
•Червоний гірник• середа, 27 Червня 2012 року 1

ГЧКриворізька
загальноміська
газета

ервоний
ірник

Виходить з 7 грудня 1924 р.Виходить з 7 грудня 1924 р.

Середа,   27 червня   2012 року
№ 48 (21274)                     Ціна вроздріб - 1,60 грн.

Н
а
й

більш
и

й
 тираж

44370
у тиждень

с 01.06. по 30.06.2012 г.

g
 Р

ек
ла

м
а

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

Ловись, рибко, велика, не маленька

Читайте 9 стор.                                                                                                                                                                                                                                                   Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.



2 •Червоний гірник• середа, 27 Червня 2012 року

g Чисте довкілля

Гарне місто – справа гуртова
Одна з найстаріших у місті, вули-
ця Пушкіна в минулу суботу на-
гадувала бджолиний вулик: пра-
цівники ЖЕО, суб’єкти господарчої 
діяльності Центрально-Міського 
району, працівники установ та ор-
ганізацій, розташованих на вулиці, 
дружно наводили лад довкола.

З оглядом якос-
ті виконаних робіт 
на суботник не за-
барився мер міста 
Юрій Вілкул.

– Ми продовжує-
мо роботи з благоу-
строю, які розпочали 
ще навесні, – проко-
ментував події місь-
кий голова, – напере-
додні попросили всіх 
мешканців міста ви-
йти і разом навести 
лад в різних районах 
міста. Ми вже відно-
вили тротуари, доро-
ги, зони відпочинку, 
подбали про зелені 

насадження. До пре-
зентабельного вигля-
ду реконструйованої 
вулиці Пушкіна сьо-
годні додають остан-
ні штрихи. З 25 черв-
ня стартує друга чер-
га реконструкції про-
спекту Південного, 
великі роботи запла-
новано на Інгулець-
кому житломасиві. 
Впорядкування тор-
кнеться площі Ви-
зволення, проспек-
ту Карла Маркса. У 
вересні ви побачите 
чудовий новий парк 
у Тернах. Звісно, не-

можливо все зроби-
ти одночасно, поки 
що ми інтенсивно за-
ймаємось житлово-
комунальним госпо-
дарством, латаємо 
дахи до наступного 
опалювального сезо-
ну, щотижнево про-
водимо штаб з підго-
товки до зими. Цього 
року робимо акцент 
на внутрішньоквар-
тальних дорогах і 
прибудинкових те-

риторіях, що нале-
жать ОСББ. Загалом, 
масштабні роботи 
поступово проводи-
тимуться по всьому 
місту.

Суботник відбув-
ся у рамках оголо-
шеної Президентом 
України безстрокової 
Всеукраїнської акції 
приведення до норм 
санітарного стану 
всіх міст України, за 
підтримки губерна-
тора нашої облас-
ті та міського голови 
Кривого Рогу.

– Відновленню та 
благоустрою історич-
ної частини міста ми 
приділяємо особли-
ву увагу, – поясни-
ла господиня району 
Ірина Салтовська. – 
Вулиця Пушкіна, яка 

ніколи не змінювала 
своєї назви, прикмет-
на тим, що на ній роз-
ташовані об’єкти со-
ціально-економіч-
ної галузі міста: за-
клади науки, освіти, 
культури, медици-
ни, суб’єкти підпри-
ємницької діяльнос-
ті. Силами комуналь-
них підприємств ми 
впорядковуємо газо-
ни, клумби, робимо 
обрізування дерев, 
розмітку, встановлю-
ємо знаки і лавки від-
починку для похи-
лих людей. Сьогодні 
тут трудяться пра-
цівники райвикон-
кому, територіаль-
ного центру, казна-
чейства, санстанції. 
Приділяємо увагу і 
трьом паркам: іме-
ні Газети «Правда», 
де триває бороть-
ба з карантинни-
ми бур’янами, іме-
ні Павлова, де за 
покіс і обрізуван-
ня дерев відповідає 
«Електроград», та 
скверу мінеральних 
вод на Карачунах, де 
працює колектив за-
воду «Констар».

На часі

g Вітання

g Ми пам’ятаємо

Це наша спільна біда на всіх
«Василь Андросов, Лазар Блінов, 
Степан Гуляєв…» У скорботній тиші 
звучали імена воїнів, полеглих у 
боях за Криворіжжя та померлих 
від тяжких ран у березні 1944 року. 

Над братською мо-
гилою застигли при-
нишклі мешканці 
Центрально-Місько-
го району. У день по-
чатку Великої Вітчиз-
няної над Гданцівкою 
полинули тривожні 
жалобні мелодії, вко-
тре нагадуючи жи-
вим про подвиг, яко-
му немає ціни.

Напередодні Дня 
скорботи й вшану-
вання пам’яті жертв 
війни в Україні місце 
поховання визволи-

телів (по вул. Уриць-
кого) було ретель-
но відреставроване, 
впорядкована приле-
гла територія. На над-
гробку з’явились нові 
імена героїв: у ре-
зультаті дослідниць-
ко-пошукової робо-
ти членів ГО «Вій-
ськово-патріотичний 
клуб «Пошук» було 
встановлено особис-
ті дані та військові 
звання 43 похованих 
тут воїнів. 

На урочисте від-

криття оновлено-
го монумента зібра-
лись депутати облас-
ної, міської, район-
ної рад, духовенство, 
члени трудових ко-
лективів району, ве-
терани, діти. У по-

чесній президії – де-
путати Дніпропе-
тровської обласної 
ради від Партії ре-
гіонів Вячеслав За-
дорожний і Костян-
тин Павлов, голова 
Центрально-Міської 

райради Ірина Сал-
товська, голова місь-
кої ветеранської ор-
ганізації Микола Да-
біжа. Чин освячення 
пам’ятника здійснив 
протоієрей Віктор 
Симонюк.

Тетяна ДрєєВА. Фото Андрія ТрУБіЦинА.

Шановні архітектори міста!
Прийміть щирі та сердечні вітання з на-

годи професійного свята – Дня архітектури 
України!

Працюючи на благо Кривого Рогу, ви спри-
яєте його перетворенню на більш красиве, 
затишне та комфортне місто, таке, що праг-
не бути справжнім європейським. Ваша ді-
яльність вимагає високої професійної підго-
товки, постійного самовдосконалення, твор-
чого натхнення та кропіткої щоденної праці.

Бажаю вам щастя, здоров’я, успіхів у від-
повідальній справі. Нехай сімейні цінності бу-
дуть вашими оберегами, мудрість і щирість – 
незамінними супутниками, а плідна самовід-
дана праця дасть щедрий урожай людської 
вдячності нинішніх і прийдешніх поколінь.

Криворізький міський голова  
Ю.  ВіЛКУЛ.

Шановні працівники податкової служби!
Щиро вітаю вас із професійним святом!
Діяльність податкової служби як органу виконавчої влади є над-

звичайно важливою для економічного та соціального розвитку 
країни й міста.

Сьогодні органи податкової служби демонструють нові підходи 
до роботи, наполегливість і безкомпромісність, що дозволяють ви-
конувати складні завдання наповнення бюджетів усіх рівнів та є за-
порукою в боротьбі з тіньовими явищами й корупцією. Виконання 
цих завдань – це справа честі податкової служби, а безумовна га-
рантія їх виконання – високопрофесійна діяльність ваших кадрів.

Упевнений, що й у подальшому ви будете ініціювати нові підхо-
ди в роботі, сприяти гармонізації відносин у суспільстві.

У день вашого професійного свята бажаю натхнення в робо-
ті, невичерпної енергії, професійного зростання. Нехай кожен 
день принесе задоволення від досягнутих результатів, нові ідеї та 
впевненість у майбутньому. Щастя й благополуччя вам та вашим 
родинам!

Криворізький міський голова Ю. ВіЛКУЛ.

g реклама
Тетяна ДрєєВА.

Дорогі земляки!
Щиро вітаємо вас із Днем Конституції України!
Конституція – це основа українського правового суспіль-

ства, символ національного єднання, відповідальності за 
сьогодення й майбутнє України.

Разом з нашим Президентом Віктором Федоровичем Яну-
ковичем на базі правових засад нашої Конституції ми будує-
мо розвинуту та процвітаючу державу.

З любов’ю до України, з повагою до минулого нашого наро-
ду, шануймо символ вільної, демократичної України, сильної 
й незалежної держави.

Вітаємо вас з Днем Конституції України, що осяює наш шлях та 
надихає до нових успіхів у нашій роботі задля розвитку України!

Голова облдержадміністрації   О. ВіЛКУЛ.
Голова облради є. УДОД.

Шановні криворіжці!
Щиро вітаю вас із Днем Конституції України, зі святом пра-

ва та справедливості!
Конституція України увійшла в наше суспільне життя як голо-

вний оберіг державності й демократії, гарант соборності й неза-
лежності України. Це – найвища юридична сила, що втілила до-
свід багатьох поколінь українського народу й започаткувала гу-
манні ідеї, в яких найбільшою цінністю є гідне життя людини.

Верховенство права, політична, економічна та ідеологічна бага-
томанітність Основного Закону України – фундаментальні засади, 
на яких ґрунтується сьогодення й вибудовується майбутнє україн-
ського народу. Розбудова України, а отже достаток і достойне жит-
тя її громадян залежить лише від нашої спільної плідної праці.

Усі наші здобутки – це результат наполегливої діяльнос-
ті громадян України. Найважливіше досягнення нашого сус-
пільства – це громадянська злагода, що є запорукою пози-
тивних змін у державі й активного розвитку її економіки.

Від щирого серця зичу міцного здоров’я, бадьорості духа та 
впевненості в майбутньому рідної країни.

Хай мир і взаєморозуміння сприяють подальшій розбудові 
нашої державності та розвитку громадянської толерантності, 
позитивним економічним і суспільним перетворенням, ста-
новленню достатку кожної сім’ї.

Зі святом вас, дорогі земляки!
Криворізький міський голова  Ю. ВіЛКУЛ.

Шановні земляки!
Вітаю вас із загальнодержавним святом - Днем Конституції 

України! 28 червня 1996 увійшло в новітню історію нашої дер-
жави як день великої загальнонаціональної єдності, верховен-
ства демократичних принципів. Основний Закон нашої держа-
ви, гарантуючи громадянам загальновизнані права та свобо-
ди, закріпив ідеали справедливості та рівності, які сповідують 
усі цивілізовані країни світу. Нехай у цей урочистий день повсю-
ди панує світлий настрій, міцніє почуття гордості за свою країну, 
за її Основний Закон, який гарантує благополучне життя кожно-
му жителю. Від усієї душі бажаю міцного здоров’я, довгих років 
життя, миру і благополуччя, здійснення усіх планів! Зі святом!

Перший заступник голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації, депутат Дніпропет-
ровської обласної ради В. ЗАДОрОЖний.

Шановні криворіжці!
Сердечно вітаю вас із Днем Конституції України!
Щорічно 28 червня ми святкуємо прийняття Основного За-

кону в Україні, який увійшов в новітню історію нашої держави 
як день великого загальнонаціонального консенсусу, верховен-
ства національних інтересів над швидкоплинною політичною 
кон’юнктурою. Прийняття Конституції ознаменувало фундамен-
тальне закріплення нашої незалежності, навіки закарбувало волю 
українського народу жити у власній суверенній, соборній державі.

Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я та творчого 
натхнення, добробуту і затишку у ваших родинах, мудрості і 
далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових 
звершень заради реалізації принципів Основного Закону на-
шої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності.

Нехай в цей урочистий день повсюди панує світлий настрій, 
міцніє почуття гордості за свою країну, за її Основний Закон, 
що гарантує втілення мрій і сподівань на краще й благополуч-
не життя у власній державі.

З повагою народний депутат України    
М. ТрАйДУК.
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ОСББ – явище в нашому міс-
ті хоч уже і не нове (створюються 
такі об’єднання з 2009 року в рам-
ках загальнодержавної програми 
реформування сфери ЖКГ), однак і 
досі викликає неоднозначну оцінку 
з боку багатьох криворіжців. Під-
твердженням тому можуть слугу-
вати цифри. А саме: у Кривому Розі 
5133 багатоквартирні будинки. Так 
ось ОСББ створено тільки в 115-ти з 
них. Статистика, погодьтесь, не над-
то вражаюча.

З чим же пов’язана інертність 
мешканців у цьому питанні? Про це, 
а також про ті переваги, які дає ор-
ганізація ОСББ людям, наша розмо-
ва з міським головою Кривого Рогу 
Юрієм Вілкулом.

– Юрію Григоровичу, давно оче-
видно, що ситуація, яка складалася 
роками в житлово-комунальному 
господарстві нашого міста, та й, 
мабуть, на всьому пострадянсько-
му просторі, далека від ідеальної. 
Багато експертів говорять про те, 
що, якщо все залишити як є, у най-
ближчий час ми зіткнемося з то-
тальною кризою ЖКГ…

– Те, що ситуація складна, ми не 
приховували, і говоримо про це від-
крито. Але залишати «все як є» ми не 
збираємось. Буквально з першого дня 
нашої роботи ми робимо все можли-
ве, щоб максимально оптимізувати 
роботу комунальників. Ця робота ве-
деться кожен день, і, як результат, на-
приклад, – нормальне проходження 
двох опалювальних сезонів, причому, 
незважаючи на екстремальні холоди 
нинішньої зими, у Кривому Розі нам 
вдалося уникнути великих аварій.

У цілому, у сфері ЖКГ наводиться 
лад: відбулася зміна майже полови-
ни всіх керівників ЖЕО, встановле-
но жорсткий контроль над реагу-
ванням комунальників на звернення 
громадян, по кожному ЖЕО визна-
чено чіткий перелік послуг, що нада-
ються, – однак це, якщо можна так 
висловитись, допоміжні заходи. Між 
тим, сама система, на мою думку, по-
требує докорінної трансформації. І 
це не примха центральної або місь-
кої влади, – це об’єктивна вимога, 
яку ставить перед усіма нами час.

На сьогодні одним з пріоритетних 
і, головне, перспективних напрямів є 
залучення населення до участі в ке-
руванні житловим фондом, а саме – 
створення об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку. Перева-
гу такого шляху вчасно зрозуміли в 
багатьох країнах Європи, зокрема в 
країнах колишнього соціалістичного 
табору – у Польщі, Чехії та інших. І, 
як показав досвід наших сусідів, така 
стратегія організації обслуговуван-
ня житлового фонду прекрасно себе 
зарекомендувала.

– А скільки часу цей процес за-
йняв у згаданих країнах?

– У цих країнах місцеві аналоги 

наших ОСББ організовували, так 
би мовити, добровільно-примусо-
во, – там людей залишили без вибо-
ру: хочеш приватизувати квартиру 
– спочатку вступи до ОСББ. У на-
шій країні мешканцям дана свобода 
вибору. І, треба сказати, усе більше 
і більше криворіжців роблять ви-
бір у бік створення ОСББ. Так, на 
сьогодні в місті вже функціонує 
115 об’єднань. У минулому році 
було створено 16 ОСББ, а від по-
чатку нинішнього – 4. Більше того, 
розуміючи перспективність цього 
шляху, для ефективного вирішен-
ня спільних завдань співвласники 
багатоквартирних будинків ство-
рили власну асоціацію – «Кривбас 
Добробут», до якої ввійшло 100 
житлових будинків, у тому числі 67 
ОСББ і 33 житлово-будівельні коо-
перативи. Мешканці цих будинків 
уже відчули позитивні зміни нової 
форми утримання житла.

– Якщо вірити статистиці, то 
Дніпропетровський регіон за кіль-
кістю ОСББ займає 3 місце після 
Донецька і Львова. Разом з тим, 
міською владою неодноразово під-
креслювалось, що темпи створен-
ня об’єднань у Кривому Розі, м’яко 
кажучи, залишають бажати кра-
щого. Що, на Ваш погляд, заважає 
цьому процесу?

– Є декілька факторів, які гальму-
ють розвиток реформи ЖКГ і, зокре-
ма, створення ОСББ, причому вони, 
як не дивно, не обумовлені причина-
ми фінансового або організаційного 
характеру. До речі, з боку ОСББ нема 
жодної скарги або зауваження до ви-
конавчої влади міста з приводу нашої 
спільної роботи.

У відомого психолога Маслоу є 
думка про те, що один з психологіч-
них конфліктів, типових для люди-
ни, – це конфлікт між розвитком і 
стабільністю. У нашому випадку ми 
спостерігаємо саме таке протиріччя: з 
одного боку, багато хто звик жити за 
старими звичаями, «стабільно», хоча 
розуміє, що є модель, за якою можна 
жити краще. Тому головна причина, 
яка дотепер стримує динаміку про-
цесу, має виключно психологічний 
фактор: ОСББ як нова форма взаємо-
відносин з постачальниками кому-
нальних послуг поки що насторожує 
багатьох криворіжців. І цих людей 
можна зрозуміти, адже не кожен, осо-
бливо враховуючи вік, здатен одразу 
прийняти щось нове. Між тим, у жит-
ті час від часу виникають ситуації, що 
потребують від нас сміливого кроку, 
– тобто для того, щоб одержати впев-
неність і стабільність, треба обрати 
шлях розвитку. І в цьому питанні я 
особливо сподіваюсь на молоде поко-
ління криворіжців.

Я постійно спілкуюсь з людьми 
і бачу, що дехто просто не усвідом-
лює поки, що часи, коли за них все 
вирішувала держава, безповоротно 

минули. Нинішній час вимагає від 
кожного з нас брати відповідаль-
ність на себе, ставати не формаль-
но, а фактично господарем свого 
будинку. І для цього мало просто 
приватизувати квартиру і чекати, 
що твій будинок буде хтось догляда-
ти, – необхідно все брати у свої руки 
і облаштовувати свій будинок і своє 
подвір’я так, як хочеться тобі. От 
саме до цього багато хто і не готовий, 
а тому наше головне завдання – пе-
реломити у свідомості людей стерео-
тип, відповідно до якого від кожного 
в окремості мешканця міста нічо-
го не залежить. Це не так! Тільки в 
тому разі, якщо кожен криворіжець 
відчує, що його слово – вирішальне, 
відчує свою відповідальність за долю 
рідного міста, ситуація кардинально 
зміниться. І я особисто завжди під-
тримував і буду підтримувати таких 
людей.

– Якщо я Вас правильно зрозумів, 
то ніяких «добровільно-примусо-
вих» заходів, як у Чехії, у нас не пла-
нується?

– Ніякої примусовості не було, 
нема і не буде! Я вважаю, що най-
більш ефективною в цьому ключі 
є роз’яснювальна робота стосовно 
того, що ж таке насправді ОСББ і які 
конкретні переваги його створення 
дає мешканцям будинку. Така робо-
та успішно проводиться за сприяння 
управління благоустрою та житло-
вої політики виконкому міськради 
й асоціації об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку «Крив-
бас Добробут».

– Одне з дорікань на адресу вла-
ди, яке звучить у контексті теми 
створення ОСББ, – держава хоче 
таким чином перекласти з себе від-
повідальність за утримання жит-
лового фонду на самих мешканців...

– Наміри наші прості і складні 
водночас: ми хочемо, щоб життя 
криворіжців було максимально без-
печним, затишним і комфортним.

Що ж стосується нібито бажан-
ня перекласти тяжку ношу проблем 
ЖКГ на плечі мешканців, – я про-
поную подивитися на ситуацію під 
іншим кутом. Створюючи ОСББ, 
міська влада не тільки не знімає з 
себе відповідальності, а й змушена 
вирішувати цілий ряд додаткових 
вельми непростих питань. Зокре-
ма, паралельно зростанню кількості 
ОСББ, нам доводиться вишукувати 
все більше і більше коштів на про-
ведення ремонтів у цих будинках.

– Але чому все-таки, як показує 
досвід, ОСББ завжди виявляється 
ефективнішим за ЖЕК?

– Вдумайтесь у ситуацію: відповід-
но до діючого законодавства, місце-
ва влада не має права виділяти гроші 
на проведення ремонту в будинках, 
в яких не створено ОСББ. Навіть 
якби я підписав таке розпоряджен-
ня, гроші через казначейство просто 
не пропустять. Тому всі роботи про-
водяться за рахунок коштів, заплаче-
них мешканцями ЖЕКам. У підсум-
ку, всі ми бачимо, якими темпами і в 
яких обсягах виконуються роботи. 
Проблема тут полягає в тому, що зі 
100 гривень, заплачених мешканцем 
ЖЕКу, майже половина йде на по-
датки та інші платежі, у результаті 
тільки половина спрямовується на 
обслуговування будинку. А якщо 
врахувати ситуацію з низьким рів-
нем платежів нашого населення, вза-
галі виходить замкнене коло, коли 
на надання послуг грошей просто не 
вистачає. ОСББ ж, у свою чергу, по-
дібних відрахувань не робить, і всі 
перераховані мешканцями будинку 
гроші можна направити на його ре-
монт і обслуговування. Тобто ОСББ 
від початку у два рази ефективніше 
за ЖЕКи! Плюс до того, мешканці 
мають можливість самі встановлю-
вати тарифи на утримання свого бу-
динку.

– А які конкретно переваги одер-
жують уже діючі ОСББ?

– Протягом 2011 року за кошти 
міського бюджету виконано капі-
тальний ремонт конструктивних 
елементів 14 будинків, в яких ство-
рено ОСББ, та асфальтування при-
будинкових територій 17 ОСББ. У 
2012 році для проведення капіталь-
ного ремонту конструктивних еле-
ментів житлових будинків, в яких 
створено ОСББ, у міському бюджеті 
передбачено кошти в сумі 7 мільйо-
нів 393 тисяч гривень. Від початку 
поточного року капітально відре-
монтовано конструктивні елемен-
ти 8 ОСББ, у цей час тривають ре-
монтні роботи в 7 ОСББ. Робота в 
цьому напрямі продовжується – вже 
одержана проектно-кошторисна до-
кументація на капітальний ремонт 
32 будинків, в яких створено ОСББ, 
і замовлена проектно-кошторисна 
документація на капітальний ре-
монт конструктивних елементів ще 
13 ОСББ. Ми постійно вносимо змі-
ни по цій графі в міському бюджеті в 
бік збільшення. Маю відзначити, що 

ці рішення завжди підтримують де-
путати міської ради.

– По яких ще напрямах ОСББ 
одержують допомогу?

– З метою впровадження енерго-
зберігаючих технологій, що спри-
яють економному споживанню 
теплової енергії та реалізації енер-
гозберігаючої стратегії міста в жит-
лових будинках, в яких створено 
ОСББ, затверджена програма «Те-
плий дім», яка передбачає допомогу 
в утепленні зовнішніх стін будівель, 
а саме – співфінансування згаданих 
робіт з міського бюджету в розмірі 
50% від їх кошторисної вартості. Так, 
за вказаною програмою, у міському 
бюджеті на 2012 рік передбачено 1 
мільйон гривень.

Мешканцями будинків №13 і №15 
по вул. Коротченка, в яких створені 
ОСББ, розроблено проект облад-
нання цих будинків автономним 
опаленням, який у Дніпропетров-
ській обласній державній адміні-
страції визнано пілотним проектом 
міста.

Окрім того, з метою надання до-
помоги ОСББ у реалізації енергозбе-
рігаючих заходів, у бюджетах різних 
рівнів передбачено кошти на вико-
нання в 2012 році утеплення зовніш-
ніх стін будівель, а саме: з державно-
го бюджету – 3 мільйони 805,4 тисячі 
гривень, з міського бюджету – 600 
тисяч гривень та з обласного бюдже-
ту – 600 тисяч гривень.

– Наскільки трудомісткою є 
процедура створення ОСББ?

– Скажу так – було б бажання! Я 
особисто можу гарантувати, що ор-
ганізатори не просто не зіткнуться ні 
з якими чиновницькими бар’єрами, 
а одержать максимальне сприяння.

На сьогодні цей шлях максималь-
но спрощений і розписаний по кро-
ках. На сторінці «Криворізького 
ресурсного центру» в мережі Інтер-
нет введено ресурс «Методичний 
посібник зі створення та діяльності 
ОСББ», де кожен бажаючий може 
одержати необхідну інформацію, 
а також зразки статуту, протоколу 
засновницьких зборів, реєстрацій-
ної картки та інших засновниць-
ких документів зі створення ОСББ. 
Як я вже казав, за сприяння управ-
ління благоустрою та житлової 
політики виконкому міськради й 
асоціації об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку «Крив-
бас Добробут» розроблено навчаль-
ну програму для голів та керуючих 
справами ОСББ з питань організації 
фінансово-господарської діяльності 
об’єднань.

– Юрію Григоровичу, на Ваш по-
гляд, коли в нашому місті створен-
ня ОСББ стане масовим явищем?

– Зламати систему, яка склалася і 
закріпилася не тільки на рівні ЖКГ, 
але й у свідомості людей, непросто, 
однак це необхідно зробити, і чим 
швидше, тим краще. Чим далі ми 
відкладаємо вирішення цих питань, 
тим більш болючими вони стають. 
Саме тому я хочу порадити криво-
ріжцям, котрі все ще сумніваються, 
чи створювати ОСББ, ще раз уважно 
проаналізувати все сказане, підра-
хувати переваги, які дасть їм вступ 
у таке об’єднання. І ще: я запевняю 
мешканців Кривого Рогу, що місце-
ва влада зі свого боку робила й буде 
робити все можливе для покращен-
ня життя городян, однак швидше та 
ефективніше реальних результатів 
вдасться досягти тільки спільними 
зусиллями влади і місцевої громади.

Олександр ДвАНОв.

 Відкрита влада

Міський голова Юрій ВіЛкуЛ: 

«Сьогодні у кожного криворіжця є можливість 
стати господарем у своєму будинку»
Пам’ятаєте знамениту дилему, озвучену працівниками 
кінофабрики в «Золотому теляті»: «Німого кіно вже 
нема, а звукового – ще нема»? Приблизно за таким же 
сценарієм розвивається і ситуація у вітчизняному жит-
лово-комунальному господарстві. Однак,  
на відміну від героїв Ільфа і Петрова з їхньою 
стурбованістю долею кінематографу, ми знаходимо-
ся у більш виграшному становищі: у нас є конкрет-
ний варіант вирішення своїх проблем у відносинах з 
організаціями, які нині несуть відповідальність за ЖКГ. 
Найбільш апробованою в багатьох країнах Європи є 
модель, що називається об’єднанням співвласників 
багатоквартирного будинку, або,  
скорочено, ОСББ.
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g Депутатські навчанняДень за Днем:
Тернівський район

Продуктивно 
пройшло чергове 
планове виїзне на-
вчання депутатів 
Криворізької міської 
ради. Його провів 
секретар міськради 
Сергій Маляренко.

Спочатку представни-
ки громади міста побували 
в Криворізькому місько-
му управлінні внутрішніх 
справ, де проходив розвід 
автомобільних екіпажів для 
несення патрульно-посто-
вої служби на вулицях, у 
житлових районах Кривого 
Рогу. Потім вони ознайоми-
лися з тим, як на практиці 
реалізовуються нові техніч-
ні можливості криворізької 
міліції, яка є однією з кра-
щих серед міських управ-
лінь в Україні. У розпо-
рядженні правоохоронців 
спостережні відеокамери, 
звичайні і супутникові on-
line карти міста, на яких ві-
дображається пересування 
патрульних машин, надій-
ний GPRS-зв’язок і ще ба-
гато технічних засобів для 
оперативного розкриття 
злочинів. 

Була висловлена одно-
стайна думка про потребу 
виділення суттєвої матері-
альної допомоги стражам 
правопорядку, аби вони в 
подальшому ревно берегли 
спокій у місті. На цьому, зо-
крема, наголосили депутати 
Володимир Перегудов, Ана-
толій Макаренко та інші. 

Далі було ознайомлення 
з роботою ізолятора тим-
часового утримання гро-
мадян, які підозрюються у 
скоєнні злочинів. Порівня-
но з минулими роками, тут 
значно покращилися сані-
тарні умови. Та й для про-

життя кожному із затри-
маних виділяється більше 
коштів. 

У військовій частині вну-
трішніх військ України 3011 
представники депутатсько-
го корпусу стали свідками 
показових навчань солда-
тів, сержантів, прапорщи-
ків, офіцерів. І особисто 
подякували командиру час-
тини, полковнику Олексан-
дру Радієвському, за відмін-
ну виучку його підлеглих. 

Мали що показати де-
путатам і співробітники 
Криворізького факультету 
Дніпропетровського дер-
жавного університету вну-
трішніх справ, яким керує 
Ольга Черевач. Матеріаль-
но-технічна база у курсан-
тів навчального закладу 
за останній час значно по-
кращилася. А це, звісно, 
сприяє якіснішій підготов-
ці кадрів для міліції. Кур-
санти на «добре» і «відмін-
но» опановують теоретичні 

і практичні знання. Вони 
продемонстрували ведення 
рукопашного бою та стріль-
бу із зброї. Запропонували у 
стрілецькому тирі відзначи-
тися і депутатам, показали, 
як проводяться психологіч-
ні тренінги. 

Сергій Маляренко подя-
кував депутатам за участь 
у навчанні і повідомив, що 
відповідно до плану вони 
будуть продовжені восени.

на часі

Допомога міліції буде надана

Микола КРАМАРеНКО. Фото Андрія ТРуБІциНА.

Подарували  
малюкам ще одне 
казкове містечко 

Вчора у тернівської дітвори 
був незабутній день: у Весе-
лих Тернах поблизу кЗШ № 40 
відкрито новий дитячий май-
данчик. 

Відтак, малеча задоволена – є 
де погратися з новими друзями й 
відпочити. Це вже шостий такий 
майданчик у Тернівському райо-
ні, котрий збудовано за сприяння 
міської організації Партії регіонів. 
Під час урочистостей були нагоро-
джені ті, хто вклав серце й душу 
в створення казкового дитячого 
містечка. Вони отримали відзна-
ки від керівника міської орга-
нізації Партії регіонів, депутата 
облради Костянтина Павлова. 
Для малечі також організували 
ігрову програму, котра всім спо-
добалась. І, звичайно, діти по-
ласували в такий пам’ятний день 
морозивом. 

у приміських 
оздоровчих  
таборах  
нудьгувати ніколи 

Завершилась друга оздо-
ровча зміна в приміських 
шкільних таборах Тернівсько-
го району. 

Хлопчикам і дівчаткам нудьгу-
вати не було часу – вони брали 
участь у різних веселих стартах 
та змаганнях. Ну а головною 
спортивною подією, безпере-
чно, стала районна спартакіада 
«Юність-2012». Вона присвячу-
валась Року спорту та здорового 
способу життя в Україні. 

– Вихованці приміських оздо-
ровчих таборів спробували свої 
сили в різних видах спорту, – 
розповідає голова Тернівського 
райспорткомітету Володимир 
Киясь. – Це плавання, піонербол, 
легкоатлетичний забіг, шашки та 
міні-футбол. Особливо захоплю-
ючими стали баталії юних фут-
болістів, які проводились на базі 
КЗШ № 48. Господарі цього тур-
ніру були фаворитами, тож свого 
добилися: завоювали перше за-
гальнокомандне місце. Друге та 
третє призові місця поділили між 
собою школярі КЗШ № 27 і КЗШ  
№ 40. Переможці та призери від-
значені грамотами. Та головне, 
що вони отримали заряд бадьо-
рості, добре провели час, змагаю-
чись на спортивних майданчиках, 
і набралися сил. 

Шашисти  
підтримали  
шахістів… 

Районну першість з шашок 
вирішили провести в кінці 
червня в спортивному клубі 
«Північне сяйво». 

Точніше, в шаховому клубі. Цей 
турнір організатори (райспорт-
комітет та СК «Північне сяйво») 
присвячують Міжнародному дню 
шахів. Адже ці інтелектуальні ігри 
мають немало спільного: розви-
вають логічне мислення, вихову-
ють в учасників вольові якості… 
Вже дали «добро» на проведення 
цього суперництва три команди 
шашистів. 

віталій ТКАЧуК. 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Подробиці

Для малечі  
відкрили вже 
дев’ятий дитячий 
майданчик

За сприяння міської орга-
нізації Партії регіонів у Кри-
вому Розі вже споруджено 
й облаштовано 67 дитячих 
майданчиків. 

У Жовтневому районі – 8. І ось 
минулого понеділка, 25 червня, 
було урочисто відкрито дев’ятий 
– у дитячому сквері «Чебурашка», 
що знаходиться на 173 кварталі. 
До дітвори на свято завітали го-
лова міської організації Партії ре-
гіонів, депутат облради Костянтин 
Павлов, депутати та керівництво 
Жовтневої райради. К. Павлов по-
здоровив батьків та їхніх дітей із 
новим майданчиком, де відни-
ні хлопчики та дівчатка можуть у 
цю літню пору гармонійно розви-
ватися й проводити своє дозвілля.

Дню Конституції 
України  
присвячується…

Сьогодні в ДП «Овація» ПАТ 
«Центральний гірничо-збага-
чувальний комбінат» відбу-
дуться урочистості, присвя-
чені Дню Конституції України 
(початок о 15 годині).

– Звичайно, будуть нагородже-
ні найкращі працівники нашого 
району, – говорить завідуюча від-
ділом з питань культури викон-
кому Жовтневої райради Оксана 
Підглазна. – Після святкових при-
вітань керівництва міста, району 
пройде велика концертна програ-
ма, в якій будуть задіяні наші ві-
домі колективи художньої само-
діяльності. Серед них – ансамбль 
народного танцю «Калинонька», 
вокальний ансамбль «Руданоч-
ка» з ДП «Овація» та багато інших. 
Вони, а також їхні колеги з Пала-
цу культури ПАТ «Кривбасзаліз-
рудком» подарують присутнім 
гарний настрій. А вже наступно-
го дня, 28 червня, на майдані ДП 
«Овація» можна буде побачити 
театралізоване свято, приуроче-
не до Дня Конституції та Дня мо-
лоді «Родинне коло». Воно розпо-
чнеться о 17 годині. Тож поспішай-
те на видовище!

Віталій ТКАЧУК.

До відома  
виборців

Наближаються чергові ви-
бори народних депутатів 
України, які відбудуться 28 
жовтня 2012 року. 

Для недопущення помилок у 
базі даних Державного реєстру 
виборців, а відповідно і в списках 
виборців, використайте своє пра-
во на перевірку та уточнення сво-
їх персональних даних у Реєстрі 
виборців.

При зверненні до відділу по-
трібно обов’язково мати при собі 
паспорт чи тимчасове посвідчен-
ня громадянина України. Відділ 
знаходиться за адресою: вул. Шу-
рупова, 2 (зупинка «КРЕС»), ви-
конком Жовтневої районної у міс-
ті ради, 4-й поверх, каб. 407, 408. 
Режим роботи: з 8.30 до 17.00; пе-
рерва з 12.30 до 13.00; субота, не-
діля – вихідні.

Відділ ведення  
Державного реєстру ви-

борців виконкому Жовтне-
вої районної у місті ради.

g Зверніть увагу!

А без води і ні туди і ні сюди
Червень. Спека. А з нею в деякі оселі 
прийшла інша проблема – слабкий напір 
водопровідної води, а подекуди її повна 
відсутність. Утім, як стверджують у «Крив-
басводоканалі», причиною сухих кранів 
нерідко є елементарне недотримання 
часу поливу питною водою в приватному 
секторі.

– Рішенням виконкому 
Криворізької міської ради 
нашому підприємству до-
зволено провести поли-
вальний сезон із викорис-
танням питної води з ко-
мунального водопроводу в 
період з 1 травня по 30 ве-
ресня 2012 року, – розпо-
віла начальник Водозбуту 
КП «Кривбасводоканал» 
Тетяна Крижева. – 
Використання питної 
води безпосередньо з во-

допроводу для поливу зе-
мельних ділянок, визначе-
них у договорах між спо-
живачами і водопоста-
чальним підприємством, 
дозволено з 20 години ве-
чора до 6 години ранку. 
На «Кривбасводоканал» 
же покладено контроль за 
дотриманням графіка по-
ливу зелених насаджень із 
системи водопостачання 
питної води та раціональ-
ними витратами води в 

житловому фонді міста. У 
цьому нам підтримку здій-
снюють райвиконкоми.

– Набагато зросло ви-
користання води в таку 
спеку?

– Щодобове споживання 
води в місті з настанням та-
кої спекотної погоди зрос-
тає на 40-45 тисяч кубо-
метрів, тому підприємство 
нині працює в аварійно-
му режимі. Використання 
питної води для поливу в 
денний час та експлуата-
ція самовільно встановле-
ного на комунальних мере-
жах насосного обладнан-
ня призводить до знижен-
ня тиску і нестачі води для 
питних потреб. Тож суво-
ре дотримання графіка по-
ливу не наша примха, а до-

сить важливий захід, що 
дає можливість забезпечи-
ти безперебійне водопос-
тачання мешканцям міста. 
Надто тим, котрі прожи-
вають у багатоповерхових 
будинках.

– І що чекатиме на 
тих споживачів, які по-
рушуватимуть вста-
новлений порядок?

– Ми змушені вдавати-

ся до найсуворіших захо-
дів, від’єднуючи поруш-
ників від мереж кому-
нального водопроводу. 
Без питної води вони за-
лишаться до кінця полив-
ного сезону. Всі витрати, 
пов’язані з відключенням 
та повторним підключен-
ням до мереж водопос-
тачання, буде стягнуто з 
абонента-порушника.

Володимир СКіДАнОВ.

Володимир СКіДАнОВ.

g на замітку споживачу

Газ повірку любить
Зрозуміло, при споживанні природ-
ного газу в оселях, де встановлено 
автономне опалення, наявність лі-
чильника не обговорюється. надто 
вже продукт чималенької вартості, 
аби споживати його за нормами, 
не переймаючись економією. Втім, 
далеко не кожен газовий лічильник 
заслуговує на те, аби його встано-
вити. Про це розповів на нещодав-
ній прес-конференції головний ме-
тролог ПАТ «Криворіжгаз» Анатолій 
Щецяк.

За словами Анато-
лія Івановича, нині на 
ринку представлені 
два типи газових лі-
чильників – роторні 
та мембранні. Обме-
жень на їхнє встанов-
лення немає. Не вва-
жайте це за рекламу, 
однак, якщо вдума-
тись, мембранні ви-
глядають куди як ви-
гідніше від своїх віза-
ві. Їхній міжповіроч-
ний період складає 
8 років, у роторних 
– 5 років. Крім того, 

якщо під час плано-
вої повірки до 80 від-
сотків роторних лі-
чильників потребу-
ють подальшого ре-
монту (він, на відміну 
від повірки, прово-
диться вже за кошти 
споживача і безпосе-
редньо на заводі-ви-
робнику), то в мемб-
ранних – лише до 35 
відсотків несправ-
них агрегатів. Ремонт 
останніх можна про-
вести на базі того ж 
таки «Криворіжгазу».

– А де проводить-
ся сама повірка?

– У «Криворіжга-
зі», на нашому об-
ладнанні, що акре-
дитоване для поді-
бних перевірок. Але, 
хочу зазначити, по-
вірку проводять не 
наші працівники, а 
фахівці сторонньої 
організації – «Крив-
басстандартметро-

логії». Цим, 
зокрема, за-
безпечується її 
об’єктивність.

Якщо ж спо-
живач не дові-
ряє вердикту 
криворіжців, 
він може оспо-
рити результа-
ти повірки. Це 
можна зроби-
ти в іншій від-

повідній лабораторії. 
Втім, для цього дове-
деться звертатися де-
інде за межами Кри-
вого Рогу. 

Планова повір-
ка проводиться без-
коштовно. Однак не-
рідко вона «вихо-
дить боком» абонен-
ту, котрий не звертає 
увагу на стан прила-
ду або намагається 

щось «нахімічити». 
Як відзначив А. Ще-
цяк, близько 20 відсо-
тків лічильників не-
суть у собі приклади 
втручання. Найчас-
тіше йдеться про ці-
лісність пломбуван-
ня приладу. Слід ска-
зати, що в такому разі 
абоненту доведеться 
чималенько сплатити 
за таку свою неуваж-
ність – перерахунок 
проводиться за нор-
мами, а не реальним 
споживанням при-
родного газу.

Хто ж повинен 
турбуватись про сво-
єчасність повірки? За 
словами А. Щецюка, 
на підприємстві ве-
деться облік лічиль-
ників, контроль за 
своєчасністю прове-

дення повірки. Адже 
на території міс-
та тільки це підпри-
ємство має право на 
його монтаж-демон-
таж. Однак спожи-
вачу не зайве і само-
му тримати ситуацію 
на контролі. Десь за 
місяць до закінчен-
ня терміну експлуа-
тації приладу – по-
дати заявку в «Кри-
воріжгаз» на повір-
ку. На останню про-
цедуру відводиться 
до двох місяців. Про-
тягом часу, коли при-
лад знаходитиметь-
ся на повірці, за при-
родний газ абонент 
сплачуватиме відпо-
відно до реального 
споживання за ана-
логічний період по-
переднього року.

g Совместными усилиями

Мы за чистый ингулец!
Среди приоритетов  социально ориентированной 
компании Метинвест – достижение комфортных ус-
ловий проживания сотрудников компании и жителей 
городов ее присутствия на европейском уровне.

Ингулецкий горно-обогати-
тель ный комбинат является гра-
дообразующим предприяти-
ем жил массива Ингулец. А поэ-
тому 23 июня по инициативе ди-
рекции и профсоюзного комитета  
ИнГОКа Группы Метинвест состо-
ялся субботник, основными участ-
никами которого традиционно 
стали работники предприятия.

Свыше 400 человек приняли 
участие в субботнике 23 июня. 
Коллективы разных цехов и от-
делов предприятия работали как 
одна слаженная команда на закре-

плённых за ними участках, труди-
лись с удовольствием и настрое-
нием, что называется, на подъёме.

Вооружившись мусорными па-
кетами и перчатками, работни-
ки ЦТА, Карьера, РОФ-1, РОФ-
2, Дробильной фабрики, ЖДЦ, 
ЦТВШХ, автоцеха, ЦПП, ЦАТП, 
ОИТ,  Управления комбината, 
активисты Комитета молодёжи 
вышли на уборку городка.  В этот 
раз основным объектом благо-
устройства стала парковая зона 
в районе пляжа. За несколько ча-
сов территория парка  была очи-

щена от мусора. Масштабная ак-
ция с наведением порядка на ми-
крорайоне предполагала привле-
чение техники. Так, благодаря 
использованию тракторов, по-
грузчика, автоматического ги-
дроподъёмника на базе автоса-
мосвала «КамАЗ», значительно 
ускорился процесс вывозки му-
сора, поросли и сухих веток.

Как одна единая команда на-
водили порядок на автодороге 
по улице Седнева  ЦТА и Карьер. 

Дружно работала и дирекция 
комбината во главе с генераль-
ным директором ИнГОКа А. Ле-
вицким и председателем проф-
союзного комитета А. Логачё-
вым.   Они также внесли свою 
лепту в благоустройство Ингу-

лецкого микрорайона.  Их си-
лами была оборудована детская 
площадка на ул. Седнева, 3.

«Сегодняшнее  мероприятие  
свидетельствует о главном, – 
сказал А. Левицкий. – О том, что 
трудящиеся нашего комбината  
– это, в первую очередь, насто-
ящие патриоты своего города и 
просто ответственные люди.

Субботник объединил всех 
его участников одной идеей и 
одной целью: сделать красивым 
и уютным свой дом – родной го-
род. Это удалось, и хочется ве-
рить, что ингульчане приложат 
максимум усилий, чтобы улицы 
и скверы нашего микрорайона и 
в дальнейшем были такими же 
чистыми и светлыми».

Елена ГОринА.
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День  за  Днем:
Саксаганський р-н

22 червня наше місто разом з усією україною 
відзначало чергові роковини початку великої 
вітчизняної війни. у зв’язку з цим «ЧГ» поцікавився, 
в якому стані в Кривому Розі знаходяться пам’ятні 
знаки і стели, що були встановлені на честь героїв 
і жертв тієї кривавої війни. З цим запитанням 
журналіст газети звернувся до голови Криворізької 
міської ради ветеранів Миколи Дабіжі.

– Миколо Кириловичу, скільки 
всього в нашому місті нарахо-
вується пам’ятників, присвяче-
них подіям або особам, які брали 
участь у Великій Вітчизняній ві-
йні?

– В історії України є багато зна-
менних дат і подій, які стали ви-
значальними. Велика Вітчизняна 
війна – це не проста подія, це осо-
блива віха в історії, до якої люди 
повертаються і будуть повертати-
ся знову і знову. Ми ввійшли в істо-
рію як народ-переможець, як краї-
на, що здолала фашизм. І важливе 
завдання, наш святий обов’язок 
– зберегти в пам’яті кожне ім’я, ко-
жен епізод війни. Тим більше, що 
Велика Вітчизняна війна залиши-
ла страшний слід на криворізькій 
землі.

Нині на території міста встанов-
лено 66 пам’ятників, пам’ятних до-
щок, пам’ятних знаків та більше 50 
меморіальних і вказівних дощок, 
які увічнюють пам’ять нашого на-
роду. В їхнє число входять також 
26 братських могил, дві військові 
дільниці, монументи «Перемога» 
та Слави, стела Героїв бойових та 
трудових звершень, стела «На лінії 
вогню», легендарна «тридцятичет-
вірка» (пам’ятник танкістам-ви-
зволителям), 8 пам’ятників заги-
блим працівникам підприємств та 
студентам навчальних закладів, 
пам’ятні місця, вказівні дошки на 
фасадах будівель міських вулиць, 
що носять імена героїв-криворіж-
ців, меморіальні дошки на будин-
ках, де жили, працювали та навча-
лись учасники антифашистського 
опору.

Причому вищезгаданий перелік 
щороку поповнюється.

– Які визначні пам’ятки, при-
свячені Великій Вітчизняній ві-
йні, з’явилися в нашому місті 
останнім часом?

– За останні роки в Кривому 
Розі за підтримки міського та об-
ласного керівництва, Партії регіо-
нів, депутатів міськради було від-
крито меморіальні дошки Героям 
Радянського Союзу І.М. Бикову та 
В.В. Койнашу у Саксаганському і 
Довгинцівському районах відпо-
відно. У Центрально-Міському 
районі була відкрита меморіаль-
на дошка Почесному громадяни-
ну Кривого Рогу Борису Шангіну, 
який очолював один з перших пар-
тизанських загонів, що діяв у сте-
повій Україні ще з 1941 року. В цій 
же частині міста було відкрито 
меморіальну дошку і воїнам 353-ї 
Дніпродзержинської Червонопра-
порної стрілецької дивізії. Також 
встановлено стели на честь бійців 
спеціального загону підполков-
ника А. Шурупова (у Жовтневому 
районі) та партизанського заго-
ну під командуванням І. Бедянка 
(Центрально-Міський район). А 
в пам’ять 310-ти радянських вої-
нів, які визволяли територію ни-
нішнього селища Південного ГЗК, 
було встановлено меморіальні 
плити в Інгулецькому районі Кри-
вого Рогу.

Серед значних архітектурних 

споруд варто згадати зведення 
за ініціативи голови Дніпропе-
тровської облдержадміністрації 
Олександра Вілкула до 66-річчя 
визволення України величного 
меморіалу «Годинник Пам’яті» з 
прізвищами всіх учасників бо-
йових дій Великої Вітчизняної 
війни, які проживають у Криво-
му Розі.

А до 70-річчя початку Вели-
кої Вітчизняної війни на при-
вокзальній площі станції Чер-
вона вперше на території СНД 
і вдруге в цілому світі було від-
крито унікальний пам’ятник на 
честь бійців штрафбату – воїнів 
6-го окремого штурмового стрі-
лецького батальйону. На граніт-
ній плиті було увіковічено іме-
на 150 офіцерів, які загинули в 
1944 році, визволяючи Кривий 
Ріг від німецьких військ. При-
кметно, що під час відкриття 
пам’ятника губернатор Дніпро-
петровщини Олександр Вілкул, 
який особисто опікувався його 
спорудженням, назвав загиблих 
штрафників героями. І це при 

тому, що протягом десятиліть 
до штрафників ставлення в 
армійського керівництва було 
дуже неоднозначне. Водночас, 
більшість родичів загиблих, які 
були запрошені на відкриття 
пам’ятника з різних куточків 
України, вперше по закінченню 
війни дізналися про долю своїх 
близьких саме в Кривому Розі. До 
речі, загиблі при визволенні на-
шого міста штрафники поховані 
на Криворізькому кладовищі, що 
в Центрально-Міському районі, 
а на їхніх могильних плитах на-
писано… «Невідомий солдат». 
Зазначу, що ми вирішили запо-
чаткувати традицію відзначати 
пам’ять загиблих бійців штурмо-
вого батальйону щорічно, запро-
шуючи в цей день на урочистості 
родичів штрафбатівців.

Нарешті, до Дня партизанської 
слави на території колишнього 
рудника імені Рози Люксембург 
було встановлено пам’ятний знак 
на честь підпільної групи «Моло-
догвардієць», яка діяла на руднику 
в роки фашистської окупації на-
шого міста.

– Окрім унікального на тере-
нах СНД пам’ятника на честь 
загиблих штрафників, які ще 
меморіальні знаки чи стели ви-
окремлюють наше місто?

– У старій частині міста, по ву-
лиці Правди, розташована за-
гальноосвітня школа №5, яка була 
споруджена ще в 19 сторіччі. На 
стіні цієї школи встановлено ме-
моріальну дошку з прізвищами її 
колишніх учнів. Нагадаю їх: три 
герої Радянського Союзу – Б.Б. 
Глинка, І.В. Лавроненко, В.М. Дуд-
ниченко і двоє двічі героїв СРСР 
– Д.Б. Глинка і В.І. Михлік. Чи ба-
гато таких шкіл на теренах України 
та просторах СНД, де б навчалась 
така когорта героїв! А чи багато 
криворіжців знають про цей факт? 
Або про те, що в розташованому 
поруч зі школою одноповерхово-
му будинку мешкали брати Глин-
ки і Михлік, про що повідомляє 
відповідна меморіальна дошка.  
З усією впевненістю можу заявити, 
що на теренах колишнього СРСР 
не можна більше знайти будинок, в 
якому жили три герої Радянського 
Союзу, двоє з яких це звання здо-
були двічі!

Звісно, що мешканці вулиці 
Правди про ці факти знають, а 
ось інші городяни? Тому минуло-
го року, 12 квітня, коли в нашій 
державі відзначалися День авіації 
і космонавтики та 50-річчя пер-
шого польоту людини в космос, 
на території 5-ї школи відбула-
ся знаменна подія. Туди завітали 
члени міської та районних рад ве-
теранів, працівники управління 
освіти та науки виконкому міськ-
ради, курсанти Криворізького ко-
леджу Національного авіаційного 
університету, мешканці вулиці, 
депутати міської та районної рад 
від Партії регіонів, керівники ра-
йону. Причому всі присутні на 
святі, як діти, так і дорослі, у біль-
шості своїй вперше дізналися, що 
цей навчальний заклад має безпо-
середнє відношення до освоєння 
людиною космосу. Так, колишній 
її учень, Герой Радянського Союзу 
Борис Глинка, був наставником 
першого космонавта Землі Юрія 
Гагаріна, а також цілого ряду ін-
ших космонавтів – А. Ніколаєва, 
Г. Берегового та інших.

Під час свята один із колишніх 
керівників космодрому «Байко-
нур» генерал-майор Євген Ко-
вальчук, який нині очолює Сакса-
ганську районну раду ветеранів, 
розповів про запуски космічних 
кораблів і загалом дав багато ці-
кавої інформації з життя космо-
дрому.

Таким чином більшість з при-
сутніх вперше усвідомила особли-
вість цієї криворізької школи, яка 
«виростила» більше Героїв Радян-
ського Союзу, ніж деякі колишні 
союзні республіки загалом.

– В якому стані знаходяться 
криворізькі пам’ятники?

– Усі меморіальні дошки, стели 
і пам’ятники, присвячені Великій 
Вітчизняній війні, – в належно-
му стані. Наразі, уже практич-
но завершений процес переносу 
пам’ятника з останками десятків 
загиблих воїнів-визволителів у 
зв’язку з подіями дворічної дав-
нини – провалом ґрунту поблизу 
шахти Орджонікідзе.

При цьому, щоб той чи інший 
пам’ятник або пам’ятний знак не 
був забутий і занедбаний, він по-
винен «працювати», бути зрозу-
мілим для мешканців оточуючих 
будинків або знаходитися у відпо-
відному місці. Саме з цих мірку-
вань Криворізька міська рада ве-
теранів запропонувала депутатам 
міськради підтримати ідею пере-
носу стели Героїв, спорудженої в 
розташованому поруч з будівлею 
міськвиконкому парку, ближче до 
місця проведення міських урочис-
тостей на проспекті Миру. Також 
ми запропонували розпочинати 
покладання квітів в урочисті для 
Кривого Рогу дні саме від стели Ге-
роїв.

Завдяки цьому переносу буде 
створено унікальний комплекс, 
до складу якого ввійдуть згадана 
стела Героїв, меморіал «Перемога» 
і Пам’ятна дзвіниця на честь заги-
блих воїнів у роки Великої Вітчиз-
няної війни.

Також, коли я кажу про те, щоб 
той чи інший пам’ятний чи мемо-
ріальний знак «працював», маю на 
увазі, що потрібно організовувати 
заходи по типу тих, які минулоріч 
проводилися в загальноосвітній 
школі №5.

– Вандали чи хулігани криво-
різьким пам’ятникам не дошку-
ляють?

– Як би там не було, незважаючи 
на можливо різне сприйняття на-
шої історії, передусім радянської 
доби, криворіжці виявляють по-
вагу до таких пам’яток. Тим біль-
ше, що у людей повинно бути щось 
священне, щось таке, що згуртовує 
і зближує їх. Такою є пам’ять про 
багатомільйонні жертви і подвиг 
нашого народу в роки Великої Віт-
чизняної війни. І я радий тому, що 
у наших городян збереглося тре-
петне ставлення до тих подій, адже 
війна не обминула, напевне, жодну 
українську сім’ю. Як наслідок, за 
останні роки жодного прояву ван-
далізму до пам’ятників, присвяче-
них подіям Великої Вітчизняної 
вій ни, в Кривому Розі не було.

Вслід за подією

«Занедбаних пам’ятників  
у кривому Розі – немає»

Андрій РОЙКО. Фото з Інтернет-видань.

Микола Дабіжа: 

На часі –  
питання про 
надання пільг

Відбулося чергове засідання 
виконкому Саксаганської район-
ної у місті ради. Розглянуто одне 
основне планове питання: «Про 
стан надання пільг з оплати жит-
лово-комунальних та інших по-
слуг мешканцям району», з якого 
доповідала Світлана Гугуєва, на-
чальник управління праці та соці-
ального захисту населення викон-
кому районної у місті ради.

 Зазначено, що з метою реаліза-
ції державної політики щодо опла-
ти житлово-комунальних послуг 
окремими категоріями громадян, 
згідно з чинним законодавством 
України, в районі проводиться сис-
темна робота стосовно надання 
пільг з оплати житлово-комуналь-
них та інших послуг його мешкан-
цям.

За даними Єдиного державного 
автоматизованого реєстру осіб, які 
мають право на пільги, станом на 
01. 06. 2012 на обліку в управлінні 
праці та соціального захисту насе-
лення виконкому районної у місті 
ради перебуває 27,5 тисячі піль-
говиків. З них: 4937 – ветеранів 
війни та прирівняних до них осіб; 
17 574 – дитини війни; 512 – вете-
ранів військової служби та органів 
внутрішніх справ, 915 – громадян, 
постраждалих внаслідок аварії на 
ЧАЕС, 345 – багатодітних сімей, 
15 723 – ветеранів праці та 12 175 
– інших категорій громадян, які 
мають право на пільги.

Детально проаналізовано реалі-
зацію права на пільги щодо опла-
ти житлово-комунальних послуг 
окремими категоріями громадян.

купатися  
заборонено

На території Саксаганського ра-
йону відсутні місця масового від-
починку на воді та пляжі, які від-
повідають вимогам нормативних 
документів, тому купатися у водо-
ймищах району категорично за-
боронено. У зв’язку з цим, з метою 
попередження нещасних випадків 
на воді, захисту життя та здоров’я 
територіальної громади виконко-
мом Саксаганської районної у місті 
ради поряд з місцями ймовірного 
купання розміщено попереджу-
вальні знаки з написом: «Купатися 
заборонено! Небезпечно!»

Сланцеві скелі – 
під охороною

Неподалік від площі Артема в 
Саксаганському районі знаходить-
ся пам’ятка природи місцевого 
значення – Сланцеві скелі. Вони 
тягнуться вздовж правого бере-
га річки Саксагань між шахтами 
«Артем-1» та «Північна». За ра-
дянських часів вони називалися 
Кіровською історико-геологічною 
пам’яткою, тому що знаходилися 
на території тодішнього рудо-
управління ім. Кірова.

 Свого часу комбінат «Криво-
ріжсталь» взяв на себе охоронне 
зобов’язання щодо геологічної 
пам’ятки природи Сланцеві скелі, 
тобто зобов’язався зберігати її та 
дотримуватись екологічних ви-
мог. Нині цією пам’яткою природи 
успішно опікується шахтоуправ-
ління з підземного видобутку руди 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Микола КРАМАРеНКО.
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Вслід за подією

Пекло битви стерло з 
лиця планети хутір Висо-
кий, ця географічна назва 
зникла з карт, існує лише 
в архівних згадках та на 
схемах членів громадської 
історико-патріотичної ор-
ганізації «Пошук-Дніпро».

Минулої середи ще 205 
червоноармійців знайшли 
вічний спочинок на по-
стійно зростаючому мемо-
ріалі. Загалом тут упокої-
лось вже близько півтори 
тисячі полеглих, однак до 
моменту, коли останній, 
хто розпрощався з життям 
заради Вітчизни, буде віді-
браний у мороку невідо-
мості, надто далеко.

Почесний президент ор-
ганізації «Пошук-Дніпро», 
відповідальний секретар 
Національної комісії з уві-
ковічення пам’яті жертв 
війни та політичних репре-
сій при Кабінеті Міністрів 
України, депутат Криво-
різької міської ради Ярос-

лав Жилкін коротко опи-
сав події буремної епохи:

– Неймовірне кровопро-
лиття тривало з листопада 
1943-го до кінця лютого на-
ступного року. Погода була 
бридкою, проливні дощі 
змінювалися морозами, 
підмерзлий грунт перетво-
рився на суцільне місиво 
багнюки. Фашисти обла-
штували добре захище-
ні позиції, прорвати їхню 
оборону вартувало незчис-
ленних людських жертв. У 
тому і неоціненний подвиг, 
і трагедія, що не загоюєть-
ся й досі.

Помічник народного 
депутата України Дми-
тра Шпенова Ілля Крав-
ченко доповів про ви-
конання взятих на себе 
парламентарієм соціаль-
них зобов’язань. Фронто-
вики отримують вагому 
підтримку при зверненні 
до лікарні, районна ме-
дицина отримала кілька 

сучасних автомобілів та 
вкрай необхідне діагнос-
тичне та інше обладнання.

Донька, онука та прав-
нучка вбитого під Високим 
бійця 5-го штурмового 
батальйону дякували по-
шуковцям за встановлені 
подробиці останніх днів 
життя їхнього предка. Не-
задовго до окупації він 
отримав завдання органі-
зувати в Павлограді підпіл-
ля. Під час відвойовуван-
ня Кривбасу, підпільників 
кинули в самісіньке пекло 
прориву.

Один з пошуковців 
пояснив труднощі від-
новлення історичних об-
ставин. По кілька разів 
окремі позиції переходили 
з рук у руки, під шквалом 
вогню вести точну статис-
тику втрат, документаль-
но фіксувати місця захо-
ронень було тяжко. А лік 
мертвим просто губився, 
навіть танки, траплялось, 
не могли подолати гори 
трупів на полі бою.

Зустрічаються й сьогодні 
прикрі випадки несприй-
няття благородної місії 
повернення із забуття са-
можертовних витязів Дру-
гої світової війни, знехотя 
пішов на відвертість по-
шуковець. Так, такий собі 
голова сільради чомусь 
затято чинив перешкоди 
перепохованню стихійної 
братської могили. «Пошук-
Дніпро» свого таки досяг-
нув. А загалом, підсумував 
співрозмовник, який волів 
не оприлюднювати його 
ім’я, цей випадок пооди-
нокий. Відтоді, як Ярослав 
Жилкін обійняв вагомий 
пост у комісії з увіковічен-
ня пам’яті жертв війни, 
працювати стало набагато 
простіше, скоротилась бю-
рократична тяганина, вла-
да всіх рівнів надає всебіч-
ну підтримку.

… Під трикратний ав-
томатний залп сучасних 
військових кумачеві домо-
вини з рештками полеглих 
воїнів минулої війни зна-

йшли у захищеній колись 
ними землі останнє при-
станище. Священики про-
вели заупокійну панахиду. 
Безтурботні сизі хмарин-
ки пропливали блакиттю 
мирного неба, за яке воїни 
саможертовно боролись та 
поринули у Вічність.

Тарас ЗАТульНиЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

71 год назад, утром 22 июня 1941 года фашистские 
залпы взорвали мир на нашей земле. Захватчики были 
повержены, но слишком тяжелой ценой далась наше-
му народу эта победа. С 2000 года  этот день в украине 
считается Днем скорби и памяти жертв  великой Отече-
ственной войны. По случаю этой даты во всех районах 
Кривого Рога прошли митинги-реквиемы. 

В рамках рабочей поездки, пер-
вый заместитель главы Днепропе-
тровской областной государствен-
ной администрации Вячеслав 
Задорожный побывал на некото-
рых мероприятиях, приуроченных 
трагическому дню в истории на-
шей страны. 

В Ингулецком районе почтить 
память павших в страшной войне 
собралось большое количество 
жителей: представители органов 
местного самоуправления, сотруд-
ники предприятий, пенсионеры 
и, конечно же, ветераны Вели-
кой Отечественной войны. От ДК 
ЮГОКа колонна людей с цветами 
прошла в парк ОАО «ЮГОК» к 
памятнику Неизвестному солдату.  
Митинг-реквием, посвященный 
Дню скорби и памяти жертв Вели-
кой Отечественной войны, начал-
ся минутой молчания. 

К ветеранам и всем присутству-
ющим обратился с торжественной 
речью Вячеслав Задорожный: «Мы 
помним всех, кто погиб в этой 
борьбе за жизнь. Тех, кто защищал 
свое будущее с оружием в руках, 
и мирных граждан. Украинцев, 
русских, белорусов, татар, евреев, 
всех, кто пал жертвой трагических 
попыток воплотить антигуманные 
идеи, превратить свободных лю-
дей и целые народы в рабов. Мы 
вспоминаем прошлое. Но дума-
ем о сегодняшнем и завтрашнем 
дне. Мы знаем, что тень войны за-
крывает солнце до тех пор, пока в 
обществе есть желающие спекули-
ровать на трагических событиях 
70-летней давности и кто стремит-
ся построить свой политический 
успех на памяти миллионов жертв 
самой ужасной трагедии двадца-
того века. Сильная, богатая, сво-

бодная европейская Украи-
на – лучшая благодарность 
нашим предкам и наш выс-
ший долг перед грядущи-
ми поколениями. Склоним 
головы перед жертвами 
войны. И будем помнить: 
будущее страны зависит от 
каждого из нас».

После возложения цве-
тов к Вечному огню Вячес-
лав Казимирович лично 
пообщался с ветеранами, 
которых, увы, остается все меньше 
и меньше. Он пообещал, что с каж-
дым годом проблемы этой, одной 
из самых уязвимых групп общества 
будут решаться эффективнее. Вете-
раны, в свою очередь, поблагодари-
ли депутата облсовета за внимание 
к их потребностям и проблемам.

Также Вячеслав Задорожный 
посетил ветерана Великой Отече-
ственной войны Поддячного Васи-
лия Никифоровича, единственно-
го оставшегося в городе участника 
Парада Победы 1945 года в Мо-
скве. Придя домой к Василию Ни-
кифоровичу, который проживает 
в районе МОПРа,  он лично по-

благодарил его за все, что сделало 
его поколение для нашего будуще-
го, порадовал ветерана цветами и 
подарком. 87-летний Василий Ни-
кифорович был очень тронут вни-
манием и искренне обрадовался 
подарку. Кстати, со своей спутни-
цей жизни они отметили уже 67-ю 
годовщину супружеской жизни! 
Пожелаем им и всем ветеранам 
Кривого Рога долголетия и здоро-
вья, они достойны нашего внима-
ния и заботы не только в дни нача-
ла и окончания войны, а всегда. И 
каждый из нас в силах сделать про-
стое и доброе дело для живущего 
по соседству старого человека.

Мов багнети солдатів-визволителів, 
здіймаються у височінь бетонні стели 
обеліску на полі під райцентром Софіївка. 
Фактично звідси покотилась нестримна хвиля 
вигнання загарбників під час Криворізько-
Нікопольської наступальної операції. 

Скуті серця гіркою журбою – 
За тими, хто не повернувся із бою

День скорби и вечной памяти

Анжелика вОвКОЗуБ. 

Пошана звитязі
Наприкінці минулого тижня 

в районі вшанували пам’ять 
жертв війни. 

У Парку залізничників прове-
дено урочисте покладання квітів 
до братської могили загиблих во-
їнів‚ за участю депутатів міської 
та районної у місті рад‚ ветеранів  
Великої Вітчизняної війни‚ пред-
ставників підприємств‚ установ‚ 
організацій району‚ органів само-
організації населення, учнівської 
молоді.

Втім, заходи з відзначення тра-
гічного для країни дня початку 
війни розпочалися ще задовго до 
цього. У закладах культури району 
та в пришкільних таборах з денним 
перебуванням дітей було проведе-
но: літературні читання‚ репортажі‚ 
години поезії‚ тематичні виховні 
години‚ конкурси дитячих малюн-
ків‚ зустрічі учнівської молоді з 
ветеранами Великої Вітчизняної 
війни, екскурсії по місцях бойової 
слави міста, пошукові експедиції, 
тематичні виставки та огляди ху-
дожньої й історичної літератури з 
військово-патріотичної тематики в 
бібліотеках та музеях. 

Разом з тим, управлінням праці 
та соціального захисту населення 
райвиконкому постійно прово-
диться обстеження матеріально-
побутових умов проживання ве-
теранів війни з метою надання їм 
матеріальної допомоги. Ветерани 
війни – інваліди забезпечуються 
технічними засобами реабілітації. 
Проводиться робота по забезпе-
ченню ветеранів війни санаторно-
курортними путівками.

На контролі  
захисні споруди

На території району знахо-
диться 29 захисних споруд, з 
них у комунальній власності 
– 2, державній – 14, решта – у 
приватній власності. 

Минулого тижня на засіданні 
райвиконкому було заслухано 
питання щодо стану утримання та 
ходу проведення інвентаризації 
таких споруд.

За отриманою інформацією, 
станом ще на 1 січня 2011 року 
з 29 захисних споруд цивільної 
оборони – 26 потребували ре-
монту, заміни обладнання, були 
підтоплені водою та неготові до 
використання за призначенням. 
Інші обмежено готові до викорис-
тання за призначенням. Наказом 
начальника цивільного захисту 
району на початку лютого цього 
року керівників підприємств, 
установ та організацій району 
попереджено про необхідність 
продовжити роботу з приведен-
ня наявного фонду захисних спо-
руд у готовність до використання 
за призначенням, забезпечити 
якісне проведення технічної ін-
вентаризації захисних споруд та 
попереджено про персональну 
відповідальність за виконання 
заходів. Втім, у підсумку на 20 
червня стан утримання захисних 
споруд не покращився.

З метою здійснення контролю 
за ходом проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд 
цивільної оборони  та якісною 
підготовкою до перевірки МНС 
керівникам підприємств, установ 
та організацій району наголошено 
на необхідності відновити функ-
ціональний стан захисних споруд 
цивільного захисту та забезпечи-
ти їх готовність до використання 
за призначенням.

володимир СКІДАНОв.

Поддячный Василий Никифорович.
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Подробиці

День за Днем:
Дзержинський р-н

Весняний 
призов

Минулого тижня в Па-
лаці дитячої та юнацької 
творчості Центрально-
Міського району відбулись 
урочисті проводи до лав 
Збройних Сил України 45-
ти чоловік призовної мо-
лоді району.

Зі знаменною в житті кож-
ного чоловіка подією призо-
вників привітали заступник 
голови районної у місті ради, 
голова районної призовної 
комісії Олексій Осман та ве-
теран Збройних Сил України, 
учасник бойових дій підпол-
ковник Володимир Гаріпов. 
Також у заході взяли участь 
учнівська і студентська мо-
лодь району. Усі призовники 
отримали в подарунок віталь-
ні листівки та квіти від викон-
кому районної у місті ради.

Здоровенькі 
були!

З нагоди Всесвітнього 
дня здоров’я за ініціативи 
комітету у справах сім’ї та 
молоді виконкому Цент-
рально-Міської районної у 
місті ради, 6 квітня на базі 
Центру дитячої та юнаць-
кої творчості «Веселка» 
відбулась розважально-
ігрова програма «Здоро-
венькі були!».

У змаганнях брали участь 4 
команди учнів 3-5 класів КЗШ 
№ 104. Проводились конкурси 
зі стрибків у мішках, підтягу-
вання на перекладині, стриб-
ки в довжину, баскетбольна 
естафета, стрибки через ска-
калку. Найактивніші учасники 
заходу отримали солодощі, 
грамоти та подарунки.

Лик жіночий, 
прекрасний…

4 квітня у міській ви-
ставковій залі відкрилась 
виставка живописних ро-
біт криворізького митця, 
члена Національної спілки 
художників України Олек-
сандра Козарецького «Жі-
ночі лики».

Художник відомий як ав-
тор графічних робіт, присвя-
чених рідному місту. Постійні 
відвідувачі виставкової зали 
добре знайомі з його іконо-
писними полотнами, а також 
із двома спільними живопис-
ними проектами майстра та 
його учениці Анастасії Світлої 
– «Божественный Малахов» і 
«Театр Владимира Малахова».

У творах, присвячених жін-
кам, Олександр Козарецький 
продемонстрував нові грані 
свого таланту, висловив у по-
лотнах своє ніжне ставлення 
до представниць прекрасної 
статі, які відіграли особливу 
роль в його житті.

Тетяна Дрєєва.

g Новая техника – работаем безопасно  и комфортно

Про відстеження  
результативності  
дії регуляторних актів

Відповідно до Закону України «Про 
засади державної регуляторної полі-
тики у сфері господарської діяльності» 
22.06.2012 ухвалено звіти про наслідки:
– повторного відстеження регуляторно-

го акта – рішення  міської ради від 
27.04.2011 № 327 «Про затвердження 
Правил торгівлі на ринках м. Кривого 
рогу» постійною комісією міської ради з 
питань регуляторної політики та підпри-
ємництва;

– періодичного відстеження регулятор-
ного акта – рішення  міської ради від 
26.03.2008 №2379 «Про встановлення 
розміру частини прибутку, яка підля-
гає зарахуванню до бюджету міста, 
підприємствам, які перебувають у ко-
мунальній власності міста» постійною 
комісією міської ради з питань плануван-
ня бюджету та економіки.
Зі змістом звітів можна ознайомитись на 

офіційних сторінках у мережі Інтернет:
 – виконкому міської ради  у підрозділі  «ре-

гуляторна політика» розділу «Інформа-
ційна база» www.kryvyіrih.dp.ua;

– виконкомів районних у місті рад Дзер-
жинської, Довгинцівської,  Жовтневої, 
Інгулецької, Саксаганської, Тернівської,   
Центрально-Міської районних у місті 
рад: dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.
com.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing-vk@
ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, 
trnvk@ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@
mg.dp.ua

Управління розвитку підприємни-
цтва виконкому міськради.

23 июня в карьере состоялось 
очередное пополнение парка 
большегрузной техники Карьера 
и ЦТА – в эксплуатацию введены 
130-тонник БелАЗ-75131 и  
экскаватор Hitachi EX 3600. 

Поздравить с этим праздни-
ком трудовой коллектив ком-
бината прибыли генеральный 
директор Ингулецкого комби-
ната Андрей Левицкий, предсе-
датель профсоюзного комитета 
Анатолий Логачев, директора 
по направлениям и начальники 
основных цехов. 

Вручив экипажам новых ма-
шин символические ключи, 
генеральный директор Андрей 
Левицкий выразил уверенность 
в том, что новое оборудование 

будет способствовать произво-
дительности труда работников 
Ингулецкого комбината и его 
коллектив достойно справиться 
с теми задачами, которые ставит 
руководство компании.

«Ввод таких технических ги-
гантов, как 130-тонный БелАЗ и 
экскаватор Hitachi EX 3600 – это 
еще один шаг на пути реализа-
ции масштабной инвестицион-
ной программы.  Сегодняшние 
машины – лучшие мировые 
модели, а значит, будут без-
отказно работать в условиях 
Ингулецкого карьера. В течение 
последних лет на предприятии 
в эксплуатацию вводятся но-
вейшие образцы современной 
техники, растут объемы произ-

водства, – сказал генеральный 
директор ИнГОКа Андрей Ле-
вицкий. – Все это – результат 
продуманной инвестиционной 
политики Горнодобывающего 
дивизиона и компании Метин-
вест – политики динамичного 
развития предприятия, успеш-
ного будущего». 

Председатель профкома ком-
бината Анатолий Логачев по-
желал водителям безаварий-
ной работы и выполнения 
производственных задач.

Право сесть за руль нового 
экскаватора Hitachi EX 3600 
получили машинисты А. Ча-
банец (бригадир), А. Ренчин-
ский, Е.Виноградов, А.Шавкун, 
В. Трохимчук. Новым БелАЗом 
будут управлять А.Манзюк 
(бригадир), А. Барташевский, 
А. Сербин, П. Зубчук. 

С очередным вводом в 
эксплуатацию новых БелАЗа 
и экскаватора Hitachi EX 3600 
производственная деятель-
ность Ингулецкого комбината 
станет еще более эффективной.

Автопарк Ингулецкого ГОКа  
пополнился новыми  
современными машинами

Инна СМОЛЯНЕЦ.

Метинвест – вертикально интегрированная компа-
ния, которая уделяет большое внимание как соци-
альным, так и инвестиционным программам. Мы не 
зря вспомнили эти направления, потому что в конце 
прошлой недели состоялось два значимых события 
для Ингулецкого комбината – субботник на жилмас-
сиве Ингулец, в котором участвовали все работники 
предприятия во главе с дирекцией, и ввод в эксплуа-
тацию новой современной техники.

Досвід роботи. Освіта – вища, економічна. 
Соціальний пакет гарантований.
Телефон для довідок 92-70-70 

 (в робочі дні, з 9 до 18).   

Організація шукає  

ініціативного фахівця на посаду 
завідувача  

відділу збуту
(просування газетного видання).

За Основним 
Законом

Недаремно така увага 
до цього документа, що 
навіть на його честь один 
з днів календаря є святко-
вим. Конституція держа-
ви визначає подальший 
її шлях. На ній держава 
базується у своєму розви-
тку. Тому є таким важли-
вим знання основних по-
ложень Конституції.

Нещодавно у Дзержинсько-
му районі пройшов Єдиний 
день інформування населен-
ня. Однією з його головних 
тем стало: «Конституція – 
Основний Закон України».

Не оминули в цей день й 
іншої, надзвичайно болючої 
для нашої країни теми: «День 
скорботи і вшанування пам’яті 
жертв війни в Україні». Базова 
інформаційна зустріч відбула-
ся в трудовому колективі КП 
«Кривбасводоканал».

Вийшли  
за п’ять тисяч

Середня зарплата на 
ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» у травні поточного 
року склала 5 016,5 гривні (у 
травні 2011 р. – 4 314,1 грн.). 
Не підкачали й виробничі 
результати, хоча в підсумку 
до плану таки не дотягнули.

– У травні рівень виробни-
цтва «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» був трохи нижчим за за-
планований, в основному че-
рез тривалий ремонт третьої 
категорії доменної печі №9, – 
відзначив Глава адміністрації 
з виробництва ПАТ Парамжит 
Калон. – Проте, якщо порів-
нювати з аналогічним періо-
дом минулого року, результа-
ти виробництва в травні 2012 р.  
на 3,5% вищі, ніж у трав-
ні 2011 р. Після завершення 
ремонту доменна піч №9 ви-
йшла на виробництво 9 200 
тонн чавуну в день. Логістика 
продемонструвала результати 
кращі, ніж минулого місяця, 
завдяки покращенню відван-
таження прокату і концентра-
ту, а також обороту вагонів.

Пам’яті  
Олейникова

Немало ким з криворіж-
ців може по праву горди-
тися рідне місто. Один з 
них – Віктор Степанович 
Олейников, перший секре-
тар Криворізького міськ-
кому КПУ у 1955-1965 рр., 
Почесний громадянин міс-
та Кривого Рогу. Час його 
роботи припав на період 
розбудови промислового 
Кривбасу. Нині його ім’я 
з гордістю носить одна з 
міських вулиць у Дзержин-
ському районі.

Відтепер про цього непере-
січного криворіжця нагаду-
ватиме меморіальна дошка, 
котру встановлено на фасаді 
житлового будинку № 7 по 
вулиці, яка названа на його 
честь. Її урочисто відкрили за 
участю керівництва району, 
ветеранів війни, представни-
ків громадськості та учнівської 
молоді. У заході також взяла 
участь донька В. Олейникова 
Наталія Вікторівна Корнєєва.
володимир СКІДаНОв.

g Социальная сфера

На Черногорке будет вода!

g Оголошення

g Знай наших!

Ользі Пісковій –  
президентський 
грант
Нещодавно голова облдержад-
міністрації Олександр вілкул 
привітав молодого вченого 
Ольгу Піскову, інженера І кате-
горії Криворізького ботанічно-
го саду Національної академії 
наук України, з отриманням 
гранту Президента України для 
обдарованої молоді. Грошова 
відзнака в розмірі 75 тисяч гри-
вень допоможе Ользі Пісковій 
реалізувати свій науковий про-
ект щодо покращення екології.

Як повідомили в управлінні преси та 
інформації облдержадміністрації, безпо-
середньо нагородження відбулося в Киє-
ві у приміщенні Державної служби молоді 
та спорту за участі Віце-прем’єр-міністра 
України – Міністра охорони здоров’я Раїси 
Богатирьової. Усього було вручено 31 грант 
молодим ученим України.

– Гранти Президента України для об-
дарованої молоді сприяють професійно-
му становленню молодих вчених, а також 
реалізації їхніх проектів, спрямованих на 
розвиток свого регіону та країни, – зазна-
чив Олександр Вілкул. – Вручення гранта 
молодому науковцю з Дніпропетровської 
області стане дієвим стимулом для його по-
дальшої роботи в одному з найважливіших 
напрямків Комплексної стратегії розвитку 
регіону – підвищенні екологічної безпеки.

Підготував володимир СКІДаНОв.

Нещодавно в приміщенні ви-
конкому міськради відбулося 
відкрите засідання за участю за-
ступника міського голови Андрія 
Гальченка. В ньому взяли участь 
представники засобів масової ін-
формації, фінансових установ та 
забудовника, а також громадяни, 
які зареєстровані у Державній 
спеціалізованій фінансовій уста-
нові «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будів-
ництву». На засіданні обговорю-
валися питання впровадження 

соціальної ініціативи Президен-
та України Віктора Януковича 
«Доступне житло» в Кривому Розі.

Крім того, спеціалісти коміте-
ту у справах сім’ї і молоді беруть 
активну участь у консультуванні 
громадян з питання здешевлен-
ня іпотечних кредитів. Станом 
на 25 червня до консультатив-
ного пункту, який знаходиться 
в приміщенні муніципального 
центру «Віза», звернулося 104 
громадянина, які потребують 
покращення житлових умов. 

К о н с у л ь т а ц і й н и й 
пункт працює в тако-

му режимі: понеділок-п’ятниця 
з 9.00 до 12.00, та з 13.00 до 15.00.

Водночас, питаннями кре-
дитування молодих громадян 
України в Дніпропетровській 
області займається Державна 
спеціалізована фінансова уста-
нова «Державний фонд спри-
яння молодіжному житловому 
будівництву». Адреса і коорди-
нати Дніпропетровського ре-
гіонального відділення фонду 
– (0562)33-56-48, 35-73-83. Сайт 
фонду http: //adm.dp.ua.

На протяжении многих лет жители 
Черногорки имели постоянные про-
блемы с водоснабжением, особенно 
в  летний период. водопроводные 
сети пос. Черногорка, протяжен-
ностью 6,8 км, строились в 50-60-х 
годах, в основном на средства самих 
жителей, без выполнения расчетов 
на требуемую пропускную способ-
ность трубопроводов. 

Жители улиц Широковской, Школьной, 
Штрауса, Шульги, Маршевой, Нагорной, Ин-
гулецкой вообще оставались без воды долгое 
время. Огромное количество жалоб по данно-
му вопросу поступало в исполкомы городского 
и районного в городе советов. С целью восста-
новления надлежащего водоснабжения жителей 
Черногорки было принято решение установить 

на ул. Широковской водопроводную насосную 
установку по увеличению напора воды.

Вячеслав Задорожный, первый заместитель 
главы Днепропетровской областной государ-
ственной администрации, отметил: «Данная 
станция установлена для  обеспечения людей 
водой в летний период.  После введения станции 
в эксплуатацию подача питьевой воды в жилые 
помещения проблемного района полностью нор-
мализовалась.  Мощность насоса составляет 50 м 
куб. в час с напором 32 м. Ориентировочная сто-
имость выполненных работ, которые осуществил 
«Кривбассводоканал», составляет 50 тысяч гривен».

Далеко не все районы города обеспечены над-
лежащим водоснабжением, поэтому работа над 
устранением этих проблем будет проводить-
ся и дальше, заверил Вячеслав Казимирович 
Задорожный.

Підготував володимир СКІДаНОв.

З червня 2012 року розпочата робота по інформу-
ванню громадян стосовно здешевлення вартості 
іпотечних кредитів для забезпечення доступним 
житлом громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов за програмою «Доступне житло».

анжелика вОвКОЗУб. 

g актуальна тема

Програма «Доступне житло»
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День за Днем:
Ц-Міський р-н

Вітали  
медиків

14 червня в Палаці 
культури Інгулецького 
ГЗК відбулось вшану-
вання людей у білих 
халатах з нагоди про-
фесійного свята. Район-
ний виконавчий комітет 
відзначив 25 фахівців. 
До поповнення в лавах 
лікарів, 13 молодих спе-
ціалістів, напутні слова 
промовила голова ради 
ветеранів 17-ї міськлі-
карні Людмила При-
ходько.

Наступного дня в при-
міщенні райвиконкому 
кращих представників 
професії щиро вітав пер-
ший заступник голови Дні-
пропетровської обласної 
державної адміністрації 
Вячеслав Задорожний. По-
дякою голови ОДА відзна-
чена праця Надії Матирко, 
Грамоту облради отримала 
Тетяна Бризгун.

Свято  
дитинства

Минулої суботи в пар-
ку Піонерському здано 
в експлуатацію дитя-
чий майданчик, пода-
рований інгульчанам  
Партією регіонів. 

Теплі вітання землякам 
адресували перший за-
ступник голови ОДА Вяче-
слав Задорожний, голова 
міської організації Партії 
регіонів Костянтин Пав-
лов, голова Інгулецького 
районного осередку Партії 
регіонів Анатолій Логачов. 
В. Задорожний пригостив 
малечу морозивом, К. Пав-
лов подарував розвиваючі 
інтелект книжечки. 

Засудили  
директора

У процесі проведення 
перевірки дотримання 
вимог законодавства 
України про працю в 
установах району, про-
куратура виявила кіль-
камісячну невиплату 
заробітної плати пра-
цівникам приватного 
підприємства «Благо-
устрій 2008». 

Заборгованість сягну-
ла астрономічної суми, 
за цим фактом порушено 
кримінальну справу проти 
директора «Благоустрою 
2008». Під час судового 
розгляду він визнав свою 
провину частково, на-
магався довести, що за-
боргованість виникла з 
об’єктивних причин. Од-
нак прокуратура довела – 
тридцяти чотирьом особам 
зарплата затримувалась 
неодноразово, зрештою, 
так і не була виплачена.

Днями Інгулецький ра-
йонний суд виніс вирок. 
С. Філінова засуджено до 
двох років позбавлення 
волі, з  позбавленням пра-
ва обіймати керівні посади 
на такий же період та з ви-
пробним терміном на пів-
тора року.

Тарас ЗаТУЛьНИй. Тарас ЗаТУЛьНИй. Фото Олександра ПОрТНЯГІНа.

Державний інспектор ри-
боохорони Криворізької 
міжрайонної дільниці Ігор 
Кавінський вправно керує 
метким катером, озираю-
чи плесо – чи не «пішли на 
діло» браконьєри. Живо-
писні пляжі окуповані від-
почивальниками, дехто в 
заростях очерету з вудками 
полює на здобич у лусці, 
таке дозволяється.

– Моторошно й пригаду-
вати безлад, що панував тут 
раніше, – розповідає Ігор 
Миколайович. – Тодішня 
братія існувала одним днем, 
виловлювала рибу дрібними 
неводами, не даючи змоги їй 
вирости. Малька не запус-
кали. Звісно, керуючись та-
кими «бізнес-стратегіями», 
прогоріли вщент. Деякий 
час узагалі ніхто ставом не 
опікувався, зажерливі ли-
ходії доловлювали залишки 
риби, навіть породи-або-
ригени, як-то карась, чер-
воноперка, плотва, – й ті 
не встигали хоч трохи під-
рости. Екологічні бузувіри 
звикли почуватись повніс-

тю безкарно, а настала пора 
докорінних змін –  навідріз 
відмовились жити за вста-
новленим порядком.

Водний шериф знехотя 
обмовляється про найнебез-
печніші випадки. Стріляли в 
нього неодноразово з дробо-
вика, причаївшись в очере-

тах. Намагались пошкодити 
плавзасіб. Творили інші ка-
пості, та на непохитну по-
зицію стража законності те 
не вплинуло. Близькими до 
надуманого злочинці були, 
коли з мосту кинули на ньо-
го, пропливаючого в човні, 
величезну каменюку. Та за 
лічені сантиметри промай-
нула мимо голови, але тіль-
ки пошкодила панель при-
ладів. Відтоді інспектор не 
розлучається з табельним 
пістолетом, хоча застосову-
вати його не доводилось і в 
найскрутніших випадках, 
але загальна ситуа ція не-
зрівнянно краща, все ж з ві-
рним ТТ спокійніше.

Неохоче пригадує бу-
ремний період і директор 
спеціального товарного 
рибного господарства Ва-
дим Філевський. Умови ко-
ристування Макортським 
водосховищем держава 
висунула дуже вимогливі, 
щороку слід зариблювати 
по максимуму, ловити по 
мінімуму. Головна труд-
ність виникла з тими-та-
ки особами, не здатними 
мислити конструктивно, 
– протягом ночі вони при-
мудрялись таємно розстав-
ляти незліченні кілометри 
сіток! Роз’яснювальні бе-
сіди (по суті, проповіді) 
щодо дбайливого ставлен-
ня до дарів природи ефект 
дали поступово, ймовірно, 

не в останню чергу роль 
відіграло те, що найуперті-
ших порушників було офі-
ційно зараховано до штату 
риболовецької артілі – під 
чесне слово надалі не коїти 
шкоди. Проте й нині чем-
ним рибалкам дозволено 
вудити за символічну пла-
ту з човна, обмежуючи су-
марний «ужинок» 5-ма кг.

Вадим Леонідович із за-
доволенням оглядає жи-
вописну панораму понад 
водою:

– Змалку я марив рибо-
ловлею, згодом настільки 
пристрастився, що на Дні-
прі проводив більше часу, 
аніж з дружиною. Подумав: 
чому б самому не розводити 
рибу? Принаймні, до дому 
ближче, та й користь якусь 
принесу. Кілька років тіль-
ки запускали коропа, білого 
амура, товстолобика, аж оце 
почали добувати – винят-
ково сітками з крупною ча-
рункою. Якщо підрахувати 
всі капіталовкладення, сума 
наросте близько пари міль-
йонів гривень, на швидкий 
прибуток не сподіваюсь, 

справа це на довгу перспек-
тиву. Знаєте, хочеться лиши-
ти після себе на землі добру 
згадку.

Зморене сонце розлило 
вечірніми небесами пас-
тельну елегію. Улюблениця 
Вадима, лайка Віста третю 
годину поспіль, занурена 
по самісіньку шию у воду, 
самостійно біля причалу по-
лює на вертляву здобич: да-
лебі, морячка, хоч і родом з 
тайги. Баркаси приготовано 
до ранкового лову, зараз же 
немає нічого важливішого 
за вечерю. Хто б сумнівав-
ся: на столі чарівна юшка. 
По-макортськи, умліваюча 
довго на малесенькому вог-
ні, тільки з голів місцевих 
промислових риб, так би 
мовити, свято чистого сма-
ку. Бо всюди цю страву ва-
рять за власними секретами. 
Під Дніпродзержинськом 
полюбляють затирати по-
жовклим салом, інші дні-
провські «річкові вовки» ви-
гадали пхати в казан курку, 
солодкий перець, помідори 
– виходить якийсь «ухо-са-
лат». Ще й варять на шале-

ному полум’ї. Втім, аби, що 
зветься, на серце лягало.

Тремтячим басом прори-
ває елегійні сутінки… пате-
фон. Накручено пружину, і 
ось Утьосов виводить свій 
безсмертний шлягер: «Я 
не извозчик, а во-о-оди-и-
итель ко-о-обылы!» Пори-
нати в сон немає сенсу, десь 
опівночі слід плисти (при-
чому на веслах, бо двигун 
розлякує всю підводну жив-
ність) виставляти сіті.

І ось досвітні зорі пере-
шіптуються вогким вітер-
цем у густо-сизому серпанку 
над 12-ма гектарами Ма-
кортського озера-перли-
ни. Поважно пристають до 
суходолу човни, здається, 
пузаті від щедрих трофеїв. 
Рекордного коропа дістали 
навесні, потягнув майже на 
півцентнера… Гаразд, га-
разд – було того екземпляра 
36 кг, але що то за розповідь 
про риболовлю без такої 
собі гіперболи. А от щуки 
точно траплялись по пів-
сотні кіло, розмаху рук не 
вистачить продемонстру-
вати їхню величину. Та й 
без надзвичайних здобутків 
дебелими велетнями, котрі 
заповнюють суденця, не на-
милуватись.

Окрім чудової екологічної 
складової, Макортське во-
досховище має ще особли-
вість. Кам’янисте дно об-
межує поширення «зайвої» 
флори, відтак ростуть лише 
водорості, ідеальні для кор-
му промисловій рибі. Зако-
номірно, що неперевершені 
смакові принади тутешньо-
го продукту криворіжці оці-
нили гідно.

g Сьогодні – всесвітній день рибальства

Макортське водосховище, напев-
но, чи не єдина водойма на при-
леглих теренах, куди не потра-
пляє ніяких промислових стоків. 
За таку благодатну обставину 
природа віддячує сторицею: ніби 
мальовані смарагдові галявини 
по берегах, немов джерельна 
прозора водиця, пречисте по-
вітря аж паморочить після спе-
котного смогу мегаполіса. втім, 
гармонійне співіснування з дов-
кіллям вартує чималих зусиль.

«Річкові вовки»

• Рибінспектор 
 Ігор Кавінський

Жаданий 
відпочинок у 
затінку

Приємно спостеріга-
ти, як вулиця Пушкіна 
в Центрально-Міському 
районі на очах перетво-
рилася на один із охайні-
ших куточків міста. Ве-
ликим подарунком для 
нас стала реконструкція 
скверу та пам’ятника ве-
ликому діячеві світової 
літератури О. Пушкіну.

Поблизу пам’ятника 
було встановлено лавки, 
тож тепер всі, хто прямує 
до лікарні, мають можли-
вість перепочити у затінку. 
Це суттєве полегшення для 
хворих та людей похило-
го віку, адже на цій вулиці 
відсутній рух громадського 
транспорту.

Впевнені, побоювання 
багатьох мешканців, що 
молодь вночі буде галасу-
вати, виявляться марними, 
ми ж бо повинні турбува-
тися про виховання наших 
дітей і молоді, вчити їх до-
тримуватись порядку та 
зберігати створені блага.

Хочеться висловити 
численні слова вдячності 
та захоплення виконаною 
роботою на адресу усіх тих 
небайдужих людей, які 
причетні до цієї події. Нам 
дуже приємно спостеріга-
ти за кращими змінами, 
що відбуваються в нашому 
місті та районі.

З повагою мешканці 
вулиці Пушкіна З. Гракіло,  

В. Бездомніков, Л. Біла.

Швидше, 
вище,  
сильніше!

Днями в Центрально-
Міському районі стар-
тувала районна спар-
такіада «Юність-2012». 
Урочисте відкриття 
відбулося на спортив-
ному майданчику, роз-
ташованому на подвір’ї 
буд.10 по вул. Леніна.

Зі словами привітання 
до учасників звернулась 
заступник голови районної 
у місті ради з виконавчої 
роботи Н. Гонченко. Бадьо-
рий настрій задали змаган-
ня серед 10 «дворових» ко-
манд. Найкращі результати 
продемонстрували дружні 
команди з вулиць Заріч-
на (І місце), Миколаївське 
шосе (ІІ місце) та Першо-
травнева (ІІІ місце).

 Учасники були нагоро-
джені грамотами комітету 
з фізичної культури і спор-
ту виконкому Централь-
но-Міської районної у місті 
ради, медалями та цінни-
ми подарунками.

Тетяна Дрєєва.
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Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
інгулецький р-н

Пам’ять –  
незгасна

У мітингах-реквіємах і по-
кладанні квітів до меморіалу 
Слави та пам’ятника загиблим 
воїнам у парку ВАТ «Південний 
ГЗК» взяли участь ветерани, 
перший заступник голови Дні-
пропетровської обласної дер-
жавної адміністрації Вячеслав 
Задорожний, голова райра-
ди Євген Рижков, представни-
ки райвійськкомату, громад-
ськості, трудових колективів 
ВАТ «ПівдГЗК», ПАТ «ІнГЗК», ПАТ 
«ПВП «Кривбасвибух пром» та 
інших підприємств. 

Протягом червня в районі також 
тривали огляди самодіяльності, 
виставки літератури, виховні годи-
ни, концерти, бесіди та зустрічі за 
участю фронтовиків у бібліотеках, 
закладах позашкільної освіти і те-
риторіальних центрах соціально-
го обслуговування населення. Ви-
хованці літніх пришкільних табо-
рів мали змогу переглянути доку-
ментальні та художні фільми про 
Велику Вітчизняну війну.

Молодь  
турботою  
не обділена

У районі проживає 19 ти-
сяч людей у віці від 14 до 35 
років, що становить третину 
інгульчан. 

Робітничої молоді – 2 тисячі осіб, 
саме їм належить успадкувати кра-
щі традиції старших поколінь. Дру-
гий рік поспіль оголошується кон-
курс на кращу роботу молодіжних 
комітетів підприємств і студент-
ських рад. У рамках конкурсу про-
водилися заходи з організації зміс-
товного дозвілля, вирішення най-
більших соціальних проблем, про-
паганди здорового способу життя, 
розробки і реалізації перспектив-
них інноваційних проектів, добро-
дійні акції, організація суботників 
з благоустрою. Лідерами визна-
но молодіжний комітет ПАТ «Інгу-
лецький ГЗК» та учнівську раду Ін-
гулецького професійного ліцею.

У районі відбувається згурту-
вання молоді в її прагненні до 
розвитку творчості і самоствер-
дження. Значною підтримкою 
для них є забезпечення гурто-
житками – на сьогоднішній день 
їх налічується 8 робітничих і 3 
студентських.

Важливою формою літньої зай-
нятості молоді віком від 14 до 
18 років є організація оплачува-
них громадських робіт. Укладено 
угоду між виконкомом, центром 
зай нятості та КЖП-20, створено 
дві бригади з благоустрою.

У районі зареєстровано 177 ба-
гатодітних сімей, вирішення най-
складніших їхніх проблем взя-
ло на себе місто. Фінансується 
безкош товне харчування учнів 
5-11 класів з багатодітних сімей 
у школах, виділяється адресна 
соціальна допомога, забезпечу-
ється літнє оздоровлення. Про-
тягом року родини є учасниками 
різноманітних міських, районних 
та шкільних акцій: «Першовере-
сень», «Новорічний серпантин», 
до Дня матері,  «Супербабуся», 
«Міс Криворожаночка» тощо. У 
цих конкурсах інгулецькі сім’ї ста-
ють призерами. Указом Прези-
дента України чотирьом інгуль-
чанкам присвоєно Почесне зван-
ня «Мати-героїня», ще три канди-
датури – на розгляді.

Тарас ЗАТУЛьний.

Кошик споживача

Ціни записала наталя ЗАВАЛьнЮК.

АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,59 – 2,69 2,68 – 3,77 1,20 – 1,69 1,69 – 3,99 2,00 –4,50
Буряк (кг) 1,35 – 1,85 2,49 1,58 –1,88 2,49 2,50 – 3,00
Морква (кг) 4,59 4,59 – 6,34 6,49 2,49 – 7,99 5,50 - 6,00
Огірки (кг) - 3,99 3,90 3,99 1,50 – 3,50
Капуста (кг) - 3,18 4,28 - 3,00 – 4,00
Помідори (кг) 12,99 13,98 – 23,99 11,99 19,99 8,00 – 10,00
Яблука (кг) 14,65 – 14,99 15,99 14,99 - 11,00 –14,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 42,99 – 60,99 31,84 – 61,49 40,00 – 65,99 16,95 – 62,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) – 57,49 – 65,99 27,89 – 70,00 36,49 – 69,95 38,80 – 65,00
Кури (кг) 21,49 – 22,99 21,49 20,27 – 22,99 21,79 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 6,95 – 9,65 4,50 – 14,94 11,48 – 14,98 4,39 – 12,49 4,50 - 6,00

Бакалія
Цукор 6,39 5,59 5,60 – 6,10 6,99 – 8,69 5,80
Пшоно - 3,77 – 4,34 5,49 – 7,28 2,75 – 4,69 3,40 – 5,50
Рис 5,05 – 18,59 4,15 – 28,55 7,98 – 10,13 5,99 – 12,19 5,35 – 10,50
Гречка - 7,79 – 14,82 8,58 - 19,78 11,59 – 16,99 9,50 - 10,00
Олія соняшникова 13,99 – 15,39 11,99 – 16,84 13,13 – 15,52 10,59 – 16,55 13,00 - 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 1,95 – 3,79 3,64 – 9,97 4,58 – 4,79 2,95 – 4,99 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,69 3,07 – 9,79 3,48 – 4,85 4,59 – 8,99 4,25 - 4,50
Макаронні вироби 5,15 – 7,89 4,90 –7,57 4,75 – 7,28 6,49 – 9,49 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,59 – 8,29 5,14 – 8,42 6,79 – 8,69 7,89 – 10,85 5,00
Сир твердий (кг) 42,89 – 77,99 49,34 – 89,69 52,09 – 84,98 52,99 – 109, 99 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 7,99 – 15,99 10,34 – 30,56 8,99 – 17,18 11,95 –19,39 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 6,95 – 13,89 7,19 – 12,54 5,50 – 7,79 7,59 – 15,25 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,65 – 4,69 4,14 – 4,99 3,68 3,59 – 5,35 –

g Споживчий проект

Продукція з «Маркою якості 
«Криворіжжя»  
вже на прилавках
Як ми повідомляли, у місті повним ходом 
впроваджується новий споживчий проект 
«Марка якості «Криворіжжя».

– Суть проекту поля-
гає в тім, що під логоти-
пом «Марка якості «Кри-
воріжжя» виробляєть-
ся продукція з натураль-
ної сировини без хіміч-
них домішок. Це, у свою 
чергу, сприяє насиченню 
споживчого ринку міс-
та високоякісними про-
довольчими товарами, – 
розповіла начальник від-
ділу споживчого ринку 
управління розвитку під-
приємництва міськви-
конкому Ірина Авдющен-
ко. – Проект направле-
ний на впровадження но-
вітніх методів управління 
якістю й безпекою про-
дукції, збільшення обся-
гів виробництва та ство-
рення сприятливого ін-
вестиційного клімату в 
регіоні. Виконком міської 
ради разом з ДП «Крив-
басстандартметрологія», 
органами нагляду і конт-
ролю проводить широку 
кампанію по залученню 
товаровиробників і під-
приємств торгівлі до про-
екту «Марка якості «Кри-
воріжжя».

Відповідно до рішен-
ня міськвиконкому в міс-
ті створено Раду з питань 
реалізації проекту «Мар-
ка якості «Криворіж-
жя». Її очолив перший за-
ступник міського голови 
Костянтин Павлов. Крім 

того, з метою дотриман-
ня принципів прозорості, 
доцільності та ефектив-
ності при впроваджен-
ні проекту «Марка якос-
ті «Криворіжжя», налаго-
дження плідної співпра-
ці на місцевому спожив-
чому ринку, враховуючи 
інтереси територіальної 
громади, між виконко-
мом Криворізької місь-
кої ради, органами на-
гляду (контролю), ке-
рівниками підприємств 
харчової промисловос-
ті, суб’єктами мережевої 
роздрібної торгівлі було 
підписано Меморандум 
взаємодії.

– Продукцію яких під-
приємств уже прикра-
сив логотип криворізь-
кої якості?

– На сьогодні за ре-
зультатами проведеної 
експертною групою ро-
боти щодо аналізу до-
кументів та обстежен-
ня виробництв і огляду 
продукції учасників про-
екту, Рада надала право 
на використання логоти-
пу «Марка якості «Кри-
воріжжя» ряду відомих 
у місті виробників. Зо-
крема, ПАТ «Криворізь-
кий хлібокомбінат №1» 
на хліб «Козацький»; ПАТ 
«Криворіжхліб» – ба-
тон «Квітневий»; ПрАТ 
«Криворізький міськмо-

локозавод №1» – моло-
ко «Українське»; ТОВ 
«Днєстр» – хліб «Петров-
ський»; ПП «Діалог-Опті-
ма» – торт «Святковий»; 
ФОП Плахтієнко В.Т. 
(кондитерський цех «Іде-
ал») – рулет «Горіховий»; 
ПП «СіВ» – торт «Кучеря-
вий пінчер».

Слід зазначити, що пе-
релік продукції буде на-
далі збільшуватись як за 
рахунок розширення її 
асортименту учасниками 
проекту, так і за рахунок 
приєднання до проекту 
більшої кількості підпри-
ємств харчової промис-
ловості. На сайті викон-
кому міської ради «Кри-
ворізький ресурсний 
центр» у розділі «Малий 
бізнес» створено нову 
рубрику «Марка якості 
«Криворіжжя», в якій усі 
бажаючі можуть ознайо-
митись з порядком учас-
ті у проекті, продукцією, 
яка бере в ньому участь, 
графічним зображенням 
логотипу «Марка якості 
«Криворіжжя». Телефо-
ни для довідок в управ-
лінні розвитку підприєм-
ництва: 92-13-75, 74-69-
43 та в ДП «Кривбасстан-
дартметрологія»: 407-09-
37, 407-10-14.
Володимир СКіДАнОВ.

g Оголошення
Виконком Саксаганської районної у місті ради оголошує конкурс на замі-

щення вакантної посади спеціаліста І категорії служби у справах дітей (тим-
часово, на період відпустки основного працівника для догляду за дитиною).

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з повною ви-
щою освітою відповідного професійного спрямування (педагог, психо-
лог) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, які вільно володі-
ють державною мовою, мають навички роботи на комп’ютері з відповід-
ними програмними засобами, без вимог до стажу роботи.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом місяця від 
дня публікації цього оголошення за адресою: 50071, м. Кривий Ріг, вул. 
Мелешкіна, 32, кім. 211, 212. Телефони для довідок: 64-50-15 (служба у 
справах дітей), 64-10-45 (відділ з питань служби в органах місцевого са-
моврядування та кадрової роботи).

Увага, здійснюється прийом на службу  
в органи внутрішніх справ у ІІ півріччі 2012 року

Криворізьким МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на ро-
боту в органи та підрозділи внутрішніх справ на посади рядового, молод-
шого і середнього начальницького складу приймаються цивільні особи.

У відповідності до одержаної освіти, фізичної підготовки, стану 
здоров’я та психологічної спрямованості кандидатам на службу пропо-
нується робота в підрозділах карного розшуку, боротьби з незаконним 
обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей, дільничних ін-
спекторів міліції, в стройових підрозділах патрульно-постової служби.

Кандидатами на службу в органи внутрішніх справ можуть розгляда-
тися громадяни України, які відповідають наступним вимогам:
вік від 18 до 30 років;
мають повну загальну середню освіту;
пройшли службу в Збройних силах України, або які одержали вій-

ськову підготовку на військових кафедрах вузів;
офіцери запасу Збройних сил України, які мають відповідний рі-

вень освіти;
до кримінальної відповідальності не притягались;
згодні пройти професійний відбір.
Перевага надається тим, хто має юридичну або іншу вищу чи серед-

ню спеціальну освіту, пройшов дійсну строкову службу у внутрішніх вій-
ськах, або є офіцером запасу Збройних сил України. Особи, які мають 
вищу освіту, приймаються на посади начальницького складу.

Для оформлення необхідних документів звертатись безпосередньо до ка-
дрових підрозділів районних відділів внутрішніх справ міста та відділу ка-
дрового забезпечення міського управління. Додаткову інформацію щодо 
умов прийняття і оформлення на службу можна одержати за телефонами:

Криворізьке міське управління – (0564) 92-47-81 – пр-т Карла 
Маркса, 71;

Дзержинський РВ – (0564) 71-21-12 – вул. Стрєльникова , 2;
Довгинцівський РВ – (0564) 71-62-56 – вул. Л. Бородича, 5;
Жовтневий РВ – (0564) 440-32-73 – вул. Шурупова, 7;
Інгулецький РВ – (0564) 21-10-27 – вул. Мануїльського, 16;
Саксаганський РВ – (0564) 64-51-56 – вул. Балакіна, 2а;
Тернівський РВ – (0564) 35-50-49 – вул. Бірюзова, 2;
Центрально-Міський РВ – (0564) 90-22-62 – вул. Першотравнева, 14;
Батальйон патрульної служби – (0564) 26-15-52 – вул. Ціолков-

ського, 15.

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення 
вакантної посади державного службовця

Криворізьке міське управління ГУМВС України в Дніпропетровській 
області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліс-
та відділу інформаційних технологій. До участі в конкурсі допускаються 
громадяни України, які мають:
вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста;
знають вимоги чинного законодавства з питань державної служби;
вільно володіють державною мовою;
вміють працювати на персональному комп’ютері в режимі корис-

тувача та готувати аналітичні довідки.
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опу-

блікування оголошення. Додаткова інформація щодо основних функціо-
нальних обов’язків, розміру оплати праці надається кадровою службою 
управління за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 71, каб. 
209, т. 92-47-81.
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Парк культури

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Криворізький р-н

Вшанували  
ювілярку

Нещодавно відсвяткува-
ла свій дев’яносторічний юві-
лей жителька сільського Кри-
воріжжя Ніна Ісаківна Гайдар. 

На її долю випало багато жит-
тєвих випробувань. Пережила го-
лод 1933 року, брала участь у Ве-
ликій Вітчизняній війні. Своєю 
працею з натхненням та любов’ю 
вона також кувала перемогу.

Ніна Ісаківна має велику друж-
ну родину: двох люблячих до-
чок, чотирьох онуків та чотирьох 
правнуків. Привітали ювілярку 
керівники Криворізького району, 
вручили подарунки, квіти, поба-
жали міцного здоров’я, добробу-
ту та благополуччя.

Стипендіатки  
губернатора 

У числі губернаторських 
стипендіатів є представники 
учнівської молоді Криворізь-
кого району: Марина Сагай-
дак з Надеждівської школи та 
Аня Малишева з Лозуватської 
школи №1. 

До речі, Аня вже втретє отри-
мує іменну стипендію, тож учням 
Криворізького району є ким 
пишатися.

Відроджується 
галузь  
тваринництва

Проблема відродження тва-
ринництва потребує повсюдно-
го і негайного розв’язання. Далі 
так бути не може, адже ця га-
лузь зазнала найбільшої руйна-
ції, результат якої відчуває кож-
на українська родина. Нині уряд 
України взявся за реальну під-
тримку галузі. Почали відро-
джувати тваринництво і в Кри-
ворізькому районі, де сьогодні у 
дворах селян утримується трохи 
більше чотирьох тисяч голів ве-
ликої рогатої худоби. І лише 2650 
дійних корів. Відповідно до уря-
дової програми господар кожної 
голови молодняку отримає від 
250 до 750 гривень матеріальної 
підтримки. Передбачені й інші 
види підтримки відродження га-
лузі тваринництва.

Микола КрАМАрЕнКО.

g Обрії творчості

Фурор «Юності»
Кривий ріг-Головний давно вже не 
бачив такого радісно схвильова-
ного натовпу на пероні. Якби ще й 
оркестр грянув помпезний марш, 
можна було б подумати, що зустрі-
чають героїв-переможців з якоїсь 
війни. Здогадка близька до істини: 
то земляки вітали танцюристів, 
котрі за тридев’ять земель стали 
чемпіонами світу.

Керівник зраз-
кового хореогра-
фічного ансамблю 
«Юність» Палацу 
культури металур-
гів Тетяна Удовенко 
досі звикає до хоч і 
омріяного, та все ж 
несподіваного трі-
умфу. Минулої осе-
ні вихованці «Юнос-
ті» на «відмінно» ви-
ступили на чемпі-
онаті України з су-
часної хореографії, 
заслужили честь 
бути включеними до 
складу національної 
збірної для участі в 
міжнародному зма-
ганні в англійському 
місті Інсбрук.

17 країн, 80 зна-

менитих колективів, 
понад півтори тися-
чі маститих учасни-
ків. Світовий форум 
віртуозів естрадних 
танців проходив на 
гідному рівні. Кри-
ворізька делегація 
прибула в дещо осла-
бленому складі, на-
віть заради європей-
ського турне дівча-
та зі старшої групи 
не відважились про-
ігнорувати зовніш-
нє незалежне оціню-
вання. Підготува-
ли 8 номерів (лише 
один з них не здо-
був призового міс-
ця), саме цей вне-
сок дозволив укра-
їнцям посісти голо-

вний щабель слави, 
найближчі претен-
денти, Італія з Іспа-
нією, за кількістю 
здобутих балів від-
стали трохи не впо-
ловину. У фаворити 
«Юність» вирвалась 
завдяки майстерно-
му виконанню етю-
дів на фольклор-
ні мотиви, з вірту-
озно виконаними 
трюками та само-
бутнім стилем. Бри-
танською сенсацією 
стала дев’ятирічна 
криворожаночка, со-
лістка Марійка Гал-
кіна.

Тетяна Удовенко 
називає «своїх» ді-
тей особливими:

– Призи і титу-
ли тут ні до чого, ці-
леспрямованість є 
справжнім талан-
том. Чотири рази на 
тиждень по три го-
дини займатись під 
силу мало кому. Па-
ралельно ж потріб-
но добре вчитись у 
школі. При підго-

товці до чемпіона-
ту світу самостійно 
тренувались до по-
вної знемоги. І зараз 
повернулись, увін-
чані лаврами, та ніх-
то не проситься від-
почити, попереду 
нове турне, до Кок-
тебеля.

Завдяки допомо-
зі адміністрації «Ар-
селорМіттал Кривий 
Ріг» 35 юних ман-
дрівниць здійсни-
ли пізнавальну авто-
бусну подорож кон-
тинентом, познайо-
мились із п’ятьма 
країнами. Враження 
переповнюють душі 

танцюристок.
Катерина Стефюк:
– Суперники при-

вабили незвичними 
для нас рухами, ми 
близько побачили 
модні в Європі стилі 
постановок.

Марія Мельник:
– У пам’яті закар-

бувався момент на-
шого сходження на 
чемпіонський по-
міст. Удома як зви-
чайне явище сприй-
маєш Гімн України, 
на чужині це дій-
сно призводить до 
сплеску патріотизму. 
Шкода, не прозвучав 
гімн рідного міста.

Христина Кондра-
тенкова:

– Приємно згаду-
вати постійне хви-
лювання перед, під 
час та після виступу. 
Є мета – наступного 
року привезти додо-
му ще більше наго-
род, заради неї вар-
то зростати профе-
сійно.

Юлія Боровльова:
– Кожна столиця 

неповторна, за ко-
роткий термін по-
черпнути скіль-
ки емоцій – це щас-
тя. Скажімо, ве-
личезний Лондон 
об’їздили за день.

g До Дня молоді

Багато музики, КВН  
і розваги з дитинства
Літнім фестивалем талантів у неділю, 24 
червня, відзначили День молоді у Цен-
трально-Міському районі. Тут танцювали, 
співали, по-кавеенівськи жартували та 
пускали мильні бульбашки.

Першою ластівкою 
святкування молодіж-
ної дати став традицій-
ний у цих краях вис туп 
міського муніципаль-
ного духового оркест-
ру біля академічного те-
атру драми та музич-
ної комедії імені Тараса 
Шевченка. Естафету при-
йняли кращі вокальні й 
танцювальні виконав-
ці Центрально-Міського 
району, команди КВН 
«Лібідо Лєбєдя», «Велика 
Шишка» та жартуни з 
«Ха-ха шоу». Літній фест 
відбувся з ініціативи 
«Молодих регіонів» та за 
підтримки молодіжного 
виконкому і благодійно-

го фонду «Відродження».
– Важко сперечатися 

з тим, що головним прі-
оритетом країни, котра 

хоче швидко економіч-
но розвиватися, пови-
нен бути розвиток моло-
діжної політики, – гово-
рить Світлана Хватова, 
голова міської орга-
нізації «Молоді регіо-
ни». – Судячи з зустрі-
чей із представниками 
молодіжних рухів з ін-
ших міст, можна впевне-
но сказати, що Кривий 
Ріг лідирує по реаліза-
ції молодіжних проек-
тів. Так, протягом року 
ми організували близь-
ко чотирьох десятків різ-
них заходів та акцій. Це 
заходи, пов’язані з орга-
нізацією дозвілля моло-
ді, пропагандою здорово-
го способу життя, та кон-
курси талантів. У нашому 
місті молодь дуже актив-
на, ініціативна. Це дає їм 
відчуття своєї соціальної 
значущості. Перед ними 
відкриті всі гори-
зонти. Сьогодні у 
нас фестиваль та-
лантів, який зі-
брав талановиту 
в різних напрям-
ках молодь.

Крім концерт-
ної програми, для 
глядачів приготували ще 
й інтерактивно-розва-
жальну частину. Усім ба-
жаючим пропонували зі-

грати в класики, постри-
бати на резиночках і ска-
калках, потіснитися на 
полотні твістеру та зігра-

ти у футбольний фрис-
тайл. Найактивнішим 
презентували пода-
рунки – квитки на му-
зичний фестиваль у 
Дніпропетровську «The 
best city». А окрасою не-
дільного вечора, як і обі-
цяли організатори, стало 
шоу мильних бульбашок.

Анна рОДіЧКінА. Фото Андрія ТрУБіЦинА.

Тарас ЗАТУЛьний.

g Передплатникам 
на замітку
Запрошуємо  
до юриста

Традиційний прийом черво-
ногірничанського юриста, ви-
кладача Криворізького факуль-
тету Національного університе-
ту «Одеська юридична академія» 
Олени Анатоліївни Березовської 
відбудеться в суботу, 30 червня, 
з 16 до 18 години в приміщенні 
редакції газети «Червоний гір-
ник» за адресою: пр. Металургів, 
28, кабінет 10. Якщо ви потребу-
єте кваліфікованої відповіді на 
правову тематику, запрошуємо 
на прийом.

Передплатники «ЧГ» отриму-
ють консультацію безкоштовно, 
тож не забудьте взяти з собою 
квитанцію про передплату.
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g  Досягнення й проблеми

Спорт

Футбольні горизонти міської  
федерації
у федерації футболу Кривого Рогу відбулась 
звітно-виборча конференція, на якій голо-
вою цієї громадської спортивної організації 
знову (на другий термін) було обрано Ігоря 
левицького, депутата міськради. З чим 
його вітаємо! На конференції вказувалось: 
за останні чотири роки у федерації стались 
позитивні зміни, зокрема в структуризації 
проведення змагань. З’явились друга, 
перша, вища ліги чемпіонату міста, дитячо-
юнацька футбольна ліга. 

Масовий футбол розвива-
ється швидкими темпами й 
випереджає багато обласних 
центрів. Проведено повну 
комп’ютеризацію футболь-
ного господарства, створено 
базу обліку футболістів, ко-
жен учасник має свій «Пас-
порт футболіста», створено 
Асоціацію з міні-футболу 
Кривого Рогу, організова-
но офіційний Інтернет-сайт 
федерації «Спортивне Кри-
воріжжя».

– У нас дійсно федерація 
живе повноцінним жит-
тям, – запевняє її керівник. 
– Чимало вже зроблено на 
ділі. Причому на такому 
рівні, що в інших містах ще 
треба до цього крокувати. 
Тому якихось суперзавдань 
надалі ставити, можливо, й 
не треба. Та обов’язково по-
трібно поліпшувати нашу 
матеріально-технічну базу. 
Це найголовніше завдання. 
Нашому місту вкрай потріб-
не велике футбольне муні-
ципальне поле зі штучним 
покриттям. Оскільки одно-
го, яке зараз експлуатується 

в СК «Спарта», недостатньо. 
Будівництво такого поля 
просто назріло, і це питан-
ня сьогодні стоїть досить 
гостро – будемо його вирі-
шувати.

– Ігоре Васильовичу, зро-
зуміло, що ви як депутат 
міськради докладете для 
цього немало зусиль. Де, 
на ваш погляд, його можна 
спорудити?

– В ідеалі, це ДЮСШ 
№10, що в Саксагансько-
му районі. На стадіоні вже 
є трибуни, роздягальні для 
футболістів. І всім однаково 
зручно їхати транспортом з 
Тернів, скажімо, чи з Інгуль-
ця. Саме тут, на Артемі, гар-
на транспортна магістраль.

– Заступником голо-
ви федерації знову обрано 
Олександра Приставку, 
який є, так би мовити, ва-
шою правою рукою.

– Я йому вдячний, адже на 
плечах Олександра Іванови-
ча – левова частка роботи. У 
тому числі й суддівська ко-
легія. А наші судді взагалі на 
доброму рахунку в Україні.

– Нині до «Кривбасу» 
прийшов новий, епатаж-
ний головний тренер Ві-
талій Кварцяний. Як гадає 
керівник федерації – чи буде 
цей «коуч» залучати місце-
вих футболістів до коман-
ди майстрів?

– Ми на цю тему вже 
спілкувалися з Віталі-
єм Кварцяним та гене-
ральним директором ФК 
«Кривбас» Олександром 
Затулком і дійшли єдино-
го висновку: треба дійсно 
будувати футбольну «пі-
раміду». І починати саме 
з дитячого футболу. Я зго-
ден, що дитячо-юнацький 
футбол у нас не на досить 
високому рівні. Звичай-
но, показовою є команда 
«Шахтар» дитячої Академії 
однойменного клубу. Під-
тягується до неї «Гірник». 
А ось у СДЮШОР «Крив-
бас-84» рівень дещо падає. 
А де ж брати резерви, коли 
немає прогресу? Віталій 
Кварцяний справді приді-

ляє багато уваги дитячому, 
юнацькому футболу, ду-
блюючому складу. І це до-
сить обнадійливо. Він хоче 
подивитись різні команди, 
насамперед «Гірник». До 
речі, у Кварцяного грає в 
«Кривбасі» мій вихованець 
Євген Пічкур.

– І все-таки, Ігоре Васи-
льовичу, масовий футбол у 
нашому місті крокує впе-
ред і розвивається...

– Саме так. У нас, по-
годьтесь, зразковий мер у 
всій Україні – Юрій Вілкул. 
Він дуже любить спорт, і 
багато в місті робиться для 
того, щоб якнайбільше го-
родян ним займалося. Тоб-
то, щоб насамперед наша 
молодь жила не віртуаль-
ним (комп’ютерним) жит-
тям, а реальним – спортив-
ним… Думається, що все 
це надихатиме на те, щоб 
криворізький футбол роз-
вивався ще краще. Переко-
наний: у нас гарна для цьо-
го перспектива.

Ігор Левицький у центрі.

Сторінку підготував віталій ТКАЧуК. Фото Станіслава ХОМеНКА та з Інтернет-видань.

g Ракурс

історія світлини, якій 84 роки
вперше цю фотографію наш колега й відомий 
криворізький футбольний статист василь Гнатюк 
побачив у кімнаті свого товариша Сергія Черенко-
ва. у другій половині 70-х років минулого століття 
вони разом навчалися в одній групі на гірничому 
факультеті Криворізького гірничорудного інституту.

– До футболу я був небайдужий 
ще з дитинства, – говорить Василь. 
– Тож з цікавістю розглядав цю 
стареньку світлину, на якій, як по-
відав Сергій, зображена команда 
заводу «Комуніст». У її складі тоді 
грав його дід. Серйозно історією 
та статистикою футболу, в тому 
числі криворізького, я зайнявся 
десь з 1980 року, якраз після закін-
чення КГРІ. Врешті-решт це за-
хоплення переросло в професію. 
Декілька разів згадував про існу-
вання цього фотознімка, коли мій 
колега Святослав Азаркін писав 
книгу «Криворожский футбол: 
история и современность». Але на 
той час наші шляхи з Сергієм ро-
зійшлися. Після закінчення інсти-
туту він залишився в аспірантурі, 
захистив кандидатську й потім 
десь зник з обрію. І ось нещодавно 
зовсім випадково я знайшов його 
в Інтернеті в одній із соціальних 
мереж. Виявляється, нині Сергій 
Черенков проживає в далекій Ка-
наді. Якось після чергових запи-
тань на кшталт «Ну як ти там?» 

згадали і про цю світлину. Ви-
явилося, що цю сімейну реліквію 
Сергій зберігає. На моє прохання 
він її відсканував, а на додачу ще 
й зробив записи на зворотному 
боці. І все це надіслав електро-
нною поштою. Отож, на фото, 
якості якого можуть позаздрити 
і деякі наші фотожурналісти, зо-
бражена команда «Рот-фронт» 
заводу «Комуніст» (можливо, хто 
не знає – знаходиться в Централь-
но-Міському районі, ще раніше 
– «Чавуноливарний завод, меха-
нічні майстерні»). Датоване фото 
серпнем 1928 року(!).

До речі, така історична довід-
ка: «Рот-фронт» – це любитель-
ська футбольна команда, котра 
існувала в Кривому Розі при за-
воді «Комуніст» (до 1937 року – 
«Центральні механічні майстер-
ні», ЦММ). Вона брала участь у 
першості Кривого Рогу, міжмісь-
ких турнірах. У 1936 році на базі 
команди було створено спортив-
не товариство з однойменною 
назвою, яке мало дві футбольні 

команди, а також секції з волей-
болу, боксу і важкої атлетики. 
Футбольна команда «Рот-фронт» 
декілька разів була переможцем 
міських і обласних змагань. Цьо-
го ж року (тобто 1936-го) висту-
пала в першості України й посіла 
в другій групі третє місце. (Нині 
на місці, де було футбольне поле 
заводу «Комуніст», як відомо, 
знаходиться стадіон спортклубу 
«Спарта», поле якого має штуч-
не покриття. І на ньому круглий 
рік проводяться футбольні матчі, 
турніри. Тут функціонує дитяча 
Академія футболу донецького 
клубу «Шахтар».)

Залишається лише назвати тих 

футболістів «Рот-фронту» на світ-
лині з минулого століття (зліва 
направо): перший ряд (стоять) – 
Антон Пакаєв, Сергій Гончаренко, 
Микола Панасенко, Віктор Стари-
ков, Микола Приходько; другий 
ряд – Юхим Юрченко, Микола Бі-
лостоцький, Микола Тимошенко; 
третій ряд – Юзеф Коваль, Мико-
ла Цуканов, Костянтин Панченко 
(це якраз і є дід Сергія Черенкова).

* * *
Отака історія зі світлиною, 

яка є майже ровесницею нашо-
го «Червоного гірника». Тому із 
задоволенням її друкуємо. Тим 
більше, що це – безцінна історія 
криворізького футболу.

g Резонанс
«Маю бажання  
допомогти відомому 
армспортсмену»

– Нещодавно в «Гірничку», котрий 
передплачую вже 10 років, прочитав 
публікацію про неодноразового чемпі-
она Європи та світу з армспорту Олексія 
Семеренка. Дізнався про непросту долю 
криворізького богатиря, про якого не 
раз чув. Зараз Олексій, як виявляється, 
вже повернувся у великий армспорт і 
хоче, як йшлося в матеріалі, виступати в 
найсолідніших турнірах світового рівня. 
Свого часу я теж займався спортом, тож 
знаю про всі проблеми, пов’язані з ним. 
Мені імпонує те, що Олексій «не зламав-
ся» й налаштований знову підкорювати 
міжнародні вершини. Він зараз, як я 
зрозумів, шукає меценатів для подаль-
ших своїх виступів. Маю бажання допо-
могти Олексію в його прагненнях і цілях. 
Бо зараз трішечки займаюся бізнесом. 
Надрукуйте, будь ласка, реквізити О. Се-
меренка. Думаю, що, окрім мене, у нього 
ще знайдуться друзі.

Євген Петрович К.,  
шанувальник спорту.

Приємно, погодьтесь, отримувати 
такі відгуки від тих, кому не байдужі 
долі спортивних талантів Криворіжжя. 
Саме для них така інформація:

Рахунок отримувача № 2909590076601, 
найменування рахунку ПАТ «Банк Кредит 
Дніпро», код банку 305749, код ЄДРПОУ 
14352406. Поповнення поточного рахунку 
№ 26254928288601 (Олексій Вікторович 
Семеренко), моб.  тел. 0677988485).

Гол вартістю  
в півмільйона євро 

Прізвище угорського судді Вік-
тора Кашаї зараз відоме всій фут-
больній євроспільноті. Це він «не 
побачив», стоячи в двох метрах 
від воріт, чистий гол на 63 хвилині 
матчу між Україною та Англією, ко-
трий забив Марко Девіч. Це стало, 
по суті, однією з основних причин 
поразки від британців, з якими 
підопічні Олега Блохіна провели 

матч достойно. Більше атакували, частіше били по воротах. Але 
не судилося – наші хлопці не потрапили до плей-офф. Зрештою, 
з групи «Д» ніхто теж не зумів пробитися до півфіналу. Там лише 
фаворити: німці, португальці, іспанці, італійці… 

Після того як рефері зробив фатальну помилку, УЄФА визнало 
його провину й відсторонило від подальшого обслуговування мат-
чів. Але українцям від того не легше. До речі, наша національна 
збірна під орудою О. Блохіна, зігравши у своїй групі три поєдин-
ки, заробила в підсумку 10 мільйонів євро (вісім як команда, що 
брала участь у фінальній стадії Євро-2012, і два – за перемогу над 
шведами). Коли б наші футболісти, скажімо, зіграли внічию з бри-
танцями, то отримали б ще 500 тисяч євро у скарбничку команди. 
Тобто, «засудивши» українців, угорський суддя винен їм як міні-
мум півмільйона євро. Така вона, ціна суддівської помилки. 

ціна суддівської помилки
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.30 

Спорт
06.15, 07.10 Евро-2012. 

День за днем
06.20, 07.15, 07.55, 09.15, 

12.20, 13.10, 23.35 Погода
06.25 М/ф
06.30, 07.20 Формула 

любви. М.Шуфутинский. 
1-2 часть

07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20 Дневник ДПКЕ-2012
09.30 Кубок мира по 

футболу 2014. Дневник 
ФИФА

09.55 Олимпийским курсом
10.10 Агро-News
10.25 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.20 Шеф-повар страны
12.10, 18.40, 21.25 Деловой 

мир
12.30 Темный силуэт
12.40 Окно в Америку
13.15 Х/ф «Пятеро с неба»
14.50 Euronews
14.55, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.00, 18.20, 01.20, 03.25 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.10, 01.25 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2012. Финал

17.05 Мы - патриоты
18.55 Наше Евро.Итоги
20.55 Плюс-минус
21.30 Смешной и еще 

смешнее
21.55 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.20 Итоги
23.40 От первого лица
03.50 Запомни
04.00 Караоке для взрослых
04.50 Д/ф «Властелины 

риса»

Канал «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.15 М/сериал «Черный 
плащ» (1)

10.00 «Абсолютная пере-
мена»

10.55 Х/ф «Одинокая жен-
щина с ребенком» (1)

13.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (1)

16.55, 18.25 Сериал «Метод 
Лавровой»

18.00 «ТСН. Избранное»
20.15, 05.00 «Территория 

обмана»
21.20 Х/ф «Легенда Зорро» (1)
00.20, 02.45 Шоу «Вечер-

ний Ургант»
00.55 Х/ф «Навеки твой» (3)
03.10 Х/ф «Очень глупое 

кино» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
08.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10, 12.35 Сериал «Лжес-

видетельница» (1)
13.30 Док.сериал «Детек-

тивы»
14.15 «Судебные дела»
15.10 «Сердце подскажет»
16.15 «Жди меня»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00, 02.30 «Подроб-

ности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Фарфоро-

вая свадьба» (2)
23.35 Х/ф «Гражданка на-

чальница» (2)
01.40 Д/ф «Упавшие с 

небес»
03.00 Х/ф «Судьба. Маршал 

Баграмян. Любовь на 
линии огня»

03.50 Док.сериал «Секрет-
ные территории»

ICTV
05.30 Служба розыска 

детей
05.35, 06.25, 01.55, 02.50 

Погода
05.40, 04.40 Свитанок

06.20, 07.35 Деловые 
факты

06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 
00.55 Спорт

06.35, 12.30, 13.00 Анекдо-
ты по-украински

06.55 Сериал 
«Леся+Рома»

07.45 Факты недели
08.45, 12.45, 02.25 Факты
09.30, 19.25, 01.00 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-8»

13.15 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»

15.25 Сериал «Прокурор-
ская проверка»

18.45 Факты. Вечер
20.10 Сериал «Морские 

дьяволы»
22.30 Факты. Итог дня
22.45, 02.55 Свобода слова
02.00 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 Д/ф
07.00, 09.30, 17.40, 05.45 

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

все 100»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф «Пирогов» 1 

категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 Док.сериал «Магия 

природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

тележурнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 4 часть

00.00 Д/ф «Герои мифов»
01.00 «Вкусы культур»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55, 06.35 Kids Time
06.00 М/сериал «Новые 

приключения Скуби 
Ду»

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

06.45 М/сериал «Губка 
Боб Квадратные 
штаны»

07.30, 08.30, 19.00, 00.20 
Репортер

07.35, 08.35, 19.25, 00.40 
Погода

09.00, 15.55 Сериал «Мо-
лодожены»

09.55 Сериал «Папины 
дочки»

14.00 М/сериал «Приклю-
чения Джеки Чана»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.35 Спортре-

портер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...» (2)

22.00 Мачо не плачут
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.45 Служба розыска 

детей
00.50 Сериал «Сердце-

едки»
01.40 Сериал «Затерян-

ные» (2)
02.25, 03.00, 03.55 Зона 

ночi
02.30, 03.05 Десята муза 

в Українi
04.00 Чорний колiр по-

рятунку
04.25, 05.10 Зона ночi 

Культура
04.30 Легендарне парi
04.40 Двi Долi

СтБ
05.35 «Документальный 

детектив»
06.25, 01.30 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
08.10, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.10, 19.35 Сериал «Кара-

мель» (1)
10.10 Х/ф «Умница, краса-

вица» (1)
14.50 «Битва экстрасен-

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

Новини»
20.40 «Куб»
22.25 «Детектор лжи»
23.25 «Параллельный 

мир»
00.30 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.05 «Вiкна-Спорт»
03.15 Х/ф «Сыщик без 

лицензии» (1)

тонИС
06.00, 18.35 Тайны подво-

дного мира (1)
06.25, 07.55, 15.00, 19.00, 

21.00 Погода
06.30, 13.40 М/фы
06.35 Ф-стиль
07.00, 16.00, 04.05 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.05 Сериал «На 

ножах» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Архимеды» (1)
14.30 Будь в курсе!
15.05, 01.10 Сафари (1)
17.55, 00.45 Реальный 

мир (1)
20.00, 04.50 Социальный 

статус: ваша пенсия
21.05 Вооруженные 

животные (1)
22.30 Кинофан: Х/ф «Ко-

роль вечеринок-2» (2)
00.20 Светские хроники
01.50 Кинофан: Х/ф «Танго 

над пропастью» (2)
05.35 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15, 00.00 Дом-2
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.00 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

240 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 93 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

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

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 51 с. (1)

12.15 Твою маму!
13.10, 19.55 Одна за всех
14.10 Сериал «Маргоша» 

1 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

241 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
16.30, 20.35 Даешь моло-

дежь!
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.20 У ТЕТа тато!
19.00, 00.55 БарДак
19.25 Богиня шопинга
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.00 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 1 с. (3)

23.30 Дурнев + 1
01.45 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.15, 13.00, 21.00 Сериал 

«След» (1)
09.00 Сериал «Встречное 

течение» (1)
10.00 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
11.00, 05.20 Сериал «Вися-

ки - 2» (1)
12.00, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.55 Критическая 

точка
18.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.00 Х/ф «Пуленепробива-

емый монах» (2)
00.00 Сериал «Сообще-

ство» (2)
01.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.45 Х/ф «Типа крутые 

легавые» (2)

5 телеКанал
14.00 Программа передач
14.05, 17.20, 17.50, 22.35, 

22.55, 23.50, 00.35, 
02.50, 03.30, 04.30 
«Погода»

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

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
03.00, 05.00 «Время 
новостей»

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

закона»
18.40, 22.40, 00.00 «Киев-

ское время»
18.50, 23.35, 00.30, 03.25, 

04.25 «Время спорта»
19.20 «Инвест-время»
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»
22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 

04.15 «Бизнес-время»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
23.45, 00.40, 02.55, 03.35, 

04.35 «Обзор прессы»

нтн
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.55 Х/ф «Живите в 

радости» (1)
08.30 «Правда жизни». 

Жестокие и дерзкие
09.00 Док.сериал «Право-

славные святые»
10.00 Сериал «Закон и 

порядок»
12.00 Х/ф «Освобождение» 

(1)
18.30, 03.55 «Агенты 

влияния»
19.00, 23.30, 01.50, 04.40 

«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 «Легенда о 
динозавре» (3)

02.20 «Речовий доказ»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

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

штейны» (1)
08.15 Х/ф «В поисках со-

кровищ Тамплиеров»
10.05 «КВН»
13.05 Сериал «Дыши со 

мной. Счастье взаймы»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Одень меня, если 

сможешь»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз - 3» (1)
01.05 Х/ф «Бессонница» (2)
02.55, 03.50 «Ночная 

жизнь»
03.35 «Мобильные раз-

влечения»

11 Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55, 06.35 Kids’ Time
06.00 М/сериал «Новые 

приключения Скуби 
Ду»

06.40, 07.50 Подъем
06.45 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.05, 20.50 «STREET 

STYLE»
07.10 «Рекламная кухня»
07.30 Тележурнал 

«Пассаж»
08.30 «Родительский 

клуб»
09.00, 15.55 Сериал «Моло-

дожены»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
14.00 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

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

00.20, 02.25, 04.40 
канала

19.30, 04.10 «Доживем до 
понедельника»

21.00 «О рыбалке всерьез»
22.00 «Вiдверто про 

Злагоду!»
22.15 Мачо не плачут
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.45 Служба розыска 

детей
00.50 Сериал «Сердце-

едки»
01.40 Сериал «Затерян-

ные»
03.00, 03.55 Зона ночi
03.05 Десята муза в Українi

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

Люся»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»
11.10 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.25, 00.00 «Кулагин и 

партнеры»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Дыши со 

мной. Счастье взаймы»
21.15 Сериал «Дорога на 

остров Пасхи»
22.10 «Солдат империи». 

Ф 1
23.05 Сериал «Каменская»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика». 

Ночное шоу
01.50 Вести.ru
02.05 Х/ф «Ольга Сергеев-

на». 1с
03.20 «Маршал Жуков». 

Ф 1

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

ние Мухтара». «ДТП», 
«Главный свидетель»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

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

11.05 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

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

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30, 03.00 «Судебный 
детектив»

16.40 Сериал «Литейный». 
«Вернуть за возна-
граждение»

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-2». 
Фильм 1.»Убить Монте-
ра» 1 часть

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

20.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3». 1, 2 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Странствия 

Синдбада». «Путь на 
запад». 3 с.

23.35 «Честный поне-
дельник»

00.25 «Школа злословия». 
Ток-шоу Татьяны 
Толстой и Авдотьи 
Смирновой

01.10 «Георгий Бурков. 
Гамлет советского 
кино»

01.55 «Прокурорская 
проверка»

04.00 «В зоне особого 
риска»

04.30 «Один день. Новая 
версия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.20, 02.25 Сериал «Жен-

ский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.55 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00, 03.10 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Зоя»
22.40 «Свобода и справед-

ливость»
23.45 Ночные новости
00.05 «Их Италия»
01.05 «Пионеры глубин»

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

Новости
06.35 Контрольная 

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

доктор»
10.20 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.25 «ЖКХ»
13.15 «Хочу знать»
14.00 «Детектор лжи»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

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

говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 Сериал «Зоя»
19.30 «Свобода и справед-

ливость»
20.20 Ночные новости
20.45 Проект «Их Италия»
21.30 «Пионеры глубин»
22.20 Х/ф «Первое сви-

дание»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «М/фы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 21 с. 
«Дело об обиженных 
журналистах»

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-4». 1 с. «Испор-
ченный отпуск»

11.00 «Грани недели» с 
Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 «2012»
13.00 Х/ф «Уходя - уходи»
15.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 
22, 02.00 с. «Дело о 
женщине-вамп»

16.00, 18.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Золо-
тые парни». 6 с.

19.00, 04.00 «Клинч»
20.00 «Сканер»
21.00, 03.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала-4». 
2 с. «Международный 
обмен»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Дублер начина-

ет действовать»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.00 Мама, я в эфире!
10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Троц-

кий. Тайна мировой 
революции

14.15 Политклуб Виталия 
Портникова

16.15 SOS
17.15 Цивилизация. Лора 

и Джордж
19.30 Игра в слова и не 

только
20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.00 Сериал «24»
01.00 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Девушки из 

Новолипок»

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

друзья»
09.20, 16.50 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства 

вины. Билет в один 
конец»

12.25 «В центре событий»
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. 

Татары»
14.30 Сериал «Мужская 

работа»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 Сериал «Защита»
19.15 «Место для дискус-

сий». Ток-шоу
20.05 Сериал «Зверо-

бой-3»
22.50 События. 25-й час
23.25 «Футбольный 

центр». Евро-2012
23.55 Д/ф «Тибет и Россия: 

тайное притяжение»
00.45 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.40 Х/ф «Русский бизнес»
04.10 Д/ф «Вспомнить всё»

Энтер-ФИльМ
05.30 Х/ф «Отдать швар-

товы!»
07.05 Х/ф «Штрафной удар»
08.45 Х/ф «Принц и нищий»
10.10 Х/ф «Анна Каренина»
12.55 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
14.35 Х/ф «Меня это не 

касается»
16.20 Х/ф «Елки-палки»
18.05 Х/ф «Десять не-

гритят»
20.45 Х/ф «Ребенок к 

ноябрю»
22.40 Х/ф «Калина красная»
00.40 Х/ф «Идеальное пре-

ступление»
02.15 Х/ф «Семейное 

счастье»
03.40 Киноляпы
04.10 Саундтреки
04.40 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Шекспир по новому: 
Сон в летнюю ночь»

10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Второе дыхание»

13.15, 21.15, 05.15 Комедия 
«Любовь и сигареты»

15.05, 23.05, 07.05 Драма 
«Мои ночи прекрасней 
ваших дней»

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

Иванушка-дурачок за 
чудом ходил»

06.25, 10.25, 14.25 М/се-
риал «Чебурашка идет 
в школу» ф.4, «Бобры 
идут по следу»

07.00, 11.00 М/ф «Дикие 
лебеди»

08.00, 12.00 М/ф «Сказка 
о рыбаке и рыбке», 
«Вершки и корешки», 
«Мышонок и красное 
солнышко»

15.00 Х/ф «Свистать всех 
наверх!»

16.10 М/сериал «Ушастик 
и его друзья» ф.1, 
«Ушастик», х/ф «Где 
это видано, где это 
слыхано»

17.00 М/сериал «Черный 
пират» 13 с., «Гунан-ба-
тор», «Чужие следы»

18.00 «Уроки живой 
природы, «Петушок-
Золотой гребешок»

наше КИно
07.00 Х/ф «Умирать не 

страшно»
09.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
11.00 Х/ф «Выкуп»
13.00 Х/ф «Рабочий по-

селок». 2 с.
14.30 Х/ф «Ищи ветра...»
16.00 Х/ф «Соленый пес»
17.30 Х/ф «Отцы и деды»
19.00 Х/ф «Дочки-матери»
21.00 Х/ф «Парашютисты»
23.00 Х/ф «Второй»
01.00 Х/ф «Счастье»
02.30 Х/ф «Первые на 

Луне»
04.00 Х/ф «За Ветлугой-

рекой»
05.30 Х/ф «Пленники 

удачи»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Мисс Никто»
08.00 Х/ф «Носители»
10.00, 02.00 Х/ф «Исследо-

ватели»
12.00, 04.00 Х/ф «Машина 

времени в джакузи»
14.00 Х/ф «Немыслимое»
16.00 Х/ф «Скелеты в 

шкафу»
18.00 Х/ф «Большие мамоч-

ки: Сын как отец»
20.00 Х/ф «Спартак»
23.15 Х/ф «Телохранители и 

убийцы»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после полу-

ночи»
06.10 «Пополам»
07.30 «Под знаком зодиака. 

Рак»
09.00 Х/ф «Поздняя 

встреча»
10.20 «Автограф по 

субботам»
11.00 «Алиса»
12.00, 03.00 «Колба 

времени»
13.00 Телеспектакль «Де-

фицит на Мазаева»
14.00 Празднование 

70-летия Булата 
Окуджавы

16.05 «Песня остается с 
человеком: «Нежность»

17.00 «Возможно все»
17.40 Д/ф «Летопись полу-

века»
18.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля». 1 с.
18.45 Х/ф «И это все о 

нем». 1 с.
20.00 «Жди солнца». Люд-

мила Целиковская
21.00 «Рожденные в 

СССР»
22.00 «Прощание с 

детством». Концерт 
Владимира Преснякова

23.00 «Под знаком «Пи»
00.00 «Будильник»
00.40 «Театр одного 

актера. Александр 
Филиппенко»

02.00 «Музыкальный 
лифт»

04.00 Программа «ТЕМА»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Следопыт». 

ф.2. «По следам золото-
го коня». 3 с.

20.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.1. 
«Любой ценой». 4 с.

21.00 Сериал «Телохрани-
тель-3». ф.1. «Не своё 
дело». 1 с.

22.00 Х/ф «Угрюм-река». 1 
с. «Громовы»

23.30 Х/ф «Угрюм-река». 2 
с. «Анфиса»

01.00 Сериал «Следопыт». 
ф.2. «По следам золото-
го коня». 4 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.2. 
«Матрёшка». 1 с.

03.00 Сериал «Телохрани-
тель-3». ф.1. «Не своё 
дело». 2 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Милашка 

в розовом»
04.45 Комедия «После 

прочтения cжечь»
06.30 Комедия «Мэверик»
08.45 Драма «Песни о 

любви»
11.05 Драма «Просто 

вместе»
13.00 Драма «Одинокий 

мужчина»
15.00 М/ф «Планета 51»
17.00 Комедия «Большая 

ночь»
19.00 Боевик «Зона вы-

садки»
21.00 Боевик «Перевоз-

чик 3»

23.00 Боевик «Конго»
01.00 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галакти-

ческий футбол»
06.30, 07.00, 07.30 М/

сериал «Бен 10»
08.00 Сериал «Золото 

скифов»
09.00 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.35, 18.35, 21.20 «Улетное 

видео по-русски»
10.00 Х/ф «Триллениум»
12.00, 12.35, 13.00, 13.35 

Сериал «Следаки»
14.00, 15.00 Сериал «Сы-

щики-5»
16.00 «Тайны мира. Правда 

об НЛО»
17.00 «Вулканы из 

космоса»
18.00 «Оружие»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
21.00 «Новости 2+2»
21.15, 00.00 «Проспорт»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-3» (2)

00.05 Х/ф «Человек-акула» 
(3)

01.55 Х/ф «Лучше быть 
красивой и богатой»

03.30 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00, 14.00 Боевик «Моло-

дой мастер»
06.00 Триллер «Press Run»
08.00 Криминальное ки-

но «Иллюзия убийства»
10.00 Х/ф «От вчера до 

завтра»
12.00 Боевик «Такси 4»
16.00 Боевик «ЗащитнеГ»
18.00 Драма «Законопос-

лушный гражданин»
20.00 Боевик «Говорящие 

с ветром»
22.20 Х/ф «Из под земли»
00.00 Мягкая эротика «Не-

угомонные»
01.35 Мягкая эротика «Лю-

бовницы лесбиянки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Комедия «Неверо-

ятные приключения 
итальянцев в России»

05.35 Драма «Жестокость»
07.05 Трагикомедия 

«Отставной козы бара-
банщик»

08.20 Мелодрама «Нюрки-
на жизнь»

09.55 Комедия «Клад»
11.10, 12.50, 19.00, 20.40, 

02.55 «Окно в кино»
11.15 Сериал «Когда её со-

всем не ждёшь...», 5 с.
12.00 Сериал «Возвраще-

ние Будулая», 2 с.
12.55 Кинороман «Чистые 

пруды»
14.15 Комедия «Операция 

«С Новым Годом!»
15.55 Мелодрама «Зонтик 

для новобрачных»
17.20 Киноальманах «Ко-

роткое замыкание»
20.00 Сериал «Когда её со-

всем не ждёшь...», 6 с.
20.45 Х/ф «Пока он летал»
21.25 Мелодрама «По-

звони в мою дверь»
00.30 Х/ф «Кавалер золо-

той звезды»
02.25 Х/ф «Море желаний»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Лифт ухо-

дит по расписанию»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Борец и 

клоун»
21.15 Комедия «Джокер»

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

лишнее»
08.00, 23.30 MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 М/сериал 
«Черный корсар»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

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

спасения. Отряд 112»

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

фессий
09:45 – 10:00 Новая волна 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 2 липня
Cхід 4.52 Захід 21.12
Тривалість дня 16.20

Схід 19.53 
Захід 3.20

СтрілецьВарлаам, Іоанн

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.30 

Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 09.25, 

15.25, 19.05, 23.35 Погода
06.20 М/ф
06.30, 07.15 Формула любви. 

Д.Харатьян. 1-2 часть
07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30 Свет
10.00 Лотерея «Хомка 

смакує, телеки дарує»
10.05 Ток-шоу Легко быть 

женщиной»
10.55 В гостях у Д. Гордона
11.55, 18.50, 21.25 Деловой 

мир
12.00 Желаем счастья
12.20 Х/ф «Тайная прогулка»
13.40 Х/ф «Дожить до рас-

света»
15.00, 18.20, 01.20, 04.50 Но-

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

Агросектор
15.30 Летняя шутка с В. Кор-

киной, В. Остроуховым
15.55 Формула любви
17.00 Мы - патриоты
19.10 Бенефис М. Поплавского
20.55 Плюс-минус
21.30 О главном
21.55 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, Максима
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.20 Итоги
23.40 От первого лица
01.30 Запомни
01.35 Сериал «Сержант 

Рокка-3» 2,3с
05.20 М/сериал «Каспер» 

43,44с

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.45 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.15 М/сериал «Черный 
плащ» (1)

10.00 «Абсолютная пере-
мена»

11.00 Х/ф «Смерть по за-
вещанию» (1)

12.55, 02.35 Х/ф «Я буду 
жить» (1)

16.55, 18.25 Сериал «Метод 
Лавровой»

18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 «Меняю жену»
21.35 «Моя исповедь. 

Иосиф Кобзон»
22.40 «Иллюзия безопас-

ности. Кушать продано»
00.00, 02.10 Шоу «Вечерний 

Ургант»
00.25 Х/ф «Охота на обо-

ротня» (3)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
08.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Семин»
12.15 Док.сериал «Детек-

тивы»
13.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
14.00 «Семейный суд»
15.00 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Объявлен в 

розыск»
18.10 Сериал «Кровинушка»
19.05 «О жизни»
20.00, 02.45 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Фарфоровая 

свадьба» (2)
23.35 Х/ф «Про любоFF» (2)
01.35 Д/ф «Станислав Жук. 

Великий и одинокий»
03.10 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.15 Док.сериал «Секрет-

ные территории»

ICTV
05.20, 06.30, 01.55, 03.15 

Погода
05.25, 08.45, 02.50 Факты
05.40, 04.35 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты

06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 
01.50 Спорт

06.40, 12.35, 13.00 Анекдо-
ты по-украински

07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
09.30, 19.25, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.40 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-8»

12.45 Факты. День
13.15, 20.10 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.30 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
22.25 Факты. Итог дня
22.40 Джентльмены на даче
23.55 Сериал «Алькатрас»
02.00 Сериал «Жены футбо-

листов-3»
03.20 Сериал «Герои-4»
04.05 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 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 4 часть

11.30, 01.00 «Вкусы культур»
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-путешествия»
15.15 Х/ф «Дубровский» 1 

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

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

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

журнал»
23.10 Д/сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 5 часть

00.00 Д/ф «Герои мифов»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55, 06.35 Kids Time
06.00 М/сериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.35 

Погода
09.00, 15.55 Сериал «Моло-

дожены»
09.55 Сериал «Папины дочки»
14.00 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.30 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...» (2)

22.00 Шуры-Амуры
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.40 Сериал «Сердцеедки»
01.30 Сериал «Затерянные» 

(2)
02.10, 03.10, 04.05 Зона ночi
02.15 Десята муза в Українi
03.15 Зима надiї
03.40 Моє серце ножами 

проймає
04.10 Моя адреса - Солов-

ки. Пастка
04.30, 05.10 Зона ночi Культура
04.35 Усмiшник
05.00 Дуель

СтБ
05.25 «Документальный 

детектив»
06.15, 01.55 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
08.00, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»

09.00, 19.05 Сериал «Кара-
мель» (1)

10.00 «Русские сенсации. 
Дорогие штучки»

11.00 Х/ф «Женская интуи-
ция» (1)

13.45 «Битва экстрасенсов»
15.55 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10 «Фермер ищет 

жену - 2»
21.10 «Моя правда. Томас 

Андерс. Исповедь 
марионетки»

22.40 «Моя правда. Алек-
сандр Кайдановский»

23.55 «Параллельный 
мир»

01.00 Сериал «Доктор 
Хаус» (1)

03.25 «Вiкна-Спорт»
03.35 Х/ф «Сыщик без 

лицензии» (1)

тонИС
06.00, 15.20, 02.25 Тайны 

подводного мира (1)
06.25, 07.55, 15.15, 19.00, 

21.35 Погода
06.30 М/фы
07.00, 16.00, 04.10 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
09.00, 19.05 Сериал «На 

ножах» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Гамбринус» (1)
14.00 Вооруженные 

животные (1)
15.00, 18.30, 21.00, 01.30 

Служба новостей «Со-
циальный пульс»

17.55, 02.00 Реальный 
мир (1)

18.55, 21.30 Экономический 
пульс

20.00 Социальный статус: 
ваши льготы

21.40 Создания природы 
(1)

22.50 Кинофан: Х/ф «Танго 
над пропастью» (2)

02.50 Кинофан: Х/ф «За-
щита от дурака» (2)

05.00 Социальный статус: 
ваше здоровье

05.40 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

241 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 94 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 2 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 52 с. (1)

12.15, 19.25 Богиня 
шопинга

12.40 Твою маму!
13.10, 16.30 Даешь моло-

дежь!
13.40, 19.55 Одна за всех
14.10 Сериал «Маргоша» 

2 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

242 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.15 У ТЕТа тато!
19.00, 00.50 БарДак
20.35, 22.00 Сериал «За-

йцев +1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 2 с. (3)

00.25 Дом-2. Спецвыпуск
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.35 События
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00, 21.00 Сериал 

«След» (1)
09.00 Сериал «Встречное 

течение» (1)
10.00, 23.00 Сериал «Кри-

минальная полиция» (1)
11.00, 05.25 Сериал «Вися-

ки - 2» (1)
12.00, 04.35 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.00, 19.15, 03.50 События 

Спорт
17.15, 03.55 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.00 Сериал «Супруги» (1)
01.00 Сериал «Сообще-

ство» (2)
01.20 Сериал «Мёрси» (2)
02.00 Х/ф «Пуленепробива-

емый монах» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
03.00, 05.00 «Время 
новостей»

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-время»
09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

20.10, 21.10, 01.00, 05.15 
«Время. Итоги дня»

13.10 «Налоговый дневник»
16.15 «Трансмиссия»
17.25, 04.40 «Акцент»
18.15, 03.40 «Энергонадзор»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Агроконтроль»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Х/ф «Выгодный 

контракт» 1 с. (1)
08.25 «Дневник Ukraine 

Trophy 2012»
08.30, 19.00, 23.30, 02.10, 

04.35 «Свiдок»
09.00 Сериал «Человек 

войны» (1)
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные дела»
13.20, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.20 Х/ф «Три процента 

риска» (1)
16.50 Х/ф «Освобождение» (1)
18.30 «Речовий доказ». 

Киллер «Слепой»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Соблазн» (2)
02.40 «Речовий доказ»
03.25 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки Совы»
05.30 «Правда жизни»

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

Эйнштейны» (1)
08.35 М/фы
09.00 Сериал «Участок» (1)
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
14.00 Сериал «Сваха»
14.20 Сериал «Закрытая 

школа»
16.00, 19.00 «Одень меня, 

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

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

11 Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55, 06.35 Kids’ Time
06.00 М/сериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40, 07.45 Подъем
07.00 08.30, 19.00, 21.30, 

00.15, 02.10, 04.40 Ново-
сти 11 канала

07.30 «Ваше право»
09.00, 15.55 Сериал «Моло-

дожены»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
14.00 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50 «Ваш малыш»
15.20 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25 «Приемная депутата»
19.35 Пираньи
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 Шуры-Амуры
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.40 Сериал «Сердцеедки»
01.30 Сериал «Затерянные»
02.40 Десята муза в Українi
03.10, 04.05 Зона ночi
03.15 Зима надiї
03.40 Моє серце ножами 

проймає
04.10 «О рыбалке всерьез»

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

Люся»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.25, 00.00 «Кулагин и 
партнеры»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Дыши со 

мной. Счастье взаймы»
21.15 Сериал «Дорога на 

остров Пасхи»
22.10 «Солдат империи». Ф 2
23.05 Сериал «Каменская»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика». 

Ночное шоу
01.50 Вести.ru
02.05 Х/ф «Ольга Сергеев-

на». 2с
03.20 «Маршал Жуков». Ф 2

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

ние Мухтара». «Око за 
око», «Автоугонщики»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Кулинарный 
поединок»с Оскаром 
Кучерой

10.25 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой»

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

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30, 03.20 «Судебный 
детектив»

16.40 Сериал «Литейный». 
«Должник»

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-2». 
Фильм 1. «Убить Монте-
ра» 2 часть

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

20.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3». 3, 4 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Странствия 

Синдбада». «Путь на 
запад». 4 с.

23.35 «Не стреляйте в 
музыкантов»

00.25 Сериал «Глухарь. 
Продолжение». «Про-
пасть», «Один-три-семь»

02.15 «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 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.20, 02.25 Сериал «Жен-

ский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.55 «Между нами, 

девочками»
19.00, 01.05 «Давай по-

женимся!»
20.00, 03.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Зоя»
22.40 Среда обитания. 

«Барахолка»
23.45 Ночные новости
00.05 «Их Италия»

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

Новости
06.35 Контрольная закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Женский 

доктор»
10.20 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.25 «ЖКХ»
13.15 «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 «Зоя»
19.30 Среда обитания. 

«Барахолка»
20.20 Ночные новости
20.45 Проект «Их Италия»
21.35 Х/ф «В тюрьму!»
22.55 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»

09.00 Сериал «Агентство 
«Золотая пуля». 22 с. 
«Дело о женщине-вамп»

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-4». «Междуна-
родный обмен» 2 с.

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Сканер»
13.00 Х/ф «Дублер начинает 

действовать»
15.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 23, 02.00 
с. «Дело о роковой 
ошибке»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Золо-
тые парни». 7 с.

19.00, 04.00 «Полный 
альбац»

20.00 «Большой дозор»
21.00, 03.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала-4». 3 с. 
«Страшная сила»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Я тебя никогда 

не забуду»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 23.00 Сегодня о 

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

только
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Лора 

и Джордж
14.15, 18.30 Знак вос-

клицания с Артемом 
Шевченко

15.45 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

16.15 SOS
17.15 Цивилизация. Боль-

шой побег из Уэльса
19.30 Альбертэйнштейн
21.00 Музыка для 

взрослых
00.00 Сериал «24»
01.00 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Две Зоси»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Игра без ничьей»
09.20, 16.50 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Х/ф «Настоятель»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.50 Деловая Москва
14.10 «Лица России. 

Телеуты»
14.30 Сериал «Мужская 

работа»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Барышня и 

кулинар»
17.40 Сериал «Защита»
19.15 Д/ф «Хочу иномарку!»
20.05 Сериал «Зверобой-3»
22.50 События. 25-й час
23.25 «Мозговой штурм. 

ГМО: неопознанный 
объект»

23.55 Х/ф «Три плюс два»
01.40 Х/ф «Другой»
03.35 «Доказательства 

вины. Билет в один 
конец»

04.25 Д/ф «Нервная» дача»

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Принц и нищий»
06.40 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
09.25 Х/ф «Бешеные 

деньги»
10.50 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
12.30 Х/ф «Елки-палки»
14.15 Х/ф «Сумка инкас-

сатора»
16.05 Х/ф «Ребенок к 

ноябрю»
17.50 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство»
21.10 Х/ф «Барышня - кре-

стьянка»
23.10 Х/ф «Прости»
00.35 Х/ф «По данным 

уголовного розыска»
01.45 Х/ф «Фокусник»
03.00 Киноляпы
03.30 Саундтреки
04.20 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Доктор Живаго»
09.55, 17.55, 01.55 Драма 

«Двуликий убийца»
11.35, 19.35, 03.35 Драма 

«Запятнанная репу-
тация»

13.25, 21.25, 05.25 Мелодра-
ма «Грозовой перевал»

15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Выход на посадку»

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

стать всех наверх!»
06.10, 10.10, 14.10 М/сериал 

«Ушастик и его друзья» 
ф.1, «Ушастик», х/ф «Где 
это видано, где это 
слыхано»

07.00 М/сериал «Черный 
пират» 13, 11.00 с., «Гунан-
батор», «Чужие следы»

08.00, 12.00 «Уроки живой 
природы», «Петушок-
Золотой гребешок», 
«Мой друг Мартын»

15.00 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и неве-
роятные». ф.1. «Хулиган» 
(почти по Гоголю)

16.10 М/сериал «Ушастик 
и его друзья» ф.2 
«Когда медвежонок 
проснется», «Снеговик-
почтовик», «Веселая 
карусель»

17.00 М/сериал «Черный 
пират» 14 с., «День 
рождения», «Про 
мамонтенка»

18.00 «Уроки живой при-
роды», «Сказка старого 
дуба»

наше КИно
07.00 Х/ф «Дочки-матери»
09.00 Х/ф «Парашютисты»
11.00 Х/ф «Второй»
13.00 Х/ф «Счастье»
14.30 Х/ф «Первые на Луне»
16.00 Х/ф «За Ветлугой-

рекой»
17.30 Х/ф «Пленники удачи»
19.00 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина»
21.00 Х/ф «Знаю только я»
23.00 Х/ф «Какая у вас 

улыбка»
01.00 Х/ф «Балтийское 

небо». 1 с.
02.30 Х/ф «Серебряное 

ревю»
04.00 Х/ф «Два берега»
05.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Немыслимое»
08.00 Х/ф «Скелеты в шкафу»
10.00, 02.00 Х/ф «Большие 

мамочки: Сын как отец»
12.00, 04.00 Х/ф «Спартак»
15.15 Х/ф «Телохранители и 

убийцы»
18.00 Х/ф «Звёздные воины: 

Путь сквозь Вселенную»
20.00 Х/ф «Иштар»
22.00 Х/ф «Где-то»
00.00 Х/ф «Кармилла Хайд»

ноСтальГИЯ
05.00 «Алиса»
06.00, 15.00, 21.00 «Рожден-

ные в СССР»
07.00 Телеспектакль «Де-

фицит на Мазаева»
08.00 Празднование 

70-летия Булата 
Окуджавы

10.05 «Песня остается с 
человеком: «Нежность»

11.00 «Возможно все»
11.40 Д/ф «Летопись полу-

века»
12.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля». 1 с.
12.45 Х/ф «И это все о нем». 1 с.
14.00 «Жди солнца». Люд-

мила Целиковская
16.00, 22.00 «Прощание с 

детством». Концерт Вла-
димира Преснякова

17.00 «Очевидное - не-
вероятное»

18.00 «Это было, было...»
18.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля». 2 с.
18.45 Х/ф «И это все о нем». 2 с.
20.00 «На огонек»
23.00 «До и после полу-

ночи»
00.10 «Пополам»
01.30 «Под знаком зодиака. 

Рак»
03.00 «Поздняя встреча». Х/ф
04.20 «Автограф по 

субботам»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Следопыт». 

ф.2. «По следам золото-
го коня». 4 с.

20.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.2. 
«Матрёшка». 1 с.

21.00 Сериал «Телохрани-
тель-3». ф.1. «Не своё 
дело». 2 с.

22.00 Х/ф «Угрюм-река». 2 с. 
«Анфиса»

23.30 Х/ф «Угрюм-река». 3 с. 
«Предательство»

01.00 Сериал «Следопыт». 
ф.3. «По следам следо-
вателя». 1 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.2. 
«Матрёшка». 2 с.

03.00 Сериал «Телохрани-
тель-3». ф.1. «Не своё 
дело». 3 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Большая 

ночь»
05.00 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

07.00 Драма «Одинокий 
мужчина»

08.50 Боевик «Зона вы-
садки»

10.50 Боевик «Американ-
ские горки»

13.00 Драма «Наука сна»
15.00 Комедия «Синоптик»
17.00 Боевик «Перевозчик 3»
19.00 Драма «Шери»
20.40 Драма «Молодость 

без молодости»
23.00 Криминальное кино 

«Пылающая равнина»
01.00 Драма «Соблазн»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галакти-

ческий футбол»
06.30, 07.00, 07.30 М/сериал 

«Бен 10»

08.00 Сериал «Золото 
скифов»

09.00, 21.15, 00.00 «Про-
спорт»

09.05 «ГАИ. Дорожные 
войны»

09.35, 18.35, 21.20 «Улетное 
видео по-русски»

10.00 Х/ф «Триллениум»
12.00, 12.35, 13.00, 13.35 

Сериал «Следаки»
14.00, 15.00 Сериал «Сы-

щики-5»
16.00 «Тайны мира. Телепо-

ртация. Параллельные 
миры»

17.00 «Смертельный 
космос»

18.00 «Оружие»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
21.00 «Новости 2+2»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-3» (2)

00.05 Х/ф «Королевство 
гладиаторов» (3)

01.45 Х/ф «Бриллианты 
шаха»

03.40 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Press Run»
06.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра»

07.50 Боевик «Такси 4»
09.40 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
12.00 Боевик «ЗащитнеГ»
13.50 Триллер «Город при-

зраков»
16.00 Триллер «Эффект 

бабочки 2»
18.00 Боевик «Говорящие с 

ветром»
20.20 Триллер «Жребий»
22.10 Боевик «Туннели 

смерти»
00.00 Мягкая эротика «Лю-

бовницы лесбиянки»
01.20 Мягкая эротика 

«Секс в городе»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.15 Сериал «Когда 

её совсем не ждёшь...», 
6 с.

04.35 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 
2», 1 с.

05.30, 11.10, 12.50, 19.00, 
20.40, 02.55 «Окно в 
кино»

05.35, 02.40 Х/ф «Послед-
ний День Булкина И.С»

05.50 Мелодрама «Позво-
ни в мою дверь»

08.55 Х/ф «Фокусник»
09.40 Драма «Високосный 

год»
12.00 Сериал «Возвраще-

ние Будулая», 3 с.
12.55 Х/ф «Совсем рядом»
13.35 Драма «Очарованный 

странник»
15.20 Комедия «В ожида-

нии чуда»
17.00 Драма «Инспектор 

ГАИ»
18.20 Х/ф «Пока он летал»
20.00 Сериал «Когда её со-

всем не ждёшь...», 7 с.
20.45 Х/ф «Море желаний»
21.15 Триллер «Чизкейк»
22.45 Комедия «Почти 

смешная история»
01.10 Кинороман «Посол 

Советского Союза»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Тракто-

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Пикник»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Детектив 

по-русски»
21.15 Комедия «Улыбка 

Мелометы» 1,2 с.

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

лишнее»
08.00, 12.40, 23.30 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25, 16.00 М/сериал 

«Черный корсар»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «КиноМакси»
11.30, 22.00 Сериал «Служ-

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

вения»
20.20 «Выдающиеся до-

стопримечательности 
мира»

21.05 «Лица вещей»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Азбука здоро-
вья 

19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:45 Государствен-

ный портал
19:45– 20:00 Аспекты 

жизни

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

Вівторок, 3 липня
Cхід 4.52 Захід 21.12
Тривалість дня 16.20

Схід 20.43 Захід 4.27
Повний місяць

КозерігМефодій, Інна, Римма, Гліб
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трК «КрИворІЖЖЯ»

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

Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 14.25, 

15.10, 19.00, 23.15 Погода
06.20 М/ф
06.30, 07.15 Формула любви. 

Ф.Добронравов. 1-2 часть
07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Контрольная работа
09.45 Дневник ДПКЕ-2012
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.05, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
11.10 Euronews
11.20, 15.00, 18.20, 01.20, 

04.50 Новости (с сурдо-
переводом)

11.30 Пресс-конференция 
Президента Украины 
В.Януковича

13.30 Формула любви
14.55, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.15 Летняя шутка 

с В.Данильцом, 
В.Моисеенко

15.45 Мы - патриоты
19.05 Звезды юмора. 

С.Дроботенко, 
И.Олейников, Ю.Стоянов

20.50 Мегалот
20.55 Плюс-минус
21.30 Православная 

энциклопедия
21.50 Народный список
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Итоги
23.20 Олимпийский вызов
23.35 От первого лица
23.55 Эксперт на связи
01.30 Запомни
01.35 Сериал «Сержант 

Рокка-3» 4с
03.10 Сериал «Сержант 

Рокка-4» 1с
05.15 М/сериал «Каспер» 

45,46с

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 

23.50 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.15 М/сериал «Черный 
плащ» (1)

10.00 «Абсолютная пере-
мена»

11.00 Х/ф «Лавина» (1)
13.10 Х/ф «Я счастливая» (1)
15.05, 18.25, 02.35 Х/ф 

«Женщина-зима» (1)
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Скорость» (2)
22.45 «Деньги»
00.05, 02.10 Шоу «Вечерний 

Ургант»
00.30 Х/ф «Город в огне» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
08.30 Спорт в Подробностях
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Семин»
12.15 Док.сериал «Детек-

тивы»
13.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
14.00 «Семейный суд»
15.00 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Объявлен в 

розыск»
18.10 Сериал «Кровинушка» 
19.05 «О жизни»
20.00, 02.50 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Фарфоровая 

свадьба» (2)
23.35 «Парк автомобильно-

го периода»
00.15, 03.20 Х/ф «Телохрани-

тельница»
01.40 Д/ф «Лев Дуров. Исто-

рии веселые и грустные»
03.15 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.15 Служба розыска детей
05.20, 06.30, 01.55, 03.15 

Погода

05.25, 02.50 Факты
05.40, 04.40 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.50 Спорт
06.40, 12.30, 13.00 Анекдоты 

по-украински
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-8»

12.45 Факты. День
13.10, 20.10 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
22.25 Факты. Итог дня
22.40 Джентельмены 

на даче
23.55 Сериал «Алькатрас»
02.00 Сериал «Жены футбо-

листов-3»
03.20 Сериал «Герои-4»
04.00 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, 18.30, 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»
10.40 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 5 часть

11.30, 01.00 «Вкусы культур»
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 «Лётчики» 1 к.
16.45 Док.сериал «Магия 

природы»
17.10 «На углу улиц»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский теле-

журнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 Бiографiчний фiльм 

про Ю. Любоненка
21.20 «Моє житло»
21.30 «Мир увлечений»
22.00 «Афиша»
22.05 «Вiдкрита влада»
22.25 «Мини-путешествия»
23.10 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 6 часть

00.00 Д/ф «Герои мифов»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55, 06.35 Kids Time
06.00 М/сериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.35 

Погода
09.00, 15.55 Сериал «Моло-

дожены»
09.55 Сериал «Папины дочки»
14.00 М/сериал «Приключе-

ния Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.30 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...» (2)

22.00 КабриоЛето
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.40 Служба розыска детей
00.45 Сериал «Сердцеедки»
01.35 Сериал «Затерянные» 

(2)
02.20, 03.25 Зона ночi
02.25 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра
02.40 Країна людей
03.05 Марiя i Марфа
03.30 Розквiт українського 

кiно
04.30, 05.10 Зона ночi Культура
04.35 Тася
04.45 Столицi свiту. Осло

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»

06.35, 01.35 Сериал «Комис-
сар Рекс» (1)

08.15, 18.10 «Невероятная 
правда о звездах»

09.15, 19.05 Сериал «Кара-
мель» (1)

10.20 «Русские сенсации. 
Очень дорогие штучки»

11.20 Х/ф «Счастливого пути!»
13.45 «Битва экстрасенсов»
15.55 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10 «Спасите нашу 

семью»
22.25 «Звездная жизнь. Взве-

шенные и несчастные»
23.30 «Параллельный 

мир»
00.35 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.10 «Вiкна-Спорт»
03.20 Х/ф «Сыщик без 

лицензии» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.45 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.50 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «На 

ножах» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Багряные 

берега» (1)
14.00 Создания природы (1)
15.20, 01.40 Тайны подво-

дного мира (1)
17.55, 01.15 Реальный мир (1)
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40, 05.00 Колдунья-при-

рода (1)
22.50 Кинофан: Х/ф «Защита 

от дурака» (2)
02.05 Кинофан: Х/ф «Рико-

шет» (2)
04.35 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

242 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 95 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 3 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 53 с. (1)

12.15, 19.25 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30 Даешь молодежь!
13.40, 19.55 Одна за всех
14.10 Сериал «Маргоша» 

3 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

243 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.15 У ТЕТа тато!
19.00, 00.50 БарДак
20.35, 22.00 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 3 с. (3)

00.25 Дом-2. Спецвыпуск

трК «уКраИна»
06.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10, 17.00, 19.15, 03.40 Со-

бытия Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00, 21.00 Сериал 

«След» (1)
09.00, 22.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
10.00, 23.00 Сериал «Крими-

нальная полиция» (1)
11.00, 05.15 Сериал «Висяки 

- 2» (1)
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.45 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
01.00 Сериал «Сообще-

ство» (2)
01.20 Сериал «Мёрси» (2)
02.00 Х/ф «Отсчет жертв» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 

02.55, 03.35, 04.35 «Об-
зор 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-новости»
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 истории»
16.15 «Драйв»
17.25, 04.40 «Арсенал»
18.15, 03.40 «Агроконтроль»
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 уголовного 

розыска»
07.00 Х/ф «Выгодный кон-

тракт» 2 с. (1)
08.25 «Дневник Ukraine 

Trophy 2012»
08.30, 19.00, 23.30, 02.00, 

04.25 «Свiдок»
09.00 Сериал «Человек 

войны» (1)
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.25, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.20 Х/ф «Исполнитель 

приговора» (1)
16.55 Х/ф «Освобождение» 

(1)
18.30 «Правда жизни». 

Фанаты
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Обитель дьяво-
ла» (2)

02.30 «Речовий доказ»
03.00 «Мобильные раз-

влечения»
03.15 «Агенты влияния»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

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

Эйнштейны» (1)
08.35 М/фы
09.50 «Хали Гали»
10.40, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00 Сериал «Закрытая 

школа»
16.00, 19.00 «Одень меня, 

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

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

11 Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55, 06.35 Kids’ Time
06.00 М/сериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40, 07.40 Подъем
06.55, 20.50 «STREET STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.15, 02.20, 
04.40 канала

09.00, 15.55 Сериал «Моло-
дожены»

09.55 Сериал «Папины 
дочки»

14.00 М/сериал «Приключе-
ния Джеки Чана»

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Два берега»
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.15 «Всё для тебя»
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.40 Служба розыска 

детей
00.45 Сериал «Сердцеедки»
01.35 Сериал «Затерянные»
03.05 Марiя i Марфа
03.25 Зона ночi
03.30 Розквiт українського 

кiно
04.30 Зона ночi Культура
04.35 Тася
04.10 «Васильевский 

остров»

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

Люся»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.25, 00.00 «Кулагин и 
партнеры»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Дыши со 

мной. Счастье взаймы»
21.15 Сериал «Дорога на 

остров Пасхи»
22.10 «Солдат империи». Ф 3
23.05 Сериал «Каменская»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика». 

Ночное шоу
01.50 Вести.ru
02.05 Х/ф «Ольга Сергеев-

на». 3с
03.20 «Охота на призраков»

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

Мухтара-2». «Без 
определенного места 
смерти», «Дама с со-
бачкой»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Квартирный во-
прос»

10.30 «Русская начинка»
11.00 Сериал
12.35 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
15.30, 03.15 «Судебный 

детектив»
16.40 Сериал «Литейный». 

«Тени прошлого»
18.35 Сериал «Агент особо-

го назначения-2». Фильм 
2.»Трудности перевода» 
1 часть

19.30 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

20.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3». 5, 6 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Странствия 

Синдбада». «Путь на 
запад». 5 с.

23.35 «Своя игра»
00.20 Сериал «Глухарь. Про-

должение». «Холодная 
война», «За что?»

02.10 «Прокурорская 
проверка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.20, 02.25 Сериал «Жен-

ский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.55 «Между нами, 

девочками»
19.00, 01.05 «Давай по-

женимся!»
20.00, 03.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Зоя»
22.40 «Человек и закон»
23.45 Ночные новости
00.05 «Их Италия»

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

Новости
06.35 Контрольная закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Женский 

доктор»
10.20 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.25 «ЖКХ»
13.15 «Хочу знать»
14.00 «Детектор лжи»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

девочками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 Сериал «Зоя»
19.30 «Человек и закон»
20.20 Ночные новости
20.45 Проект «Их Италия»
21.35 Х/ф «Сестрички Бэнгер»
23.10, 00.05 Х/ф «Жестокий 

захват»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 23 
с. «Дело о роковой 
ошибке»

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-4». 3 с. «Страш-
ная сила»

11.00 «Израиль за неделю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
15.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 24, 02.00 
с. «Дело о заброшенной 
даче» (заключительная)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Золо-
тые парни». 8 с.

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

сква. Три вокзала-4». 4 с. 
«Пропащий талант»

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

капитан»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

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

шой побег из Уэльса
14.15 Музыка для взрослых
16.15 SOS
17.15 Цивилизация. Кто вы, 

мистер Рид
19.30 Про мир с Мридулой 

Гош
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
00.00 Сериал «24»
01.00 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Ядвига»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»
09.20, 16.50 Петровка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Х/ф «Любовь как 

мотив»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. 

Тувинцы»
14.30 Сериал «Мужская 

работа»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.40 Сериал «Защита»
19.15 «Доказательства 

вины. Лабиринты 
памяти»

20.05 Сериал «Зверобой-3»
22.50 События. 25-й час
23.25 Х/ф «Двое - это 

слишком»
01.40 Х/ф «Опасные друзья»
03.35 Д/ф «Хочу иномарку!»
04.25 «Мозговой штурм. 

ГМО: неопознанный 
объект»

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Бешеные деньги»
06.45 Х/ф «Путешествие 

пана Кляксы»
09.55 Х/ф «Девушка с 

гитарой»
11.40 Х/ф «Барышня - кре-

стьянка»
13.40 Х/ф «Десять негритят»
16.10 Х/ф «Легкая жизнь»
17.50 Х/ф «Пять минут 

страха»
19.35 Х/ф «Риск без контрак-

та» (2)
21.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
00.30 Х/ф «Сумка инкас-

сатора»
02.05 Х/ф «Благие наме-

рения»
03.20 Киноляпы
03.50 Саундтреки
04.20 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Доктор Живаго»
09.55, 17.55, 01.55 Комедия 

«Ты во мне»
11.30, 19.30, 03.30 Комедия 

«Удачи, Чак»
13.20, 21.20, 05.20 Мелодра-

ма «Грозовой перевал»
15.10, 23.10, 07.10 Боевик 

«Всем нужна Кэт»

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

никулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и 
невероятные». ф.1. «Ху-
лиган» (почти по Гоголю)

06.10, 10.10, 14.10 М/сериал 
«Ушастик и его друзья» 
ф.2 «Когда медвежонок 
проснется», «Снеговик-
почтовик», «Веселая 
карусель»

07.00 М/сериал «Черный 
пират» 14, 11.00 с., 
«День рождения», «Про 
мамонтенка»

08.00, 12.00 «Уроки живой 
природы», «Сказка старо-
го дуба», «Дядя Миша»

15.00 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные». 
ф.2. «Рыцарь»

16.10 М/сериал «Ушастик 
и его друзья» ф.3 
«Ушастик и его друзья», 
«Как Маша поссорилась 
с подушкой», «Генерал 
Топтыгин»

17.00 М/сериал «Черный 
пират». 15 с., «Валидуб», 
«Каша из топора»

18.00 «Уроки живой при-
роды», «Гномы и горный 
король», «Осенняя 
встреча»

наше КИно
07.00 Х/ф «Ошибка инжене-

ра Кочина»
09.00 Х/ф «Знаю только я»
11.00 Х/ф «Какая у вас 

улыбка»
13.00 Х/ф «Балтийское 

небо». 1 с.
14.30 Х/ф «Серебряное 

ревю»
16.00 Х/ф «Два берега»
17.30 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
19.00 Х/ф «Бэла»
21.00 Х/ф «Презумпция 

невиновности «
23.00 Х/ф «Запах жизни»
01.00 Х/ф «Балтийское 

небо». 2 с.
02.30 Х/ф «Люблю, жду. 

Лена»
04.00 Х/ф «Легенда о княги-

не Ольге». 1 с.
05.30 Х/ф «Легенда о княги-

не Ольге». 2 с.

КИноКлуБ
07.15 Х/ф «Телохранители и 

убийцы»
10.00, 02.00 Х/ф «Звёздные 

воины: Путь сквозь 
Вселенную»

12.00, 04.00 Х/ф «Иштар»
14.00 Х/ф «Где-то»
16.00 Х/ф «Кармилла Хайд»
18.00 Х/ф «Буря»
20.00 Х/ф «Вся правда о 

мужчинах»
22.00 Х/ф «Высота «Гамбур-

гер»»
00.00 Х/ф «Глаз ребёнка»

ноСтальГИЯ
05.00 «Возможно все»
05.40 «Летопись полувека». 

Д/ф
06.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». 1 с.
06.45 Х/ф «И это все о 

нем». 1 с.
08.00 «Жди солнца». Людми-

ла Целиковская
09.00, 15.00, 21.00, 00.00 

«Рожденные в СССР»
10.00, 16.00 «Прощание 

с детством». Концерт 
Владимира Пре-
снякова

11.00 «Очевидное - не-
вероятное»

12.00 «Это было, было...»
12.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». 2 с.
12.45 Х/ф «И это все о 

нем». 2 с.
14.00 «На огонек»
17.00 Д/ф «Александр Сол-

женицын». 1 часть
18.00 «Оба-на-Угол»
18.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». 3 с.
18.50 Х/ф «И это все о 

нем». 3 с.
20.00 «А ну-ка, девушки!»
22.00 «Нам рано жить 

воспоминаниями». 
Фильм-концерт

23.00 «Алиса»
01.00 «Дефицит на Мазае-

ва». Телеспектакль
02.00 Празднование 70-ле-

тия Булата Окуджавы
04.05 «Песня остается с 

человеком: «Нежность»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Следопыт». 

ф.3. «По следам следова-
теля». 1 с.

20.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.2. 
«Матрёшка». 2 с.

21.00 Сериал «Телохрани-
тель-3». ф.1. «Не своё 
дело». 3 с.

22.00 Х/ф «Угрюм-река». 3 с. 
«Предательство»

23.30 Х/ф «Угрюм-река». 4 
с. «Крах»

01.00 Сериал «Следопыт». 
ф.3. «По следам следова-
теля». 2 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.2. 
«Матрёшка». 3 с.

03.00 Сериал «Телохрани-
тель-3». ф.1. «Не своё 
дело». 4 с.

TV 1000
03.00 Криминальное кино 

«Пылающая равнина»
05.00 Боевик «Американ-

ские горки»
07.10 Драма «Наука сна»
09.10 Комедия «Синоптик»
11.00 Драма «Молодость 

без молодости»
13.20 Комедия «Пивная лига»
15.00 Драма «Шери»
16.50 Триллер «Медве-

жатник»
19.00 Криминальное кино 

«Супружество»
20.40 Драма «Соблазн»
22.45 Драма «Интервью с 

вампиром»
01.00 Комедия «Райское 

наслаждение»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галактиче-

ский футбол»
06.30 М/сериал «Бен 10»
07.00, 07.30 М/сериал «Бен 

10. Инопланетная сила»

08.00 Сериал «Золото 
скифов»

09.00, 21.15, 00.00 «Про-
спорт»

09.05 «ГАИ. Дорожные 
войны»

09.35, 18.35, 21.20 «Улетное 
видео по-русски»

10.00 Х/ф «Триллениум»
12.00, 12.35, 13.00, 13.35 

Сериал «Следаки»
14.00 Сериал «Сыщики-5»
15.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала»
16.00 «Тайны мира. По-

хищенные НЛО»
17.00 «Бойцы Вселенной»
18.00 «Оружие»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
21.00 «Новости 2+2»
22.00, 23.00 Сериал «Се-

кретные материалы-3» 
(2)

00.05 Х/ф «Последний рас-
свет» (3)

02.05 Х/ф «Королевство 
гладиаторов» (3)

03.25 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра»

05.40 Приключения «Граф 
Монте-Кристо»

08.00 Триллер «Город при-
зраков»

10.10 Комедия «На трезвую 
голову»

12.20 Триллер «Эффект 
бабочки 2»

14.00 Научная фантастика 
«Видеть всё!»

16.00 Триллер «Жребий»
18.00 Драма «Защита 

Лужина»
20.00 Боевик «Туннели 

смерти»
22.00 Боевик «Всем нужна 

Кэт»
00.00 Мягкая эротика «Секс 

в городе»
01.20 Мягкая эротика 

«Леcби-леди»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.15 Сериал «Когда 

её совсем не ждёшь...», 
7 с.

04.35 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 
2», 2 с.

05.30, 11.10, 12.50, 19.00, 
20.40, 02.55 «Окно в 
кино»

05.35, 02.15 Х/ф «Совсем 
рядом»

06.15 Триллер «Чизкейк»
07.45 Мелодрама «Счастли-

вая, Женька!»
09.05 Мюзикл «Вольный 

ветер»
12.00 Сериал «Возвращение 

Будулая», 4 с.
12.55 Х/ф «Пока он летал»
13.35 Комедия «Взрослые 

дети»
14.50 Комедия «Ночной 

продавец»
16.20 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
18.30 Х/ф «Море желаний»
20.00 Сериал «Когда её 

совсем не ждёшь...», закл
20.45 Х/ф «Последний День 

Булкина И.С»
21.00 Детектив «Когда не 

хватает любви»
22.30 Х/ф «Достояние 

республики»
00.40 Кинороман «Корабли 

штурмуют бастионы»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Антон 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Отставной 

козы барабанщик»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Мы с вами 

где-то встречались»
21.15 Комедия «Улыбка 

Мелометы» 3,4 с.

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

лишнее»
08.00, 12.40, 23.30 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25, 16.00 М/сериал 

«Черный корсар»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Воспитание домаш-

них животных»
11.30, 22.00 Сериал «Служба 

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

вения»
21.05 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:45 Государствен-
ный портал

09:45 – 10:00 Аспекты 
жизни 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

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

перты

ут-1

Середа, 4 липня
Cхід 4.53 Захід 21.11
Тривалість дня 16.18

Схід 21.23 
Захід 5.41

КозерігЮліан, Терентій
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.30 

Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 09.25, 

12.05, 13.25, 23.35 Погода
06.20 М/ф
06.30, 07.15 Формула любви. 

Е.Миронов. 1-2 часть
07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.35 Книга.ua
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.10 Здоровье
12.00, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
12.10 Аудиенция
12.35 Шаг к звездам. Евро-

видение
13.30 Х/ф «Пароль знали 

двое»
15.00, 18.20, 01.20, 05.20 Ново-

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

Агросектор
15.20 Х/ф «Калина красная»
17.00 Мы - патриоты
19.00 О главном
19.20 Звезды юмора. 

Братья Пономаренко, 
Я.Арлазоров

20.55 Плюс-минус
21.35 Смешной и еще 

смешнее
22.00 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, 

Максима
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.20 Итоги
23.40 От первого лица
01.30 Телеакадемия. 

Дайджест
01.45 Запомни
01.50 Сериал «Сержант 

Рокка-4» 2,3с

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.15 М/сериал «Черный 
плащ» (1)

10.00 «Абсолютная пере-
мена»

10.55 Х/ф «Любовь без 
правил» (1)

13.05, 02.30 Х/ф «С приве-
том, Козаностра» (1)

15.05, 18.25 Х/ф «Дом без 
выхода» (1)

18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 «Я люблю Украину-3»
21.30 «Десять шагов к 

любви - 2»
22.40 «Четыре свадьбы»
00.20 Шоу «Вечерний Ургант»
00.55 Х/ф «Затерянный 

остров» (3)
04.00 Х/ф «Скорость» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
08.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Семин»
12.15 Док.сериал «Детек-

тивы»
13.05 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским «
14.00 «Семейный суд»
15.00 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Объявлен в 

розыск»
18.10 Сериал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 02.40 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Фарфоровая 

свадьба» Заключитель-
ная. (2)

23.35, 03.10 Х/ф «Обратный 
путь» (1)

01.45 Д/ф «Как заработать 
на чужом таланте»

03.05 «Телевизионная 
служба розыска детей»

ICTV
05.25, 06.30, 01.50, 03.30 

Погода
05.30, 03.05 Факты

05.45, 04.30 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.45 Спорт
06.40, 12.35, 13.00 Анекдоты 

по-украински
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-8»

12.45 Факты. День
13.10, 20.10 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
22.25 Факты. Итог дня
22.40 Джентельмены 

на даче
23.50 Сериал «Алькатрас»
01.55 Сериал «Жены футбо-

листов-4»
03.35 Сериал «Герои-4»
04.20 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 «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 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 6 часть

11.30 «Вкусы культур»
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 «Кутузов» 1 

категория
16.35 Док.сериал «Магия 

природы»
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путе-

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистый четверг»
21.30 «Моя свадьба»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 7 часть

00.00 Док.сериал «Мир 
животных»

01.00 Док.сериал «Вкусы 
культур»

02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
Новый канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55, 06.35 Kids Time
06.00 М/сериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.35 

Погода
09.00, 15.55 Сериал «Моло-

дожены»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
14.00 М/сериал «Приключе-

ния Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.30 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...» (2)

22.00 Кухня на двоих
22.50 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.40 Служба розыска 

детей
00.45 Сериал «Сердцеедки»
01.35 Сериал «Затерянные» 

(2)
02.10, 03.10 Зона ночi
02.15 Становлення 

українського нiмого кiно
03.15 Народження 

українського кiно
04.15, 05.00 Зона ночi 

Культура
04.20 Життя в обiймах квiтiв

04.35 Птахи гнiзда Марiї

СтБ
05.40 «Документальный 

детектив»
06.05, 01.55 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
07.50, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.50, 19.10 Сериал «Кара-

мель» (1)
09.50 «Спасите нашу семью»
11.40 Х/ф «Если ты меня 

слышишь» (1)
13.45 «Битва экстрасенсов»
15.55 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.15 «Звездная жизнь. 

Полжизни за мечту»
21.20 «Звездная жизнь. 

Обмануть звезду»
22.40 «Звездная жизнь. 

Многодетные семьи»
00.00 «Параллельный мир»
01.05 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.25 «Вiкна-Спорт»
03.35 Х/ф «Сыщик без 

лицензии» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.05 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 13.25 М/фы
07.00, 16.00, 03.50 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «На 

ножах» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Вертикаль» (1)
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Евгений 
Евтушенко

15.20, 02.00 Тайны подво-
дного мира (1)

17.55, 01.35 Реальный 
мир (1)

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.40, 05.00 Гладиаторы в 
природе (1)

22.50 Кинофан: Х/ф «Рико-
шет» (2)

02.25 Кинофан: Х/ф «Агент 
пришельцев» (2)

04.35 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

243 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 96 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 4 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 54 с. (1)

12.15, 19.25 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30 Даешь моло-

дежь!
13.40, 19.55 Одна за всех
14.10 Сериал «Маргоша» 

4 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

244 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.15 У ТЕТа тато!
19.00, 00.50 БарДак
20.35, 22.00 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 4 с. (3)

00.25 Дом-2. Спецвыпуск
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.45 События
07.10, 17.00, 19.15, 04.00 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00, 21.00 Сериал 

«След» (1)
09.00, 22.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
10.00, 23.00 Сериал «Крими-

нальная полиция» (1)
11.00, 05.30 Сериал «Висяки 

- 2» (1)
12.00, 04.40 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 04.05 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
01.00 Сериал «Сообще-

ство» (2)

01.20 Сериал «Мёрси» (2)
02.00 Х/ф «Боец» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 03.35, 04.35 «Об-
зор 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-новости»
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 «Энергонадзор»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
07.00 Х/ф «Выгодный кон-

тракт» 3 с.(1)
08.25 «Дневник Ukraine 

Trophy 2012»
08.30, 19.00, 23.30, 02.00, 

03.55 «Свiдок»
09.00 Сериал «Человек 

войны» (1)
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.25, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.20 Х/ф «Черный океан» (1)
17.05 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (1)
18.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Убийца 
Бандеры

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

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Наемный убийца» 
(2)

02.35 «Речовий доказ»
04.30 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки Совы»
05.35 «Правда жизни»

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

Эйнштейны» (1)
08.35 М/фы
09.15 «Хали Гали»
10.00, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00 Сериал «Закрытая 

школа»
16.00, 19.00 «Одень меня, 

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

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

11 Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55, 06.35 Kids’ Time
06.00 М/сериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40, 07.40 Подъем
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.15, 02.10, 
04.30 канала

09.00, 15.55 Сериал «Моло-
дожены»

09.55 Сериал «Папины дочки»
14.00 М/сериал «Приключе-

ния Джеки Чана»
14.25 «36.6»
14.55 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 Пираньи
21.00 «Вечерний разговор»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Кухня на двоих
22.50 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.40 Служба розыска 

детей
00.45 Сериал «Сердцеедки»
01.35 Сериал «Затерянные»
02.40 Становлення 

українського нiмого кiно
03.10 Зона ночi
03.15 Народження 

українського кiно
04.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»

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

Люся»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Вести
10.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»
11.10 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.25, 00.00 «Кулагин и 

партнеры»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Х/ф «Варенька»
21.15 Сериал «Дорога на 

остров Пасхи»
22.10 «Солдат империи». Ф 4
23.05 Сериал «Каменская»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика». 

Ночное шоу
01.50 Вести.ru
02.05 Х/ф «Ольга Сергеев-

на». 4с
03.20 «Тайная власть генов»

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

щение Мухтара-2». 
«Самоход», «Старших 
надо уважать»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Дачный ответ»
10.30 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал
12.35 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
15.30, 03.15 «Судебный 

детектив»
16.40 Сериал «Литейный». 

«Весна»
18.35 Сериал «Агент особо-

го назначения-2». Фильм 
2.»Трудности перевода» 
2 часть

19.30 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

20.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3». 7, 8 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Странствия 

Синдбада». «Путь на 
запад». 6 с.

23.35 «Своя игра»
00.20 Сериал «Глухарь. Про-

должение». «На крючке», 
«Ужин»

02.10 «Прокурорская 
проверка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.20, 02.25 Сериал «Жен-

ский доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.55 «Между нами, 

девочками»
19.00, 01.05 «Давай по-

женимся!»
20.00, 03.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Зоя»
22.40 «Бриллиантовое 

дело Зои Федоровой»
23.45 Ночные новости
00.05 «Их Италия»

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

Новости
06.35 Контрольная закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Женский 

доктор»
10.20 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.25 «ЖКХ»
13.15, 23.20 «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 «Зоя»
19.30 «Бриллиантовое 

дело Зои Федоровой»
20.20 Ночные новости
20.45 Проект «Их Италия»
21.35 Х/ф «Он, я и его друзья»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 24 с. «Де-

ло о заброшенной даче» 
(заключительная)

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-4». 4 с. «Про-
пащий талант»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Табачный 

капитан»
15.00, 02.00 Сериал «Крот». 

1 с.
16.00, 01.00 «Особое мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Золо-

тые парни». 9 с.
19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
21.00, 03.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала-4». 5 с. 
«Конвой»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 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 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Кто вы, 

мистер Рид
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
16.15 SOS
17.15 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

19.30 Экономическая 
программа «Свободные 
люди»

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

00.00 Сериал «24»
01.00 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Герои Сибири»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Чужая родня»
09.20, 16.50 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Х/ф «Героиня своего 

романа»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. 

Удмурты»
14.30 Сериал «Мужская 

работа»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Порядок действий. 

«Нервная» дача»
17.40 Сериал «Защита»
19.15 Д/ф «Диеты и по-

литика»
20.05 Сериал «Зверобой-3»
22.50 События. 25-й час
23.25 «Культурный обмен»
23.55 Х/ф «Студентка»
02.00 П.И. Чайковский. 6 

симфония
03.00 Х/ф «Игра без ничьей»

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
08.00 Х/ф «Сильная лич-

ность из 2 «А»»
09.25 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
11.00 Х/ф «Прости»
12.30 Х/ф «Последний дюйм»
14.05 Х/ф «Приказано взять 

живым»
15.40 Х/ф «Калина красная»
17.45 Х/ф «По данным 

уголовного розыска»
19.20 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
21.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
23.00 Х/ф «Легкая жизнь»
00.45 Х/ф «Риск без контрак-

та» (2)
02.05 Х/ф «Гонщики»
03.20 Киноляпы
04.00 Саундтреки
04.40 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Русский треугольник»
11.00, 19.00, 03.00 Драма 

«Комнаты смерти: 
Кресло фотографа»

12.40, 20.40, 04.40 Триллер 
«На пересечении Деся-
той и Вульф»

14.35, 22.35, 06.35 Драма 
«Танцующая в темноте»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные 
и невероятные». ф.2. 
«Рыцарь»

06.10, 10.10, 14.10 М/сериал 
«Ушастик и его друзья» 
ф.3 «Ушастик и его 
друзья», «Как Маша по-
ссорилась с подушкой», 
«Генерал Топтыгин»

07.00 М/сериал «Черный 
пират» 15, 11.00 с., «Вали-
дуб», «Каша из топора»

08.00, 12.00 «Уроки живой 
природы», «Гномы и 
горный король», «Осен-
няя встреча», «Край, в 
котором ты живешь»

15.00 Х/ф «Воробей на льду»
16.05 М/сериал «Свирепый 

Бамбр» ф.1, «Стрела уле-
тает в сказку», «Веселая 
карусель»

17.00 М/сериал «Черный 

пират» 16 с., «Чудесный 
сад», «Как дед великое 
равновесие нарушил»

18.00 «Уроки живой при-
роды», «Королевский 
бутерброд»

наше КИно
07.00 Х/ф «Бэла»
09.00 Х/ф «Презумпция 

невиновности «
11.00 Х/ф «Запах жизни»
13.00 Х/ф «Балтийское 

небо». 2 с.
14.30 Х/ф «Люблю, жду. 

Лена»
16.00 Х/ф «Легенда о княги-

не Ольге». 1 с.
17.30 Х/ф «Легенда о княги-

не Ольге». 2 с.
19.00 Х/ф «Золотая цепь»
21.00 Х/ф «Ищу друга 

жизни»
23.00 Х/ф «Собачий пир»
01.00 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»
02.30 Х/ф «Праздники 

детства»
04.00 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского». 1 с.
05.30 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Где-то»
08.00 Х/ф «Кармилла Хайд»
10.00, 02.00 Х/ф «Буря»
12.00, 04.00 Х/ф «Вся правда 

о мужчинах»
14.00 Х/ф «Высота «Гамбур-

гер»»
16.00 Х/ф «Глаз ребёнка»
18.00 Х/ф «Хороший 

мальчик»
20.00 Х/ф «Экстрамен»
22.00 Х/ф «Вовар, вор, его 

жена и её любовник»
00.10 Х/ф «Чудовище во 

мраке»

ноСтальГИЯ
05.00 «Очевидное - не-

вероятное»
06.00 «Это было, было...»
06.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». 2 с.
06.45 Х/ф «И это все о 

нем». 2 с.
08.00 «На огонек»
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 

«Рожденные в СССР»
10.00, 04.00 «Прощание с 

детством». Концерт Вла-
димира Преснякова

11.00 Д/ф «Александр Сол-
женицын». 1 часть

12.00 «Оба-на-Угол»
12.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». 3 с.
12.50 Х/ф «И это все о 

нем». 3 с.
14.00, 20.00 «А ну-ка, 

девушки!»
16.00 «Нам рано жить 

воспоминаниями». 
Фильм-концерт

17.00 Д/ф «Александр Сол-
женицын». 2 часть

18.00 «А я иду...». Фильм-
концерт

18.30 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля». 4 с.

18.50 Х/ф «И это все о 
нем». 4 с.

22.00 «Кинопанорама»
23.00 «Возможно все»
23.40 «Летопись полувека». 

Д/ф
00.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». 1 с.
00.45 Х/ф «И это все о 

нем». 1 с.
02.00 «Жди солнца». Людми-

ла Целиковская

телеКлуБ
19.00 Сериал «Следопыт». 

ф.3. «По следам следова-
теля». 2 с.

20.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.2. 
«Матрёшка». 3 с.

21.00 Сериал «Телохрани-
тель-3». ф.1. «Не своё 
дело». 4 с.

22.00 Х/ф «Угрюм-река». 4 
с. «Крах»

23.30 Сериал «Отряд специ-
ального назначения». 1 с.

01.00 Сериал «Следопыт». 
ф.3. «По следам следова-
теля». 3 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.2. 
«Матрёшка». 4 с.

03.00 Сериал «Телохра-
нитель-3». ф.2. «Как 
выглядит рай». 1 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Пивная 

лига»
05.00, 23.00 Драма «Верони-

ка решает умереть»
06.50 Боевик «Миссия. Не-

выполнима»
08.50 Боевик «Миссия. Не-

выполнима 2»
11.00 Боевик «Миссия. Не-

выполнима 3»
13.10 Криминальное кино 

«Супружество»
15.00 Триллер «Медве-

жатник»
17.10 Драма «Одна неделя»
19.00 Боевик «Механик»
21.00 Комедия «Райское 

наслаждение»
01.00 Триллер «Подозри-

тельные лица»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галактиче-

ский футбол»

06.30, 07.00, 07.30 М/сериал 
«Бен 10. Инопланетная 
сила»

08.00 Сериал «Золото 
скифов»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.00 «Проспорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00 Х/ф «Смертельное за-

воевание Робина Кука»
12.00, 12.35, 13.00, 13.35 

Сериал «Следаки»
14.00, 15.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала»
16.00 «Тайны мира. Полтер-

гейст»
17.00 «Галактические раз-

ведчики»
18.00 «Оружие»
18.30, 21.20 «Улетное видео 

по-русски»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

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

ные материалы-3» (2)
00.05 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы» (3)
01.55 Х/ф «Последний 

расвет» (3)
03.35 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Комедия «На трезвую 

голову»
06.10 Научная фантастика 

«Видеть всё!»
08.00 Боевик «Пятая за-

поведь»
10.00 Драма «Защита 

Лужина»
12.00 Боевик «Планета 

динозавров»
13.50 Комедия «Бандиты»
16.10 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
18.00 Триллер «Зеленая 

река»
20.00 Боевик «Всем нужна 

Кэт»
22.00 Комедия «Ледяной 

урожай»
00.00 Мягкая эротика 

«Леcби-леди»
01.20 Мягкая эротика «Гру-

дастые автомойщицы»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.15 Сериал «Когда 

её совсем не ждёшь...», 
закл

04.35 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 
2», 3 с.

05.30, 11.10, 12.50, 19.00, 
20.55, 02.55 «Окно в 
кино»

05.35, 02.15 Х/ф «Пока он 
летал»

06.15 Детектив «Когда не 
хватает любви»

07.45 Мелодрама «Серёжа»
09.05 Комедия «Примор-

ский бульвар»
12.00 Сериал «Возвращение 

Будулая», закл
12.55 Х/ф «Море желаний»
13.25 Мелодрама «Мама 

вышла замуж»
14.50 Мюзикл «Красавец-

мужчина»
16.55 Х/ф «Последний День 

Булкина И.С»
17.15 Драма «Исчезнувшая 

империя»
20.00 Сериал «Охотники за 

бриллиантами», 1
21.00 Х/ф «Совсем рядом»
21.40 Комедия «Питер FM»
23.05 Мелодрама «Про 

Клаву Иванову»
00.30 Драма «Дорогой 

Эдисон!»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Девушка с 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «На кого Бог 

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

деньги»
21.15 Комедия «Комедия 

сурового режима»

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

лишнее»
08.00, 12.40, 23.30 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25 М/сериал «Черный 

корсар»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Женские откро-

вения»
11.30, 22.00 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
16.00 М/сериал «Сандокан-1»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Кухня на шпильках»
20.20 «Игры сильнейших»
21.05 «КиноМакси»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Четвер, 5 липня
Cхід 4.54 Захід 21.11
Тривалість дня 16.17

Схід 21.55 
Захід 6.58

ВодолійЄвсевій

ут-1
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Телебачення

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 09.25, 

12.05, 13.15, 15.25, 00.10 
Погода

06.20 М/ф
06.30, 07.15 Формула любви. 

В.Меньшов. 1-2 часть
07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30 Д/ф «Трамплин» ф.1
09.55 Дневник ДПКЕ-2012
10.05 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.10 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.00, 21.20 Деловой мир
12.20, 04.40 «Предвечерье» 

с Т. Щербатюк
12.50, 05.20 Околица
13.30 Х/ф «Ты должен жить»
15.00, 18.20, 01.20, 02.40 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.10 Euronews
15.15, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Летняя шутка с 

Р.Карцевым
16.00 Формула любви
17.00 Мы - патриоты
18.35 По дорогам Украины
18.55 О главном
19.10 Место встречи
20.40 After Live (За кулисами 

Шустер-Live)
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
00.00 Итоги
01.30 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.00 Сериал «Сержант 
Рокка-4» 4с

Канал «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 04.40 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.15 М/сериал (1)
10.00 «Абсолютная пере-

мена - 3»
11.00, 03.15 Х/ф «Компенса-

ция» (1)
12.50 Х/ф «Александра» (1)
14.55, 18.25 Х/ф «Террор 

любовью» (1)
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Змеиная битва» 

(2)
22.10 Х/ф «Анаконда 3: Цена 

эксперимента» (2)
00.05 Х/ф «Анаконда 4: 

Кровавый след» (2)
01.50 Х/ф «Остров страха» 

(3)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 «Утро с ИНТЕРом»
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
08.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Семин»
12.15 Док.сериал «Детек-

тивы»
13.00 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским «
14.00 «Семейный суд»
15.00 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Объявлен в 

розыск»
18.10 Сериал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.35 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 «Вечерний квартал»
22.30 «Большая политика с 

Евгением Киселевым»
02.00 Х/ф «Четыре возраста 

любви» (2)
04.05 Док.сериал «Жад-

ность»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.25, 01.30, 02.50 

Погода
05.25, 02.25 Факты
05.40, 04.25 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.25 Спорт
06.35, 12.35, 13.00 Анекдоты 

по-украински

06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.30, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-8»

12.45 Факты. День
13.15, 20.10 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.25 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
22.05 Джентельмены 

на даче
23.15 Сериал «Алькатрас»
00.20 Голые и смешные
01.35 Сериал «Жены 

футболистов-4»
02.55 Сериал «Герои-4»
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 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 «Мир увле-

чений»
10.30, 23.25 Док.сериал 

«Удивительный мир 
автомобилей» 7 часть

11.30 Док.сериал «Вкусы 
культур»

12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.20 «Городской роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Аэлита» 1 

категория
16.35, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
16.55 «Медицинский 

тележурнал»
17.15 Док.сериал «Магия 

природы»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 Док.сериал «Тайны 

фокусов»
00.15 Док.сериал «Мир 

животных»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50, 01.25 Служба розы-

ска детей
05.55, 06.35 Kids Time
06.00 М/сериал «Семейка 

Аддамс»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 01.25 

Погода
09.00, 15.55 Сериал «Моло-

дожены»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
14.00 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 01.20 Спортрепортер
19.30 Пираньи
21.00 Светлые головы. 

Летние игры
22.00 Кто сверху?
00.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
01.30 Сериал «Сердце-

едки»
02.20 Сериал «Затерянные» 

(2)
03.10, 04.05 Зона ночi
03.10 Благословляю i 

молюся
03.40 Митрополит Дмитро 

Могила
04.10 Подорож у втрачене 

минуле
04.40 Останнiй лоцман
04.50, 05.35 Зона ночi 

Культура
04.55 Майстер музи
05.10 Столицi свiту. Берген. 

Фйорди

СтБ
05.20 «Документальный 

детектив»
06.10, 00.25 Х/ф «За спич-

ками» (1)
08.00 «Зваженi та щасливi»
17.45, 22.00 «Вiкна-Новини»
17.55 «Правила жизни. 

Вкусно...до смерти»
19.00 «Правила жизни. 

Уличный яд»
20.00 «Русские сенсации. 

Свадьба Максима и Аллы»
21.00 «Русские сенсации. 

100 граммов славы»
22.25 Х/ф «Если ты меня 

слышишь» (1)
02.20 «Вiкна-Спорт»
02.30 Х/ф «Сыщик без 

лицензии» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.30 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 15.50 М/фы
07.00, 16.00, 03.30 Страна 

советов
08.00, 04.10 Социальный 

статус: ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «На 

ножах» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Дубравка» (1)
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Евгений 
Евтушенко

15.20, 01.30 Самые загадоч-
ные места Земли (1)

17.55, 01.00 Реальный мир (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Перетурин

22.35 Кинофан: Х/ф «Агент 
пришельцев» (2)

01.50 Кинофан: Х/ф «Крас-
ный бродяга» (2)

04.55 Чудаки
05.40 Экстремикс

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

244 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 97 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 5 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 55 с. (1)

12.15 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30 Даешь моло-

дежь!
13.40, 19.25 Одна за всех
14.10 Сериал «Маргоша» 

5 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

245 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.15 У ТЕТа тато!
19.00, 00.50 БарДак
20.35, 22.00 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 5 с. (3)

00.25 Дурнев + 1
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.15 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10, 17.00, 19.15, 03.40 Со-

бытия Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00, 21.00 Сериал 

«След» (1)
09.00 Сериал «Супруги» (1)
10.00 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
11.00, 05.15 Сериал «Висяки 

- 2» (1)
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.45 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.00 Сериал «Интерны» (1)
00.00 Сериал «Сообще-

ство» (2)
01.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.50 Х/ф «Без ума от 

Мамбо» (1)

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 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 03.35, 04.35 «Об-
зор 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-новости»
07.30 «Утро со звездой»
07.55, 08.35 «Трансмиссия-

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-время»
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

20.10, 21.10, 01.00, 05.15 
«Время. Итоги дня»

15.15 «Сканер»
16.15 «Лесной патруль»
17.25, 04.40 «Не первый 

взгляд»
18.10 «Окно в Европу»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Акцент»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
03.40 «Жизнь интересна»

нтн
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
07.00 Х/ф «Выгодный кон-

тракт» 4 с.(1)
08.20 «Дневник Ukraine 

Trophy 2012»
08.30, 19.00, 01.50, 04.10 

«Свiдок»
09.00 Сериал «Человек 

войны» (1)
11.00 Сериал «CSI: Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.25 Сериал «Литейный»
15.30 Х/ф «24 часа»
17.20 Х/ф «Непобедимый» (1)
19.30 Сериал «1942»
23.30 Х/ф «Серая Сова» (1)
02.20 Х/ф «Город на грани-

це» (3)
04.40 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

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

Эйнштейны» (1)
08.35 М/фы
09.15 «Хали Гали»
10.00, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00 «Давай поженимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00 Сериал «Закрытая 

школа»
16.00 «Одень меня, если 

сможешь»
17.00 «Секреты судьбы»
19.00 «Шикарная жизнь»
20.00 «КВН»
22.40 «Женская лига»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

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

11 Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50, 01.25 Служба розыска 

детей
05.55, 06.35 Kids’ Time
06.00 М/сериал «Семейка 

Аддамс»
06.40 Подъем
06.55, 20.55 «STREET STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.00, 03.10, 
05.05 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 15.55 Сериал «Моло-

дожены»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
14.00 М/сериал «Приключе-

ния Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Клиника семейной 

медицины»
20.30 «Променад»
21.00 «Украинские тра-

диции»
22.00 Кто сверху?
00.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
01.30 Сериал «Сердцеедки»
02.20 Сериал «Затерянные»
03.40 Митрополит Дмитро 

Могила
04.05 Зона ночi
04.10 Подорож у втрачене 

минуле
04.35 «Вечерний разговор»

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

Люся»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»

11.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

12.25 «Кулагин и партнеры»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 «Кривое зеркало»
21.15 Х/ф «Альпинист»
23.10 Х/ф «Обитаемый 

остров»
01.20 Вести.ru. Пятница
01.50 Х/ф «Ольга Сергеев-

на». 5с
03.05 «Комната смеха»

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

Мухтара-2». «Знакомства 
по объявлению», «Охот-
ничий трофей»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «И снова здравствуй-
те!»

10.25 «Спасатели»
11.00 Сериал
12.35 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие»
15.35, 03.00 «Суд при-

сяжных. Окончательный 
вердикт»

16.45 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

18.35 Сериал «Агент особо-
го назначения-2». Фильм 
3.»Полковнику никто не 
пишет» 1 часть., 2 часть

20.25 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

21.15 Сериал «Странствия 
Синдбада». «Путь на 
запад». 7, 8 с.

23.05 «Ахтунг! Руссиш!»
23.55 «Таинственная 

Россия. От Москвы до 
камчатки. Перемещения 
во времени и простран-
стве реальны?»

00.50 «Чужие дети»
01.50 «Прокурорская 

проверка»
04.10 Х/ф «Астенический 

синдром»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
05.15 «Пока все дома»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Сериал «Женский 

доктор»
13.20 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. Рос-

сия - Украина». Финал
23.25 Х/ф «Без мужчин»
01.55 Х/ф «Возле этих 

окон...»
03.20 Х/ф «Мичман Панин»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Женский 

доктор»
10.20 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.25 «ЖКХ»
13.15 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

девочками»
16.05, 01.25 «Поле чудес»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «Фабрика звезд. Рос-

сия - Украина». Финал
20.00 Х/ф «Без мужчин».
22.15 Х/ф «Моя ужасная 

няня»
23.50 Х/ф «Мичман Панин»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот». 1 с.
10.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 5 с. «Конвой»
11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Х/ф «Предлагаю руку 

и сердце»
15.00, 02.00 Сериал «Крот». 

2 с.
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00 Сериал «Золотые 

парни». 10, 05.00 с.
19.00, 00.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»

21.00, 03.00 Сериал «Мо-
сква. Три вокзала-4». 6 с. 
«Стильная смерть»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Экономическая 

программа «Свободные 
люди»

10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

14.15 Лекции и события
16.15 SOS
17.15 Цивилизация. Обе-

щания и предательства
19.30 Революция на диване
21.00 Кабаре Веселый 

ПесецЪ
00.00 Сериал «24»
01.00 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Пан Твардов-

ский»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
09.05 «Культурный обмен»
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Х/ф «Ты у меня одна»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. 

Удэгейцы»
14.30 Сериал «Мужская 

работа»
15.30 «Клуб юмора»
16.50 Петровка, 38
17.15 Х/ф «Артист из Коха-

новки»
19.15 Д/ф «Сверхлюди»
20.50 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
22.45 События. 25-й час
23.20 Х/ф «Герой»
01.35 Сериал «Тайны при-

роды»
03.10 Д/ф «Диеты и по-

литика»
04.00 М/ф «Карлсон 

вернулся», «Мойдодыр», 
«Волшебные очки»

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Путешествие 

пана Кляксы»
08.00 Х/ф «Последний 

дюйм»
09.35 Х/ф «Гонщики»
11.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
14.25 Х/ф «Ночное проис-

шествие»
16.10 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
18.00 Х/ф «Приказано взять 

живым»
19.40 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить» (2)
22.15 Х/ф «Красная палатка»
01.20 Х/ф «Филер»
02.40 Киноляпы
03.40 Саундтреки
04.40 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«На разрыв»
10.35, 18.35, 02.35 Комедия 

«Шекспир по новому: 
Укрощение строптивой»

12.10, 20.10, 04.10 Боевик 
«Ультрафиолет»

13.45, 21.45, 05.45 Триллер 
«Монстры»

15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Столкновение с опас-
ностью»

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

робей на льду»
06.05, 10.05, 14.05 М/сериал 

«Свирепый Бамбр» ф.1, 
«Стрела улетает в сказ-
ку», «Веселая карусель»

07.00 М/сериал «Черный 
пират» 16, 11.00 с., 
«Чудесный сад», «Как 
дед великое равновесие 
нарушил»

08.00, 12.00 «Уроки живой 
природы», «Королев-
ский бутерброд», «Про 
Фому и про Ерему»

15.00 Сказка-комедия 
«Царевич Проша»

16.25 М/сериал «По следам 
Бамбра» ф.2, «Зайка-за-
знайка»

17.00 М/сериал «Черный 
пират» 17 с., «Палка-вы-
ручалка», «Завтра будет 
завтра»

18.00 «Уроки живой приро-
ды», «Жил-был пес»

наше КИно
07.00 Х/ф «Золотая цепь»
09.00 Х/ф «Ищу друга 

жизни»
11.00 Х/ф «Собачий пир»
13.00 Х/ф «Девушка спешит 

на свидание»
14.30 Х/ф «Праздники 

детства»
16.00 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского». 1 с.
17.30 Х/ф «Свадьба Кречин-

ского». 2 с.
19.00 Х/ф «Чужая родня»

21.00 Х/ф «Выстрел в гробу»
23.10 Х/ф «Бич божий»
01.00 Х/ф «Команда «33»»
02.30 Х/ф «Семейный круг»
04.00 Х/ф «Она с метлой, он 

в черной шляпе»
05.30 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Высота «Гамбур-

гер»»
08.00 Х/ф «Глаз ребёнка»
10.00, 04.10 Х/ф «Хороший 

мальчик»
12.00 Х/ф «Экстрамен»
14.00 Х/ф «Сайрус»
16.00 Х/ф «Чудовище во 

мраке»
18.00 Х/ф «Просто Райт»
20.00 Х/ф «Прощай, детка, 

прощай»
22.00 Х/ф «Грабитель»
00.00 Х/ф «На 9 небе»
02.00 Х/ф «Вовар, вор, его 

жена и её любовник»

ноСтальГИЯ
05.00 Д/ф «Александр Сол-

женицын». 1 часть
06.00 «Оба-на-Угол»
06.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». 3 с.
06.50 Х/ф «И это все о 

нем». 3 с.
08.00, 14.00 «А ну-ка, 

девушки!»
09.00, 15.00, 03.00 «Рожден-

ные в СССР»
10.00 «Нам рано жить 

воспоминаниями». 
Фильм-концерт

11.00 Д/ф «Александр Сол-
женицын». 2 часть

12.00 «А я иду...». Фильм-
концерт

12.30 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля». 4 с.

12.50 Х/ф «И это все о 
нем». 4 с.

16.00 «Кинопанорама»
17.00 Д/ф «Весна в Пном-

пене»
18.00 «Мы - клоуны»
18.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». 5 с.
18.50 Х/ф «И это все о 

нем». 5 с.
20.00 «Годы, поколения, 

песни»
21.00 «Колба времени»
22.00 «Взгляд»
23.00 «Очевидное - не-

вероятное»
00.00 «Это было, было...»
00.30 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля». 2 с.
00.45 Х/ф «И это все о 

нем». 2 с.
02.00 «На огонек»
04.00 «Прощание с 

детством». Концерт Вла-
димира Преснякова

телеКлуБ
19.00 Сериал «Следопыт». 

ф.3. «По следам следова-
теля». 3 с.

20.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.2. 
«Матрёшка». 4 с.

21.00 Сериал «Телохра-
нитель-3». ф.2. «Как 
выглядит рай». 1 с.

22.00 Сериал «Отряд специ-
ального назначения». 
1 с.

23.30 Сериал «Отряд специ-
ального назначения». 
2 с.

01.00 Сериал «Следопыт». 
ф.3. «По следам следова-
теля». 4 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита». ф.3. 
«Человеческий фактор». 
1 с.

03.00 Сериал «Телохра-
нитель-3». ф.2. «Как 
выглядит рай». 2 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Миссия. Не-

выполнима»
05.00 Боевик «Миссия. Не-

выполнима 2»
07.10 Боевик «Миссия. Не-

выполнима 3»
09.20 Боевик «Большой 

Стэн»
11.20 Приключения 

«Фантом»
13.10 Драма «Одна неделя»
15.00 Боевик «Механик»
17.00 Комедия «Это раз-

вод!»
19.00 Драма «Девять»
19.10 Драма «Мамонт»
23.30 Триллер «Подозри-

тельные лица»
01.30 Комедия «Дом, где 

говорят»Да»»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галактиче-

ский футбол»
06.30, 07.00, 07.30 М/сериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сила»

08.00 Сериал «Золото 
скифов»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 00.00 «Проспорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00 Х/ф «Смертельное за-

воевание Робина Кука»
12.00, 12.35, 13.00, 13.35 

Сериал «Следаки»
14.00, 15.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала»
16.00 «Тайны мира. Бес-

смертие. В поисках 
живой и мертвой воды»

17.00 «Заговор Богов»

18.00 «Оружие»
18.30, 21.20 «Улетное видео 

по-русски»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

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

кретные материалы-3» 
(2)

00.05 Х/ф «Город Грехов» (3)
02.20 Х/ф «Амазонки и 

гладиаторы» (3)
03.45, 04.20, 04.55, 05.30 

Сериал «Повелитель 
зверей» (2)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Пятая за-

поведь»
06.00 Боевик «Планета 

динозавров»
08.00 Комедия «Бандиты»
10.10 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
12.00 Триллер «Зеленая 

река»
14.00 Комедия «Ледяной 

урожай»
16.00 Фильм ужасов «При-

манки»
18.00 Боевик «Часовой 

механизм»
20.00 Боевик «Неоспори-

мый 3»
21.50 Боевик «Ход коро-

левой»
00.00 Мягкая эротика «Гру-

дастые автомойщицы»
01.20 Мягкая эротика 

«Мстители»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.00 Сериал «Охот-

ники за бриллиантами», 
1 с.

04.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 
2», закл

05.40, 10.55, 13.00, 19.00, 
21.00, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Х/ф «Море желаний»
06.20 Мюзикл «Пришла и 

говорю»
07.45 Х/ф «Всмотритесь в 

это лицо»
09.30 Мелодрама «Русское 

поле»
12.00 Сериал «Как закаля-

лась сталь», 1 с.
13.05 Х/ф «Последний День 

Булкина И.С»
13.25 Мюзикл «Волга-

Волга»
15.05 Мелодрама «Храни 

меня дождь»
16.45 Мелодрама «Старо-

модная комедия»
18.20 Х/ф «Совсем рядом»
20.00 Сериал «Охотники за 

бриллиантами», 2 с.
21.05 Мелодрама «Рожде-

ственская мистерия»
22.40 Трагикомедия 

«Клоун»
01.05 Драма «Шестое июля»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Насреддин 

в Бухаре»
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 «Испанская 

актриса для русского 
министра»

21.15 Комедия «Love-
сервис»

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

лишнее»
08.00, 12.40, 00.00 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25, 16.00 М/сериал 

«Сандокан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Трудный вопрос»
11.30 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Лица вещей»
20.20 «Тур-Гламур»
21.05 Разговоры про это
22.00 Х/ф «Осень. Черта-

ново»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Кабмин на 
связи 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Позиция
19:50 – 20:00 Азбука 

ремёсел

трК «КрИворІЖЖЯ»

П’ятниця, 6 липня
Cхід 4.55 Захід 21.10
Тривалість дня 16.15

Схід 22.21 
Захід 8.15

ВодолійАртемій, Гай
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ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 13.10, 

14.50, 16.25, 18.25, 23.40 
Погода

06.10 М/ф
06.20 Мир православия
07.00, 23.45 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.35 Шустер-Live
09.20 Школа юного супе-

рагента
10.45 Пресс-

конференция 
Президента Украины В. 
Януковича

12.45, 02.15 After Live (За 
кулисами Шустер-Live)

13.15, 19.10 Место встречи
14.55 10+10. Украина - 

Грузия
16.10 Зеленый коридор
16.35 В гостях у Д.Гордона
18.35 Золотой гусь
20.35, 01.40 Кабмин: со-

бытие недели
20.50 Мегалот
20.55 Обратная связь
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20 Международный 

детский фестиваль 
«Счастливые ладони 
2012»

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.20 Эксперт на связи
00.15 Ювелир ТВ
01.50 Театральные сезо-

ны. Лучшее за год
02.35 Сериал «Сержант 

Рокка-4» 5,6с

Канал «1+1»
06.00 М/ф «Смурфы» (1)
06.40 «Настоящие врачи 

- 2»
07.40 «Кулинарные курсы 

с Юлией Высоцкой»
08.05 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10 М/сериал «Русалоч-

ка» (1)
10.35 М/сериал «Тимон и 

Пумба» (1)
11.00, 05.50 «Мир наи-

знанку - 3»
12.30 Х/ф «Влюблен и без-

оружен» (1)
14.30 Х/ф «Я остаюсь» (1)
17.05 Х/ф «Гаишники»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Х/ф «Секта» (1)
00.00 Х/ф «Змеиная битва» 

(2)
01.40 Х/ф «Анаконда 3: Це-

на эксперимента» (2)
03.05 Х/ф «Анаконда 4: 

Кровавый след» (2)
04.25 Х/ф «Остров страха» 

(3)

Интер
04.55 «Парк автомобиль-

ного периода»
05.20 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
08.20 «Городок»
09.00 «Самый умный»
11.00 Х/ф «Большая 

любовь»
13.05 Сериал «Самая 

красивая» 1-4сс За-
ключит. (1)

16.55 «Вечерний квартал»
19.00 «Рассмешить 

комика»
20.00, 01.45 «Подроб-

ности»
20.30 «Вечерний Киев»
22.35 Вечер бокса на «Ин-

тере». Владимир Клич-
ко vs. Тони Томпсон

02.15 Х/ф «Лопухи» (2)
03.30 Х/ф «Четыре возрас-

та любви» (2)

ICTV
05.00, 05.35 Погода
05.05 Свитанок
05.40 Другой футбол
06.10 Козырная жизнь
06.55, 01.45 Сериал «Поли-

цейская академия»
08.45 Звезда YouTube
09.50 Дача
10.20 Квартирный вопрос
11.20 Стоп-10
12.20 Провокатор. Спец-

выпуск
13.20 Спорт
13.25 Твой счет
14.25 Смотреть всем!

15.25 Х/ф «Сквозные 
ранения»

17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Сериал «Честь 

имею!»
23.00 Наша Russia
23.55 Сериал «Тринад-

цатый»
03.10 Удержаться в 

кресле

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 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 7 часть

11.20 «Сад. Огород. 
Цветник»

11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.40 Х/ф «Встреч-

ный» 1 категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 Док.сериал «Тайны 

фокусов»
20.30, 01.30 «Мiсто. Тиждень»
21.10 Д/ф «Обыкновенный 

гений»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Городской роман»
22.40 М/ф
23.00 «Моя свадьба»
23.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Док.сериал
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.35 Сериал «Последний 

аккорд»
07.10 Ревизор
09.00 М/сериал «Утиные 

истории»
09.35 М/сериал «Пингви-

ны из Мадагаскара»
10.00 КабриоЛето
11.05 Пикник
12.10 Новый взгляд
13.10 Кухня на двоих
14.15 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.05 Х/ф «Шальные 

деньги»
17.10 Х/ф «Бумер»
19.45 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...» (2)

23.45 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это « (2)

01.35 Спортрепортер
01.40 Сериал «Сердце-

едки»
03.15, 04.05 Зона ночi
03.20 Українцi Вiра
04.10 Моя адреса - Солов-

ки. Навiщо перекладати 
Вергiлiя

04.30 Я на свiтi такий один
04.40, 05.30 Зона ночi 

Культура
04.45 Микола Лисенко

СтБ
05.20 «Наши любимые М/

фы: Маугли» (1)
06.30 Х/ф «К Черному 

морю» (1)
07.50 «Караоке на Май-

дане»
08.50 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
09.00 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвiст»
11.00 «Невероятная 

правда о звездах»
13.45 «Звездная жизнь. 

Полжизни за мечту»
14.50 «Звездная жизнь. 

Взвешенные и не-
счастные»

15.55 «Звездная жизнь. 
Обмануть звезду»

16.55 «Звездная жизнь. 
Многодетные семьи»

18.00 Х/ф «Медовая 
любовь» (1)

22.00 «Моя правда. Томас 
Андерс. Исповедь 

марионетки»
23.05 «Моя правда. Алек-

сандр Кайдановский»
00.05 Х/ф «Зависть богов» 

(2)
02.40 Х/ф «Цареубийца» (2)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.30, 14.50, 18.55, 

19.55 Погода
06.50, 08.45, 16.00 М/фы
07.00 Ф-стиль
07.25 Будь в курсе!
07.50, 15.40 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
09.00, 21.40 В гостях у 

Дмитрия Гордона. Вла-
димир Перетурин

10.00, 03.05 Неизвестная 
планета (1)

11.00 Х/ф «Волшебный го-
лос Джельсомино» (1)

13.50 За семь морей
14.25 Арт City
16.10 Дневник для роди-

телей
16.35 Новые песни о 

главном
18.15 Кумиры
18.30, 02.10 Социальный 

пульс выходных
19.00 Самые загадочные 

места Земли (1)
20.00, 02.35 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.30, 03.50 Ирод. По ту 
сторону мифа (1)

22.30 Кинофан: Х/ф «Крас-
ный бродяга» (2)

00.40 Кинофан: Х/ф «Не-
куда бежать» (2)

04.40 Лица купюр
05.05 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Твинисы
08.00 Телепузики
08.30 Лентяево
09.30 М/сериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.40 М/сериал «Пукка» (1)
10.10 Ералаш
10.45 Крутоны
11.15 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
13.15 Х/ф «Прыжок вверх» 

(1)
14.55 Королева бала 2
16.00 Даешь молодежь!
17.00 Х/ф «Планета обе-

зьян» (1)
19.20 Х/ф «Елки» (1)
21.15 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
22.15 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.10 Х/ф «Спуск» (3)
00.55 Х/ф «В открытом 

море» (1)
02.35 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.40 События
07.10 События Спорт
07.15, 14.00 Сериал «Ин-

терны» (1)
08.15 Х/ф «Трудный ребе-

нок» (1)
10.00 Тайны звезд
11.00 Сериал «Встречное 

течение» (1)
12.00, 04.00 Сериал «До-

рожный патруль - 2» (1)
16.10 Х/ф «Дуэль» (1)
18.10, 19.20 Сериал «Доро-

га на остров Пасхи» (1)
20.30, 22.25 Сериал «Бе-

жать» (1)
00.20 Сериал «Час Вол-

кова» (1)
02.10 Х/ф «Надзиратель» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 
13.10, 17.20, 00.35, 01.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Не первый взгляд»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»

11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10 «История успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Феерия 

путешествий»
17.45 «Драгоценности»
18.15 «Время интервью»
19.20, 23.45, 01.45, 06.00 

«Тема недели»
19.30, 02.15, 06.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.00, 05.15 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.35 «Большая 
политика»

21.40, 04.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.25 «Дневник Ukraine 

Trophy 2012»
07.30 Сериал «Чисто ан-

глийские убийства» (1)
09.30, 13.00 Сериал «1942»
11.30 «Речовий доказ». 

Киллер «Слепой»
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
15.00 Сериал «Эра стрель-

ца - 2»
19.00 Сериал «Тайны 

следствия - 10» (1)
23.35 «Случайный сви-

детель»
00.00 Х/ф «Денни - цепной 

пес» (2)
01.55 Х/ф «Наемный 

убийца» (2)
03.40 «Речовий доказ»
04.40 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.10, 10.00 М/фы
09.00 М/ф «Приключения 

мишек Гамми» (1)
10.30 Х/ф «Принцесса 

льда» (1)
12.30 М/ф «Мулан» (1)
14.20 Сериал «Дыши со 

мной. Счастье взаймы»
22.10 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
01.25 «Концерт Сары 

Брайтман»
02.40 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.35 Сериал «Последний 

аккорд»
07.10 Ревизор
08.30 «О рыбалке всерьез»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.10 «Respect TV»
11.40 «Клиника семейной 

медицины»
12.10 Новый взгляд
13.10 Кухня на двоих
14.15 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.05 Х/ф «Шальные 

деньги»
17.10 Х/ф «Бумер»
19.45 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

23.45 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это «

01.35 Спортрепортер
01.40 Сериал «Сердце-

едки»
03.15, 04.05 Зона ночi
03.20 Українцi Вiра
04.10 Моя адреса - Солов-

ки. Навiщо перекладати 
Вергiлiя

04.30 Я на свiтi такий один
04.40, 05.30 Зона ночi 

Культура
04.45 Микола Лисенко

Планета-СнГ
05.00, 13.30 «Вся Россия»
05.15 «Кривое зеркало»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
07.15 Х/ф «Гадание на 

бараньей лопатке»
08.50 «В мире животных»
09.20 «Субботник»
10.20 Х/ф «Альпинист»
12.05 «Конферансье на 

все времена. Борис 
Брунов»

13.20 Местное время. 
Вести-Москва

13.40 «Честный детектив»
14.10, 04.10 «Городок». 

Дайджест
14.40 «Власть факта»
15.30, 01.10 Х/ф «Долгая 

дорога к себе»
17.05, 02.35 «Субботний 

вечер»
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Темные воды»
23.20 Х/ф «Северное 

сияние»

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»

07.20 «Просто цирк»
07.50 «Главная дорога»
08.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Рас-
следование»

09.20 «Русская начинка»
09.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.55 «Квартирный 
вопрос»

12.35 Сериал «Дорожный 
патруль-4». «Цена 
свободы», «Выстрелы 
в ночи»

14.25 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

15.15 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-10». 
«Информатор»

16.20 «Очная ставка»
17.20 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память» Памяти Марка 
Минкова

18.30 «Программа»
19.00 « Русские сенсации». 

Информационный 
детектив

20.45 «Ты не поверишь!»
21.35 Сериал «Погоня за 

тенью». «Последняя 
надежда», «Жестокие 
уроки»

23.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

23.55 Сериал «Час Волко-
ва». «Маузер», «Старый 
грех»

01.50 Х/ф «Гу - Га»
04.15 «Кремлёвские по-

хороны»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Х/ф «Прости нас, 

первая любовь»
07.20 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
11.00 «Бриллиантовое 

дело Зои Федоровой»
12.15 Сериал «Тени ис-

чезают в полдень»
15.05 Х/ф «Рита»
16.55 «Звезда» на час»
18.15 «Большая разница»
19.20 «КВН». Премьер-лига
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». 

Финал
23.15 Х/ф «Агора»
01.35 Х/ф «Тревожный 

вылет»
03.05 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»
04.15 Х/ф «Звездный 

инспектор»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Х/ф «Отель для 

собак»
05.00 «Богдан Ступка. Тот 

еще перец»
05.55 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.45 «Слово пастыря»
07.10 Смак
08.05 «Бриллиантовое 

дело Зои Федоровой»
09.15 Сериал «Тени ис-

чезают в полдень»
11.30 Х/ф «Рита»
13.10 «Звезда» на час»
14.05, 15.15 Сериал 

«Вепрь»
15.00 Вечерние новости
16.25 «КВН». Премьер-лига
18.00 «Время»
18.20 «Жестокие игры». 

Финал
20.00 Х/ф «Агора»
22.00 Х/ф «Тревожный 

вылет»
23.25 Х/ф «Прошлогодняя 

кадриль»
00.40 Х/ф «Звездный 

инспектор»
01.55 «Жди меня»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00, 01.30 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Клинч»
10.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 6 «Фамильные 
драгоценности» 1 с.

11.00 Сериал «Шериф-2». 
Фильм 6 «Фамильные 
драгоценности» 2 с.

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером» Гость 
программы. Лев Додин

13.00, 03.00 Х/ф «Зайчик»
14.30 Программа «Живое 

слово»
15.00, 02.00 Сериал «Я тебя 

люблю». 7 с.
16.00, 01.00 «Американ-

ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00 Сериал «Золотые 

парни». 11, 05.00 с.

18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 7 «Тачка» 1 с.
21.00 «Израиль за не-

делю»
22.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 7 «Тачка» 2 с.
23.00 Х/ф «Петровка, 38»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 ЭкспериМенталь-

ный
07.30 SOS
08.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
10.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
12.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30, 04.00 Хайль Херби
14.00 Правдивые исто-

рии. Джеймс Бонд с.1
14.30 На игле распродаж
15.30 Вокруг света
16.30 Политклуб Виталия 

Портникова
18.30 Кабаре Веселый 

ПесецЪ
20.30 Мама, я в эфире!
21.30 Лекции и события
23.30 Искусство свободы
01.00 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Луцина - это 

девушка»

тв Центр
04.55 Марш-бросок
05.30 Х/ф «Жизнь и при-

ключения четырех 
друзей». 1-2 с.

06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Д/ф «Дикая природа 

Окаванго»
08.45 М/ф «Лягушка-путе-

шественница»
09.05 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
10.30, 16.30, 18.00, 22.55 

События
10.50 Городское собрание
11.35 Тайны нашего кино. 

«Отпуск за свой счет»
12.05 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
14.40 Х/ф «Игрушка»
16.45 Петровка, 38
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока»
18.05 «Давно не виде-

лись!»
20.00 «Постскриптум»
21.00 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.15 Х/ф «Попса»
01.30 Сериал «Тайны при-

роды»
03.05 Д/ф «Сверхлюди»

Энтер-ФИльМ
06.00, 05.00 Саундтреки
06.30, 04.40 Киноляпы
06.40 Х/ф «Сильная лич-

ность из 2 «А»»
07.55 Х/ф «Веселые 

истории»
09.35 Х/ф «Тимур и его 

команда»
12.10 Х/ф «Капитан Немо»
16.30 Х/ф «Соль земли»
22.00 Х/ф «Сицилийский 

клан» (2)
00.10 Х/ф «Тринадцать 

дней»
02.35 Х/ф «Тридцатого 

уничтожить» (2)
05.30 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство»
10.35, 18.35, 02.35 Х/ф 

«1814»
12.20, 20.20, 04.20 Боевик 

«Подводная лодка»
13.20, 21.20, 05.20 Мело-

драма «Иллюзионист»
15.15, 23.15, 07.15 Драма 

«Заповедная дорога»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Сказка-

комедия «Царевич 
Проша»

06.25, 10.25, 14.25 М/сери-
ал «По следам Бамбра» 
ф.2, «Зайка-зазнайка»

07.00 М/сериал «Черный 
пират» 17, 11.00 с., «Пал-
ка-выручалка», «Завтра 
будет завтра»

08.00, 12.00 «Уроки живой 
природы», «Жил-был 
пес», «Веселая кару-
сель»

15.00 Х/ф «Ральф, здрав-
ствуй!»

16.10 М/сериал «Ловушка 
для Бамбра» ф.3, «Как 
щенок учился плавать», 
«Отважный Робин Гуд», 
«Как кормили медве-
жонка»

17.00 Фильм-сказка 
«Марья-искусница»

18.15 М/ф «Кто самый 
сильный?», «Ежик плюс 
черепаха»

наше КИно
07.00 Х/ф «Чужая родня»
09.00 Х/ф «Выстрел в 

гробу»
11.10 Х/ф «Бич божий»
13.00 Х/ф «Команда «33»»
14.30 Х/ф «Семейный круг»
16.00 Х/ф «Она с метлой, он 

в черной шляпе»
17.30 Х/ф «Автопортрет 

неизвестного»
19.00 Х/ф «Разные судьбы»
21.00 Х/ф «Допинг для 

ангелов»
23.00 Х/ф «Шереметьево 

- 2»
01.00 Х/ф «Моя любовь»
02.30 Х/ф «Однолюбы»
04.00 Х/ф «Палач»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Экстрамен»
08.00 Х/ф «Чудовище во 

мраке»
10.00, 02.05 Х/ф «Просто 

Райт»
12.00, 04.00 Х/ф «Прощай, 

детка, прощай»
14.00 Х/ф «Грабитель»
15.45 «Плюс кино»
16.15 Х/ф «Принцесса-не-

веста»
18.00 Х/ф «Воды слонам!»
20.10 Х/ф «Голливудленд 

(Смерть супермена)»
22.20 Х/ф «Будь что будет»
00.00 Х/ф «Любовь втроём»

ноСтальГИЯ
05.00 Д/ф «Александр Сол-

женицын». 2 часть
06.00 «А я иду...». Фильм-

концерт
06.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля». 4 с.
06.50 Х/ф «И это все о 

нем». 4 с.
08.00, 02.00 «А ну-ка, 

девушки!»
09.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
10.00 «Кинопанорама»
11.00 Д/ф «Весна в Пном-

пене»
12.00 «Мы - клоуны»
12.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля». 5 с.
12.50 Х/ф «И это все о 

нем». 5 с.
14.00 «Годы, поколения, 

песни»
15.00 «Колба времени»
16.00 «Взгляд»
17.00 «До и после полу-

ночи»
18.00 «Мария Миронова в 

своем репертуаре»
19.20 Х/ф «И это все о 

нем». 6 с.
20.30 «Билли Джоэл в 

Москве»
21.00 «Желтая подводная 

лодка»
22.30 «Пока все дома»
23.00 Д/ф «Александр Сол-

женицын». 1 часть
00.00 «Оба-на-Угол»
00.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля». 3 с.
00.50 Х/ф «И это все о 

нем». 3 с.
04.00 «Нам рано жить 

воспоминаниями». 
Фильм-концерт

телеКлуБ
19.00 Сериал «Следопыт». 

ф.3. «По следам следо-
вателя». 4 с.

20.00 Сериал «Государ-
ственная защита». 
ф.3. «Человеческий 
фактор». 1 с.

21.00 Сериал «Телохра-
нитель-3». ф.2. «Как 
выглядит рай». 2 с.

22.00 Сериал «Отряд 
специального назначе-
ния». 2 с.

23.30 Сериал «Отряд 
специального назначе-
ния». 3 с.

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 1 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита». 
ф.3. «Человеческий 
фактор». 2 с.

03.00 Сериал «Телохра-
нитель-3». ф.2. «Как 
выглядит рай». 3 с.

TV 1000
03.00 Приключения 

«Фантом»
05.00 Боевик «Большой 

Стэн»
07.00 Драма «Возвраще-

ние в Брайдсхед»
09.20 Комедия «Это 

развод!»
10.50 Боевик «Дикий, 

дикий Запад»
12.50 Драма «Мамонт»
15.00 Драма «Девять»
17.10 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
19.00 Боевик «Звёздный 

путь 6. Неоткрытая 
страна»

21.00 Комедия «Дом, где 
говорят»Да»»

23.00 Драма «Молл 
Флэндерс»

01.20 Драма «Футбольные 
гладиаторы»

«2+2»
08.00 «М/фы»
08.30, 08.50 М/сериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила-2»

09.20, 09.40 М/сериал 
«Генератор Рекс»

10.00 «Проспорт»
10.05 «Улетное видео 

по-русски»
10.45, 11.30, 12.30 Сериал 

«Приключения Конана»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 

Премьера т/с «МУР»
17.25, 18.25, 19.30, 20.30 

Сериал «Десантура» (2)
21.30 «По закону звезд»
22.30 Х/ф «Щупальца» (2)
00.30 Х/ф «Город в огне» (2)
02.15, 03.05, 03.55, 04.45 

Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

05.35 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Молодой 

мастер»
05.55 Боевик «Три короле-

вы Сиама»
08.00 Боевик «Часовой 

механизм»
10.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
12.00 Фильм ужасов «При-

манки»
14.00 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
16.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

18.00 Приключения 
«Синдбад и Минотавр»

20.00 Триллер «Рэмбо 4»
22.00 Боевик «Пустыня 

смерти»
00.00 Мягкая эротика 

«Мстители»
01.20 Мягкая эротика 

«Подростки в стране 
игрушек»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Сериал «Охотники за 

бриллиантами», 2 с.
04.55 Мелодрама «Рожде-

ственская мистерия»
06.30 Драма «Наша дача»
08.00 Х/ф «Чудак из пятого 

«Б»
09.25 Мелодрама «Из жиз-

ни отдыхающих»
10.50 Х/ф «Станционный 

смотритель»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Комедия «Труффаль-

дино из Бергамо»
14.10 Мелодрама «Стар-

шая сестра»
15.50 Боевик «Код Апока-

липсиса»
17.35 Комедия «Питер FM»
20.00 Трагикомедия 

«Огни притона»
21.50 Комедия «Любимая 

женщина механика 
Гаврилова»

23.10 Драма «Они шли на 
Восток»

01.35 Х/ф «Прости»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Слуга двух 

господ»
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 «Быть 

влюбленным»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Секрет 

Фараона»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Призрак 

моего дома»

mAXXI-TV
06.30, 08.35, 17.25, 00.30 

MaxxiМузыка
07.45, 17.50 «Сбросим 

лишнее»
08.05 «Сделано руками»
08.55, 17.45 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.05 Йога
09.50, 12.20, 14.45 СоюзМ/ф
10.25, 12.50 Все про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Воспитание до-

машних животных»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
18.20 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.40 «Игры сильнейших»
19.50 «Королева Ели-

завета II. Верховный 
монарх»

20.55 «Женские откро-
вения»

21.40 «КиноМакси»
22.25 Х/ф «Праздник 

любви» II

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Позиция
09:50 – 10:00 Азбука ремё-

сел 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 7 липня
Cхід 4.56 Захід 21.10
Тривалість дня 16.14

Схід 22.44
Захід 9.29

РибиАнтоній, Яков, Іоанн
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.05, 07.55, 09.00, 

16.10, 17.30, 23.30 
Погода

06.10 М/ф
06.20 Это было недавно, 

это было давно. 
М.Жванецкий

07.10 7 чудес Украины
07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.30, 00.20 Ювелир ТВ
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Кто в доме хозяин?
09.50 Как это?
10.15 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.55, 18.05 Формула 

любви
11.55 Караоке для 

взрослых
12.40 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта»
15.25 Ближе к народу
16.15 Золотой гусь
16.40 Шеф-повар страны
17.35 Деловой мир. 

Неделя
19.05 Место встречи
20.30 Д/ф «Евро-2012. 

Итоги»
20.50, 01.45 Главный 

аргумент
21.00, 01.25 Итоги дня
21.20 ДПКЕ-2012. Финал 

национального отбора
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Свои. Иосиф Кобзон
01.20 Тройка, Кено, 

Максима
01.55 Сериал «Сержант 

Рокка-5» 1,2с
05.20 М/сериал «Каспер» 

47-49с

Канал «1+1»
06.40 Х/ф «Лжец» (1)
08.35 М/ф (1)
09.00 «Лото-Забава»
10.10 М/сериал «Русалоч-

ка» (1)
10.35 М/сериал «Тимон и 

Пумба» (1)
11.00 «Кулинарные курсы 

с Юлией Высоцкой»
11.25 «Большая разница 

по-украински»
13.05 «Меняю жену»
14.40, 17.10 Х/ф «Гаишники»
19.30, 23.40 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Любовь-мор-

ковь» (1)
22.40 «Светская жизнь»
00.40 Х/ф «Вульфсбейн: 

человек-волк» (3)
02.15 Х/ф «Я остаюсь» (1)
04.05 Х/ф «Влюблен и без-

оружен» (1)

Интер
05.30 «Самый умный»
06.55 Вечер бокса на «Ин-

тере». Владимир Клич-
ко vs. Тони Томпсон

10.00 «Сваты у плиты»
10.25 Сериал «Небесные 

родственники» 1-8сс. 
Заключительная(1)

18.00 Х/ф «Огуречная 
любовь» 1с.(1)

20.00 «Подробности 
недели»

21.00 Х/ф «Огуречная лю-
бовь» 2с. Заключ.(1)

23.00 Х/ф «Московский 
жиголо» (2)

00.50 Д/ф «Территория 
непознанного. Оракулы 
власти»

01.55 Подробности 
недели

02.40 Х/ф «Большая лю-
бовь» (2)

04.10 Док.сериал «Секрет-
ные территории»

ICTV
05.35, 05.55 Погода
05.40 Факты
06.00, 05.00 Свитанок
06.35 Квартирный вопрос
07.25 Дача
07.55 Анекдоты по-

украински
08.30 Твой счет
09.30 Смотреть всем!
10.30 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Стоп-10
13.25 Наша Russia

14.20 Сериал «Честь 
имею!»

18.45 Факты недели
19.45 Сериал «Охотники за 

караванами»
23.50 Голые и смешные
00.50 Х/ф «Сквозные 

ранения»
02.30 Интерактив. Еже-

недельник
02.45 Сериал «Тринад-

цатый»
04.15 Удержаться в 

кресле

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Подкидыш» 1 

категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Д/ф «Обыкновенный 

гений»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Мечта» 1 

категория
18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Моя свадьба»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 М/ф
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.40 Сериал «Последний 

аккорд»
06.30 Клипсы
06.45 Снова вместе
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/сериал «Утиные 

истории»
09.35 М/сериал «Пингви-

ны из Мадагаскара»
09.55 Светлые головы. 

Летние игры
11.05 Кто сверху?
13.00 Шуры-Амуры
14.05 Мачо не плачут
15.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.40 Х/ф «Бумер»
18.00 Х/ф «Бумер-2» (2)
20.20 Х/ф «Антибумер» (2)
22.00 Пираньи XL
23.00 Х/ф «Жмурки» (3)
01.10 Спортрепортер
01.15 Сериал «Сердце-

едки»
03.00 Зона ночi
03.05 Українцi Надiя
04.00, 05.00 Зона ночi 

Культура
04.05 SOLO-MEA
04.35 Нiмфея кандiда
04.50 Соломон i Годеле

СтБ
05.45 «Наши любимые 

М/фы: Тайна третьей 
планеты» (1)

06.35 Х/ф «Гараж» (1)
08.40 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
08.50 «Едим дома»
10.20, 00.20 «Невероятные 

истории любви»
11.20 «Караоке на Май-

дане»
12.20 «Фермер ищет 

жену - 2»
13.25 «Куб»
15.00 Х/ф «Медовая 

любовь» (1)
19.00 «Битва экстрасен-

сов»
20.05 Х/ф «Осенний 

вальс» (2)
22.15 Х/ф «Никогда не за-

буду тебя» (1)
01.20 Х/ф «Дорога до-

мой» (1)

тонИС
06.00, 03.45 Чудаки
06.15 Х/ф «Близнецы» (1)
07.35, 20.35 Светские 

хроники

08.00 Социальный пульс 
выходных

08.30, 12.00, 15.55, 18.55, 
20.05 Погода

08.45, 17.05 М/фы
09.00 Воспитание дете-

нышей (1)
10.00, 01.35 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
10.40 Ф-стиль
11.10 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Владимир 
Перетурин

12.05 Х/ф «Десять негри-
тят» (1)

14.55 За семь морей
15.30 Арт City
16.00, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.15, 00.45 Неизвестная 

планета (1)
17.55, 00.25 Будь в курсе!
18.30, 01.10 Мир за неделю
19.00 Самые загадочные 

места Земли (1)
20.10 Кумиры
21.00, 02.05 Ты был куми-

ром нашим (1)
22.30 Кинофан: Х/ф «Не-

куда бежать» (2)
03.20 Лица купюр
04.25 Кинофан: Х/ф «За 

пригоршню долларов» 
(2)

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Твинисы
08.00 Телепузики
08.30 Лентяево
09.30 М/сериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.40 М/ф «Дельфин: исто-
рия мечтателя» (1)

11.20 Ералаш
11.40 Х/ф «Прыжок вверх» 

(1)
13.20 Крутоны
13.50 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
14.55 Х/ф «Планета обе-

зьян» (1)
17.10 Х/ф «Елки» (1)
19.00 Королева бала 2
20.00 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.25 Х/ф «Пипец» (2)
00.45 Дурнев + 1
01.10 Х/ф «Спуск» (3)
02.45 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10 Х/ф «Трудный ребе-

нок - 2» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00, 03.50 Сериал «До-

рожный патруль - 2» (1)
14.00, 20.30, 22.15 Сериал 

«Интерны» (1)
15.10 Х/ф «Только вер-

нись!» (1)
17.00, 19.30 Сериал «Доро-

га на остров Пасхи» (1)
19.00, 03.20 События 

недели
00.00 Сериал «Час Вол-

кова» (1)
01.50 Х/ф «Грязное дело» 

(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, 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»
17.25, 23.40 «Рекламная 

кухня»
18.15, 03.40 «Большая 

политика»
19.20, 02.10, 06.20 «Тема 

недели»

19.30, 01.00, 05.15 Обще-
ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

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
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.30 «Дневник Ukraine 

Trophy 2012»
07.35 Сериал «Эра стрель-

ца - 2»
11.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Убийца 
для Бандеры

12.00, 03.50 «Агенты 
влияния»

13.15 Док.сериал «Право-
славные святые»

15.00 Сериал «Тайны 
следствия - 10» (1)

19.00 Сериал «Тело как 
улика»

21.00 Сериал «Закон и 
порядок»

23.00 Х/ф «Сто миллионов 
лет до нашей эры» (2)

00.55 Х/ф «Пауки» (3)
02.25 «Речовий доказ»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/ф «Мулан» (1)
09.00 М/ф «Приключения 

мишек Гамми» (1)
10.00 Х/ф «Суперзвезда» (1)
12.10 Сериал «Дыши со 

мной. Счастье взаймы»
17.00 «Секреты судьбы»
18.00 Х/ф «Держи ритм»
20.15 Х/ф «Просто друзья» 

(1)
22.10 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
01.25 Х/ф «Хороший 

парень»
02.50 «Концерт Сары 

Брайтман»
04.00 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.40 Сериал «Последний 

аккорд»
06.30 Клипсы
06.45 Снова вместе
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/сериал «Утиные 

истории»
09.35 М/сериал «Пингви-

ны из Мадагаскара»
10.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.20 «Родительский 

клуб»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.30 «STREET STYLE»
11.45 Кто сверху?
13.00 Шуры-Амуры
14.05 Мачо не плачут
15.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.40 Х/ф «Бумер»
17.30 «36.6»
18.00 «О рыбаке всерьез»
18.30 «Смотрите, кто 

пришел»
19.00, 03.00 «Новости 

недели»
19.40, 03.40 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Рекламная кухня»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Любимая работа»
22.00 Пираньи XL
23.00 Х/ф «Жмурки»
01.10 Спортрепортер
01.15 Сериал «Сердце-

едки»
04.00, 05.00 Зона ночi 

Культура
04.05 SOLO-MEA
04.35 Нiмфея кандiда
04.50 Соломон i Годеле

Планета-СнГ
05.00 «Вся Россия»
05.15 Х/ф «Темные воды»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Сам себе режиссер»
10.00, 13.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 М/ф
11.30 Х/ф «Подружка моя»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «В огнедышащей 

лаве любви. Светлана 
Светличная»

14.15 «Городок». Дайд-
жест

14.50, 02.10 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя»

16.20, 03.20 «Смеяться 
разрешается»

18.15 «Рассмеши комика»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Леший. Продол-

жение истории»

00.20 Х/ф «Неидеальная 
женщина»

нтв-МИр
05.05 Х/ф «Глинка»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 «Сказки Баженова»
07.50 «Живут же люди!»
08.20 «Их нравы»
09.20, 18.30 «Чистосердеч-

ное признание»
09.55 «Неопознанные 

живые объекты»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Дачный ответ»
12.35 Сериал «Дорожный 

патруль-4». «Ценные 
бумаги», «Несчастли-
вые номера»

14.25 «Развод по-русски»
15.20 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-10». 
«Один процент»

16.20 «И снова здрав-
ствуйте!»

17.20 «Золотая пыль»
20.50 «Тайный шоу-

бизнес»
21.50 Сериал «Погоня за 

тенью». «Дети леса», 
«Футболист»

23.45 Сериал «Час Волко-
ва». «Жестокие игры», 
«Популяция»

01.40 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

02.10 «Суперстар пред-
ставляет: Необыкно-
венный концерт»

04.05 «Кремлёвские по-
хороны»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Остров Оль-

ховый»
06.55 Х/ф «Орел и решка»
08.25 «Служу Отчизне!»
08.55 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Карен Шахназаров. 

Жизнь коротка!»
13.20 Х/ф «Курьер»
15.00 Сериал «Лапушки»
18.55 «День семьи, любви 

и верности». Празднич-
ный концерт

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.35 «Yesterday live»
23.40 «Дзен». 2 с.
01.25 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова»

02.50 «Богдан Ступка. Тот 
еще перец»

03.45 Сериал «Женский 
доктор»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Х/ф «Прости нас, 

первая любовь»
04.15 Х/ф «Орел и решка»
05.40 «Служу Отчизне!»
06.10 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.20 «Здоровье»
07.10 «Непутевые за-

метки»
07.30 «Пока все дома»
08.25, 00.50 Фазенда
09.15 «Карен Шахназаров. 

Жизнь коротка!»
10.10 Х/ф «Курьер»
11.35 Сериал «Лапушки»
15.05 «На все ради любви»
16.00 «День семьи, любви 

и верности». Празднич-
ный концерт. Транс-
ляция из Мурома

18.00 Воскресное «Время»
19.00 «Мульт личности»
19.30 «Yesterday live»
20.25 «Дзен». 2 с.
22.05 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никано-
рова»

23.30 Х/ф «Дядюшкин сон»

RTVI
06.00, 08.00, 01.30 «М/фы»
07.00 Х/ф «Солнце в 

кармане»
09.00 «Ищем выход»
10.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 7 «Тачка» 1 с.
11.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 7 «Тачка» 2 с.
12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
15.00, 02.00 Сериал «Я тебя 

люблю». 8 с.
16.00, 01.00 «Арт-

навигатор»
16.30 «Глобал 3000»
17.00 Сериал «Золотые 

парни». 12, 05.00 с.
18.00 «БЕЗ ДУРАКОВ»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Шериф-2». 
Фильм 8 «Сотрудник» 
1 с.

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером» Гость 
программы. Алексей 
Иващенко

22.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 8 «Сотрудник» 2 
с. (заключительная)

23.00 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел»

TBI
07.00 Хайль Херби
07.30 SOS
09.30 Мама, я в эфире!
10.30 Ювелир ТВ
11.30 Как уходили кумиры. 

Василий Шукшин
12.00 Как уходили кумиры. 

Сергей Бодров
12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 ЭкспериМенталь-

ный
14.00 Правдивые исто-

рии. Джеймс Бонд с.2
14.30 Эксперимент
15.30 Вокруг света
16.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
18.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
18.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
20.30, 03.30 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30 Лекции и события
23.30 «Босяки» с Владом 

Троицким
00.30 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Госпожа Ми-

нистр танцует»

тв Центр
04.45 Крестьянская 

застава
05.20 М/ф «Королева 

Зубная щетка», «Всех 
поймал»

05.50 Х/ф «Жизнь и при-
ключения четырех 
друзей». 3-4 с.

06.50 «Взрослые люди»
07.25 Фактор жизни
08.00 Д/ф «Сафари На-

мибии»
08.45 Наши любимые 

животные
09.15 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу 
винить любовь...»

09.55 «Барышня и 
кулинар»

10.30, 22.55 События
10.45 Х/ф «Мы из джаза»
12.30 «Смех с доставкой 

на дом»
13.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.25 «Доказательства 

вины. Лабиринты 
памяти»

15.15 Таланты и поклонни-
ки. Борис Хмельницкий

16.25 Х/ф «Любовь на 
острие ножа»

20.00 «В центре событий»
21.00 Сериал «Чисто 

английский детектив. 
Инспектор Льюис»

23.15 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»

01.20 Сериал «Тайны при-
роды»

03.05 Д/ф «Самолёт для 
Генсека»

03.55 Д/ф «Григорий 
Бедоносец»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.20 Саундтреки
06.30, 03.50 Киноляпы
06.50 Х/ф «Если есть 

паруса»
08.15 Х/ф «Капитан Немо»
12.20 Х/ф «Соль земли»
22.00 Х/ф «Тринадцать 

дней»
00.40 Х/ф «Сицилийский 

клан» (2)
02.40 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство»
10.35, 18.35, 02.35 Драма 

«Cтрадивари»
12.25, 20.25, 04.25 Боевик 

«Подводная лодка»
13.25, 21.25, 05.25 Комедия 

«Детки в порядке»
15.15, 23.15, 07.15 Мело-

драма «Нанкинский 
пейзаж»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Ральф, здравствуй!»
06.10, 10.10, 14.10 М/сериал 

«Ловушка для Бамбра» 
ф.3, «Как щенок учился 
плавать», «Отважный 
Робин Гуд», «Как корми-
ли медвежонка»

07.00, 11.00 Фильм-сказка 
«Марья-искусница»

08.15, 12.15 М/ф «Кто 
самый сильный?», 
«Ежик плюс черепаха», 
«Веселая карусель»

15.00 Фильм-сказка «Со-
ловей»

16.25 М/сериал «Котенок 
по имени Гав» вып.1, 
«Коля, Оля и Архимед»

17.00 М/ф «Лапландские 
сказки»

18.15 М/ф «Кот, который 

гулял сам по себе», «Се-
ребряное копытце»

наше КИно
07.00 Х/ф «Разные судьбы»
09.00 Х/ф «Допинг для 

ангелов»
11.00 Х/ф «Шереметьево 

- 2»
13.00 Х/ф «Моя любовь»
14.30 Х/ф «Однолюбы»
16.00 Х/ф «Палач»
19.00 Х/ф «Садовник»
21.00 Х/ф «Мечтать не 

вредно»
23.00 Х/ф «Замок»
01.00 Х/ф «Музыкальная 

история»
02.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
04.00 Х/ф «Клуб женщин». 

1 с.
05.30 Х/ф «Клуб женщин». 

2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Грабитель»
08.00 Х/ф «Принцесса-не-

веста»
10.00, 02.10 Х/ф «Воды 

слонам!»
12.10, 04.15 Х/ф «Гол-

ливудленд (Смерть 
супермена)»

14.20 Х/ф «Будь что будет»
16.00 Х/ф «Иллюзионист»
17.30 «Плюс кино»
18.05 Х/ф «Челюсти 3D
20.00 Х/ф «Тринадцатый 

отдел»
22.00 Х/ф «Доктор Кинси»
00.00 Х/ф «Бунраку»

ноСтальГИЯ
05.00 «Весна в Пномпене»
06.00 «Мы - клоуны»
06.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля». 5 с.
06.50 Х/ф «И это все о 

нем». 5 с.
08.00 «Годы, поколения, 

песни»
09.00 «Колба времени»
10.00 «Взгляд»
11.00 «До и после полу-

ночи»
12.00 «Мария Миронова в 

своем репертуаре»
13.20 Х/ф «И это все о 

нем». 6 с.
14.30 «Билли Джоэл в 

Москве»
15.00 «Желтая подводная 

лодка»
16.30 «Пока все дома»
17.00 «Брейн-ринг»
18.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
19.00 Телеспектакль «С 

Луны свалился»
20.00 «Как это делалось в 

Одессе?!»
21.45 «Вячеслав Добры-

нин. Автопортрет»
23.00 Д/ф «Александр Сол-

женицын». 2 часть
00.00 «А я иду...». Фильм-

концерт
00.30 М/ф «Приключения 

капитана Врунгеля». 4 с.
00.50 Х/ф «И это все о 

нем». 4 с.
02.00 «А ну-ка, девушки!»
04.00 «Кинопанорама»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 1 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита». 
ф.3. «Человеческий 
фактор». 2 с.

21.00 Сериал «Телохра-
нитель-3». ф.2. «Как 
выглядит рай». 3 с.

22.00 Сериал «Отряд 
специального назначе-
ния». 3 с.

23.30 Сериал «Отряд 
специального назначе-
ния». 4 с.

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 2 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита». 
ф.3. «Человеческий 
фактор». 3 с.

03.00 Сериал «Телохра-
нитель-3». ф.2. «Как 
выглядит рай». 4 с.

TV 1000
03.00 Драма «Возвраще-

ние в Брайдсхед»
05.20 Боевик «Дикий, 

дикий Запад»
07.20 Боевик «Большой 

Стэн»
09.20 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
11.00 Драма «Молл 

Флэндерс»
13.10 Комедия «Моя 

первая свадьба»
15.00 Боевик «Звёздный 

путь 6. Неоткрытая 
страна»

17.00 Комедия «Страна 
чудаков»

19.00 Драма «Черная 
cмерть»

21.00 Драма «Последняя 
любовь на Земле»

23.00 Драма «Футбольные 
гладиаторы»

01.00 Боевик «Воины 
света»

«2+2»
08.00 «М/фы»
08.30, 08.50 М/сериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сверхсила-2»

09.20, 09.40 М/сериал 
«Генератор Рекс»

10.00 «Улетное видео 
по-русски»

10.45, 11.30, 12.30 Сериал 
«Приключения Конана»

13.30 Цикл «Апокалипсис». 
Фильм 1 Земля

14.30 Цикл «Апокалипсис». 
Фильм 2 Луна

15.30 Цикл «Апокалипсис». 
Фильм 3 Солнце

16.30 Цикл «Апокалипсис». 
Фильм 4 Вселенная

17.25, 18.25, 19.30, 20.30 
Сериал «Десантура» (2)

21.30 «Гагарин. Последний 
полет»

22.30 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (2)

01.10 Х/ф «Город Грехов» 
(3)

03.15 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Три короле-

вы Сиама»
06.10 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
08.10 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

10.00 Фильм ужасов «Гру-
зовик-призрак»

12.00 Комедия «Плохой 
Санта»

14.00 Приключения 
«Синдбад и Минотавр»

16.00 Боевик «Зона 
смерти»

18.00 Комедия «Ледяной 
урожай»

20.00 Боевик «Механик»
22.00 Боевик «Смертонос-

ный воин»
00.00 Мягкая эротика 

«Подростки в стране 
игрушек»

01.20 Мягкая эротика 
«Сочная 3»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Трагикомедия 

«Огни притона»
05.40 Комедия «Здрав-

ствуйте, я ваша тётя!»
07.20 Комедия «All 

inсlusive, или Всё 
включено!»

08.55 Комедия «Формула 
любви»

10.25 Комедия «Отдамся в 
хорошие руки»

12.10 Х/ф «Любовь и 
голуби»

13.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 3»

17.20 Комедия «Пять 
невест»

20.00 Трагикомедия «Со-
бачье сердце»

22.15 Комедия «Сваты»
00.35 Драма «Алиса и 

букинист»
01.55 Кинороман «Душа 

зовёт»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «В степях 

Украины»
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 «Послед-

нее дело Вареного»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Сыщик пе-

тербургской полиции»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Путе-

шествие мсье Перри-
шона»

mAXXI-TV
06.30, 08.40, 18.20, 00.20 

MaxxiМузыка
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05 «Сделано руками»
09.00, 17.55 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.30 Йога
09.45, 14.40, 18.00 СоюзМ/ф
10.20, 19.10, 21.20 Все 

про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Королева Ели-

завета II. Верховный 
монарх»

12.45 «Трудный вопрос»
13.20 «Ukrainian Fashion 

Week»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.35 «В поисках новых 

впечатлений»
20.05 «Женские откро-

вения»
20.50 «Игры сильнейших»
21.30 «Разговоры про 

это»
22.00 Х/ф «Любовь в воз-

духе» II

трК «КрИворІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

Неділя, 8 липня
Cхід 4.57 Захід 21.09
Тривалість дня 16.12

Схід 23.05 
Захід 10.41

РибиНікон, Петро

ут-1
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 2 липня ВІВТОРОК, 3 липня СЕРЕДА, 4 липня ЧЕТВЕР, 5 липня П’ЯТНИЦЯ, 6 липня СУБОТА, 7 липня НЕДІЛЯ, 8 липня
СПорт 1

06.30 Футбол. Англия. Бристоль 
Сити - Мидлсбро

08.30, 04.45 Кубок мира по 
стрельбе из лука

09.05, 00.05 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при России, гонки

10.20, 20.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Твенте - Бреда

12.10, 05.15 Гольф. Портреты
13.00 Гольф. Европейский тур 

2012. The Irish Open. Север-
ная Ирландия. Первый день

17.45 Гольф. Обзор
18.20, 03.00 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Финал Четырех. 
Финал. ЦСКА - Уникс

22.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Саутгемптон 
- Блэкпул

01.20 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Эредивизие. ПСВ - АЗ

СПорт 2
06.20, 23.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
АЗ - Венло

08.00, 01.30 Гольф. Европейсь-
кий тур 2012. Северная 
Ирландия. Четвертый день

12.35, 18.00 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при России. Гонки

13.45, 19.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Бирмингем - Вест Хэм

15.40, 01.00 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

16.20, 21.30, 05.55 Теннис ATP. 
Aircel Chennai Open. Индия. 
1/4 финала. Села - Ранич

21.00 Гольф. Обзор

EurosporT
09.30 Мотоспортивный журнал
09.40 Спортивный путь
09.45, 13.45 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 1
11.00, 20.15 Снукер. Вуси Клас-

сик (Китай). Финал
12.15, 18.45, 02.00 Легкая атле-

тика. Чемпионат Европы. 
Хельсинки. День 5

13.30 Легкая атлетика. Журнал
15.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Этап 2
21.45, 23.45 Вот это да!!!
22.00 Про рестлинг. Обзор WWE
22.45 Про рестлинг. США
00.00 Футбол. Евро-2012. Финал
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 13.30, 02.15 ФИНАЛ. УЕФА 

ЕВРО 2012
08.30 Большой футбол. Пре-

мьера
10.00 Д/сериал «Классика 

ЕВРО». Испания - СССР 1964 г
10.30 Д/сериал «Лучшие голы 

европейского футбола». 5 с.
11.25 Украина - Греция. Пляж-

ный футбол. Квалификация 
к ЧМ-2013

12.25 LIVE. Украина - Молдова. 
Пляжный футбол. Квалифи-
кация к ЧМ-2013

16.00, 17.20, 18.30 Street Style
16.10 LIVE. Россия - Германия. 

Пляжный футбол. Квалифи-
кация к ЧМ-2013

17.30 Украина - Молдова. 
Пляжный футбол. Квалифи-
кация к ЧМ-2013

18.40 LIVE. Португалия - Греция. 
Пляжный футбол. Квалифи-
кация к ЧМ-2013

19.45 «ЕВРОЖАРА». Итоги 
УЕФА ЕВРО 2012

21.15 Португалия - Испания. 
УЕФА ЕВРО 2012

23.15 Д/сериал «Лучшие матчи 
европейского футбола». 1 с.

23.45 Германия - Италия. УЕФА 
ЕВРО 2012

01.45 Д/сериал «Классика 
ЕВРО». Франция - Испания 
1984 г

04.45 Д/сериал «Классика ЕВ-
РО». ФРГ - Бельгия 1980 г

05.15 Промо

СПорт 1
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Финал Четырех. Финал. 
ЦСКА - Уникс

07.55, 17.10, 02.20 Футбол. Ан-
глия. Саутгемптон - Блэкпул

09.45 Кубок мира по стрельбе 
из лука

10.20, 20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. АЗ - Венло

12.10 Гольф. Европейский тур 
2012. The Irish Open. Север-
ная Ирландия. Второй день

19.00 Гольф. PGA. AT&T National. 
Обзор турнира

22.00 Футбол. Англия. Рединг 
- Вест Хэм

23.55 Гольф. Обзор
00.30 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Твенте - Бреда
04.00 Теннис АТР. Brisbane 

International Open. Австралия. 
Финал. Долгополов - Мари

СПорт 2
07.35, 17.15, 03.35 Футбол. Чем-

пионат Нидерландов. Эре-
дивизие. Аякс - Гронинген

09.25, 01.25 Гольф. Обзор
10.00, 19.05 Футбол. Англия
11.50 Гольф. Портреты
12.45, 21.00, 05.20 Теннис ATP. 

Индия. 1/4 финала. Сугита - 
Альмагро

16.05, 00.20 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при России. Гонки

02.00 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

02.35 Гольф. Обзор

EurosporT
09.30 Фитнес. Журнал
09.40 Спортивный путь
09.45, 14.00 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 2
10.45 Вот это да!!!
11.45 Футбол. Евро-2012. Финал
13.45 Конноспортивный журнал
15.00, 01.15 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 3
18.45 Футбол. Чемпионат 

Европы среди игроков до 19 
лет. Франция - Сербия

20.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди игроков до 19 лет. 
Эстония - Португалия

22.45 Бокс. Матч за титул чем-
пиона мира по версии WBO

00.15 Автоспорт. Трофей 
Ламборгини. Франции

00.45 Автоспорт. Обзор

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 11.40, 17.20, 18.30 

Street Style
06.05 Украина - Швеция. УЕФА 

ЕВРО 2012
08.05 Россия - Чехия. УЕФА ЕВРО 2012
10.00 Д/сериал «Классика ЕВРО»
10.30 Россия - Германия. Пляжный 

футбол. Квалификация к 
ЧМ-2013

11.45 Португалия - Греция. Пляж-
ный футбол. Квалификация 
к ЧМ-2013

12.50, 19.45 Футбол для детей от 
Жозе Моуриньо. 1 с.

13.20 Португалия - Испания. 
УЕФА ЕВРО 2012

15.20 Германия - Италия. УЕФА 
ЕВРО 2012

17.25 LIVE. Португалия - Украина. 
Пляжный футбол. Квалифика-
ция к ЧМ-2013

18.40 LIVE. Россия - Польша. Пляж-
ный футбол. Квалификация 
к ЧМ-2013

20.15 Дания - Португалия. УЕФА 
ЕВРО 2012

22.15 Д/сериал «Лучшие матчи 
европейского футбола». 2 с.

22.45 ФИНАЛ. УЕФА ЕВРО 2012
01.15 Д/сериал «Классика ЕВРО». 

Нидерланды - Англия 1988 г
01.45 Барселона - Вильяреал. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

03.45 Заря - Металлист. Лучшие 
матчи чемпионата Украины 
2011/2012

05.45 Промо

СПорт 1
06.30, 17.20, 02.45 Футбол. Ан-

глия. nPower Championship. 
Рединг - Вест Хэм

08.25, 19.15, 00.00 Гольф. Портреты
09.15, 20.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Аякс - Гронинген
11.10 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при России. Гонки
12.25 Гольф. The Irish Open. Север-

ная Ирландия. Третий день
22.00 Футбол. Англия. Порт-

смут - Саутгемптон
01.00 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов.  АЗ - Венло

СПорт 2
08.30, 02.20 Формула-1 на воде 

2012. Гран-при России. Гонки
09.45, 00.35 Футбол. Англия. 

Уотфорд - Рединг
11.35, 00.00 Кубок мира по 

стрельбе из лука. Обзор
12.15, 19.00, 05.10 Теннис ATP. 

Aircel Chennai Open. Индия. 
1/2 финала. Ранич - Альмагро

13.45, 20.30 Теннис ATP. Aircel 
Chennai Open. Индия. 1/2 
финала. Типсарэвич - Соеда

15.15 Экстра-футзал
15.40, 22.10, 03.25 Футбол. Чемпио-

нат Нидерландов. Твенте - Аякс
17.30 Гольф. Портреты
18.30 Гольф. Обзор

EurosporT
09.30, 14.00 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 3
10.30 Футбол. Евро-2012. Финал
12.30 Футбол. Чемпионат 

Европы среди игроков до 19 
лет. Франция - Сербия

13.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди игроков до 19 лет. 
Эстония - Португалия

15.00, 00.00 Тур де Франс. Этап 4
18.45 Вот это да!!!
19.30 Вместе в Лондон. Журнал
19.40 Event Discovery. Журнал
19.45 Спортивный путь. Журнал
19.50, 23.15 Избранное по средам
19.55 Конный спорт. Классиче-

ская с. (Германия)
20.55 Конный спорт. Кубок на-

ций. Роттердам (Бельгия)
21.55 Новости конного спорта
22.00 Выбор месяца
22.05 Гольф. USPGA. AT&T National
23.05 Гольф клуб. Новости гольфа
23.10 Яхт клуб
23.20 Направление - гольф. 

Журнал
23.25 Олимпийский журнал
23.50 Направление - спорт. 

Журнал
23.55 Бизнес-класс. Журнал
00.45 Снукер. Вуси Классик Финал

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 11.40, 17.20, 18.30 

Street Style
06.05 Украина - Франция. УЕФА 

ЕВРО 2012
08.05 Дания - Португалия. УЕФА 

ЕВРО 2012
10.00 Д/сериал «Классика ЕВРО»
10.30 Португалия - Украина. 

Пляжный футбол. Квалифи-
кация к ЧМ-2013

11.45 Россия - Польша. Пляж-
ный футбол. Квалификация 
к ЧМ-2013

12.50, 19.45 Футбол для детей 
от Жозе Моуриньо. 2 с.

13.20 Нидерланды - Германия. 
УЕФА ЕВРО 2012

15.20 Россия - Чехия. УЕФА 
ЕВРО 2012

17.25, 18.40 LIVE. Пляжный фут-
бол. Квалификация к ЧМ-2013

20.15 Германия - Италия. УЕФА 
ЕВРО 2012

22.15 Д/сериал «Лучшие матчи 
европейского футбола». 3 с.

22.45 Португалия - Испания. 
УЕФА ЕВРО 2012

00.45 Д/сериал «Классика ЕВРО»
01.15 Сарагоса - Реал. Лучшие 

матчи чемпионата Испании 
2011/2012

05.30 Промо

СПорт 1
07.30, 03.10 Формула-1 на 

воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

08.45, 17.30, 04.15 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
Портсмут - Саутгемптон

10.45, 20.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Твенте - Аякс

12.40 Гольф. Европейский тур 
2012. The Irish Open. Север-
ная Ирландия. Четвертый 
день

19.30, 02.45 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

22.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Кристал 
Пэлес - Бирмингем

00.00 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

00.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Аякс - Гронинген

СПорт 2
06.35 Теннис ATP. Aircel Chennai 

Open. Индия. 1/2 финала. 
Типсарэвич - Соеда

08.10, 16.55, 03.20 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Фейенорд - АЗ

10.00, 19.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Ноттингем Форест - Саут-
гемптон

11.50 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

12.50, 21.45, 05.05 Теннис ATP. 
Aircel Chennai Open. Индия. 
Финал. Ранич - Типсарэвич

18.45 Первый украинский 
гольф опыт

21.15 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

01.40 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

02.45 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

EurosporT
09.30 Спортивный путь. 

Журнал
09.35 Автоспорт. Мировая с. 

Рено. Германия. Обзор
10.00 Снукер 6-Reds. Чемпи-

онат мира. Таиланд. 1/16, 
12.00 финала

13.45 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 4

15.00, 01.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 5

18.30 Снукер 6-Reds. Чемпи-
онат мира. Таиланд. 1/8 
финала

21.00 Вот это да!!!
22.00 Сильнейшие люди 

планеты. Австралия
23.00 Боевые искусства. 

Смешанные единоборства. 
EFC Africa

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 20.15 ФИНАЛ. УЕФА ЕВРО 

2012
08.30 Нидерланды - Германия. 

УЕФА ЕВРО 2012
10.30, 11.45 Пляжный футбол. 

Квалификация к ЧМ-2013
11.40, 17.20, 18.30 Street Style
12.50, 19.45 Футбол для детей 

от Жозе Моуриньо. 3 с.
13.20 Швеция - Англия. УЕФА 

ЕВРО 2012
15.20 Португалия - Нидерлан-

ды. УЕФА ЕВРО 2012
17.25, 18.40 LIVE. Пляжный 

футбол. Квалификация к 
ЧМ-2013

22.45 Док.сериал «Лучшие 
матчи европейского фут-
бола». 4 с.

23.15 Украина - Швеция. УЕФА 
ЕВРО 2012

01.15 Реал - Хетафе. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

03.15 Футбол: Досадно и смешно
05.30 Промо

СПорт 1
06.15, 16.20, 01.10 Футбол. Англия. 

Кристал Пэлес - Бирмингем
08.15, 20.30 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
08.50, 18.15, 02.55 Гольф. Saint 

Omer Open. Обзор
09.50, 22.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Фейенорд - АЗ
11.45 Бадминтон. Singapore 

Open. 1/4 финала
15.45, 00.40 Кубок мира по 

стрельбе из лука
19.15, 05.30 Формула-1 на воде 

2012. Гран-при России. Гонки
21.05 Теннис АТР Open de Nice. 

Франция. Финал. Альмагро 
- Бэйкер

03.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Твенте - Аякс

СПорт 2
08.40, 19.05, 02.55 Футбол. Ан-

глия. Ковентри - Миддлсбро
10.10, 17.30, 01.30 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
10.45, 04.25 Кубок мира по 

стрельбе из лука. Обзор
11.20 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при России. Гонки
12.30, 20.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Аякс - Венло
14.30, 22.30, 05.00 Теннис ATP. 

Brisbane International Open. 
Австралия. 1/4 финала. 
Багдатис - Мари

15.55, 00.00 Теннис ATP. 
Brisbane International Open. 
Австралия. 1/4 финала. Ис-
томин - Томич

18.00, 02.00 Гольф. Портреты

EurosporT
09.30 Спортивный путь. Журнал
09.35 Снукер 6-Reds. Чемпионат 

мира. Таиланд. 1/4 финала
11.00 Снукер 6-Reds. Чемпионат 

мира. Таиланд. 1/2 финала
13.00 Вот это да!!!
13.30 Фитнес. Журнал
13.45 Вместе в Лондон. Олим-

пийский журнал
14.00 Тур де Франс. Этап 5
15.00, 01.30 Тур де Франс. Этап 6
18.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди игроков до 19 лет. 
Франция - Хорватия

20.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди игроков до 19 лет. 
Португалия - Испания

22.00 Бокс. Bigger’s better. Бои в 
тяжелом весе

00.00 Автоспорт. Ралли IRC. День 1
00.30 Сильнейшие люди планеты. 

Чемпионаская лига. Сербия

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 11.40, 17.20, 18.30 

Street Style
06.05 Англия - Украина. УЕФА 

ЕВРО 2012
08.05 Швеция - Англия. УЕФА 

ЕВРО 2012
10.00 Д/сериал «Классика ЕВРО»
10.30, 11.45 Пляжный футбол. 

Квалификация к ЧМ-2013
12.50, 19.45 Футбол для детей 

от Жозе Моуриньо. 4 с.
13.20 Дания - Португалия. УЕФА 

ЕВРО 2012
15.50 Д/ф «Базилевич»
16.55 Док.сериал «Классика ЕВ-

РО». Россия - Испания 2008 г
17.25, 18.40 LIVE. Пляжный фут-

бол. Квалификация к ЧМ-2013
20.15 Россия - Чехия. УЕФА 

ЕВРО 2012
22.15 Д/сериал «Лучшие матчи 

европейского футбола». 5 с.
22.45 Украина - Франция. УЕФА 

ЕВРО 2012
00.45 Futbol Mundial. Премьера
01.15 Барcелона - Осасуна. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

03.15 Футбол: Досадно и смешно
03.30 Карпаты - Шахтер. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

05.30 Промо

СПорт 1
06.30, 12.00, 02.00 Бадминтон. 

Singapore Open. 1/4 финала
07.35, 16.00 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
08.05 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Бристоль 
Сити - Мидлсбро

10.05, 19.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Аякс - Венло

14.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Финал Четырех. Финал. 
ЦСКА - Уникс

16.35 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала

17.55, 23.05 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при России. Гонки

21.05 Футбол. Англия. Бирмин-
гем - Вест Хэм

00.15 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Фейенорд - АЗ

03.00 Футбол. Англия. Кристал 
Пэлес - Бирмингем

04.50 WSB. Всемирная с. Бокса 
2011-2012. Лондон. Individual 
Finals

СПорт 2
06.15 Теннис ATP. Brisbane 

International Open. Австралия. 
1/4 финала. Истомин - Томич

07.40, 16.50, 03.15 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. Эре-
дивизие. Твенте - Херенвен

09.35, 20.40 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при России. Гонки

10.45, 18.45, 01.25 Футбол. Ан-
глия. Саутгемптон - Лестер

12.40, 00.50 Гольф. Обзор
13.15, 21.55, 05.05 Теннис ATP. 

Brisbane International Open. 
Австралия. 1/2 финала. 
Долгополов - Симон

14.55, 23.25 Теннис ATP. Brisbane 
International Open. Австра-
лия. 1/2 финала. Мари - Томич

16.15 Первый украинский 
гольф опыт

EurosporT
09.30 Фитнес. Журнал
09.45, 00.00 Автоспорт. Ралли 

IRC. Сан-Марино. День 1
10.15 Снукер 6-Reds. Чемпионат 

мира. Таиланд. 1/2 финала
12.15 Футбол. Чемпионат Евро-

пы среди игроков до 19 лет. 
Португалия - Испания

13.45 Тур де Франс. Этап 6
15.00, 00.45 Тур де Франс. Этап 7
18.30 Вот это да!!!
19.00, 02.00 Плавание. Открытый 

чемпионат. Париж. День 2
21.00 Бойцовский клуб
22.00 Боевые искусства. Супер-

битва. Румыния
23.50 Картина дня. Журнал
23.55 Спортивный путь. Журнал
00.30 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 1

тК «ФутБол»
06.00, 10.25, 11.40, 17.20, 18.30 

Street Style
06.05 Германия - Италия. УЕФА 

ЕВРО 2012
08.00, 22.45 ФИНАЛ. УЕФА ЕВРО 2012
10.30, 11.45, 01.45 Пляжный фут-

бол. Квалификация к ЧМ-2013
12.50 Док.сериал «Классика 

ЕВРО». Чехия - Россия 1996 г
13.20 Россия - Чехия. УЕФА 

ЕВРО 2012
15.20 Нидерланды - Германия. 

УЕФА ЕВРО 2012
17.25, 18.40 LIVE. Пляжный фут-

бол. Квалификация к ЧМ-2013
19.45 Д/сериал «Классика ЕВ-

РО». Англия - Румыния 2000 г
20.15 Англия - Украина. УЕФА 

ЕВРО 2012
22.15 Д/сериал «Лучшие матчи 

европейского футбола». 6 с.
01.15 Д/сериал «Классика ЕВРО». 

Югославия - Испания 2000 г
02.50 Футбол: Досадно и смешно
03.00 Шахтер - Арсенал. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

05.30 Промо

СПорт 1
08.00, 12.50, 03.35 Бадминтон. 

Singapore Open. 1/2 финала
09.10, 02.35 Формула-1 на воде 

2012. Гран-при России. Гонки
10.20 Гольф. Обзор
10.55, 22.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Твенте - 
Херенвен

15.30, 00.40, 04.40 Футбол. Ан-
глия. Бирмингем - Вест Хэм

17.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Аякс - Венло

19.25 WSB. Всемирная с. Бокса 
2011-2012. Лондон. Individual 
Finals

СПорт 2
06.35 Теннис ATP. Brisbane 

International Open. Австра-
лия. 1/2 финала. Мари - Томич

08.00, 14.45, 00.50 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
Витесс - Аякс

09.35, 19.15 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

10.10, 16.40, 02.20 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
Вест Хэм - Миллоул

12.10, 23.05, 04.10 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

13.20, 21.40, 05.15 Теннис ATP. 
Brisbane International Open. 
Австралия. Финал. Долгопо-
лов - Мари

16.15 Экстра-футзал
18.40, 00.20 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
19.50 Футбол. Англия. Саутгем-

птон - Лестер

EurosporT
09.30, 11.45 Вот это да!!!
09.45 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 1
10.00 Автоспорт. с. GP3. Силь-

верстоун. Заезд 1
10.30 Автоспорт. с. GP3. Силь-

верстоун. Заезд 2
11.00, 13.30 Тур де Франс. Этап 7
12.45 Автоспорт. Суперкубок 

Порше. Сильверстоун 
14.00, 00.30 Тур де Франс. Этап 8
18.30, 01.30 Снукер 6-Reds. Чем-

пионат мира. Таиланд. Финал
20.30 Бокс. Bigger’s better. Бои в 

тяжелом весе
22.00 Бокс. Матч за титул IBF во 

втором среднем весе
23.55 Картина дня. Журнал
00.00, 02.15 Мотоспортивный 

журнал
00.15 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 2
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 12.10, 18.30 Street 

Style
06.05 Россия - Чехия. УЕФА 

ЕВРО 2012
08.05 Португалия - Испания. 

УЕФА ЕВРО 2012
10.00 Док.сериал «Классика ЕВ-

РО». СССР - Нидерланды 1988 г
10.30 Д/ф «Футбол в Новом 

Свете»
12.30, 17.00 Futbol Mundial
13.00 ФИНАЛ. УЕФА ЕВРО 2012
15.30 Д/сериал «Классика 

ЕВРО»
15.55, 01.15, 02.25 Пляжный фут-

бол. Квалификация к ЧМ-2013
17.25, 18.40 LIVE. Пляжный 

футбол. Квалификация к 
ЧМ-2013

20.15 Швеция - Англия. УЕФА 
ЕВРО 2012

22.15 Док.сериал «Лучшие 
матчи европейского фут-
бола». 7 с.

22.45 Дания - Португалия. УЕФА 
ЕВРО 2012

00.45 Док.сериал «Классика ЕВ-
РО». Дания - Германия 1992 г

02.20 Футбол: Досадно и смешно
03.30 Александрия - Метал-

лист. Лучшие матчи чемпио-
ната Украины 2011/2012

05.30 Промо

До уваги страхувальників!
Відповідно до Закону «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове соці-
альне страхування» сума внесків, нарахованих 
на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на вироб-
ництві та професійного захворювання, строк 
сплати яких не настав на 1 січня 2011 року, 
підлягають сплаті в порядку, що діяв до 1 січня 
2011 року, тобто на рахунки відповідних робо-
чих органів виконавчої дирекції Фонду.

Суб’єкти господарювання, які мають забор-
гованість зі сплати страхових внесків станом 
на 1.01.2011 р. подають до відділення Фонду 
щоквартально звітність щодо сплати страхо-
вих коштів до повного погашення заборгова-
ності за формою, затвердженою постановою 
правління Фонду від 30.11.2010 р. за № 31.

Також всі страхувальники один раз на рік до 
25 січня року, наступного за звітним, подають 
до робочих органів виконавчої дирекції Фонду 
відомість розподілу чисельності працівників, 
річного фактичного обсягу реалізованої про-
дукції за видами економічної діяльності, та 
щорічно, на підставі відомості розподілу, здій-
снюється перегляд з початку поточного року 

належності страхувальника до класу профе-
сійного ризику виробництва за основним ви-
дом економічної діяльності.

У разі зміни основного виду економічної 
діяльності, що тягне за собою зниження класу 
професійного ризику виробництва, робочим 
органом виконавчої дирекції Фонду здійсню-
ється перевірка страхувальника щодо досто-
вірності поданих ним відомостей про види 
економічної діяльності (у тому числі осно-
вний).

Несвоєчасне подання або неподання вста-
новленої звітності, подання недостовірної 
звітності щодо страхових коштів, несвоєчасне 
інформування Фонду соціального страхування 
від нещасних випадків на виробництві про річ-
ний фактичний обсяг реалізованої продукції, 
нещасні випадки на виробництві та професій-
ні захворювання, що сталися на підприємстві, 
про зміни технології робіт або виду діяльності 
підприємства – тягнуть за собою накладення 
штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян. Це 
передбачено ст. 165-4 Кодексу України «Про 
адміністративні правопорушення».

Відділення ВД ФССНВУ.

Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія» 
(Вищий державний навчальний заклад ІV рівня акредитації)

оголошує набір за спеціальністю «ПРАВОЗНАВСТВО»:
- на 1 курс – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
- на 6 курс – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Для тих, хто має вищу освіту, запрошуємо  
отримати  другу вищу юридичну освіту.

Довідки за тел. (056) 442-88-85. Наша адреса: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 22, www.onua.dp.ua

g  Реклама, оголошення
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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Публічна інформація

Увага!
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення міської 

ради «Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 22.06.2011 №448 
«Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому Розі» та аналіз його ре-
гуляторного впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовище. 
Зауваження та пропозиції будуть прийматись від громадян, суб’єктів господарю-
вання, їх об’єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих органів у здійснен-
ні державної регуляторної політики у письмовій формі до 25.07.2012 (крім святко-
вих, вихідних днів) за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, розробником 
проекту та управлінням розвитку підприємництва виконкому міської ради (каб. 
510, тел.74-39-72), на електронні адреси виконкому міської ради radakr@ukrpost.ua 
і виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, 
Тернівської, Центрально-Міської районних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@
riad.com.ua, zhv_vk@ukrpost.ua, ing-vk@ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@
ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.

Криворізька міська рада
Дніпропетровська область

Проект рішення
Про внесення змін у додаток до рішення  
міської ради від 22.06.2011 №448  
«Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому Розі»

З метою поліпшення в місті діяльності з благоустрою, ураховуючи результати публічних слу-
хань, що відбулися 13.01.2012, відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Унести зміни в додаток до рішення міської ради від 22.06.2011 №448 «Про затвердження 
Правил благоустрою у місті Кривому Розі»:

1.1 доповнити:
1.1.1 підпункт 6.4.3 та пункт 8.1. абзацами:
« – очищувати опори ліній електропередач, стовпи, паркани, дерева, будівлі, інші елементи 

благоустрою від оголошень та реклам.»;
1.1.2 пункт 10.3. абзацом:
« – очищення опор ліній електропередач, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів 

благоустрою від оголошень та реклам.»;
1.2 змінити назву розділу 15 з «Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення 

Правил» на «Відповідальність учасників правовідносин у сфері благоустрою за порушення Правил»;
1.3 пункти 15.3. – 15.7. вважати пунктами 15.4. – 15.8. відповідно;
1.4 доповнити розділ 15 «Відповідальність учасників правовідносин у сфері благоустрою за 

порушення Правил» пунктом 15.3.:
«15.3. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою притягаються 

особи, винні в:
15.3.1 порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою на-

селених пунктів;
15.3.2 проектуванні об’єктів благоустрою міста з порушенням затвердженої в установленому чин-

ним законодавством України порядку містобудівної документації та державних будівельних норм;
15.3.3 порушенні режиму використання й охорони територій та об’єктів рекреаційного при-

значення;
15.3.4 самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою міста;
15.3.5 пошкодженні (руйнуванні та псуванні) вулично-дорожньої мережі, пристроїв регулю-

вання дорожнього руху, інших елементів і об’єктів благоустрою;
15.3.6 знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення міста;
15.3.7 неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема вулично-дорожнього покриття, 

тротуарів, мереж зовнішнього освітлення, зелених насаджень; викраденні та пошкодженні люків, 
решіток тощо;

15.3.8 таких порушеннях Правил благоустрою:
– забруднення (засмічення) території міста, захаращення та несвоєчасне прибирання тери-

торії від побутового, будівельного сміття, піску, деревини, опалого листя, гілля, винесення тран-
спортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будівельного матеріалу;

– ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених 
для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

– несвоєчасне очищення або вивезення вмісту урн, контейнерів (або їх відсутність), викорис-
таних матеріалів, конструкцій та залишеного ґрунту, піску, розчину бетону, сумішей тощо;

– організація звалищ побутових відходів, будівельних матеріалів і конструкцій, піску, землі 
тощо в не відведених для цього місцях;

– несвоєчасна ліквідація несанкціонованих звалищ;
– спалювання листя, трави, бур’яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття;
– несвоєчасне викошування бур’яну та газонів на прилеглих і закріплених територіях;
– несвоєчасне усунення розкопів;
– порушення правил утримання тварин;
– розвішування оголошень та реклами на опорах ліній електропередач, стовпах, парканах, 

деревах, будівлях, інших елементах благоустрою.».
2. Управлінню благоустрою та житлової політики виконкому міської ради (Катриченко О.В.):
2.1 спільно з управліннями розвитку підприємництва, організаційно-протокольної роботи, 

відділами з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інформатизації виконкому 
міської ради (Рижкова І.О., Мала Т.В., Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити інформування на-
селення міста про зміст рішення та внесення його до реєстру документів виконкому міської ради 
в термін, передбачений чинним законодавством України;

2.2 забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного 
відстежень результативності дії рішення відповідно через шість місяців, рік та раз на кожні на-
ступні три роки. Звіт оприлюднювати у Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» 
та на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, ви-
значені чинним законодавством України.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань ко-
мунального господарства (Логачов А.І.), координацію роботи – на заступника міського голови 
Вербицького Г.П.

Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про внесення змін  
у додаток до рішення міської ради від 22.06.2011 №448 «Про затвердження  

Правил благоустрою у місті Кривому Розі»
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державно-

го регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми
Цей аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання вимог Закону України «Про заса-

ди державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та Методики проведення 
аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 
11.03.2004 №308.

Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін у додаток до рішення міської ради від 22.06.2011 №448 «Про затвердження Правил 
благоустрою у місті Кривому Розі».

Пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» установлено, 
що виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання встановлення правил 
благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти й порядку, за порушення 
яких передбачено адміністративну відповідальність.

Досвід практичної роботи та результати публічних слухань, що відбулися 13.01.2012, зумовили 
необхідність унесення змін до Правил благоустрою міста Кривого Рогу.

Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недостатнє регулювання відносин 
у сфері благоустрою, зокрема відсутність чіткого нормативного регулювання прав та обов’язків 
учасників правовідносин у сфері благоустрою, норм та правил поведінки, що забезпечують утри-
мання об’єктів і елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягну-
ти винних осіб до відповідальності.

Розв’язання викладених проблем за допомогою ринкових механізмів не є можливим.
Чинні нормативно-правові акти не регулюють відносини у сфері благоустрою належним 

чином, та не забезпечують їх виконання. Кількість суб’єктів господарювання в місті постійно 
зростає, порядок здійснення їх діяльності не забезпечує збереження та відновлення об’єктів і 
елементів благоустрою, що негативно впливає на загальний стан благоустрою міста (відсутність 
вивезення сміття після проведення масових розважальних заходів, знищення зелених насаджень 
під час проведення заходів, пов’язаних з виконанням господарської діяльності (будівництво, ре-
монтні роботи), розвішування оголошень та реклами на опорах ліній електропередач, стовпах, 
парканах, деревах, будівлях, інших елементах благоустрою).

Визначені проблеми мають негативний вплив на громадян (мешканців та гостей міста), яким 
не забезпечуються сприятливе для життєдіяльності середовище, належний санітарний стан, збе-
реження об’єктів та елементів благоустрою.

Дія регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про внесення змін у додаток до рі-
шення міської ради від 22.06.2011 №448 «Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому 
Розі» розповсюджується на виконкоми міської та районних у місті рад, суб’єктів господарювання, 
органи самоорганізації населення, громадські організації, громадян.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою 
ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Ринковий механізм не визначає права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благо-
устрою – органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян, органів само-
організації населення, громадських організацій.

Цим регуляторним актом – проектом рішення міської ради «Про внесення змін у додаток до 
рішення міської ради від 22.06.2011 №448 «Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому 
Розі» пропонується встановити правила та норми поведінки суб’єктів господарювання у сфері бла-
гоустрою міста, визначити правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благо-
устрою території міста з метою забезпечення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою 
діючого регуляторного акта або внесення змін до нього

Діючим регуляторним актом не конкретизовано обов’язки учасників правовідносин у сфері 
благоустрою та відповідальність за порушення Правил благоустрою у місті Кривому Розі. Тому на-
гальним є внесення до нього відповідних змін.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного 
акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів госпо-
дарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок 
дії регуляторного акта

Проведення аналізу вигід та витрат у повному обсязі є складною процедурою, оскільки перед-
бачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигід та витрат для значного проміжку 
часу, застосування різних математичних, економічних та соціальних моделей.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:
Сфера впливу 

регуляторного 
акта

Очікувані
вигоди витрати

Територіальна 
громада

Користування суспільними благами за рахунок поліп-
шення санітарного та технічного стану вулиць, доріг, пар-
ків, інших об’єктів благоустрою загального користування.

Упорядкування правовідносин між громадянами та ор-
ганами місцевого самоврядування. Створення умов для 
реалізації прав громадян у сфері благоустрою міста

Витрати на 
участь у здійснен-
ні заходів із благо-
устрою міста

Суб’єкти госпо-
дарювання

Підтримка належного санітарно-технічного стану спо-
руд, будівель тощо, які належать суб’єктам господарю-
вання. Упорядкування правовідносин між суб’єктами 
господарювання та органами місцевого самоврядування.

Створення умов для реалізації прав суб’єктів господа-
рювання у сфері благоустрою міста

Витрати на 
участь у здійснен-
ні заходів із благо-
устрою міста

Органи місцево-
го самовряду-

вання

Визначення правових, економічних, екологічних, со-
ціальних та організаційних засад благоустрою території 
міста, залучення громадян, суб’єктів господарювання до 
утримання об’єктів благоустрою

Витрати на утри-
мання та ремонт 
об’єктів і елементів 
благоустрою міста

5. Визначення цілей державного регулювання
Метою регуляторного акта є встановлення ефективних комплексних заходів з утримання те-

риторії міста в належному стані.
6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення ви-

значених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного 
регулювання господарських відносин

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
1. Залишення без змін існуючих Правил благоустрою.
Альтернативу відхилено у зв’язку з тим, що не в повній мірі регулюються правові, економічні, 

екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою території міста.
2. Здійснення контролю за санітарним станом міста, зеленими насадженнями, іншими 

об’єктами й елементами благоустрою на підставі Кодексу України про адміністративні правопору-
шення, санітарних норм та інших правил щодо утримання міст і населених пунктів.

Цей спосіб не в повній мірі враховує вимоги щодо відповідного утримання тротуарів, доріг, 
вулиць, споруд, будівель, територій загального користування, зелених насаджень в належному 
санітарно-технічному стані. Діючі норми певним чином застаріли та не дають змоги використову-
вати суб’єктам господарювання й територіальній громаді міста права в галузі благоустрою.

3. Залучення громадян та суб’єктів господарювання до добровільного вчинення дій, спрямо-
ваних на утримання міста в належному санітарному стані, збереження елементів благоустрою.

Залучення до таких дій на добровільній основі не є методом, що забезпечує постійне докла-
дання зусиль до збереження благоустрою міста, оскільки вони можуть учинятися виключно на 
добровільній основі. Застосування такого способу є малоефективним.

4. Постійне приведення території міста в належний санітарний стан, учинення дій з віднов-
лення об’єктів і елементів благоустрою, освітлення території міста коштом місцевого бюджету.

Зазначений спосіб не може бути прийнятним, оскільки він не забезпечує відповідального 
ставлення мешканців і суб’єктів господарювання до питань благоустрою. Місцевий бюджет не 
може забезпечити в повному обсязі утримання, ремонт і відновлення всіх об’єктів та елементів 
благоустрою міста.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей
Спосіб досягнення цілей – закріплення норм і правил поведінки у сфері благоустрою в 

Правилах благоустрою території міста є переважним перед іншими альтернативними способами 
досягнення мети, визначеної регуляторним актом.

Перевагою обраного способу досягнення визначених цілей – внесення змін до рішення, є 
формування прозорих вимог щодо проведення в місті єдиної політики з підтримки благоустрою, 
формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, раціонального використан-
ня ресурсів територіальної громади міста, захисту довкілля.

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом 
прийняття запропонованого регуляторного акта

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти такі механізми та заходи, що 
забезпечать розв’язання визначених проблем:

– залучення громадян і суб’єктів господарювання до благоустрою та утримання територій 
об’єктів благоустрою;

– чітке визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою, обме-
ження використання об’єктів і елементів благоустрою;

– контроль за дотриманням Правил благоустрою;
– відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою;
– закріплення за суб`єктами господарювання на договірних засадах території для утримання 

її в належному санітарному стані.
9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регу-

ляторного акта
Досягнення визначених цілей можливе завдяки прийняттю регуляторного акта «Про внесення 

змін у додаток до рішення міської ради від 22.06.2011 №448 «Про затвердження Правил благоустрою 
у місті Кривому Розі». У результаті будуть чітко визначені права та обов’язки учасників правовід-
носин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів і елементів благоустрою. У разі 
порушення Правил до порушників будуть застосовуватися заходи адміністративного впливу.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими ви-
тратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, органів місцевого 
самоврядування

Суб’єкти господарювання й громадяни зможуть самостійно обирати способи участі в утриман-
ні та підтримки в належному санітарному стані об’єктів благоустрою міста з найменшими для них 
фінансовими витратами.

При впровадженні регуляторного акта зменшиться навантаження на міський бюджет в частині 
фінансування робіт з утримання, ремонту та відновлення об’єктів і елементів благоустрою міста.

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого ре-
гуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/
або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії запропонованого регуляторного акта, можуть 
бути визначено кількісно. Серед них:

– поліпшення санітарного, екологічного стану та естетичного вигляду міста;
– упорядкування взаємовідносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами гос-

подарювання та громадянами міста;
– зменшення навантаження на міський бюджет у частині виконання робіт з утримання та від-

новлення об’єктів і елементів благоустрою міста;
– підвищення рівня інформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень цьо-

го регуляторного акта.
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта за-

лежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого само-
врядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх

При впровадженні та виконанні вимог регуляторного акта органи місцевого самоврядування, 
суб’єкти господарювання, громадяни міста несуть витрати, пов’язані з виконанням обов’язків, 
передбачених Правилами.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного 
акта

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого 
регуляторного акта, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється як довгостроковий або до 

прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження результа-
тивності, до нього вноситимуться зміни.

15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Кількісними показниками результативності дії регуляторного акта є:
– зменшення кількості звернень громадян до виконкомів міської та районних у місті рад з 

питань благоустрою;
– протоколи і акти, складені за порушення норм, передбачених Правилами благоустрою;
– укладені з суб’єктами господарювання угоди, спрямовані на соціально-економічний розви-

ток міста та використані на благоустрій кошти;
– залучення громадськості та суб’єктів господарювання до здійснення заходів із благоустрою 

міста.
Ефективність впровадження регуляторного акта наведена в таблиці:

№ 
з/п

Критерії ефективності, кількість: Показ-
ник

2012 
рік

2013 
рік

2014 
рік

1 Звернень громадян до виконкомів міської та 
район них у місті рад з питань благоустрою

од. 546 509 460

2 Протоколів і актів, складених за порушення норм, 
передбачених Правилами благоустрою

од. 97 85 50

3 Укладених з суб’єктами господарювання угод, 
спрямованих на соціально-економічний розвиток 
міста та використані на благоустрій кошти

од. 3 7 12

4 Залучених представників громадськості та 
суб’єктів господарювання до здійснення заходів із 
благоустрою міста

од. 60 431 105 809 246 370

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження резуль-
тативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися управлінням благо-
устрою та житлової політики виконкому міської ради спільно з виконкомами районних у місті рад 

шляхом аналізу статистичних даних щодо кількості звернень громадян до виконкомів міської 
та районних у місті рад з питань благоустрою, протоколів і актів, складених за порушення норм, 
передбачених Правилами благоустрою, укладених угод, спрямованих на соціально-економічний 
розвиток міста та використаних на благоустрій коштів, залучення до здійснення заходів із благо-
устрою міста громадськості й суб’єктів господарювання.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через шість місяців після на-
буття ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік. За результатами буде можливо по-
рівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих і про-
блемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаю-
чи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

Зворотний зв’язок:
Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, каб. 550
Катриченко Олександр Володимирович  –   начальник управління благоустрою та житлової 

політики виконкому міськради
Телефон: 440-02-38
Електронна адреса: u.jkg@kryvyirih.dp.ua 

Увага!
На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення міської 

ради «Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 
«Про затвердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на тери-
торії міста Кривого Рогу» та аналіз його регуляторного впливу на розвиток терито-
ріальної громади та бізнес-середовище. Зауваження та пропозиції будуть прий-
матись від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ, 
консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики у 
письмовій формі до 25.07.2012 (крім святкових, вихідних днів) за адресою: 50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, розробником проекту та управлінням розвитку 
підприємництва виконкому міської ради (каб. 510, тел.74-39-72), на електронні 
адреси виконкому міської ради radakr@ukrpost.ua і виконкомів Дзержинської, До-
вгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Місь-
кої районних у місті рад: dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, zhv_vk@ukrpost.
ua, ing-vk@ctvnet.dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@
mg.dp.ua в мережі Інтернет.

Криворізька міська рада
Дніпропетровська область

Проект рішення
про внесення змін у додаток до рішення  
міської ради від 28.04.2010 №3816  
«про затвердження положення про порядок надання  
ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу»

З метою вдосконалення регулювання відносин при наданні ритуальних послуг, установлення 
порядку охорони та функціонування місць поховань; відповідно до Закону України «Про похован-
ня та похоронну справу», Наказів Державного комітету України з питань житлово-комунального 
господарства від 19 листопада 2003 року №193 «Про затвердження нормативно-правових актів 
щодо реалізації Закону України «Про поховання та похоронну справу», Міністерства охорони 
здоров’я України від 17 січня 1995 року №6 «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної 
служби України», Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування 
і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99); керуючись Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Унести зміни в додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження 
Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу», зі змінами:

1.1 доповнити в тексті Положення слова «договір про надання ритуальних послуг» словами 
«відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів»;

1.2 викласти в новій редакції:
1.2.1 пункт 1.4:
«1.4. Надання ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих 

їх видів може також здійснювати суб’єкт господарювання, що виявив бажання працювати на 
ринку ритуальних послуг (надалі – суб’єкт господарювання), який згідно із Законом України «Про 
поховання та похоронну справу» уклав договір з ритуальною службою про надання таких послуг 
(додаток 2).»;

1.2.2 абзац перший підпункту 2.3.10:
«2.3.10. На могилах (місцях родинного поховання) у межах наданої земельної ділянки вста-

новлювати намогильні споруди та елементи благоустрою необхідно після просадки ґрунту. У 
випадку руйнування споруд, установлених під час просадки ґрунту, відповідальність несуть за-
мовник і виконавець відповідно до договірних умов, що визначають гарантійний термін їх екс-
плуатації.»;

1.2.3 підпункт 2.3.15:
«2.3.15. Відповідальність за доставку тіла померлого, його одягу та інших предметів, що без-

посередньо мають відношення до нього, у судово-медичний морг (надалі – морг) покладається 
на особу, яка призначила експертизу, і здійснюється бригадами, склад яких відповідно до місце-
вих умов комплектується з працівників органів Міністерства внутрішніх справ, або з працівників 
інших служб, що спеціалізуються на такій діяльності.

У випадках смерті в лікувально-профілактичних установах організація доставки тіла померло-
го до моргу покладається на керівника установи.

У випадках, коли бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть особи, яка помер-
ла на вулиці або в іншому громадському місці, доставка тіла померлого до моргу здійснюється 
цією бригадою.»;

1.3 доповнити розділ 2 підпунктом 2.3.18:
«2.3.18. Поховання та підпоховання померлих на кладовищах рекомендується здійснювати 

щодня: у весняний і літній час з 8.00 до 17.00, в осінній і зимовий час з 8.00 до 16.00. Час про-
ведення кожного окремого поховання визначається договором-замовленням на організацію та 
проведення поховання.»;

1.4 пункт 3.8 визнати скасованим;
1.5 доповнити розділ 3 такими пунктами:
«3.8. Охорону місць поховань у місті Кривому Розі забезпечує виконком міської ради коштом 

міського бюджету шляхом укладання договорів з переможцями процедур конкурсних торгів у по-
рядку, визначеному чинним законодавством України.

3.9. Основними завданнями при здійсненні охорони місць поховань є:
– захист об’єктів, що охороняються, попередження та припинення протиправних посягань та 

адміністративних правопорушень, підтримка громадського порядку;
– недопущення випадків невідомих поховань;
– забезпечення на об’єктах, що охороняються, внутрішньо-об’єктового режиму;
– участь у локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру (пожежі, 

буревії, повені, землетрус);
– виявлення осіб, які намагаються без очевидних підстав (здійснення поховання померлого, 

встановлення намогильних споруд та елементів благоустрою на місці поховання, виконання робіт 
із благоустрою та впорядкування місця поховання, відвідування місця поховання) проникнути на 
територію кладовища.»;

1.6 розділ 4 вважати розділом 5;
1.7 доповнити додаток розділом 4:

«4. Порядок функціонування місць поховань
4.1. Кладовища відкриті для відвідувань щодня: у весняний і літній час з 8.00 до 20.00, в осін-

ній і зимовий час з 8.00 до 17.00.
4.2. Спеціальні транспортні засоби, що надають послуги з перевезення тіла померлого, та авто-

транспорт суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, що утворюють ритуальну 
процесію, мають право проїзду на територію міських кладовищ за умови наявності належним 
чином оформленого договору-замовлення на організацію та проведення поховання.

4.3. Підставою для пропуску на територію кладовищ транспортних засобів, задіяних у вико-
нанні робіт з облаштування, демонтажу, монтажу намогильних споруд, укладанні плитки на місці 
поховання тіла померлого, є пред’явлення працівнику охоронного підприємства копії свідоцтва 
про поховання. Зазначені роботи здійснюються щодня: у весняний і літній час з 8.00 до 17.00, в 
осінній і зимовий час з 8.00 до 16.00.

4.4. На території кладовища необхідно виконувати такі вимоги:
– дотримуватися тиші й порядку;
– не вигулювати або не випасати тварин;
– не розпалювати багаття, не брати ґрунт, не різати дерн, не зберігати будівельні матеріали;
– не кататися на санках, ковзанах і лижах;
– стороннім особам не перебувати у виробничих приміщеннях;
– не складувати під час і після облаштування, упорядкування та прибирання могил (місць 

родинного поховання) будівельні, побутові відходи, залишків вінків, квітів, трави, гілля на місцях 
сусідніх поховань та інших, не відведених для цього місцях;

– не установлювати намогильні споруди та елементи благоустрою на могилах (місцях родин-
ного поховання) поза межами виділеної земельної ділянки;

– не оскверняти могили, не пошкоджувати та не викрадати елементи намогильних споруд, 
предмети ритуальної належності, квіткову продукцію тощо.».

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 22.06.2011 №449 «Про вне-
сення змін до Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого 
Рогу».

3. Управлінню благоустрою та житлової політики виконкому міської ради (Катриченко О.В.) 
забезпечити:

3.1 спільно з управліннями розвитку підприємництва, організаційно-протокольної роботи, 
відділами з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інформатизації виконкому 
міської ради (Рижкова І.О., Мала Т.В., Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити інформування на-
селення міста про зміст рішення та внесення його до реєстру документів виконкому міської ради 
в термін, передбачений чинним законодавством України;

3.2 виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень ре-
зультативності дії рішення відповідно через шість місяців, рік та раз на кожні наступні три роки. 
Звіт оприлюднювати в Криворізькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному  По
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веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені чинним 
законодавством України.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комуналь-
ного господарства (Логачов А.І.), координацію роботи – на заступника міського голови Вербицького Г.П.

Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про внесення змін у дода-

ток до рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про 
порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу»

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державно-
го регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми

Діяльність у галузі поховання здійснюється відповідно до Закону України «Про поховання та по-
хоронну справу», Наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 
від 19.11.2003 №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України 
«Про поховання та похоронну справу», Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо 
облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (ДСанПіН 2.2.2.028-99).

Згідно зі статтями 23 та 31 Закону України «Про поховання та похоронну справу» порядок функ-
ціонування й охорони місць поховань визначається органами місцевого самоврядування.

Статтею 10 зазначеного Закону визначено, що надання ритуальних послуг відповідно до 
необхідного мінімального переліку окремих їх видів здійснюється ритуальною службою або за 
договором суб’єктами господарювання інших форм власності.

З метою визначення порядку функціонування та охорони місць поховань, урегулювання від-
носин між ритуальною службою та суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуаль-
них послуг, щодо чіткого визначення переліку послуг за якими укладається договір про їх надан-
ня, пропонується внести зміни в додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про за-
твердження Положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу».

Дія регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про внесення змін у додаток до 
рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про надання риту-
альних послуг на території міста Кривого Рогу» розповсюджується на суб’єкти господарювання, 
які працюють на ринку ритуальних послуг, ритуальну службу, територіальну громаду й органи 
місцевого самоврядування, внутрішніх справ.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою 
ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Ураховуючи те, що відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» ор-
ганізацію діяльності в галузі поховання на місцевому рівні здійснюють органи місцевого само-
врядування в межах своєї компетенції, зазначена проблема може бути розв’язана за допомогою 
прийняття відповідного регуляторного акта.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою 
діючого регуляторного акта або внесення змін до нього

Рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про надання риту-
альних послуг на території міста Кривого Рогу», зі змінами, не містить порядку охорони місць по-
ховань та потребує вдосконалення порядку їх функціонування. Окремі пункти Положення потре-
бують приведення у відповідність до вимог статті 10 Закону України «Про поховання та похоронну 
справу». Для врегулювання зазначених питань та більш детального регламентування відносин у 
цій сфері пропонується внести зміни у додаток до вищевказаного рішення.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованих змін до регу-
ляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод 
суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самовряду-
вання внаслідок дії регуляторного акта

Прийняття зазначеного рішення дозволить попередити можливість виникнення певних ситу-
ацій між суб’єктами господарювання, територіальною громадою та органами місцевого самовря-
дування при наданні ритуальних послуг:

Сфера інтересів Вигоди Витрати
Територіальна 

громада
 1. Визначення порядку функціонування кла-

довищ.
2. Упередження дій стосовно осквернення мо-

гил, місць родинного поховання; руйнування чи 
викрадення намогильних споруд та склепів.

3. Підвищення впевненості споживачів у отри-
манні якісних ритуальних послуг

З витратами не пов’я-
зано

Суб’єкти господа-
рювання

1. Прозорість упровадження відносин між 
ритуальною службою та суб’єктами господарю-
вання, які працюють на ринку ритуальних послуг.

2. Визначення термінів та умов проведення 
суб’єктами господарювання робіт з облаштуван-
ня, демонтажу, монтажу намогильних споруд, 
укладанні плитки на місці поховання.

3. Установлення основних завдань та відпові-
дальності суб’єктів господарювання при наданні 
послуг з охорони кладовищ

З витратами не пов’я-
зано

Органи місцевого 
самоврядування

Відповідність нормативного акта вимогам 
чинного законодавства. Зменшення тіньового 
сектору при впровадженні діяльності в галузі 
поховання

Існують витрати, пов’я-
зані із забезпеченням 
функціонування та охо-
рони місць поховань

5. Визначення цілей державного регулювання
Метою внесення змін до регуляторного акта є визначення порядку охорони та функціонування 

місць поховань. Унесення змін до регуляторного акта дозволить удосконалити регулювання від-
носин при наданні ритуальних послуг.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення ви-
значених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного 
регулювання господарських відносин

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі 
можливості:

– відмова від уведення в дію запропонованого акта;
– урегулювання відносин між ритуальною службою, суб’єктами господарювання, які працю-

ють на ринку ритуальних послуг, та громадянами, які користуються ритуальними послугами, без-
посередніми учасниками цих відносин шляхом укладання відповідних договорів;

– здійснення регулювання в частині визначення порядку функціонування та охорони місць 
поховань нормативним актом іншого органу.

Перша альтернатива в частині відмови від уведення в дію запропонованого акта та залишення 
без змін рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про надання 
ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу» призведе до негативних наслідків, а саме:

– відсутності порядку охорони та функціонування місць поховань;
– невпевненості споживачів в отриманні якісних ритуальних послуг;
– створення передумов для виникнення конфліктних ситуацій між ритуальною службою, 

суб’єктами господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, та громадянами, які ко-
ристуються ритуальними послугами.

Друга альтернатива може призвести до неузгодженості дій ритуальної служби, суб’єктів гос-
подарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг, та громадян, які користуються такими 
послугами.

Третя альтернатива стосовно здійснення регулювання в частині визначення порядку функціо-
нування та охорони місць поховань нормативним актом іншого органу не є можливою у зв’язку 
з тим, що відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» вирішення зазна-
чених питань належить до повноважень органів місцевого самоврядування.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей
Запровадження в дію запропонованого регуляторного акта – проекту рішення міської ради 

«Про внесення змін у додаток до рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження 
Положення про надання ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу» дозволить встанови-
ти на території міста порядок охорони місць поховань та вдосконалити порядок функціонування 
місць поховань.

У свою чергу введення в дію порядку охорони місць поховань сприятиме попередженню 
осквернення могил, місць родинного поховання, руйнування чи викрадення намогильних споруд 
і склепів; визначить основні завдання та відповідальність суб’єктів господарювання, які будуть 
надавати послуги з охорони кладовищ міста.

Удосконалення порядку функціонування місць поховань дасть можливість визначити термін 
відвідування кладовищ міста, умови проведення суб’єктами господарювання робіт з облашту-
вання, демонтажу, монтажу намогильних споруд, укладання плитки на місці поховань; підстави 
для пропуску спеціальних транспортних засобів, що надають послуги з перевезення тіла померло-
го, та автотранспорту суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності, що утворюють 
ритуальну процесію, перелік заходів, які регламентують діяльність на території кладовища.

Лише у такий спосіб, відповідно до вимог чинного законодавства України та враховуючи інте-
реси всіх учасників відносин, можливо досягти визначеної мети й запровадити ефективну систему 
у сфері надання ритуальних послуг.

8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем шляхом 
прийняття запропонованих змін до регуляторного акта

При прийнятті запропонованих змін до регуляторного акта будуть діяти такі механізми та за-
ходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

– визначення порядку охорони місць поховань та вдосконалення порядку функціонування 
місць поховань;

– попередження дій стосовно осквернення могил, місць родинного поховання, руйнування чи 
викрадення намогильних споруд та склепів;

– упорядкування відносин між ритуальною службою та суб’єктами господарювання, які пра-
цюють на ринку ритуальних послуг.

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запро-
понованого регуляторного акта

Досягнення визначених цілей завдяки внесенню змін у додаток до рішення міської ради від 
28.04.2010 №3816 «Про затвердження Положення про надання ритуальних послуг на території 
міста Кривого Рогу» цілком реальне ураховуючи той фактор, що виконання регуляторного акта 
буде обов’язковим для всіх учасників відносин, а саме: суб’єктів господарювання, які працюють 
на ринку ритуальних послуг, територіальної громади та органу місцевого самоврядування.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витра-
тами для суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого 
самоврядування

При досягненні визначених цілей суб’єкти господарювання, територіальна громада не несуть 
додаткових витрат. Орган місцевого самоврядування несе витрати, пов’язані зі здійсненням функ-
ціонування та охорони місць поховань.

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого ре-
гуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/
або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Унаслідок прийняття цього регуляторного акта суб’єкти господарювання, які працюють на 

ринку ритуальних послуг, територіальна громада не несуть витрат, пов’язаних з охороною та 
функціонуванням місць поховань, на відміну від органу місцевого самоврядування, який коштом 
міського бюджету організовує охорону й функціонування місць поховань.

У той же час визначається порядок функціонування та охорони місць поховань, підвищується 
рівень відповідальності ритуальної служби, суб’єктів господарювання щодо надання ритуальних 
послуг та впевненість населення в отриманні послуг.

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії регуляторного акта, можуть бути визначені кіль-
кісно. Серед них є якісні:

– дотримання порядку функціонування та охорони місць поховань;
– поліпшення обслуговування населення в галузі поховання;
– проведення ефективних заходів щодо узгодженості дій в галузі поховання між суб’єктами 

господарювання, які працюють на ринку ритуальних послуг;
– нормативне закріплення правових відносин між ритуальною службою, суб’єктами господарю-

вання, які працюють на ринку ритуальних послуг, та громадянами, які користуються такими послугами.
12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта за-

лежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого само-
врядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх

При впровадженні регуляторного акта суб’єкти господарювання, територіальна громада не 
несуть додаткових витрат. Органи місцевого самоврядування будуть нести витрати, пов’язані з 
фінансуванням заходів із забезпечення охорони й функціонування місць поховань. Територіаль-
на громада отримає поліпшені та якісні ритуальні послуги. Суб’єкти господарювання матимуть 
прозорість у відносинах при наданні ритуальних послуг, органи місцевого самоврядування – ви-
рішення питань, пов’язаних з реалізацією вимог чинного законодавства України в частині визна-
чення порядку функціонування та охорони місць поховань.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного 
акта

При виникненні змін у чинному законодавстві, що можуть впливати на дію внесених змін до 
регуляторного акта, до нього будуть уноситися відповідні коригування. Ризик зовнішніх чинників 
на дію регуляторного акта відсутній, тому що його впровадження відповідає вимогам чинного 
законодавства.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Термін дії регуляторного акта необмежений. Потреби визначити строк дії цього акта не існує че-

рез невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються ним.
За підсумками аналізу відстеження результативності акта у разі потреби, пов’язаної з при-

йняттям нових нормативних актів, до нього будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуля-
торною процедурою.

15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Показниками результативності дії затвердженого регуляторного акта є кількість:
– кладовищ, які забезпечено охороною;
– фактів осквернення могил, місць поховань, навмисного руйнування чи викрадення намо-

гильних споруд, склепів;
– звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо порушення їх прав, передбачених 

чинним законодавством та цим регуляторним актом.
Ефективність впровадження регуляторного акта наведена в таблиці:

№  
з/п

Критерії ефективності, кількість: Показ-
ник

2012 рік 2013 рік 2014 рік

1 Кладовищ, які забезпечено охороною од. - 36 36
2 Фактів осквернення могил, місць по-

ховань, навмисного руйнування чи ви-
крадення намогильних споруд, склепів

од. 2 (факт 
станом на 

01.05.2012)

- -

3 Звернень громадян та суб’єктів гос-
подарювання щодо порушення їх прав, 
передбачених чинним законодавством 
України та цим регуляторним актом

од. 3 (факт 
станом на 

01.05.2012)

- -

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження резуль-
тативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися управлінням бла-
гоустрою та житлової політики виконкому міської ради на підставі статистичних даних шляхом 
підрахунку кількості кладовищ, які забезпечено охороною, фактів осквернення могил, місць по-
ховань, навмисного руйнування чи викрадення намогильних споруд, склепів, звернень громадян 
та суб’єктів господарювання щодо порушення їх прав, передбачених чинним законодавством та 
цим регуляторним актом.

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через шість місяців після на-
буття ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік. За результатами виникне можливість по-
рівняти показники базового та повторного відстежень. У разі виявлення неврегульованих та про-
блемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаю-
чи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.

Зворотний зв’язок:
Адреса: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, каб. 550
Катриченко Олександр Володимирович  –   начальник управління благоустрою та житлової 

політики виконкому міськради
Телефон: 440-02-38
Електронна адреса: u.jkg@kryvyirih.dp.ua 

Публічна інформація

Вітаємо!

Адміністрація  та батьки учнів 
Криворізької загальноосвіт-

ньої школи І-ІІІ ступенів № 108 
висловлюють велику подяку 

депутату Криворізької міської 
ради від Партії регіонів Іванову 

Юрію Олександровичу за до-
помогу в проведенні ремонту 
ганку закладу та встановленні 

металопластикових вхідних 
дверей та вікон.

Педагогічний колектив  
КЗШ № 108 та батьки учнів 
щиро бажають Юрію Олек-

сандровичу міцного здоров’я, 
успіхів та натхнення у праці.

От всего сердца поздравляем

Глобу  Надежду Андреевну

с 75-летием!
Вы жизнь прожили щедро, не жалея.
Примите же от нас в день Юбилея
Подарки, пожеланья и цветы,
Как символ Вашей дивной красоты.
Желают внуки Вам, желают дети
Быть самою счастливою на свете,
Жить долго-долго не старея,
Столетнего дождаться юбилея.

С любовью внуки, муж, дети,  
невестка и зять.

Вітаємо

Дяговець  
Катерину Миколаївну!

Шановний  
Юрію Вікторовичу Любоненко!

Педагогічний, батьківський та учнівський колекти-
ви Криворізької педагогічної гімназії щиро вдячні Вам 
за турботу про наш навчальний заклад.

Ваш подарунок – це неоціненний прояв уваги до 
гімназичної спільноти. Завдяки комп’ютеру, що Ви по-
дарували, учні 2-А класу матимуть можливість отриму-
вати додаткову інформацію з мережі Інтернет, навчаль-
них дисків. Крім того, готуючись до участі в конкурсах 
та до написання наукових робіт, юні гімназисти мати-
муть змогу працювати на сучасній техніці, що дасть 
змогу оволодівати новітніми технологіями й можли-
востями у галузі освіти.

Новий комп’ютер є необхідним у поліпшенні гурт-
кової роботи та покращить технологічну грамотність 
педагогів й учнів.

Вельмишановний Юрію Вікторовичу, прийміть 
наше шанування та подяку. Сподіваємось на Вашу по-
дальшу співпрацю з нашим навчальним закладом, Кри-
ворізькою педагогічною гімназією.

Повиростали діти, як квіти у дворі,
І ювілейна дата вже стала на порі.
Не збавилось любові, не збавилось тепла,
Мудріше стало слово, щирішою душа.
І ювілей – не привід для печалі,
Ювілей – це зрілість золота,
Хай до ста, а може ще і далі,

Йдуть, не оглядаючись, літа.
Нехай Вам Бог зішле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!
Хай мрії Ваші всі збуваються!
Бажаємо всього, що щастям називається!

Рідні, колеги.

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

№  
з/п

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

ження
Загальна 

площа, м2 
Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максималь-
но можливий 
строк оренди

Мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у на-
півпідвал житлового будинку

Вул. Лермонтова, 21 46,9 61416,0 Станом на 
07.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення майстерні 
з ремонту радіотелевізійної 
апаратури

2 Відділ освіти виконко-
му Центрально-Місь-
кої районної у місті 
ради

Асфальтово-бетонний спортивний май-
данчик на стадіоні «Спартак»

Вул. Зарічна, 3 773,0 39213,0 Станом на 
06.06.2012

1 рік Під розміщення спортивного 
майданчика

3 УКВМ, УБЖП Комплекс будівель та споруд з інфра-
структурою та майном 

Вул. Урожайна, 1-б 3357,08
24 од.

1524431,0
15587,0 Станом на 
17.05.2012

2 роки  
11 місяців

Для здійснення виробничої 
діяльності товариства

4 УКВМ Нежиле приміщення на 4 поверсі окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Вул. ХХІІ Партз’їзду, 
41

96,0 77314,35 Станом на 
01.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

5 Поштамт-Центр пошто-
вого зв’язку №2 Дніпро-
петровської дирекції 
УДППЗ  «Укрпошта»

Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по-
верх житлового будинку

Вул. Землячки, 13 63,1 95869,0 Станом на 
30.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення підсобного 
приміщення ресторану, який 
здійснює торгівлю підакциз-
ною групою товарів

6 УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Вул. Ленінського 
комсомолу, 16

59,0 53382,0 Станом на 
30.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

7 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по-
верх житлового будинку

Вул. Дніпропет-
ровське шосе, 6

14,7 15541,0 Станом на 
05.06.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення майстерні з 
надання ритуальних послуг

8 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по-
верх житлового будинку

Мкрн. Сонячний,44 3,8 3770,0 Станом на 
01.06.2012

 1 рік Під розміщення майстерні 
з ремонту взуття, за умови 
згоди всіх співвласників жит-
лового будинку

9 Відділ освіти виконко-
му Жовтневої район-
ної у місті ради

Нежиле приміщення на 2 поверсі окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Вул. Нарвська, 21 115,08 114543,0 Станом на 
31.05.2012

2 роки  
11 місяців

Для проведення теоретичних 
занять з Правил дорожнього 
руху

10 УБЖП Нежилі приміщення на 2,3 поверхах 
окремо розташованої нежилої будівлі

Вул. Невська, 3 59,2 50259,0 Станом на 
31.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення юридичної 
консультації

11 УКВМ Нежиле приміщення в одноповерховій 
окремо розташованій нежилій будівлі

Вул. Електрозавод-
ська, 1а

42,8 36150,0 Станом на 
18.06.2012

2 роки 11 
місяців

Для використання як місця 
загального користування

12 УКВМ Нежиле приміщення в одноповерховій 
окремо розташованій нежилій будівлі

Вул. Вартаняна,9 151,3 151355,0 Станом на 
05.03.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

13 УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі окре-
мо розташованої нежилої будівлі

Вул. Івана Сірка,46 73,4 67192,0 Станом на 
11.06.2012

 2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

14 УКВМ Нежиле приміщення в підвалі нежилої 
окремо розташованої будівлі

Вул.Федоренка, 5а, 
блок Б

237,8 119932,0 Станом на 
18.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення буфету, що 
не здійснює торгівлю підак-
цизною групою товарів

15 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по-
верх житлового будинку

Пр. Перемоги,1 2,09 2122,0 Станом на 
30.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення службово-
го приміщення державної 
установи

16 УБЖП – Сміттєвоз КО-456-10 на базі МАЗ-
4380,

– Сміттєвоз КО-456-10 на базі МАЗ-
4380,

– Сміттєвоз КО-427-32 на базі МАЗ-
533702,

– Сміттєвоз КО-427-32 на базі МАЗ-
533702

Вул. Іллічівська, 2 г 4 од. 473333,33

473333,33

525000,0

525000,0 
Станом на 19.06.2012

1 рік Для виробничих потреб спе-
ціалізованого підприємства

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються 
відділом дозвільно-погоджувальних процедур викон-
кому міської ради протягом 10-ти робочих днів після 
опублікування оголошення в міській комунальній газеті 
«Червоний гірник». У разі надходження двох і більше 

заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголо-
шено конкурс на право його оренди відповідно до абз.3 
частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного 
та комунального майна» та рішення міської ради від 
23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про 

порядок оформлення оренди об’єктів комунальної вла-
сності міста».

Довідки можна отримати в управлінні комунальної 
власності міста виконкому міської ради (пл. Радянська, 
1, кімн. 361, 360, тел. 74-49-29,  74-43-97). 
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Підготував володимир бУхТІЯрОв (тел. 097-2801876).

Почти три зимних вечера 
мы с ней разбирали архив 
отца, вчитывались в вы-
цветшие строки, написан-
ные в минуту затишья на 
полях великих сражений. 
В октябре 1941 года Фе-
дор Корнеевич командовал 
взводом тяжелых пушек 
121 гаубичного артилле-
рийского полка. Военно-по-
левая почта имела порядко-
вый № 81. А взвод Гончара 
входил в состав 3-й батареи. 
Очевидно, он только узнал 
адрес родных. Фронтовик 
очень рад, что «… ты вы-
ехала из Кривого Рога и не 
осталась в руках убийц и 
мародеров…»

Действительно, жена Еле-
на схватила годовалую дочь 
и буквально вырвалась из 
Кривого Рога, в который 
уже ломились танки 14-го 
моторизованного корпуса 
генерала фон Виттерсгей-
ма. А сколько их, земляков, 
осталось в притихшем от 
горя городе.

Впервые коренная кри-
ворожанка покидала род-
ные края. Ее гнал на вос-
ток страх за маленькую 
дочурку.  Несколько суток 
провели в дороге. Грязные 
вагоны, где нечем дышать; 
постоянная угроза попасть 
под налет вражеских само-
летов. Становилось легче, 
когда поезд мчался в ночи. 
Коротки они в июле-авгу-
сте. Скорее бы забраться 
подальше от немца. 

Елена с дочерью остано-
вились на хлебном Ставро-
полье в городке Георгиевске. 
Казачьи места, героические. 
Вот туда и попало то первое 
письмо от мужа-фронто-
вика и отца-заступника. 
Отгремели летние грозы, 
отшумели ливни, и только 
вначале октября пришло 
долгожданное письмо в 
виде треугольника. Паль-
цы сами раскрывали это 
хитроумное сплетение бу-
маги. Успокаивал знакомый 
почерк, и все-таки слезы 
лились. А тут еще и дочур-
ка надрывалась в громком 
плаче. Так вместе и читали 
строки с передовой. 

Теперь это уже далекая 
история, а Светлана Фе-
доровна знает своего отца 
только по нескольким фо-
тографиям. Их мать сохра-
нила и передала дочери. 
Родной спокойный образ. 
Командир Красной Армии 
смотрит на нас пронзитель-
ным взглядом. Ладно подо-
гнана гимнастерка. Черные, 
как дым от сырого пороха, 
петлицы с артиллерийской 
эмблемой и красноватым 
«кубиком». Во втором пись-

ме от 30.10.1941 года Гончар 
писал, что «… я тебе дол-
жен сказать, что звание ко-
мандира я оправдаю…»

Письма Федора Гончара 
пронизаны оптимизмом 
и уверенностью в побе-
де над извергами. Вот как 
в весточке от 20.03.1942 
года: «…Так что, Лена, мы 
вместе будем торжество-
вать победу над немецким 
фашизмом…» Именно эти 
люди и победили фашизм. 
Ценой своей жизни. Наста-
ли времена, когда таких, как 
настоящий герой войны 
Федор Гончар, целое сбори-
ще негодяев называет окку-
пантами. Дожились… Этим 
хамам дают телеэфир, они 
имеют свои газеты и жур-
налы. И воют день и ночь 
на Луну. Она-то помнит, кто 
настоящий патриот, а кто 
популист, крикун и агент 
лютых врагов восточного 
славянства. Поднялись бы 
из могил павшие за Родину 
солдаты Великой Отечест-
венной…

Всю нашу жизнь лихо-
радит. Уже много лет. Вот 
и к связи много претензий. 
Корреспонденция неделя-
ми идет к своему адресату. 
Даже во время войны такое 
редко случалось. Письмо от 
01.02.1942 года Федора Кор-
неевича Гончара – ответ на 
весточку от жены. Она ото-
слала ее мужу на фронт из 
Георгиевска 24.01.1942 года, 
а Гончар открыл этот кон-
верт 30.01.1942 года. Гово-
рят, были всецелый хаос и 
паника, мародерство и пре-
дательство. Случалось, но в 
большинстве люди объеди-
нялись и били врага сжатым 
единым кулаком. Как взвод, 
а потом батарея лейтенан-
та, а со временем старшего 
лейтенанта криворожанина 
Федора Гончара. В том, фев-
ральском, письме расска-
зывает о своих боевых дру-
зьях, планирует прислать 
адреса их жен, чтобы Лена 
с ними переписывалась. 
Все-таки вместе легче пере-
живать лихолетье. Письмо 
командира-артиллериста 
РККА от  12.03.1942 года 
тоже пронизано глубокой 
верой в победу: «…Я не могу 
быть на отдыхе и к сему не 
имею права, как командир 
Рабоче-крестьянской Кра-
сной Армии…» А еще стро-
ки наполнены оптимизмом: 
«… а домой я вернусь, и вер-
нусь невредимым». Очевид-
но, обстановка на фронте 
оставалась стабильной, ибо 
в приписке лейтенант Гончар 
написал, что адрес его не из-
менился. 

1942 год с его легендар-

ными битвами за Сталин-
град и Кавказ только на-
чинался. Ближе к лету и 
состоялись те трагические 
события, когда наша ар-
мия продолжала пятиться к 
Волге и к предгорью.

Как и жена Елена, Федор 
Гончар из коренных кри-
ворожан. Его дед стоял у 
истоков Саксаганского руд-
ника. Первого на Криво-
рожье. Можно сказать, что 
это «полевское» предприя-
тие по добыче руды. Имен-
но мелкий екатеринослав-
ский помещик Александр 
Поль выступал инициато-

ром разработки подзем-
ных кладовых Кривбасса. 
Вот и дед Гончар бросил 
свое рискованное по кли-
матическим особенностям 
юга Украины земледелие и 
подался на шахты и карье-
ры. Его сын Корней гонял 
коней на тех же Саксаган-
ских копальнях. Была такая 
себе профессия – коногон. 
И человек, и лошадь до го-
ловокружения и слепоты 
«вкалывали» на франко-
бельгийский капитал. 

Их внук и сын появился 
на свет в ветхом руднич-
ном поселке в 1912 году. К 
сожалению, дочь Светла-
на Федоровна не знает дня 
рождения отца. Установила 
только год. Федор рос креп-
ким горняцким пареньком. 
Воду в его детстве пили 
прямо из Саксагани, а ее 
питали сотни подземных 
ключей. Многие из них, 
пройдя через фильтр руд, 
набирались от них сил, име-
ли целительные свойства. 
Все это давно загублено и 
забыто. Не та теперь наша 
Саксагань… А ребята тех 
лет росли на ее берегах, она 
их кормила и поила.

 Федор окончил семи-
летку, в комсомол вступил. 
Бегал, стрелял, выполняя 
нормативы Осоавиахима, 

заслужил несколько обо-
ронных значков. Гордился 
ними. Как и отец, подался в 
шахту «Коммунар», ее толь-
ко недавно модернизирова-
ли и запустили снова. На то 
время это была самая мощ-
ная шахта во всем бассейне. 
Нелегкой профессии Федор 
учился у старших рудоко-
пов. Вместе с ними рано 
вставал, уходил в забой. 
Шахта «Коммунар» ста-
новилась лидером во всем 
рудном царстве Кривбасса. 
В упорстве Федор Гончар 
другим не уступал. 

Все у него круто изме-
нилось. Сначала женился 
на красавице Елене Савен-
ко. Ухаживал недолго. И 
почти тут же его призва-
ли в армию по спецпри-
зыву. Федора Гончара по-
сле кратко срочной боевой 
подготовки направили в 
Днепропетровское артил-
лерийское училище. Так 
криворожанин стал кур-
сантом-артиллеристом. В 
1941 году курсанты и их 
наставники насмерть будут 
стоять у стен Днепропет-
ровска. Без Гончара. Он  к 
тому времени будет слу-
жить в боевых артчастях 
на южном фланге советско-
германского фронта. А пока 
шли для него будни курсанта. 

Пролетело время, и Фе-
дор Корнеевич получил ко-
мандирский аттестат вме-
сте с кубиками младшего 
лейтенанта в черных, как 
смоль, петлицах. И пошли 
гарнизон за гарнизоном. То 
на юге, то на западе, то сно-
ва в южной Бессарабии. В 
1940 году в молодом семей-
стве родилась дочь Светлана.

 Войну встретил под 
Флорештами. С боями от-
ступал вместе с товарища-
ми. Страшным было лето 
1941 года. Взвод много раз 
отличился в боях. Позади 
остались Николаев, Ростов, 
только в ноябре 1942 года 
лейтенанта Гончара напра-
вили в далекий тыл, где он 
занимался пополнением. 
Много времени провел в 
Тбилиси, а затем в Киро-
вокане. Как-то он ехал в 
поезде и познакомился с 
командиром, который сле-
довал на место службы в 
Георгиевск. Федор передал 
короткое письмо жене и 
вложил свою фотографию. 
Позже знакомый сообщил, 
что дом по адресу: Октябрь-
ская, 33/3 – немцы взорвали 
при отходе и о судьбе Еле-
ны и дочери Светланы ни-
чего не узнал. И только в 
сентябре 1943 года почто-
вая связь возобновилась. 
Семья, к счастью, выжила 
в короткой немецкой окку-
пации Георгиевска. Хоро-
шие люди приютили семью 
красного командира. Благо, 
мало кто знал об этом. По-
том Федор Корнеевич на-
писал о своих мытарствах 
и переживаниях на целых 
четырех листах убористым 
почерком. Письмо датиру-
ется 05.09.1943 года. «Вот, 
Лена, те обстоятельства, 
которые привели к тому, 
что я и ты не могли пере-
писываться до настояще-
го времени…» Семья – под 
немцем, сам лейтенант Гон-
чар сменил восемь мест жи-
тельства за время пребыва-
ния в тылу.

Наши войска тем време-
нем погнали фашистов сна-
чала с Кавказа, а потом и с 
Кубани и Ставрополья. Не-
мец неохотно покидал жит-
ные места. В ответ на пись-
мо от жены 28.09.1943 года 
Федор Корнеевич писал: 
«…Скоро будет то время, 
когда эти изверги челове-
чества не только не будут 

топтать нашу землю, но 
их не будет и на своей земле…»

Дальше отрывок из фрон-
тового письма от 27.11.1943 
года: «… и когда вернусь 
обратно на фронт, то «го-
спода немцы» почувствуют 
силу русского офицера-ар-
тиллериста». А отсутство-
вал старший лейтенант Гон-
чар на артиллерийской 
передовой по причине 
воспаления легких. Банка-
ми лечился, а еще – новым 
средством. Специальная 
плесень, оказывается, спо-
собна побороть такую опа-
сную хворь. А еще говорят, 
на фронте «гражданских» 
болезней не бывало. Случа-
лось, как видим.

В последнем письме, до-
шедшем до нас, Федор Кор-
неевич кратко пересказыва-
ет судьбы своих товарищей, 
с которыми воевал, а со 
многими еще с довоенных 
времен мыкался по гарни-
зонам.

Перед броском через 
Керченский залив и выхо-
дом на крымскую землю 
старший лейтенант Федор 
Гончар принял под свое 
командование третью ба-
тарею 197-го отдельного 
истребительно-противо-
танкового дивизиона 77-й 
Ставропольской Красно-
знаменной стрелковой ди-
визии. Такой силы огня эта 
земля не видела за всю свою 
историю. Красная Армия 
гнала врага к Севастополю. 
Немцы люто оборонялись, 
они поняли, что против та-
кой силы им не устоять. 

Короткое извещение се-
мье поведало, что старший 
лейтенант Федор Корне-
евич Гончар пал смертью 
храбрых в бою за Сапун-
гору 8 мая 1944 года. За ней 
открывался Севастополь. 
Криворожанина похорони-
ли на братском кладбище в 
с. Оборонное (бывшие Ка-
тары) рядом с Сапун-горой 
в сторону госфермы. Еле-
на Васильевна часто езди-
ла на могилу, а в 1974 году 
она умерла. С тех времен 
в Севастополь ездит дочь 
Светлана. Она и хранит 
эти письма. Два последних 
прислали товарищи отца. 
По справке из Георгиевско-
го объединенного военного 
комиссариата она вместе с 
матерью всю войну пользо-
валась льготами.

g  Письма павшего солдата

Он часто выводил свои орудия на прямую 
наводку. Это еще хорошо, что возле пушка-
рей оказывалась пехота. Она окапывалась 
совсем рядом и прикрывала артиллеристов 
огнем из винтовок, реже из автоматов и пу-
леметов. Тогда канониры чувствовали себя 
уверенно и вели прицельный огонь. Свое 
первое фронтовое письмо, которое дошло 
до наших дней, лейтенант Федор Гончар 
отправил родным 05.10.1941 года. Только 
недавно он узнал новый адрес жены Елены 
и совсем крошечной дочери Светланы. 

Пал на Cапун-горе

• Весна 1941 г. Предгрозье. Пока все вместе.  
Муж, жена и дочь.

• Лейтенант-артиллерист Ф.К. Гончар.

По страницам будущей книги
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g Кращі рецепти від читачів

Шашлик у вині  
з гранатовим соком

Яке літо без шашли-
ку? Саме так вважа-
ють Степан та Сашко 
Фесюки з Жовтневого 
району. 

«Наша родина часто збира-
ється разом за великим сто-
лом. Атрибутом його неодмін-
но є шашлик. Його приготу-
вання – ціле мистецтво, до-
сконало оволодіти яким дано 
не кожному, – пише Степан 
Фесюк. – Але, як кажуть, не ви-
ходить тільки в того, хто не на-
магається навчитися. Ми з си-
ном пропонуємо вам рецепт 
нашого сімейного шашличка». 
Щоправда, як зізнаються наші 
дописувачі, страва буде ще 
смачніша, якщо довкола друж-
но збереться вся родина.

Отже, готуємо зразково-по-
казовий шашлик за рецептом 
Степана Дмитровича та Олек-
сандра.

Що потрібно?
2-3 кг свинини, 2 кг цибулі, 

200 г майонезу, червоне сухе 
вино, 1 склянка гранатового 
соку, сіль та перець за смаком.

Готуємо  шашлик  
у вині  з гранатовим 
соком

1. М’ясо.
«Успіх шашлику в пер-

шу чергу залежить від пра-
вильного вибору м’яса. Кра-
ще всього брати баранину чи 
свинину (особисто ми полю-
бляємо свинину) з молодої 
тварини – м’ясо характерно-
го світло-рожевого відтінку», 
– пише Степан Дмитрович. 
Він додає, що на дотик м’ясо 

має бути пружним, а його сік 
– прозорим. Ніколи не вико-
ристовуйте розморожене, а 
тільки свіже, охолоджене.

2. Маринад.
Другий етап приготування 

шашлику – маринування, щоб 
м’ясо було м’яким і швидко го-
тувалось. Наступним компо-
нентом після м’яса є ріпчаста 
цибуля. Нам знадобиться 2 кг 
цибулі, можна і більше. Цибу-
лю ріжемо кільцями. Після цьо-
го м’ясо солимо та перчимо за 
смаком, додаємо майонез та за-
ливаємо червоним сухим ви-
ном. До всього цього вливаємо 
склянку гранатового соку. Ма-
ринувати потрібно 3-4 години.

3. Дрова.
Для лінивих – пакет гото-

вого вугілля з магазину. Але 
якщо ви не шукаєте легких 
шляхів та готові докласти до 
смачного шашлику всіх зу-
силь, то дрова знавці радять 
брати з фруктових сортів де-
рев. Такі додадуть страві неза-
бутнього аромату.

4. Для новачків у цій спра-
ві наші дописувачі дають де-
тальну інструкцію приготу-
вання. 

Спочатку шампури розмі-
щуємо над максимальним жа-
ром, щоб м’ясо вкрилось ско-
ринкою, яка збереже його со-
ковитість. Потім смажимо на 
помірному жару, оптимально 
– на відстані 10-15 см од жару. 
Ближче – м’ясо обвуглиться, 
вище – довго готуватиметься.

Подаємо шашлик зі свіжими 
помідорами, огірками, зеленою 
цибулею тощо. Безперечно, ще 
варто додати гарній настрій та 
веселу компанію. Смачного!

Наша кухня

Підготувала Тетяна СПиЧАК.

g За давнім 
рецептом 

Справжній 
квас

Сирівець (хлібний квас) – один 
із найпоширеніших і найулюб-
леніших в Україні традиційних 
напоїв, відомий іще з літописів 
часів Київської русі.

У 18-20 ст. сирівець виготовляли у такий спо-
сіб: підсмажений житній хліб заливали окро-
пом, охолоджували до кімнатної температури, 
додавали дріжджі, накривали й залишали на 
кілька днів у теплому місці. Стежили, щоби він 
не перекисав. Готовий квас розливали у пляш-
ки, закорковували й зберігали в погребі. Деякі 
господині дріжджі заміняли запареним і охо-
лодженим хмелем.

Більш давнім способом приготування сирів-
цю був такий: житнє, ячмінне або вівсяне під-
смажене зерно чи солод додавали у діжку із 
запареними сухарями. Квас мав червонуватий 
колір, кисло-солодкий смак. Сирівець готували 
без цукру, але пасічники додавали для смаку 
шматок медового стільника.

Споживали сирівець протягом усього року, 
але найбільше – навесні та влітку. З нього ро-
били холодник і заправляли ним зелений 
борщ. Сирівець і нині є популярним народним 
напоєм.

Аби приготувати справжній сирівець, треба 
покласти в діжку черствий житній хліб (залиш-
ки хліба підсушити в духовці, щоби він злегка 
загнітився, але не підгорів), всипати 4 скл. жит-
нього борошна і запарити окропом, накрити й 
поставити на добу. Окремо взяти 2 скл. борош-
на, розчинити водою, додати дріжджі, розчи-
нені у 12 скл. води, і поставити в тепло на добу.

Влити цю опару в діжку, вимішати, долити 
водою, щоби діжка була повною. Через кіль-
ка днів сирівець буде готовий. Тримати його 
в прохолодному місці. Скільки вибереться, 
стільки ж одразу долити водою. Зберігається 
довго. На відро води – 1 кг сухарів.

g Варто спробувати

Аґрусові смаколики
Аромат цих зелених ягідок настільки 
вишуканий, що пасує і до десертів, і 
до м’ясних страв: він додасть їм осо-
бливого аромату й смаку. Ось кілька 
рецептів.

Варення  
з недостиглих 
ягід

1 кг аґрусу, 1,5 кг цу-
кру, 3/4 склянки води.

Очистіть від насіння 
не зовсім достиглі яго-
ди, бажано одного роз-
міру. Повну жменю сві-
жозірваних вишневих 
листів залийте холод-
ною водою, закип’ятіть 
і окропом, разом із 
листям, залийте аґрус. 
Дайте йому охолонути 
і на ніч поставте в хо-
лодильник.

Вранці вийміть із 
відвару ягоди, всип-
те в нього цукор, 
закип’ятіть. У кипля-
чий сироп покладіть 
аґрус і прокип’ятіть 15 
хв, поки вони не ста-
нуть прозоро-зелени-
ми. За 2-3 хв. до кін-
ця варіння додайте з 
десяток свіжих, вими-
тих вишневих листків 
(вони так і залишаться 

у варенні) і знову дай-
те закипіти. Варення 
готове.

Кошички
Тісто: 250 г борош-

на, 150 – вершкового 
масла або маргарину, 
2 ст. ложки цукру, 30 г 
горілки або спирту.

Начинка: 200 г аґру-
су, 200 – цукру, 1/2 
склянки води.

Жир посікти з бо-
рошном, додати цу-
кор, горілку або спирт 
і замісити тісто. По-
ставити на годину в 
холодне місце, по-
тім тонко розкача-
ти, склянкою виріза-
ти коржики і вистели-
ти ними змащені жи-
ром формочки. Пекти 
у гарячій духовці (210-
220° С) протягом 10-
20 хв. Спечені холод-
ні кошички наповни-
ти варенням з агрусу.

Варення приготува-
ти так: зварити сироп 
із цукру і 1/2 склян-

ки води. Дуже зеле-
ний аґрус почистити, 
залити окропом, від-
цідити, всипати в си-
роп. Варити на повіль-
ному вогні, поки аґрус 
стане прозорим. Охо-
лоджене варення без 
сиропу накласти в ко-
шички перед подачею 
на стіл. Замість варен-
ня з аґрусу можна до-
дати свіжі суниці чи 
полуниці, вимішані з 
цукром і сметаною.

Соус  
до солодких 
страв

2 склянки аґрусу, 
3/4 склянки яблучно-
го соку, цукор, лимон-
на цедра, мигдаль, ро-
дзинки – до смаку.

Аґрус перебрати, 
видалити плодоніж-
ки, промити, дати воді 
стекти і прокип’ятити 
в яблучному соці, до-
давши потім цукор, це-
дру. Прикрити криш-
кою і тушкувати до 
м’якості. Зняти з вог-
ню, збити і охолодже-
ним подати до солод-
ких страв або яблуч-
ного пирога чи пудин-

гу. За смаком можна 
покласти подрібнений 
мигдаль або родзинки.
Тушковане 
м’ясо

800 г яловичини по-
різати на невеликі пор-
ційні шматки, 150 г 
аґрусу, 1 ріпчаста цибу-
лина, 100 г подрібнених 
волоських горіхів, 1ч. 
ложка лимонної цедри, 
100 г сметани, червоний 
мелений перець і сіль – 
за смаком.

М’ясо посолити і по-
перчити, скласти у фор-
му, посипати цедрою 
і горіхами, зверху по-
класти аґрус і нарізану 
півкільцями цибулю, 
залити склянкою води 
або бульйону і поста-
вити в розігріту до 200 
градусів духовку. Через 
півгодини можна до-
дати сметану і знизити 
температуру до 180 гра-
дусів.
Рулетики  
з баранини 

Взяти таку ж кіль-
кість м’яса, горіхів-
та цибулі, як у попе-
редньому рецепті, а 
ось аґрусу аж півкіло-

грама. Крім того, по-
трібні будуть іще одне 
яйце, кріп, петрушка, 
чебрець, білий перець 
і сіль за смаком, 1-3 
ст. ложки цукру, 3 ст. 
ложки рослинної олії і 
1-2 ст. ложки вершко-
вого масла. Підготов-
лений аґрус поклас-
ти в сотейник, дода-
ти 2 ст. ложки води, на 
сильному вогні довес-
ти до кипіння, а по-
тім уварювати на по-
вільному 20 хв., про-
терти, додати вершко-
ве масло, цукор, сіль і 
перець. Збити яйце і 
влити в нього гарячий 
аґрус, продовжуючи 
збивати до отримання 
однорідної маси.

Баранину відбити в 
тонкий пласт (краще – 
прикривши плівкою), 
посолити і поперчити. 
Зверху викласти по-

січену зелень, зміша-
ну з двома столови-
ми ложками олії. За-
горнути м’ясо в рулет, 
нарізати шматочка-
ми завширшки 2,5 см, 
обсмажити і подати 
разом із розігрітим со-
усом.
Язик під  
ягідним соусом 

Промитий язик (500 
г) заливаємо окропом 
і варимо на слабкому 
вогні. У бульйон до-
дати моркву, цибулю, 
пастернак, петрушку, 
кріп, розмарин за сма-
ком. Коли язик буде 
готовий, знімаємо з 
нього шкіру, обдавши 
холодною водою, на-
різаємо скибочками 
і поливаємо соусом, 
який готується так.

У каструлі розігріва-
ємо столову ложку мас-

ла і пасеруємо столову 
ложку борошна. Додає-
мо трохи бульйону або 
води і протертий аґрус 
(200 г), доводимо до ки-
піння, солимо, перчи-
мо і знімаємо з вогню.

Курячі грудки 
Спочатку краще 

приготувати заправ-
ку: ягоди аґрусу (200 г) 
розрізаємо навпіл, до-
даємо 2 ст. ложки цу-
кру і трохи води, ста-
вимо на вогонь, дово-
димо до кипіння, вли-
ваємо 200 мл вершків 
і через кілька хвилин 
виключаємо вогонь.

Злегка обсмажені 
курячі грудки викла-
даємо у форму, зали-
ваємо ягідною масою і 
ставимо в розігріту до 
200 градусів духовку 
максимум на чверть 
години.

Ведуча рубрики Анна рОДіЧКінА.

До речі
Сіль, перець і цибуля – основа будь-якого маринаду. Для нього 
можна використовувати кислі рідини: вино, лимонний і гранатовий 
соки, кисле і свіже молоко. І ніякого оцту! Він грубуватий і викорис-
товується, як правило, щоб замаскувати несвіже або дуже жорстке 
м’ясо. Тому, полінувавшись і купивши в магазині вже замочені в оцті 
шматки м’яса, замисліться, з чого і як давно вони були приготовані?

За рецепт – гонорар!
Конкурс «ЧГ» триває. Взяти в ньому участь запрошуємо всіх чи-

тачів. А за рецепти, що будуть надруковані, їхні автори отримають 
50 гривень! Щоб поділитися своїм кулінарним доробком, вам тре-
ба надіслати:
3 рецепт страви (не забудьте детально описати інгредієнти)
3фотографію готової страви та своє фото  

(або сфотографуйтеся з улюбленим смаколиком)
3 розкажіть про себе        3 бажано – фоторецепт.

Тож не баріться, приносьте рецепти в редакцію, присилайте поштою 
– «Червоний гірник», пр. Металургів, 28, м. Кривий Ріг, 50027, або на 
електрон ну адресу – rminer@rminer.dp.ua
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если обычно организм человека испаряет 2–2,5 л влаги 
в сутки, то в жаркую погоду и при изрядных физиче-
ских нагрузках «утечка» доходит до 4 л. Много это или 
мало? ученые подсчитали, что при потерях 1 л жид-
кости нас начинает мучить жажда, 2 л — снижается 
умственная деятельность, 3 л — начинается головокру-
жение, 4 л — возможны обмороки и сердечные присту-
пы. Приблизительно на треть недостаток влаги могут 
восполнить хлеб, супы, овощи, фрукты, и на целых две 
трети — напитки. их способность утолять жажду были 
оценены по 5–балльной шкале.

Чай (5 баллов)

По мнению ученых, это лучшее 
средство для утоления жажды — его 
требуется на треть (!) меньше, чем 
воды. И не имеет значения, холод-
ный он, горячий или чуть теплый. 
В пользу зеленого чая говорит вы-
сокое содержание витамина Р, кото-
рый положительно воздействует на 
сосуды. Этот волшебный эликсир 
легче пьется и не оставляет желтиз-
ны на зубах, ну а черный чай за счет 
кофеина лучше тонизирует. 

Секрет. 
Горячий зеленый чай способен за-
щитить кожу от ультрафиоле-
товых лучей: 4 чашки напитка в 
день — и результат налицо!
Не рекомендуется. 
Пить более 8 чашек в день.

Вода (4 балла)

Самый распространенный и не-
дорогой напиток. По способности 
утолять жажду из–за большого ко-
личества солей и биологически ак-
тивных веществ прохладная мине-
ралка занимает второе место после 
чая. Она прекрасно освежает, стиму-
лирует аппетит и снимает усталость. 
Подойдут столовые воды со степе-
нью минерализации не более 1 г/л, а 
также лечебно–столовые — с мине-
рализацией 4~5 г/л, типа боржоми. 
Более 10 г/л — это уже лекарство, 
которое следует применять только 
по назначению врача.

Если у вас нет противопоказаний 
по здоровью, отдавайте предпочте-
ние газированной воде. Углекисло-
та, попадая в рот, вызывает сильное 
слюноотделение и быстрее побеж-
дает жажду.

Секрет. 
Побороть «врага» помогут до-
бавленные в воду ломтик лимо-
на или несколько кислых ягод — 
клюквы или брусники.
Не рекомендуется. 
Пить из–под крана, а также ле-
дяную и дистиллированную воду.

Соки и нектары (3 балла)

Летом хорошо помогают томат-
ный, вишневый, грейпфрутовый, 
сливовый, алычовый и кизиловый 
соки. Кислота раздражает вкусовые 
рецепторы, начинается обильное 
выделение слюны — и нам кажется, 
что вокруг не так уж и жарко. Соки с 
мякотью, а также купажированные 
(смешанные) соки утоляют жажду 
гораздо хуже. Однако они содержат 
еще и клетчатку, пектин, жирора-
створимые витамины, поэтому их 
питательная ценность выше.

Секрет. 
В жаркую погоду лучше всего — 
разбавленный сок. Дело в том, 
что изотонические (близкие по 
концентрации к плазме крови) 
напитки быстрее всасываются 
и приносят облегчение.
Не рекомендуется. 
Сок, приготовленный из сухого 
концентрата.

кисломолочные  
продукты (4 балла)

Кефир, ряженка, йогурт, про-
стокваша, включающие органиче-
ские кислоты, превосходно утоляют 
жажду. К тому же они быстро ус-
ваиваются (за час — на 91 %, тогда 
как молоко — только на 32 %). Не-
которые из них — например, би-
фидокефир, бифидок — помогают 
восстановить нормальный состав 
микрофлоры кишечника. Кислое 
молоко всех видов можно употре-
блять со сладкими фруктами, ягода-
ми, овощами.

Секрет. 
В процессе брожения лактоза пре-
вращается в молочную кислоту, 
поэтому кисломолочные продук-
ты подходят людям, страдаю-
щим индивидуальной непереноси-
мостью молочного сахара.
Не рекомендуется. 
Сочетать с молоком.

Молоко (3 балла)
Когда температура «за бортом» 

превысила все возможные пределы, 
попробуйте выпить стакан обез-
жиренного молока или цельного, 
разбавленного водой. Этот напиток 
снимает стресс, предотвращает рак 
груди и остеопороз (болезнь, кото-
рая приводит к хрупкости костей), 
снижает кровяное давление и борет-
ся с лишним весом.

Секрет. 
Чай с молоком — тонизирую-
щий напиток, благоприятно 
воздействующий на слизистую 
оболочку желудка.
Не рекомендуется. 
Пить молоко после еды, так как 
оно снижает секрецию желудоч-
ного сока.

квас (3 балла)

Еще в XIX веке выяснилось, что 
этот напиток обладает бактерицид-
ными свойствами — в нем через 20 
минут погибают холерные вибри-
оны и тифозные палочки. Настоя-
щий, классический квас, благода-
ря имеющимся в нем углекислоте 
и аминокислотам, — прекрасный 
жаждоутолитель.  К тому же квас 
относится к группе так называемых 
ферментированных напитков, а по-
тому способствует более быстрой 
усвояемости пищи.

Секрет. 
При регулярном потреблении 
квас улучшает работу нервной 
системы.
Не рекомендуется. 
Пить газированный квас, прода-
ющийся в бутылках. Многочис-
ленные добавки  превращают его 
в ординарный лимонад, лишь от-
даленно напоминающий по вкусу 
изначальный продукт.

Пиво (2 балла)
К сожалению, любимый многи-

ми «нектар из хмеля» содержит ал-
коголь, а потому больше пары бу-
тылок в день — уже перебор. Дело 
даже не в пивном алкоголизме, а в 
том, что спиртные напитки не мо-
гут полноценно восполнить потерю 
воды.

Секрет. 
Чешские и немецкие врачи ут-
верждают: в небольшом коли-
честве (не более одной кружки 
в день) пиво снижает риск сер-
дечно–сосудистых заболеваний, 
положительно воздействует 
на почки, предотвращая обра-
зование камней, и повышает за-
щитные силы организма.
Не рекомендуется. 
Перебарщивать. Чтобы уто-
лить жажду, лучше выбрать 
чай, минералку, сок или молоко.

компот (2 балла)
Компот – не напиток, а сладкое 

десертное блюдо, поскольку самое 
ценное в нем — ягоды или фрук-
ты. Жаждоутоляющая способ-
ность компота довольно низкая 

— за счет того, что сахара в нем 
больше, чем органических кислот 
и минеральных солей.

Секрет. 
Если в жаркий день вы реши-
ли выпить холодного компота, 
разведите его небольшим коли-
чеством воды и добавьте туда 
красного вина (из расчета 1 
стакан вина на 3 л компотного 
сиропа) — и жажда пойдет на 
попятную.
Не рекомендуется. 
Пить ледяной компот.

Лимонад (1 балл)
Прообразом всех современных 

газированных напитков был ли-
монад, который готовили, смеши-
вая небольшое количество саха-
ра, спиртовой настойки цедры и 
цитрусового сока с водой. Сейчас 
многие производители отказыва-
ются от фруктовых сиропов и на-
стоев душистых трав, заменяя их 
более дешевыми концентратами. 
Жажду они почти не утоляют и 
потребляются в больших количе-
ствах, чем безвкусные жидкости. 
Приятные ощущения играют с 
нами плохую шутку, ведь с каждым 
глотком мы получаем множество 
«посторонних» веществ — арома-
тизаторов, пищевых добавок... 

Секрет. 
По–настоящему полезный ли-
монад можно приготовить в 
домашних условиях. Для этого 
нужно всего–навсего развести 
фруктовое пюре минеральной 
водой.
Не рекомендуется. 
Утолять лимонадом жажду.

какие напитки лучше пить  
при жаре?

Что есть в жару
Лучше всего в такую погоду есть овощи и фрукты. Различные салаты, 

овощные рагу, холодные супы. Охлаждающими свойствами обладают 
огурцы, арбуз, дыня, кисло-сладкие фрукты, стебли сельдерея.

От слишком жирной и соленой пищи желательно отказаться. Помимо 
ощущения тяжести и закупоривания сосудов, в жару существует большой 
риск отравиться. Но не переусердствуйте с холодными напитками и едой. Это 
может нарушить баланс в организме. Поэтому, безусловно, летом нужно есть 
меньше, но все же это должна быть полноценная еда.

Полезные 
советы

Летом отдавайте предпо-
чтение одежде из натураль-
ных тканей, они позволяют 
дышать коже и не приводит к 
перегреву организма. 

Имейте при себе бутылочку 
с питьем, желательно, чтобы 
это была простая, не слишком 
холодная вода. 

Как можно меньше нахо-
дитесь под прямыми солнеч-
ными лучами. Обязательно 
носите головной убор. Наи-
более активно солнце с 12.00 
до 16.00, поэтому в это время 
желательно воздержаться от 
походов на улицу. Если же это 
неизбежно, защищайте все 
открытые участки тела от по-
падания солнечных лучей. 

Не покупайте скоропортя-
щиеся продукты – при вы-
сокой температуре бактерии 
размножаются очень быстро, 
что может привести к отрав-
лениям при неправильном 
хранении продуктов. 

По минимуму используйте 
декоративную косметику, так 
как закупорка пор может при-
вести к перегреву. 

Не занимайтесь активным 
спортом при температуре 
выше 25 градусов. 

Старайтесь сохранять эмо-
циональное спокойствие, 
любое перевозбуждение уси-
ливает риск возникновения те-
плового или солнечного удара. 

 Не сидите под кондиционе-
ром. Контраст температур на 
знойной улице и в прохлад-
ном помещении очень велик. 
Такие перепады опасны не 
только простудами, возможна 
даже пневмония. 

Чтобы влага задержалась в 
организме, в состав чая, сока 
или газировки должны входить 
растворенные питательные 
вещества, в основном — сахара, 
органические кислоты и минера-
лы. Ведь смысл утоления жажды 
— не в том, чтобы принять 
как можно больше прохладной 
жидкости, а в восстановлении сил 
и восполнении «уплывших» из 
организма питательных веществ.

В борьбе с жарой
Незаменимой вещью в летнюю жару является термальная вода. 

Ею можно освежиться в одно мгновение, побрызгав на лицо, зону 
декольте, руки, колени.

Эфирные масла могут существенно облегчить жизнь. Лавандовое, 
мятное, грейпфрутовое, лимонное масла обладают освежающим 
эффектом. Можно носить с собой платок, пропитанный такими мас-
лами, либо чуть-чуть капнуть масло на ладони и растереть. Иногда 
подносите их к лицу и вдыхайте аромат.

Существуют увлажняющие лосьоны и роликовые карандаши, 
которые приятно охладят кожу.

По материалам интернет-изданий.
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Жіноча тема

Підготувала Тетяна СПиЧАК.

g Жінкам на вушко

Лебедина шия надовго
Пружність шкіри і стрункість – головні 
достоїнства жіночої шиї. А вона,  
на жаль, так швидко їх втрачає.  
Та якщо працювати над красою своєї  
шиї по 25 хвилин щодня, то результат  
буде приголомшливий.

Ранок
1. Вставши з ліжка, по-

ставте ноги разом, по-
вільно на вдиху підніміть 
вгору через сторони руки 
над головою, потягніться 
всім тілом, буквально ви-
тягаючи хребець за хреб-
цем, відчуйте, як маків-
ка по вертикалі тягнеться 
в небо. Запам’ятайте цей 
стан, опустіть на видиху 
руки. Постарайтеся збе-
регти на весь день цю по-
ставу королеви.

2. Вправи для м’язів 
шиї:
 на вдиху схилити го-

лову до пліч вправо, по-
тягнути шию по горизон-
талі, на видиху випрями-

ти, так само вліво. І так 12 
разів;
 максимально витяг-

нути на вдиху шию впе-
ред, підборіддя паралель-
но підлозі, на видиху по-
вільно повернути у вихід-
не положення (12 разів);
 тримати шию рівно, 

рухати по горизонталі го-
лову вліво-вправо (12 ра-
зів);
 повільно обертати 

голову по колу – шість ра-
зів ліворуч, шість – пра-
воруч;
 стати спиною до 

кута приміщення. Зро-
бити вдих і повільно на 
видиху повернути го-
лову ліворуч, намага-

ючись побачити через 
плече кут, повернутися 
у вихідне положення на 
вдиху, так само в правий 
бік (12 разів);

3. Водні процедури (для 
укутування взяти нату-
ральну лляну тканину):
 контрастний комп-

рес (починаємо з холод-
ного компресу 5 сек., по-
тім 1-2 хв. тримаємо гаря-
чий і так 5 разів, закінчу-
ючи холодним);
 добре омолоджують 

шкіру відвари з ромашки, 

м’яти, меліси, липового 
цвіту, дубової кори, зві-
робою, череди, шавлії, бе-
резових бруньок, хвої чи 
вода з додаванням мор-
ської солі.

4. Змастіть шию денним 
кремом.

День
1. Протягом дня пов-

то ріть 2-3 рази останню 
вправу для мязів шиї.

2. Якщо у вас сидя-
ча робота, поставте пе-
ред собою руки, зіпріться 
ліктями на стіл, покладіть 
одну долоню на іншу, по-
кладіть на них підборід-
дя і, чинячи опір, тисніть 
підборіддям на кисті рук-
то напружуючи м’язи, то 
розслабляючи (12 разів).

Вечір
1. Зарядка. Повторіть 

1, 2 і 3 вправи для м’язів 
шиї.

2. Маска. Очистіть 
шию. Накладіть на неї 
густим шаром натуральні 
вершки (не кислу сметану, 
кефір або йогурт). Потри-
майте цю маску 25-30 хв.

3. Водні процедури. 
Дуже добре ввечері вми-
вати шию мінеральною 
водою. Дати їй висохнути.

4. Накласти на шию 
нічний крем.

5. Лягти спати на плос-
ку подушку.

У вихідний можна уріз-
номанітнити процедури: 
накласти на шию теплий 
компрес із олії, найкраще 
з якоїсь кісточкової. Або 
змочити рушничок у те-
плому молоці з яйцем. Ві-
домо, що добре впливають 
на шкіру свинячий жир, 
тому протирайте її шма-
точком несолоного сала.

Один день на тиждень 
має бути вільним від про-
цедур.

g До часу

Ягоди молодості  
і краси

Маски з ягід – це класика косметології. І 
полуниці в списку природних рецептів кра-
си займають одне із перших місць. А все 
це завдяки тому, що в цих ягодах містить-
ся багато міді, яка підсилює вироблення ко-
лагену і завдяки цьому шкіра стає гладкою, 
чистою і пружною.
Маска для тонусу шкіри

Вберегти шкіру від в’ялості допоможе 
простий метод: протирайте щоранку об-
личчя кубиком полуничного льоду. А при-
готувати його дуже просто: змішайте 1 ст. 
ложку розім’ятих ягід полуниці із 0,5 ч. 
ложки меду і 1 ст. ложкою відвару липового 
цвіту. Заморозьте.
Маска, яка допоможе  
позбутися вугрів

Нанесіть кашку з полуниці на обличчя тон-
ким шаром, дайте підсохнути, після цього 
нанесіть ще один шар і тримайте до повного 
висихання. Після цього маску розмочіть (на-
беріть у долоні води і виплесніть на обличчя; 
повторіть кілька разів) і змийте водою.

Промокніть обличчя сухим рушничком 
і обов’язково нанесіть крем, щоб шкіра не 
пересихала.
Маска від веснянок  
і пігментних плям

Сік свіжих полуниць – чудовий засіб 
для видалення пігментних плям і весня-
нок. Для досягнення бажаного результа-
ту необхідно не менше трьох тижнів що-
денно змащувати соком проблемні ділян-
ки шкіри. Можна підмішувати до маски і 
яєчний білок.

Але після проведення такої процедури 
потрібно захищати обличчя від прямих со-
нячних променів – перед виходом на вули-
цю обов’язково нанесіть на обличчя сон-
цезахисний крем (із захисним фільтром не 
менше 50). Якщо хочете підсилити дію мас-
ки, додайте сік лимона. 
Маска для живлення  
та зволоження шкіри

Змішайте розім’яті полуниці у пропорції 
1:1 із густими вершками, нанесіть на облич-
чя на 15 хв. і змийте теплою водою. Коли шкі-
ра зневоднена, втомлена, робіть таку маску 
3-4 рази на день кілька днів поспіль.

g Зверніть увагу

Як вибрати косметику на літо
Улітку наша шкіра зазнає безліч 
негативних впливів зовнішнього 
середовища. Це ультрафіолетове ви-
промінювання, висока температура 
повітря, що спричиняє обезводнен-
ня шкіри. У спеку вона набуває втом-
леного і змученого вигляду. Тому 
дуже важливо підібрати косметику, 
яка запобігла б появі небажаних 
явищ.
Зволожуючі  
засоби

До складу зволожую-
чого крему на літо пови-
нні бути включені SPF-
фільтри. Без відповідно-
го захисту від ультрафіо-
лету можливе загострен-
ня шкірних проблем.

У складі зволожуючих 
засобів на кожен день 
повинні бути гідранти 
(речовини, які 
активно зволо-
жують шкіру). 

Придбайте крем, де є ке-
раміди, ретинол, кола-
ген, гіалуронова кисло-
та, масло жожоба.

Жирного блиску про-
тягом дня позбавлять 
матуючі серветки і гелі.
Декоративна 
косметика

Помада. Обирайте 
стійку помаду, яку не по-
трібно буде поновлюва-

ти протягом дня, вона 
не виходить за кон-

тур навіть у 35- 
градусну спеку. 
Таку помаду 

треба наносити 
швидко і точно.

У кого сухі й 
потріскані губи, 

стійка по-
мада не 

підходить. Довгозбері-
гаюча помада збереже 
свої властивості протя-
гом 7-9 годин.

Водостійка туш для 
вій. Таку туш не потріб-
но оновлювати, її стійкість 
зберігається протягом 12-
14 годин. Тим, у кого чут-
лива шкіра повік, і тим, 
хто носить контактні лін-
зи, така туш не підійде.

Крем-пудру слід на-
носити не на все обличчя, 
а на Т-зону. Цей косме-
тичний засіб зафарбує де-
які дефекти шкіри. Вели-
ке значення мають сон-
цезахисні фільтри в скла-
ді крем-пудри. А матую-
чий ефект не дозволить 
з’явитися на вашому об-

личчі жирному блиску.
Тіні для повік. Біль-

шість водостійких ті-
ней мають світлі пастель-
ні тони. Вони не фарбу-
ють повік, а виділяють очі. 
Тому погрішності нанесен-
ня не будуть помітні. Тим, 
у кого чутлива шкіра, такі 
тіні не підійдуть, тому що 
під впливом жари вони 
можуть стати причиною 
опіків або алергії.

Водостійкі косметич-
ні засоби потрібно зми-
вати тільки спеціальним 
молочком або рідиною. 
Слід прикласти до очей 
ватний тампон, змоче-
ний у цьому засобі, й по-
тримати (не терти!) – 
косметика розчиниться.

g на замітку
Коли коса –  
не краса

Лише 10 відсотків жі-
нок можуть сьогодні 
похвалитися здо-
ровим волоссям. У 
більшості ж воно про-
блемне. Але ж краси-
ве волосся та красива 
зачіска – один із 
основних факторів 
зовнішньої прива-
бливості жінки. Що ж 
робити?
По-перше, з’ясуємо оз-

на ки пошкодженого волос-
ся. Це сухість, виснаженість, 
тьмяність, ламкість, посіче-
ні кінчики, випадіння. Зна-
йшли свою проблему? Це 
означає, що час діяти.
Основні чинники, які 

призводять до пошкоджен-
ня волосся: холодне та сухе 
повітря; різка або часта 
зміна температури; гаряча 
укладка, фарбування, хіміч-
ні завивки; гормональні змі-
ни (після народження дити-
ни або вікові); неправильне 
харчування.
Щоб волосся було здо-

ровим та красивим, жінки з 
давніх часів використовува-
ли цілющі рослини. Напри-
клад, боротись із посічени-
ми кінчиками, запобігти пе-
ресушенню, випадінню та 
ламкості волосся допомо-
жуть традиційні перевірені 
засоби: любисток і кропива, 
які відновлюють і вирівню-
ють пошкоджену структуру 
кінчиків волосся. Екстракти 
цих рослин надають волоссю 
еластичність і блиск, роблять 
його шовковистим і міцним.
Щоби допомогти по-

шкодженому волоссю, 100 г 
свіжої або сухої кропиви за-
лийте 1 л води, додайте 0,5 л 
оцту, кип’ятіть суміш на по-
вільному вогні 30 хвилин. 
Процідіть. На тазик води 
додайте 2-3 склянки відва-
ру. Вимийте голову (милом 
при цьому користуватися 
не можна). Краще мити го-
лову перед сном, а потім, 
підсушивши її рушником, 
зав’язати косинкою.
Вичавіть сік алое або 

приготуйте настоянку його 
подрібненого листя на 40%-
му спирті. Такий еліксир по-
трібно щоденно втирати в 
волосся, щоб воно було гус-
тим і не випадало.
Сучасною альтерна-

тивою травам є жива нату-
ральна косметика. Спро-
буйте шампуні з реп’яховою 
олією, з молочною сироват-
кою, бальзами відновлюючі, 
маски з касторовою олією, 
трав’яні настоянки.

g Варто знати

Щоб руки були доглянуті
Від фізичної праці, особливо на городі, та зо-
внішнього впливу шкіра рук старіє швидше. 
Тому дуже важливо навчитися правильно 
доглядати за нею. Це зовсім просто і доступно 
кожній жінці. Отож, кілька основних правил.

1.  Мийте руки м’яким і жирним 
милом.

2.  Після миття насухо витирай-
те руки.

3.  Сухі чисті руки потрібно до-
бре змастити кремом. Сучасні кре-
ми жирні, швидко всмоктуються, 
загоюють ранки і діють як «прозо-
рі рукавички».

4.  При виконанні домашніх ро-
біт потрібно вдягати гумові рука-
вички. Перед роботою руки слід 
змащувати кремом, що відштов-
хує вологу.

5. Коли перебуваєте на сон-
ці, руки, як і обличчя, потріб-
но також старанно змащувати 
кремом. Це перешкодить появі 

зморщок і коричневих плям.
6.  Шкіра рук буде гладенькою і 

м’якою, якщо на неї часто накла-
дати товсту вологу або кремову 
маску. Можна робити маски із кар-
топляного пюре. Для масок вико-
ристовуйте всі продукти харчуван-
ня, які є напохваті: залишки майо-
незу, сметани, збитих яєць тощо.
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Віддача від дачі

g Згодиться

g ви запитували

Ліпше  
на зелень
Чула, що підпсовані після 
зимового зберігання ци-
булю і часник їсти не мож-
на, а краще використо-
вувати на зелень. Якщо їх 
висаджувати на грядки, 
чи безпечні цибулини з 
гниллю для грунту?

Олена.
Ріпчасту ци-

булю з ознака-
ми псування в 
окремих міс-
цях або з про-
ростанням ще 
можна очис-
тити і використовувати в їжу. А ось 
пророслий часник їсти не можна – в 
ньому накопичуються токсичні сполу-
ки. Але і те, й інше справді краще ви-
користовувати на зелень.

Звичайно, садити для цього цибу-
лини в грунт не варто, адже вони мо-
жуть бути джерелом інфекцій. Тому 
краще виділити ящичок, який буде 
стояти на підвіконні, в теплиці або на 
грядці, можна навіть без грунту. На-
приклад, легко пророщувати цибулю 
і часник в харчових контейнерах зі 
спіненого полімеру з-під м’ясних про-
дуктів, прикривши дно кількома ша-
рами туалетного паперу. Іноді у воду 
для поливу потрібно додавати дрібку 
цукру.

Майже  
завжди  
в тіні
Що можна вирощувати 
на ділянці, котра майже 
постійно в тіні? Може, є 
такі квіти?

Т. СИвЧУК. 
Багато залежить від того, наскільки 

затінена ділянка. На жаль, в густій тіні 
однорічний та й більшість видів бага-
торічників рости не можуть. У півтіні 
– наприклад, з північної та східної 
сторін будівель або під негустим по-
логом дерев – добре почуваються і 
непогано цвітуть бальзаміни. Також 
там приживуться багато видів бего-
ній, пеларгонії, лобелія, а також фук-
сії і деякі сорти петуній. Добре будуть 
рости колеус Блюме і цинерарія при-
морська. Правда, кущики останньої 
в цьому випадку можуть втратити 
компактність і вимагати періодично-
го прищипування.

Врятувати  
капусту
Не можу виростити капу-
сту: гусениці з’їдають уро-
жай раніше за 
нас. Як його 
захистити?
Т. ТрІФОНОв.

Головні вороги 
капусти – мете-
лики-білани і ка-
пустяна совка. Для 
захисту капусти від шкідників ви-
користовують спеціальні препарати 
– хімічні і біологічні (бактеріальні). 
Найбезпечніші методи боротьби  –
це щотижневий огляд рослин і ме-
ханічне знищення яєць і гусениць 
(особливу увагу приділяйте ниж-
ньому боку листка). А також укрит-
тя посадок сітками або тонким не-
тканим покривним матеріалом, 
щоб метелики не змогли дістатися 
до рослин.

Сторінку підготувала Тетяна СПИЧаК.

g а що у них?

Заокеанських городників захопила нова 
мода: вони вирощують помідори «дого-
ри ногами»! Зарубіжні комерсанти навіть 
пропонують готові набори для бажаючих 
виростити таке диво самостійно. Навіщо ж 
«перекидають» помідори, як саме це роб-
лять і чи підходить така методика для нас?

Кейті Морріс із США, 
яка випробувала даний 
спосіб і дуже оптимістич-
но ставиться до результа-
тів, каже: «Наш трирічний 
досвід вирощування тома-
тів способом «догори но-
гами» показує, що врожай 
виходить навіть трохи біль-
шим, ніж у грунті. Поясни-
ти це можна тим, що пагони 
відчувають меншу напругу і 
краще провітрюються.

Звичайно, необхідно ви-
рощувати мініатюрні сор-
ти чи сорти, спеціально 
пристосовані для вирощу-
вання в контейнерах. Про-
водилися експерименти і з 
солодким перцем, але вони 
не такі успішні, оскільки 
пагони перцю дуже крихкі 
і легко ламаються.

Вирощувати помідори 
можна в будь-якому вели-
кому міцно підвішеному 
контейнері, але, за деяки-
ми даними, оптимальни-
ми будуть 20-літрові відра 
з-під фарби з ручкою. Ви-
саджування буде зручні-
шим і безпечнішим за на-
явності 1-2 помічників.

Поливайте і підживлюй-
те помідори як звичайно, 
зверху. Ви також можете 
виростити «живу мульчу», 
посіявши в верхній шар 
субстрату петрушку або 
інші трави.

Зробіть отвір у дні кон-
тейнера діаметром 5-8 
см. Встановіть його на 2 
опори для зручного до-
ступу до «денця» і покла-
діть вздовж стінок трохи 
субстрату. Простягніть 
нижню частину розсади 
в отвір так, щоб зовні за-
лишилося не більше 5 см 
стебла. Тримаючи рослину 
однією рукою, закріпіть її. 
Можна ущільнити стебло 

в отворі мохом сфагнумом 
або зім’ятою газетою.

Притримуючи росли-
ну, заповніть контейнер 
землею, рівномірно роз-
поділяючи і ущільнюючи її 
до кореневої грудки. Тепер 
можна відпустити саджа-
нець і засипати корінь грун-
том приблизно на 5 см.

Додайте 2 жмені по-
живного компосту, а по-
тім остаточно заповніть 
контейнер землею. Рівень 
грунту повинен бути при-
близно на 2,5 см нижче від 
краю контейнера. Підві-
шайте контейнер на міс-
це. Будьте обережні, щоб 
при перенесенні не зла-
мати рослину. Рясно по-
лийте – через кілька хви-
лин вода повинна почати 
витікати з отвору. Перевірте 
рівень грунту. Якщо грунт 
осів більш ніж на 5 см від 
краю контейнера, додайте 
субстрат. Але тоді полив по-
винен бути ряснішим, щоб 
коріння помідора дістава-
ло достатньо води і жив-
лення.

Деякі трави, наприклад, 
орегано або майоран, ви-
ростають дуже великими і 
не дозволяють воді прони-
кати в нижні шари грунту. 
Застосування кришок (які 
нещільно закриваються) 
для контейнерів допомо-
же запобігти втраті вологи. 
Правда, при кожному поли-
ві їх доведеться відкривати.

Закривати посудину чи 
ні – вирішуйте самі з ура-
хуванням системи поливу. 
Ми зазвичай розміщуємо 
кришки над контейнера-
ми, на висоті приблизно 
30 см від верхнього краю, 
і поливаємо за допомогою 
шлангів. Це не дуже допо-
магає зберігати вологу, але 

зате прикриває грунт від 
розмивання дощем в до-
щовий сезон.

Скільки поливати – за-
лежить від вашого кліма-
ту. Ми живемо в Міссурі, 
де дуже волого навесні, 
але сонячно і сухо влітку. 
Ми поливаємо щодня з 
третього тижня червня і 
приблизно до двох тижнів 
до перших морозів.

Кожні кілька тижнів 
перевіряйте рівень суб-
страту в контейнері і до-
давайте його, якщо рівень 
знизився». 

У моді – помідори 
«догори ногами»

Вітчизняні експерти серед пере-
ваг такого незвичного методу ви-
рощування помідорів називають 
зручність поливу і те, що верхній, вільний 
шар грунту у відрі можна використовувати для 
вирощування лікарських трав або прянощів.

Але треба добре подумати, чи вартува-
тимуть зусилля результатів. Помідор, як і 
всі зелені рослини, має властивість зрости 
в бік сонця. Молоді пагони спочатку огина-
ють відро, витягуючись у напрямку джерела 
світла. Тільки пізніше, під вагою плодів, па-
гони повиснуть, але їх верхівки знову вперто 
повернуті вгору. Рослина витратить чимало 
енергії на підтримку природного для себе 
положення.

Традиційні тех-
нології, які перед-
бачають всілякі 
опори, що допома-
гають помідорам та 
іншим культурам 
підтримати при-
родне вертикальне 
положення, вини-
кли не на порож-
ньому місці. Вони 
обгрунтовані як 
практикою, так і 
дослідженнями з 
фізіології.

Ще одним з плюсів 
«перекинутих помі-
дорів» може бути те, 
що в умовах жарко-
го клімату рослинам 
«нижнього ярусу» 
невелике затінення 
від відер над ними 
може піти на ко-
ристь.

Сонечко потрібне всім
Ще трохи – й огірки і помідори на грядках 

перетворяться на непрохідний ліс. Чи по-
трібно їх проріджувати і як грамотно це 
зробити?

Здавалося б, які влітку можуть бути проблеми 
з нестачею світла?! Виявляється, можуть. Ство-
рюємо ми їх самі, надміру загущуючи насаджен-
ня. І замість врожаю отримуємо... зелену масу.

Не треба боятися видаляти зайве. Листки, які 
постійно перебувають у тіні, не працюють, а по-
ступово відмирають, заважаючи повітрообміну 
і накопичуючи інфекцію. Недарма на пакетиках 
з насінням вказують густоту насаджень і схему 
формування не тільки для кожної культури, а й 
для сорту.

Особливої уваги вимагають помідори. Якщо з 
якоїсь причини не зав’язалися плоди на першому 

суцвітті, незатребувані поживні речовини йдуть 
на ріст пасинків, потовщення стебла і великі лист-
ки. В такому разі рослини не тільки ретельно па-
синкують, а й видаляють кілька листків (у високо-
рослих сортів це середній з кожних трьох листків 
між суцвіттями). При цьому відміняють піджив-
лення або вносять деревний попіл: він допоможе 
помідорам «пострункішати».

Щоб салата до осені росла
Зазвичай на початку літа салати вирос-

тає стільки, що хоч викидай. А потім свіжої 
салати немає взагалі. Як вирощувати цю 
культуру так, щоб збирати урожай протя-
гом усього сезону?

Домогтися рівномірного надходження салати 
нескладно: потрібно просто сіяти її кілька разів. 
Останній посів пізньої головкової салати допусти-

мий в кінці червня, а листові сорти продовжують 
висівати до кінця липня, адже вони можуть рости 
аж до першого снігу.

Якщо хочете отримати великі розетки, то сійте 
салату з інтервалом від місяця до двох тижнів. 
Великий інтервал (місяць) роблять навесні і восе-
ни: між першим і другим, передостаннім і остан-
нім посівами. Влітку сіють частіше, приблизно 
раз на два тижні.

Для літніх строків сівби і для безрозсадного 
вирощування більше підходять середні та піз-
ні сорти: вони довше стоять у вигляді розетки і 
майже не стрілкують при настанні спеки. У другій 
половині літа можна сповільнити ріст салати для 
продовження її споживання, якщо розмістити на-
садження в злегка притінених місцях.

Головний же секрет вирощування салати – в 
поливі. За водоспоживанням ця культура близь-
ка до огірків.
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Без хвороб

g варто знати

Про  
козацький 
тютюн  
і козацьке 
здоров’я
Чому козаки не знали 
про такі хвороби, як 
астма, бронхіт, що нині 
є супутниками затятих 
курців? адже козак і 
люлька стереотипно 
нероздільні!

А секрет дуже простий. До-
давали козаки до тютюну (він 
був надто дорогий) різні тра-
ви: полин, деревій, чебрець, 
будяк, сухе листя валеріани, 
борщівник. А всі вони – ці-
лющі: заспокоюють нервову 
систему, знижують кров’яний 
тиск, поліпшують апетит.

І ще є один дуже важли-
вий аспект проблеми курін-
ня і здоров’я козаків: козаки 
ніколи не курили в хаті («Бо 
там Бог», – казали, тобто іко-
ни висять), отже не отруюва-
ли легені тютюновим димом у 
закритому приміщенні.

Як попрощатися  
з цигаркою?
У цьому курцеві може до-
помогти всім відомий подо-
рожник. З нього треба при-
готувати настій: 1 ст. ложку 
подрібненого листя залити 
склянкою окропу, настояти 
впродовж години. Пити по 
чверті склянки 4 рази на день. 
Можна двічі на день, вранці і 
ввечері, по півсклянки.

Якщо вдень відчуватимете 
гостру потребу закурити, по-
кладіть у рот шматочок ко-
реня аїру (його варто мати з 
собою в кишені). Попервах у 
роті буде ставати гірко, а по-
тім відчуєте приємний смак. 
Та найголовніше – аїр розши-
рює судини, тонізує їх, і потреба 
у цигарці відпадає сама собою.

Водночас аїр підлікує шлу-
нок, налагодить кровообіг.

Якщо гіркий корінь аїру не 
буде вам до смаку, можете за-
мінити його засушеним коре-
нем селери. Він теж містить 
нікотинову кислоту, яка тоні-
зуватиме судини.

І ще потрібно пам’ятати: 
щоб подолати нікотинову за-
лежність, окрім ліків, чи то 
народних, чи аптечних, необ-
хідне бажання людини позбу-
тися цієї звички.

g До часу

Найсмачніші ягоди позбавлять від недуг

g Зверніть увагу

Дихайте глибше!
По-перше, виспіться! 

Якщо спатимете менше, 
ніж потребує ваша не-
рвова система, стреси 
не обминуть.

По-друге, не пере-
живайте неприємності, 
сидячи в кріслі. Краще 
влаштуйте собі невели-
ку прогулянку.

По-третє, спробуйте 
робити дихальні вправи 
за англійською методикою.

Влаштуйтеся на стіль-
ці чи в кріслі якнайзруч-
ніше. Покладіть ліву руку 
долонею вниз на пупок. 
Праву – зверху лівої. 
Очі можете тримати й 

розплющеними, але, як 
правило, багатьом легше 
виконувати цю вправу із 
заплющеними очима.

Тепер уявіть собі по-
рожню пляшку або мі-
шок, який знаходиться 
всередині вас, там, де 
лежать зараз ваші руки. 
Вдихаючи, уявіть, як 
цей мішок заповнюєть-
ся повітрям, яке вхо-
дить через ніс, іде вниз, 
вниз аж до ваших рук. 
Уявний мішок повинен 
бути заповнений по-
вітрям по зав’язку. На 
першому занятті буде 
важко довести вдих до 

досконалості, постарай-
теся, щоб він тривав не 
менше двох секунд. На 
наступних заняттях -– 
довести до 3 секунд.

Далі – ще на 2 секун-
ди затримайте дихання 
разом з повітрям, яке ви 
вдихнули. Повторюйте 
про себе фразу: «Моє 
тіло спокійне».

Після того починай-
те повільно-повільно 
видихати – спорожню-
вати уявний мішок чи 
пляшку. Пд час видиху 
також повільно повто-
рюйте «кодову» фразу: 
«Моє тіло спокійне».  

Відчуйте, як опускають-
ся ребра, вивільнюючи 
повітря,   яке раніше на-
димало груди й живіт. 
Видих також займатиме 
не менше 2 секунд.

При наступних занят-
тях намагайтесь подо-
вжити період всіх трьох 
етапів – вдиху, затрим-
ки дихання і видиху – 
на одну секунду. Якщо 
ви відчуваєте, що підда-
єтесь стресу, повторіть 
цю вправу двічі-тричі 
на день. Через кілька 
тижнів регулярних за-
нять ви будете здатні 
розслабитись миттєво.

g Напохваті
При кровотечі

Щоб зупинити кровотечу, ви-
користовують гриб дощовик 
або порхавку. Внутрішнім ко-
ричневим порохом цього гриба 
присипають ранку. Кровотеча 
припиниться, а ранка швидко 
загоїться. Швидко тамується 
біль і загоюється рана, якщо 
розрізати навпіл і прикладати 
до рани сирий гриб.

При опіках

Нарвіть жалкої кропиви. Ві-
зьміть літрову банку і напо-
вніть більш як до половини 
банку кропивою, залийте го-
рілкою і залиште настоюватися  
10 днів. До обпеченого місця 
прикладайте змочену в насто-
янці серветку.

Від лишаю
Зубчик часнику обчистіть, 

розріжте навпіл і потріть ним 
уражені лишаєм місця. Потім 
розтовчіть у ступці березове ву-
гілля, змішайте в однаковій про-
порції із соком лопуха. Суміш вти-
райте у шкіру протягом 25-30 хв. 
Після 5-6 процедур лишай зникне.

Медики стверджують: 
більшість хвороб 
виникає через стре-

си. Останніх, як відомо, 
не уникнути, а отже, 
треба зробити так, щоб 
вони минали без особли-
вої шкоди для нашого 
організму. Для тих, хто 
часто нервує, втрачає над 
собою контроль – кілька 
порад.

g Для жінок і не тільки

Протиракові продукти
Як відомо, рак молочної залози часто буває 
сімейною хворобою. Передасться вона у спа-
док чи ні залежить від генетичного дефекту 
– поломки в 13-й або 17-й 
хромосомах. вчені вира-
хували дефектні гени: 
BRCA-1 і BRCA-2.

Крім того, виявилося, що 
у жінок із «неправильними» 
генами також збільшений 
ризик розвитку раку яєчників. Звичай-
но, це не означає, що, якщо в сім’ї зустрі-
чаються випадки раку грудей, хвороба обов’язково спіт-
кає й наступні покоління жінок. Але  ймовірність досить 
висока: онкологи оцінюють її в 55-90%.

Замінити мутантний ген на здоровий медицині поки не 
під силу. Але виникла ідея активувати здоровий  ген, щоб 
він повністю компенсував мутантний. І науковці виявили, 
так звані, модулятори експресії генів у деяких продуктах.

Одним із таких чарівних продуктів виявився зелений 
чай. Своєю протираковою дією він зобов’язаний потуж-
ним природним антиоксидантам. Другий чудодійний 
продукт – броколі. Слідом за нею у списку – чорний вино-
град (неодмінно разом із кісточками!), помідори (справ-
жні грунтові), плоди деяких кактусів.

Правда, застосувати знання про ці продукти не так про-
сто. Для того, щоб отримати потрібну дозу «протирако-
вої» речовини, потрібно випивати в день 10-20 чашок зе-
леного чаю, причому певних елітних сортів. А для того, щоб 
стимулювати експресію здорового гена, потрібно щодня 
з’їдати 300-400 г свіжої броколі.

g Народна медицина

Хворому горлу допоможе ячмінь
За старих часів хворе горло лікували відваром ячмінної крупи. Він заспо-

коює кашель і знімає подразнення слизових оболонок. Ці ліки можна вико-
ристовувати і для профілактики, і для лікування сезонних застудних захво-
рювань.

Класичний рецепт приготування відвару такий: 2 ст. ложки ячменю залийте склян-
кою холодної води і настоюйте 5 год. Потім доведіть до кипіння і варіть 10 хв. Проці-
джений відвар п’ють теплим протягом дня.

Мова про полуниці. Їх лікувальні 
властивості здавна використовували 
цілителі з усього світу. Цінують полу-
ницю і в наш час. 

До того ж не лише як смакоту. 
Дуже корисно споживати полуниці 
людям, які страждають:

• від депресії. Полуниці вважа-
ють антидепресантом, тому що в 
них багато фолієвої кислоти, калію, 
марганцю;

• від підвищеного рівня цукру 

в крові. Незважаючи на солодкий 
смак, полуниці мають здатність зни-
жувати рівень цукру в крові. У цих 
ягодах містяться вуглеводи й орга-
нічні кислоти, які добре засвоюються 
організмом і не стимулюють виро-
блення інсуліну підшлунковою за-
лозою;

• від жовчно-кам’яної хвороби. 
Свіжий полуничний сік (приблизно 
чверть склянки) бажано пити вранці 
натщесерце. Це дуже ефективний за-

сіб для усунення каменів у жовчному 
міхурі;

• від підвищеного артеріаль-
ного тиску. Полуниці мають сильні 
сечогінні властивості. Окрім ягід, мож-
на як чай заварювати листя рослини;

• від ожиріння. Полуниці чудово 
нормалізують обмін речовин в орга-
нізмі і є незамінними у щоденному 
меню тих, хто хоче схуднути. Ягоди 
мають здатність зв’язувати токсини, 
важкі метали та інші шлаки у кишеч-

нику і виводити їх з організму; 
• від анемії. Коли ви вживаєте 

полуниці, в крові підвищується рі-
вень еритроцитів. Ці ягоди покра-
щують процес кровотворення, тому 
їх рекомендують вживати людям із 
пониженим гемоглобіном;

• від підвищеної температу-
ри. Серед органічних кислот, що міс-
тяться в полуницях, особливе місце 
займає саліцилова. Завдяки цьому 
полуниці використовують як м’який 

жарознижувальний і знеболюваль-
ний засіб при застудах. До речі, со-
ком полуниць добре полоскати хво-
ре горло і закапувати ніс;

• від ламкості судин. Високий 
вміст у ягодах рибофлавіну, рутину і 
нікотинової   кислоти   сприяє зміц-
ненню стінок судин.

g Для довідки

Графік
надання консультацій міськими спеціалістами при КЗ «Криворізький 
Центр здоров’я» на липень 2012 року

Кожен
вівторок

та п’ятницю

03; 10; 17; 24;
31.07.12.
06; 13; 20;  
27.07.12.

Психолог Драгожилова
Інна Василівна

9.00 до 12 00
9.00 до 12.00

Третя середа 18.07.12.
Ендокринолог (попередній 

запис 27 червня о 8.30 
за телефоном 407-12-80)

Височина  
Олена Олександрівна 10.00 до 11.00

Четверта  
середа 25.07.12. Нарколог Коркошук Олександр 

Володимирович 10.00 до 12.00

Другий 
четвер 12.07.12.

Невролог (попередній запис 
27 червня о 8.30  

за телефоном 407-12-80)
Єжеменська

Олена Миколаївна 12.00 до 14.00

Четвертий
четвер 26.07.12. Дитячий психіатр Хомишин Володимир 

Мирославович 10.00 до 12.00

Третя 
п’ятниця 20.07.12. Кардіолог Добровольська

Наталія Миколаївна 9.00 до 14.00

З понеділка по п’ятницю включно працює міський телефон довіри 440-24-
24 з  8.00 до18.00. Наша адреса: 3 дільниця, вулиця Орджонікідзе, 2. Кінцева зу-
пинка швидкісного трамваю, поряд з будівлею станції швидкої медичної допомоги. 
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g  Переваги медичного реформування

g  Зверніть увагу!

Без хвороб

Головний лікар кЗ «Міська лікарня № 16» ігор криштопа: 

«За останній час  
отримали медобладнання  
на мільйон гривень…»

у сучасному суспільстві алергічні 
захворювання є одними з розпо-

всюджених серед населення і кіль-
кість хворих зростає кожного року. 

Алергія – це стан підвищеної чутли-
вості до різноманітних речовин, що 
містяться в навколишньому середо-

вищі і можуть потрапити до орга-
нізму. Для більшості людей вони 

виявляються цілком нешкідливими 
і не викликають ніяких патогенних 
проявів.

 Однак у деяких осіб ці речовини викли-
кають такі реакції організму, як алергічну 
нежить, кон’юнктивіт, утруднення дихання 
(бронхіальна астма), дерматити. Ці ре-
човини є алергенами, їхня природа дуже 

різноманітна: існують алергени рослинного 
походження, тваринного походження тощо.

Але одну з провідних ролей відіграють 
аероалергени приміщень, і насамперед 
побутовий пил. Склад побутового пилу є 
різноманітним та характерним для кожно-
го приміщення, клімату, пори року, способу 
життєдіяльності людей та інших факторів.

Основним алергенним компонентом по-
бутового пилу є домашні (постільні) кліщі.

Це дуже дрібні, майже прозорі, довжи-
ною 0,2-0,33 мм, невидимі людському 
оку маленькі павукоподібні істоти. Для їх 
розмноження потрібна вологість більша 
ніж 50% і температура +10…+30⁰С – усі 
ці умови є в постільній білизні, матрацах, 
м’яких іграшках.

Кліщі можуть існувати і в надчистій квар-
тирі: 1 г матрацного пороху може вмістити 
до 15 тисяч пилових кліщів. Алергічні про-
яви можуть бути тимчасовими і постійни-
ми, іноді пов’язаними з вологою погодою 
або запиленістю, часто вранці або в нічний 
час. Діагноз підтверджує картина хвороби 
та шкірні проби.

З метою профілактики алергійних захво-
рювань та звільнення від кліщів побутово-
го пилу в квартирах та соціально значущих 
об’єктах рекомендуються такі профілак-
тичні заходи:

– зменшити до мінімуму у приміщенні 
кількість пилонакопичувачів (килимів, 
м’яких меблів, масивних штор, м’яких ігра-
шок);

– не зберігати речі під ліжком;
– мати книжкові полиці закритого типу;
– білизну тримати у щільно закритих 

пакетах;
– щоденно проводити вологе приби-

рання (за наявності пилососа для вологого 
прибирання);
– дотримуватися режиму провітрювання;

– замінити подушки з пір’я, ковдри, 
матраци з натуральних матеріалів на син-
тетичні;

– регулярно просушувати постільні речі 
та білизну на сонці та морозі;

– частіше міняти постільну білизну;
– використовувати електричні пові-

троочисні апарати, своєчасно змінювати 
фільтри.

Ігор Криштопа.

Сьогодні комунальний заклад «Міська лікарня 
№ 16» сучасно оснащується медобладнанням, у 
розпорядженні медиків є необхідні ліки в повному 
обсязі.

– Такого фінансування, як за-
раз, у нас не було, – пояснює 
голов лікар Ігор Криштопа. – Ра-
ніше, приміром, у нас на харчу-
вання одного пацієнта щодня ви-
ділялась 1 гривня 70 копійок, на 
медикаменти – півтори гривні. 
Зараз для хворих ця цифра вшес-
теро більша. Загалом, якщо рані-
ше на рік ми на придбання ліків 
отримували трохи більше 280 ти-
сяч гривень, то зараз майже один 
мільйон. Так що різниця дуже 
суттєва. І це насамперед відчули 
наші пацієнти. Вони вже самі чіт-
ко усвідомили, що їх забезпечу-
ють медикаментами. Особливо 
це стосується пільговиків: інвалі-
дів, учасників війни, дітей війни, 
афганців та інших. Тобто в по-
рівнянні з тим, що було раніше й 
нині, – це небо і земля. Поліпши-
лись у нас побутові умови. Для 
тих же пільговиків передбачено 
щоденне харчування вартістю до 
37 гривень на кожного. У раціоні 
– м’ясо, риба та все інше. Звичай-
но, тим пацієнтам, які тільки-но 
після операцій, усього цього спо-
живати не можна. На відміну від 
тих, хто знаходиться у нас на ре-
абілітації. Поліпшились у лікарні 
для пацієнтів й побутові умови, 
їх перебування стало значно ком-
фортнішим, оскільки провели 
ремонтні роботи в палатах. Вза-
галі, завдання міської організації 
Партії регіонів (а Ігор Петрович 
є депутатом міськради від ПР 
– Авт.) – аби в кожному відді-
ленні була висококомфортна па-
лата. Таких уже створено шість, 
залишилось їх обладнати в дру-
гому терапевтичному та прок-
тологічному відділеннях. Але 
там нині теж непогані умови… 
 Стосовно першої терапії, то для 
інвалідів ми обладнали комфорт-
ну палату за принципом домаш-
ньої квартири. Іншими словами, 
вона нічим не відрізняється від 
житлового помешкання. Радує 
те, що тільки за останній час ми 

отримали медобладнання майже 
на 1 мільйон гривень. Такого не 
було років десять.

– Ігоре Петровичу, а що це за 
медична апаратура, для яких 
хворих?

– Це кілька апаратів – наркозне 
дихальне обладнання німецького 
виробництва. Поповнилась наша 
лікарня стаціонарним глюкомет-
ром, що суттєво зекономило ме-
дикам в приймальному покої час: 
кілька хвилин – і вони вже мають 
точний аналіз. Останнє наше 
придбання – це апарат для висо-
кочастотного зварювання живих 
м’яких тканин «Патонмед» ЕКВЗ-
300.

Зараз, окрім 16-ї міськлікарні, 
такого апарата в нашому місті не-
має. Взагалі в Україні ним корис-
туються лише в Києві, Харкові, 
Одесі. Вже за шість днів успішно 
провели за його допомогою чоти-
ри операції.

– У чому переваги «Патонме-
да»?

– Вони суттєві. По-перше, 
зменшується тривалість прове-
дення операцій майже наполо-
вину. А отже, економиться час. 
Змінився докорінно й сам процес 
накладання швів. Під час зварю-
вання живих тканин немає нія-
ких побічних ефектів – нагноєнь, 
інфекцій, ускладнень. По-друге, 
це відсутність некрозу тканин та 
чужорідних тіл у рані, точність 
розсікання тканин, герметич-
ність сполук, надійний гемостаз. 
А найголовніше – у пацієнта по-

мітно знижується 
втрата крові під час 
операцій. Буває, що 
хворий втрачає близь-
ко одного літра крові. 
А це значить – потріб-
на свіжа… У плані економічних 
витрат це вже значний плюс. Точ-
ніше, гарний економічний ефект 
– кров пацієнту під час проведен-
ня такої операції (тобто зварю-
вання живих клітин) не потрібна. 
Тому перспектива використання 
«Патонмеда» ЕКВЗ-300 дуже об-
надійлива.

– Найближчим часом у тех-
нічному арсеналі вашого медза-
кладу з’явиться ще один новий 
діагностичний апарат?

– Так. З облдержадміністрації 
нам передають новітню розробку 
сучасного фіброскопа імпортно-
го виробництва. Причому з пов-
ним набором візуалізації, тобто 
з усіма насадками, котрі дозво-
ляють діагностувати хворого 
й одразу його лікувати. Можна 
проводити й мікроендоскопічні 
операції.

– У шістнадцятій міськлікар-
ні кваліфіковані кадри, які зараз 
озброюються ще й класним но-
вітнім медичним обладнанням.

– Тому й зросла ефективність 
нашої роботи. До речі, ми отри-
мали також біологічний аналіза-
тор для визначення рівня натрію, 
хлору в крові. Усе це для точного 
проведення необхідних проце-
дур, які відновлюють гемостаз. 
Якщо раніше, скажімо, працю-
вали ледь не на дотик, то зараз за 
допомогою сучасного обладнан-
ня маємо повну картину недуги 
хворого. Усе комп’ютеризовано! 

За деякими параметрами ми ви-
ходимо сьогодні на передові по-
зиції.

Наша лікарня – багатопрофіль-
на, оскільки є медична апаратура 
різного спрямування. Якщо буде-
мо й надалі так технічно оснащу-
ватись, то, думається, через кіль-
ка років повністю завершимо цей 
процес на сучасному рівні. Він 
(тобто цей процес) назрівав уже 
давно...

– І все-таки, що вас як керів-
ника міськлікарні турбує сьо-
годні найбільше?

– Те, що у нас, як і раніше, 
найчастіше люди мають сер-
цево-судинні захворювання. 
Цією недугою, за великим ра-
хунком, страждає майже по-
ловина нашого населення. І го-
ловна роль у профілактиці цієї 
хвороби належить первинним 
медико-санітарним центрам. 
Їх зараз настільки забезпечили 
всім необхідним, що проблем 
немає. Особливо з наявністю 
ліків. Солідний запас медика-
ментів ми теж маємо (понад 100 
найменувань). І реанімація на-
шої лікарні в будь-який момент 
кожному пацієнту, котрий по-
требує невідкладної меддопомо-
ги, надасть усе, що йому треба… 
 Варто зазначити: керівник 16-ї 
міськлікарні – досвідчений клас-
ний фахівець. Після закінчення 
Дніпропетровського медінсти-
туту працював невропатологом, 
керував шостою міськлікарнею, 
зараз – шістнадцятою. Але про 
своїх пацієнтів ніколи не забу-
ває.

– Я зараз теж практикую, – го-
ворить І. Криштопа. – Рано-вран-
ці о пів на сьому вже з хворими. 
А коли випадає вихідний, їду ри-
балити, люблю дайвінг. Це від-
душина для того, щоб набратись 
сил для роботи. А успішне ліку-
вання людей – понад усе…

 віталій ТКАЧуК. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА.

Спеціалістами Інституту електрозварювання ім. Є. Патона Націо-
нальної академії наук України спільно з міжнародною асоціацією 
«Зварювання» та українськими хірургами розроблено та успішно 
використовуються нові технології для високочастотного зварювання 
живих м’яких тканин у хірургії (це понад 130 хірургічних методик, 
уже зроблено й понад 65 тисяч операцій). Апарат нового покоління 
«Патонмед» ЕКВЗ-300 має чотири основних режими робіт: різання, 
зварювання ручне та автоматичне, коагуляція. Управління апаратом 
здійснюється мікроконтролером за спеціальними програмами, які 
можуть змінюватись за бажанням користувача.

g Питання-
      відповідь

Є ПиТАННЯ щОДО МОДеРНІЗАцІї 
ОХОРОНи ЗДОРОв’Я? ЗвеРТАЙТеСЯ!

Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  

охорони здоров’я  
Дніпропетровської 

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50.

Як в рамках модернізації 
охорони здоров’я  
організована стаціонарна  
допомога для пільгових 
категорій населення?

На Дніпропетровщині в рамках Соціальних 
Ініціатив Президента України Віктора Януко-
вича велика увага приділяється медичному 
забезпеченню пільгових категорій населення 
спеціалізованою медичною допомогою.

У Дніпропетровській області розширюється 
мережа медичної допомоги для ветеранів. Так, 
у 2012 році на базі Дніпродзержинської міської 
лікарні №5 був створений спеціалізований за-
клад (госпіталь) на 80 ліжок для лікування цієї 
категорії пацієнтів. Крім того, на Дніпропет-
ровщині існує ще два спеціалізовані заклади: 
обласний госпіталь для інвалідів Великої Віт-
чизняної війни на 210 ліжок та обласний госпі-
таль для ветеранів війни на 40 ліжок. Всього у 
складі медичних закладів Дніпропетровської 
області, включаючи ліжковий фонд трьох спе-
ціалізованих госпіталів, функціонує 1264 ліжка 
для ветеранів.

Фінансування лікувально-профілактичних 
закладів для ветеранів та інвалідів війни збіль-
шено більш ніж у 3 рази і становить 30,3 млн. 
грн. проти 9,6 млн. грн. в 2011 році. Фінансуван-
ня одного ліжко-дня для цих категорій населен-
ня становить 75 грн. (35 грн. – на харчування, 
40 грн. – на медикаменти).

Окрім цього, на Дніпропетровщині збільше-
но кількість функціонуючих стаціонарних ліжок 
для чорнобильців з 30 до 80. Фінансування 
одного ліжко-дня для цієї категорії населення 
складає 65 грн. (30 грн. – на харчування, 35 грн. 
– на медикаменти).

g Соломинка
Виявимо милосердя  
до дівчинки

Кому небайдуже 
життя цієї 9-річної ді-
вчинки, допоможіть 
зупинити страшну хво-
робу. У Маші Курма-
ненко – гострий лім-
фобласний  лейкоз (рак 
крові). Номер рахунку: 
29244825509100. На-
йменування ра хунку: 
поповнення пластико-
вих карт МФО 305299 
ОКПО 14360570, ПАТ КБ «ПриватБанк». На ліку-
вання Маші Курманенко на пластикову карту 
№4405885820899174, строк дії якої 12/14. Кур-
маненко Жанна Юріївна ІНН 2699505842, теле-
фони – 0965227627, 0665623687.

 Раїса КуРАНОвА, ентомолог ДЗ «Криворізька міська санепідстанція».

кліщі побутового пилу
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Нових надходжень 
з археології 2008-
2011 років, пре-

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

1932-1933 роках: 
хронологічний по-
кажчик», з нагоди 
237-ї річниці від 

дня заснування мі-
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Живопис, 
графіка»
Виставка  
робіт Юлії  
Зенкович.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Натхнення 
творчі 

пошуки»
роботи 

студентів КПІ 
факультету 
мистецтв.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Завалені горизонти»
Три дні з 29 червня по 1 липня 

цілодобово навпроти головного кор-
пусу Криворізького національного 
університету діятиме арт-виставка 
фотографій та картин «Завалені 
горизонти». А з 19.00 кожного з 

трьох днів на відвідувачів чекати-
ме розважальна програма: музика, 
графіті, боді-арт та танцювальні 

пероменси. 
Офіційне відкриття виставки – 29 червня  

о 19.00, а закриття – 1 липня о 22.00.

«Слово 
про спадщину»
Виставка робіт 
обдарованих 

дітей 
Центрально-

міського району.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Художньої 
фотографії 
«Погляд»

Учасників фото- 
школи-студії 
«меридіан» з 

нагоди Дня Кон-
ституції.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

g Кіно

g Вистава

g Вечіркиg Телевізійний проект

g Концерти

Виставка
Загальномісь-
ка виставка 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Мадагаскар-3»  
3D

Анімаційна  
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Літо. 
Однокласники. 

Кохання»
мелодрама.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс» 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74, 
«Одеса-кіно».

«Президент 
Лінкольн: 

Мисливець  
на вампірів» 

3D
Трилер.

Кінотеатр: 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77. 

«Рок на віки»
Драма, комедія, 

мелодрама, 
мюзикл.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Шеф»
Комедія.
Кінотеатр: 

«Одеса-кіно»,  
тел.: 493-09-09.

«Мистецтво 
кохати»
Комедія.
Кінотеатр: 

«Одеса-кіно».

«Відважна» 
3D

Анімаційна 
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп». 

«Білосніжка  
та мисливець»

Бойовик, 
драма, пригоди, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Осінь  
в Вероні»

Вистава.
Криворізький 

міський академіч-
ний театр драми 

та музичної комедії 
ім. Тараса Шевченка, 

тел.: 92-33-00, 
30 червня о 17.00.

g Виставки

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональна 

виставка Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка
графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов-
ського з нагоди 
85-ї річниці від 
дня народжен-
ня та 10-річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Афіша

«Червоне місто»
Фотопроект Сер-
гія Книша. Ви-
ставка з нагоди 
Дня Європи та 

237-ї 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.

«Нова 
картина 

художника»
Виставка 

робіт миколи 
рябоконя.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Грає муніципальний  
духовий оркестр

Площа біля міського академічного 
театру драми та музичної комедії імені 

Тараса Шевченка  
(Центрально-Міський район)  

30 червня о 18.00.

Неформат 
Party

Ночной клуб 
«Феникс» 
приглаша-
ет вас на 

«Неформат 
Party». Всю 
ночь - вход 
свободный!

Клуб: 
«Феникс», 

ул. Спасская, 19. 
Тел.: 65-70-72, 
097-951-17-31, 

1 июля 
с 21.00  

до 05.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресенье 
ночной клуб 

«Shelter» 
приглашает 

на вечеринку 
под назва-
нием «День 

«Ж».
Клуб: «Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-928-
27-66, 

1 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Районні заходи  
із циклу  

«Відпочиваємо 
разом», 

грає муніципальний 
духовий оркестр

пр. Південний  
(Інгулецький район),  

1 липня о 17.00.

Шановні  
мешканці міста!

У серпні 2012 року місто Кривий ріг 
візьме участь в телевізійному проекті 
«майданс-3».

Управління культури і туризму ви-
конкому Криворізької міської ради 
оголошує набір учасників телепроекту 
«майданс» з 26.06.2012.

Заявки надавати до управління 
культури і туризму виконкому Криво-
різької міської ради (пл. радянська,1, 
кімн. 220), телефон 74-69-38, 74-73-24.

Кастинг відбудеться 05.07.2012  
у Палаці молоді і студентів  

Криворізького національного університету, 
початок о 16.00.
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Продаю

Куплю
Послуги

Реклама. Оголошення

Різне

Загублене
Ремонт и пеРетяжка

мягкой мебели
изготовление

РассРочка 10 мес.
Телефоны: 406-28-77, 097-4958268
http:\\gordienko.uaprom.net

401-45-08, 097-418-67-08

ДП «Криворізький державний цирк»

на постійну роботу запрошує:
1. Газоелектрозварника – можливо пенсій-
ного віку з досвідом роботи зварювання труб.
2. Двірника – бажано пенсійного віку.
Звертатися – службовий вхід в цирк, тел. 92-87-73.
При собі мати довідку з Нова-Кому про відсутність за-
боргованості.
В кордебалет цирку на роботу запрошуємо 

дівчат віком від 18 до 35 років  
з хореографічною підготовкою,  

зріст від 165 см. Тел. 067-7458250, Ліля.

Криворізький технікум  
Національної металургійної академії України

оголошує прийом на безкоштовне навчання на:
 – денну форму на базі 9-11 класів (гарантована стипендія 500 гривень);
 – заочну без відриву від виробництва для робітників підприємства.
Звертатися в приймальну комісію за адресою: м. Кривий ріг, вул. Се-
машка, 4 (р-н Червоної). Телефони для довідок: 404-25-22, 404-25-16.

27.07.2012 о 15.00 в залі засідань виконкому Тернівської районної в місті 
ради відбудуться громадські слухання з обговорення містобудівного обґрун-
тування земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового бу-
динку, господарських будівель і споруд на вул. Карбишева у Тернівському ра-
йоні.

Містобудівне обґрунтування розроблене ПП «Арх.-Студія». Підставою для роз-
роблення вищезазначеної документації є рішення Криворізької міської ради від 
04.06.2010 р. № 270.

З проектом містобудівної документації, у тому числі графічним матеріалом, мо-
жете ознайомитись в управлінні містобудування і архітектури виконкому міської 
ради – каб. 530, тел. 74-45-46, пл. Радянська, 1, 50101 та на офіційній сторінці викон-
кому міської ради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua.

Пропозиції та зауваження щодо обговорення містобудівної документації пропо-
нуємо надавати в управління організаційно-протокольної роботи виконкому міськ-
ради (каб. 122, тел. 440-04-01, пл. Радянська, 1, 50101) до 26.07.2012.     

Криворізька міська рада та її ви-
конком з глибоким сумом і скорбо-
тою повідомляють, що 23.06.2012 
року пішла з життя

 СоколовСька  
Надія андріївна, 

яка 37 років працювала на відпо-
відальних посадах в органах місце-
вого самоврядування, присвятивши 
роки відданій праці на користь міста 
і громадян.

Народилася Надія Андріївна 28 
червня 1954 року. Свою трудову 
діяльність розпочала у 1971 році, 
закінчила Криворізький гірничо-
рудний інститут, з 1973 року працю-
вала у відділі соцзахисту населен-
ня виконкому Центрально-Міської 
райради медреєстратором МСЕК, 
старшим рахівником, старшим ін-
спектором державних допомог, 
заступником начальника відділу, 
начальником відділу субсидій, за-
ступником начальника відділу праці 
та соцзахисту населення. 

З 2003 року працювала в управ-
лінні комунальної власності міс-
та виконкому Криворізької міської 
ради на посаді спеціаліста 1 категорії, 
головним спеціалістом, заступником 
завідувача відділу орендно-договір-
них відносин управління, з 2006 по 
2011 роки – на посаді заступника на-
чальника управління.

 За віддану працю Надія Андріїв-
на була нагороджена грамотою ви-
конкому міськради у 2003 році, у 2008 
році – відзнакою виконкому міської 
ради – нагрудним знаком  «За заслу-
ги перед містом», у 2010 – Почесною 
грамотою виконкому міськради.

Працюючи на всіх посадах, вона 
завжди вирізнялась такими рисами, 
як порядність, високий професіона-
лізм, відданість справі, вимогливе 
ставлення до себе та до підлеглих.

Світла і добра пам’ять збережеть-
ся про неї як про чесну, добропо-
рядну, мудру людину та люблячу 
матір. Її світла постать назавжди за-
лишиться у наших серцях.

Висловлюємо щирі співчуття 
близьким і рідним покійної, поділя-
ємо гіркий біль втрати.

№ 768. В Інгулецькому районі жит-
ловий будинок 9х9,5. Стіни – цегла, 
автономне опалення, газ, в будинку 
ванна, колонка, є відлив, туалет на-
дворі, ділянка 6 сот. На ділянці – жит-
лова врем’янка, гараж, сарай, сад. 
Ціна договірна. Тел. 067-2767855.

№ 769. Житловий будинок на НКГЗК. 
Ціна договірна. Тел. 067-5642460.

№ 799. 1-кімн. квартиру в Дзержин-
ському р-ні по пр. Металургів, 1 по-
верх 5-поверх. буд., броньовані две-
рі, грати на вікнах, колонка (автомат). Під 
житло або офіс. Тел. 050-4522502, 401-04-17.

№ 841. Квартиру в Долгинцево по 
ул. Мухиной, 4-й этаж 5-этажного дома. 
Счетчики на воду. Тел. 096-2412877.

№ 828. Хату. Имеется газ, вода, 18 
соток огорода. Тел. 096-2286141.

№ 491. Дачу: 3 этажа, деревья, кус-
тарники, полив, 8,5 сотки огорода. 
Тел. 050-2826045.

№ 835. Дачу на Смычке, 4 сотки, 
кирпичный дом 4х4, свет, вода питьевая  
круглосуточно. Тел. 71-21-61, 098-5462103.

№ 445. ЛІС, ДОШКУ, брУС. Тел. 098-
4626411.

№ 624. СЕНО-раЗНОТравИЕ.  
Тел. 096-4930991, Василий Сергее-
вич.

№ 668. Прибор для нормализации 
давления. Пенсионерам скидка. Тел. 
095-5400684, 098-2752496.

№ 726. Терміново гараж на Зарічному в 
кооперативі «Звездный» (в центрі) по вул. 
Академіка Корольова. Тел. 096-1197508.

№ 770. Терміново гараж в кооп. 
«Звездный», є оглядова яма, погріб. 
Ціна договірна. Тел. 066-1342616.

№ 800. Легковий а/м – іномарку 
«Форд-Таурус SHO», ексклюзивна мо-
дель 1996 року на базі «Ягуара» з дви-
гуном «Ямаха», 3,4 V 8 АКПП, кондиці-
онер, шкіра, тонування, тюнінг, колір 
– «сріблястий металік». Або міняю на 
«Фольксваген Т-4». Тел. 050-3213250.

№ 838. Вулики-лежаки, ройові ящи-
ки, рамки з проволокою. Тел. 27-25-
12, 096-2985059.

№ 836. Щенок южноафриканского 
бурбуля. Тел. 068-8507899.

№ 843. Щенки 
золотистого ре-
тривера от титу-
лованных произ-
водителей. Тел. 
097-3050100, 066-
2859692.

№ 833. ЕврООГраЖ-
ДЕНИЕ ОТ 45 грн., ТрО-
ТУарНаЯ ПЛИТКа ОТ 
40 грн., ШЛаКОбЛОК 
ОТ 4,90 грн., бОрДЮр 
ДОрОЖНЫй И Ма-
ЛЕНьКИЕ ОТЛИвЫ, 
ИЗГОТОвИМ И УСТа-
НОвИМ вОрОТа, ДвЕрИ, рЕШЕТКИ, 
ОГраДКИ. Тел. 097-2941705.

№ 824. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму 
до 1960 г., знамена, столовое се-
ребро, корал. бусы, старин. книги, 
мебель, люстры, бивни мамонта, 
моржа, кашалота (изделия), Тв, 
радио до 1955 г. Нивелир, теодо-
лит. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 825. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 1200 грн., «Горизонт» – 
550 грн., «Ленинград» – 300 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
300 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«репортер» – 1500 грн.,  «Киев-88» 
– 500 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «алмаз» – 300 
грн. ОбЪЕКТИвЫ: «Зодиак» – 400 
грн.,  «руссар» – 550 грн., «Калей-
нар-3» – 500 грн., «вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 1600 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 450 до 650 грн., 
«Карл Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «волна» и «Мир» – 450 грн. и 
др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 656. КУПИМО МЕТаЛОПрОКаТ 
б/У. Тел. 098-4231118.

№ 420. Старі неробочі ТВ (лампо-
ві) – 20-60 грн.; холодильники – 30-
60 грн.; газ. колонки – 100-150 грн.; 
пральні машинки – 20-50 грн.; ван-
ни чавунні – 100-120 грн.; батареї, 1 
секція – 12 грн.; метал. мотлох, брухт 
чорних металів Тел. 097-6189585 
(передзвоню).

№ 421. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. Порез-
ка, погрузка, самовывоз. Тел. 097-
6189585 (перезвоню).

№ 680. ВАЗ 2101-099, «Славуту», 
«Таврію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». 
Тел. 067-9819673.

№ 444. авТО ІНОМарКУ, вІТЧИЗ-
НЯНУ У бУДь-ЯКОМУ СТаНІ. Тел. 
401-12-81, 098-4626411.

№ 610. Любое авто на выгодных 
условиях. Возможен 
выкуп из кредита. 
Порядочность га-
рантирую. Тел. 067-
5392676.

№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 842. Для себя разборной гараж 
без места, б/у. Тел. 401-33-74, 067-
5980996.

№ 695. Коттедж или ½ коттеджа в 
р-не «Прудов», ХХ Партсъезда. Тел. 
067-9388941, 50-31-91.

№ 763. Советский парадный офи-
церский китель ВВС, размер 52-54. 
Тел. 91-04-10, 097-3554046.

№ 837. Утерянное регистраци-
онное удостоверение на домо-
владение по ул. Декабрьская, 6, 
выданное 08.01.1979 г. на имя Гоп-
кало Ольги Александровны, считать 
недействительным.

№ 831. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї № АЕ-016774, видане Жов-
тневим РВК 08.04.11р. на ім’я Гунька Оле-
га Ярославовича, вважати недійсним.

• побутова техніка
№ 15. рЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКІв. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. рЕМОНТ хОЛОДИЛьНИ-
КІв вДОМа. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 16. рЕМОНТ хОЛОДИЛьНИКІв. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 611. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільню-
вальної гуми. Тел. 401-23-92, 067-
9678246, 28-28-72.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 687. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 575. рЕМОНТ 
С Т И р а Л ь Н Ы х 
МаШИН, холо-
дильников, микро-
волновых печей, 
ТV, аудио-видео, 
бойлеров. Ул. Ме-
лешкина, 5, тел. 64- 6 3 - 4 1 , 
067-8473290, 066-9526877.

№ 709. Ремонт ПраЛьНИх Ма-
ШИН, МІКрОхвИЛьОвОК, ТV, КОФЕ-
МаШИН, бОйЛЕрІв. Тел. 440-18-10.

• пам’ятники
№ 710. ПаМЯТНИКИ. Пл. арТЕ-

Ма, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Профессио-
нальное художественное оформление. 
Беспроцентная рассрочка. Срочные 
заказы от трех дней. Хранение бесплат-
но. Благоустройство места на кладби-
ще. Пенсионерам скидки. Пл. арТЕ-
Ма, 3. Тел. 401-26-28, 098-0421494.

№ 343. Гранит (каталог – 
более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки не-
дорого и качественно. Тел. 
440-50-39, 401-17-82, 098-
1229633, ул. Телевизионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

№ 711. ПаМЯТНИКИ. НИКОЛа-
ЕвСКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-
51. раС ПрОДаЖа! аКЦИОННЫЕ 
ЦЕНЫ! КОЛИЧЕСТвО ОбраЗЦОв 
ОГраНИЧЕНО.

• металеві двері

№ 734. Металеві двері, грати, 
огорожки, ворота, огородження та 
ін. конструкції. Тел. 401-07-97, 096-
5376655.

№ 832. Изготовим ворота, двери, 
решетки, оградки в наличии и под 
заказ. Тел. 097-2941705.

№ 834. Изготовление установка 
сдвижных крыш на полуприцепы 
и тентованные машины. Тел. 097-
2941705.

• меблі
№ 793. ПЕрЕТЯГУваННЯ і вИГО-

ТОвЛЕННЯ М’ЯКИх МЕбЛІв. рОЗ-
СТрОЧКа на 10 міс., ПЕНСІОНЕраМ 
ЗНИЖКа. вЕЛИКИй вИбІр ТКаНИН. 
Тел. 410-12-88.

№ 775. Перетяжка и изготовление 
мягкой мебели. Мебельная мастер-
ская «HELPER». Доверьте свою мебель 
профессионалам. Тел. 401-90-06, 096-
5217626.

№ 815. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

 • інше
№ 727. Ремонт и установка бойле-

ров, колонок, счетчиков тепла, воды; 
госповерка, замена труб. Тел. 66-05-
47, 098-4842663.

№ 816. рЕМОНТ КварТИр. Гіпсо-
картон, шпаклівка, пофарбування, 
шпалери, ламінат, сантехніка, уте-
плення стін, вирівнювання підлоги, 
кахель, утеплення балконів і відко-
сів, МДФ і пластик. Тел. 096-8071366.

№ 713. КрОвЛЯ КрЫШ! Фасадные 
работы: ОТДЕЛКа, ПОКраСКа, 
УТЕПЛЕНИЕ. Доставка материалов. 
СКИДКИ! Тел. 401-32-33, 097-3165445.

№ 821. СаНТЕхНІК. Тел. 097-0011962.
№ 822. ЕЛЕКТрИК. Тел. 097-0011962.
№ 722. Врезка замков. Утепление, 

обшивка дверей, лоджий, балко-
нов пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969.

№ 684. КОНДИЦИОНЕрЫ. Про-
дажа, установка, заправка, чистка. 
Ремонт крупнобытовой техники 
(кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины-автомат). Тел. 
096-3769318, 401-54-59.

№ 698. Спил деревьев бензопила-
ми (с автовышкой). Порезка, вывоз, 
корчевка. Продаю дрова круглого-
дично. 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. Кур-
чатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 401-32-75, 
050-5600358.

№ 482. Адвокат: юридична допо-
мога на площі Визволення. Дзвоніть: 
401-04-34, 097-0444425. Свід. 2254.

№ 826. КУрСИ КравЦЯ ОДЯГУ. 
Тел. 067-5691471.

№ 827. КУрСИ ПЕрУКар-УНІвЕр-
СаЛ. Тел. 096-6699770.

№ 843. ПОКУПаЕМ МЕТа-
ЛЛОЛОМ. ПОГрУЗКа, ПОрЕЗКа, 
вЫвОЗ. КУПЛЮ ГаЗ. КОЛОНКИ, 
аККУМУЛЯТОрЫ б/у. Тел. 098-
0388171. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 685. КУПЛЮ ГараЖ МЕТаЛЕ-
вИй, абО КаПІТаЛьНИй у КООПЕ-
раТИвІ. Тел. 401-39-19, 098-5469967.

№ 686. Київський лікар психоте-
рапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із запою, 
зменшує зайву вагу,  лікує енурез, 
заїкання, гіпертонію, невроз. При-
йоми: 30 червня, 1, 2, 14, 15, 16 лип-
ня 2012 р. Тел. 401-25-42, 401-20-19, 
067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 687. ПрИЕМ враЧа-
ЭНДОКрИНОЛОГа 1 Ка-
ТЕГОрИИ рахМаН а.М. в 
ЭНДОКрИНОЛОГИЧЕСКОй аПТЕ-
КЕ по ул. ПУШКИНа, 14. Лиц. ав 
431404 от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 
493-80-47.

№ 778. ПСОрІаЗ. МаГНІПСОр 
– лікування не гормональне, ефек-
тивне. Тел. 406-92-89, 098-9307140, 
Карєва Наталія Миколаївна.

№ 786. В мастерскую по перетяж-
ке мягкой мебели требуется мастер 
по оббивке мягкой мебели. Зарпла-
та высокая, сдельная. Тел. 401-90-06, 
096-5217626.

№ 661. Требуется зам. директо-
ра, сотрудники. Обучение бесплат-
но. Оплата 1799-2539 грн. Тел. 096-
5541400.

№ 662. Требуется администратор, 
менеджер. Доход от 1069 грн. до 7906 
грн. Совмещение, гибкий график, соц. 
пакет, карьера. Тел. 098-4966343.

№ 663. Требуются менеджеры. Ве-
дение деловых переговоров, отчет-
ности. Можно без опыта работы. Обу-
чу сама, карьерный рост, доход 2137 
– 9741 грн. Тел. 098-4966373.

№ 664. Требуется диспетчер на те-
лефон. Прием входящих звонков, за-
полнение заявок. Можно без опыта 
работы, обучу сама. Доход 1981 – 
3745 грн. Тел. 097-5785005.

№ 669. Требуется сотрудник с тех. 
образованием. Тел. 095-5400684, 098-
2752496.

№ 666. Срочно требуются сотруд-
ники для работы в офисном склад-
ском помещении. Оформление доку-
ментов, ответственность, стабильный 
заработок. Тел. 097-5604805, 067-
1508174.

№ 667. У зв’язку з розширенням 
філіалу, для роботи в офісі терміно-
во потрібні працівники. Готовність 
постійно вчитися та удосконалювати 
свої навички. Тел. 067-1508174.

№ 780. СрОЧНО ТрЕбУЮТСЯ: аД-
МИНИСТраТОр, ПОМОЩНИК рУКО-
вОДИТЕЛЯ, МЕНЕДЖЕрЫ. ДОхОД 
1999-3990 ГрН. Тел. 063-1011854.

№ 781. В новый офис требуют-
ся сотрудники, мужчины/женщины, 
стабильный доход. Тел. 067-2433150, 
067-2433151.

№ 782. Развивающемуся предпри-
ятию срочно требуются: помощник 
руководителя, диспетчер, помощник 
бухгалтера, помощник экономиста, 
помощник юриста, помощник психо-
лога. Оплата своевременная. Тел. 771-
38-91, 095-2733977.

№ 783. Требуются для работы на 
частной конюшне конюх и разнора-
бочие. Тел. 067-9939097.

До річниці світлої пам’яті

ХИСНоГо 
віталія анатолійовича 
31.03.1970 – 30.06.2011

Словами не висловити,
Слізьми не виплакати наше горе.
Тебе, як власне серце, не можна за-
бути і замінити.
Сумуємо.

Батько, мама, рідні. 

g Оголошення № 784. Требуются рабочие на сви-
ноферму. Тел. 067-9939097.

№ 787. Требуется сотрудник с опытом 
работы секретаря. Тел. 095-5401151.

№ 788. ТрЕбУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕр. 
Тел. 096-2555323.

№ 819. Приглашаем на работу во-
дителя АГП, подсобного рабочего, 
сторожа. Тел. 067-6336472.

№ 839. ТрЕбУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕр. 
СрОЧНО! Тел. 067-9446864.

№ 840. ТрЕбУЕТСЯ СОТрУДНИК С 
ФУНКЦИЯМИ аДМИНИСТраТОра. 
З/П 3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 841. Требуется оператор на теле-
фон. З/п 2300 грн. Тел. 097-3052016.

№ 829. Вакансия специалиста для 
работы с клиентской базой. Требова-
ния: деловой внешний вид, грамот-
ная речь. Тел. 066-9174961.

№ 817. Утерянные документы по ул. 
Ильичевской на имя Зимнего Алек-
сандра Анисьевича просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 097-9752736.

№ 712. ОТДЫх У МОрЯ! ПГТ Ла-
зурное, ДО МОрЯ 200 м. ТИхИй 
СЕМЕйНЫй ОТДЫх СО вСЕМИ 
УДОбСТваМИ. ТЕЛ. хОЗЯйКИ 098-
5922038, анна борисовна (посред-
ников просим не беспокоить).

Виконавчий комітет Дзержин-
ської районної у місті ради ви-
словлює щирі співчуття директору 
комунального підприємства «Жит-
лово-експлуатаційна організація № 
8» Приймак Раїсі Іванівні у зв’язку з 
тяжкою втратою – смертю 

чоловіка
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27.06.2012  28.06.2012

станом на 26.06.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Прохолодніше
За даними Українського гідромет-

центру, у четвер очікується хмарна 
погода, з проясненнями. Температу-
ра вночі до 15 градусів тепла, вдень 
до 22 градусів тепла. Вітер північно-
західний та північний, 2-5 м/сек. Ат-
мосферний тиск 749 мм рт. ст.  

g Погода

Долар рубль євро

Курс НБУ 799,25 24,096 998,1034

УкрСиббанк
806,00 23,30 990,00
812,00 24,50 1024,00

ПриватБанк
807,00 23,70 995,00
811,00 25,00 1020,00

Промінвест-
банк

806,30 23,80 1002,00
810,40 24,70 1020,00

Райффайзен 
Банк Аваль

807,00 23,30 990,00
812,00 24,80 1030,00

Форум
807,00 24,00 1000,00
810,00 25,50 1030,00

Південком-
банк

807,00 24,00 1000,00
810,00 25,50 1030,00

Укрексімбанк
806,00 23,70 1005,00
808,90 24,50 1019,00

КУПІвЛЯ ПрОДаЖ

27 та 28 червня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

g Магнітні бурі

g Курси валют

0:00 1 1
3:00 2 1
6:00 1 2
9:00 2 2

12:00 1 1
15:00 2 2
18:00 1 1
21:00 2 2
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Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Ви вдало вирiшите дiловi й 

органiзацiйнi питання, а також 
тi, якi стосуються виховання 
дiтей. Тут ви впораєтеся «на 
вiдмiнно». У серединi тижня 
можливi напруженi ситуацiї на 
роботi.

Телець (21.04-21.05)
Зiрки обiцяють вам 

вдалий i насичений тиж-
день. Вiрогiдно, що у вас 
з’явиться можливiсть про-
явити свої лiдерськi якостi та 
органiзаторський талант.

Близнюки (22.05-21.06)
Намагайтеся чути iнших 

людей i прислухатися до їх-
ньої думки. Толерантнiсть до-
поможе уникнути конфлiктiв, 
якi вiрогiднi на цьому тижнi. У 
вихiднi чекайте на приємний 
сюрприз.

Рак (22.06-23.07)
Тиждень буде доволi напру-

женим, багато чого пiде не за 
вашим сценарiєм. І це, звiсно, 
не покращить ваш настрiй. 
Словом, не будуйте чiтких 
планiв, щоб не розчаруватися.

Лев (24.07-23.08)
Близькi зможуть здивувати 

вас i надихнути на змiни. Почи-
наючи з середини тижня, щоб 
досягти кращих результатiв, 
проявiть творчий пiдхiд до ро-
боти.

Діва (24.08-23.09)
Особливо вдалою буде се-

редина тижня. Багато проблем 
вирiшаться самi по собi, без 
зайвих зусиль. Для вирiшення 
давнiх справ знайдуться 
потрiбнi вам люди.

Терези (24.09-23.10)
Перша половина тижня 

сприятлива для вирішення 
побутових питань, покра-
щення домашнього iнтер’єру. 
На вас чекає успiх у роботi, 
але для цього варто уникати 
конфлiктiв.

Скорпіон (24.10-22.11)
Найактивнiшою буде друга 

половина тижня. Не лiнуйтеся 
обговорювати з колегами 
робочi моменти, а з близь-
кими — плани на вихiднi. Не 
давайте в борг i не позичайте 
самi — для фiнансових обору-
док це не кращий перiод.

Стрілець (23.11-21.12)
Час змiнювати досягнутi 

результати як у робочих, так i 
в сiмейних питаннях. Не зупи-
няйтеся на пiвдорозi! У другiй 
половинi тижня вас пораду-
ють приємнi новини.

Козеріг (22.12-20.01)
 Тиждень буде насиченим 

на важливi подiї. Зокрема це 
стосується фiнансових питань. 
Незважаючи на апатiю, вам 
удасться подолати бар’єр у 
стосунках iз колегами.

Водолій (21.01-19.02)
У цей час краще не плануй-

те важливi справи. Ви знайде-
те спiльну мову з людьми, якi 
вас цiкавлять. Також зможете 
проявити себе в новому амп-
луа.

Риби (20.02-20.03)
Обставини складуться так, 

що успiх у ризикованих по-
чинаннях вам гарантовано. 
Тож уперед! Зараз ви здатнi 
на неочiкуванi вчинки й 
оригiнальнi рiшення. Звернiть 
увагу на небезпеку травм.

на 2-8 липня

Наступний номер з телепрограмою вийде 4 липня 2012 року

Над цим питанням зму-
сить вас замислитися ще 
одна, остання в цьому твор-
чому сезоні прем’єра місько-
го академічного театру дра-
ми та музичної комедії імені 
Тараса Шевченка.

 «Осінь у Вероні» за тво-
ром сучасного драматурга 
Анатолія Крима закрива-
тиме наступної суботи, 30 
червня, 80-й творчий сезон 
театру. Прем’єра ж «Осені», 
режисером-постановником 
якої став заслужений артист 
України Василь Короленко, 
відбулася минулої неділі. 
Василь Короленко, до речі, 
блискуче зіграв роль Ромео. 
Ювілейний сезон для театру 
був урожайним на нові до-
робки, серед яких «Дивна 
місіс Севідж» та гуцульська 
драма «Ніч на полонині».

Життєва й не 
менш романтична

За п’ятнадцять хвилин до 
прем’єри за лаштунками 
ледь стримується нерво-
ве напруження. З гримерки 
до «ЧГ» виходить Катерина 
Смирнова-Балагура у довгій, 
на кшталт моди епохи Від-
родження, брунатній сукні. 
Сьогодні вона – Джульєтта. 

– Ми знаємо, що це не 
Шекспір, це Анатолій Крим. 
Джульєтта – реальна, не 
та, що написана Шекспі-
ром, а дуже побутова, жит-
тєва героїня. Крим захотів, 
мабуть, показати: ось про-
йшло тридцять років – як 
вони живуть, як би хотіли 
закінчити своє життя і як 
це сталось би, що відбуло-
ся б з цими людьми, – веде 
мову провідна драматична 
актриса театру Катерина 
Смирнова-Балагура. – Хоча 
за цим сюжетом наші герої 
ніякі не дворяни. Вона – 
служниця, він – бакалій-
ник... Проте історія кохання 

в них була, у кожного з нас 
є така історія першого по-
чуття. Однак тема кохання 
вічна. І це – закон життя.

За сюжетом, Джульєтта 
хоч і не юна, але не менш 
романтична. Вона пише лі-
ричні листи своєму чолові-
кові, хоча той, хильнувши 
зайвого, часом пізно повер-
тається і засинає в безтямі. 
Верона у Крима – місто, яке 
живе шекспірівською ви-
гадкою. Великий автор при-
красив реальність, але цю 
легенду веронців змушу-
ють підтримувати, одягаю-
чи старомодні вбрання та 
догоджаючи закордонним 
мандрівникам. Їм розпо-
відають красиві історії про 
легендарне кохання, тим 
часом як старий Ромео з 
дружиною живуть далеко 
не ідеальним життям, ма-
ють двох дітей та не гребу-
ють сказати одне одному 
гірке слівце.

Вільям навпаки
До свого виходу на сцену 

готується дочка Джульєтти. 
Роль примхливої, але помір-
кованої красуні приміряла 
на себе Марія Рябєженко. Її 
партнером і сучасним Ромео, 
готовим піти на все заради 
кохання, став Євген Паньков. 
А рясу монаха Лоренцо вдяг-
нув Володимир Бездомні-
ков. Не по-шекспірівському 
хитрого монаха він утілив 

надзвичайно природно.
– А Меркуціо? Меркуціо 

готовий? – лунає з коридорів 
перед початком вистави. На 
це з глибини гримерки чується:

– Зараз! Закінчуємо ірокез.
Друга – ні, не Ромео, а його 

сина – грає молодий актор 
театру Сергій Торгуд. У цьому 
спектаклі його герой надов-
го не затримується на сцені 
– тому виною знаменита су-
тичка з Тібальтом, з інтригою 
обіграна Кримом.

– Незважаючи на те, що 
граю молодого хлопця, ми з 
ним різні, – зізнається «Мер-
куціо». – Працюючи з цією 
роллю, мені довелося для 
себе його зрозуміти і навіть 
виправдати. Деякі його вчин-
ки були для мене неясні.

Актор зізнається, що ро-
бота у виставі змусила його 
в черговий раз перечитати 
Шекспіра і переосмислити.

У залі – аншлаг. Після 
фіналу зал вітає акторів 
стоячи. Не один глядач по-
кидає театр зворушеним, зі 
сльозами на очах. Ця трагі-
комедія  у двох діях змушує 
відкинути звичні клопоти й 
те, що вже штампованою 
фразою ми звикли назива-
ти побутовими негаразда-
ми, й зрозуміти: за купою 
проблем і галасливих сва-
рок є саме те кохання, гідне 
шекспірівських пристрас-
тей, хоч часом і позбавлене 
красивих сценічних реплік.

анна рОДІЧКІНа. Фото андрія ТрУбІЦИНа.

Римейк на Шекспіра
«І навіть смерть не розлучить нас…» а 
якщо все-таки дійсно не розлучить? Якщо, 
замість того, щоб покинути цю грішну 
землю в юному віці, ромео і його кохана 
залишилися, одружилися, народили двій-
ко дітей і навіть трохи постаріли? Якими 
б вони були тоді? Чи було б їхнє кохання 
таким же зразком, яким була для всього 
світу романтична історія, викладена ан-
глійським драматургом? 

g Прем’єра

g реклама

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. Можливе 
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 Артема, зу-
пинка «Вул. Філатова»), або за багатоканальним 

телефоном гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 401-
33-44 (моб. тел. 097-309-00-99), з понеділка по 
суботу з 9 до 18. При замовленні вікон за даною 
програмою доставка, монтаж та демонтаж високо-
кваліфікованими спеціалістами підприємства «ВІКНО-
ПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та 
пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.

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

У разі виникнення зауважень щодо якості об-
слуговування, ви можете звернутись до конт-
ролюючого керівництва у м. Кривий Ріг за тел. 
097-2892222 чи у м. Києві за тел. 044-4662666.

Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!

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