою

8. Папка для зошитів. Краще 
формату А4, тому що зошити 
з друкованою основою бува
ють різного розміру

9. Альбоми для малювання. 
Якщо на самому уроці малю
вання вчитель використовує 
альбом з друкованою основою, 
то прості альбоми можуть ста
ти в нагоді на уроках іноземної 
мови та музики

10. Цифрове віяло
11. Дрібна канцелярія: лас

тики, точилка, лінійка

Для уроків праці:
1. Папка для праці формату 

А4
2. Ножиці. Для першоклас

ників – краще із закругленими 
кінцями

3. Клейолівець
4. Кольоровий папір і кольо

ровий картон
Для уроків малювання  
і творчості:
1. Акварельні фарби та пен

злик. Якщо пензлик не йде в 
наборі з фарбами, то краще 
купити такий, який підійде за 
розмірами в спеціальний від
сік у фарбах

2. Стаканнепроливайка –  
1 штука

3. Палітра – 1 штука
4. Пластилін
5. Дошка для пластиліну і 

ножички
Додому, для облаштування 
робочого місця школяра:
1. Шаблон розкладу уроків
2. Підставка для книг
3. Підставка для ручок

g Готуємось

Список до школи 
Все необхідне до школи за списком кра-
ще придбати до 25 серпня, щоб не ску-
повувати похапцем залишки в різних 
магазинах. Набагато приємніше не 
поспішаючи насолодитися вибором 
найкращої канцелярії для вашої 
дитини, а останній тиждень присвя-
тити повноцінному відпочинку та 
підготовці до 1 вересня.

Не поспішайте купувати в 
одному місці всю кількість 
обкладинок. Буває, що проста 
обкладинка одного виробника 
виявляється мала на звичайний 
зошит. Тому краще купити по 
кілька штук обкладинок різних 
виробників.

g Тест

Чи готова  
дитина  
до школи?

1. Чи хоче Ваша дитина йти до шко-
ли?

2. Чи думає Ваша дитина про те, що 
у школі вона багато дізнається й на-
вчатися буде цікаво?

3. Чи може Ваша дитина самостій-
но сидіти над якоюсь справою, яка 
потребує зосередженості впродовж 
30 хвилин (наприклад, збирати кон-
структор)?

4. Чи Ваша дитина у присутності не-
знайомих анітрохи не соромиться?

5. Чи вміє Ваша дитина складати 
розповіді за картинкою не коротші, 
ніж із п’яти речень?

6. Чи може Ваша дитина розповісти 
напам’ять кілька віршів?

7. Чи вміє вона відміняти іменники 
за числами?

8. Чи вміє Ваша дитина читати по 
складах або цілими словами?

9. Чи вміє Ваша дитина рахувати до 
10 і назад?

10. Чи може вона розв’я зувати про-
сті задачі на віднімання й додавання 
одиниці?

11. Чи правильно, що Ваша дитина 
має тверду руку?

12. Чи любить вона малювати і роз-
фарбовувати картинки?

13. Чи може Ваша дитина користу-
ватися ножицями і клеєм (наприклад, 
робити аплікації)?

14. Чи може вона зібрати пазли з 
п’яти частин за хвилину?

15. Чи знає дитина назви диких і 
свійських тварин?

16. Чи може вона узагальнювати 
поняття (наприклад, назвати одним сло-
вом овочі: помідори, морква, цибуля)?

17. Чи любить Ваша дитина само-
стійно працювати – малювати, збира-
ти мозаїку тощо?

18. Чи може вона розуміти і точно 
виконувати словесні інструкції?

Кожна позитивна відповідь 
оцінюється в 1 бал. Результати 
тестування залежать від кількос-
ті позитивних відповідей на запи-
тання тесту. Отже, якщо їх:

15-18 – дитина готова йти до 
школи. Ви не дарма з нею працювали, 
а шкільні труднощі, якщо і виникнуть, 
можна легко подолати;

 10-14 – ви на правильному шля-
ху, дитина багато чого навчилася, а 
запитання, на які ви відповіли «ні», 
підкажуть Вам, над чим іще потрібно 
попрацювати;

 9 і менше – почитайте спеці-
альну літературу, постарайтеся приді-
ляти більше часу заняттям з дитиною і 
зверніть увагу на те, чого вона не вміє.

 Результати можуть Вас розчарува-
ти. Але пам’ятайте, що всі ми – учні у 
школі життя. Дитина не народжується 
першокласником, готовність до шко-
ли – це комплекс здібностей, що під-
даються корекції. Вправи, завдання, 
ігри, обрані Вами для розвитку дити-
ни, легко і весело можна виконувати 
з мамою, татом, бабусею, старшим 
братом – з усіма, хто має вільний час 
і бажання навчатися разом з дитиною. 
Добираючи завдання, зверніть увагу 
на слабкі місця розвитку дитини.

Для учня бажано виділи
ти окрему кімнату. Стіл став
лять так, щоб світло падало 
зліва. Праворуч від стола роз
міщують етажерку або полиці 
для книжок. Основна вимога 
до обладнання робочого міс
ця — меблі повинні відпові
дати зросту школяра. Висота 
стільця має бути такою, щоб 
нога всією ступнею торкалася 
підлоги, висота стола — 55
65 см. Якщо в сім’ї двоє дітей, 
то кожній дитині необхідно 
мати постійне робоче місце. 
Раціонально обладнаний ку
точок сприяє зосередженості, 
а звичка підтримувати в ньо
му порядок виховує почуття 
відповідальності. Одне з най
важливіших питань в облад

нанні робочого місця школя
ра — забезпечення правильної 
пози під час сидіння.

Відстань від очей до предме
тів, які він розглядає, має ста
новити 3035 см. Книги підні
мають за допомогою підставки.

Важливо привчати дитину 
дотримувати порядок на робо
чому місці. Кожна річ повинна 
мати своє місце.

Як домогтися виконання ді-
тьми вищезгаданих вимог?

Умова одна: не шкодуючи 
часу, привчайте малюка вико
нувати те, що ви вимагаєте. З 
другого боку, важливо похва
лити дитину за кожен навіть 
незначний успіх: «Ти сьогодні 
значно краще тримаєш ручку і 
не сутулишся. Молодець!»

Режим дня першокласника
Дитина пішла в перший клас. Це радісна і хвилююча подія, 

але водночас і додаткові труднощі. Відбувається зміна провід-
них видів діяльності. Нові обов’язки потребують від дитини 
зібраності, витрат духовних і фізичних сил. Ось чому так важ-
ливо до найдрібніших деталей продумати режим дня школя-
ра.

Ось орієнтовний режим дня для учнів першого класу.
7.00-7.30 – пробудження, підйом, ранкова гімнастика, 
водні процедури, ранковий туалет, прибирання ліжка;
7.30-7.50 – сніданок;
7.50-8.15 – дорога до школи;
8.15-12.30 – заняття у школі;
12.30-13.00 – повернення зі школи;
13.00-13.30 – обід;
13.30-15.00 – післяобідній відпочинок;
15.00-16.00 – перебування на повітрі;
16.00-17.30 – читання, ігри, розваги;
17.30-19.00 – перебування на повітрі, заняття в 
спортивних гуртках;
19.00-20.30 – вечеря, заняття улюбленими справами;
20.30-7.00 – сон.

Обладнання робочого місця
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g На прохання читачів

Як позбутися осиного гнізда
Гніздо оси будують навесні, вибравши затишне 
місце. Займається цим самка-цариця, що перезиму-
вала, відкладає в нього яйця і вигодовує личинок. 
Личинки ростуть і заляльковуються, незабаром на-
роджуються молоді оси-робітники.

З їх появою самка припиняє 
вилітати з гнізда і добувати їжу: 
тепер вона тільки виводить нове 
потомство, а робочі оси годують 
її та нових личинок, розширю-
ють гніздо. За сприятливих умов 
до осені колонія ос може дійти 
до кількох сотень особин.

З одного боку, оси роблять 
багато корисного: запилюють 
квітучі рослини, винищують 
шкідливих комах. А з іншого – 
ці комахи агресивні, їхні укуси 
небезпечні для здоров’я люди-
ни.

Виявивши у себе на ділянці це 

неприємне сусідство, постарайте-
ся його позбутися.

Усі маніпуляції з видалення 
гнізда потрібно проводити ввече-
рі, в сутінках, коли оси злетяться 
на нічліг. У цей час більше шансів 
уникнути укусів і ліквідувати від-
разу всю родину, оскільки вдень 
при найменшій спробі потриво-
жити гніздо можна піддатися ма-
совій атаці його захисників. До 
того ж із дуже плачевними на-
слідками.

Візьміть великий міцний плас-
тиковий пакет, всередині побриз-
кайте його будь-яким інсектици-

дом, акуратно помістіть гніздо в 
пакет і щільно обв’яжіть, зали-
шивши так не менш ніж на добу. 
Після цього можна буде зняти 
гніздо разом з мертвими осами і 

бажано спалити його. Принаймні, 
на один сезон ви будете позбавле-
ні від цих маленьких летючих те-
рористів.

Якщо ж оси не дають спокою, 
але їх гніздо виявити не вдається, 
то можна спробувати зменши-
ти кількість комах за допомогою 
приманок. З пластикової пляшки 
зрізають верхню конічну части-
ну і, перевернувши вниз ший-
кою, вставляють назад в решту 
пляшки, куди наливають солод-
кий сироп або морс з варення. 
Пляшки розташовують у місцях 
найбільшого скупчення ос, роз-
чин періодично оновлюють. Оси 
активно заповзають всередину за 
солодкими ласощами, а вибрати-
ся назад вже не можуть і гинуть у 
великих кількостях.

Коли вибирати часник
Найточніша ознака того, що часник досяг 

необхідної кондиції і його потрібно вибирати з 
грядки, пов’язана зі стеблом. 

Але орієнтуватися треба не на колір або вилягання, 
а на потовщення вгорі. Коли його оболонка висихає, 
тріскає, зсередини видно так звані бульбочки – 
отже, час.

Зібраний саме в цей момент часник буде 
добре зберігатися і може бути чудовим посад-
ковим матеріалом. А ось збирання «до» або за-
довго «після» зазначеної стадії ні того, ні іншого 
не гарантує.

До речі, бульбочки теж можна посіяти. Досвідчені горо-
дники рекомендують використовувати їх приблизно раз 
через 2-3 сезони – для оздоровлення рослин, оскільки ви-
рощений з бульбочок часник практично не хворіє.

g Щедра грядка

Сигнал  
до збирання 
цибулі

Основна робота нині – на 
грядках. З поширених овоче-
вих культур першою закінчує 
літній сезон ріпчаста цибуля. 
Тепер її поливати не потріб-
но навіть при сухій погоді. За 
сприятливих умов вона по-
вністю формується до кінця 
липня – початку серпня.

Збирати раніше її не слід, 
оскільки цибуля не встигне сфор-
мувати верхнє покривне лушпин-
ня, а її шийка (особливо за дощо-
вої погоди) все ще залишається 
товстою і відкритою для збудни-
ків гнилі. Але й запізнюватися 
зі збиранням цибулі не можна, 
інакше лушпиння розтріскається, 
а це не найкраще позначиться на 
зберіганні цибулі взимку.

Якщо час збирання підійшов, а 
цибуля ще стоїть на грядці зелена, 
шийка в неї товста, а сама вона 
без лушпиння, то за тиждень до 
збирання багато господарів на-
магаються прискорити визрівання 
цибулин. Вони підрізають гострою 
лопаткою частину коренів рослин 
на глибині 5-6 см нижче денця ци-
булини або обережно піднімають 
вилами цибулини разом із земля-
ною грудкою, щоб злегка надірва-
ти коріння.

Цей прийом відразу викличе 
припинення росту цибулини, зе-
лене бадилля почне сохнути, а 
через 4-5 днів після такої «опера-
ції» цибулина набуває властивого 
сорту забарвлення. Ось це підси-
хання і часткове вилягання листя 
цибулі і є сигналом до початку 
збирання.

Збирати цибулю треба тільки в 
суху погоду. Її залишають з бадил-
лям на грядці або в іншому со-
нячному, добре провітрюваному 
місці, щоб вона просохла. У разі 
потреби перевертають. Коли ший-
ка цибулі висохне і стане тонкою, 
а верхнє лушпиння набуде відпо-
відного забарвлення і підсохне, 
у цибулин видаляють корінці і 
бадилля, залишаючи шийку за-
вдовжки 2-3 см.

Для цибулі, вирощеної на воло-
гих або сильно угноєних грунтах, 
одного такого просушування бу-
ває недостатньо. Щоб цибуля не 
захворіла у другій половині зими, 
її треба прогріти не менше 6 годин 
при температурі 43°С.

____________________________________________________________________________________________________________ За матеріалами Інтернет-видань.

Віддача від дачі

g Школа городника

Полюбімо... бур’яни
Бур’яни в алелопатичному сенсі часто не-
гативно впливають на культурні рослини. 
Однак є багато прикладів і позитивного 
впливу бур’янів. 

При правильному вико-
ристанні бур’янів корисні 
властивості проявляються 
у впливі на культурні рос-
лини, в поліпшенні струк-
тури та якостей грунту, в 
захисті рослин від шкід-
ників і хвороб.

Кропива
Кропива зазвичай рос-

те в глухих куточках ді-
лянки, там, де овочі ви-
рощувати незручно. Ця 
рослина містить багато 
азоту і кремнію, а також 

залізо, кальцій, калій, 
сірку тощо. У кропиви 
потужна коренева систе-
ма. Грунт, на якому рос-
ла кропива, збагачується 
азотом, кремнієм, калі-
єм і мікроелементами, а 
також амінокислотами, 

вміст гумусу в ньому під-
вищується, грунт набуває 
темнішого кольору.

Водний настій кропи-
ви використовують для 
підживлення помідорів, 
капусти, селери, огірків. 
Ефект особливо помітний, 
якщо рослини були слабо 
розвинені. Вже через кіль-
ка днів їхнє листя набуває 
темно-зеленого забарв-
лення, а стебла помітно 
товщають. Але це добриво 
не підходить для квасолі, 
гороху, цибулі.

Для приготування рід-
кого добрива кропиву 
збирають до цвітіння. 1 
кг подрібненої кропиви 
кладуть в емальоване від-

ро, заливають холодною 
водою і настоюють 1-2 
тижні. При бродінні маса 
піниться, її помішують 
для вивільнення кисню. 
В процесі бродіння вихо-
дить розчин азотного до-
брива, що містить також 
інші потрібні рослинам 
мікроелементи.

Для поливу викорис-
товують непроціджений 
розчин.

Для капусти, салату, 
листової петрушки (їм по-
трібно багато азоту) на-
стій розбавляють 1:1; для 
помідорів та інших овочів 
– 1:5. Для позакореневого 
підживлення настій про-
ціджують і розбавляють 
1:10.

Настій кропиви, крім 
постачання рослин по-
живою, стимулює ріст і 
зміцнює рослини, оскіль-
ки в ньому містяться 
біологічно активні ре-
човини. Для боротьби 
з фітофторою 1 кг сві-
жого листя заливають 5 
л води, кип’ятять, про-
ціджують, розбавляють 
1:20 і кроплять 1-3 рази 
ввечері. Відвар не зни-
щує грибкову інфекцію, а 
зміцнює рослини.

Для боротьби з попе-
лицями 1 кг кропиви на-

стоюють добу в 10 л води, 
проціджують і кроп лять 
рослини. Особливо ефек-
тивна обробка троянд.

Кульбаба
Багато господарів по-

стійно ведуть боротьбу з 
кульбабою. А чому вона 
росте? Найчастіше куль-
баба обирає бідні грунти 
з низьким вмістом гумусу 
і з нестачею багатьох мі-
кроелементів, особливо 
кальцію. Коріння куль-
баби добуває кальцій з 
верхнього шару грунту, 
і рослини, не здатні зро-
бити це, не витримують 
конкуренції.

Кульбаба благотворно 
впливає на овочеві куль-
тури, які ростуть поруч, 
особливо на огірки, при-
скорюючи їх дозрівання. 
Цьому сприяє, в осно-
вному, газ етилен, що 
виділяється при цвітінні 
кульбаби. В цей час він 
приваблює багато корис-
них комах-запилювачів, 
без яких не отримати 
гарного врожаю плодів і 
ягід. Особливо це цінне 
навесні, коли інших кві-
тів ще немає.

Кульбаба збагачує 

верхній шар грунту, бо 
після відмирання її ко-
ріння в грунті залиша-
ються солі заліза, фос-
фору, кальцію. Надземна 
маса кульбаби багата біл-
ками, цукрами, кальцієм, 
кобальтом і вітамінами. 
Для стримування росту 
кульбаби надземну масу 
скошують і використову-
ють як мульчу або в ком-
постах, збагачуючи грунт 
всім багатим набором 
елементів.

Для боротьби з попе-
лицями і дрібними гу-
сеницями 200 г подріб-
нених коренів або 400 г 
свіжого листя кульбаби 
настоюють в 10 л води 
при температурі 40°C 2 
години. Відціджують, 
додають 30 г мила і об-
робляють кущі до роз-
пускання бруньок, після 
цвітіння і потім через 10-
15 днів, якщо шкідники 
залишилися.

Висаджені в не-
великих кількостях 
по краях грядок з 
овочами валеріана і 
деревій стимулюють 
їх ріст.

Взаємний хімічний 
вплив рослин одна 
на одну називається 
алелопатією. 

Работа в августе
Время высадки и сбора
В цветнике 

В последний месяц лета делят и сажают 
на новое место ирисы, пионы, аквилегии 
и садовый ландыш. Луковицы нарциссов 
и тюльпанов сортируют, инвентаризи-
руют и высаживают в конце августа на 
новые участки. Для подкормки много-
летних цветов используют фосфорно-
калийные удобрения. После разрыхления 
и прополки почвы многолетние цветы 
накрывают слоем до 2 см перегноя, ком-
поста, торфа. Удаляют лишние побеги и 
окучивают основание георгин. У глади-
олусов проводят подвязку цветоносов. 
Рассаживают саженцы двухлетних цветов.

В старом саду
В августе в старом саду можно приступать 

к удалению старых, отживших деревьев, с 
одновременной посадкой молодых сажен-
цев груши и яблони. 

Старые деревья к удалению отбирают по 
следующим показателям: мелкие плоды 
при низком урожае, древесина ломкая, 
темно-коричневая на срезах, трутовые 
грибы на поверхности коры, недостаточный 
прирост за год. При проведении рас-
корчевки обрезаются все ветки, затем 
раскапывается почва вокруг нижней части 
ствола, отрубаются все видимые корни. 
После чего, раскачивая ствол, отделяют 

вертикальные корни. 
В случае, если на это 
место планируется посадить новое дерево, 
рекомендуется полностью обновить грунт.

В огороде 
Наступил период сбора овощных куль-

тур. В середине августа в теплицах проводят 
прищипку помидоров. Плоды помидоров, 
огурцов, цукини, отобранные на семенники, 
помечают специальными отметками. Про-
изводят рыхление всех участков с посадка-
ми. В конце августа возможно наступление 
первых заморозков, поэтому теплолюбивые 
растения следует укрывать на ночь. Собира-
ют урожай лука и репки. 
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g до часу

Такі корисні  
кабачки
Плоди 
кабачка 
смаку-
ють у 
тушко-
вано-
му, від-
вареному, 
запеченому, смаженому і 
фаршированому вигляді. 
Кабачки квасять, марину-
ють, використовують для 
приготування соте і загото-
вок з іншими овочами. 

Велика кількість мінеральних речо-
вин робить кабачки та цукіні незамін-
ним продуктом харчування для людей, 
які дотримуються здорового способу 
життя.
Найбільш ніжний смак  у кабачків у 

віці 3-5 днів (зеленців), але можна вико-
ристовувати в їжу і 10-денні плоди. Потім 
вони втрачають соковитість, шкірка стає 
твердою, харчові якості знижуються. На 
відміну від кабачків, плоди цукіні можна 
вживати будь-якого ступеня зрілості.
Плоди містять солі калію, кальцію, 

фосфору, магнію, натрію, заліза, сірки. Є 
в них і мікроелементи: молібден, селен, 
мідь, літій, цинк. М’якоть плодів містить 
вітамін С, каротин і цілий комплекс таких 
вітамінів як B1, В2, РР,  тіамін.
У кабачках до 6% сухих речовин, 

половину з яких складають легкозасво-
ювані вуглеводи. У міру дозрівання пло-
дів вміст цукрів і каротину збільшується. 
Енергетична цінність кабачка 27 ккал, 
або 113 кДж у 100 г.
М’якоть містить ще більше вітамі-

ну С, сухих речовин і легкозасвоюваних 
вуглеводів. Каротину в жовтоплідних 
сортах накопичується вдвічі більше, ніж 
у моркві. А в плодах із зеленим забарв-
ленням є пігменти, що характеризують-
ся високою біологічною активністю. До 
того ж цукіні мають чудову властивість 
накопичувати цукор під час зберігання.
Насіння кабачків також  багате біл-

ком і харчовими оліями (34-57%). Ще в 
ньому є найцінніший комплекс вітамі-
нів, смол, глікозидів та інших необхід-
них організму речовин.
Вживання плодів кабачка поліп-

шує травлення й обмін речовин. Вони 
дуже корисні людям з надмірною вагою, 
які страждають на подагру і недокрів’я. 
Сушене насіння – чудовий глистогінний 
засіб.
Кабачки містять ферменти, що 

сприяють переходу білків у розчинний 
пептин. Вживання їх благотворно діє на 
людей із хворою печінкою. М’якоть пло-
дів сприяє кращому відтоку жовчі і від-
новленню глікогену в печінці.
Варені, протерті кабачки з дозволу 

лікаря вводять в дієту хворого через 15-
20 діб після загострення виразкової хво-
роби шлунка і дванадцятипалої кишки. 
Вони сприяють загоєнню слизової обо-
лонки шлунково-кишкового тракту. За-
вдяки високому вмісту калію кабачки та 
цукіні особливо корисні людям, що по-
терпають від серцево-судинних захво-
рювань. Для нормалізації кровотворен-
ня ці овочі повинні бути в раціоні людей 
похилого віку, дітей і вагітних жінок. 
У м’якоті плодів міститьcя мало 

білка, тому страви з кабачків рекомен-
дуються при захворюваннях нирок. Од-
нак при нирковій недостатності, що су-
проводжується порушенням обміну ка-
лію, і гастриті з підвищеною кислотністю 
зловживати сирими і смаженими кабач-
ками не можна. Народна медицина ре-
комендує вживати кабачки при запаль-
них процесах в кишечнику.   
У насінні кабачків виявлено сапоні-

ни, які в традиційній медицині застосо-
вують для лікування багатьох захворю-
вань. Препарати, виготовлені на основі 
кабачків, мають протиатеросклерозну, 
кровотворну, цукрознижувальну і заспо-
кійливу дію.

g Кращі рецепти від читачів

На сцені кабачки
найближчий родич гарбуза та огірка 
вже давним-давно ввійшов до числа 

наших улюблених овочів і зручно 
розташувався на українській кухні. 

Щоправда, в пору морозів чи дощів ми 
про нього забуваємо, 

і тільки в розпал 
літа приходить 

його час.

«Я не стану чита
ти вам довгу й нуд
ну лекцію про ко
ристь кабачків, – гово
рить Валентина Царен
ко, ще одна перемож
ниця конкурсу «ЧГ». 
– Бо це може викликати 
зворотну реакцію. Ска
жу коротко: літо – пора 
овочів та фруктів, тому 
треба запасатися вітамі
нами в організмі на всю 
зиму й весну. До того ж, 
кабачки – смажені, туш
ковані, варені – це ще й 
просто смачно».

Цього тижня, шанов
ні кулінари, будемо го
тувати лечо «Експрес» 
та пиріг з кабачків від 
Валентини.

Пиріг із кабачків 
від Валентини

Що потрібно?
1 кг кабачків, 4 яйця, 

1 склянка борошна, сіль, 
чорний мелений перець; 
помідори, петрушка.

Готуємо пиріг з ка-
бачків

Почистити й натерти 
на великій тертці кабач
ки. Сік віджати. Додати 
яйця, борошно, сіль і пе
рець. На сковорідці се
редніх розмірів смажи

мо млинці. Їх пови
нно бути 78. Поки 

вони охолоджують
ся, готуємо «крем». 

Часник вичавлюємо че
рез часничницю та до
даємо майонез. Тонким 
шаром наносимо «крем» 
на млинець і викладає
мо на нього декілька то
неньких скибок помідо
ра. Накриваємо наступ
ним млинцем. Знову 
змащуємо і прикрашає
мо помідорами.

Один пиріг має скла
датися з 34 млинців. 
Верхній млинець зма
щуємо «кремом», при
крашаємо скибочками 
помідора та листям пе
трушки.

Лечо «Експрес»
Що потрібно?
500 г кабачків, 1 се-

редня цибулина, 2 серед-
ніх помідори, зелень (пе-
трушка, кріп), чверть 
склянки рису, чверть 
склянки олії, півсклянки 
гарячої води, сіль, черво-
ний перець за смаком.

Готуємо лечо «Екс-
прес»

Кабачки почистити та 
порізати кубиками. Нарі
зати й помідори – теж ку
биками. Покришити ци
булину, петрушку і кріп. 
Додати рис, олію, воду, пе
рець та сіль. Усе це пере
мішуємо та відправляє
мо в духовку, виклавши 
на деко. Періодично помі
шуємо. Це лечо смакує як 
теплим, так і холодним. 
Смачного!

Які дріжджі вибрати?
Звичайні пресовані дріжджі – традицій-

ний продукт. Багато господинь звикли до нього 
і не хочуть експериментувати.

Пресовані дріжджі «Екстра» високоак-
тивні. Якщо користуєтеся ними вперше, додай-
те потрібну за рецептом кількість, але постій-
но пильнуйте тісто, адже діють вони набагато 

швидше та активніше. Якщо ж не хочете бути 
«прив’язані» до тіста, додайте дріжджів удвічі 
менше, ніж звичайно.

Сушені дріжджі – продукт новий, тому 
більшість господинь боїться його купувати. Але 
ті, хто спробував, переконалися, що це справді 
дуже зручно та швидко. Щоб замісити тісто, тре-

ба розчинити дріжджові гранули у воді та зали-
шити на 10-15 хв. Щоб не помилитися з кількіс-
тю, додавайте сушених дріжджів приблизно в 5 
разів менше, ніж звичайних.

Тепер можна придбати інстантні сушені 
дріжджі, які не треба попередньо розчиняти у 
воді – їх засипають просто в тісто.

g варто спробувати

П’ять рецептів 
домашнього лимонаду
лимонад – чи не найактуальніший нині напій. 
Приготуйте смачний і корисний домашній – за 
нашими рецептами!

Апельсиновий,  
або домашня «фанта»

2 ч. ложки лимонної кисло-
ти, цедра з 4 апельсинів, 3 л 
води, 1,5 скл. цукру.

Цедру апельсинів замочити 
в літрі холодної води, додати 
2 ч. ложки лимонної кисло
ти. Залишити настоюватися 
на добу. Потім цедру прокру
тити на м’ясорубці, додати 
ще 2 л води і цукор. Постави
ти на слабкий вогонь, довести 
до кипіння, але не кип’ятити. 
Дати напоєві вистигнути і по
ставити в холодильник.
Імбирний

60 г свіжого імбиру, 3 лимо-
ни, 0,5 скл. меду, 2 л води.

Поки закипає вода, очис
тити імбир і натерти його 
на тертці. З лимонів витис
нути сік. Щойно вода заки
пить, влити в неї сік і додати 
імбирну кашку. Залишити на 
слабкому вогні на 10 хв., по
тім вогонь вимкнути і додати 
мед. Охолодити. Розлити ли
монад у склянки, додати лід.
Із зеленого чаю

4 склянки будь-якого зеле-
ного чаю, 3 лимони, 0,5 скл. 
свіжих листочків м’яти, 2 
скл. води.

Чай налити у дзбан, витис
нути туди сік з лимонів, до
дати м’яту і воду. Поставити 
в холодильник хоч би на пів
години. Розливши у склян

ки, прикрасити листочками 
м’яти.
Огірковий

1 свіжий огірок без шкір-
ки, 6 лимонів, цукор за сма-
ком, вода.

Огірок подрібнити до ста
ну пюре, процідити м’якоть 
через сито або марлю. До 
огіркового соку додати сік 3 
лимонів, воду і цукор за сма
ком. Охолоджений лимонад 
розлити в склянки і прикра
сити листочками мяти або 
кружальцями огірка.
Ананасовий,  
або «Пінаколада»

0,5 скл. ананасового соку, 2 
лимони, 2 яєчні білки, 1 скл. 
газованої води, лід.

Білки збити з лимонним та 
ананасовим соком до піни, 
процідити через сито, щоб мя
коть не потрапила в напій. Лід 
подрібнити, покласти в суміш 
соків з білками, долити воду.

Правила смачного лимонаду
Використовувати тільки натуральні продукти (тобто якщо в склад-
никах вказано лимонний, апельсиновий чи інший сік, то йдеться про 
свіжовитиснутий, а не сік з пачки)
Додавати газовану (але не солону) воду замість 
звичайної.
Не шкодувати льоду.
Прикрашати лимонад у склянках 
часточками тих фруктів, які використані при 
його приготуванні, або листочками м’яти.

g У записник
Королева столу

Страви з молодої картоплі смаку-
ють всім. Щоб урізноманітнити літнє 
меню, пропонуємо випробувати такі 
рецепти приготування картопельки.
З грибами в сметані

1 кг молодої картоплі, сіль, ложка 
жиру, 250 г свіжих грибів, 2 цибулини, 1 
склянка сметани, сіль, перець, зелень, 
3-4 яйця, олія.

Очищену молоду картоплю розріза-
ти на половинки або на 4 частини, залити 
водою, посолити, зварити, відцідити. По-
класти в картоплю ложку жиру, прикрити.

Гриби і цибулину підсмажити на олії, 
посолити, тушкувати до готовності, за-
лити сметаною, змішаною з яйцями. Від-
разу після змішування додати картоплю 
і повільно підігрівати, щоб маса загусла.

Розкласти на тарілки. Подавати, рясно 
посипавши зеленню, із салатом з огірків 
чи помідорів.
По-селянськи

1 кг молодої картоплі, 30 г паніру-
вальних сухарів, 3-4 зубка часнику, спе-
ції, 50-60 мл олії, зелень петрушки.

Розчавити часник, змішати зі спеці-
ями, залити олією, дати настоятися го-
дину в холодильнику.

Вимити картоплю, не чистити, якщо 
картопля занадто велика, розрізати на 
часточки, вилити часникову заправку, 
ретельно перемішати, посипати сухаря-
ми, викласти на деко і випікати в духо-
вці при 250°С близько години.

Готову картоплю посипати подрібне-
ною петрушкою. Подавати гарячою.

За рецепт – 
гонорар!

Конкурс «ЧГ» три-
ває. Взяти в ньому 
участь запрошуємо 
всіх читачів. А за ре-
цепти, що будуть на-
друковані, їхні авто-
ри отримають 50 гри-
вень! Щоб поділитися 
своїм кулінарним до-
робком, вам треба на-
діслати:
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, при-

носьте рецепти в ре-
дакцію, присилайте по-
штою – «Червоний гір-
ник», пр. Металургів, 28, 
м. Кривий Ріг, 50027, або 
на елект ронну адресу – 
niavka@i.ua

За матеріалами інтернет-видань.

Наша кухня
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Тим, хто хворіє на поліноз, 
рекомендовано:
перебування на відкритому 

повітрі звести до мінімуму, особли-
во в суху, вітряну погоду до 11 год. 
ранку, коли пилок виділяється осо-
бливо активно;
після повернення потрібно 

прийняти душ, змінити одяг;
носити сонцезахисні окуля-

ри. Якщо очі почервоніли, турбує 
свербіж, слід промити їх холодною 
кип’яченою водою, протерти об-
личчя кубиком льоду;
щільно зачиняти вікна, вико-

ристовувати сучасні повітряні кон-
диціонери, які очищують, охоло-
джують і осушують повітря;
щоденно проводити вологе 

прибирання квартири;
не просушувати на відкрито-

му повітрі одяг та білизну, оскільки 
на них може осідати пилок;
не відчиняти вікна в авто, за 

наявності кондиціонера сідати в 
авто через 5 хв. після його ввімк-
нення;
уникати вживання спиртного 

в період цвітіння: алкоголь сприяє 
кровонаповненню судин носових 
дихальних шляхів;
не лікуватися препаратами з 

лікарських рослин, трав.

Борітеся – поборете!
Першим кроком у боротьбі проти комарів 
має стати усунення місця їх розмноження.

Для відкладення яєць комарі використовують застійну 
воду, тому висушіть всі подібні застої води, якщо такі є на ва-
шій ділянці або по сусідству.

Слідкуйте за тим, щоб вода не накопичувалася:
у водостоках, засмічених листям тощо;
у калюжах;
у водостічних ровах;
у каністрах, відрах, інших посудинах;
у напувалках для птахів тощо.
Якщо ви хочете утримувати водний резервуар для тварин 

чи птиці в чистоті, міняйте в ньому воду принаймні двічі на 
тиждень.

Якщо у вас є відкрита водойма для риби, то не варто тур-
буватися про розмноження личинок саме в ній. Риби поїдати-
муть личинки комарів, таким чином, вам не доведеться по-
вністю осушувати водойму.

Якщо діти хочуть погратися в надувному басейні, переко-
найтеся, що зливаєте воду принаймні один раз на тиждень і 
обов’язково вивертайте його навиворіт, якщо не використову-
єте його, щоб у басейні не збиралася дощова вода.

Без хвороб

g Компетентно

Найагресивніший -  
пилок бур’янів

Сезонний риніт (поліноз), імо-
вірно, одне із найпоширеніших і 

відомих більшості людей алергіч-
не захворювання.

Поліноз спричиняє 
пилок рослин. Для хво
роби характерна чітка 
сезонність: проявляєть
ся щорічно в одну і ту ж 
пору. Для людей з особ
ливо чутливою імунною 
системою небезпечні 
чотири періоди: перший 
– коли цвітуть дерева 
(береза, вільха, дуб, лі
щина, тополя), другий 
– час цвітіння лугових 
трав (тимофіївки, рай
грасу, вівсяниці, лисо
хвіста), третій – коли 
цвітуть злакові, чет
вертий – час цвітіння 

бур’янів (полину, лобо
ди, кропиви, подорож
ника). Пилок бур’янів 
найагресивніший.

Досі не з’ясовано, 
чому із тисяч видів рос
лин пилок лише близь
ко п’яти десятків з них 
викликає алергію. Ціка
вим є і той факт, що де
рева в міській місцевос
ті продукують значно 
більше пилку із силь
нішими алергенними 
властивостями, ніж у 
сільській. Винуватцем 
того, що в містах із кож
ним роком зростає кіль

кість алергіків, є діоксид 
вуглецю (С02), оскільки 
він стимулює вироблен
ня пилку.

Симптомами поліно
зу є утруднене носове 
дихання, водянисті ви
ділення з носа, чхан
ня, свербіж носа, повік, 
піднебіння; почерво
ніння очей, сльозотеча 
(кон’юнктивіт); часто – 
сухий кашель, задишка, 
охриплість голосу, пер
шіння в горлі; можливі 
висипи на шкірі, незна
чне підвищення темпе
ратури тіла; погіршен

ня апетиту, сну, голо
вний біль, дратівли
вість.

Для 4070% хво
рих полінозом харак
терна наявність харчо
вої алергії (перехресної 
харчової реактивності). 
Її виникнення пов’язане 
зі схожою структурою 
алергена пилку рослин і 
певним продуктом. На
приклад, при алергії на 
пилок берези слід очі
кувати алергію на яблу
ка, черешні, сливи, пер
сики, моркву, селеру, 
картоплю; при алер
гії до бур’янів можли
ві про яви при вживан
ні цитрусових, насіння 
соняшнику, олії, халви, 
меду, дині, шпинату.

g Згодиться

Як вберегтися від комариних укусів
Кажуть, що найкращий спосіб уникнути 
укусів комарів – триматися від них подалі. 
Слід знати дещо про поведінку цих комах. 
Можливо, тоді вдасться уникнути підвище-
ної уваги комарів і, як наслідок, їх укусів.

Найбільше дошкуляють 
людям комарі. Усіма му
ками «комариного пекла» 
ми зобов’язані їх жіно
чій половині, яка не може 
відкласти яйця, не на
смоктавшись крові, при
чому вдвічі більше влас
ної маси. В пошуках крові 
самкивампіри свою жерт
ву «нюхом чують» і готові 
пролетіти до 20 кіломет
рів, щоб її наздогнати.

Сприятливими умова
ми для розвитку кома
рів є: заболоченість, ма
сові розливи після дощів, 
утворення мікроводойм. 
Личинки комарів не пере
бирають ні дуже забруд
неними водоймами, ні 
вогкими підвалами, ні по
гребами житлових будин
ків і підприємств внаслі
док просочування ґрун
тових вод або несправних 
водопровідних мереж, 
аварій каналізації або те
плотраси.

Н а й 
б і л ь 

ша небезпека заразити
ся малярією є в країнах 
Африки, Центральної та 
Південної Америки, Азії. 
В останні роки реєстру
ються й випадки триден
ної малярії, завезені з Ро
сії. Тому, якщо ви плану
єте відвідати місцевість, 
в якій поширена маля
рія, то повинні: звернути
ся в кабінети інфекційних 
захворювань, санітар
ноепідеміологічні уста
нови за рекомендаціями; 
обов’язково провести хі
міопрофілактику, яку 
роз почати за 2 тижні до 
виїзду і продовжувати ще 
протягом 4 тижнів після 
виїзду з малярійної місце
вості, оскільки за відсут
ності хіміо профілактики 
в цей період існує най
більша вірогідність ви
никнення особливо не
безпечної злоякісної фор
ми малярії. Стан здоров’я 
може настільки швидко 
погіршитись, що вже че

рез 48 годин загро
жує смертю. Че
рез укуси звичай
них комарів мож
на заразитися ди
р о ф і л я р і о з о м 
(глистяне захво
рювання). Насмок

тавшись крові хворої 

тварини, комар може за
нести личинки дирофіля
рій людині. З кров’ю вони 
розносяться по всьому 
організму. Глисти поселя
ються під шкірою волося
ної частини голови, шиї, 
на згинах рук, ніг. Людина 
може роками не знати, що 
в ній живуть паразити. 
Переносити дирофіляріоз 
можуть також кліщ, бло
хи, ґедзі, воші.

Як захиститися від не
проханих гостей?

Захист від укусів кома
рів повинен здійснюва
тися як під час перебу
вання в приміщенні, так 
і поза ним. Комарі напа
дають на людину найчас
тіше ввечері, з настанням 
сутінків, і вночі. В цей час 
бажано носити одяг, що 
прикривав би більшу час
тину тіла. Відкриті части
ни тіла, особливо під час 
перебування поза примі
щенням у присмерку, для 
запобігання нападу ко
марів слід змащувати ре
пелентами у вигляді кре
мів, лосьйонів, спиртових 
розчинів, аерозолів.

Після заходу сонця ба
жано перебувати в примі
щенні, недосяжному для 
зальоту комарів. Для за
побігання «комариних 
відвідин» двері й вікна 
повин ні бути засітчені. 
Спати слід під сітчатою за
поною, краї якої треба ста
ранно заправити під ма
трац.

При виявленні кома
рів, що залетіли до по
мешкання, їх знищують 
механічно або за допомо
гою аерозольних інсекти
цидів.

При болючих укусах 
комарів використовують 

народні засоби: сік зеле
ної цибулі, біле молоч
ко кульбаби, нашатирний 
спирт і воду в рівних час
тинах; компреси з тертої 
картоплі. Комарі не пере
носять запаху оцту, кані
фолі, бензину, карболки.

g народна       
медицина 

Для загоєння ран
1. Взяти по 0,5 кг оливко

вої олії і цукрупіску. По
класти в каструлю, яку по
ставити на слабкий вогонь, 
постійно помішуючи. Коли 
в олії почнуть з’являтися 
бульки, вогонь збільши
ти і продовжувати помішу
вати доти, поки бульки по
темніють і, нарешті, почер
воніють. Застосовувати те
плим: складений у кілька 
шарів шматок марлі змочи
ти цією рідиною і прикла
дати до свіжих ран і забоїв, 
попередньо протерши їх пі
дігрітим вином.

2.  У старовинних лікар
ських книгах рекомендують 
зрізати стиглий пшеничний 
колосок з невеликим кін
цем соломини, повернути 
його кінцем колоса вниз, до 
рани, і обережно водити по 
ній цим колоском навхрест 
тричі. Так робити слід вран
ці, в середині дня і ввечері, 
щоразу зрізаючи свіжий ко
лосок. Через 3 дні, після ви
користання 9 колосків, рана 
загоїться.
Від болю в суглобах

Натріть хворі місця сві
жою розрізаною цибули
ною. Ще краще – накладіть 
суміш із натертої свіжої ци
булі й натертого свіжого 
часнику. Якщо сильно запе
че, то зніміть, а згодом зно
ву накладіть суміш.
Від варикозу,  
синців, розтягнень

Змішати 50 г натертої на 
дрібній тертці цибуліріп
ки, 50 г рослинної олії, 20 г 
ялинової смоли, 15 г мідно
го купоросу, довести суміш 
до кипіння, остудити. Су
мішшю змащувати варикоз
ні вени, синці, розтягнення.
Від поліартриту

Порошок трави чистотілу 
змішати з вазеліном у рівних 
частинах. Одержаною маззю 
змащувати хворі місця.
Від закрепів

У склянці огіркового роз
солу розмішати 2 столові 
ложки меду і випити вран
ці натщесерце.
Вино з дев’ясилу

З коренів дев’ясилу мож
на приготувати дуже корис
не вино. Для цього 1 столову 
ложку подрібненого свіжо
го кореня залити 0,5 л каго
ру або портвейну, варити 10 
хв. з додаванням 1 столової 
ложки меду. Пити по 50 мл 
після прийняття їжі як за
гальнозміцнювальний засіб 
при різних захворюваннях.

Вино оздоровлює орга
нізм, діє як протизапальний, 
сечогінний, жовчогінний від
харкувальний, бактерицид
ний, протиглисний засіб. За матеріалами вітчизняних видань.
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Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов
ського з нагоди 
85ї річниці від 
дня народжен
ня та 10річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Полум’я  
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

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
Персональна 

виставка  
О. Фадченка.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка робіт 
В. Пилки   

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка
Живопису 
Анатолія 

Большунова.
Міський 

виставковий зал – 
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 Концерт

Виставка
Загальноміська 
виставка робіт 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Льодовиковий 
період 4»

Анімаційна  
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп».  

«Три метри над 
рівнем неба:  
Я тебе хочу»

Драма, мелодрама.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Римські  
пригоди»
Комедія.
Кінотеатр:  

«Одеса-кіно».

«Джунглі звуть! В пошуках  
Марсупілами»

Пригодницька комедія.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», «Одеса-кіно».

g виставки 

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональна 

виставка Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресе
нье ноч
ной клуб 
«Shelter» 

приглашает 
на вече

ринку под 
названием 
День «Ж».

Клуб: 
«Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-
928-27-66, 
5 августа 

с 21.00  
до 05.00.

Золотые 
хиты 70-е 

и 80-е
В ночном 

клубе Динар 
в эту пятни
цу пройдет 
вечеринка 

под названи
ем Золотые 
хиты 70е и 

80е.
Клуб: «Динар»,  
ул. Космонав-

тов, 11.  
Тел.: (067) 293-

98-91,  
409-10-23, 
3 августа 

с 21.00  
до 05.00.

Неформат 
Party
Ночной 

клуб «Фе
никс» 

приглаша
ет вас на 

«Неформат 
Party». Всю 
ночь  вход 
свободный!

Клуб: 
«Феникс», 

ул. Спасская, 
19. 

Тел.: 65-70-72, 
097-951-17-31, 

5 августа 
с 21.00  

до 05.00.

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
4 та 5 серпня о 18.00,  
площа біля КП «Кри-
ворізький академіч-

ний міський театр 
драми та музичної 

комедії імені Тараса 
Шевченка», пр. Карла 
Маркса (Центрально-

Міський район). 

Ретро 
party

Только луч
шие хиты 
80х. Для 

вас играют: 
Dj Cash, Dj 

Sanches, 
Dj Vitalik 

White.
Клуб: 

«Shelter», 
ул. 200 лет 
Кривого 

Рога, 7г. Тел.: 
097-928-27-66, 
409-03-84, 067-

641-11-17, 
3 августа  

с 21.00 
до 05.00.

g вечірки

g Кіно

«4:44  
Останній день 

на Землі»
Драма, 

фантастика.
Кінотеатр:  

«Мультиплекс». 

«Нова  
людина-павук» 

3D
Фантастичний 

екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Темний лицар: 
Відродження 

легенди»
Фантастичний 

бойовик.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Квіти війни»
Драма, 

історичний, 
військовий.

Кінотеатр:  
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74.

«Третій 
зайвий»
Комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
тел.: 493-09-09, 

«Олімп», 
 тел.: 440-07-77.

«Шаг вперед 4»  
3D

Мелодрама.
Кінотеатр:  
 «Олімп».

«Попелюшка: 
Повний вперед»  

3D
Анімаційна  

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».
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Ліквідатор Дочірнього підприємства 
«Криворізька автобаза № 16»  

ВАТ «Криворіжбудтранс» 
ПОВІДОМЛЯЄ 

про продаж нежитлового приміщення 
загальною площею 2548,2 кв.м за 

адресою: вул. Л. Бородича, 7а, м. Кри-
вий Ріг, вартістю 1100000,00 грн. без 
ПДВ. Кінцевий термін прийняття заяв 
до 3.08.2012 року.

Реклама. Оголошення

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАССРОЧКА 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

г. Кривой Рог, ул. Филатова, 10, тел. 64-80-47, 
405-65-76, 405-65-77, 405-65-78, 405-65-79, 440-06-49

Лиц. МОЗУ АВ № 603206 от 07.09.11 г.
Вас ждут высококвалифицированные специалисты:
Хирург. Терапевт. Пульмонолог. Эндокринолог (детский). Ревматолог. Аллерголог. Психолог. 
Маммолог. Ортопед. Дерматовенеролог. Проктолог. Гинеколог. Уролог. Инфекционист. Дет-
ские специалисты. Гастроэнтеролог. Отоларинголог. Окулист. Массажист. Невропатолог.
• Эндоскопия, дыхательные тесты
• Компьютерный томограф

• УЗИ всех направлений
• Лаборатория – все виды анализов

№ 932. Дом в живописном месте: газ, 
вода, сад, огород, 2 кухни, 2 туалета. 
Тел. 097-4713368.

№ 955. Будинок у сел. «Победа» (50 
м від школи), у дворі гараж-ангар 100 
кв.м. Ціна 50 тис. євро. Тел. 096-0107979.

№ 975. Терміново 2-кімн. квартиру по 
вул. Панкєєва, 9/9, ц. 15500 у.о. Тел. 401-
03-36, 067-2198545, 097-9390450.

№ 983. 2-комн. квартиру «сталин-
ку» на ЮГОКе, ц. 22 тыс. у.е. Тел. 098-
2413839.

№ 921. Электромотор, колесо на ве-
лосипед 500 Вт, скорость 40 км/час, за-
пас хода 40 км. Тел. 067-5991983.

№ 950. Вулики двокорпусні, лежаки 
б/у. Тел. 27-25-12, 096-2985059.

№ 974. Переносной кондиционер 
(любое помещение охлаждает за 20 
мин.). Холодильник 2К «Атлант». Все б/у 
1 год, в новом состоянии по 1800 грн. 
Тел. 098-1536326.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
20-60 грн.; холодильники – 30-60 грн.; 
газ. колонки – 100-150 грн.; пральні 
машинки – 20-50 грн.; ванни чавунні – 
100-120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; 
метал. мотлох, брухт чорних металів 
Тел. 097-6189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных мета-
ллов. Гаражи, дачные домики, бочки, 
металлоконструкции. Порезка, по-
грузка, самовывоз. Тел. 097-6189585 
(перезвоню).

№ 610. Любое авто на 
выгодных условиях. Воз-
можен выкуп из креди-
та. Порядочность гаран-
тирую. Тел. 067-5392676.

№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 977. ВАЗ 2101-099, «Славу-
ту», «Таврію», «Ланос», СЕНС, «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

№ 925. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов. Запись с кас-
сет на DVD. Пульты – продажа, ремонт. 
Соцрынок, маг. «Ковры». Тел. 401-33-74, 
067-5980996.

№ 976. ПОСТІЙНО КУПУЄМО 
МЕД, ВІСК, МЕРВУ, ПРОПОЛІС. 
Тел. 067-9210634, 067-9243057.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА

№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 611. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільнюваль-
ної гуми. Тел. 401-23-92, 067-9678246, 
28-28-72.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 990. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 709. Ремонт ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КОФЕ-МА-
ШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-18-10.

• ПАМ’ЯТНИКИ

№ 710. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – бо-
лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛАЕВ-
СКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-51. РА-
СПРОДАЖА! АКЦИОННЫЕ ЦЕНЫ! КО-
ЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ ОГРАНИЧЕНО.

• МЕБЛІ

№ 984. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 978. ПЕРЕТЯЖКА и ИЗГОТОВЛЕ-
НИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. РАССРОЧКА НА 
10 мес. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА. БОЛЬ-
ШОЙ ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-77.

 • ІНШЕ

№ 952. ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЕВ-
КА, ПОКРАСКА, ОБОИ. ЭЛЕКТРИКА. 
УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ, ЛАМИНАТ, 
ПЛАСТИК, МДФ. Тел. 401-05-73, 097-
7050386.

№ 988. КОНДИЦИОНЕРЫ. Про-
дажа, установка, заправка, чистка. 
Ремонт крупнобытовой техники 
(кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины-автомат). 
Тел. 096-3769318, 401-54-59.

№ 870. КОНДИЦИОНЕРЫ. 
Чистка, устранение неприятных 
запахов, дезинфекция. Тел. 050-
5346680, Юрий.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 949. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, госповерка счет-
чиков тепла, установка автоматов 
перенапряжения. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

№ 698. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. 
Св. № 617 від 11.02.2011 р. Тел. 
401-68-86, 091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кіноте-
атру «Юність»). Св. № 420. Тел. 401-
32-75, 050-5600358.

№ 987. Курси перукар-універ-
сал. Тел. 096-6699770.

№ 985. ПРИЕМ ВРАЧА-ЭНДО КРИ-
НОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХМАН А.М. 
в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ АПТЕКЕ 
по ул. ПУШКИНА, 14. Лиц. АВ 431404 
от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 986. Курси кравця одягу. Тел. 
067-5691471.

№ 712. ОТДЫХ У МОРЯ! ПГТ Ла-
зурное, ДО МОРЯ 200 м. ТИХИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ СО ВСЕМИ УДОБ-
СТВАМИ. ТЕЛ. ХОЗЯЙКИ 098-5922038, 
Анна Борисовна (посредников про-
сим не беспокоить).

№ 900. Предлагается жилье для отдыха 
в Симеизе рядом с Ялтой. Евроремонт, 
удобства в номере. Сайт: simeiz-natali.
com. Тел. 097-1880439, 097-5087809.

№ 931. Требуется юрист с опытом 
работы более 10 лет, гражданский, 
уголовный, хозяйственный процессы. 
Тел. 067-8029360, е-mail: 1хQukr.net.

№ 887. Требуется оператор на телефон, 
2300 грн. Тел. 097-3052016, 095-5401151.

№ 312. Требуется расклейщик 
объявлений с о/р. График свободный. 
Тел. 098-4462291, 093-9093337.

№ 943. ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-КОНСУЛЬ-
ТАНТ, ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ, ВЕДЕНИЕ 
ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ. ДОХОД 
РАСТУЩИЙ. Тел. 067-5865108.

№ 944. ОФИС! В СВЯЗИ С РАСШИРЕ-
НИЕМ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. 
ДОХОД СТАБИЛЬНЫЙ, РАССМОТРИМ 
ВСЕ КАНДИДАТУРЫ. Тел. 067-5865108.

№ 885. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ФУНКЦИЯМИ АДМИНИСТРАТОРА. З/П 
3000 ГРН. Тел. 097-3570757.

№ 963. На постоянную работу требу-
ется сотрудник с тех. образованием, з/п 
3000 грн + премия. Производство. Теле-
фон отдела кадров: 098-2752496.

№ 953. ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА С ОБУ-
ЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ СПЕЦИАЛЬ-
НОСТИ МЕБЕЛЬЩИКА, З/П ДОСТОЙНАЯ. 
Тел. (056)-404-21-28, 067-5690079.

№ 954. НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, РАЗНОРАБО-
ЧИЕ. СОЦПАКЕТ. Тел. (056)-404-21-28, 
067-5396688.

№ 962. Открыто рабочее место дис-
петчера. Прием входящих звонков 
внутри сети, фиксирование и распреде-
ление заявок. Тел. 098-2752496.

№ 979. Набор сотрудников: диспет-
чер-охранник; секретарь-администра-
тор; помощник руководителя. Требова-
ния – грамотная речь, деловой вид. Оплата 
стабильно. Тел. 098-0418800, 066-9174961.

№ 967. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 961. В ТЦ требуется заместитель 
управляющего. Оплата труда 4000 грн 
+ премия. Опыт работы приветствуется. 
Тел. 095-5400684, 098-2752496.

№ 959. Оптовому предприятию ну-

жен диспетчер для обработки входя-
щих звонков, работы с текущей доку-
ментацией. Тел. 096-3981386.

№. 965. Требуется диспетчер-адми-
нистратор на прием входящих звонков. 
Тел. 096-7435680.

№ 960. Организации требуются со-
трудники (менеджеры по продажам) 
для работы в колл-центре (интернет-
провайдер), ставка + %, 18-45, гибкий 
график. Тел. 097-5560279, 067-6378037.

№ 966. Для работы в офисе требуется 
администратор. Предпочтение бывшим 
руководителям, активным пенсионе-
рам. Тел. 068-4181245.

№ 327. Приглашаем на рабо-
ту. Строительному предприятию 
для выполнения строительно-
монтажных работ на СевГОКе 
срочно требуются рабочие по 
специальностям: эл. газосварщи-
ки, газорезчики, каменщики, 
бетонщики, монтажники. Опыт 
работы по специальности (же-
лательно). Информация по тел. 
(056)-406-48-43, (056)-406-48-45, 
096-2488843, 067-2841984. Адрес: 
г. Кривой Рог, ул. Г. Романовой, 1.

№ 982. Отдам в хорошие руки котен-
ка, симпатичный рыжий мальчик, при-
учен к туалету. Тел. 097-3335716.

№ 981. Утерянное право собствен-
ности на квартиру на имя Поливанно-
го Владимира Евгеньевича просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 067-
9762946.

Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ

ТЕЛ. 097-3959480

З/п  
3500- 4200 гр.

Колектив Криворізького ліцею з 
посиленою військово-фізичною під-
готовкою висловлює глибоке і щире 
співчуття заступнику начальника з 
виховної роботи, підполковнику за-
пасу Лисицькому Ігорю Івановичу з 
приводу смерті його дружини

ЛИСИЦЬКОЇ 
Лариси Олександрівни

1 серпня –  
рік світлої 

пам’яті  
близької  

і рідної людини

УДОВІЧЕНКО  
Галини  

Миколаївни
(7.12.1912 – 1.08.2011)

Добрі згадки про неї назавжди за-
лишаться в серцях і душах рідних та 
близьких.

Син,  
внуки, правнуки 

і близькі.

Год светлой  
памяти

Дмитрия 
Михайловича  
СМИРНОВА

(5.11.1923 – 
1.08.2011)

Светлая и 
вечная память 
о тебе, наш до-

рогой, будет всегда в наших серд-
цах. Пусть будет пухом тебе земля. 
Царствие небесное и вечный по-
кой. Спасибо тебе за все. Прости.

Кто знал Дмитрия Михайло-
вича при жизни, вспомните и 
помяните добрым словом.

Родные.

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

Требуется

ТОВ «Кондитерпром-КР» 
проводить акцію 

з продажу кондитерських 
виробів власного виробництва 
Акція діє на території України з 27.07.2012 р. по 31.07.2013 р. 

 В акції беруть участь тільки дистриб’ютори підприємства.
Умови акції при купівлі:
– 10 ящ. «Вівсяне класичне печи-
во», вага 5,5 кг+

+ 1 ЯЩ. ЦЬОГО ПЕЧИВА  У ПОДАРУНОК;
– 10 ящ. «Сухар Столичний з родзин-
ками», вага 4,3 кг
+1 ЯЩ. ЦЬОГО СУХАРЯ У ПОДАРУНОК;
– 10 ящ. Сушка «Малютка», вага 3 кг
+1 ЯЩ. ЦІЄЇ СУШКИ У ПОДАРУНОК.

Під подарунком мається на увазі можливість при-
дбання 1 ящ. вищевказаної продукції за 0,01 грн.

Дочернее предприятие «Криворожская авто-
база № 16» ОАО «Криворожстройтранс» сооб-
щает. Право собственности на имя Байрака 
Дениса Витальевича, объект по адресу: 
улица Л. Бородича, 7а, г. Кривой Рог, отме-
нено в мае 2012 г. бюро технической инвен-
таризации на основании решения Долгин-
цевского районного суда г. Кривого Рога 
от 30 августа 2011 года. Собственником 
указанного объекта является ДП «Криво-
рожская автобаза № 16». Действия Байра-
ка Д.В. с указанным объектом в части его 
продажи будут считаться незаконными.

Продаю

Куплю

Послуги

Різне

Виконком Центрально-Міської районної у місті ради оголошує конкурс  
на  заміщення вакантних посад:

 – головного спеціаліста сектору по обробці службових документів і прото-
кольної роботи загального відділу;

 – державного соціального інспектора сектору соціальних інспекторів управ-
ління праці та соціального захисту населення;

 – провідного спеціаліста відділу прийому громадян управління праці та со-
ціального захисту населення.

Вимоги до претендентів: громадянство України, освіта повна вища від-
повідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи з  
комп’ютером та оргтехнікою.

На посаду головного спеціаліста сектору по обробці службових документів і 
протокольної роботи загального відділу: стаж роботи за фахом на службі в ор-
ганах місцевого самоврядування та державній службі на посаді провідного спе-
ціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах  не менше 3 
років.

На посаду державного соціального інспектора сектору соціальних інспекто-
рів управління праці та соціального захисту населення: стаж роботи за фахом 
на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді 
спеціаліста I чи II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 2 років.

На посаду провідного спеціаліста відділу прийому громадян управління праці 
та соціального захисту населення: стаж роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста I чи II ка-
тегорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління 
не менше 2 років.

Заяви до конкурсної комісії  приймаються протягом 30 днів з дня опублі-
кування оголошення за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, каб.419. За 
інформацією звертатись за телефоном:  90-07-46.

До уваги суб’єктів господарювання – забудовників! 
Змінено форму дозвільної документації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 №653 за-
тверджено нові форми декларацій про початок виконання підготовчих, буді-
вельних робіт, дозволу на виконання будівельних робіт та повідомлень про 
зміну даних у зареєстрованих деклараціях про початок виконання підготовчих, 
будівельних робіт, у виданому дозволі на виконання будівельних робіт.

Необхідну інформацію, форми бланків можливо одержати у державного адмі-
ністратора в муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу, на офіційній сторін-
ці виконкому міської ради в мережі Інтернет, на головній сторінці сайту «Криво-
різький ресурсний центр».

Довідки за телефонами: 92-13-77; 92-13-61.

g Інформація

g Реклама

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
решетки, оградки, заборы, 

гаражные ворота и др.

Тел. 401-24-36, 401-44-87, 067-6645943.
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01.08.2012  02.08.2012

станом на 31.07.2012 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.

Спека відступає?
За даними Українського гід

рометцентру, у четвер очіку
ється хмарна погода, з прояс
неннями. Температура вночі 
до 19 градусів тепла, вдень до 
30 градусів тепла. Вітер схід
ний та північносхідний, 24 
м/сек. Атмосферний тиск 
750…751 мм рт. ст.  

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 24,83 978,82

УкрСиббанк
807,50 24,00 982,00
812,50 25,20 1006,00

ПриватБанк
809,00 24,60 975,00
813,00 25,60 1005,00

Промінвест-
банк

807,00 24,70 985,00
811,40 25,60 1003,00

Райффайзен 
Банк Аваль

808,50 24,00 975,00
812,50 25,60 1015,00

Форум
808,50 24,70 974,00
812,00 26,00 1000,00

Південком-
банк

808,00 24,30 985,00
812,00 25,30 1005,00

Укрексімбанк
806,00 24,20 980,00
811,00 25,20 1002,00

КУПІВЛЯ ПРОДАЖ

01 03 10 38 45 50

1 та 2 серпня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
5 000 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1180 
виграшні номери 28.07.2012 

джекпот 4 900 000

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 1 1
9:00 2 1

12:00 1 3
15:00 2 3
18:00 1 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 9084.00
4 101 251.00
3 2110 20.00
2 18345 6.00
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Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Не розслабляйтеся i не пiддавайтеся 

на провокацiї — у цьому ваша запорука 
прожити без втрат i проблем майбутнiй 
тиждень. Зараз краще не грати головну 
роль. Не пiддавайтеся на сумнiвнi обо-
рудки.

Телець (21.04-21.05)
Ваш успiх у соцiумi залежить вiд об-

ставин, не плануйте на цей тиждень 
важливих справ. У вихiднi варто пере-
глянути свої фiнансовi можливостi. Де-
кому з вас запропонують додаткову ро-
боту, вiд якої важко буде вiдмовитися.

Близнюки (22.05-21.06)
Продовжуйте початi справи, зокрема 

тi, якi важливi для вас особисто. У вас є 
всi шанси отримати позитивнi резуль-
тати. У другiй половинi тижня зiграйте у 
«пiддавки» з обставинами.

Рак (22.06-23.07)
Майбутнiй тиждень може видати-

ся напруженим. Висока вiрогiднiсть 
конфлiктiв зi старшими за вiком i поса-
дою. Друзi порадують вас приємними 
новинами або приготують для вас сюр-
приз.

Лев (24.07-23.08)
Скутiсть i залежнiсть вiд обставин мо-

жуть бути корисними для вас. А в чому 
саме — цей ребус доведеться розгада-
ти вам. Словом, озброюйтеся поняттям 
«треба» i дiйте.

Діва (24.08-23.09)
Тиждень обiцяє бути веселим. Ви 

впевнитеся, що «не було щастя, так не-
щастя допомогло». Для досягнення 
цiлей доведеться чимось поступитися.

Терези (24.09-23.10)
Зараз вимоги до вас можуть переви-

щити всi вашi очiкування. Пiдвищена 
вiдповiдальнiсть надихне вас на по-
двиги. Зараз саме час подбати про своє 
здоров’я.

Скорпіон (24.10-22.11)
Тиждень сприятливий для творчого й 

оригiнального вирiшення трудових за-
вдань. Ви вiдзначитеся на загальному 
тлi, але не варто задирати носа, щоб не 
дратувати колег i керiвництво.

Стрілець (23.11-21.12)
Інтереси друзiв i вашої сiм’ї можуть 

спричинити конфлiкт, спробуйте до кож-
ного зi своїх близьких проявити увагу. 
Не соромтеся прислухатися до чужих 
порад, iнодi це допомагає уникнути непри-
ємностей.

Козеріг (22.12-20.01)
На початку тижня ви повернетеся до 

марудних справ, якi обов’язково треба 
виконати. Але терпiння вам не позича-
ти, тому успiх гарантовано. Наприкiнцi 
тижня бонус — ви опинитеся в центрi 
приємних подiй.

Водолій (21.01-19.02)
Не поспiшайте довiряти плiткам, 

ваша участь у чужих справах не пiде вам 
на користь. У цiлому все свiдчить про те, 
що на перший план вийдуть сiмейнi 
проблеми i стосунки з близькими.
Риби (20.02-20.03)

Тиждень буде вдалим i легким для 
вас. Бiльшiсть справ ви владнаєте, дехто 
з вас отримає матерiальну винагороду. 
Вдалий збiг обставин додасть оптимiзму 
й активiзує почуття гумору.

на 6-12 серпня

 Троє продавців у переході на 
95ому кварталі звично порадили 
пити побільше води, сидіти біля 
вентилятора. Щодо продавчині 
в тому ж підземному переході, 
Ірини, то вона була більш кон
кретною в пропозиціях.  Жінка 
порекомендувала пити теплий 
зелений чай,  як це роблять му
дрі узбеки, оскільки «Ташкент» 
уже й у Кривому Розі.  Ще пані 
Ірина порадила пити воду, до
давши в неї дещицю солі або 
трохи лимонного соку.

А от мій друг, студент КНУ 
Євген Євдокимов, розповів про 
ефективність вологого приби
рання у приміщеннях,  необхід
ність опускати жалюзі або за
кривати шторки на вікнах удень.  
Це справді цінні поради для тих 
людей,  які багато часу проводять 
удома  або на роботі,  не маючи 
кондиціонера.

 На вулиці Косіора я дізнався 
від пенсіонерки Марії Степанівни 
про таку корисну річ,  як теплий 
душ у спеку. Опитувані там же 
перехожі Ганна Іванівна та Ольга 
Сергіївна сказали майже в унісон,  
що ховаються вони цього літа 
в криворізькому швидкісному 
трамваї,  а точніше – на його 
підземній станції «Проспект 

Металургів».  Що ж, доречно…
Чарівна відвідувачка «Черво

ного гірника», студентка КНУ Ка
терина Піддубняк дала нові для 
мене поради щодо порятунку від 
спеки: по можливості, не вихо
дити з приміщення на вулицю з 
11 до 16 години,  а вночі змочити 
водою простирадло,  щоб краще 
заснути і добре виспатись.

 Що ж стосується інших,  більш 
практичних,  як здається бага
тьом людям,  варіантів порятун
ку від спеки,  то тут перше місце 
займає  купання в озерах та річ
ках.  Але потрібно зазначити,  що 
такий та інші «межові» види охо
лодження часто призводять до 
надмірних викидів адреналіну і,  
як наслідок,  ще більшого потови
ділення, ще більшої задухи.

Якщо ж ви хочете спокійного 
життя,  але вам кортить схова
тися від спеки,  то не баріться і 
завітайте в найближчий супер
маркет, при цьому я не рекла
мую жоден. Просто раджу захо

дити частіше в такі прохолодні 
місця.  Можна без грошей.  Бо 
як зайдете з грішми,  то, най
певніше, вийдете вже без них.

Але будьте обережні з пере
падами температури і не вжи
вайте у спеку надто холодно
го. Спочатку вам може бути і 
справді комфортно від похап
цем з`їденої порції морозива 
або випитої за хвилину пляшки 
холодної води чи квасу. Але по
тім, зважайте, можлива ангіна.

Коли виходите на спеку, вдя
гайте легкий світлий одяг. Білий 
колір відбиває виснажливий 
ультрафіолет.

Що ж до мене, то я вважаю 
добрим рецептом від спеки хо
роший настрій.  У природи, як
то кажуть, немає поганої пого
ди. Є лише дуже погана, але тоді, 
коли ми самі так вважаємо.

Словом, ви погоджуєтесь, що 
спеку можна здолати холодним 
розумом і гарячим «ініціатив
ним» серцем?

g Рецепти

Як рятуватися від спеки
Температурні показники цього року 
зашкалюють.  І криворіжці всіляко шу-
кають порятунку від спеки.  Надівши на 
голову крислатого бриля, я пройшовся 
вулицями міста й запитав 
у криворіжців,  як вони 
рятуються від пекучого 
сонця та задухи.

Анатолій БІЛИЙ, студент  Національного університету «Острозька академія».

По горизонтали: 2.  Название сое-
динительной оболочки у различных 
органов или их частей. 7.  Очень мо-
лодой мужчина. 8.  Предмет мебели. 
9.  Вещество, участвующее в химиче-
ской реакции. 11.  Культивируемое 
вечнозелёное растение. 12.  Репро-

дуктивный орган цветка. 15.  Под-
чёркивание музыкального аккорда 
путём его усиления. 18.  Краткое со-
общение в печати. 19.  Площадка для 
игры в теннис. 21.  Вино из яблочно-
го сока. 22.  Пламя, широко охватив-
шее и уничтожающее что–нибудь. 

23.  Контрольный листок для полу-
чения чего-либо, доступа куда-ни-
будь. 24. Поверхностный слой почвы. 
26. Взрывчатый снаряд. 27. Защищён-
ное от огневых средств противника 
помещение в оборонительных соору-
жениях. 29.  Грабёж. 31.  Фигурная ли-
нейка. 33. То же, что вымысел. 35. Со-
вокупность специфических черт, 
характеризующих какую–нибудь сфе-
ру деятельности. 36.  Богатый дом с 
садом, парком. 37. Мелкое насекомое. 
38. Форма организации чего–нибудь.

По вертикали: 1.  Выход одного 
или нескольких исполнителей в ба-
лете. 2.  Выступ на стене здания под 
крышей. 3. Жанр народного поэтиче-
ского творчества. 4.  Жилище медо-
носной пчелы. 5.  Учреждение, в ко-
тором продаются лекарства. 6.  Весь 
водный покров Земли. 10.  Женское 
помещение в мусульманском доме. 
12.  Один из участников боя быков в 
Испании. 13.  Неожиданный подарок. 
14.  Большой круглый хлеб. 15.  Глава 
рода, старейшина на Кавказе. 16. Пер-
вый разряд многозначных чисел. 
17.  Яхта-катамаран международно-
го класса. 20.  Характер поведения, 
обращения с людьми. 21.  Крупная 
пресноводная рыба. 25.  В исламе: 
почётное звание лица, считающего-
ся потомком Мухаммеда. 27. Прибор, 
указывающий направление географи-
ческого или магнитного меридиана. 
28.  Узкая тканая полоска для связы-
вания, скрепления чего-нибудь. 30.  В 
царской России: учреждение по сбо-
ру особого налога. 32.  Рыболовная 
снасть. 33. Прохладительный сладкий на-
питок. 34. Вышивка по нитчатой сетке.

g Кроссворд

По горизонтали: 2. Капсула. 7. Юноша. 8. Полка. 9. Реагент. 11. Чай. 12. Пестик. 15. Акцент. 18. Заметка. 19. Корт. 21. Сидр. 22. Пожар. 23. Талон. 24. Дёрн. 
26. Мина. 27. Каземат. 29. Разбой. 31. Лекало. 33. Миф. 35. Профиль. 36. Вилла. 37. Мошка. 38. Система.  По вертикали: 1. Антре. 2. Карниз. 3. Плач. 4. Улей. 
5. Аптека. 6. Океан. 10. Гарем. 12. Пикадор. 13. Сюрприз. 14. Каравай. 15. Аксакал. 16. Единица. 17. Торнадо. 20. Тон. 21. Сом. 25. Шериф. 27. Компас. 28. Тесь-
ма. 30. Акциз. 32. Леска. 33. Морс. 34. Филе.
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