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g Реклама

Тел. (0564) 92-97-16,  
          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

g Статистика
Хлопчики  
переважають

За даними міського управ-
ління юстиції, минулого тиж-
ня в Кривому Розі народило-
ся 163 немовляти, з яких 91 
хлопчик та 72 дівчинки.

За цей же час офіційно офор-
мили свої подружні стосунки 93 
пари. Натомість 36 пар криво-
ріжців – розлучилися.

g Переоснащення 

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

Безвідсоткові кредити надаються ви-
ключно на металопластикові вік на та двері 
з високо якісних профілів VEKA, DECEUNINCK 
та REHAU виробництва Німеччини та 
Бельгії з підвищеним коефіцієнтом енер-
гозбереження. 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, зупинка «Вул. Філа-
това»), 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 висококваліфікованими спеці-
алістами підприємства «ВІКНОПЛАСТ» ви-
конується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та 
пенсіонерам надається додаткова знижка 
2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зи-
мовий період використовуються високо-
якісні герметики Penosil (Німеччина), що 
гарантують якісний монтаж при темпера-
турі до мінус 18⁰С.

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

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

Шановні мешканці міста,  
прилеглих районів та селищ!

«Маємо нові карети «швидкої»
Читайте 8 стор. ______________________________________________________________________________________________ Фото Олександра ПОРТнягіна. 

g Знай наших!
Михайло  
Короленко –  
Герой України

У День незалежності Кри-
вий Ріг отримав приємну 
звістку. Указом Президента 
України за визначний особис-
тий внесок у розвиток вітчиз-
няного гірничо-металургійно-
го комплексу, впровадження 
сучасних технологій у вироб-
ництво, багаторічну самовід-
дану працю присвоєно звання 
Герой України голові правлін-
ня ВАТ «Південний ГЗК» Ми-
хайлу Короленку.

Вітаємо досвідченого ке-
рівника з визначною подією. 
Інтерв’ю Михайла Короленка 
читайте в одному з наступних 
номерів «ЧГ».
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На часі

g Політична реклама
Олександр Вілкул: 

«Соціальні зобов’язання кандидатів у народні депутати  
від Партії регіонів Дніпропетровщини –  
новий стандарт української політики»
25 серпня в Дніпропетровську, в Льодовому палаці 
спортивного комплексу «Метеор» під головуванням 
губернатора Дніпропетровщини, голови обласної 
організації Партії регіонів Олександра Вілкула прой-
шов другий етап XIX конференції Дніпропетровської 
обласної організації Партії регіонів. У конференції 
взяли участь більше 4 тисяч делегатів і запрошених 
активістів Партії регіонів.

 «Партія регіонів на сьогодні 
домоглася головного результа-
ту: досягнута стабільність і ство-
рений фундамент для подальшо-
го поступального розвитку кра-
їни. Глава Держави Віктор Фе-
дорович Янукович у своєму ви-
ступі на XIV з’їзді Партії регіонів 
зазначив: «Ми подолали розру-
ху, і можна без перебільшення 
сказати, що ми зберегли Украї-
ну». Сьогодні нашій країні по-
трібен новий, вирішальний крок 
– створення ефективно працюю-
чого парламенту, який буде при-
ймати законодавчі акти, необхід-
ні для становлення України як 
сучасної демократичної держави 
з розвиненою економікою і висо-
кими соціальними стандартами», 
– сказав Олександр Вілкул.

На конференції були офіційно 
представлені кандидати в народ-
ні депутати України від Партії 
регіонів по всіх 17 мажоритар-
них округах Дніпропетровщини.

«Більшість у команді Партії ре-

гіонів від Дніпропетровської об-
ласті – це нові обличчя в україн-
ській політиці. Але своїми спра-
вами вони довели свою любов 
до рідного регіону, високий про-
фесіоналізм та відповідальність 
по відношенню до своїх трудо-
вих колективів, Дніпропетров-
щини та України. Вони зможуть 
гідно представляти наш регіон у 
законодавчому органі країни, до-
могтися вирішення багатьох на-
явних проблем міст і сіл області, 
підвищити якість життя людей», 
– зазначив Олександр Вілкул.

За словами Олександра Вілку-
ла, сьогодні Дніпропетровщина 
першою формує новий стандарт 
української політики. Він полягає 
в максимально відповідально-
му підході до виконання кожно-
го взятого зобов’язання канди-
датами від Партії регіонів. Кан-
дидати йдуть на вибори зі своїми 
програмами і чіткими Соціаль-
ними зобов’язаннями перед ви-
борцями, які будуть фіксувати-

ся документально. Цей документ 
підписують кандидати й вибор-
ці. Гарантом виконання перед-
виборних зобов’язань майбут-
ніх народних депутатів виступає 
Дніпропетровська обласна орга-
нізація Партії регіонів.

«Наші кандидати беруть на 
себе не розмиті, а конкретні 
зобов’язання, які вони, як депу-
тати, будуть виконувати, а ми, як 
партія, – гарантуємо перед жи-
телями нашої області виконання 
зобов’язань. При розробці Соці-
альних зобов’язань кандидатами 
були враховані інтереси і потреби 
кожної територіальної громади, 
кожного виборця», – сказав Олек-
сандр Вілкул.

На думку кандидата в народ-
ні депутати по 31-му виборчому 
округу Костянтина Павлова, пе-
редвиборна програма Партії ре-
гіонів є дуже насиченою, напру-
женою, але найголовніше – реа-

лістичною і містить у собі най-
важливіші заходи, які справді 
необхідні мешканцям Дніпропе-
тровщини.

«Останнім часом усі ми є свід-
ками того, як наша область у ко-
роткі терміни дійсно заслужено 
стала регіоном-лідером у масш-
табах країни. Вперше за багато 
років по всій області розгорта-
ються і втілюються в життя ве-
ликі інфраструктурні проекти. 
Сьогодні ми з повною впевненіс-
тю можемо сказати, що нам не со-
ромно дивитися в очі нашим зем-
лякам. Ми довели, що здатні ви-
рішувати найсерйозніші завдан-
ня. Попереду у нас дуже відпо-
відальний етап. До його початку 
наша обласна партійна організа-
ція виходить як потужна, орга-
нізована, згуртована команда од-
нодумців. Вважаю, що це – одна з 
головних складових успіху.

На відміну від всіх інших полі-

тичних сил ми знову спираємось 
на конкретні справи. Ми знову 
не боїмося взяти на себе серйоз-
ну відповідальність за проведен-
ня масштабних перетворень. І, 
безумовно, ми знову виконаємо 
все намічене», – сказав у своєму 
виступі на партконференції Кос-
тянтин Павлов.

 Делегати другого етапу XIX 
конференції Дніпропетровської 
обласної організації Партії регі-
онів прийняли Резолюцію, в якій 
виступили за прозорість вибор-
чого процесу, неухильне вико-
нання законодавства, захист ре-
зультатів народного волевияв-
лення та недопущення фальсифі-
кацій. Також на конференції була 
підтримана ініціатива підписан-
ня Меморандуму про співпра-
цю, підтримку і взаємодію між 
кандидатами в народні депутати 
України та представниками об-
ласних громадських організацій.

g Свято
Юрій Вілкул: 

«Ми повинні зробити так, щоб у місті завжди  
з повагою ставилися до національного прапора»
23 серпня в Кривому Розі відзначали 
День Державного прапора України. На 
площах біля будівель виконкому Криво-
різької міськради та виконкомів район-
них у місті рад відбулися урочисті цере-
монії підняття синьо-жовтого стяга.

Четвергового ранку на 
площі Радянській біля 
флагштока будівлі міськ-
ради на урочисту цере-

монію підняття прапора 
зібралися гості: Почесні 
громадяни міста, депута-
ти міськради, працівни-
ки виконкому, керівники 
правоохоронних органів, 
криворіжці – учасники 
лондонської Олімпіади, 
громадськість.

Висловивши свою по-
вагу до Державного пра-
пора, учасники церемо-
нії водночас змогли по-
чути цікаву інформацію 
з його історії. Так, синій 
колір символізує чес-
ність, бездоганність, ві-
рність, а також безкрай-
нє небо. Жовтий – мо-
гутність, силу і багат-
ство, милосердя і спра-
ведливість, безкрайність 
полів.

Урочисту церемонію 
продовжив міський го-

лова Юрій Вілкул, звер-
нувшись до криворіжців 
з вітальним словом.

– Державний пра-
пор України – це велика 
пам’ять про тих, хто ви-
борював незалежність 
нашої держави, – ска-
зав мер. – Пам’ять про 
тих, хто багато сторіч під 
цим прапором проливав 
кров за нашу державу... 
Це символ нашої єдності 
і слави. Бажаю всім кри-
воріжцям здоров’я, щас-
тя і щоб ми завжди роби-
ли так, аби в нашому міс-

ті завжди було поважне 
ставлення до національ-
ного прапора, щоб він за-
вжди майорів над нашим 
містом.

Після команди началь-
ника почесної варти на 
площу внесли синьо-
жовтий стяг, закріпивши 
його на флагштоці. Під 
музику оркестру, який 
грав Державний гімн 
України, прапор неза-
лежної України був під-
нятий у височінь, симво-
лізуючи єднання грома-
дян нашої держави.

g Слідами події

Квіти до Кобзаря
Зранку проспектом Карла 
Маркса лине українська пісня, 
закликаючи прийти, вклонити-
ся оспівувачу прагнень україн-
ського народу до свободи та 
незалежної держави. 

На вітру тріпоче полотнище держав-
них кольорів. Інше – стометрової до-
вжини – півколом охопило майданчик, 
де стоїть пам’ятник Великому Кобзарю. 
Його міцно тримають у руках ті, кому доведеться розбудову-
вати державу надалі, – молоді люди в курсантській формі. Тим 
часом до підніжжя пам’ятника рікою тягнеться люд із квіта-
ми в руках. І вже за якихось десять хвилин воно щедро вкрите 
барвистим килимом.

Це вже стало доброю традицією – у переддень найбільш ви-
значних для нашої держави свят, як-от День незалежності та 
День Державного прапора, приходити до пам’ятника Тарасу 
Шевченку. В урочистому покладанні квітів взяли участь пер-
ший заступник голови облдержадміністрації Вячеслав Задо-
рожний, міський голова Юрій Вілкул, депутати міської та ра-
йонних рад, представники виконавчих органів влади, громад-
ських організацій, творчої інтелігенції, громадськості міста.

Андрій РОйКО. Фото Олександра ПОРтНягіНА.
Володимир СКіДАНОВ.  

Фото Олександра ПОРтНягіНА.

Юлія СеРгєєВА.
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Минулої п’ятниці Кривий Ріг, разом з усією 
Україною, відзначив найбільше свято дер-
жави – День незалежності. Відзначив яскра-
во, з розмахом та різноманіттям цікавих 
заходів, де кожному з гостей щось знаходи-
лось до душі та вподобання. наші кореспон-
денти побували в кожному районі міста, 
взявши участь в урочистостях та народних 
гуляннях, на які був щедрим цей день.
Тернівський район

У районному парку іме-
ні Комсомолу України 
полум’яними душевними 
барвами клекотало масш-
табне родинне коло, числен-
ні експозиції пронизувались 
об’єднавчим рефреном: тер-
нівчани, криворіжці, укра-
їнці – єдина, століттями 
згуртована міць! Мистецькі 
майстерні представили чу-
дові зразки дитячих дороб-
ків, виконані в традиційних 
і сучасних техніках, темати-
ка також виявилась якнай-
ширшою, від стародавнього 
народного колориту до суто 
декоративних і дизайнер-
ських мотивів.

Ботанічний сад Націо-
нальної академії наук на 
розлогих стендах сповіщав 
про здобутки в озелененні 
міста, та й сам парк вражав 
розмаїттям вишуканих і ви-
пещених рослин на клум-
бах, ретельною впорядкова-
ністю алей. На скейтодромі 
прихильники екстремаль-
них розваг з числа молоді 
хизувались вправністю бо-
роти закони земного тяжін-
ня... Загалом, той знамен-
ний день видався щедрим 
на розваги на будь-яке впо-
добання.

ПАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат» 
представив багату фото-
добірку, присвячену історії 
підприємства і бурхливо-
му сьогоденню, освоєнню 
нових виробничих обріїв, 
впровадженню передових 
технологій, зростанню до-
бробуту трудівників. Ви-
ступи самодіяльних митців 

Палацу культури комбіна-
ту склали головну частину 
концертної програми. Піс-
ля них імпровізовану сце-
ну зайняв муніципальний 
духовий оркестр, що май-
стерно виконав перлини 
світової музики, до яких по 
праву належить і низка ві-
домих українських мелодій.

Жовтневий район
Після покладання квітів 

до пам’ятника Б. Хмель-
ницькому завирувало всі-
ма барвами райдуги свято 
в Жовтневому районному 
парку. Тішили око числен-
ним відпочиваючим ви-
ставка квітів, вироби з 
природних матеріалів, 
предмети старовини, ви-

твори художньо-приклад-
ного мистецтва... Коли 
оглядаєш усю цю красу – 
душа радіє за умільців, які 
представили свої найкращі 
доробки мешканцям ра-
йону та гостям міста. Усе 
зроблене – з навчальних, 
дошкільних закладів, під-
приємств, організацій. Най-
більш солідні експозиції, 

які розповідають про істо-
рію, сьогодення і традиції, 
нікого не залишають байду-
жими. Особливо людно по-
біля таких виставок-експо-
зицій з «Метінвесту», ПАТ 
«Євраз Суха Балка», «Крив-
басзалізрудкому»... При-
ваблюють відпочиваючий 
люд своєю самобутньою 
творчістю народні уміль-
ці. Один із них – слюсар 
по ремонту гірничого об-
ладнання Петровського 
кар’єру Юрій Скобелєв. Усі 
його експонати: «Театр», 
«Мадонна» та інші – з нату-
ральних матеріалів (дерева, 
каміння, металу).

– Природа мені сама 
підказує, який зробити 
витвір, – пояснює Юрій 
Олександрович. – Я бачу, 
як росте гілка чи якесь де-
рево, кущ, переймаюся 
цим. Плюс трішечки моєї 
фантазії, вміння, натхнен-
ня – і народжується худож-
ній витвір. Узагалі, таким 
ось мистецтвом, яке дарує 
природа, захоплений май-
же 10 років. А це, повірте, 

вже – крок до творчості.
Не проходять мимо май-

стрині з бісерного виши-
вання Наталії Мудрик, ко-
тра влаштувала для охочих 
майстер-клас. Інваспорт-
сменка з кульової стрільби 
нині дуже захопилася ось 
таким заняттям, яке потре-
бує особливого вміння, тон-
кого підходу й таланту.

– Мені дуже цікаво, що 
за допомогою бісеру можна 
передавати всілякі україн-
ські візерунки, – говорить 
Н. Мудрик. – Вишиванка, 
звичайно, красива річ, та 
можна на українську сороч-
ку зодягнути й краватку з 
бісеру. Мені це імпонує, тож 
демонструю за схемою на 
бісерному верстаті, як усе 
це робиться.

До речі, на недавньо-
му святі «Весна Рудани» 
ось таку краватку з бісеру 
з українським колоритом, 
яку вишила власноруч, 
майстриня подарувала гу-
бернатору Дніпропетров-
щини Олександру Вілкулу.

Відвідувачі парку залиши-
лись задоволені конкурсами 
«Свята та обряди літнього 
циклу», «Українським яр-
марком», виставками коро-
ваїв, страв «До козацького 
коша відвідувати кулешу».

А дарували піднесений 
настрій протягом цілої дни-

ни на сценічному майдан-
чику біля Палацу культури 
ім. Б.Хмельницького творчі 
колективи Жовтневого ра-
йону, виступ міського муні-
ципального оркестру.

Своє вміння продемон-
стрували кращі спортсмени 
зі східних єдиноборств та 
бійцівського клубу «Барс» 
Криворізької федерації 
бойових мистецтв. А вже 
трохи згодом можна було 
взяти участь у розважаль-
ній програмі «Караоке на 
галявині». Усі переможці 
районного конкурсу-огляду 
отримали нагороди.

А які урочистості без 
спортивних змагань? У ра-
йонному парку та спорт-
клубі «Молодість» ПАТ 
«Центральний ГЗК» відбу-
лися турніри з шашок і ша-
хів, армспорту, дартсу серед 
мешканців району, розігру-
вався суперкубок з настіль-
ного тенісу серед відпочи-
ваючих.

Поруч, на «Золотому пля-
жі», було проведено відкри-
ті районні змагання з пляж-
ного футболу та волейболу. 
Потішили багатьох на Кре-
сівському водосховищі й 
представники вітрильного 
спорту. Вони організува-
ли показові виступи, котрі 
своєю видовищністю осо-
бливо полонили серця мо-
лоді… Свої емоції хлопці 
та дівчата передали гучним 
«Ура!» та оплесками.

– Нинішнє свято в районі 
нам сподобалось найбіль-
ше, – поділився з кореспон-
дентом «ЧГ» працівник ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий 
Ріг» Микола Купріянчик. – 
Ми з дружиною та онукою 
спеціально приїхали до пар-
ку із Зарічного й були при-
ємно вражені. Скрізь усе 
чудово організовано, від-
мінний порядок, чистота, 

благоустрій. Ми з родиною 
майже завжди на свята від-
почиваємо тут. А сьогодні 
взагалі є на що подивитись, 
можна гарно відпочити й 
пригоститись на будь-який 
смак. Адже постарались і 
торговельники. Ми пиша-
ємося таким ось знаковим 
для нашої країни святом і 
тим, що маємо в мальовни-
чому Жовтневому районі. 
Спасибі всім, хто подбав про 
святковий настрій!

Саксаганський 
район

Національне свято від-
значили по-національному

Районне свято «Моя 
Україна – моє майбуття!», 
яке проходило у сквері іме-
ні Артема, розпочалося 
з концерту «Калинова 
моя Україно!» і продо-
вжилося цікавими та 
різноманітними про-
грамами: «Барвистий 
віночок», «В долонях 
кожної дитини твоє 
майбутнє, Україно», 
«Талантами багата 
Україна», «Ми – май-
бутнє України». Сакса-
ганців і гостей району 
тепло вітали депутат 
Дніпропетровської об-
ласної ради, Почесний 
громадянин міста Кри-
вого Рогу Юрій Любоненко, 
заступник міського голови 
Костянтин Бєліков, голова 
Саксаганської районної у 

місті ради Валерій Беззуб-
ченко.

На тінистих алеях скверу 
працювали виставки деко-
ративно-ужиткової твор-
чості, раритетних автомо-
білів, квітів, тварин, казкові 
куточки, атракціони, «цер-
ковна лавка» з представлен-
ням стародавніх церковних 
книг та інше.

Ближче до вечора біля 

виконкому Саксаганської 
райради стартував автомо-
топробіг, учасники якого 
прослідували по мікрорайо-
нах Сонячному та Гірниць-
кому, бульвару Маршала 
Василевського, проспекту 
200-річчя Кривого Рогу, ву-
лиці Мелешкіна з прапора-
ми всіх 24 областей України 
та АР Крим. По завершенню 
заходу ці прапори отримали 
діти, які урочистою ходою 
«Єдина Україна» пронесли 
їх до стадіону ДЮСШ №10.

Далі на спортивній аре-
ні відбулася урочиста кон-
цертна програма «Славлю 
мою незалежну Україну!». 
До присутніх зі словами 
поздоровлення звернули-
ся Валерій Беззубченко та 

Костянтин Бєліков. Про-
довжився захід виступами 
творчих колективів, кон-
курсно-розважальними 
програмами, святковим 
феєрверком. Цікавинкою 
свята стали поросячі пере-
гони.

Також під час святкування 
Дня незалежності України 
була представлена спортив-
на програма «Звітуємо тобі, 
незалежна Україно», до якої 
ввійшли: виставка спортив-
них досягнень (спортивні 
заклади району), показові 
виступи кращих спортсме-
нів, змагання з дворового 
футболу серед збірних ко-
манд закладів освіти.

Переможці та призери ра-
йонних змагань з футболу 
були нагороджені кубками, 
грамотами та спортивним 
інвентарем від комітету з 
фізичної культури та спор-
ту виконкому Саксаганської 
районної у місті ради.

Незалежній Україні слава нині і повік!

Закінчення на 4 стор.
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Довгинцівський 
район

Подіумом походжали 
гарненькі дівчатка, вихід 
кожної зустрічали бурні 
оплески глядачів та уважні 
погляди чоловічого журі. 
Тривав районний конкурс 
«Королева квітів», на яко-
му себе й свої уквітчані 
платтячка презентували 
представниці лікувальних 
і освітянських закладів, 
медсестрички й школярки, 
зовсім малеча та вчораш-
ні випускниці. Адже для 
справжньої краси немає об-
межень віку, як і для її поці-
новувачів.

Свято квітів та Дня неза-
лежності в парку «Ювілей-
ний» було в розпалі, воно 
розпочалось театралізова-
ним дійством дівчаток у ви-
шиванках з рушниками в 
руках під рефрен пісні «Ти 
будеш жити, Україно, кра-
їна щастя і добра». Керу-
юча справами виконкому 
міськради Олена Шовгеля, 
яка взяла участь у район-
них урочистостях, передала 
присутнім щирі привітання 
від міського голови Юрія 
Вілкула, вручивши групі 
довгинцівців Почесні гра-
моти і грамоти виконкому 
міськради. До привітань до-
лучився голова Довгинців-
ської районної у місті ради 
Ігор Колесник, нагородив-
ши кількох мешканців ра-
йону відзнаками районного 
рівня. Натомість присутній 
на святі Почесний громадя-
нин міста, депутат облради 
Юрій Любоненко вручив 
пам’ятний знак «80 років 
Дніпропетровській облас-
ті» ветерану праці Василю 
Задорожному.

Свято вдалося на славу, 
давши рясну поживу тілес-
ному й духовному, кожен 
міг знайти щось собі до 
смаку. Коли одні насоло-
джувались виступом муні-
ципального духового орке-
стру, інші випробовували 
себе в якості дегустатора на 
районному конкурсі варе-
ників чи оглядали експози-
ції «Українське мальовниче 
село», «Рушничок», «Укра-
їнська народна творчість» 
тощо. Молодь більше тяг-
нулася до виставки клубу 
технічної творчості та до 
майданчика «Євро-2012», 
демонструючи свою силу 
в спортивних змаганнях. 

Найбільші сміливці ката-
лися верхи на конях та ви-
пробували свою міць і гарт 
у лицарських двобоях.

Аж до вечора в парку лу-
нали пісні у виконанні кра-
щих творчих колективів 
району, насамкінець розва-
живши присутніх виступом 
відомого гурту «220 вольт».

Дзержинський 
район

Такої кількості виши-
ванок майданчик, що по-
ряд із пам’ятником коза-
ку Рогу, здається, ще не 
бачив. Воно й не дивно, 
адже звідси район розпо-

чав відзначати найбільше 
свято країни – День неза-
лежності. Дзержинці до 
нього підготувалися якнай-
краще, аби кожен з гостей 
міг побачити, чим багатий 
район. Танцювальні номе-
ри, виступи спортсменів 
та ролерів – практично все 
було приправлено націо-
нальним колоритом. До ві-
тального слова долучилися 
перший заступник голови 
облдерж адміністрації Вя-
чеслав Задорожний, за-
ступник міського голови 
Андрій Гальченко та голо-
ва Дзержинської райради 
Сергій Степанюк. Кращих 
з кращих представників ра-
йонної громади відзначили 
нагородами різного рівня.

Після цього учасники 
урочистостей святковою 
ходою попрямували до 
парку імені Богдана Хмель-
ницького. Їхня колона по-
вноводною рікою влилася 
до парку, що став головним 
місцем народних гулянь. 
Тут кожен бажаючий міг 
знайти собі справу до душі. 
Приміром, помилуватися 
картинами, намальовани-
ми вихованцями художньої 
студії музичної школи та 
студентами педагогічного 
інституту, побачити наро-
бітки народних умільців. 
Або сфотографуватися біля 

справжньої окраси гулянь 
– величезного панно, виго-
товленого руками праців-
ників «Криворізького трам-
ваю», що ввібрало в себе всі 
деталі рідного краю.

Особливе роздолля – у 
малечі, для якої тут було 
вдосталь і конкурсів, і роз-
ваг: від спортивних змагань 
до численних атракціонів. А 
неподалік змагалися в при-
вабливості чарівні дівчата, 
виборювали звання «Міс 
україночка». Знайшлося 
місце і для шанувальників 
світу домашніх тварин: у 
парку працювала виставка 
кішок. Ну, а хто за цей час 

встиг зголодніти, без про-
блем міг підкріпитися шаш-
ликом чи безкоштовною ка-
шею з солдатських кухонь 
– смачно та поживно.

Центрально- 
Міський район

«Як у нас на Україні» 
все ведеться до ладу, де-
монстрували мешканці та 
представники підприємств 
і організацій Центрально-
Міського району. В онов-
леному парку ім. Газети 
«Правда» розгорнулись 
яскраві святкові галявини.

Різнобарв’ям вишиванок, 
виробів декоративно-ужит-
кового мистецтва, картин, 
народних рукомесел, бі-
сероплетіння, ляльок-мо-
танок та робіт у різнома-
нітних техніках вражали 
відвідувачів тематичні ви-
ставки. У центральному 
колі, зусібіч оздобленого 
українською атрибутикою 
фонтану, заманливим аро-
матом дражнили городян 
духмяні короваї, випечені 
підприємствами району. 
Милували око відвідувачів 
найкращі творчі доробки 
криворізьких митців, пре-
зентовані міською вистав-
ковою залою та історико-
краєзнавчим музеєм.

Для найменших криво-
ріжців у парку працювала 

галявина «Дитячі розваги», 
де аніматори розважали ді-
тлахів іграми та конкурсами. 
Із задоволенням галаслива 
малеча гуртом обсідала сти-
лізовану вантажівку, щоб 
проїхатись прикрашеними 
алеями парку. На стадіоні 
«Спартак» любителі спорту 
брали участь у змаганнях. 
Усіх охочих до здорового 
способу життя закликала 
галявина «Спортивні резер-
ви». Як завше, змістовніс-
тю та насиченістю добрим 
українським гумором відріз-
нялась Алея підприємств, де 
було представлено здобутки 
сьогодення та майбутній по-
тенціал.

Тішила відпочиваючих 
концертна програма за 
участю голосистих співаків 
та вправних танцюристів 
– талановитих митців Цен-
трально-Міського району. 
З літнього естрадного май-
данчика струменіло неви-
черпне джерело народного 
мистецтва – жартівливих 
співанок, уривків із теа-
тральних постанов.

Зі святковими приві-
таннями до земляків звер-
нувся перший заступник 
голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації Вя-
чеслав Задорожний. Він з 
приємністю нагадав, як ба-
гато на сьогодні виконано 
робіт з благоустрою району 
– закінчується розчищення 
русла Саксагані, було від-
ремонтовано вул. Пушкіна 
та вул. Купріна, здійснено 
реконструкцію театру ім. 
Тараса Шевченка, стадіону 
«Спартак». На черзі об’єкти, 
які є окрасою району, – про-
спект Карла Маркса, площа 
Визволення, шаховий клуб. 
Побажавши городянам до-
бробуту і здоров’я, промо-
вець підкреслив, що зусилля 
влади й надалі скеровувати-
муться на розбудову району, 
міста, регіону.

З поздоровленнями на 
честь свята виступила го-
лова Центрально-Міської 
райради Ірина Салтовська. 
В урочистій атмосфері були 
відзначені грамотами ста-
рання переможців район-
ного конкурсу-огляду з бла-
гоустрою.

Інгулецький район
Головною подією для 

мешканців житлового ма-
сиву Південного ГЗК в Ін-
гулецькому районі стало 
відкриття оновленого пар-
ку з новим іменем – парку 
імені Савицького. Іван Са-
вицький – Герой Соціаліс-
тичної Праці, лауреат Дер-
жавної премії України, 28 
років очолював Південний 
ГЗК. Іван Іванович зробив 
вагомий внесок у розбудову 
Кривого Рогу. Пам’ять про 
нього увічнена не тільки на 
сторінках трудового літо-
пису підприємства, але й у 
назві однієї з центральних 

вулиць Інгулецького райо-
ну. Саме за ініціативи тру-
дового колективу підпри-
ємства депутати міськради 
прийняли рішення про пе-
рейменування парку.

В урочистостях з наго-
ди відкриття парку взя-
ли участь почесні гості 
– перший заступник го-

лови Дніпропетровської 
облдерж адміністрації Вя-
чеслав Задорожний, ке-
рівники міста і району, 
представники адміністра-
ції ВАТ «Південний ГЗК». 
Саме завдяки коштам під-
приємства мешканці ра-
йону й отримали на День 
незалежності такий при-
ємний дарунок.

Після завершення це-
ремонії відкриття парку і 
святкового феєрверку по-
чесні гості оглянули рекон-
струйований найстаріший 
у Кривому Розі шаховий 
клуб, виставки підприємств 
і закладів району, оцінили 
збудовані майданчики для 
баскетболу, міні-футболу, 
скейтборду, тенісу, тренаже-
рів, танців, а також побува-
ли на «фестивалі» вареників 

та експозиції до свята квітів.
Того дня в парку імені Са-

вицького тривали різнома-
нітні конкурси, спортивні 
естафети та змагання (з бас-
кетболу, футболу, бороть-
би). Загалом, кожен відпо-
чиваючий міг обрати собі 
заняття до душі – перегля-
нути виставки декоратив-
но-ужиткового мистецтва, 
виступи фольклорних та 
молодіжних танцювальних 
колективів, взяти участь у 
конкурсах і змаганнях.

У свою чергу, перший 
заступник голови Дніпро-
петровської облдержад-
міністрації Вячеслав За-
дорожний поздоровив зі 
святом мешканців житло-
вого масиву Південного 
ГЗК і передав їм вітання від 
губернатора Дніпропетров-
щини Олександра Вілку-
ла. Окрім цього, Вячеслав 
Казимирович взяв участь 
у церемонії нагородження. 
Криворіжців, які найбільш 
відзначились при рекон-
струкції парку і житлома-
сиву Південного ГЗК, було 
відзначено різноманітними 
нагородами. А двоє меш-
канок Інгулецького району 
отримали в цей день по-
свідчення про присвоєння 
почесного звання матері-
героїні.

– Спільна робота органів 
місцевої влади та велико-
го бізнесу дає свої резуль-
тати, – відзначив голова 
Інгулецької райради Євген 
Рижков. – У цьому можуть 
пересвідчитися всі. Наразі в 
районі створено всі умови, 
щоб наші люди могли добре 
працювати і відпочивати. 

Незалежній Україні слава нині і повік!

Тарас ЗаТУльний, Віталій ТКаЧУК, Микола КРаМаРенКО, едуард БілиК,  
Володимир СКіДанОВ, Тетяна ДРєєВа, андрій РОйКО. Фото андрія ТРУБіЦина та Олександра ПОРТнягіна.

(Закінчення.  
Початок на 3 стор.)
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g Открытое письмо

Руководители с большой буквы
Уважаемый Юрий Григорьевич 

Вилкул! Благодарю Вас за то, что у 
нас в Кривом Роге царит атмосфера 
добра, взаимопонимания и уваже-
ния к жителям со стороны руковод-
ства города. В День независимос-
ти мне хочется, чтобы Вы отмети-
ли работу Руководителей с большой 
буквы, которые помогают нам жить. 
Это истинные патриоты нашего горо-
да, хочу рассказать о них потому, что 
общалась лично с каждым.

Хочется сказать слова благодарнос-
ти начальнику управления здравоох-
ранения исполкома горсовета Алек-
сандру Светловскому, который при-

лагает массу усилий для того, чтобы 
население города было здоровым, 
а заболевших лечили качественно. 
Александр Арсентьевич – надёжный 
человек, бескомпромиссный, лю-
бящий своё дело. В общении с ним 
люди всегда находят взаимопонима-
ние. Более порядочного, грамотного 
начальника горздрава трудно себе и 
представить.

2-ю стоматологическую поликли-
нику в нашем городе возглавля-
ет Олег Ермаков. Это ответственный 
человек, профессионал во всех отно-
шениях. Олег Анатольевич – руко-
водитель от Бога, яркий, активный, 

болеющий за своё дело, которому 
служит верой и правдой. Его уважа-
ют коллеги и пациенты. Это чело-
век неуёмной энергии и оптимизма, 
прекрасный специалист и менеджер. 
Коллектив, которым он руководит, – 
с большим потенциалом.

Также расскажу о замечательной 
женщине, начальнике отдела по во-
просам защиты прав потребите-
лей аппарата горсовета и исполкома 
Нине Савенко. Благодаря её энергии, 
трудолюбию, профессионализму мы 
чувствуем себя защищёнными, при 
этом зная, что справедливость вос-
торжествует. От душевного, заботли-

вого отношения Нины Валерьевны 
к людям душа ликует, и тоже хочет-
ся делать добро и жить по-доброму.

Хочется рассказать об еще одном 
добром, интеллигентном человеке – 
Валерии Олеговне Кревской, которая 
заведует одной из аптек по ул. Коси-
ора. Цены там приемлемые. Если по-
купаешь лекарства на 500 гривен, то 
делается скидка 10%. Это очень су-
щественно. В этой аптеке царят ком-
форт и чистота души. Провизоры все 
грамотные. Если нет такого лекарства, 
которое выписал врач, то они посове-
туют аналогичное, лучше и дешевле. 
Сдачу можно не пересчитывать – она 

с чеком, будет дана правильно.
Уважаемый Юрий Григорьевич, 

разве эти замечательные люди не 
заслуживают, чтобы их работа, ува-
жительное отношение к населению 
Кривбасса были отмечены? Ведь 
можно, чтобы хоть раз в году простой 
пенсионер во всеуслышание заявил 
о том, что лучшие из лучших руко-
водители А.Светловский, О.Ермаков, 
Н.Савенко, В.Кревская живут и рабо-
тают по кодексу чести. Ведь не я одна 
обращаюсь к этим людям и не одной 
мне они делают добро, но не каждый 
может написать и поблагодарить их.

Анна Пикуш, ул. Саласюка.

g У міській раді

Навчальні заклади готові до нового року
Новий навчальний рік Кривий Ріг зустрічає 
в повній готовності. Робота була проведена 
велика, і вона виявилась досить результа-
тивною. Про це йшлося на пленарному за-
сіданні сесії Криворізької міської ради, що 
відбулося минулої середи. його провів місь-
кий голова Юрій Вілкул.

Рекордний бюджет
Як відзначила доповідач 

з головного питання, на-
чальник управління осві-
ти та науки міськвиконко-
му Наталія Касимова, у за-
кладах освіти Кривого Рогу 
проведена кропітка робота 
щодо підготовки навчаль-
них закладів освіти до но-
вого навчального року. Це 
питання знаходиться на 
постійному контролі місь-
кої влади і особисто місь-
кого голови Юрія Вілку-
ла. Бюджетні асигнування 
на освіту в поточному році 
збільшились на 205 млн. 
грн., що на 27% більше, ніж 
минулого року, і станов-
лять понад 888 млн. грн.

За словами Н. Касимо-
вої, це рекордний показ-
ник. До того ж, додаткові 
кошти вдалося отримати 
за рахунок забезпечення 
освітніх закладів прила-
дами обліку тепла, пере-
ходу на електричні при-
лади підігріву води. Усе 
це в комплексі дозволило 
суттєво збільшити обся-
ги підготовчих робіт, до-
датково ремонтувати при-
міщення, оновлювати по-
крівлі тощо.

Хоча говорити: «усе зро-
блено, і час зупинитися» – не 
доводиться. Приміром, три-
ває робота по заміні старих 
дерев’яних вікон на енерго-
зберігаючі. Зокрема, на цій 
сесії депутати прийняли рі-
шення направити ще май-
же два мільйони гривень 
на встановлення метало-
пластикових вікон у школах 
№№40, 86 та 101. До онов-
лення шкільного господар-
ства залучаються й так зва-
ні «зелені» інвестиції.

Суттєво зросли й ви-
трати на утримання дітей: 
у дошкільних закладах – 
до 13872 гривень, що в 1,6 
раза більше, ніж передба-

чено формульними роз-
рахунками, у школах – до 
9119 гривень, що на 1619 
гривень більше нормати-
вів. Водночас, з 1 вересня 
цього року покращиться 
рівень харчування учнів у 
навчальних закладах Кри-
вого Рогу. На це кошти 
збільшено: для школярів – 
до 6 гривень, у тому числі 
для дітей пільгових кате-
горій – до 7 гривень.
Нові групи  
та дитсадки

Демографічна ситуація з 
недавніх пір радує стабіль-
ним зростанням кількості 
новонароджених. Навіть 
у перші класи цього року 
піде на 400 дітей більше, 
ніж минулого. Зростає по-
треба в додаткових місцях 
у дитсадках для малень-
ких криворіжців. А поде-
куди навіть у нових дитя-
чих закладах. У цьому пла-
ні криворізька влада, як-
то кажуть, тримає руку на 
пульсі подій.

За словами Н. Каси-
мової, триває робота 
щодо створення додатко-
вих груп у дитячих сад-

ках. Протягом останніх 
двох років створено 29 та-
ких груп, що дало можли-
вість перебувати в дитя-
чому садку 580-ти малень-
ким криворіжцям. Пока-
зово й те, що в 2008 році 
дошкільною освітою було 

охоплено 76% дітей міста, 
на даний час – 88%. Робо-
та в цьому напрямку буде 
проводитися й надалі.

Спілкуючись з журна-
лістами, міський голо-
ва Юрій Вілкул запевнив: 
«Наша мета – на 100% за-
безпечити дітей Криво-
го Рогу місцями в дитячих 
садках. Тому ми будемо 
відкривати не лише нові 
групи, а й нові дитячі сад-
ки». Де саме? Насамперед, 
у числі щасливців – Жовт-
невий, Тернівський і Цент-
рально-Міський райони.

Спільне навчання
Відповідаючи на запи-

тання депутата Олени 
Матвєєнко, керівник осві-

ти міста відзначила, що 
не залишаються обділени-
ми турботою діти з обме-
женими можливостями. 
Зокрема, новий стандарт 
освіти, що впроваджу-
ється в місті, передбачає 
й зміну підходів до отри-

мання освіти такими ма-
ленькими криворіжцями.

Як пояснила Н. Касимо-
ва, у місті впроваджуєть-
ся практика спільного на-
вчання дітей з обмежени-
ми можливостями та зви-
чайних дітей. Хоча програ-
ма для перших, звичайно, 
відрізняється від загально-
розповсюдженої, але ово-
лодівають шкільними на-
виками діти в одному при-
міщенні. Кривий Ріг ро-
бить перші кроки на цьому 
шляху. Поки що подібною 
практикою охоплено п’ять 
місцевих навчальних за-
кладів, але їхня мережа по-
стійно розширюється.

Пощастило першоклас-
никам. Усіма необхідними 
підручниками вони будуть 
забезпечені на сто відсо-
тків.

– Початком серйозних 
перетворень в освіті роз-
починається цей навчаль-
ний рік, – розповіла Н. Ка-
симова. – Впроваджується 
державний стандарт по-
чаткової загальної серед-
ньої освіти.
Від ЗНО до якісних 
спеціалістів

Виступаючи в обгово-
ренні, голова постійної ко-
місії з питань освіти, куль-
тури і духовності Мико-
ла Ступнік від імені комісії 
висловив щиру вдячність 
за надзвичайну увагу до 
розвитку освіти в місті, за 

те, що цей напрям став ре-
альним пріоритетом у ро-
боті депутатського корпу-
су та виконавчої влади.

Особливу увагу депутат 
приділив питанню зовніш-
нього незалежного оціню-
вання. На його думку, усі-
ма ланками влади в місті, 
усіма навчальними закла-
дами було зроблено необ-
хідне, аби вища освіта була 
доступною для всіх верств 
населення. Управлінням 
освіти та науки на досить 
високому рівні організо-
вана робота з якісного та 
своєчасного інформування 
випускників щодо термі-
нів, умов та порядку прове-
дення ЗНО. Було здійснено 
всі необхідні заходи з якіс-
ного його проведення, що 
безумовно додало автори-
тету місту. Адже в Криво-
му Розі складали іспити 
не лише вихованці місце-
вих навчальних закладів, 
але й діти з навколишніх 
сільських районів. І кожен 
рік криворізькі випускни-
ки вражають своїми знан-
нями, отримуючи макси-
мальні двісті балів.

– Зараз знання – єди-
ний критерій для вступу 
у вищі навчальні заклади, 
– зазначив Микола Ступ-
нік, котрий нині очолює 
Криворізький національ-
ний університет. Цей на-
вчальний заклад з часу 
об’єднання кількох вишів 
в єдину структуру вперше 
провів загальноуніверси-
тетську вступну кампанію.

Оцінюючи зроблене на 
освітній ниві, він зазна-
чив, що, звичайно, ще є 
завдання і проблеми, але 
при тих темпах, що набра-
ні, немає сумніву в їхньо-
му вирішенні.

Від імені профільної 
комісії міськради депу-
тат Наталія Ткаченко ви-
соко оцінила вже зробле-
не. Особливо вона відзна-
чила те, що завдяки ува-
зі міської влади до пи-
тання зайнятості дітей у 
позаурочний час у Криво-
му Розі збережена унікаль-
на в Україні система поза-
шкільних закладів.

В цілому ж на сесії було 
розглянуто 61 питання, що 
стосуються життєдіяль-
ності міста. По всіх прий-
няті відповідні рішення.
Теплообмінники: 
ніякої небезпеки

Під час прес-конферен-
ції міського голови, що від-
булася по закінченню пле-
нарного засідання, журна-
лісти не обминули ситуа-
цію з горезвісними тепло-
обмінниками. Інформація 
про їхню небезпеку на-
робила чимало галасу не 
лише в Кривбасі, але й да-
леко за його межами. Але 
що там нині насправді?

За словами Юрія Вілку-
ла, міська влада не зали-
шилась осторонь у врегу-
люванні ситуації. Як тіль-
ки з’явилася перша інфор-
мація про появу на тери-
торії міста «небезпечних» 
об’єктів, на ноги були під-
няті правоохоронні та 
контролюючі структури. 
Міліція, СБУ, МНС, сан-
станція – задіяні до по-
шуку. Але врешті-решт ін-
формація про велику за-
грозу не підтвердилась. 
Усі проведені аналізи, як 
запевнив міський голова, 
показали: завезені тепло-
обмінники не несуть нія-
кої хімічної чи радіологіч-
ної небезпеки городянам.
Криворізькі  
майдансери

Під час спілкування з 
журналістами міський го-
лова привітав усіх з пер-
шим успіхом криворізьких 
дітей, котрі взяли участь у 
телепроекті «Майданс».

На думку Юрія Вілкула, 
це спільна перемога моло-
ді, яка взяла участь у про-
екті, та всіх тих, хто її під-
тримав у місті. Міська вла-
да буде підтримувати кри-
ворізьку команду й надалі. 
Зокрема, депутати виді-
лили додатково 170 тисяч 
гривень на пошиття кос-
тюмів для подальших її ви-
ступів. Міський голова за-
кликав підтримати коман-
ду Кривого Рогу і на на-
ступному етапі.

Володимир СКіДАНОВ. Фото Андрія тРУбіциНА.
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g Політична реклама
Сергій Соболєв:

«На всіх зустрічах з людьми запитую:  
кому з вас допоміг прокурор? Люди мовчать»

 Свій одноденний робочий ві-
зит до Кривого Рогу народний 
депутат України, голова опо-
зиційного уряду України, член 
команди Об’єднаної опозиції 
«Батьківщина» Сергій Соболєв 
повністю присвятив спілкуван-
ню зі своїми однопартійцями, 
жителями міста біля стадіону 
«Металург» і журналістами 
місцевих телеканалів, радіо, 
друкованих видань.

Сергій Соболєв про-
голосив програмні прин-
ципи, з якими Об’єднана 
опозиція «Батьківщина» 
йде на вибори, а також 
розповів про першочерго-
ві реформи та законопро-
екти, які представники 
нинішньої опозиції мають 
на меті ухвалити в новому 
парламенті.
Почнемо з  
подолання корупції

– Викорінення цієї га-
небної проблеми потрібно 
починати з малого. З того, 
що чиновник не повинен 
бачити пересічного гро-
мадянина, хоча, на пер-
ший погляд, це звучить 
парадоксально. Як Грузія 
подолала корупцію? По-
ляки, чехи, угорці? Вони 
розробили одне-єдине 
правило: якщо це дер-
жавна установа, то зби-
рати всілякі довідки має 
державний чиновник. Ці 
довідки він отримує елек-

тронною чи звичайною 
поштою. Відтак, громадя-
нину не потрібно нести 
чиновнику шоколадки чи 
хабара за прискорення ви-
дачі довідки.

Приватний підприємець 
також не повинен бачи-
ти чиновника. Бо навіщо 
чиновнику підприємець? 
Щоб взяти хабар за дозвіл, 
за ліцензію, за створення 
робочого місця. Першо-
чергове завдання опози-
ції полягає в наступному: 
зробити так, щоб шляхом 
повідомлення підприємець 
сповіщав про початок 
своєї роботи. А завдання 
державної установи – за-
реєструвати його як плат-
ника податку. От і все!

Потрібна реформа 
правоохоронних 
органів

 – На всіх зустрічах, а про-
вів я їх сотні, звертаюся до 
пенсіонерів, селян, робіт-

ників, інтелігенції: підніміть 
руку, кому допоміг проку-
рор? Багато ж судяться – 
діти війни, інваліди, пенсі-
онери, яким неправильно 
нарахована чи не видається 
пенсія. Громадяни мовчать 
або обурюються, бо немає 
в них прикладів того, щоб 
прокуратура чітко стала 
на захист цих людей. Та, на 
жаль, з боку прокурорів у 
нас є принцип тотального 
нагляду за законністю, чого 
нема в жодній іншій кра-
їні світу. Що таке «нагляд 
за законністю»? Якщо про-
курору ніколи займатися 
пенсіонером чи інвалідом, 
то ким він тоді займаєть-
ся? Бізнесменом! Відкрит-
тям кримінальної справи 
за гроші, закриттям кримі-
нальної справи за гроші, 
знову відкриттям кримі-
нальної справи за гроші 
– і так по колу. Прокуро-
ри в Україні забули, що 
мають виконувати три 
функції: представлення в 

судах інтересів держави, 
представлення в судах ін-
тересів громадян, які самі 
себе не можуть захистити 
(діти, пенсіонери, неміч-
ні люди), захист інтересів 
держави.

 А на що в нас перетво-
рилася судова система? 
Хіба ми не бачимо? Хіба 
процеси, що відбувають-
ся, – це є боротьба з ко-
рупцією? Нема цього. У 
суддів ключове питання 
– залякати опозицію, не 
допустити її до виборів. 
Усі інші процеси чомусь 
загальмовані. Тому ми 
вважаємо, що необхідно 
починати з реформи су-
дової системи, де задіяні 
вісім тисяч суддів, які у 
своїй більшості вже забу-
ли, що таке присяга судді, 
для чого потрібно одягати 
суддівську мантію.

Порядок  
нарахування  
пенсій єдиний  
для всіх

– В Україні 14 мільйонів 
пенсіонерів, 13 мільйонам 
нараховують пенсії за од-
ним законом, а 1 мільйону 
(депутатам, прокурорам, 
суддям та іншим привіле-
йованим особам) — за ін-
шим. Об’єднана опозиція 
пропонує єдиний закон, 
де нарахування будуть 
проводитись за трьома 
основними показника-
ми: стаж, заробітна плата 
та особливі умови пра-
ці. Ще однією проблемою 
пенсійного законодавства 
є збільшення пенсійно-
го віку, що автоматично 
ускладнює можливість 
працевлаштуватись мо-

лодому спеціалісту. Ви-
рішенням цієї проблеми 
є контракт на три роки 
із молодим спеціалістом, 
та зниження податкового 
відсотка для такого під-
приємця.

Прийдемо до 
влади – відмінимо 
закон про мовну 
політику

– Чи є мовне питання 
проблемою тут, на Криво-
ріжжі? Чи в мене в Запо-
ріжжі? Чи на Донеччині? 
Мова стала засобом пе-
редвиборчої боротьби.

 Скажіть, хіба в нас немає 
інших питань, які потребу-
ють термінового фінансу-
вання? 

Тож коли прийдемо до 
влади, мовний закон од-
разу скасуємо.

Зовнішнє освітлення – у черговому режимі
Останнім часом день 

потроху зменшується, а ніч 
стає довшою. Відтак КП 
«Криворізьке міськсвітло» 
від заступника міського го-
лови Григорія Вербицького 
отримало доручення щодо 
переходу на режим освіт-
лення за новим графіком, 
яке вже виконано.

Згідно з ним ліхтарі понад 
проїжджою частиною та в 
інших місцях вмикатимуть-

ся з початку сутінок і працю-
ватимуть сповна щонаймен-
ше до 23 години, після чого 
переходитимуть у черговий 
режим. За таким порядком 
зовнішнє освітлення працю-
ватиме аж до ранку, вимика-
ючись одночасно зі сходом 
сонця. Тим самим створюва-
тимуться досить комфорт-
ні умови нічної їзди для за-
пізнілих водіїв, а також для 
автомобілів оперативних 

служб, які працюють ціло-
добово.

До слова кажучи, у Кри-
вому Розі на Дніпропетров-
щині один з найвищих по-
казників рівнів освітлення 
нічних вулиць, адже одно-
часно працюють 95-96% 
ламп від їхньої загальної 
кількості, причому пере-
важно – це енергоощадні 
світильники зі збільшеним 
обсягом світловіддачі.

g Репліка

Купа проблем?  
Дружи з «калашем»!
«Ніщо так не заспокоює, як автомат Калаш-
никова». Дотепний жарт, чи не так? Якраз 
у дусі агресивних сучасних бойовиків, 
нав’язливо пропагованих «шедеврами» 
світового кіномистецтва. 

Ймовірно, на думку 
творців цієї продукції, по-
дібна фраза, знічев’я ки-
нута не обтяженим інте-
лектом, зате озброєним 
до зубів героєм екшену чи 
комп’ютерних ігор, який 
ефектно потопляє супро-
тивників у ріках крові, зву-
чить доречно й кумедно.

Мабуть, саме цього мет-
кого афоризму дотриму-
вався норвезький теро-
рист Андерс Брейвік, який 
влаштував криваву бійню 
в молодіжному таборі на 
острові Утойя, застрелив-
ши з карабіна 68 осіб. Тепер 
ми з вами знаємо те, що не-
втямки досвідченим психіа-
трам, – чоловік просто хотів 
їх усіх заспокоїти. Чи не з 
тією ж метою в американ-
ські школи регулярно вди-
раються несамовиті вбивці, 
масово розстрілюючи дітла-
хів і дорослих?

Та що нам до Америки! 
Ми пішли ще далі. Широ-
кій слов’янській душі без-
кінечної телевізійної стрі-
лянини, повсюдних сцен 
жорстокого насильства 
видалось замало, тому на 
вимогу часу та «для розши-
рення асортименту» такий 
напис з’явився в Україні на 
... обкладинках учнівських 
зошитів. Це щоб уже зі 
шкільної парти принагідно 
втовкмачувати малюкам, 
що людина людині – вовк, 
а дружити краще з «кала-
шем». Так що тримайтесь, 
вередливі однокласники та 
прискіпливі хімічки з гео-
графічками…

За інформацією газе-
ти «День», на столичних 
шкільних ярмарках крам-
ниця «Читай-город» про-
понує дітлахам зошити із 
зображенням автомата та 
«хітовим» написом. Тут же 

можна придбати зошити з 
портретами одіозних осо-
бистостей – Леніна, Сталі-
на, Івана Грозного. Цікаво, 
що найкривавіших вождів 
видавці об’єднали під ру-
брикою «Гламурні тира-
ни». При цьому продавці 
оригінальних канцтоварів, 
вироблених у Дніпропе-
тровському видавництві 
«Полісвіт» на замовлення і 
під контролем російського 
ТОВ «Альт», запевняють, 
що вони затверджені МОН 
України (?!). За логікою, для 
ближчого знайомства на-
ших дітей з відомими істо-
ричними персонажами та 
подіями, наступною серією 
канцелярського приладдя 
будуть «Гламурні звірства», 
здійснені за допомогою все 
того ж таки автомата Ка-
лашникова...

Тетяна ДРєєва.

g Справи комунальні 

Вода на дорозі
Може, для когось це буде відкриттям, 
але існує норматив навіть для тако-
го показника, як час стікання води з 
проїжджої частини автомобільних 
шляхів після опадів. 

Згідно з ним під час не-
сильних опадів волога вза-
галі не повинна затриму-
ватись на дорозі, а під час 
сильних, як це сталося 
вчорашнього ранку, зайва 
волога має звільнити доро-
гу максимум упродовж 20 
хвилин, не заважаючи руху 
транспорту. Задля цього від-
повідним чином повинна 
відпрацювати своє призна-
чення насамперед зливова 

каналізація, що відводить 
зайву вологу з проїжджої 
частини й прилеглих до неї 
пішохідних тротуарів.

Натомість, як засвідчили 
вчорашні «мокрі» події, не 
повсюдно в місті цей нор-
матив дотримується й зли-
ва виявила чимало вузьких 
місць, у яких вода стояла 
значно довше передбачено-
го. Це, скажімо, перехрес-
тя вулиці Кобилянського 

й проспекту Миру, низина 
Нікопольського шосе й ву-
лиці Рязанова та інші. Тому 
заступник міського голови 
Григорій Вербицький дав 
відповідним службам термі-
нове  доручення виявити в 
нашому місті всі подібні міс-
ця, з’ясувати причини скуп-
чення вологи та невідкладно 
їх усунути.

Адже осінь з її рясними 
дощами – на порозі.

Е. МіСцЕвий.
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g До Дня незалежності

Від роду українці
21 рік минув відтоді, як здійснилось споконвічне 
прагнення наших предків до незалежності рідної 
землі. Свою національну свідомість та гордість за 
суверенітет Української держави криворіжці гідно 
продемонстрували на яскравому святі в найкра-
щих традиціях творчого Кривбасу. У знаменний 
для країни день у ДП «Овація» ПаТ «ЦгЗК» урочисто 
вшановували найкращих представників 
трудового і мистецького Кривбасу, 
підбивали підсумки здійснених справ і 
впевнено заглядали в майбуття країни. 

Добрими і працьовитими на-
звав криворіжців мер міста Юрій 
Вілкул. На святковому вечорі він 
запевнив присутніх, що міська 
влада дбає про розбудову Криво-
го Рогу, підтримку малого й се-
реднього бізнесу, розвиток під-
приємств ГМК, закладів освіти, 
культури, спорту. Мер поінфор-
мував про наповнення міського 
бюджету на 105,5%, що, за його 
словами, дозволить використа-
ти додаткові кошти на віднов-
лення парків і скверів, вулиць і 
проспектів. Міський голова за-
кликав городян до терплячості 
й розуміння заради майбутнього 
процвітання міста і країни.

 З привітаннями до присутніх 
звернувся Почесний громадянин 
Кривого Рогу, перший заступник 
голови Дніпропетровської ОДА 
Вячеслав Задорожний. Він по-

ділився гордістю 
за високі резуль-
тати, досягнуті 
областю в рей-
тингу найпотуж-
ніших регіонів 
України, проана-
лізував позитив-
ні зрушення в 
системі охорони 
здоров’я, у відбу-
дові доріг та благоустрої довкіл-
ля. 

 Долучився до поздоровлень 
і архієпископ Криворізький та 
Нікопольський владика Єфрем. 
Він нагадав високому зібран-
ню, що воля і суверенність – то 
дари Всевишнього, які слід бе-
регти і примножувати. Владика 
сповістив, що на честь Дня не-
залежності України в усіх хра-
мах Криворіжжя були звершені 

подячні молитви. 
 Різнобарвним 

водограєм зави-
рувало на сцені 
святкове дійство 
у виконанні най-
кращих хоре-
ографічних та 
вокальних ко-
лективів міста. 
Народною піс-
нею і запальним 
танцем зразкові 
ансамблі вітали 

своїх земляків, які в цей день 
отримали визнання й почесні 
нагороди за розбудову рідно-
краю. Цього дня відзнакою го-
лови Дніпропетровської ОДА, 
нагрудним знаком «За розвиток 
регіону» була вшанована Оле-
на Шовгеля, Подяками голови 
ОДА – Світлана Бойко, Лідія 
Іванова, Валерій Марчук, Во-
лодимир Овчаренко, Валерій 
Мельник, Олег Попрожук. По-

чесною грамотою облради було 
відзначено Олександра Мирон-
ця. Нагрудний знак «За заслуги 
перед містом» I ступеня отримав 
Микола Єфименко; II ступеня – 
Олександра Вернигоренко, Во-
лодимир Юрченко; III ступеня 
– Андрій Васильєв, Андрій Зем-
ляний, Віталій Пахомов, Романія 
Філіпова. Ряд криворіжців було 
нагороджено грамотами облра-
ди та виконкому міськради. 

Подробиці

g Кривий Ріг святковий

Ще одна перлина з барвистого намиста
Перед головним державним святом по 
вулиці леніна, біля торгового комплексу 
«Саксагань», відкрито ошатний сквер. 
Подія привабила багатьох жителів 
Центрально-Міського району.

На короткій церемо-
нії передачі об’єкта в 
користування грома-
ди було відзначено, що 
на облаштування скве-
ру не витрачено жодної 

бюджетної копійки, це 
звершення є внеском в 
облагородження рідно-
го краю першого заступ-
ника голови Дніпро-
петровської обласної 

державної адміністрації 
Вячеслава Задорожного.

«Коли ідеї заволоді-
вають масами, вони ма-
теріалізуються», – дав 
оцінку сьогоденню голо-
ва Центрально-Міської 
організації Партії регі-
онів Павло Левандов-
ський і порівняв сквер із 
перлиною в барвистому 
намисті подібних місце-

вих самобутностей, що, 
за планами регіоналів, 
має невдовзі засяяти від 
вулиці Пушкіна до чов-
нової станції. 

Голова Центрально-
Міської районної ради 
Ірина Салтовська вру-
чила відзнаки кращим 
будівельникам. Далі у 
сквері завирувала кон-
цертна програма.

_____________________________________ Тарас ЗаТУльний. Фото Олександра ПОРТнягіна.

Тетяна ДРєєВа. Фото Олександра ПОРТнягіна.

g День знань  
       на порозі
Вставай, не лінуйся,  
до школи готуйся!

Тихим поступом у безтурботність 
літніх канікул вкрадається вересень, 
обіцяючи дітлахам приємні відчуття 
зустрічей з однокласниками, зна-
йомства з новими учителями, нові 
пізнання і творчі успіхи. Старанних і 
неслухняних, спокійних і непосидю-
чих за парти знову покличе перший 
дзвінок.

Цьогоріч День знань збере школяриків 
на святкову лінійку в суботу, 1 вересня, 
о 8.30.

У цей вересневий день у нашому місті 
вперше переступлять поріг школи 6474 
першокласники (це на 352 більше, ніж 
минулого року). Для малечі відкриють 
двері не лише навчальні заклади, а й два 
міських театри: театр ляльок і академіч-
ний театр музично-пластичних мініатюр 
«Академія руху».

Приємний сюрприз чекає і на батьків цьо-
горічних першачків: задля налагодження 
партнерських стосунків освітян з батьками 
управління освіти і науки виконкому міськ-
ради підготувало інформаційні бюлетені 
«Перший раз у перший клас».

А вже в понеділок, 3 вересня, для 
учнів відбудеться перший у новому на-
вчальному році урок «Дніпропетровщина 
– моя рідна земля!».
_______________ Тетяна ДРєєВа.

g З вдячністю
Світлу – бути

До редакції міської газети «Чер-
воний гірник» надійшов лист зі сло-
вами подяки на адресу працівників 
Центрального РЕМ. Його автор, меш-
канець вул. Іскрівської Володимир 
Амбалов, пише:

«Хочу висловити свою вдячність началь-
нику Центрального РЕМ Валерію Шевченку 
за роботу його співробітників. Це – електро-
монтер Віталій Мамалат і водій-електро-
монтер Віталій Халявка, які професійно й 
швидко відновили подачу електроенергії в 
моїй домівці. Хочу також відзначити роботу 
керівника диспетчерської групи Олени Ло-
мовцевої – за коректне й уважне ставлення 
до нас, споживачів. Дуже рідко зустрінеш 
людей, які не лише знають свою роботу, а й 
люблять її. Ці люди – на своїх місцях.

Дякую Вам, шановний Валерію Івано-
вичу, за професіональну підготовку Ваших 
робітників.

Володимир АмбАлоВ».

g До головного свята країни

І в футболі 72 школа – краща!
У дні святкування 21 річниці 
незалежності України відбувся відкритий 

районний турнір з міні-футболу серед дитячих 
команд «Кубок друзів», приурочений до головного 
свята України, 80-річчя Дніпропетровської області, 
Року спорту та здорового способу життя. 

Варто зазначити, що організато-
ром турніру, який проводиться вже 
більше 3 років, є депутати Саксаган-
ської районної у місті ради Валерій 
Беззубченко та Василь Старовойт.

 Приємно, що нині приєднався 
до традиційного футбольного зма-
гання і голова Криворізької міської 
федерації футболу Ігор Левицький. 
На передматчевих урочистостях 
гравцям і тренерам були адресова-
ні напутні слова людиною – симво-
лом команди «Кривбас» Валенти-
ном Платоновим.

 Турнір шкільного футболу про-
водився з метою популяризації 
здорового способу життя серед 
громадськості, організації фіз-
культурно-оздоровчої й виховної 
роботи, підвищення рухової актив-
ності та зміцнення здоров’я учнів. 

Поєдинки між гравцями шкіл №№ 
72, 107, 31 і 58 видалися видовищ-
ними та напруженими. Фортуна 
посміхнулася збірній школи №72, 
яка здолала суперників з рахунком 
3:2. Успіху сприяла не лише добра 
фізична підготовка команди, але й 
чудова мотивація – головний приз: 
широкоформатний телевізор, який, 
зрештою, дістався всім учням шко-
ли. Натомість усі команди-учасниці 
«Кубка друзів» нагороджені грамо-
тами, пам’ятними статуетками та 
солодощами від традиційного спон-
сора – ТОВ «Арістей КР».

 Варто зазначити, що, завдяки 
старанням організаторів традицій-
ного турніру, змагання переросли 
рівень локальних – суперництва 
аматорських команд за місцем 
проживання.

_______________________________ Микола КРаМаРенКО.
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g Оснащується парк швидкої допомоги 

Гарний «Соболь»,  
та «Пежо» кращий… 
Чудовий настрій у медичних працівників міської служби «103»: 
нещодавно вони завдяки програмі й стратегії губернатора 
Дніпропетровщини Олександра Вілкула «Регіон-лідер»  
отримали 12 новеньких автомашин «Пежо». 

– Це вже карети найсучаснішого покоління, – 
пояснює в.о. начальника гаража міської станції 
швидкої допомоги Сергій Вієнко. – Зараз уже 
завершилось й оформлення всієї необхідної до-
кументації в ДАІ щодо видачі номерних знаків 
для цих авто. Вони, безумовно, оснащені всім 
медичним обладнанням і призначені саме для 
бригад лікарів міської станції швидкої допо-
моги. Переваги «Пежо» над тим же, скажімо, 
«Соболем» значні. По-перше, ця імпортна авто-
машина набагато більш економна. Для водія, як, 
зрештою, і для медпрацівників, які працюють на 
викликах, є багато зручностей. Авто – комфорт-
не, у кабіні водія та в салоні працюють кондиціо-
нери. Це теж важливо, особливо в спеку, можна 
завжди регулювати температуру. Передбачено й 
автономне опалення, у салоні діє переговорний 
прилад, тож зв’язок із водієм постійний і надій-
ний. По-друге, «Пежо» – автомашина швидкіс-
на: за годину може промчати 180 кілометрів. Це 
надважливо для тих, хто потребує невідкладної 
меддопомоги. Для хворого передбачено ремені 
безпеки, комфортні крісла, зручні носилки на 
колесах і все інше. У салоні облаштовано венти-
ляційний блок, гарне освітлення, є пульт управ-
ління. Словом, усе за європейськими зразками. 
Під час транспортування потерпілого медики 
можуть уже в салоні проводити необхідні про-

цедури. Усе, як бачите, до дрібниць передбачено 
для нормальної роботи як водія, так і медичної 
бригади, котра виїздить на виклик.   

Загалом, як відомо, територія, котру обслуго-

вують медпрацівники міської служби «103», зна-
чно збільшилася. Зараз карети міської швидкої 
допомоги обслуговують мешканців сільських 
районів (двадцять авто). Ще 58 автомашин, у 
тому числі «Соболі», «Газелі», надають першу 
медичну допомогу на території нашого міста. 
Тобто автопарк міської служби «103» налічує 78 
автомашин. А новенькі сучасні «Пежо», за сло-
вами С. Вієнка, дозволять поліпшити якість і до-
ступність меддопомоги городянам, підвищити 
оперативність доставки хворих до міських ліка-
рень. І це великий плюс. Побільше б нам таких 
карет швидкої допомоги, які оснащені найсучас-
нішою медичною технікою та обладнанням… 

g люди твої, Криворіжжя

П’янкої юності далекий Портленд
З великою приємністю повідомляю 
читачам, що остання книжка нашо-
го земляка, письменника, лауреата 
національної премії України імені 
Тараса Шевченка григорія гусейнова 
«Повернення в Портленд» (видав-
ництво «ярославів Вал», 2012) – серед 
лідерів Всеукраїнського рейтингу 
«Книжка року-2012». не могла пропу-
стити нагоди прочитати подаровану 
мені талановитим літератором книгу 
і поспілкуватися з ним про те, що ж 
саме зачіпає за живе прихильників 
його творчості.

– Шановний Григорію 
Джамаловичу, як я знаю, 
визнання знаходить май-
же кожну вашу книгу...

– Траплялося по-
різному. Повість «Стан-
ційні пасторалі» була 
відзначена премією «Бла-
говіст», потім вона ж стала 
«Книжкою року» в Укра-
їні. Хоча ці високі відзна-
ки я по праву прирівнюю 
до, здавалося б, скромного 
листа, що тоді ж отримав 
від класика української лі-
тератури Миколи Вінгра-
новського, де були слова 
підтримки. Для письмен-

ника, який живе і працює 
«в глибинці», такий лист 
означав неймовірно бага-
то. Ну і, звичайно, Шев-
ченківська премія за «Гос-
подні зерна», над якими я 
працював понад два десят-
ки років.

– Книжка «Повернення в 
Портленд» має підзаголо-
вок «Роман у щоденниках 
та листах», а жанр ви-
значено як non-fiction.

– Насправді це не новий 
у світі мистецький прийом. 
non-fiction широко вико-
ристовується у кіно, живо-
писі, а тепер і в літературі. 

Це коли у творі немає вига-
док, фантазій, а тільки ре-
альні речі. Мені він здався 
найзручнішим для роману, 
оскільки йдеться про кі-
нець шістдесятих років, і я 
свідомо подаю лише факти, 
жодної вигадки. Молодь у 
будь-які часи намагаєть-
ся знайти себе в дорос-
лому житті. Не винятком 
були й ті роки, а звідси і 
гострота сюжету. Водно-
час текст перейнятий нос-
тальгією. Тим, хто тоді 
був молодим, книжка на-
віює особисті спогади. Це 
я бачу з відгуків, що нині 

отримую. Головна колізія 
роману – кохання, спро-
ба зрозуміти, що більшого 
подарунка в житті, ніж ди-
вовижна здатність любити 
і бути коханою, людина не 
має. Це загадка, яку люд-
ство розв’язує тисячоліт-
тями, але відповіді не зна-
ходить. Водночас навіть 
найнепомітніша неувага 
і байдужість до людини, 
яка відкрилася тобі, легко 
призводять до найдрама-
тичніших або й трагічних 
наслідків: кохання зникає, 
ніби вранці туман.

– Несподівано вирішене 
й оформлення роману.

– Так, книга зовні нага-
дує старий загальний зо-
шит з потертими кутика-
ми, наклейками (так тоді 
всі ми робили), і навіть 
всередині зошита-книж-
ки я використовую злегка 
потемнілий папір, щоб до-
дати більшої достовірності 
тому, про що йдеться в ро-
мані.

– Вже є чимало рецензій 
та відгуків на «Повернен-
ня в Портленд»?

– Так, опубліковані на-
віть цілі дослідження, хоча 
пройшло дуже мало часу 
після виходу книжки. Оче-
видно, я, не усвідомлюючи 
цього, вгадав з подачею 
матеріалу, з органічним 
попитом на звичайну люд-
ську розмову. Виходить, 
що етичні потреби сус-
пільства катастрофічно 
не задовольняються. По-
рядність, добро, необхід-
ність когось підтримати в 
книжці протиставляють-
ся загальному нігілізму 
та ненависті, манкурти-
зації суспільства. Форма 
щоденника та листів ніби 
прочиняє двері в найін-
тимніший діткливий світ 
людини, дає змогу показа-
ти те, про що ми наодинці 
з собою говоримо, про що 
думаємо. Людина прихо-
дить у цей світ задля до-
бра і дуже боляче реагує 
на несправедливість, що 
насправді панує на кож-
ному кроці, на зраду коха-
ної людини чи приятеля, а 
водночас ми продовжуємо 
і далі вперто вірити в до-

бро. Ось про це моя нова 
книжка.

Роман уже з’явився в 
книжкових магазинах міс-
та. Впевнена, прочитавши 
його, ви відкриєте для себе 
свій неповторний Порт-
ленд, поринете у власні 
спогади про тремтливість 
перших поцілунків, наїв-
них роздумів, несміливих 
вчинків і юнацьких мрій, 
повернення яким уже не 
буде...

____________________________________________________________________________________________________________ Розмову записала Тетяна ДРєєВа.

Подробиці

g напередодні свята 

Чотири смуги на Кіровоград 
У переддень 
найбільшого дер-
жавного свята 
криворіжці та гості 
міста отримали гар-
ний подарунок: була 
здана до експлуатації 
автодорога вулиці 
Купріна, по якій 
транспорт рухається 
в кіровоградсько-
київському напрям-
ку. 

Завдяки чималим, ви-
конаним бюджетним ко-
штом, обсягам вона набула 
дійсно сучасного вигляду, 
отримавши 2,5 кілометра 
чудової дороги на чотири 
смуги руху з вирівняними 
поворотами, завдяки чому 
звивистість дороги значно 
зменшилась, тож аварій-
но-небезпечність напрям-
ку зменшилась у рази. На-
томість раніше, згадував 
колишній мешканець Цен-
трально-Міського району, 
нинішній перший заступ-
ник голови Дніпропетров-
ської облдержадміністра-
ції Вячеслав Задорожний, 
який взяв участь у здачі 
об’єкта, на цій дорозі чи не 
кожної дощової ночі тра-
плялись аварійні ситуації 
через непростий рельєф 
місцевості та численні по-
вороти. 

Як зазначив на відкрит-
ті міський голова Юрій 
Вілкул, це не перший і не 
останній приклад капре-
монту криворізьких доріг, 

і відповідні роботи на ав-
тошляхах цьогоріч трива-
тимуть, доки дозволяти-
муть погодні умови. Мер 
став першим користува-
чем нової дороги, давши 
відмашку на її відкриття 
для руху. Тож одразу по 
ній рушили маршрутки й 
легковики, оскільки ванта-
жівкам рух по вул. Купріна 
заборонено. 

– Це дійсно гарна по-
дія – відкриття цієї нової 
дороги, – зазначив у ко-
ментарі для преси В. За-
дорожний. – Причому, 
як і доручив губернатор 

Дніпропетровщини Олек-
сандр Вілкул, ця дільниця 
автошляху була здана до 
експлуатації саме до Дня 
незалежності України. Тож 
висловлюю щиру подя-
ку всім, хто брав участь у 
проектуванні та реалізації 
цього непростого проекту. 
І, користуючись нагодою, 
вітаю з нашим головним 
національним святом – 
Днем незалежності. Зичу 
добра, здоров’я та благо-
получчя всім мешканцям 
Центрально-Міського ра-
йону, Кривого Рогу й усієї 
Дніпропетровщини. 

______________________________ едуард БілиК. Фото андрія ТРУБіЦина. Віталій ТКаЧУК. Фото Олександра ПОРТнягіна. 
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g Кривий Ріг святковий

«Рудана довірила вам, шахтарі, скарби свого підземного 
королівства і благословила на трудові подвиги!»
так велично було проголошено початок 
театралізованого дійства на стадіоні шах-
ти «Октябрська» ПАт «Криворізький залі-
зорудний комбінат», де минулої суботи 
відзначався День шахтаря. голові Дніпро-
петровської обласної ради євгену Удоду 
піднесли пишний коровай, запрошуючи всіх 
земляків приєднатись до вшанування не-
легкої праці з розробки надр рідного краю.

У стилі велелюдного ви-
довища, яке традиційно 
влаштовується з нагоди 
заснування Кривого Рогу, 
на смарагдовому полі роз-
гортались окремі масо-
ві блоки, приурочені пев-
ним сферам професійної 
діяльності й культурно-
го дозвілля трударів під-
земного Кривбасу. Пер-
шокласникам, чиї батьки 
працюють на комбінаті, 
адресувались ранці та гар-
ні набори шкільного при-
ладдя. Фізкультурники 
звітували про здобутки у  

своїй царині: відомчий 
клуб «Гірник» розвиває 
чотири найпопулярніші 
оздоровчі напрями, а на 
робітничих спартакіадах 
шахтарі успішно виступа-
ють в 11 видах, футболь-
на команда виборола пер-
шість області та стала чем-
піоном у Кубку підпри-
ємств гірничодобувного 
комплексу СНД. Парадну 
колону спортсменів очо-
лила майстер єдиноборств 
Наталія Перехрест.

Коротку доповідь про 
економічні перспекти-

ви зробив голова прав-
ління ПАТ «КЗРК» Фе-
дір Караманиць, багато-
тисячний колектив може 
з упевненістю крокувати 
в прийдешнє. За сім міся-
ців поточного року, зокре-
ма, видобуто понад 3 міль-
йони тонн руди, стрімки-
ми темпами відбувається 
модернізація виробничих 
потужностей, зростають 
безпека праці й добро-
бут робітників. До бюдже-
ту перераховано 454 млн. 
грн., суттєво підвищилась 
середня зарплата, адміні-
страція КЗРК на ділі під-
тримує втілення далеко-

сяжної програми Прези-
дента Віктора Януковича 
«Україна для людей».

Вітальне слово промо-
вив голова облради Євген 
Удод:

– У календарі є вдосталь 
професійних свят, але День 

шахтаря є особливою мит-
тєвістю, бо величезною мі-
рою саме на ваших плечах 
тримається добробут міс-
та й держави. Криворізька 
земля завжди народжувала 
могутніх людей!

Голова облради відзна-
чив найдостойніших на-
грудними знаками «За ва-
гомий внесок у розбудову 
регіону» та Подяками голо-
ви облдержадміністрації.

Перший заступник місь-
кого голови Костянтин 
Павлов побажав «пред-
ставникам професії муж-
ніх, хто щодня створює 
подвиг на благо своїх ро-
дин і Вітчизни», трудової 
доблесті, стабільності, за-
можності та вручив від-
знаки місцевого рівня. До 
віншувань приєднався го-
лова міського комітету 
профспілки металургів та 

гірників Анатолій Мака-
ренко.

Уклоняючись поколін-
ням попередників, які бо-
ронили батьківщину від 
ворожої навали, Євген 
Удод, Костянтин Павлов, 
Федір Караманиць і голо-
ва профкому Юрій Дер-
кач подарували ветеранам 

вій ни і праці Івану Марти-
ненку та Зігфріду Шпіцеру 
новенькі автомобілі.

Сутінки над стадіоном 
так і не зімкнулись, літ-
ній темний небокрай запа-
лили виступи творчих ко-
лективів Палацу культури 
КЗРК та зірок української 
естради першої величини.

Святкування

g Ко Дню шахтёра

Шахтеры отпраздновали с размахом и красиво
В ярком разнообразии искренних поздравлений, заслуженных на-
град и творческих сюрпризов отметили профессиональный празд-
ник коллективы предприятий подземного Кривбасса. 

Среди первых открыли праздничный ка-
лендарь шахтеры ПАО «Евраз Сухая Балка». 
Вечером 23 августа они и их семьи с удоволь-
ствием собрались на свой общий праздник 
на стадионе этого предприятия. Торжест-
венное событие было посвящено Дню шах-
тера и 20-летию компании «Евраз».

С замечательным праздником коллек-
тив предприятия и всех шахтеров Крив-
басса приветствовал первый заместитель 
городского головы, депутат областного 
совета Константин Павлов:

– Сегодня хочется поздравить замеча-
тельных тружеников подземного Кривбас-

са, представителей всех профессий этой 
очень важной отрасли нашей экономики. 
Особые слова благодарности – дорогим 
ветеранам, потому что благодаря их само-
отверженному труду формировалась сла-
ва шахтерского Кривбасса. Благодаря им 
зарождались замечательные традиции, ко-
торые передавались из поколения в поко-
ление. Всем шахтерам – устойчивой рабо-
ты их предприятий, перспективного раз-
вития, каждому труженику – здоровья, 
удач и уверенности в завтрашнем дне!

Как подчеркнул генеральный директор 
ПАО «Евраз Сухая Балка» Андрей Давы-

дов, этот День шахтера предприятие от-
праздновало масштабно. Достойный труд 
лучших тружеников отмечен наградами, 
а всех, кто пришел на праздник, ждало 
яркое зрелище – большой концерт и ве-
ликолепный фейерверк.

Ольга ЗАхАРчеНКО.

тарас ЗАтУЛьНий. Фото Олександра ПОРтНягіНА.
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Ашан АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 2,89 – 3,65 2,65 – 3,59 2,65 2,,41 – 4,26 3,79 2,50 - 4,00
Буряк (кг) 1,69 1,39 1,55 1,81 1,15 3,50 – 4,00
Морква (кг) 3,25 3,95 3,99 1,99 – 6,10 4,69 4,50 – 6,00
Огірки (кг) 5,98 5,99 7,99 3,50 – 7,07 9,99 6,00 – 7,00
Капуста (кг) 3,55 2,99 3,09 2,60 2,99 3,50 – 4,00
Помідори (кг) 2,49 – 5,59 2,75 – 3,35 1,99 – 9,99 5,39 – 18,18 2,99 – 5,49 3,00 – 6,00
Яблука (кг) 5,98 – 19,56 6,49 5,99 3,70 – 8,89 7,49 12,00 –15,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 35,95 – 63,95 42,99 – 61,99 42,89 – 59,89 41,99 – 65,99 36,49 – 53,49 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 36,93 – 66,95  – 61,49 27,89 – 70,00 42,99 – 62,95 37,30 – 60,00
Кури (кг) 21,39 – 22,95 21,49 – 22,99 21,48 20,74 – 22,26 22,75 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 6,10 – 11,26 6,59 – 8,99 6,50 – 11,14 6,60 – 12,79 8,45 – 9,55 5,20 - 8,00

бакалія
Цукор 6,13 – 7,50 6,39 6,00 – 7,39 6,12 – 7,49 6,49 – 7,99 6,60
Пшоно 3,07 3,75 4,74 – 7,69 5,19 – 6,64 2,75 – 4,49 3,40 – 5,50
Рис 6,61 – 13,77 6,49 – 14,49 6,49 – 21,99 7,94 – 10,49 7,99 – 12,75 5,35 – 10,50
Гречка 8,23 – 10,14 10,15 9,09 – 11,74 9,39 - 9,58 7,99 – 11,39 9,50 – 10,00
Олія соняшникова 12,80 – 15,24 11,99 – 15,39 13,19 – 16,84 11,89 – 15,70 10,59 – 16,55 13,00 – 16,00

борошняні вироби
Хліб (булка) 3,80 – 4,38 1,95 – 3,89 3,29 – 9,24 4,58 – 4,79 2,95 – 4,39 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,47 – 19,18 3,69 3,39 – 9,79 3,60 – 4,72 4,39 – 13,99 4,25 - 4,50
Макаронні вироби 4,94 – 18,21 5,99 – 7,89 4,79 – 8,22 4,67 – 7,98 5,15 – 9,49 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 4,70 – 8,49 6,49 – 8,89 5,14 – 8,34 6,60 – 12,79 4,99 – 9,89 4,50 - 5,00
Сир твердий (кг) 54,34 – 119,52 31,89 – 82,99 34,97 – 104,99 44,99 – 84,98 54,99 – 109,99 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,96 – 24,50 7,99 – 12,95 10,94 – 21,44 10,00 – 17,18 7,69 – 17,39 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 5,73 – 12,87 7,99 – 12,35 7,89 – 8,17 5,68 – 7,36 8,99 – 15,25 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,82 – 4,18 3,65 – 7,99 4,14 – 4,99 3,64 – 4,48 3,99 – 5,99 –

Ціни, товари, послуги

Кошик споживача

ціни записала Любов КОЗиНець.

g Контент-послуга

грн.

За інформацією інтернет-видань.

g Реклама

g Вітання

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

Требуется

Требуется

заместитель  
руководителя

тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 гр.

изготовим и установим 
МетАЛЛичеСКие ДВеРи, 
решетки, оградки, заборы, 

гаражные ворота и др.
Тел.: 401-24-36, 401-44-87, 067-6645943.

ООО «Этель – бцД»

Утепление стен
Гарантия качества.

Тел. 443-03-53, 096-2166025

ООО «Мега-Маркет» реализует сле-
дующее оборудование:

Наименование Кол-во Сумма с НДС
Торговый прилавок 4 м 1 240,00
Торговый прилавок 4 м 1 240,00
Торговый прилавок 4 м 1 360,00
Всего: 840,00

По вопросам приобретения обращаться по тел. 409-
57-51.

Администрация.

Ремонт и пеРетяжка
мягкой мебели

изготовление
РассРочка 10 мес.

Телефон: 410-12-77
http:\\gordienko.uaprom.net

«Київстар» заохочує знати Україну  
та шукає кращого знавця
«Київстар» починає новий національний 
проект «Знай Україну», мета якого – на-
дихнути українців знати більше про свою 
країну. Упродовж трьох місяців оператор 
запрошуватиме своїх абонентів взяти 
участь у всеукраїнському SMS-опитуванні 
про все, що пов’язано з Україною. Щодня 
визначатиметься знавець, який отримає 
20 000 грн., а у фіналі проекту країна отри-
має кращого знавця – знавця на 1 млн. 
гривень. Результат на 100% залежить від 
знань учасника.

У цьому році «Київ-
стар» пропонує зосереди-
тися на знаннях про кра-
їну. За результатами до-
слідження, 60% українців 
визнають, що знають іс-
торію, культуру, традиції 
власної країни лише по-
верхнево, а 19% – що зна-
ють погано. При цьому 
65% українців хочуть ді-
знатися про Україну біль-
ше. Новий проект «Київ-
стар» «Знай Україну» за-
охочує кожного українця 
цікавитися власною краї-
ною та спробувати стати 
кращим її знавцем.

Контент-послуга «Про-
ект «Знай Україну» являє 

собою SMS-тестування 
знань про Україну протя-
гом сесії питань та відпо-
відей. Проект передбачає 
визначення кращих зна-
вців у кількох номінаціях 
– «Знавець на 20 000 грн.» 
(знавець дня), «Знавець 
на 80 000 грн.» (знавець 
тижня), «Знавець на 1 000 
000 грн.» (знавець проек-
ту). Ними можуть стати 
абоненти мережі «Київ-
стар» із найбільшою кіль-
кістю послідовних пра-
вильних відповідей про-
тягом однієї сесії користу-
вання послугою за день/
тиждень/увесь час надан-
ня послуги.

Учасники з кращими 
результатами отримають 
винагороду у 20 000 грн. 
– знавець дня, у 80 000 
грн. – знавець тижня, в 1 
млн. грн. – кращий зна-
вець проекту. Отримати 
винагороду можуть усі 
абоненти «Київстар», які 
досягли 18 років та є гро-
мадянами України. Ме-
ханіка проекту виключає 
будь-який фактор випад-
кового вибору знавців.

Для замовлення кон-
тент-послуги «Проект 
«Знай Україну» необхід-
но надіслати SMS з ко-
мандою СТАРТ (START) 
на скорочений номер 380 
та очікувати на SMS-сесію 
запитань та відповідей. 
Максимальна тривалість 
однієї SMS-сесії – 30 хви-
лин або до першої неві-
рної відповіді. Упродовж 
сесії абонент отримува-
тиме SMS-питання про 
Україну з п’ятьма варіан-
тами відповідей на вибір 
(3 варіанти відповідей на 
запитання, «пропустити» 
та «мінус варіант»). Запи-

тання проекту стосують-
ся таких сфер знань про 
Україну: історія, геогра-
фія, демографія, еконо-
міка, пам’ятки, традиції, 
мода, культура, кухня, на-
ука, спорт, шоу-бізнес, ТВ, 
відомі українські особис-
тості тощо.

Вартість контент-по-
слуги в межах однієї SMS-
сесії питань та відповідей 
становить 7 грн. із ураху-
ванням ПДВ. Додатково 
утримується збір до Пен-
сійного фонду у розмірі 
7,5% від вартості послуги 
без урахування ПДВ. Усі 
сервісні та інформацій-

ні SMS в рамках послуги, 
незалежно від їх кількос-
ті, не тарифікуються.

Контент-послуга «Про-
ект «Знай Україну» діє 
на всій території Укра-
їни з 01.08.2012 р. до 
28.10.2012 р.

Детальну інформацію 
щодо контент-послуги 
«Проект «Знай Україну» 
можна отримати на сайті 
www.iloveukraine.com.ua  
або за номерами: 466 
(дзвінки з номерів мере-
жі «Київстар» не тарифі-
куються); 044 466 0 466 
(дзвінки з номерів ме-
реж фіксованого зв’язку 
або інших операторів мо-
більного зв’язку – згідно 
з чинними тарифами).

Проект триватиме до 
28 жовтня 2012 року.

g Офіційно
Перевір свої персональні дані 

Шановні мешканці!
З метою підготовки якісних списків ви-

борців на чергові вибори народних депута-
тів України 28 жовтня 2012 року, для забез-
печення можливості перевірки персональ-
них даних  у зручний для вас час відділи ве-
дення Державного реєстру виборців викон-
комів районних у місті рад у вересні 2012 
року додатково працюватимуть щосуботи.       

Запрошуємо вас перевірити персональ-
ні дані.                                                                                                                      

Виконком Криворізької міської ради.

№ 
з/п

Адреса відділу ведення Державного реєстру виборців  
виконкомів районних у місті рад, телефон

Час прийому  
01, 08, 15, 22, 29 

вересня 2012 року
1. Тернівський район, вул. Короленка, 1а, 35-20-53 9.00-12.00
2. Жовтневий район, вул. Шурупова, 2, 440-32-10 9.00-13.00
3. Саксаганський район, вул. Мелешкіна, 32, 64-14-38 8.30-17.00
4. Довгинцівський район, вул. Дніпропетровське шосе, 11, 440-53-60; 71-79-37 9.00-13.00
5. Дзержинський район, пр-т Миру, 42, 90-67-70 9.00-12.00
6. Центрально-Міський район, вул. Леніна, 27, 90-08-04 8.30-16.00
7. Інгулецький район, пл.60-річчя СРСР,1, 21-17-13; 406-91-73 9.00-13.00

24 августа –  
55-летний юбилей

Серикова  
Николая  

Петровича!

Поздравляем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем сияют глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Жена, родные.

29 августа поздравляем
Запрягаева  
Григория  

Александровича
с 55-летием!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Здоровья, счастья тебе на много лет.
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что тебя еще успеем
Поздравить со столетним юбилеем!

Любящие тебя  
жена, дочери, зять, внуки.
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Фарватер Незалежності.  
Ювілей первістка

Минулого тижня «Чг» описував візит до 
Севастополя, на випробування підводного 
човна «Запоріжжя». Тоді ж святкував 
іменини корабель «Славутич». Чорноморці 
запросили криворізьку пресу розділити з 
ними приємні миттєвості.

Доля відвела судну чіль-
не місце у флотському 
літопису – бути в націо-
нальному ВМФ першим 
новозбудованим кора-
блем, на якому двадцять 
років тому вперше замайо-
рів прапор юної держави. 
У складі тодішнього екіпа-
жу перебувало багато пе-
рекваліфікованих солда-
тів із сухопутних частин, 
вони проявляли завзяте 
старання в освоєнні нової 
справи, воліли чимшвид-
ше вийти в море й заклас-
ти нові флотські традиції. 

У листопаді 1992 року но-
венький, свіжопофарбова-
ний «Славутич» прибув на 
севастопольський рейд.

Унікальність проек-
ту «Славутича» полягає в 
тому, що радянські фло-
товодці планували вико-
ристовувати його в якості 
великого розвідувально-
го судна для автономного 
плавання на великих від-
станях від бази. Конструк-
тори взяли за основу про-
ект океанського торгового 
траулера. Наразі «Славу-
тичу» належить коорди-

нувати дії багатьох оди-
ниць бойового з’єднання в 
ході здійснення важливих 
морських операцій. Під 
час недавньої модернізації 
плавзасіб був дообладна-
ний сучасними засобами 
зв’язку. За два десятиліт-
тя корабель брав участь у 
міжнародних навчаннях, 
далеких походах. 2000-го 
здійснив трансатлантич-
ний перехід у порт Нью-
Йорка, двічі на рік гідно 
представляє Україну в на-
вчальних маневрах Чор-
номорського міжнарод-
ного з’єднання під егідою 
«BLACKSEAFOR».

І тут знайшлись криво-
ріжці. Старшина команди 
радіотелеграфістів стар-
ший мічман Павло Яко-
вець проходить службу на 
«Славутичі» з листопада 
1992 року. Усвідомлює, що 
сталий зв’язок – запору-
ка успішного виконання 
командою поставленого 
завдання, а тому за будь-
яких обставин зв’язківці 
повинні підтримувати за-
соби та обладнання в пра-
цездатному стані:

– Вихід з ладу певної 
деталі ніколи мене не за-
смучує, скоріше, викликає 
«спортивне» прагнення 

вийти перемож-
цем зі скрутної 
ситуації. Раніше 
запчастини до-
водилось самому 
шукати на місь-
кому радіоринку, 
проте рік тому 
картина разюче 

змінилась, комплектуючі 
надходять вчасно.

Старший мічман прига-
дав, як на початку служби 
став свідком проводів у за-
пас поважного, досвідче-
ного мічмана, трап перед 
ним вистелили килимовою 
доріжкою, офіцери відда-
вали честь. Павло нама-
гається служити так, щоб 
командири і підлеглі його 
беззаперечно поважали й 
одного дня так само вша-
нували за вірність присязі 
та побратимам. А ще – го-
тується з родиною спра-
вити новосілля у власній 
квартирі, от-от має отри-
мати ордер. Значить, обі-
цянки влади – дійсно не 
порожні слова.

Крізь роки тривалої служ-
би проніс почуття морської 
романтики ще один наш 
земляк, начальник служби 
радіаційного і хімічного за-
хисту мічман Володимир 
Бєгун. Також 20 років тому 

прийшов на «Славутич» 
молодим матросом, сьо-
годні теплими словами зга-
дує всі етапи становлення 
і гуртування екіпажу ко-
рабля, далекі походи й не-

легкі морські вахти.
– В юності навіть 

не припускав, що 
одягну погони, хоча 
зростав у родині вій-

ськового. Бачив труднощі 
служби батька, не хотів 
повторювати його шлях. 
Натомість життя склалось 
всупереч сподіванням, але 
не шкодую про те, – спо-

відувався мічман. – У морі 
не буває однакових світан-
ків і заходів сонця!

Створення статті стало 
можливим завдяки все-
бічному сприянню Героя 
України, депутата Дні-
пропетровської обласної 
ради, голови правління 
ВАТ «Південний ГЗК» 
Михайла Короленка.

Мандрівні нотатки

_________________________________________________________ Тарас ЗаТУльний. Фото Олександра ПОРТнягіна. Кривий Ріг – Севастополь – Кривий Ріг.

Посвячення у моряки: ковток морської води.
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Спорт

g віримо в перемогу співвітчизників 

Наші паралімпійці штурмують Лондон
Сьогодні в Лондоні стартують XIV літні Па-
ралімпійські ігри, які проводитимуться 
включно по 9 вересня поточного року. 

Інваспортсмени з різних 
країн світу (понад 4 тисячі) 
підхопили естафету олімпій-
ців і продовжать суперни-
цтво на стадіонах, спортив-
них майданчиках, у басейнах, 
на бігових доріжках, у тирах. 
Ці мужні люди не тільки за-
слуговують на повагу, але й 
сповнені рішучості довести, 
що вони нічим не гірші від 
здорових спортсменів. І це 
вони довели, між іншим, на 
минулій Паралімпіаді в ки-

тайському Пекіні. Чотири 
роки тому наші українські 
інваспортсмени у командно-
му заліку вибороли високе 
четверте місце (у трійці пе-
ребували Китай, США, Ве-
ликобританія). 

Тож ми віримо, що й ни-
нішня наша паралімпійська 
збірна, в якій 155 інваспорт-
сменів, теж продовжить 
переможні традиції своїх 
попередників. Навіть не-
зважаючи на те, що зараз у 

команді України багато но-
вачків. Будемо сподіватись 
і  на вдалий виступ єдиного 
нашого представника з Кри-
вого Рогу – плавця Максима 
Ісаєва. Тримаємо за тебе ку-
лаки, земляче! 

У програму Паралімпі-
ади-2012 входять 20 видів 
спорту. І, звичайно, ми всі 
чекатимемо найвищих до-
сягнень від українських пара-
лімпійців. Адже наші мужні 
хлопці та дівчата з різних об-
ластей України ще жодного 
разу не поверталися додому 
без медалей. Як зазначила 

заслужений тренер України 
Римма Старостіна напере-
додні стартів, склад україн-
ської збірної доволі сильний. 
Тому паралімпійці намага-
тимуться виправдати надії. 
Адже на Батьківщині за них 
завжди палко вболівають. 

– Головне – участь у цих 
представницьких змаганнях, 
– заявив майстер спорту між-
народного класу з легкої атле-
тики Микола Жабняк. – Але 
зробимо все, щоб частіше на 
п’єдестал пошани в Лондоні 
піднімалися ми, українці. І 
щоб звучав гімн нашої країни. 

g Прем’єр-ліга: поєдинок у Харкові

Легіонери «Металіста»  
все-таки прорвали оборону кривбасівців
«Кривбас», який у попередніх шести турах 
не пропускав більше двох голів, у Харко-
ві минулої неділі цю традицію порушив. 
Футболісти з Кривого Рогу протистояли на 
виїзді добре організованій команді, котра 
нині успішно виступає в Лізі європи, – хар-
ківському «Металісту». Підопічні Мирона 
Маркевича зуміли «знайти ключика» до захи-
сних редутів кривбасівців і тричі засмутили 
нашого голкіпера артема Штанька, тож матч 
завершився на користь «Металіста» – 3:1. 

Господарі поля в першо-
му таймі багато атакували, 
та зиску з цього не мали. І 
все ж на 14 хвилині Хав’єр 
зумів першим відкрити ра-
хунок. Але це нічого не озна-
чало: підопічні Олега Тарана 
й самі гостро контратакува-
ли. Та переломними в цьому 
двобої стали 50 і 53 хвилини. 
Саме тоді у ворота «Кривба-
су» влетіли два м’ячі: спо-
чатку Марлос подвоїв ра-
хунок, а потім Едмар його 
закріпив. Здавалось, що 
гості мали б «підняти білий 
прапор». Але ні, не такий 
уже характер в Олега Тара-
на, котрий прагне, щоб його 
команда грала до останніх 
хвилин. Так і сталось цього 
разу: за дев’ять хвилин до 
свистка судді в полі одесита 
Віталія Годуляна кривбасі-
вець Джаба Канкава заби-
ває гол престижу. Більшого 
команда Олега Тарана до-
битись не змогла. Так що 
харків’яни, які нині, що на-
зивається, «на ходу», зуміли 
виграти в непоступливого 
нині «Кривбасу» і зламати 
оборону. Для них це важли-
во, адже сьогодні «Металіст» 
знову буде екзаменувати бу-

харестське «Динамо» в рід-
них пенатах. Нагадаємо, що 
металісти на виїзді досить 
впевнено подолали румун-
ських футболістів, забивши 
їм кілька м’ячів. І тепер, ма-
ючи гарний гандикап, мо-
жуть спокійно себе почува-
ти вдома. А ось «Кривбас» 
напередодні цієї важливої 
європейської баталії став 
добрим спаринг-партнером 
для харків’ян. Хоча стосун-
ки цих команд теж мають 
свою цікаву історію. 

Взаємовідносини супер-
ників у чемпіонатах Украї-
ни такі: усього вони зігра-
ли між собою 30 матчів. 
Чотирнадцять вікторій у 
«Металіста», дев’ять – у 
«Кривбасу», інші поєдинки 
завершились внічию. Ба-
ланс забитих і пропущених 
м’ячів – 36:28 на користь 
металістів. А ось уже в Кри-
вому Розі із 15 поєдинків у 
7-ми виграв «Кривбас», у 
шести – гості. Цікаво, що 
в якості головного тренера 
«Металіста» Мирон Мар-
кевич 14 разів зустрічався 
з «Кривбасом» (у нашому 
клубі, між іншим, він сво-
го часу теж перебував у 

якості наставника, і це до-
бре пам’ятають найпалкіші 
вболівальники). Так от: 8 
вікторій на рахунку коман-
ди Мирона Богдановича, 4 
матчі завершилися нічий-
ним результатом і двічі хар-
ківський «коуч» програвав 
криворізькій команді, до 
якої й донині ставиться з 
повагою. Різниця м’ячів – 
23:12 на користь підопічних 
М. Маркевича. Останній 
раз суперники між собою 
«схрещували зброю» у Хар-
кові. Поєдинок завершився 
результативною нічиєю – 
1:1. У поєдинках між крив-
басівцями та харків’янами 
найбільш популярним ра-
хунком можна вважати – 
1:0. Він був зафіксований 
аж десять разів. Так що не-
просто складались стосун-
ки між цими командами. 

– Ні гра, ні рахунок нас 
сьогодні не задовольнили, 
– зазначив на післяматче-
вій прес-конференції на-
ставник «Кривбасу» Олег 
Таран. – Було помітно, що 
ми намагались завести своїх 
хлопців, особливо в кінці зу-
стрічі, та не пощастило. Ми 
поступились команді «Ме-
таліст», яка створювалась 
тривалий час. У нас нині 
немалі проблеми в захисті. 
Зараз дали зіграти нашим 
молодим футболістам. Я за-
доволений самовіддачею і 
рухом гравців. Інших про-
блем не бачу. 

– Хочу привітати своїх 
підлеглих, – сказав після 
поєдинку з кривбасівцями 

головний тренер харків-
ського «Металіста» Мирон 
Маркевич. – Бо ми завжди 
важко граємо з «Кривба-
сом». Безумовно, я пережи-
вав за результат, бо два дні 
тому виступали в Лізі Європи. 
За такої спеки, як нині, грали 
вперше. Було хвилювання за 
стан футболістів, тому нама-
галися якнайшвидше відно-
вити їхні фізичні кондиції. 
Це вдалось. Щоправда, за 
рахунку – 3:0 дали відпочи-
ти Сосе та Хав’єру, це наші 
основні гравці. Футболісти, 
які вийшли на заміну, не 
підсилили гри. Нині вже ду-
маємо про матч із бухарест-
ським «Динамо». 

– «Металіст» провів се-
рію невдалих поєдинків. 
Але останні кілька матчів 
команда зіграла непогано. 
Що було зроблено? Відбула-
ся жорстка бесіда з футбо-
лістами чи щось інше? 

– Нічого кардиналь-
ного ми не змінювали. З 
хлопцями, звичайно, роз-
мовляли. Бо не всі по-
вністю віддаються грі. Усе 
було в толерантній формі. 
Просто «достукались» до 
хлопців, що «Металіст» не 
може так грати. Я радий, 
що футболісти мене зрозу-
міли. І не тільки мене, але 
й інших тренерів. Футбо-
лісти теж переживали, бо 
погано провели три матчі, 
а раніше такого не трапля-
лося ніколи. Зараз сподіва-
юся, що все буде добре. 

До речі, «молодіжка» 
харків’ян на місцевому ста-
діоні «Динамо» в рамках 
сьомого туру першості 
України теж зустрічалась 
з «Кривбасом». У разі пе-
ремоги «Металіст» гаран-
тував собі місце в трійці 
лідерів. Бажаного господа-
рі поля досягли, перекон-
ливо перегравши гостей з 
рахунком – 4:0. 

Відтак, можна з упев-

неністю сказати, що на 
сьогодні клас «Металіс-
та» вищий, ніж у нашого 
«Кривбасу». Адже команда 
укомплектована досвідче-
ними аргентинськими та 
бразильськими легіонерами, 
індивідуальна техніка яких, 
безперечно, набагато кра-
ща. Це, зрештою, далося 
взнаки у поєдинку в Хар-
кові, де забивали лише ле-
гіонери господарів поля. 

Наступний 8-й тур
Дата Команди

31.08.2012 Говерла : Таврія
01.09.2012 Чорноморець : Зоря

01.09.2012 Кривбас : іллічівець
01.09.2012 Карпати : Металург Д
02.09.2012 ворскла : Дніпро
02.09.2012 волинь : Металіст 
02.09.2012 Арсенал : Металург З
02.09.2012 Шахтар : Динамо

Чемпіонат України з футболу  
(турнірна таблиця), 7-й тур

М Команда І в Н П М о
1 Шахтар (Донецьк) 7 7 0 0 26-3 21
2 Динамо (Київ) 7 6 0 1 12-3 18
3 Дніпро (Дніпро-к) 7 5 2 0 16-4 17
4 Металіст (Харків) 7 4 2 1 12-5 14
5 Зоря (луганськ) 7 3 2 2 9-8 11
6 арсенал (Київ) 7 3 2 2 8-11 11
7 Кривбас (Кривий Ріг) 7 3 1 3 4-5 10
8 іллічівець (Маріуполь) 7 3 0 4 11-7 9
9 Металург Д (Донецьк) 7 2 2 3 7-9 8

10 Таврія (Сімферополь) 7 2 2 3 5-8 8
11 волинь (луцьк) 7 2 2 3 8-13 8
12 Карпати (львів) 7 2 2 3 8-14 8
13 ворскла (Полтава) 7 2 1 4 6-9 7
14 Чорноморець (одеса) 7 2 1 4 6-13 7
15 Металург З (Запоріжжя) 7 0 1 6 3-15 1
16 Говерла (Ужгород) 7 0 0 7 5-19 0

Сторінку підготував віталій ТКаЧУК. 

g Стало відомо 
У БК «Кривбасбаскет»   
новий головний тренер
У криворізької команди зараз новий 
головний наставник – Карліс Муйж-
нієкс, який тренував національну 
баскетбольну збірну Латвії. 

БК «Кривбасбаскет» із цим досвідченим фахів-
цем уклав контракт на баскетбольний сезон, який 
не за горами. Колишній наставник криворізької 
дружини чорногорець Звєздан Мітровіч, як зна-
ють симпатики клубу, зараз тренує київський «Бу-
дівельник». 

Як відомо, в національній баскетбольній супер-
лізі нині літнє міжсезоння. Наш БК «Кривбасбас-
кет», як і інші клуби елітного дивізіону, проводить 
навчально-тренувальні збори, готуючись до ново-
го сезону. З ким «Кривбасбаскет» гратиме у спа-
рингах – поки що не визначено.
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.45 

Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.10, 

11.50, 14.35, 23.50 
Погода

06.20, 07.15 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народа
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православный 

календарь
06.40, 07.50 Хозяин в доме
06.45 Неизвестное от 

известных
06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
08.15 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.15 Детский фестиваль 

«Изменим мир к 
лучшему»

10.45 Паралимпиа-
да-2012

11.40, 18.45, 21.15 Деловой 
мир

11.55 Темный силуэт
12.05, 19.30, 02.50 

Паралимпиада-2012. 
Плавание

13.05 Паралимпиа-
да-2012. Футбол. Укра-
ина - Великобритания

14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Ближе к народу
15.45, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
16.00 Худ.фильм «Живет 

такой парень»
17.40 Док.сериал «Наши». 

Алексей Пригоров, 
Илья Кваша

18.10 Настоящая Украина
18.35, 01.35 Паралимпиа-

да-2012. Дневник
19.00 Агро-News
19.15 Сельсовет
20.55, 01.45 Официальная 

хроника
21.00 Итоги дня
21.20 Страну - народу
21.40, 22.50 Паралим-

пиада-2012. Легкая 
атлетика. Плавание

23.30 Итоги
23.55 Худ.фильм «Эпоха 

чести». 15 серия
00.45 От первого лица
01.50 Телеакадемия

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

19.30, 23.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.20, 18.25 Сериал «Скли-
фосовский»

11.25 «Снимите это не-
медленно»

12.30, 05.10 «Иллюзия без-
опасности»

13.40, 03.50 «Адская 
кухня - 2»

15.15 «Русские семейные 
драмы»

16.40 «Прости меня, моя 
любовь»

17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Богатые тоже 

плачут»
21.25 Худ.фильм «Пока 

ты спал»
00.10 Худ.фильм «Я, сумас-

шедший» (3)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10, 12.15 Сериал «Бухта 

пропавших дайверов» 
(1)

13.15 Док.сериал «След-
ствие вели...»

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

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00 Подробности
20.45 Подробности. Не-

формат
20.55 «Спорт в Подроб-

ностях»
21.00 Сериал «Верю»
23.05 «Позаочi»
00.05 Худ.фильм «Летом я 

предпочитаю свадьбу» 
(1)

01.50 «Подробности»

02.20 Худ.фильм «Злые 
улицы» (3)

04.10 Знак качества
04.35 «Формула любви»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.45, 02.00, 02.30 

Погода
05.20, 08.45, 12.45, 02.05 

Факты
05.35, 04.10 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

00.55 Спорт
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
09.35 Анекдоты по-

украински
09.55, 16.30 Сериал 

«Опера»
12.10, 13.00 Худ.фильм 

«Поцелуй в голову»
15.15 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
19.30, 01.05 Чрезвычайные 

новости
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
22.40 Факты. Итоги дня
22.55, 02.35 Свобода слова

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

все 100»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Худ.фильм «Великий 

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

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

тележурнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Худ.фильм «Пилоты» 

1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»

новый Канал
05.20 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.45 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

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

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.40 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.05 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.50 Служба розыска 
детей

01.55 Сериал «Спасти 
Грейс» (2)

02.40 Сериал «Последний 
аккорд»

03.25 Зона ночi Культура
03.30 Майстер музи

СтБ
05.55 «Документальный 

детектив»
06.20, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.10, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 Худ.фильм «Не было 

бы счастья» (1)
14.45 «Битва экстрасен-

сов «
18.00, 22.00 «Вiкна-

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

Хаус» (2)
00.45 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.20 «Вiкна-Спорт»

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

21.35 Погода
06.25, 13.30 Мультфильмы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 03.55 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00 Прощай! Прости... 

ХХ век (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Графи-

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

новостей «Социальный 
пульс»

15.17, 03.25 Дикая Аме-
рика (1)

17.55, 02.55 Ковчег МОА (1)
18.55, 21.30 Экономиче-

ский пульс
19.05, 05.10 Сериал «Прин-

цесса и нищий» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.40 Аркадий Арканов. 

Рояль в кустах
22.50 Кинофан: Худ.фильм 

«Безумные деньги» (2)

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.10 Сериал «Детка» 10 

серия (1)
07.10 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 25 
серия (1)

09.50 Сериал «Все жен-
щины - ведьмы» 137 
серия (1)

10.50 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 45 серия (1)

11.45 Сериал «Слон и 
принцесса» (1)

12.10 Твою маму!
12.45, 18.40 Маша и 

модели 2
13.30, 20.30 Даешь моло-

дежь!
13.55 Сериал «Маргоша» 

46 серия (1)
14.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 26 
серия (1)

15.55 У ТЕТа мама!
16.30 Королева бала
17.35 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
19.25 Богиня шопинга
19.50 Досвидос
20.55 Сериал «Детка» 11 

серия (2)
22.00 Одна за всех
22.25 Сериал «Игра пре-

столов» 11 серия (2)
23.35 Слава со Славеком 

Славиным
23.45 Дурнев + 1
00.10 Мультсериал «Мася-

ня» (2)
00.35 Худ.фильм «Пираньи 

3D» (3)

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

(1)
10.00 Сериал «Супруги» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 03.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.30 События
17.10, 19.15, 03.45 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (1)
22.10 Худ.фильм «Смер-

тельная гонка» (2)
00.20 Худ.фильм «Смер-

тельная гонка - 2: Фран-
кенштейн жив» (3)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

«Обзор прессы»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

элемент»
10.30, 11.20, 12.15 Обще-

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

15.15 «Вперед, на Олимп!»
16.15 «Мотор»
17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория закона»
19.30, 02.10 «Время 

интервью»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

«Время. Итоги дня»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Налоговый 

дневник»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
05.30 Худ.фильм «Армия 

спасения»
07.05 «Случайный сви-

детель»
07.35, 03.45 «Агенты 

влияния»
08.30 «Правда жизни». 

Детские забавы
09.00 Сериал «Раскол»
11.00 Сериал «УГРО»
15.00 Сериал «Каменская 

- 3»
18.30 «Правда жизни». Сам 

себе судья
19.00, 00.00, 02.15, 04.40 

«Свiдок»
19.30 Сериал «Гаишники»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Худ.фильм «Акула 
Юрского периода» (3)

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.00, 13.45 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

10.50 Худ.фильм «Хатико: 
Самый верный друг»

12.45 Сериал «Кайл XY»
15.20 КВН
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Дальние родствен-

ники»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 «Крутая Джорджия» 

(2)
01.00 «Обезьяна» (1)

11 Канал
05.20 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40 Подъем
07.30 Репортер
07.35 Погода
08.30 «Родительский 

клуб»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

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

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.25, 03.25, 04.45 
канала

19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.05 «Васильевский 

остров»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.50 Служба розыска 
детей

01.55 Сериал «Спасти 
Грейс»

02.40 Сериал «Последний 
аккорд»

04.05 Зона ночi
04.10 Благословляю i 

молюся

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

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

синья. Продолжение»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 «Люблю, не могу!»
14.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Русская 

наследница»
22.05 Сериал «Лектор»
23.00 «Дежурный по стра-

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

ники убойного отдела. 
Почерк убийцы»

00.50 «Девчата»
01.25 «Вести+»
01.40 Худ.фильм «Про-

фессия - следователь». 
1 серия

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

ние Мухтара-2»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память

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

11.05 «Русские сенсации»
12.35 «Средь бела дня»
13.30 Сериал «Морские 

дьяволы-4»
15.30, 03.55 «До суда»
16.30, 02.55 Суд при-

сяжных
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Шеф»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3»
00.30 Сериал «Глухарь. 

Возвращение»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.25 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Анна 

Герман»
23.40 Ночные новости
00.00 «Без свидетелей»
00.30 Сериал «Борджиа»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

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

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

Герман»
20.20 Ночные новости
20.40 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
21.10 «Борджиа». Новые 

серии
22.05 Худ.фильм «Личное 

оружие»

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

2 серия «Детектор лжи» 
(часть 2)

10.00 Сериал «9 отдел». 
Фильм «Однокашники.
com» 2 серия

11.00 «Грани недели» с 
Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 «Без дураков»
13.00 Худ.фильм «Един-

ственная»
15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики-2». 3 серия 
«Вспышка» (часть 1)

16.00, 18.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 3 «Звонок с того 
света» 3 серия

19.00 «Полный альбац»
20.00, 04.00 «Ищем выход»
21.00, 03.00 Сериал «9 

отдел». Фильм «Средь 
бела дня» 1 серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «Ско-

рость»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

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

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

Создавая историю
14.30 Лекции и события
17.30 Правдивые 

истории. Аль Капоне и 
неприкасаемые с.2

18.15 Цивилизация. Об-
раз врага

20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Альбертэйнштейн
00.00 Сериал «24» (2)
01.00 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.25 Худ.фильм «В до-

брый час!»
09.20, 14.10, 16.50 «Петров-

ка, 38»
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Худ.фильм «Черный 

квадрат».
13.00 «День города. Как 

это было». Специаль-
ный репортаж

13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Узкий 

мост». 
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 Сериал «Дом-

фантом в приданое».
19.15 Док.фильм «На-

колоть судьбу». 
20.05 Сериал «Товарищи 

полицейские. МУР».
22.20 События. 25-й час
22.55 «Футбольный 

центр»
23.25 «Мозговой штурм. 

Новое русское образо-
вание»

23.55 Док.фильм «Мил-
лионер из Красной 
армии».

00.45 Худ.фильм «Болевой 
прием».

02.20 Худ.фильм «Ещё лю-
блю, ещё надеюсь...» 

03.50 Док.фильм «Син-
дром зомби. Человек 
управляемый». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
09.00 «Утренняя Почта с 

Пугачевой и Галкиным»
10.05, 11.05 Док.фильм 

про кино
12.05 Худ.фильм «Дон 

Сезар Де Базан»
14.30 Худ.фильм «Сумка 

инкассатора»
16.15 Худ.фильм «Вос-

хождение»
18.20, 22.00 Худ.фильм 

«Дети Арбата»
19.20 Худ.фильм «Небес-

ные ласточки»
23.00 Худ.фильм «Бло-

када»
00.50 Худ.фильм «Чело-

век, который закрыл 
город»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«На линии огня»
09.55, 17.55, 01.55 Комедия 

«Мисс Петтигрю живет 
сегодняшним днем»

11.30, 19.30, 03.30 Драма 
«Супружеская жизнь: 
точка зрения Жан-
Марка»

13.15, 21.15, 05.15 Драма 
«Запятнанная репу-
тация» 

15.05, 23.05, 07.05 Триллер 
«На пересечении 
Десятой и Вульф» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Король-олень»
06.15, 10.15, 14.15 Мультсе-

риал «На задней парте», 
м/ф «Приключения 
казака Энея»

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Рождественские 
сказки»

08.15, 12.15 Сказка «Ва-
силиса Микулишна», 
м/ф «Пропал Петя-
петушок», «А что ты 
умеешь?»

15.00 Худ.фильм «Золотой 
ключик»

16.15 Мультсериал «Шар-
ман, шарман!», м/ф 
«Самый, самый, самый, 
самый», «Кот, который 
умел петь»

17.00 Мультсериал 
«Магия», сказка «Замок 
лгунов». м/ф «Рожде-
ственская сказка»

18.00 «Уроки тетушки 
Совы». «Всемирная 

картинная галерея с 
тетушкой Совой», м/ф 
«Мы за солнышком 
идем»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Веселые 

ребята»
09.00 Худ.фильм «Алиса и 

Букинист»
11.00 Худ.фильм «Уходя-

уходи»
13.00 Худ.фильм «Мальчик 

и девочка»
14.30 Худ.фильм «Стар-

шина»
16.00 Худ.фильм «Летучая 

мышь». 1 серия
17.30 Худ.фильм «Летучая 

мышь». 2 серия
19.00 Худ.фильм «В по-

исках радости. Сказ о 
Никите Гурьянове»

21.00 Худ.фильм «Куз-
нечик»

23.00 Худ.фильм «Цыганка 
Аза»

01.00 Худ.фильм «Граница 
на замке»

02.30 Худ.фильм «Семь 
часов до гибели»

КИноКлуБ
08.00 Худ.фильм «Резня»
10.00, 02.10 Худ.фильм 

«Центурион»
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Ирландец»
14.00 Худ.фильм «Священ-

ный дым»
16.00 Худ.фильм «Райский 

проект»
18.00 Худ.фильм «Ок-

тябрьское небо»
20.00 Худ.фильм «Девушка 

входит в бар»
22.00 Худ.фильм «Пепел 

и алмаз»
00.00 Худ.фильм «13 

убийц»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после...»
06.30 «Созвездие в Ялте»
07.40 «Кабачок 13 

стульев»
09.00 Худ.фильм «Будь 

здоров, дорогой!»
10.20 Концерт группы 

«АВИА»
11.00 Телеспектакль 

«Красная шапочка»
12.00, 03.00 «Колба 

времени»
13.00 Телефильм «Хозяева 

СССР или Обезьянье 
рыло»

14.00 «Голубой огонек»
15.30 «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко»
16.40 Худ.фильм «Покори-

тели гор»
17.00 «...До 16 и старше»
17.40 Док.фильм «Мело-

дии универмага»
18.05 «Песни о любви»
18.40 Худ.фильм «Что 

такое «Ералаш»?». 1 
серия

20.00 «Споемте, друзья!»
21.00 «Рожденные в 

СССР»
22.00 «Владимир Этуш»
23.00 «Мастера искусств»
00.15 «Сиди и смотри»
00.40 Фильм-спектакль 

«Когда-то в Калифор-
нии»

02.00 «Цветы и песни 
Сан-Ремо»

04.00 «Кинопанорама»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
10 серия

20.00 Сериал «Катерина-3. 
Семья». 7 серия

21.00 Сериал «Паутина-4», 
Ф 3 «Маска короля», 
4 серия

22.00 Сериал «Красное и 
черное». 3 серия

23.30 Сериал «Красное и 
черное». 4 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
11 серия

02.00 Сериал «Катерина-3. 
Семья». 8 серия

03.00 Сериал «Паутина-4», 
Ф 4 «Золотая пуля», 1 
серия

TV 1000
03.00 Драма «Странное 

место для встречи»
04.50 Драма «Банда Келли»
06.50 Драма «Разомкнутые 

объятия»
09.10 Комедия «Законы 

привлекательности»
11.00 Драма «Истинные 

цвета»
13.00 Комедия «Клуб 

первых жен»
14.55 Драма «Я - Сэм»
17.15 Драма «Шери»
19.00 Комедия «Мертвец в 

колледже»
21.00 Драма «Интервью с 

вампиром»
23.20 Драма «Соблазн»
01.30 Комедия «Мальчиш-

ник в Лас-Вегасе»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30 Мультсериал «Огги 
и кукарачи-3» (1)

07.00, 07.40 Мультсериал 
«Хроники Валькирии» 

(1)
08.00 Сериал «Кобра 11. 

Дорожная полиция» (1)
09.00, 04.35 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
09.55, 02.30 Худ.фильм 

«Хороший, плохой, 
злой» (1)

14.00, 15.05 Сериал «Сол-
даты» (1)

16.10 «Крылья России»
17.35 «Ударная сила»
18.00 «Титаник. Репортаж 

с того света»
19.00 Сериал «Братья» (1)
20.00 «Месть природы»
20.35 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
21.00 «Новости 2+2»
21.25 «Проспорт»
21.30 Худ.фильм «Тюряга» 

(2)
00.05 Худ.фильм «Бру-

клинские копы» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
06.00, 20.00 Драма «Бобби»
08.10 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
10.00 Боевик «Подрыв-

ники»
12.10 Боевик «Урок вы-

живания»
14.00 Комедия «Плохой 

Санта»
16.00 Боевик «Эра дра-

конов»
18.00 Триллер «Наркоз»
22.10 Комедия «Обо-

ротни»
00.00 Мягкая эротика «Гру-

дастые автомойщицы»
01.30 Мягкая эротика 

«Звездная болезнь»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 7 серия
03.50 Мелодрама «Совсем 

другая жизнь»
06.55 Худ.фильм «Человек 

идёт за солнцем»
08.05 Киноальманах 

«Молодость»
09.30 Худ.фильм «Служи-

ли два товарища»
11.05, 13.15, 19.00, 20.45, 

02.55 «Окно в кино»
11.10 Сериал «Вызов», 3 

серия ()
12.00 Сериал «Оружие 

Зевса», 1 серия
13.20 Мелодрама «Забавы 

молодых»
14.40 Приключения 

«Перехват»
16.05 Драма «Заказ» ()
17.30 Комедия «Спортло-

то-82»
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 8 серия
20.00 Сериал «Вызов», 4 

серия ()
20.50 Драма «Игры мо-

тыльков» ()
22.35 Комедия «Женатый 

холостяк»
00.00 Драма «Урок жизни»
01.45 Комедия «Ясь и 

Янина»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Учитель 

танцев» 1 серия
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 «Русский 

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

влюбленным»
21.15 Комедия «Веселая 

поездка»

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

мультфильм
07.35, 14.55 «Азбука вы-

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

про все»
08.45 «Восточные танцы»
09.50, 00.45 MaxxiМузыка
10.00 «Кухня на шпильках»
10.45 «В поисках новых 

приключений»
11.20 «Сейшн»
12.00 Худ.фильм «Ду-

шечка»
14.35 «Ukrainian Fashion 

Week»
16.00 «Вкус сыра»
16.45 Телеювелирторг
20.40 «Трудный вопрос»
21.40 «Лица вещей»
22.30 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
23.35 «Удивительный мир 

автомобилей»

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

фессий
09:45 – 10:00 Украина в 

кадре 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 3 вересня
Cхід 6.16 Захід 19.38
Тривалість дня 13.22

Схід 20.19 
Захід 9.30

ОвенАврамій

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.45 

Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 

23.50 Погода
06.20, 07.15 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народа
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православный 

календарь
06.40, 07.50 Хозяин в доме
06.45 Неизвестное от 

известных
06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
08.15 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 20.55, 01.45 Офици-

альная хроника
09.30 Свет
10.00 Открытие ХI сессии 

Верховной Рады Украи-
ны VI созыв

11.00 Паралимпиа-
да-2012

12.10, 18.45, 21.20 Деловой 
мир

12.15 Желаем счастья
12.40 Право на защиту
13.00, 19.30 Паралимпиа-

да-2012. Плавание
14.05 В гостях у Д.Гордона
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Худ.фильм «12 

стульев» 1,2с
17.40 Док.сериал «Наши». 

Юлия Калина, Юлия 
Артемова

18.05 Настоящая Украина
18.35, 01.35 Паралимпиа-

да-2012. Дневник
19.00 Летняя шутка с 

И.Христенко
21.30, 22.55, 02.50 Пара-

лимпиада-2012. Легкая 
атлетика. Плавание

22.50 Тройка, Кено, 
Максима

23.30 Итоги
23.55 Худ.фильм «Эпоха 

чести». 16 серия
00.45 От первого лица
01.50 Телеакадемия
04.55 Мультсериал 

«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.20, 18.25 Сериал «Скли-
фосовский»

11.25 «Снимите это не-
медленно»

12.30, 05.00 «Иллюзия без-
опасности»

13.35, 03.40 «Адская 
кухня - 2»

15.15 «Русские семейные 
драмы»

16.40, 02.55 «Прости меня, 
моя любовь»

17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Худ.фильм «Красот-

ка» (2)
23.15 Худ.фильм «От-

чим» (2)
01.30 Худ.фильм «Я, сумас-

шедший» (3)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

робностях
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 9»
11.10 «Детективы»
12.15 «Знак качества»
12.40 Док.сериал «След-

ствие вели...»
13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.50, 03.25 Док.фильм 

«Четыре мифа о здоро-
вом образе жизни»

17.00 «Телефон доверия»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»

19.05 «О жизни»
20.00 Подробности
20.45 Подробности. Не-

формат
21.00 Сериал «Верю»
23.05 Худ.фильм «Рейдер» 

(1)
00.50 Худ.фильм «Рок-

звезда»

ICTV
05.10, 06.40, 02.10, 03.35 

Погода
05.20, 08.45, 03.05 Факты
05.35, 04.15 Свитанок
06.35, 07.35 Деловые 

факты
06.45, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
09.35, 19.30, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 Сериал 

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

ские дьяволы»
15.20, 22.40 Сериал «Про-

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

чести-3»
02.15 Резонансные 

ограбления Велико-
британии-2

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 17.40, 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 Худ.фильм «Пилоты» 

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

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Худ.фильм «Искате-

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

ження»
21.30 «Городской роман»
22.00 «Медицинский 

тележурнал»
23.10 Худ.фильм «Шествие 

золотых зверей» 1 
категория

00.40 Док.сериал «Мир 
животных»

новый Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.05, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.45 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.40 Kids Time
13.35 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.50, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.40 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

СтБ
06.00 «Документальный 

детектив»
06.25, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.10, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 «Куб-3»
11.40 Худ.фильм «Приле-

тит вдруг волшебник» 
(1)

13.50 «Битва экстрасен-
сов»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00 «Фермер ищет 
жену - 2»

22.40 «Беременна в 16»
23.45 «Дочки-матери»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
01.35 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 13.30 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00 Аркадий Арканов. 

Рояль в кустах
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Мужчи-

ны седеют рано» (1)
14.25, 04.10 Дикие сердцем 

(1)
15.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
17.55, 04.40 Ковчег МОА (1)
19.05, 05.10 Сериал «Прин-

цесса и нищий» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40 Вечный Олег. Фильм 

Л.Парфенова к 80-ле-
тию Олега Ефремова

22.50 Кинофан: Худ.фильм 
«Легенда о фехтоваль-
щике» (2)

01.30 Кинофан: Худ.фильм 
«Леди Чаттерлей» (2)

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.10 Сериал «Детка» 11 

серия (1)
07.10 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 26 
серия (1)

09.50 Сериал «Все жен-
щины - ведьмы» 138 
серия (1)

10.50 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 46 серия (1)

11.45 Сериал «Слон и 
принцесса» (1)

12.10, 19.25 Богиня 
шопинга

12.45, 18.40 Маша и 
модели 2

13.30, 20.30 Даешь моло-
дежь!

13.55 Сериал «Маргоша» 
47 серия (1)

14.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 27 
серия (1)

15.55 У ТЕТа мама!
16.30 Королева бала
17.35 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
19.50 Досвидос
20.55 Сериал «Детка» 12 

серия (2)
22.00 Одна за всех
22.25 Сериал «Игра пре-

столов» 12 серия (2)
23.35 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 1 серия (3)

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 23.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
12.10, 04.25 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.20 События
17.10, 19.15, 03.40 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (1)
01.00 Худ.фильм «Смер-

тельная гонка» (2)
02.40 Сериал «В поле зре-

ния. Второй сезон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 23.45, 00.40, 

02.35, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55 «Трансмиссия-но-
вости»

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

08.30 «Новости Киев-
щины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

зор»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

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

Тайм»
22.00, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.25 Худ.фильм «Блока-

да» 1 серия
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «МанГуст - 2»
14.35, 19.30 Сериал «Га-

ишники»
19.00, 00.00, 02.05, 04.35 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Худ.фильм «Грифон» 
(3)

02.35 «Речовий доказ»
03.35 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.25 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 14.00 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

11.05, 19.00 «Шопинг 
монстры»

12.05 «Одень меня, если 
сможешь»

13.05, 00.30 Сериал «Кайл 
XY»

16.00 «Женская лига»
16.25, 23.00 «ШОУМОН-

РОУ»
17.00, 21.00 «Большая 

разница»
18.00 «Званый ужин»
20.00 «Дальние родствен-

ники»
22.00 «Три сестры»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.10 «КИС»
01.35 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.05 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.05, 06.45 Очевидец. 

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

19.00, 21.30, 01.25, 03.20, 
04.50 канала

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55 Сериал «Папины 
дочки»

13.30, 14.40 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.50 «Мой малыш»
15.20 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «36.6»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплоще-

ние»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.50 Сериал «Спасти 
Грейс»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 23.55 Сериал 

«Опера. Хроники убой-
ного отдела. Почерк 
убийцы»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

синья. Продолжение»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 «Люблю, не могу!»
14.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Русская 

наследница»
22.05 Сериал «Лектор»
23.00 Док.фильм «Атом-

ная осень 57-го»
00.50 «Вести+»
01.05 Худ.фильм «Про-

фессия - следователь». 
2 серия

02.40 Новости культуры
03.05 Вести.ru

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

ние Мухтара-2»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 «Кулинарный по-
единок»

10.25 Золотая пыль
11.00 Сериал «Защита 

Красина»
12.35 «Средь бела дня»
13.30 Сериал «Морские 

дьяволы-4»
15.30, 03.55 «До суда»
16.30, 02.55 Суд при-

сяжных
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Шеф»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3»
00.30 Сериал «Глухарь. 

Возвращение»
02.20 «Всемирная шахмат-

ная Олимпиада-2012»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.25 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Анна 

Герман»
23.40 Ночные новости
00.00 «Без свидетелей»
00.30 Сериал «Борджиа»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

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

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

Герман»
20.20 Ночные новости
20.40 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
21.10 «Борджиа». Новые 

серии
22.00 Худ.фильм «Вос-

ходящее солнце»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-2». 

3 серия «Вспышка» 
(часть 1)

10.00 Сериал «9 отдел». 
Фильм «Средь бела 
дня» 1 серия

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Худ.фильм «Ско-

рость»

15.00, 02.00 Сериал 
«Сыщики-2». 4 серия 
«Вспышка» (часть 2)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 4 «Охота на 
Корсара» 1 серия

19.00, 04.00 «Обложка»
20.00 «Большой дозор»
21.00, 03.00 Сериал «9 

отдел». Фильм «Средь 
бела дня» 2 серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «Комба-

ты» 1 серия

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Правдивые 

истории. Аль Капоне и 
неприкасаемые с.1

09.30 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Об-

раз врага
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Правдивые исто-

рии. Ужас Амитивилля 
с.1

18.15 Цивилизация. Про-
светлую дорогу свечка 
черная

21.00 Музыка для 
взрослых

00.00 Сериал «24» (2)
01.00 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Худ.фильм «Школь-

ный вальс».
09.20, 14.10, 16.50 «Петров-

ка, 38»
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Худ.фильм «Покров-

ские ворота»
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Узкий 

мост».
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Барышня и 

кулинар»
17.40 Сериал «Дом-

фантом в приданое».
19.15 Док.фильм «Ком-

промат на сосиску».
20.10 Сериал «Товарищи 

полицейские. МУР». 
22.25 События. 25-й час
23.00 Худ.фильм «Игра в 

четыре руки».
00.55 «Выходные на 

колесах»
01.30 Худ.фильм «В до-

брый час!»
03.20 Док.фильм «Майкл 

Джексон. Запретная 
любовь». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
08.20 «Утренняя Почта с 

Пугачевой и Галкиным»
09.20, 10.10 Док.фильм 

про кино
11.10 Худ.фильм «Летучая 

мышь»
13.45 Худ.фильм «Тихое 

следствие»
15.00, 23.00 Худ.фильм 

«Блокада»
17.05, 22.00 Худ.фильм 

«Дети Арбата»
18.20 Худ.фильм «Труф-

фальдино из Бергамо»
00.25 Худ.фильм «Государ-

ственный преступник»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«На линии огня»
09.55, 17.55, 01.55 Фэнтези 

«Крабат - ученик 
колдуна»

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Супружеская жизнь: 
точка зрения Фран-
суазы»

13.40, 21.40, 05.40 Мело-
драма «Мои черничные 
ночи»

15.20, 23.20, 07.20 Боевик 
«Линия» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Золотой 
ключик»

06.15, 10.15, 14.15 Муль-
тсериал «Шарман, 
шарман!», м/ф «Самый, 
самый, самый, самый», 
«Кот, который умел 
петь»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия», сказка «Замок 
лгунов», м/ф «Рожде-
ственская сказка»

08.00, 12.00 «Уроки тетуш-
ки Совы». «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», м/ф 
«Мы за солнышком 
идем», «Сказка о богине 
Макоше»

15.00 Худ.фильм «Вкус 
халвы»

16.05 Мультсериал «Шар-
ман, шарман!», м/ф «Как 
казаки невест выруча-
ли», «По собственному 
желанию», «Веселая 

карусель» 23
17.00 Мультсериал 

«Магия», сказка «Куз-
нец-колдун». м/ф «На 
лесной эстраде»

18.00 «Уроки тетушки 
Совы». «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», м/ф 
«Последняя охота»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «В по-

исках радости. Сказ о 
Никите Гурьянове»

09.00 Худ.фильм «Куз-
нечик»

11.00 Худ.фильм «Цыганка 
Аза»

13.00 Худ.фильм «Граница 
на замке»

14.30 Худ.фильм «Семь 
часов до гибели»

16.00 Худ.фильм «Досье 
человека в «Мерседе-
се»». 1 серия

17.30 Худ.фильм «Досье 
человека в «Мерседе-
се»». 2 серия

19.00 Худ.фильм «Княжна 
Мери»

21.00 Худ.фильм «Впервые 
замужем»

23.00 Худ.фильм «Замри - 
умри - воскресни»

01.00 Худ.фильм «Однаж-
ды летом»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Священ-

ный дым» 
08.00 Худ.фильм «Райский 

проект»
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Октябрьское небо»
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Девушка входит в бар» 
14.00 Худ.фильм «Пепел 

и алмаз» 
16.00 Худ.фильм «Мар-

тышки в космосе: 
Ответный удар»

18.00 Худ.фильм «Бор-
салино» 

20.05 Худ.фильм «Стра-
шилы» 

22.00 Худ.фильм «Печаль-
ная баллада для трубы» 

00.00 Худ.фильм «Король 
бойцов» 

ноСтальГИЯ
05.00 Телеспектакль 

«Красная шапочка»
06.00, 15.00, 21.00 «Рож-

денные в СССР»
07.00 Телефильм «Хозяева 

СССР или Обезьянье 
рыло»

08.00 «Голубой огонек»
09.30 «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко»
10.40 Худ.фильм «Покори-

тели гор»
11.00 «...До 16 и старше»
11.40 Док.фильм «Мело-

дии универмага»
12.05 «Песни о любви»
12.40 Худ.фильм «Что 

такое «Ералаш»?». 1 
серия

14.00, 20.00 «Споемте, 
друзья!»

16.00 «Владимир Этуш»
17.00 Док.фильм «Мир 

Улановой»
18.05 Телефильм «Хо-

рошо»
18.40 Худ.фильм «Что 

такое «Ералаш»?». 2 
серия

22.00 Фильм-монолог 
«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

23.00 «До и после...»
00.30 «Созвездие в Ялте»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
11 серия

20.00 Сериал «Катерина-3. 
Семья». 8 серия

21.00 Сериал «Паутина-4», 
Ф 4 «Золотая пуля», 1 
серия

22.00 Сериал «Красное и 
черное». 4 серия

23.30 Сериал «Вход в 
лабиринт». 1 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
12 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Законы 

привлекательности»
05.00 Комедия «Мертвец в 

колледже»
06.40 Драма «Я - Сэм»
09.00 Боевик «Авария»
11.00 Драма «Шери»
13.00 Боевик «Американ-

ские горки»
15.10 Комедия «Это 

развод!»
17.00 Драма «Одинокий 

мужчина»
19.00 Драма «Генераль-

ская дочь»
21.10 Драма «Соблазн»
23.20 Комедия «Мальчиш-

ник в Лас-Вегасе»
01.00 Драма «Непристой-

ное предложение»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30 Мультсериал «Огги 
и кукарачи-3» (1)

07.00, 07.40 Мультсериал 
«Хроники Валькирии» 

(1)
08.00 Сериал «Кобра 11. 

Дорожная полиция» (1)
09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55 «Месть природы»
10.40, 11.45, 03.25 Сериал 

«Гончие» (1)
12.55, 19.00 Сериал «Бра-

тья» (1)
14.00, 15.05 Сериал «Сол-

даты» (1)
16.10 «Крылья России»
17.35 «Ударная сила»
18.00 «Титаник. Репортаж 

с того света»
20.00 «ДжеДАИ»
20.35 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
21.30 Худ.фильм «Смер-

тельный удар» (2)
00.00 Худ.фильм «Море 

дьявола» (3)
01.45 Худ.фильм «Тюряга» 

(2)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Подрыв-

ники»
06.10 Комедия «Плохой 

Санта»
08.00 Худ.фильм «Верблю-

жьи пауки»
10.00 Боевик «Эра дра-

конов»
12.00 Триллер «Наркоз»
14.00 Худ.фильм «От 

вчера до завтра»
16.00 Боевик «Тайная 

война»
18.00 Комедия «Фокус-

ники»
20.00 Боевик «Всем нужна 

Кэт»
22.00 Драма «Танго с 

убийцей»
00.00 Мягкая эротика 

«Звездная болезнь»
01.30 Мягкая эротика 

«Горячие азиатки»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 8 серия
03.55, 11.10 Сериал «Вы-

зов», 4 серия ()
04.40 Сериал «Сваты - 4», 

9 серия
05.35, 11.05, 13.15, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.40 Драма «Игры мо-
тыльков» ()

07.25 Комедия «Байка»
08.50 Мелодрама «Люди, 

как реки...»
09.45 Приключения 

«Оглашению не под-
лежит»

12.00 Сериал «Оружие 
Зевса», 2 серия

13.25 Мюзикл «Под кры-
шами Монмартра»

15.45 Комедия «Особен-
ности национальной 
рыбалки» ()

17.20 Драма «Неокончен-
ная пьеса для механи-
ческого пианино»

19.05 Сериал «Танго с 
ангелом», 9 серия

20.00 Сериал «Вызов», 5 
серия ()

20.50 Худ.фильм «До-
тянуться до мамы»

21.30 Комедия «Кошечка»
23.05 Детектив «Смерть 

под парусом»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Учитель 

танцев» 2 серия
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 «Быть 

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

моего дома»
21.15 Комедия «Комедия 

сурового режима»

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

мультфильм
07.35, 14.55 «Азбука вы-

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

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

ный мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
20.40 Джунгли шоу-

бизнесу
21.30 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:45 Юные экс-
перты

09:45 – 10:00 Путешествия
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, 4 вересня
Cхід 6.17 Захід 19.35
Тривалість дня 13.18

Схід 20.44 
Захід 10.37

ТілецьАфанасій, Агафоник, Ісаак
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.45 

Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 12.15, 

13.10, 16.00, 19.20, 23.50 
Погода

06.20, 07.15 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народа
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православный 

календарь
06.40, 07.50 Хозяин в доме
06.45 Неизвестное от 

известных
06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
08.15 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 20.55, 01.45 Офици-

альная хроника
09.35 Правительство на 

связи с гражданами
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Паралимпиа-

да-2012
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Наша песня
13.15, 19.30 Паралимпиа-

да-2012. Плавание
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Паралимпиа-

да-2012. Легкая 
атлетика

16.05 Худ.фильм «12 
стульев» 3с

17.25 Евро-2012
18.10 Настоящая Украина
18.35, 01.35 Паралимпиа-

да-2012. Дневник
19.00 Страну - народу
20.50 Мегалот
21.30, 22.55, 02.50 Пара-

лимпиада-2012. Легкая 
атлетика. Плавание

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.30 Итоги
23.55 Худ.фильм «Эпоха 

чести». 17 серия
00.45 От первого лица
01.50 Телеакадемия
04.55 Мультсериал 

«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.25, 18.25 Сериал «Скли-
фосовский»

11.30 «Снимите это не-
медленно»

12.35, 05.00 «Иллюзия без-
опасности»

13.45, 03.55 «Адская 
кухня - 2»

15.15 «Русские семейные 
драмы»

16.40 «Прости меня, моя 
любовь»

17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «На ножах»
21.30 «Территория 

обмана»
22.50 «Деньги»
00.15 Худ.фильм «Сигнал» 

(3)
02.20 Худ.фильм «От-

чим» (2)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

Утро с ИНТЕРом
07.30, 20.55 Спорт в Под-

робностях
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 9»
11.10 «Детективы»
12.15 «Знак качества»
12.40 Док.сериал «След-

ствие вели...»
13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.50, 04.35 Док.фильм 

«Чудеса исцеления»
17.00 «Телефон доверия»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00 Подробности
20.45 Подробности. Не-

формат
21.00 Сериал «Верю»
23.05 Худ.фильм «Оби-

тель» (3)
01.10 «Парк автомобиль-

ного периода»
01.35 Худ.фильм «Боль-

шие гонки» (1)
04.00 «Подробности»
04.30 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.50, 02.10, 03.35 

Погода
05.25, 03.05 Факты
05.40, 04.20 Свитанок
06.45, 07.35 Деловые 

факты
06.55, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.35 Сериал 

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

ские дьяволы»
15.20, 22.40 Сериал «Про-

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

чести-3»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 02.00 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Городской роман»
10.30 Худ.фильм «Шествие 

золотых зверей» 1 
категория

12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путеше-

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Худ.фильм «Поручик 

Киже» 1 категория
16.45 «Магия природы»
17.10 «На углу улиц»
18.30 «Я i мiй дiм»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

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

ствия»
23.10 Худ.фильм «Иваново 

детство» 1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»

новый Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.40 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.40 Kids Time
13.40 Мультсериал «При-

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

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.35 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.45 Служба розыска 
детей

01.50 Сериал «Спасти 
Грейс» (2)

02.35 Сериал «Последний 
аккорд»

03.25 Зона ночi Культура
03.30 Обожнювана
03.50, 04.45, 05.20 Зона 

ночi
03.55 Українцi Надiя
04.50 Драй Хмара останнi 

сторiнки

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.55, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.15 «Фермер ищет 

жену - 2»
11.10 Худ.фильм «Мужчи-

на для жизни, или На 
брак не претендую» (1)

13.50 «Битва экстрасен-
сов»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

20.00, 22.40 «Мастер-
Шеф-2»

00.35 Сериал «Доктор 
Хаус» (2)

01.25 Сериал «Комиссар 
Рекс» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

03.20 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна со-

ветов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00 Вечный Олег. Фильм 

Л.Парфенова к 80-ле-
тию Олега Ефремова

10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Ночева-

ла тучка золотая» (1)
14.25, 03.50 Дикие серд-

цем (1)
15.20, 04.40 Дикая Аме-

рика (1)
17.55, 04.10 Ковчег МОА (1)
19.05 Сериал «Братья 

Карамазовы» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40 Андрей Краско-не 

похожий на артиста
22.50 Кинофан: Худ.фильм 

«Леди Чаттерлей» (2)
02.00 Худ.фильм «Летние 

забавы» (3)
05.10 Андрей Краско-не 

похожий на артиста (1)

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.10 Сериал «Детка» 12 

серия (1)
07.10 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 27 
серия (1)

09.50 Сериал «Все жен-
щины - ведьмы» 139 
серия (1)

10.50 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 47 серия (1)

11.45 Сериал «Слон и 
принцесса» (1)

12.10, 19.25 Богиня 
шопинга

12.45, 18.40 Маша и 
модели 2

13.30, 20.30 Даешь моло-
дежь!

13.55 Сериал «Маргоша» 
48 серия (1)

14.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 28 
серия (1)

15.55, 01.05 У ТЕТа мама!
16.30 Королева бала
17.35 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
19.50, 01.30 Досвидос
20.55 Сериал «Детка» 13 

серия (2)
22.00 Одна за всех
22.25 Сериал «Игра пре-

столов» 13 серия (2)
23.35 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 2 серия (3)
00.40 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
01.55 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 23.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
12.10, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.30 События
17.10, 19.15, 03.50 События 

Спорт

17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.55 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
01.00 Худ.фильм «Ганг-

стер» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.35, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30 «Хроника дня
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.10, 19.30, 02.10 «Время 

интервью»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

троль»
19.50, 02.30, 03.30, 06.25 

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

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

NEWS»
04.30 «Хронiка дня»

нтн
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.55 Худ.фильм «Блока-

да» 2 серия
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «МанГуст - 2»
14.35, 19.30 Сериал «Га-

ишники»
19.00, 00.00, 02.30, 04.30 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Худ.фильм «Раптор» 
(3)

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 14.00 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

11.05, 19.00 «Шопинг 
монстры»

12.05 «Одень меня, если 
сможешь»

13.05, 00.30 Сериал «Кайл 
XY»

16.00 «Женская лига»
16.25, 23.00 «ШОУМОН-

РОУ»
17.00, 21.00 «Большая 

разница»
18.00 «Званый ужин»
20.00 «Дальние родствен-

ники»
22.00 «Три сестры»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.10 «КИС»

11 Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.25, 
04.50 канала

07.30 «Клиника семейной 
медицины»

07.35 «Любимая работа»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.40 Kids’ Time
13.40 Мультсериал «При-

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

тофор»
17.55, 22.20 Сериал «Во-

ронины»
19.30 «Ваше право»
19.45 «Транспортный 

меридиан»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»

23.10 Сериал «Краткий 
курс счастливой 
жизни»

01.45 Служба розыска 
детей

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

ники убойного отдела. 
Почерк убийцы»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

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

синья. Продолжение»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 «Люблю, не могу!»
14.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Русская 

наследница»
22.05 Сериал «Лектор»
23.00 «Жизнь взаймы. 

Ломбарды. Возвра-
щение»

00.00 Сериал «Опера. Хро-
ники убойного отдела. 
Ищи деньги»

00.55 «Вести+»
01.10 Худ.фильм «Про-

фессия - следователь». 
3 серия

02.40 Новости культуры

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

ние Мухтара-2»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Квартирный вопрос
10.30 Русская начинка
11.05 Сериал «Защита 

Красина»
12.35 «Средь бела дня»
13.30 Сериал «Морские 

дьяволы-4»
15.30, 04.00 «До суда»
16.30, 03.00 Суд при-

сяжных
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Шеф». «Воз-

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

вокзала-3»
00.30 Сериал «Глухарь. 

Возвращение»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.25 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Анна 

Герман»
23.40 Ночные новости
00.00 «Без свидетелей»
00.30 Сериал «Борджиа»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

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

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

Герман»
20.20 Ночные новости
20.40 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
21.10 «Борджиа». Новые 

серии
22.10 Худ.фильм «Объект 

моего восхищения»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-2». 

4 серия «Вспышка» 
(часть 2)

10.00 Сериал «9 отдел». 
Фильм «Средь бела 
дня» 2 серия

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Худ.фильм «Комба-

ты» 1 серия
15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики-2». 5 серия 
«Жара» (часть 1)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 4 «Охота на 
Корсара» 2 серия

19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
21.00, 03.00 Сериал «9 

отдел». Фильм «Трон 
люцифера» 1 серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «Комба-

ты» 2 серия

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Правдивые 

истории. Аль Капоне и 
неприкасаемые с.2

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30, 18.15 Цивилизация. 

Просветлую дорогу 
свечка черная

14.30 Музыка для 
взрослых

17.30 Правдивые исто-
рии. Ужас Амитивилля 
с.2

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

00.00 Сериал «24» (2)
01.00 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Худ.фильм «Бере-

гись автомобиля»
09.20, 14.10, 16.50 «Петров-

ка, 38»
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Худ.фильм «Личный 

номер».
12.55 Реальные истории. 

«Возвращение звезды»
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Узкий 

мост».
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.40 Сериал «Дом-

фантом в приданое».
19.15 «Доказательства 

вины. Победителей 
судят»

20.05 Сериал «Товарищи 
полицейские. МУР». 

22.20 События. 25-й час
22.55 Худ.фильм «Черный 

квадрат».
01.10 Худ.фильм «Кадкина 

всякий знает»

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
09.05 «Утренняя Почта с 

Пугачевой и Галкиным»
10.10, 11.20 Док.фильм 

про кино
12.20 Худ.фильм «Юность 

Петра»
14.55 Худ.фильм «Пять 

минут страха»
16.30, 23.05 Худ.фильм 

«Блокада»
17.50, 22.00 Худ.фильм 

«Дети Арбата»
18.50 Худ.фильм «Елки-

палки»
20.35 Худ.фильм «Не ходи-

те, девки, замуж»
00.50 Худ.фильм «Тихое 

следствие»
01.55 Киноляпы

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«На линии огня»
09.55, 17.55, 01.55 Триллер 

«Игра паука» 
11.35, 19.35, 03.35 Драма 

«Три женщины Досто-
евского» 

13.25, 21.25, 05.25 Триллер 
«Конкретный бизнес»

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

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Вкус халвы»
06.05, 10.05, 14.15 Муль-

тсериал «Шарман, 
шарман!», м/ф «Как 
казаки невест выруча-
ли», «ПО Собственному 
желанию», «Веселая 
карусель» 23

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия», сказка «Куз-
нец-колдун», м/ф «На 
лесной эстраде»

08.00, 12.00 «Уроки тетуш-
ки Совы». «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», м/ф 
«Последняя охота», 
«Рождественская 
фантазия»

15.00 Худ.фильм «Каждый 
охотник желает 
знать...»

16.15 Мультсериал «Шар-
ман, шарман!», м/ф «В 

лесной чаще», «Как 
верблюжонок и ослик в 
школу ходили»

17.00 Мультсериал «Ма-
гия», сказка «Кентер-
вильское привидение», 
м/ф «Кот-рыболов»

18.00 «Уроки тетушки 
Совы». «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», м/ф 
«Сезон охоты»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Княжна 

Мери»
09.00 Худ.фильм «Впервые 

замужем»
11.00 Худ.фильм «Замри - 

умри - воскресни»
13.00 Худ.фильм «Однаж-

ды летом»
14.30 Худ.фильм «Демидо-

вы». 1 серия
16.00 Худ.фильм «Демидо-

вы». 2 серия
17.30 Худ.фильм «Посылка 

для Светланы»
19.00 Худ.фильм «Зна-

комьтесь, Балуев!»
21.00 Худ.фильм «Средь 

бела дня...»
23.00 Худ.фильм «Карпат-

ское золото»
01.00 Худ.фильм «Письмо 

из юности»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Пепел 

и алмаз» 
08.00 Худ.фильм «Мар-

тышки в космосе: 
Ответный удар»

10.00, 02.00 Худ.фильм 
«Борсалино» 

12.05, 04.05 Худ.фильм 
«Страшилы» 

14.00 Худ.фильм «Король 
бойцов» 

16.00 Худ.фильм «Призрак 
Зоккомон»

18.00 Худ.фильм «Благо-
детель» 

20.00 Худ.фильм «Стран-
ные дни» 

22.25 Худ.фильм «Жизнь в 
военное время»

00.10 Худ.фильм «Суспи-
рия» 

ноСтальГИЯ
05.00 «...До 16 и старше»
05.40 Док.фильм «Мело-

дии универмага»
06.05 «Песни о любви»
06.40 Худ.фильм «Что 

такое «Ералаш»?». 1 
серия

08.00, 14.00 «Споемте, 
друзья!»

09.00, 15.00, 21.00, 00.00 
«Рожденные в СССР»

10.00 «Владимир Этуш»
11.00, 17.00 Док.фильм 

«Мир Улановой»
12.05 Телефильм «Хо-

рошо»
12.40 Худ.фильм «Что 

такое «Ералаш»?». 2 
серия

16.00 Фильм-монолог 
«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

18.05 «Музыкальная 
мозаика»

18.25 «Телемемуары»
18.50 Худ.фильм «Почти 

смешная история». 1 
серия

20.00 «Еловая субмарина»
22.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
23.00 Телеспектакль 

«Красная шапочка»
01.00 Телефильм «Хозяева 

СССР или Обезьянье 
рыло»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
12 серия

20.00 Сериал «Бомж». 1 
серия

21.00 Сериал «Паутина-4», 
Ф 4 «Золотая пуля», 2 
серия

22.00 Сериал «Вход в 
лабиринт». 1 серия

23.30 Сериал «Вход в 
лабиринт». 2 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
13 серия

02.00 Сериал «Бомж». 2 
серия

03.00 Сериал «Паутина-4», 
Ф 4 «Золотая пуля», 3 
серия

TV 1000
03.00 Боевик «Авария»
05.00 Комедия «Это 

развод!»
06.50 Боевик «Американ-

ские горки»
09.00 Драма «Одинокий 

мужчина»
11.00 Драма «Магнолия»
15.00 Комедия «Большая 

ночь»
17.00 Боевик «Виртуоз-

ность»
19.00 Драма «Тренировоч-

ный день»
21.10 Драма «Непристой-

ное предложение»
23.30 Триллер «Ночной 

рейс»
01.10 Боевик «Голубая 

сталь»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-

бол» (1)
06.30 Мультсериал «Огги 

и кукарачи-3» (1)
07.00, 07.40 Мультсериал 

«Хроники Валькирии» 
(1)

08.00 Сериал «Кобра 11. 
Дорожная полиция» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55 «ДжеДАИ»
10.40, 11.45, 03.35 Сериал 

«Гончие» (1)
12.55, 19.00 Сериал «Бра-

тья» (1)
14.00, 15.05 Сериал «Сол-

даты» (1)
16.10 «Крылья России»
17.35 «Ударная сила»
18.00 «Чечня. Генераль-

ское сражение»
20.00 «Облом.UA»
20.35 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
21.30 Худ.фильм Побег (2)
00.15 Худ.фильм «Экспе-

римент «Карнозавр» (3)
02.05 Худ.фильм «Смер-

тельный удар» (2)
05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Худ.фильм «Верблю-

жьи пауки»
06.00 Комедия «Фокус-

ники»
08.00 Худ.фильм «От 

вчера до завтра»
10.00 Драма «Война Харта»
12.10 Боевик «ЗащитнеГ»
14.00 Боевик «Тайная 

война»
16.00 Драма «Эффект 

бабочки»
18.00 Научная фантастика 

«Эффект бабочки 2»
20.00 Драма «Танго с 

убийцей»
22.00 Драма «Макбет»
00.00 Мягкая эротика 

«Горячие азиатки»
01.30 Мягкая эротика 

«Секс в городе»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 9 серия
03.50, 11.10 Сериал «Вы-

зов», 5 серия ()
04.40 Сериал «Сваты - 4», 

10 серия
05.35, 11.05, 13.15, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.40 Комедия «Кошечка»
07.15 Мелодрама «Ма-

ленькая принцесса»
08.45 Худ.фильм «Матрос 

Железняк»
12.00 Сериал «Оружие 

Зевса», 3 серия
13.20 Комедия «Зигзаг 

удачи»
14.40 Худ.фильм «Наслед-

ница по прямой»
16.10 Мелодрама «Разре-

шите тебя поцеловать»
17.50 Комедия «Созвездие 

Козлотура»
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 10 серия
20.00 Сериал «Вызов», 6 

серия ()
20.50 Боевик «Марш-

бросок»
22.45 Комедия «Рецепт её 

молодости»
00.15 Драма «Стажёр»
01.45 Приключения 

«Морской охотник»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Школа 

злословия» 1 серия
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Призрак 

моего дома»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Биндюж-

ник и король» 1 серия
21.15 Комедия «Пле-

мянник, или Русский 
бизнес 2»

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

Союзмультфильм
07.35, 14.55 «Азбука вы-

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

про все»
08.45 «Восточные танцы»
09.50, 00.45 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
12.00, 22.30 Сериал «Служ-

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

ный мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
20.40 «Женские откро-

вения»
21.40 «Кухня на шпильках»

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

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Государствен-

ный портал
09:45 – 10:00 Аспекты 

жизни 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

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

перты

ут-1

Середа, 5 вересня
Cхід 6.19 Захід 19.33
Тривалість дня 13.14

Схід 21.11 
Захід 11.41

ТілецьІнриней, Євтихій
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.45 

Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.30, 

19.25, 23.50 Погода
06.20, 07.15 Заголовки
06.25, 07.35 Глас народа
06.30, 07.40 Тема дня
06.35 Православный 

календарь
06.40, 07.50 Хозяин в доме
06.45 Неизвестное от 

известных
06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
08.15 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20, 20.55, 01.45 Офици-

альная хроника
09.40 Книга.ua
10.05 Здоровье
11.00 Паралимпиа-

да-2012
12.05, 18.45, 21.10 Деловой 

мир
12.15 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.35 Шаг к звездам. Евро-

видение
13.20 Ближе к народу. 

В.Кикабидзе
14.00, 19.30 Паралимпиа-

да-2012. Плавание
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. Ква-
лификация. Хорватия 
- Украина

16.50 Худ.фильм «12 
стульев» 4с. (закл.)

18.10 Настоящая Украина
18.35, 01.35 Паралимпиа-

да-2012. Дневник
19.00 О главном
21.20 Опыт
22.35 Тройка, Кено, 

Максима
22.40, 02.50 Паралим-

пиада-2012. Легкая 
атлетика. Плавание

23.30 Итоги
23.55 Худ.фильм «Эпоха 

чести». 18 серия
00.45 От первого лица
01.50 Телеакадемия
05.00 Мультсериал 

«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.05 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.20, 18.25 Сериал «Скли-
фосовский»

11.30 «Снимите это не-
медленно»

12.35, 04.55 «Иллюзия без-
опасности»

13.45, 03.45 «Адская 
кухня - 2»

15.20 «Русские семейные 
драмы»

16.40 «Прости меня, моя 
любовь»

17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Давай, до свида-

ния!»
21.30 «Четыре свадьбы 2»
23.20 Худ.фильм «Пейнт-

бол» (3)
01.15 Худ.фильм «Сигнал» 

(3)
02.55 «Территория 

обмана»

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

робностях
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 9»
11.10 «Детективы»
12.15, 04.40 «Знак каче-

ства»
12.40 Док.сериал «След-

ствие вели...»
13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.50, 03.50 Док.фильм 

«Любовь как на-
казание»

17.00 «Телефон доверия»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.15 Подробности
20.45 Подробности. Не-

формат
21.00 Сериал «Верю»
23.05 Худ.фильм «В твоих 

глазах» (2)
00.55 Худ.фильм «Холм» 

(2)
03.45 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.20, 06.45, 02.10, 03.15 

Погода
05.25, 03.00 Факты
05.40, 04.10 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 18.55, 

01.10 Спорт
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.35 Чрезвычайные 

новости
10.35, 16.35 Сериал 

«Опера»
12.45 Факты. День
13.00, 21.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20, 23.25 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Хоккей. Континен-

тальная лига: ХК «Сло-
ван» Братислава - ХК 
«Донбасс» Донецк

00.55 Факты. Итоги дня
01.20 Сериал «Кодекс 

чести-3»
02.15 Сериал «Рубикон»
03.20 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 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Худ.фильм «Иваново 

детство» 1 категория
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Худ.фильм «Аршин 

Мал-Алан» 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

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

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Док.фильм «Побачи-

ти iншi часи»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Худ.фильм «Про 

друзей товарищей» 1 
серия 1 категория

00.40 Док.сериал «Мир 
животных»

новый Канал
05.20 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.45 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

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

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.40 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.50 Служба розыска 
детей

01.55 Сериал «Спасти 
Грейс» (2)

02.40 Сериал «Последний 
аккорд»

03.25 Зона ночi Культура
03.30 Княгиня Ольга
03.40 Таємниця кохання. 

Олександрiя

СтБ
05.25 «Документальный 

детектив»
06.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.55, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.35 «Беременна в 16»
10.40 «Дочки-матери»
11.40 Худ.фильм «Там, где 

живет любовь» (1)
13.50 «Битва экстрасен-

сов»
18.00, 22.00 «Вiкна-

Новини»
20.00, 22.40 «Зваженi та 

щасливi - 2»
01.00 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
01.50 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
03.20 «Вiкна-Спорт»

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.30 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.00 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Бра-

тья Карамазовы» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Маша и 

звери» (1)
13.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Аркадий 
Арканов

15.20, 03.30 Дикая Аме-
рика (1)

17.55, 03.00 Ковчег МОА (1)
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.40, 05.10 Дмитрий 

Харатьян. По воле рока 
так случилось

22.50 Кинофан: Худ.фильм 
«Свидетель» (2)

01.05 Худ.фильм «Голое 
разоблачение» (3)

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.10 Сериал «Детка» 13 

серия (1)
07.10 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 28 
серия (1)

09.50 Сериал «Все жен-
щины - ведьмы» 140 
серия (1)

10.50 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 48 серия (1)

11.45 Сериал «Слон и 
принцесса» (1)

12.10, 19.25 Богиня 
шопинга

12.45, 18.40 Маша и 
модели 2

13.30, 20.30 Даешь моло-
дежь!

13.55 Сериал «Маргоша» 
49 серия (1)

14.55 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 29 
серия (1)

15.55, 01.05 У ТЕТа мама!
16.30 Королева бала
17.35 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
19.50, 01.30 Досвидос
20.55 Сериал «Детка» 14 

серия (2)
22.00 Одна за всех
22.25 Сериал «Игра пре-

столов» 14 серия (2)
23.35 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 3 серия (3)
00.40 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
01.55 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.25, 13.10, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 23.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
12.10, 04.20 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.00, 19.00, 03.25 События
17.10, 19.15, 03.40 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
01.00 Худ.фильм «Ульти-

матум Борна» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

08.30, 19.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 06.25 «Хроника 
дня»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10 «Время iнтерв’ю»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

16.15 «Рекламная кухня»
17.25, 04.10 «Сканер»
18.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
19.30, 02.10 «Время 

интервью»
21.40, 03.00, 04.00, 06.00 

«Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»
02.35 «Огляд преси»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.30 Худ.фильм «Блока-

да» 3 серия
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «МанГуст - 2»
14.35, 19.30 Сериал «Га-

ишники»
19.00, 00.00, 02.20, 04.45 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Худ.фильм «Гидра» 
(3)

02.50 «Речовий доказ»
03.45 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 14.00 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

11.05, 19.00 «Шопинг 
монстры»

12.05 «Одень меня, если 
сможешь»

13.05, 00.30 Сериал «Кайл 
XY»

16.00 «Женская лига»
16.25, 23.00 «ШОУМОН-

РОУ»
17.00, 21.00 «Большая 

разница»
18.00 «Званый ужин»
20.00 «Дальние родствен-

ники»
22.00 «Три сестры»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.10 «КИС»
01.35 «Осторожно! 

Кастинг!»

11 Канал
05.20 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.25, 
04.40 канала

07.30 «Рекламная кухня»
08.00 «Променад»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.30 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.35 «36.6»
15.15 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
15.50, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»

23.10 Сериал «Краткий 
курс счастливой 
жизни»

01.50 Служба розыска 
детей

01.55 Сериал «Спасти 
Грейс»

02.40 Сериал «Последний 
аккорд»

03.55 Зона ночi

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

ра. Хроники убойного 
отдела. Ищи деньги»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

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

синья. Продолжение»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 «Люблю, не могу!».
14.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Русская 

наследница»
22.05 Сериал «Лектор»
23.00 «Жажда»
00.55 «Вести+»
01.10 Худ.фильм «Про-

фессия - следователь». 
4 серия

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

ние Мухтара-2»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Дачный ответ
10.25 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал «Защита 

Красина»
12.35 «Средь бела дня»
13.30 Сериал «Морские 

дьяволы-4»
15.30, 03.55 «До суда»
16.30, 02.55 Суд при-

сяжных
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и по-

казываем»
20.25 Сериал «Шеф»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3»
00.30 Сериал «Глухарь. 

Возвращение»
02.20 «Всемирная шахмат-

ная Олимпиада-2012»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 Сериал «Хранимые 

судьбой»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.45, 01.25 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Анна 

Герман»
23.40 Ночные новости
00.00 «Без свидетелей»
00.30 Сериал «Борджиа»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

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

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

Герман»
20.20 Ночные новости
20.40 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
21.10 «Борджиа». Новые 

серии
22.05 Худ.фильм «Прими-

те телеграмму в долг»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»

09.00 Сериал «Сыщики-2». 
5 серия «Жара» (часть 1)

10.00 Сериал «9 отдел». 
Фильм «Трон люцифе-
ра» 1 серия

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Худ.фильм «Комба-

ты» 2 серия
15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики-2». 6 серия 
«Жара» (часть 2)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 4 «Охота на 
Корсара» 3 серия (за-
ключительная)

19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
21.00, 03.00 Сериал «9 

отдел». Фильм «Трон 
люцифера» 2 серия 
(заключительная)

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «Сергей 

Иванович уходит на 
пенсию»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Правдивые исто-

рии. Ужас Амитивилля 
с.1

09.30 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30, 18.15 Цивилизация. 

Просветлую дорогу 
свечка черная

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

17.30 Правдивые исто-
рии. Казино с.1

21.00 Об избранниках
22.00 Как Фейсбук изменил 

мир. Арабская весна
00.00 Сериал «24» (2)
01.00 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.25 Худ.фильм «Живет 

такой парень»
09.20, 14.10, 16.50 «Петров-

ка, 38»
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Худ.фильм «Главный 

калибр».
12.55 Реальные истории. 

«Родители звезд»
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Узкий 

мост».
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Когда рухнут цены 

на квартиры?»
17.40 Сериал «Дом-

фантом в приданое».
19.15 Док.фильм «Локо-

мотив». Последний 
взлёт».

19.55 Сериал «Товарищи 
полицейские. МУР». 

22.05 События. 25-й час
22.40 «Культурный 

обмен»
23.15 Худ.фильм «Пока 

ты спал».
01.10 Худ.фильм «По-

следняя репродукция». 
1-2 серия 

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
09.00 «Утренняя Почта с 

Пугачевой и Галкиным»
10.05, 11.05 Док.фильм 

про кино
12.05 Худ.фильм «Ко-

пилка»
14.45 Худ.фильм «Государ-

ственный преступник»
16.30, 23.05 Худ.фильм 

«Блокада»
18.15, 22.00 Худ.фильм 

«Дети Арбата»
19.20 Худ.фильм «Юность 

Петра»
00.20 Худ.фильм «Без 

видимых причин»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«На линии огня»
09.55, 17.55, 01.55 Триллер 

«Игра паука»
11.30, 19.30, 03.30 Драма 

«Измени мою жизнь» 
13.15, 21.15, 05.15 Комедия 

«Любовь и сигареты»
15.05, 23.05, 07.05 Триллер 

«Мечта Кассандры»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Каждый охот-
ник желает знать...»

06.15, 10.15, 14.15 Муль-
тсериал «Шарман, 
шарман!», м/ф «В 
лесной чаще», «Как 
верблюжонок и ослик в 
школу ходили»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия», сказка 
«Кентервильское 
привидение», м/ф «Кот-
рыболов»

08.00, 12.00 «Уроки тетуш-
ки Совы». «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», м/ф 
«Сезон охоты», «Случи-
лось это зимой»

15.00 Худ.фильм «Сказки 
старого волшебника». 
1 серия

16.10 Мультсериал «Ох и 
Ах», «Ох и Ах идут в по-
ход», «Баранкин, будь 
человеком!»

17.00 Мультсериал 
«Магия», сказка «Рикки-
Тикки-Тави», «Аист»

18.00 «Уроки тетушки 
Совы». «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», м/ф 
«Белая шкурка»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Зна-

комьтесь, Балуев!»
09.00 Худ.фильм «Средь 

бела дня...»
11.00 Худ.фильм «Карпат-

ское золото»
13.00 Худ.фильм «Письмо 

из юности»
14.30 Худ.фильм «Вы 

Петьку не видели?»
16.00 Худ.фильм «Поездка 

в Висбаден»
17.30 Худ.фильм «Диалог с 

продолжением»
19.00 Худ.фильм «Пиковая 

дама»
21.00 Худ.фильм «Разо-

рванный круг»
23.00 Худ.фильм «Захочу - 

полюблю»
01.00 Худ.фильм «Вра-

тарь»
02.30 Худ.фильм «Прыжок 

с крыши»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Призрак 

Зоккомон»
08.00 Худ.фильм «Король 

бойцов» 
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Благодетель» 
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Странные дни» 
14.25 Худ.фильм «Жизнь в 

военное время»
16.10 Худ.фильм «Суспи-

рия» 
18.00 Худ.фильм «Тайный 

знак»
20.00 Худ.фильм «Блеф»
22.00 Худ.фильм «По 

версии Барни» 
00.15 Худ.фильм «Доброе 

сердце» 

ноСтальГИЯ
05.00, 11.00 Док.фильм 

«Мир Улановой»
06.05 Телефильм «Хо-

рошо»
06.40 Худ.фильм «Что 

такое «Ералаш»?». 2 
серия

08.00, 02.00 «Споемте, 
друзья!»

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рожденные в СССР»

10.00 Фильм-монолог 
«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

12.05 «Музыкальная 
мозаика»

12.25 «Телемемуары»
12.50 Худ.фильм «Почти 

смешная история». 1 
серия

14.00, 20.00 «Еловая 
субмарина»

16.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
17.00 «Позиция»
18.15 «По ту сторону 

рампы с улыбкой»
18.40 Худ.фильм «Почти 

смешная история». 2 
серия

22.00 Программа «Взгляд»
23.00 «...До 16 и старше»
23.40 Док.фильм «Мело-

дии универмага»
00.05 «Песни о любви»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
13 серия

20.00 Сериал «Бомж». 2 
серия

21.00 Сериал «Паутина-4», 
Ф 4 «Золотая пуля», 3 
серия

22.00 Сериал «Вход в 
лабиринт». 2 серия

23.30 Сериал «Вход в 
лабиринт». 3 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
14 серия

02.00 Сериал «Бомж». 3 
серия

03.00 Сериал «Паутина-4», 
Ф 4 «Золотая пуля», 4 
серия

TV 1000
03.00 Драма «Магнолия»
07.00 Комедия «Большая 

ночь»
09.00 Боевик «Виртуоз-

ность»
11.00 Комедия «Между 

небом и землей»
13.00 Приключения 

«Гвардейцы короля»
14.40 Драма «Молодость 

без молодости»
17.00 Комедия «Коэффи-

циент интеллекта»
19.00 Драма «Переправа»
21.00 Триллер «Ночной 

рейс»
23.00 Боевик «Голубая 

сталь»
01.00 Драма «Сладкая 

полночь»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30 Мультсериал «Огги 
и кукарачи-3» (1)

07.00, 07.40 Мультсериал 
«Хроники Валькирии» 
(1)

08.00 Сериал «Кобра 11. 
Дорожная полиция»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30, 04.50 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
09.55 Облом.UA
10.40, 11.45, 03.15 Сериал 

«Гончие» (1)
12.55, 19.00 Сериал «Бра-

тья» (1)
14.00, 15.05 Сериал «Сол-

даты» (1)
16.10 «Крылья России»
17.35 «Ударная сила»
18.00 «Чечня. На безымян-

ной высоте»
20.00 Новое «Улётное 

видео по-русски»
20.35 Сумасшедшее ви-

део по-украински-2
21.30 Худ.фильм «Хищник 

Юрского периода» (2)
23.25 Худ.фильм «Лаби-

ринт демонов» (3)
01.25 Худ.фильм «По-

бег» (2)
05.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Драма «Война Харта»
06.10 Боевик «ЗащитнеГ»
08.00 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

10.20 Боевик «Орки»
12.00 Драма «Эффект 

бабочки»
14.00 Научная фантастика 

«Эффект бабочки 2»
16.00 Драма «Окись»
18.00 Фильм ужасов «1408»
20.00 Драма «Макбет»
22.00 Фильм ужасов «За-

копанные»
00.00 Мягкая эротика 

«Секс в городе»
01.30 Мягкая эротика «Со-

блазны стриптиза»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 10 серия
03.55, 11.10 Сериал «Вы-

зов», 6 серия ()
04.40 Сериал «Сваты - 4», 

11 серия
05.35, 11.05, 13.05, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.40 Боевик «Марш-
бросок»

07.30 Комедия «Соло для 
слона с оркестром»

09.40 Драма «Я родом из 
детства»

12.00 Сериал «Оружие 
Зевса», 4 серия

13.10 Мелодрама «Пода-
ри мне лунный свет»

14.40 Детектив «Ищите 
женщину»

17.10 Драма «Серые 
волки» ()

19.05 Сериал «Танго с 
ангелом», 11 серия

20.00 Сериал «Вызов», 7 
серия ()

20.50 Комедия «История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш»

22.15 Драма «Человек с 
аккордеоном»

23.45 Детектив «Ночное 
происшествие»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Школа 

злословия» 2 серия
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 «Биндюж-

ник и король» 1 серия
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Биндюж-

ник и король» 2 серия
21.15 Комедия «Герой ее 

романа»

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

Союзмультфильм
07.35 «Азбука выживания»
08.05 «Сбросим лишнее»
08.30, 19.50, 21.30 «Все 

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

впечатлений»
12.00, 22.30 Сериал «Служ-

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

ный мир автомобилей»
14.55 «Создано при-

родой»
16.45 Телеювелирторг
20.40 Портретные очер-

ки. Александр Абдулов
21.40 «КиноМакси»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог 

трК «КрИворІЖЖЯ»

Четвер, 6 вересня
Cхід 6.20 Захід 19.31
Тривалість дня 13.11

Схід 21.44 
Захід 12.43

ТілецьГеоргій, Арсеній

ут-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.15, 

12.20, 13.20, 00.15 
Погода

06.20, 06.35, 07.25, 07.50 
Тема дня

06.25, 06.40, 07.15, 07.45 
Страна on line

06.30 Заголовки
06.45 Хозяин в доме
06.50 Неизвестное от 

известных
06.55 Православный 

календарь
07.20 ТехноЭра
07.30 Эра бизнеса
07.40 Глас народа
08.15 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.10, 20.55, 01.45 Офици-

альная хроника
09.20 Док.фильм «Княги-

ня-монахиня»
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00 Паралимпиа-

да-2012
12.10, 21.15 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55 Околица
13.25, 19.30, 03.20 

Паралимпиада-2012. 
Плавание

15.00, 18.20, 01.20 Новости 
(с сурдопереводом)

15.10 Euronews
15.15, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.25 Наша песня
16.05 Худ.фильм «Достоя-

ние республики»
18.35, 01.35 Паралимпиа-

да-2012. Дневник
18.45 Дорогами Украины
19.10, 03.00 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.00 Итоги
00.20 Худ.фильм «Эпоха 

чести». 19 серия
01.50 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

Канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

10.25, 18.25 Сериал «Скли-
фосовский»

11.35 «Снимите это не-
медленно»

12.40, 05.10 «Иллюзия без-
опасности»

13.50 «Адская кухня - 2»
15.20 «Русские семейные 

драмы»
16.40, 04.25 «Прости меня, 

моя любовь»
17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Добрый вечер 2»
21.30 Худ.фильм «Пере-

возчик» (2)
23.30 Худ.фильм «Мор-

ской пехотинец» (2)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

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

робностях
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 9»
11.10 «Детективы»
12.15 «Знак качества»
12.40 Док.сериал «След-

ствие вели...»
13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.50 Док.фильм «Неиз-

вестные дети извест-
ных родителей»

17.00 «Телефон доверия»
18.10 «Кровинушка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.45 Подробности
20.45 Подробности. Не-

формат
21.00 «Большая политика»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.45, 02.10, 03.30 

Погода
05.25, 03.00 Факты

05.40, 04.20 Свитанок
06.40, 07.35 Деловые 

факты
06.50, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.35 Провокатор
10.35, 16.35 Сериал 

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

ские дьяволы»
15.20, 22.40 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
19.30 Чрезвычайные 

новости
23.55 Факты. Итоги дня
00.10 Сериал «Кодекс 

чести-3»
01.20 Голые и смешные
02.15 Сериал «Рубикон»

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 Худ.фильм «Про 

друзей товарищей» 1 
серия 1 категория

12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Городской роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Худ.фильм «Возвра-

щение Василия Бортни-
кова» 1 категория

16.55 «Медицинский 
тележурнал»

17.15 «Магiя пироди»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Вкусы культур»
23.25 Худ.фильм «Про 

друзей товарищей» 2 
серия 1 категория

01.10 «Сад. Огород. 
Цветник»

02.00 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

03.00 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

новый Канал
05.10 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.40 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

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

ключения Джеки Чана»
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.50, 00.15 Сериал «Све-

тофор»
17.50, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.35 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.45 Сериал «Спасти 
Грейс» (2)

02.30 Сериал «Последний 
аккорд»

СтБ
05.20 «Документальный 

детектив»
05.45 Худ.фильм «Мужчи-

на для жизни, или На 
брак не претендую» (1)

07.45 Сериал «Девичник» 
(1)

17.40, 22.00 «Вiкна-
Новини»

17.50 Худ.фильм «Опера-
ция «Ы» и другие при-
ключения Шурика» (1)

20.00, 22.40 «Нацио-
нальное талант-шоу 
«Танцуют все!-5»

23.50 «ВусоЛапоХвiст»
01.25 Худ.фильм «Там, где 

живет любовь» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

03.25 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.50 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Бра-

тья Карамазовы» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Дервиш 

взрывает Париж» (1)
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Белла Ахма-
дулина

15.20, 04.20 Дикая Аме-
рика (1)

17.55, 03.55 Ковчег МОА (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Иосиф Кобзон
23.00 Кинофан: Худ.фильм 

«Рагин» (3)
01.55 Худ.фильм «Увлече-

ние» (3)

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.10 Сериал «Детка» 14 

серия (1)
07.10 Телепузики
07.35 Твинисы
07.55 Мультик с Лунтиком
08.15 Мультсериал «Лило 

и Стич» (1)
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 29 
серия (1)

09.50 Сериал «Все жен-
щины - ведьмы» 141 
серия (1)

10.50 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 49 серия (1)

11.45 Сериал «Слон и 
принцесса» (1)

12.10 Богиня шопинга
12.45, 18.40 Маша и 

модели 2
13.30, 20.30 Даешь моло-

дежь!
13.55 Сериал «Маргоша» 

50 серия (1)
14.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 30 
серия (1)

15.55, 01.05 У ТЕТа тато!
16.30 Королева бала
17.35 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
18.15, 19.25 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
20.55 Сериал «Детка» 15 

серия (2)
22.00 Одна за всех
22.25 Сериал «Игра пре-

столов» 15 серия (2)
23.35 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 4 серия (3)
00.40 Дурнев + 1
01.30 Досвидос
01.55 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

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

(1)
10.00 Сериал «Супруги» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Ин-

терны» (1)
12.10, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Право на защиту
17.10, 19.15, 03.45 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
18.00 Сериал «Джамайка» 

(1)
19.00, 03.30 События
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.00 Худ.фильм «Дневник 

Бриджет Джонс» (2)
00.00 Худ.фильм «Бриджет 

Джонс: Грани разум-
ного» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.45, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40 «Обзор 
прессы»

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 
03.35, 04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 19.30 «Час интер-
вью»

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

15.15 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25, 04.10 «Не первый 

взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

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

NEWS»
00.40 «Арсенал»
02.10 «Время интервью»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.05 Худ.фильм «Блока-

да» 4 серия
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 «Детективы»
12.30 Сериал «МанГуст - 2»
14.35 Сериал «Гаишники»
19.00, 03.10, 04.45 «Свiдок»
19.30 Сериал «Однажды в 

Ростове»
23.30 Худ.фильм «Телохра-

нитель» (2)
01.45 Худ.фильм Транс-

морферы (2)

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильмы
09.10, 14.00 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

11.05 «Шопинг монстры»
12.05 «Одень меня, если 

сможешь»
13.05, 00.30 Сериал «Кайл 

XY»
16.00, 21.25 «Женская 

лига»
16.30, 23.00 «ШОУМОН-

РОУ»
17.00 «Большая разница»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «КВН»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.10 «КИС»
01.35 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.05 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.10 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.15, 
05.20 канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Мир технологий»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

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

ключения Джеки Чана»
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.50, 00.15 Сериал «Све-

тофор»
17.50, 22.20 Сериал «Во-

ронины»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Тележурнал 

«Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

рсследований»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.45 Сериал «Спасти 
Грейс»

02.30 Сериал «Последний 
аккорд»

03.20 Мовчазне божество
03.35 Київ на межi столiтть
04.00 Зона ночi
04.05 Четверта хвиля

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

ники убойного отдела. 
Ищи деньги»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «Вся Россия»
10.45 «1000 мелочей»
11.20 «О самом главном»
12.00, 04.05 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение»
13.30, 16.35, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 «Люблю, не могу!»

14.55, 03.20 Сериал 
«Институт благородных 
девиц»

15.50 Вести-спорт
16.50 Сериал «Срочно 

в номер. На службе 
закона»

19.30 «Прямой эфир»
20.25 «Юрмала - 2012»
22.20 Худ.фильм «Улыб-

нись, когда плачут 
звезды»

00.15 Худ.фильм «На-
значение»

01.55 Худ.фильм «Про-
фессия - следователь». 
5 серия

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

ние Мухтара-2»
08.35, 14.35, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 «Женский взгляд»
10.15 «Безумный день»
10.35 Спасатели
11.05 Сериал «Защита 

Красина»
12.30 «Средь бела дня»
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

15.30 «До суда»
16.30 Суд присяжных
18.35 «Прокурорская 

проверка»
19.40 «Говорим и по-

казываем»
20.30 Док.фильм «Отече-

ственная. Великая»
22.35 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3»
00.25 Сериал «Глухарь. 

Возвращение»
02.20 «Школа злословия»
03.05 «Всемирная шахмат-

ная Олимпиада-2012»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Сериал «Сердце 

Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Пока все дома»
16.55 «Жди меня»
18.40 «Поле чудес»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Анна Гер-

ман». закл
23.40 «Без свидетелей»
00.15 Сериал «Борджиа»
01.10 Худ.фильм «Повтор-

ная свадьба»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Пока все дома»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.55 «Поле чудес»
16.50 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.50 Сериал «Анна 

Герман»
20.20 «Городские пижо-

ны». «Без свидетелей»
20.50 «Борджиа». Новые 

серии
21.45 Худ.фильм «Далеко 

по соседству»
23.20 Худ.фильм «Жесто-

кость»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-2». 

6 серия «Жара» 
(часть 2)

10.00 Сериал «9 отдел». 
Фильм «Трон люцифе-
ра» 2 серия (заключи-
тельная)

11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Худ.фильм «Сергей 

Иванович уходит на 
пенсию»

15.00, 02.00 Сериал 
«Сыщики-2». 7 серия 
«Огонь небесный» 
(часть 1)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Агентство «Золотая 
пуля». 1 серия «Дело 
о серийном убийце» 
(часть 1)

19.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00, 03.00 Худ.фильм 

«Майская ночь, или 
утопленница»

22.00 «Сейчас в мире»

23.00 «Германия за не-
делю»

23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Правдивые исто-

рии. Ужас Амитивилля 
с.2

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Про-

светлую дорогу свечка 
черная

14.30 Об избранниках
15.30 Как Фейсбук изменил 

мир. Арабская весна
17.30 Правдивые исто-

рии. Казино с.2
18.15 Цивилизация. 

Создавая историю
21.00 Безумная неделя
22.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Госпожа 

Министр танцует» (1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Худ.фильм «Хозяин 

тайги»
09.05 «Культурный 

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

События
10.50 Худ.фильм «Дежа 

вю»
12.55 Док.фильм «Любовь 

и голуби»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.30 Док.фильм «Ком-

промат на сосиску».
15.30 «Город Масте-

ров-2»012. Концерт
17.15 Худ.фильм «Кадкина 

всякий знает»
19.15 Марина Голуб в про-

грамме «Жена».
20.45 «Крымфест». Музы-

кальный фестиваль
23.15 События. 25-й час
23.50 Худ.фильм «Золотой 

ключик». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
08.55 «Утренняя Почта с 

Пугачевой и Галкиным»
10.00, 11.00 Док.фильм 

про кино
12.00 Худ.фильм «Елки-

палки»
13.30 Худ.фильм «Не ходи-

те, девки, замуж»
14.50 Худ.фильм «Без 

видимых причин»
16.15 Худ.фильм «Бло-

када»
17.45, 22.00 Худ.фильм 

«Дети Арбата»
18.50 Худ.фильм «Беше-

ные деньги»
20.20 Худ.фильм «Полоса-

тый рейс»
23.05 Худ.фильм «Чело-

век, который закрыл 
город»

00.25 Худ.фильм «На 
Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди»

02.00 Киноляпы
03.15 Саундтреки
04.30 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Боевик 

«На линии огня»
09.55, 17.55, 01.55 Драма 

«Cтрадивари»
11.45, 19.45, 03.45 Фанта-

стика «Вихрь»
13.30, 21.30, 05.30 Драма 

«Ад посреди города»
15.10, 23.10, 07.10 Драма 

«Выход на посадку» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Сказки старого 
волшебника». 1 серия

06.10, 10.10, 14.15 Муль-
тсериал «Ох и Ах», «Ох 
и Ах идут в поход», 
«Баранкин, будь чело-
веком!»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия», сказка «Рикки-
Тикки-Тави», «Аист»

08.00, 12.00 «Уроки тетуш-
ки Совы». «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
м/ф «Белая шкурка», 
«Сказка о чудесном 
докторе»

15.00 Худ.фильм «Сказки 
старого волшебника». 
2 с

16.05 Мультсериал «Трое 
из Простоквашино», 
«Легенда о старом 
маяке», «Приключения 
Хомы»

17.00 Мультсериал 
«Магия», сказка «Коро-
левские зайцы», «Два 
жадных медвежонка»

18.00 «Уроки тетушки 
Совы». «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», м/ф 
«Три новеллы»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Пиковая 

дама»
09.00 Худ.фильм «Разо-

рванный круг»
11.00 Худ.фильм «Захочу - 

полюблю»
13.00 Худ.фильм «Вра-

тарь»
14.30 Худ.фильм «Прыжок 

с крыши»
16.00 Худ.фильм «Долгая 

счастливая жизнь»
17.30 Худ.фильм «Воз-

душные пираты»
19.00 Худ.фильм «Максим 

Перепелица»
21.00 Худ.фильм «Кому на 

Руси жить...»
23.30 Худ.фильм «Сенти-

ментальное путеше-
ствие на картошку»

01.00 Худ.фильм «Ночной 
мотоциклист»

02.30 Худ.фильм «О тех, 
кого помню и люблю»

04.00 Худ.фильм «Поздняя 
встреча»

05.30 Худ.фильм «Возьми 
меня с собой»

КИноКлуБ
06.25 Худ.фильм «Чёрная» 

комедия Тодда Со-
лондза

08.10 Худ.фильм «Суспи-
рия» 

10.00, 02.15 Худ.фильм 
«Тайный знак»

12.00, 04.00 Худ.фильм 
«Блеф»

14.00 Худ.фильм «По 
версии Барни» 

16.15 Худ.фильм «Доброе 
сердце» 

18.00 Худ.фильм «Будь что 
будет» 

20.00 Худ.фильм «День 
саранчи» 

22.30 Худ.фильм «Ма-
терик» 

00.05 Худ.фильм «Визан-
тийская принцесса» 

ноСтальГИЯ
05.00, 23.00 Док.фильм 

«Мир Улановой»
06.05 «Музыкальная 

мозаика»
06.25 «Телемемуары»
06.50 Худ.фильм «Почти 

смешная история». 1 
серия

08.00, 14.00, 20.00 «Еловая 
субмарина»

09.00, 15.00, 03.00 «Рож-
денные в СССР»

10.00 «Аншлаг? Аншлаг!»
11.00 «Позиция»
12.15 «По ту сторону 

рампы с улыбкой»
12.40 Худ.фильм «Почти 

смешная история». 2 
серия

16.00 «Взгляд»
17.00 «Веселые ребята»
18.15 «Бумеранг»
18.45 Телефильм «Цирк 

для моих внуков»
21.00 «Колба времени»
22.00 «Кинопанорама»
00.05 «Хорошо»
00.40 Худ.фильм «Что 

такое «Ералаш»?». 2 
серия

02.00 «Споемте, друзья!»
04.00 Фильм-монолог 

«Мне 90 лет, еще легка 
походка...»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
14 с.

20.00 Сериал «Бомж». 3 
серия

21.00 Сериал «Паутина-4», 
Ф 4 «Золотая пуля», 4 
серия

22.00 Сериал «Вход в 
лабиринт». 3 серия

23.30 Сериал «Вход в 
лабиринт». 4 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
15 серия

02.00 Сериал «Бомж». 4 
серия

03.00 Сериал «Паутина-5», 
Ф 1 «Это такая игра», 
1 серия

TV 1000
03.00 Драма «Молодость 

без молодости»
05.15 Приключения 

«Гвардейцы короля»
07.00 Комедия «Между 

небом и землей»
09.00 Драма «Господин 

Никто»
11.50 Комедия «Высший 

балл»
13.40 Комедия «Коэффи-

циент интеллекта»
15.30 Драма «Самый 

лучший»
17.30 Драма «Женщина из 

пятого округа»
19.00 Боевик «Охота за 

«Красным Октябрём»»
21.25 Драма «Сладкая 

полночь»
23.00 Комедия «В послед-

ний раз»
01.00 Триллер «Подозри-

тельные лица»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30 Мультсериал «Огги 
и кукарачи-3» (1)

07.00, 07.40 Мультсериал 
«Хроники Валькирии» 
(1)

08.00 Сериал «Кобра 11. 
Дорожная полиция»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55 Новое «Улётное 

видео по-русски»
10.40, 03.10 Сериал «Гон-

чие» (1)
11.45 Сериал «Гончие-2» (1)
12.55 Сериал «Братья» (1)
14.00, 15.05 Сериал «Сол-

даты» (1)
16.10 «Крылья России»
17.35 «Ударная сила»
18.00 «Когда Земля 

вскрикнет»
19.00, 19.50, 20.35, 21.30, 

22.15 «Сумасшедшее 
видео по-украински-2»

23.00 Сериал «Спартак. 
Кровь и песок» (3)

00.05, 01.05 Сериал 
«Секретные материа-
лы-6» (2)

01.55 Худ.фильм «Хищник 
Юрского периода» (2)

04.50 Сумасшедшая 
скрытая камера

05.15 Мультфильмы

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

06.15 Боевик «Орки»
08.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
10.00 Фильм ужасов «1408»
12.00 Драма «Окись»
14.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
16.00 Фильм ужасов «За-

копанные»
18.00 Триллер «Зеленая 

река»
20.00 Триллер «Опреде-

литель»
22.00 Боевик «Пригово-

ренные»
00.00 Мягкая эротика «Со-

блазны стриптиза»
01.30 Мягкая эротика «Пу-

мы выбирают черное»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом». 11 серия
03.50, 11.10 Сериал «Вы-

зов», 7 серия 
04.40 Сериал «Сваты - 4», 

12 серия
05.35, 11.05, 19.00, 20.45, 

02.55 «Окно в кино»
05.40 Комедия «История 

любви, или Новогодний 
розыгрыш»

07.00 Трагикомедия 
«Мама Ануш»

08.15 Худ.фильм «По-
единок»

10.00 Комедия «Марица»
12.00 Сериал «Оружие 

Зевса», закл
13.20 Боевик «Диверсант»
16.40 Мюзикл «Сильва»
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 12 серия
20.00 Сериал «Вызов», 8 

серия ()
20.50 Мелодрама «Путе-

шествие с домашними 
животными» 

22.30 Приключения 
«Один из нас»

00.10 Мюзикл «Матрос с 
«Кометы»

01.45 Драма «Ночь пред-
седателя»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Счастли-

вый рейс»
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 «Биндюж-

ник и король» 2 серия
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Феномен»
21.15 Комедия «Детектив 

по-русски»

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

мультфильм
07.35, 14.55 «Создано при-

родой»
08.05 «Сбросим лишнее»
08.30, 19.50 «Все про все»
08.45 «Восточные танцы»
09.50, 00.40 MaxxiМузыка
10.00, 16.00 «Вкус сыра»
11.20 Детский музыкаль-

ный фестиваль «ТВ 
Старт»

12.00 Сериал «Служба 
спасения. Отряд 112»

13.05 «Удивительный мир 
автомобилей»

16.45 Телеювелирторг
19.55 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.40 «Тур-Гламур»
21.30, 22.20 «Выдающиеся 

мужчины»
21.40 «Путеводитель 

выходного дня»
22.30 Худ.фильм «Сорок 

первый»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Урок для 
родителей 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Новый курс
19:50 – 20:00 Наследие

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

П’ятниця, 7 вересня
Cхід 6.22 Захід 19.29
Тривалість дня 13.07

Схід 22.24 
Захід 13.41

Близнюки
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ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 11.05, 

13.40, 23.50 Погода
06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00, 23.55 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.35 Шустер-Live
09.20 Школа юного супе-

рагента
10.45 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
11.10 Паралимпиа-

да-2012
12.10 Фестиваль юмора 

«Коблево»
13.45 Зеленый коридор
14.00, 19.35, 04.05 

Паралимпиада-2012. 
Плавание

14.40 В гостях у Д.Гордона
15.30 Золотой гусь
16.00 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы. Квалифика-
ция. Украина-Кипр

17.45 Международные 
соревнования по кон-
куру «Донбасс-тур»

19.05, 01.40 Мир атома
19.25, 01.30 Паралимпиа-

да-2012. Дневник
20.50 Обратная связь
21.00, 01.20 Итоги дня
21.10 Кабмин: событие 

недели
21.20 Украина инноваци-

онная
21.30, 22.55 Паралим-

пиада-2012. Легкая 
атлетика

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.30 Твой голос
00.20 «Это было не-

давно, это было 
давно...» Е.Шифрин и 
В.Коклюшкин

02.00 «Потомки» с 
Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.05 Телеакадемия
05.25 Мультсериал 

«Сандокан»

Канал «1+1»
06.15 Мультфильм 

«Смурфы»
07.00 «Настоящие врачи 

- 2»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба»
11.05 Худ.фильм «Гадание 

при свечах»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.15 «Операция красота 

2»
22.00 Худ.фильм «Обме-

няйтесь кольцами» (2)
00.10 Худ.фильм «Пере-

возчик» (2)
02.00 Худ.фильм «Послед-

нее танго в Париже» (3)
04.10 Худ.фильм «Нитро» 

(2)

Интер
04.40 «Большая политика»
08.55 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.50 Худ.фильм «Пари на 

любовь»
12.45 Худ.фильм «Когда на 

юг улетят журавли» (1)
16.55 «Юрмала 2011»
19.00 «Рассмешить 

комика»
20.00, 01.45 Подробности
20.30 Вечер бокса на Инте-

ре с Виталием Кличко. 
Студия. Гость-Леннокс 
Льюис

21.00 «Майдан’s 3»
23.00 «Большой бокс. 

Виталий Кличко & 
Мануэль Чарр»

02.15 Худ.фильм «Ордер 
на смерть» (2)

ICTV
05.20, 05.55 Погода
05.25 Факты
05.45 Свитанок
06.00 Другой футбол
06.30 Козырная жизнь
07.15, 03.50 Мультфильм 

«Скуби Ду и Пираты, на 
абордаж!»

08.45 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.25 Провокатор
12.45 Спорт
12.50 Смотреть всем!

14.00 Худ.фильм «Аме-
риканский ниндзя-4: 
Полное уничтожение»

16.30 Хоккей. Континен-
тальная лига: ХК ЦСКА 
Москва - ХК «Донбасс» 
Донецк

18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Двой-

ной КОПец»
21.20 Худ.фильм «Послед-

ний бойскаут» (2)
23.55 Наша Russia
00.50 Голые и смешные
01.45 Худ.фильм «Сово-

купность лжи» (2)
05.00 ПроЦiкаве

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

тележурнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Худ.фильм «Про 

друзей товарищей» 2 
серия 1 категория

11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 Худ.фильм «Минин 

и Пожарский» 1 
категория

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Вкусы культур»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 «Городской роман»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Я i мiй дiм»
23.00, 02.00 Худ.фильм 

«А был ли Каротин?» 1 
категория

04.30, 05.30 «Музыкальный 
калейдоскоп»

новый Канал
05.45 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Светлые головы
09.00 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.00 КабриоЛето. 

Лучшее
11.10 Пикник
12.05 Новый взгляд
13.05 Сериал «Воронины»
16.15 Худ.фильм «Вам 

письмо»
19.00 Мультфильм «Але-

ша Попович и Тугарин 
Змей»

20.40 Мультфильм «До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч»

22.00 Худ.фильм «Блон-
динка в законе»

00.00 Спортрепортер
00.05 Худ.фильм «Арн: 

Объединенное коро-
левство» (2)

02.10 Сериал «Спасти 
Грейс» (2)

02.50 Зона ночi Культура
02.55 Ах не говорiть менi 

про любов...
03.35, 04.40, 05.40, 06.10 

Зона ночi
03.40 Розквiт українського 

кiно
04.45 Становлення 

українського нiмого 
кiно

05.45 Чорний колiр по-
рятунку

СтБ
05.05 «Наши любимые 

мультфильмы: Ну, по-
годи!» (1)

06.05 Худ.фильм «Опасно 
для жизни!» (1)

07.45 «Караоке на Май-
дане»

08.45 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.55 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвiст»
11.25 «Зваженi та щасливi 

- 2»
15.55 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 «Х-Фактор - 3»
21.50 Худ.фильм «Опера-

ция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» (1)
00.00 «Детектор лжи - 2»
01.00 Худ.фильм «Девушка 

без адреса» (1)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.25, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 16.35 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50, 13.45, 16.20 Муль-

тфильмы
09.00, 20.40 В гостях у Дми-

трия Гордона. Иосиф 
Кобзон

10.00, 17.25, 05.35 Неиз-
вестная планета (1)

11.10 Худ.фильм «Небес-
ные ласточки» (1)

14.20 Арт City
15.00 За семь морей
17.00 Дневник для роди-

телей
18.15 Кумиры
18.30, 02.15 Социальный 

пульс выходных
19.00 Водная планета (1)
20.00, 02.40 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

21.50 Ванга. Предсказание
22.50 Кинофан: Худ.фильм 

«Напрямую» (2)
00.40 Худ.фильм «Интим-

ная одержимость» (3)
03.10 Ольвия
04.00 Социальный статус: 

ваш дом

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.25 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.15, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Чер-

ный плащ» (1)
10.35 Мультфильм «Не-

знайка на Луне» (1)
10.45 Дикие и смешные
11.10 Одна за всех
11.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
12.25, 13.25 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
12.50 ТЕТ
14.55 Худ.фильм «Моя 

супербывшая» (1)
16.55 Королева бала 2
18.55 Худ.фильм «Выкру-

тасы» (1)
21.05 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
22.10 Даешь молодежь!
22.35 Слава со Славеком 

Славиным
23.00 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 1 серия (3)
01.10 Худ.фильм «Красный 

жемчуг любви» (2)
02.35 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.10 Серебряный 

апельсин
07.00 Утро с «Украиной»
09.25 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
09.35, 11.00 Сериал «Ин-

терны» (1)
10.00 Тайны звезд
12.00, 03.40 Сериал «До-

рожный патруль -8» (1)
14.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
16.10, 19.20 Сериал «Рус-

ская наследница» (1)
19.00, 03.20 События
21.10 Худ.фильм 

«Уравнение со всеми 
известными» (2)

01.15 Худ.фильм «Король, 
дама, валет» (2)

02.50 Чистосердечное 
признание

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 06.55, 07.15, 08.10, 

08.55, 09.10, 10.10, 10.55, 
13.10, 15.10, 16.10, 17.20, 
17.55, 19.20, 23.40, 00.25, 
00.55, 02.35, 03.35, 
04.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 
23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»

11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия пуше-

ствий»
17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.25, 01.55 «Тема недели»
19.35, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30, 02.40 «Мастер-класс 

с Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.40 Худ.фильм «Джек 

Хантер: небесная 
звезда»

09.40 Худ.фильм «Ога-
рёва,6»

11.30 «Речовий доказ». 
Отравители века

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

13.00 Худ.фильм «Кидалы»
15.00 Сериал «УГРО»
19.00 Сериал «Крутые 

берега»
00.00 «Случайный сви-

детель»
00.25 Худ.фильм «Неудер-

жимые» (2)
02.05 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30, 10.00 Мультфильмы
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.15 Мультфильм «Ко-
роль и я» (1)

12.05 Мультфильм «Пла-
нета сокровищ» (1)

14.00 «Подари себе 
жизнь»

15.15 Худ.фильм «Учитель 
музыки» (1)

17.15 Сериал «Часы 
любви»

19.15 «КВН»
21.50 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.30 Сериал «Корабль»
02.00 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.45 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Светлые головы
08.40 «Транспортный 

меридиан»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.50 «Просто собака»
11.10 Пикник
12.05 Новый взгляд
13.05 Сериал «Воронины»
16.15 Худ.фильм «Вам 

письмо»
19.00 Мультфильм «Але-

ша Попович и Тугарин 
Змей»

20.40 Мультфильм «До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч»

22.00 Худ.фильм «Блон-
динка в законе»

00.00 Спортрепортер
00.05 Худ.фильм «Арн. 

Объединенное коро-
левство»

02.10 Сериал «Спасти 
Грейс»

02.50 Зона ночi Культура
02.55 Ах не говорiть менi 

про любов...
03.35, 04.40, 05.40, 06.10 

Зона ночi
03.40 Розквiт українського 

кiно
04.45 Становлення 

українського нiмого 
кiно

05.45 Чорний колiр по-
рятунку

Планета-СнГ
05.00 «Юрмала - 2012»
06.40, 07.15 Худ.фильм 

«Улыбнись, когда 
плачут звезды»

07.00, 10.00, 13.00 Вести
08.40 «Танцующая 

планета»
09.20 «Утренняя почта»
10.15 «Великие комби-

наторы»
11.05 Мультфильм
11.15 Сериал «Небесные 

родственники»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 Док.фильм «Во-

йна 1812 года. Первая 
информационная»

14.20 «Искатели»
15.15, 01.20 Худ.фильм 

«Медовый месяц»
17.05, 02.55 «Субботний 

вечер»
19.00 Вести в субботу
19.45 Худ.фильм «Русалка»
23.30 Худ.фильм «Дорогая 

моя доченька»

нтв-МИр
05.30 Худ.фильм «Щедрое 

лето»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Сегодня
07.20 Просто цирк
07.55 Главная дорога
08.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.25 Русская начинка
09.55 «Кулинарный по-

единок»
10.55 Квартирный вопрос
12.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-10»
14.15 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
15.25 Следствие вели...
16.20 «Очная ставка»
17.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память
18.25 «Профессия - ре-

портер»
18.55 «Программа мак-

симум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

19.55 « Русские сенсации»
20.50 Ты не поверишь!
21.45 «Луч Света».
22.15 Худ.фильм «Послед-

няя любовь киллера» 
из цикла «Важняк»

00.05 Сериал «Час 
Волкова»

02.00 «Ты суперстар. Бене-
фис: Люба, Любонька, 
Любовь. Концерт-испо-
ведь Л. Успенской»

03.55 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

04.25 Сериал «Адвокат»

Первый Канал
05.45, 06.10 Худ.фильм «Во 

бору брусника»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «1812. Бородино»
12.15 Худ.фильм «Война и 

мир». закл
15.45 Новый «Ералаш»
16.15 «КВН». Премьер-лига
18.15 «Да ладно!»
18.50 «Человек и закон»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 Худ.фильм «Далеко 

по соседству»
00.50 «Тихий дом»
01.20 Худ.фильм «Поздняя 

ягода»
02.45 Худ.фильм «Идеаль-

ный муж»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.20 Худ.фильм «Во бору 

брусника»
05.55 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «1812. Бородино»
09.15 Худ.фильм «Война 

и мир»
12.10 Новый Ералаш
12.40 «КВН». Премьер-лига
14.10, 15.15 Сериал «Хиро-

мант. Линии судеб»
15.00 Вечерние новости
16.20 «Да ладно!»
16.50 «Человек и закон»
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»
19.50 Худ.фильм «Анти-

киллер 2»
22.05 Худ.фильм «Поздняя 

ягода»
23.30 Худ.фильм «Идеаль-

ный муж»
01.00 Худ.фильм «Канику-

лы у моря»
02.05 «Поле чудес»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «2012»
10.00 Сериал «Основная 

версия». 7 серия «Шко-
ла выживания»

11.00 Сериал «Основная 
версия». 8 серия «Дом с 
привидениями»

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером» Гость 
программы. Алла 
Духова

13.00, 03.00 Худ.фильм «В 
огне брода нет»

14.30 Программа «Живое 
слово»

15.00, 02.00 Сериал 
«Жизнь и смерть Лёнь-
ки Пантелеева». 1 серия

16.00, 01.30 «Американ-
ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»

17.00, 05.00 Сериал 
«Агентство «Золотая 
пуля». 2 серия «Дело 
о серийном убийце» 
(часть 2)

18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Основная 

версия». 9 серия «Тихое 
место»

21.00 «Израиль за не-
делю»

22.00 Сериал «Основная 
версия». 10 серия 
«Скрытая угроза»

23.00 Худ.фильм «Труф-
фальдино из Бергамо» 
2 серии

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 Хосни Мубарак
08.00, 20.30 Семь чудес 

Украины
08.30 Правдивые исто-

рии. Казино с.1
09.30 Великие истории 

любви 20, 04.00 века. 
Хэмфри Богарт и Лорен 
Бакал

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Мэрилин, послед-

ние сеансы
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.00 Журналист и неза-

висимость
14.30 Музыка для 

взрослых
17.30 Правдивые исто-

рии. Охота за Красным 
Октябрем с.1

18.15 Цивилизация. Ши-
рак, жизнь в политике

19.30 Безумная неделя
20.40 Игра в слова и не 

только
21.30 Лекции и события
22.30 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Уильям 
Рэндольф Херст и 
Мэрион Дэвис

00.00 Клуб эротики

тв Центр
04.10 Марш-бросок
04.45 Мультфильм «Тара-

канище», «Две сказки»
05.20 Худ.фильм «Осенние 

колокола»
06.35 АБВГДейка
07.05 «День аиста»
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Док.фильм «Акулы 

перед судом»
08.45 Мультфильм «Мой-

додыр»
09.05 Худ.фильм «Волшеб-

ная лампа Аладдина»
10.30, 16.30, 18.00, 23.30 

События
10.50 Городское собрание
11.35 Худ.фильм «Гусар-

ская баллада»
13.20 Худ.фильм «Жизнь 

одна».
15.25 «День Города». 

Телеигра
16.45 «Петровка, 38»
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока».
18.10 Худ.фильм «Удачный 

обмен».
20.00 «Постскриптум»
21.00 «Крымфест». Музы-

кальный фестиваль
23.50 Худ.фильм «Дальше 

некуда». 
01.50 Док.фильм «Мужчи-

на и женщина. Почув-
ствуйте разницу». 

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
08.45 «Утренняя Почта с 

Пугачевой и Галкиным»
09.20 Вокруг смеха
11.00, 11.30 Док.фильм 

про кино
12.05 Худ.фильм «Легкая 

жизнь»
13.45 Худ.фильм «Девушка 

с гитарой»
14.55 Худ.фильм «Беше-

ные деньги»
16.30 Худ.фильм «12 

стульев»
22.25 Худ.фильм «Невезу-

чий папарацци»
23.45 Худ.фильм «Гуляка»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Столкновение с опас-
ностью»

10.35, 18.35, 02.35 Драма 
«Четыреста ударов»

12.20, 20.20, 04.20 Триллер 
«Догвилль» 

15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Монстры»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Сказки старого 
волшебника». 2 серия

06.05, 10.05, 14.15 Муль-
тсериал «Трое из Про-
стоквашино», «Легенда 
о старом маяке», «При-
ключения Хомы»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия», сказка «Коро-
левские зайцы», «Два 
жадных медвежонка»

08.00, 12.00 «Уроки тетуш-

ки Совы». «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», м/ф 
«Три новеллы», «При-
ключение на плоту»

15.00 Худ.фильм «Золотые 
рога»

16.10 Мультсериал «Кани-
кулы в Простокваши-
но», м/ф «Дед Мороз и 
Серый волк», «Веселая 
карусель» 21

17.00 Худ.фильм «Капитан 
«Пилигрима»

18.30 Сказка «При-
ключения барона 
Мюнхаузена»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Максим 

Перепелица»
09.00 Худ.фильм «Кому на 

Руси жить...»
11.30 Худ.фильм «Сенти-

ментальное путеше-
ствие на картошку»

13.00 Худ.фильм «Ночной 
мотоциклист»

14.30 Худ.фильм «О тех, 
кого помню и люблю»

16.00 Худ.фильм «Поздняя 
встреча»

17.30 Худ.фильм «Возьми 
меня с собой»

19.00 Худ.фильм «Трем-
бита»

21.00 Худ.фильм «Сатана»
23.00 Худ.фильм «Моло-

дая жена»
01.00 Худ.фильм «Девушка 

с характером»
02.30 Худ.фильм «Небы-

вальщина»
04.00 Худ.фильм «Отпуск в 

сентябре». 1 серия
05.30 Худ.фильм «Отпуск в 

сентябре». 2 серия

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «По 

версии Барни» 
08.15 Худ.фильм «Доброе 

сердце» 
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Будь что будет» 
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«День саранчи» 
14.30 Худ.фильм «Ма-

терик» 
16.05 Худ.фильм «Ужас-

ный Генри»
17.40 «Плюс кино»
18.10 Худ.фильм «Ан-

гличанин, который 
поднялся на холм, но 
спустился с горы»

20.00 Худ.фильм «Раз-
говор» 

22.00 Худ.фильм «Гол-
ливудленд (Смерть 
супермена)» 

00.10 Худ.фильм «Вечер-
нее платье» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Позиция»
06.15 «По ту сторону 

рампы с улыбкой»
06.40 Худ.фильм «Почти 

смешная история». 2 
серия

08.00, 14.00, 02.00 «Еловая 
субмарина»

09.00, 03.00 «Рожденные 
в СССР»

10.00 «Взгляд»
11.00 «Веселые ребята»
12.15 «Бумеранг»
12.45 Телефильм «Цирк 

для моих внуков»
15.00 «Колба времени»
16.00 «Кинопанорама»
17.00 «До и после...»
18.20 «Вокруг смеха»
19.50 «Шесть песен на 

бис»
21.00 Худ.фильм «Про-

щальные гастроли»
22.10 «50/50»
23.00 Док.фильм «Мир 

Улановой»
00.05 «Музыкальная 

мозаика»
00.25 «Телемемуары»
00.50 Худ.фильм «Почти 

смешная история». 1 
серия

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
15 серия

20.00 Сериал «Бомж». 4 
серия

21.00 Сериал «Паутина-5», 
Ф 1 «Это такая игра», 
1 серия

22.00 Сериал «Вход в 
лабиринт». 4 серия

23.30 Сериал «Вход в 
лабиринт». 5 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
16 серия

02.00 Сериал «Бомж». 5 
серия

03.00 Сериал «Паутина-5», 
Ф 1 «Это такая игра», 
2 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Высший 

балл»
04.50 Драма «Господин 

Никто»
07.30 Комедия «Суперз-

везда»
09.00 Драма «Самый 

лучший»
11.00 Драма «Женщина из 

пятого округа»

12.40 Боевик «Охота за 
«Красным Октябрём»»

15.10 Боевик «Час пик»
17.00 Боевик «Час пик 2»
19.00 Комедия «Гринберг»
21.00 Комедия «В послед-

ний раз»
23.00 Триллер «Подозри-

тельные лица»
01.00 Драма «Грозовой 

перевал»

«2+2»
06.00 Телемагазин
08.00, 08.45, 09.30 Муль-

тсериал «Хроники 
Валькирии» (1)

09.55 «Проспорт»
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями» (1)

13.15 «Нереальные 
истории»

13.50, 14.55, 16.00, 17.00 
Сериал «Версия» (1)

18.05 Худ.фильм «В ту 
сторону от войны»

20.10 Худ.фильм «Лейте-
нат Суворов»

22.15 «Облом.UA»
23.00 Сериал «Спартак. 

Кровь и песок» (3)
00.05, 01.05 Сериал 

«Секретные материа-
лы-6» (2)

01.55 Худ.фильм «Море 
дьявола» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
06.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
07.50 Триллер «Город 

призраков»
10.00 Драма «Эхо»
12.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
14.00 Триллер «Зеленая 

река»
16.00 Фильм ужасов «При-

манки»
18.00 Триллер «Жребий»
20.00 Комедия «Тринадца-

тый этаж»
22.00 Боевик «Доказатель-

ство смерти»
00.00 Мягкая эротика «Пу-

мы выбирают черное»
01.30 Мягкая эротика 

«Фирменные штучки»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 12 серия
03.50 Сериал «Вызов», 8 

серия ()
04.40 Боевик «Диверсант»
08.05 Худ.фильм «И с Вами 

снова я»
09.20 Комедия «Лето 

рядового Дедова»
10.25 Худ.фильм «По-

прыгунья»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Комедия «История 

одного подзатыльника»
12.40 Худ.фильм «Ещё раз 

про любовь»
14.15 Комедия «Приходи 

на меня посмотреть...»
15.55 Детектив «Миллио-

ны Ферфакса»
17.20 Худ.фильм «Кукуш-

ка» ()
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 13 серия
20.00 Трагикомедия 

«Граффити» ()
22.00 Мюзикл «Бумбараш»
00.10 Детектив «Рассле-

дование»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Старый 

всадник»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Феномен»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Лифт ухо-

дит по расписанию»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Банзай»

mAXXI-TV
06.30, 17.30, 01.15 

MaxxiМузыка
07.50 «Сделано руками»
08.30, 18.05 Йога
09.20, 12.30, 14.55 Союз-

мультфильм
10.20 «Путеводитель 

выходного дня»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Сейшн»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
17.55 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.55 Худ.фильм «Сорок 

первый»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.50 Худ.фильм «Жизнь 

по лимиту»

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

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Новый курс
09:50 – 10:00 Наследие 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 8 вересня
Cхід 6.23 Захід 19.27
Тривалість дня 13.04

Схід23.09 Захід 14.35
Остання чверть

БлизнюкиАдріана, Наталія
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.30, 08.55, 15.05, 

18.10, 00.30 Погода
06.10 Мультфильм
06.25 Мировой рекорд 

украинской песни
07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.30, 00.50 Гималаи 

В.Щербачева
09.00 Смешной и еще 

смешнее
09.25 Кто в доме хозяин?
09.45 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.20 Страну - народу
10.35 Караоке для 

взрослых
11.30, 20.30 Ближе к 

народу
12.05 Шеф-повар страны
13.00 Золотой гусь
13.25 Худ.фильм «Калина 

красная»
15.15 Паралимпиа-

да-2012. Дневник
15.25 Паралимпиа-

да-2012. Футбол. Матч 
за бронзу

16.45 Честь имею при-
гласить

17.30 Деловой мир. 
Неделя

18.15 Фестиваль юмора 
«Коблево». Группа 
«Фристайл»

19.35 Фестиваль юмора 
«Коблево». Дуэт 
«Кролики»

21.00, 01.25 Итоги дня
21.10 Официальная 

хроника
21.20 Главный аргумент
21.30, 01.35 Паралимпи-

ада-2012. Церемония 
закрытия

00.35 Олимпийский 
вызов

01.20 Тройка, Кено, 
Максима

04.35 Мультсериал 
«Сандокан»

05.00 Околица
05.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

Канал «1+1»
06.00 Худ.фильм «Власте-

лины шторма»
08.05 «Ремонт +»
09.00 Лотерея «Лото-За-

бава»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба»
11.05 Худ.фильм «Гадание 

при свечах»
19.30, 23.20 «ТСН-неделя»
20.15 Худ.фильм «Моя 

сумасшедшая семья»
22.20 «Светская жизнь»
00.05 Худ.фильм «Бру-

клинские копы» (2)
02.45 Худ.фильм «За 

гранью» (3)
04.30 Худ.фильм «Полу-

ночный ковбой» (2)

Интер
03.35 Сериал «Две судьбы. 

Новая жизнь»
04.00, 20.00 «Подробности 

недели»
04.40 «Знак качества»
06.00 «Большой бокс. 

Виталий Кличко & 
Мануэль Чарр»

08.50 Док.фильм «Кличко»
11.20 Худ.фильм «Брилли-

антовая рука» (1)
13.30 Сериал «Биение 

сердца» 1-4сс
17.50 Сериал «Анна Гер-

ман» 1-2сс
21.05 Сериал «Анна Гер-

ман» 3-4сс
23.15 «Что? Где? Когда? «
00.35 Худ.фильм «Фран-

цузская улица»
02.30 Худ.фильм «Грабите-

ли поездов»

ICTV
06.25, 06.45 Погода
06.30 Факты
06.50 Квартирный вопрос
07.40 Анекдоты по-

украински
08.20 Дача
08.50 Смотреть всем!
09.55 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Максимум в Украине
13.50 Наша Russia
14.10 Худ.фильм «Любовь 

в большом городе»
16.05 Худ.фильм «Двой-

ной КОПец»
18.45 Факты недели
19.30 Худ.фильм 

«О.Р.У.Ж.И.Е»
21.25 Худ.фильм «Послед-

ний герой» (2)
23.30 Худ.фильм «Послед-

ний бойскаут» (2)
01.55 Худ.фильм «Аме-

риканский ниндзя-4: 
Полное уничтожение»

03.40 Интерактив. Еже-
недельник

03.55 ПроЦiкаве
04.35 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Док.фильм «Побачи-

ти iншi часи»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Худ.фильм 

«Волочаевские дни» 1 
категория

18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Городской роман»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я i мiй дiм»
01.00 «Магiя пироди»
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
06.10 Сериал «Последний 

аккорд»
07.00, 08.25 Светлые 

головы
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.50 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.15 ЛОЛ
11.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.00 Мультфильм «Але-

ша Попович и Тугарин 
Змей»

16.45 Мультфильм «До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч»

18.05 Худ.фильм «Блон-
динка в законе»

20.05 Худ.фильм «Такси» 
(2)

22.00 Худ.фильм «Блон-
динка в законе-2»

23.55 Спортрепортер
00.00 Худ.фильм «Семь» 

(2)
02.25 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
03.05 Зона ночi Культура
03.10 Невгамовний 

Пантелеймон
03.40, 04.30, 05.20 Зона 

ночi
03.45 Третя влада
04.35 Вище неба
05.05 Зоря вечiрняя

СтБ
05.15 «Наши любимые 

мультфильмы: Ну, по-
годи!» (1)

06.50, 01.15 Худ.фильм 
«Человек родился» (1)

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.10, 00.15 «Невероятные 

истории любви»
11.10 «Караоке на Май-

дане»
12.15 «МастерШеф - 2»
16.05 «Х-Фактор - 3»
19.00 «Битва экстрасен-

сов»
20.05 Худ.фильм «Отцов-

ский инстинкт» (1)

тонИС
06.00, 04.00 Чудаки
06.30 Мультфильмы
06.40, 19.00, 05.15 Водная 

планета (1)
07.35, 20.35 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 12.10, 16.35, 18.55, 

20.05 Погода
08.55 Ванга. Предсказание
10.00, 02.40 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.40 Ф-стиль
11.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Иосиф Кобзон
12.10 Худ.фильм «Достоя-

ние республики» (1)
14.45 За семь морей
15.30 Арт City
16.25, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.20, 04.50 Неизвестная 

планета (1)
17.55, 02.00 Будь в курсе!
18.30, 02.20 Мир за неделю
20.10 Кумиры
21.00 Прощай! Прости... 

ХХ век (1)
22.10 Кинофан: Худ.фильм 

«Герой семьи» (2)
00.20 Худ.фильм «Писа-

тельские страсти» (3)
03.10 Феодоро

тет
06.00 ТЕТ
06.25 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.15, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Чер-

ный плащ» (1)
10.35 Мультфильм «Не-

знайка на Луне» (1)
10.45 Худ.фильм «Младе-

нец на прогулке» (1)
12.45 Худ.фильм «Моя 

супербывшая» (1)
15.00 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
16.00, 22.05 Сериал «Вось-

мидесятые» (1)
17.00 Худ.фильм «Выкру-

тасы» (1)
19.00 Мистер Трололо
19.55 Даешь молодежь!
21.00 Одна за всех
23.10 Сериал «Ходячие 

мертвецы» 3 серия (3)
01.10 Дурнев + 1
01.35 Худ.фильм «Бум 

2» (1)
03.15 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.40 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00 Худ.фильм «Сердце 

дракона» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экранов
11.00 Сериал «Дорожный 

патруль - 8» (1)
14.00 Сериал «Преступле-

ние будет раскрыто» (1)
16.10 Сериал «Бигль» (1)
18.10, 19.30 Сериал «Ин-

терны» (1)
19.00, 03.40 События 

недели
22.15 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.15 Сериал «Ментовские 

войны - 4» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
09.10, 10.55, 11.15, 13.10, 
14.10, 14.55, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.50, 19.20, 00.25, 
00.40, 03.25, 06.25 
«Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.20 «Окно в Америку»
10.10 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10 «Жизнь интересна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Машина времени»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.15 «Налоги»
17.30, 04.10 «Новости 

Киевщины»
18.15, 04.40 «Большая 

политика»
19.30, 01.10, 05.10 Обще-

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

20.50, 02.20, 03.30, 06.20 
«Тема недели»

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30, 03.35, 04.35 «Обзор 

прессы»
03.00 «Время-Тайм»
03.40 «Територия закона»
04.30 «Хроника недели»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.15 Сериал «Однажды в 

Ростове»
11.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Лихая 
гастроль Домушника

12.00, 04.10 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Раскол»
15.05 Сериал «Крутые 

берега»
19.00 Сериал «Каменская 

- 3»
22.50 Худ.фильм «Крест-

ный отец - 2» (2)
02.35 «Речовий доказ»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильм «Ко-

роль и я» (1)
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.00 Мультфильмы
10.10 Мультфильм «Пла-

нета сокровищ» (1)
12.05 Худ.фильм «Их по-

меняли телами» (1)
14.10 Секреты судьбы
15.10 Сериал «Часы 

любви»
19.05 «КВН»
21.50 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.30 Сериал «Корабль»
02.00 Ночная жизнь

11 Канал
06.10 Сериал «Последний 

аккорд»
07.00, 08.25 Светлые 

головы
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.15 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.50 Тележрнал «Пассаж»
10.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.25 «Родительский 

клуб»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.30 «Хит-парад FM-TV»
11.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
15.00 Мультфильм «Але-

ша Попович и Тугарин 
Змей»

16.45 Мультфильм «До-
брыня Никитич и Змей 
Горыныч»

18.05 «36.6»
18.35 «Вечерний раз-

говор»
19.00, 04.35 «Новости 

недели»
19.40 «Рекламная кухня»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Ваше право»
22.00 Худ.фильм «Блон-

динка в законе-2»
23.55 Спортрепортер
00.00 Худ.фильм «Семь»
02.25 Сериал «Спасти 

Грейс»
03.05 Зона ночi Культура
03.10 Невгамовний 

Пантелеймон

Планета-СнГ
04.55 «Вся Россия»
05.05 Худ.фильм «Русалка»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.00, 13.00 Вести
10.15 «Смехопанорама»
10.45 «В мире животных»
11.15 Сериал «Небесные 

родственники»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Игорь Ясулович. 

Актерские пробы»
14.15 «Городок»
15.05, 02.20 Худ.фильм 

«Отчий дом»
17.05 «Смеяться раз-

решается»
19.00 Вести недели
20.30 Худ.фильм «Личное 

дело майора Баранова»
22.30 «Открытие нового 

политического сезона»
00.20 Худ.фильм «Ночной 

таверны огонек»
04.00 «Городок». Дайд-

жест

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Сегодня
07.20 Сказки Баженова
07.50 «Живут же люди!»
08.20 Их нравы
09.20 «Первая передача»
09.50 «Неопознанные 

живые объекты»

10.20 Едим дома!
10.55 Дачный ответ
12.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-10»
14.10 «Развод по-русски»
15.25 «Локомотив». 

Команда на взлет
16.20 И снова здрав-

ствуйте!
17.20 Золотая пыль
18.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
19.00 Чистосердечное 

признание
19.50 Док.фильм «Иосиф 

и Нелли»
20.35 «Тайный шоу-

бизнес»
21.30 «Метла»
22.25 Худ.фильм «Тайна 

смерти отца Веня» из 
цикла «Важняк»

00.15 Сериал «Час 
Волкова»

02.10 «Ты суперстар. Бене-
фис: Ирина Аллегрова. 
Исповедь несломлен-
ной женщины»

04.20 «Всемирная шахмат-
ная Олимпиада-2012»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.35 Худ.фильм «Я родом 

из детства»
08.05 «Армейский 

магазин»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
10.55 «1812. Изгнание»
12.15 «Да ладно!»
12.50 «Роман со зверем»
13.55 Худ.фильм «Укроти-

тельница тигров»
15.50 «Женщины в поис-

ках счастья»
16.45 Худ.фильм «Ширли-

Мырли»
19.25 Праздничный 

концерт
21.00 «Время»
22.10 «Больше, чем 

золото»
23.05 Худ.фильм «Бабло»
00.45 Худ.фильм «Клетка 

для канареек»
02.00 Сериал «Сердце 

Марии»
02.50 Худ.фильм «Ан-

нушка»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Гении и злодеи
03.50 Худ.фильм «Я родом 

из детства»
05.20 «Армейский 

магазин
05.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.00 «Здоровье»
07.15 «Пока все дома»
08.00 «1812. Изгнание»
09.15 «Да ладно!»
09.50 «Роман со зверем»
10.50 Худ.фильм «Укроти-

тельница тигров»
12.40 «Женщины в поис-

ках счастья»
13.30 Ералаш
13.55 Худ.фильм «Ширли-

Мырли»
16.25 Праздничный 

концерт
18.00 Воскресное «Время»
19.10 «Больше, чем 

золото».
19.55 Худ.фильм «Бабло»
21.30 «Тихий дом» на 

Венецианском кинофе-
стивале

22.00 Худ.фильм «Если бы 
я был начальником...»

23.20 Худ.фильм «Клетка 
для канареек»

00.30 Худ.фильм «Ан-
нушка»

RTVI
06.00, 08.20, 01.30 «Муль-

тфильмы»
07.00 «Сказка, рассказан-

ная ночью»
09.00 «Сканер»
10.00 Сериал «Основная 

версия». 9 серия «Тихое 
место»

11.00 Сериал «Основная 
версия». 10 серия 
«Скрытая угроза»

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Худ.фильм 

«Бэла»
15.00, 02.00 Сериал 

«Жизнь и смерть Лёнь-
ки Пантелеева». 2 серия

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 Премьера програм-
мы «Euromaxx. Окно в 
Европу»

17.00, 05.00 Сериал «Агент-
ство «Золотая пуля». 
3 серия «Дело о про-
курорше в постели»

18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Основная 
версия». 11 серия 
«Рыночные отношения»

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Основная 
версия». 12 серия 
«Квартирный вопрос» 
(заключительная)

23.00 Худ.фильм «История 
про Ричарда, милорда и 
прекрасную жар-птицу»

TBI
07.00 Мэрилин, послед-

ние сеансы
08.30 Правдивые исто-

рии. Казино с.2
09.30 Великие истории 

любви 20, 04.00 века. 
Уильям Рэндольф Херст 
и Мэрион Дэвис

10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.00 Семь чудес Украины
12.10 Игра в слова и не 

только
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.00 Журналист и неза-

висимость
14.30 Об избранниках
15.30 Хосни Мубарак
17.30 Правдивые исто-

рии. Охота за Красным 
Октябрем с.2

18.15 Цивилизация. Диа-
на. История принцессы

19.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

20.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

20.30 Итоги с Вахтангом 
Кипиани

21.30 Лекции и события
22.30 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Хэмфри 
Богарт и Лорен Бакал

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Роза» (1)

тв Центр
04.00 Мультфильм «Золо-

та антилопа», «Винни-
Пух», «Винни-Пух идет 
в гости»

04.20 Реальные истории. 
«Возвращение звезды»

04.55 Худ.фильм «Волшеб-
ная лампа Аладдина»

06.20 Крестьянская 
застава

06.55 «Взрослые люди»
07.30 Фактор жизни
08.00 Док.фильм «Болтов-

ня гиппопотама»
08.45 Наши любимые 

животные
09.15 «Барышня и 

кулинар»
09.45 «Сто вопросов 

взрослому»
10.30, 23.30 События
10.45 Док.фильм «Од-

нажды двадцать лет 
спустя»

11.15 Худ.фильм «Од-
нажды двадцать лет 
спустя».

12.50 «Смех с доставкой 
на дом»

13.20 «Приглашает Борис 
Ноткин»

13.50 Московская неделя
14.25 «Доказательства 

вины. Победителей 
судят»

15.15 Док.фильм «Нико-
лай Олялин. Раненое 
сердце».

16.00 Худ.фильм «Своя 
правда».

20.00 «В центре событий»
21.00 «Крымфест». Музы-

кальный фестиваль
23.50 Худ.фильм «Шансы 

есть».
01.50 Док.фильм «Руссо 

туристо. Впервые за 
границей».

Энтер-ФИльМ
05.45 Мультфильм СССР
08.35 «Утренняя Почта с 

Пугачевой и Галкиным»
09.10 Вокруг смеха
10.50, 11.20 Док.фильм 

про кино
11.55 Худ.фильм «Мнимый 

больной»
14.20 Худ.фильм «Светлая 

личность»
15.50 Худ.фильм «Осто-

рожно, бабушка!»
17.25 Худ.фильм «Респу-

блика ШКИД»
19.15 Худ.фильм «Полоса-

тый рейс»
20.55 Худ.фильм «На 

Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять 
идут дожди»

22.40 Худ.фильм «Гуляка»
00.30 Худ.фильм «Невезу-

чий папарацци»
02.10 Киноляпы
03.25 Саундтреки
04.40 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Адмирал»
11.10, 19.10, 03.10 Комедия 

«Париж»
13.25, 21.25, 05.25 Комедия 

«Нянька по вызову»
15.05, 23.05, 07.05 Фанта-

стика «Ящик Ковака» 

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Золотые рога»
06.10, 10.10, 14.10 Мультсе-

риал «Каникулы в Про-
стоквашино», м/ф «Дед 

Мороз и Серый волк», 
«Веселая карусель» 21

07.00, 11.00 Худ.фильм «Ка-
питан «Пилигрима»

08.30, 12.30 Сказка «При-
ключения барона 
Мюнхаузена», м/ф 
«Путаница»

15.00 Худ.фильм «Старая, 
старая сказка»

16.35 Мультсериал «Зима 
в Простоквашино», м/ф 
«Веселые картинки»

17.00 Мультфильм «Под-
водные береты»

18.10 Сказка «Яблочный 
пирог», м/ф «Когда 
зажигаются елки»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Трем-

бита»
09.00 Худ.фильм «Сатана»
11.00 Худ.фильм «Моло-

дая жена»
13.00 Худ.фильм «Девушка 

с характером»
14.30 Худ.фильм «Небы-

вальщина»
16.00 Худ.фильм «Отпуск в 

сентябре». 1 серия
17.30 Худ.фильм «Отпуск в 

сентябре». 2 серия
19.00 Худ.фильм «Коо-

ператив «политбюро» 
или Будет долгим 
прощание»

21.00 Худ.фильм «Неиз-
вестный»

23.00 Худ.фильм «Тартюф»
01.00 Худ.фильм «День и 

вся жизнь»
02.30 Худ.фильм «Грибной 

дождь»
04.00 Худ.фильм «Новая 

Шахерезада». 1 серия
05.30 Худ.фильм «Новая 

Шахерезада». 2 серия

КИноКлуБ
06.30 Худ.фильм «Ма-

терик» 
08.05 Худ.фильм «Ужас-

ный Генри»
10.00, 04.00 Худ.фильм 

«Англичанин, который 
поднялся на холм, но 
спустился с горы»

12.00 Худ.фильм «Раз-
говор» 

14.00 Худ.фильм «Гол-
ливудленд (Смерть 
супермена)» 

16.10 Худ.фильм «По-
целуйчики»

18.00 Худ.фильм «Необы-
чайная отвага»

20.00 Худ.фильм «Убей 
меня» 

21.35 «Плюс кино»
22.05 Худ.фильм «Двойник 

дьявола» 
00.00 Худ.фильм «Психо» 
02.00 Худ.фильм «Вечер-

нее платье» 

ноСтальГИЯ
05.00 «Веселые ребята»
06.15 «Бумеранг»
06.45 Телефильм «Цирк 

для моих внуков»
08.00, 02.00 «Еловая 

субмарина»
09.00 «Колба времени»
10.00 «Кинопанорама»
11.00 «До и после...»
12.20 «Вокруг смеха»
13.50 «Шесть песен на 

бис»
15.00 Худ.фильм «Про-

щальные гастроли»
16.10 «50/50»
17.00 «Музыкальный 

ринг»
18.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
19.00 Телеспектакль 

«Стихи о прекрасной 
даме»

20.00 Встреча в 
концертной студии 
«Останкино»

21.20 «Что? Где? Когда?»
23.00 «Позиция»
00.15 «По ту сторону 

рампы с улыбкой»
00.40 Худ.фильм «Почти 

смешная история». 2 
серия

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
16 серия

20.00 Сериал «Бомж». 5 
серия

21.00 Сериал «Паутина-5», 
Ф 1 «Это такая игра», 
2 серия

22.00 Сериал «Вход в 
лабиринт». 5 серия

23.30 Сериал «Никколо 
Паганини». 1 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
17 серия

02.00 Сериал «Бомж». 6 
серия

03.00 Сериал «Паутина-5», 
Ф 1 «Это такая игра», 
3 серия

TV 1000
03.00 Драма «Грозовой 

перевал»
04.55 Комедия «Суперз-

везда»
06.30 Боевик «Час пик»
08.20 Боевик «Час пик 2»
10.00 Драма «Каждое вос-

кресенье»

13.00 Комедия «Гринберг»
15.00 Комедия «Свидание 

со звездой»
17.00 Комедия «Материн-

ство»
19.00, 01.20 Боевик «Шафт»
20.50 Комедия «Любовный 

менеджмент»
22.30 Драма «Ночи в стиле 

буги»

«2+2»
06.00, 05.00 Телемагазин
08.00 Журнал Лиги Чемпи-

онов УЕФА 2012-2013 (1)
08.45, 09.30 Мультсериал 

«Хроники Валькирии» 
(1)

10.00, 11.05, 12.10 Сериал 
«Охотники за древ-
ностями» (1)

13.15 «НЛО. Операция 
«Сокрытие»

14.20 «Мир после 2012. Во-
площение пророчеств»

15.40 Худ.фильм «Моло-
дые стрелки»

18.10 Худ.фильм «Побег из 
Шоушенка»

21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40, 00.05 Сериал «Спар-

так. Кровь и песок» (3)
01.15 Худ.фильм «Лаби-

ринт демонов» (3)
02.45, 03.55 Худ.фильм 

«Буйная» (1)

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Город 

призраков»
06.10 Драма «The Echo»
08.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
10.00 Фильм ужасов «При-

манки»
12.00 Комедия «Спрячь 

это подальше»
14.00 Триллер «Жребий»
16.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
18.00 Боевик «Подрыв-

ники»
20.00 Мелодрама «Не-

уловимый»
22.00 Боевик «Планета 

страха»
00.00 Мягкая эротика 

«Фирменные штучки»
01.30 Мягкая эротика «Го-

рячие и неутомимые»

доМ КИно
03.00 Сериал «Танго с 

ангелом», 13 серия
03.50 Трагикомедия 

«Граффити» ()
05.55 Комедия «Полу-

станок»
07.05 Мелодрама «Не хо-

чу быть несчастливым»
08.15 Комедия «Привет от 

Чарли-трубача»
09.35 Худ.фильм «Анна 

Каренина»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Мелодрама «Пять 

вечеров»
13.45 Сериал «Сваты - 4»
17.15 Драма «Всадник по 

имени Смерть» ()
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом», 14 серия
20.00 Комедия «Покров-

ские ворота»
22.15 Худ.фильм «Блок-

пост» ()
23.45 Комедия «Ссора в 

Лукашах»
01.20 Детектив «Загон» ()

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 «Лифт ухо-

дит по расписанию»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Секрет 

Фараона»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Фантоц-

ци» 2000

mAXXI-TV
06.30, 17.50, 23.55 

MaxxiМузыка
07.50 «Сделано руками»
08.30, 18.30 Йога
09.20, 11.50 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.50 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
12.10 «Трудный вопрос»
13.00, 22.05 «Все про все»
14.20 «Детский музыкаль-

ный фестиваль «ТВ 
Старт»

15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
19.05 Худ.фильм «Жизнь 

по лимиту»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.10 Портретные очер-

ки. Александр Абдулов
23.05 «КиноМакси»

трК «КрИворІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

Неділя, 9 вересня
Cхід 6.25 Захід 19.24
Тривалість дня 12.59

Схід 00.02 
Захід 15.22

РакСавва, Анфиса
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ПОНЕДІЛОК, 3 вересня ВІВТОРОК, 4 вересня СЕРЕДА, 5 вересня ЧЕТВЕР, 6 вересня П’ЯТНИЦЯ, 7 вересня СУБОТА, 8 вересня НЕДІЛЯ, 9 вересня
СПорт 1

06.15, 17.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Фейенорд

08.15, 02.40 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Локомотив - Спартак

10.10, 04.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - АЗ

12.10 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. Финал. 
Иснер - Бердих

15.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Ноттингем Форест 
- Чарльтон

19.20 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор 4-го тура

21.00 Гольф. PGA Tour. Deutsche 
Bank Championship. Четвер-
тый день. LIVE

02.15 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

04.25 Кубок мира по срельбе из 
лука. Обзор

СПорт 2
06.25, 17.40, 02.45 Теннис. АТР. 

Winston-Salem Open. Север-
ная Каролина, США. Финал. 
Иснер - Бердых

09.05 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012, 05.25 г. Габон. Обзор

09.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Ноттингем Форест - 
Чарстон

11.30, 20.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.05, 06.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Рубин - Терек

14.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - АЗ

15.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Локомотив - Спартак

21.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Фейенорд

23.00 Турнир по смешанным 
видам боевых искусств 
Glory World Series. Москва, 
Росия

EurosporT
04.00, 08.00, 10.45 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
День 7.

09.30, 15.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 15.

10.30 Мотоспортивный 
уикенд.

14.25 Бизнес класс. Журнал.
14.30 Экстремальные виды. 

Приключения на Монблане.
16.00 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 16.
18.45 Теннис. Открытый чемпи-

онат США. День 8.

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 22.10, 00.25, 

02.30 Футбол NEWS
06.15, 12.45 Барселона - Вален-

сия. Чемпионат Испании
08.15, 16.15 Шахтер - Динамо. 

Чемпионат Украины
10.15 Ворскла - Днепр. Чемпио-

нат Украины
12.15 Futbol Mundial
14.45 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
15.15 Street Style
15.20 Док.фильм «Юрий Семин. 

Двенадцатый игрок»
18.15 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
19.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
20.05 Чемпионат Англии. 

Обзор тура. Премьера
21.05 Чемпионат Германии. 

Обзор тура. Премьера
22.25 LIVE. Бетис - Атлетико. 

Чемпионат Испании
00.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
01.40, 04.40 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
02.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
03.45 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
05.30 Промо + Новости

СПорт 1
06.45, 00.25, 04.25 Футбол. Ан-

глия. nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттингем 
Форест - Чарльтон

08.40, 16.35, 23.50 Англия. 
Обзор Футбольной лиги

09.15, 17.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор 4-го тура

10.20, 02.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Рубин - Терек

12.15 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Фейенорд

14.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Локомотив - Спартак

18.10 Гольф. Портреты
19.00 Гольф. PGA. Deutsche 

Bank Championship. Обзор 
турнира

20.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

20.45 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. Финал. 
Иснер - Бердих

СПорт 2
07.50, 20.40, 02.25 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
08.20, 05.20 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Локомотив - Спартак

10.15, 15.15 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

10.50, 15.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

11.55, 23.45 Теннис. АТР. Atlanta 
Tennis Championships. 
Атланта, США. 1/4 финала. 
Соеда - Нишикори

13.15, 01.00 Теннис. АТР. Atlanta 
Tennis Championships. 
Атланта, США. 1/4 финала. 
Роддик - Рассел

14.40, 04.45 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

16.55 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Рубин - Терек

18.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - АЗ

21.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

21.50 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Ноттингем Форест - 
Чарстон

02.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Фейенорд

EurosporT
04.00, 08.00, 12.00, 16.00 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
День 8.

09.45 Мотоспортивный 
уикенд.

10.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20, 13.30 
лет. Женщины. 1/2 финала.

15.30 Ралли IRC. Чехия. Обзор 
этапа.

18.00 Теннис. Открытый чемпи-
онат США. День 9.

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.50, 03.00 

Футбол NEWS
06.10, 13.00, 19.40, 04.05 Чемпи-

онат Испании. Обзор тура
07.05, 11.05, 14.45, 16.30, 18.30, 

21.30 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

08.15 Бетис - Атлетико. Чемпио-
нат Испании

10.15, 14.00, 20.40, 03.15 Чемпи-
онат Италии. Обзор тура

12.00, 17.30 Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура

15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
19.30 Street Style
22.50 Шахтер - Динамо. Чемпи-

онат Украины
01.05 Реал - Гранада. Чемпионат 

Испании
05.00 Промо + Новости

СПорт 1
06.15, 14.50, 22.15 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. ПСВ - АЗ

08.10, 16.45, 00.10 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор тура

08.45 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

09.20, 00.45 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Север-
ная Каролина, США. Финал. 
Иснер - Бердих

12.20 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Локомотив - Спартак

14.15 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

17.20 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Рубин - Терек

19.15, 05.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор 4-го тура

20.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Ноттингем Форест 
- Чарльтон

03.50 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Ноттингем Форест 
- Уиган

СПорт 2
07.10, 12.40, 19.10 Футбол. 

Англия. Обзор Футбольной 
лиги

07.40, 18.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

08.45 Теннис. АТР. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. Соеда - 
Нишикори

10.10, 23.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

10.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Фейенорд

13.15 Теннис. АТР. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. Иснер - 
Роддик

15.40 Теннис. АТР. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. Соеда - 
Мюллер

17.00 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

19.40, 03.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - АЗ

21.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Локомотив - Спартак

00.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Ноттингем Форест - 
Чарстон

01.55 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Рубин - Терек

05.30 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

EurosporT
04.00, 08.00, 12.00 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
День 9.

09.55, 11.55 Бизнес класс. 
Журнал.

10.00 Экстремальные виды. 
Приключения на Монблане.

10.30 Олимпийский журнал.
11.00 Велоспорт. Вуэль-

та. Этап 16.
16.00 Велоспорт. Вуэль-

та. Этап 17.
18.45 Теннис. Открытый 

чемпионат США. 1/4 
финала.

Среда, 5 СентЯБрЯ
ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 00.50, 

03.00 Футбол NEWS
06.10 Чемпионат Ита-

лии. Обзор тура
07.00, 14.40, 04.15 

Чемпионат Германии. 
Обзор тура

08.15 Ворскла - Днепр. 
Чемпионат Украины

10.15, 22.50 Барселона - 
Валенсия. Чемпионат 
Испании

12.15 Журнал. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.40 Тоттенхем - 
Норвич. Чемпионат 
Англии

15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

16.00, 17.00, 17.25, 19.55 
Футбол LIVE

16.30 LIVE. Жеребьевка 
1/16 финала. Кубок 
Украины

17.55 LIVE. Сталь - Ни-
колаев. Чемпионат 
Украины. Первая Лига

20.30 Шахтер - Динамо. 
Чемпионат Украины

01.05 Сталь - Николаев. 
Чемпионат Украины. 
Первая Лига

03.15 Чемпионат Ан-
глии. Обзор тура

05.15 Промо + Новости

СПорт 1
06.45 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Рубин - Терек
08.40, 01.10 Футбол. Англия. 

Сезон 2012-2013. Ноттингем 
Форест - Чарльтон

10.35, 19.35 Футбол. Россия. 
Локомотив - Спартак

12.30, 17.40, 23.30 Англия. 
Обзор Футбольной лиги

13.10, 18.20, 03.05 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига. 
Обзор тура

13.45, 03.35 Футбол. Англия. Норт-
хэмптон - Вулверхэмптон

15.40, 21.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Сезон 2012-
2013. Витесс - Фейенорд

19.00 Гольф. Обзор
00.05 Гольф. Обзор турнира 

Kharkov Open 2012
05.25 Теннис. АТР. Winston-

Salem Open. Финал

СПорт 2
06.00 Теннис. АТР. Atlanta Tennis 

Championships. 1/2 финала. 
08.25 Теннис. АТР. Atlanta Tennis 

Championships. 1/2 финала. 
09.45 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины
10.40, 20.05, 05.40 Гольф. Обзор
11.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - АЗ

13.00, 19.05, 02.15 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

14.05, 23.05 Теннис. Atlanta 
Tennis Championships. Финал

16.40, 05.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Обзор

17.15 Футбол. Англия. Сезон 
2012 - 2013. Ноттингем 
Форест - Чарстон

20.35, 01.40 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

21.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Рубин - Терек

03.15 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Локомотив - Спартак

EurosporT
04.00, 08.00, 10.30, 18.45 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
1/4 финала.

09.30, 16.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 17.

12.00 Теннис. Открытый чемпи-
онат США. День 3.

17.00 Велоспорт. Этап 18.

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 01.00, 03.15 

Футбол NEWS
06.10, 12.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.10, 18.55, 04.30 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
08.15 Сталь - Николаев. Чемпи-

онат Украины. Первая Лига
10.15 Вест Хем - Фулхем. Чемпи-

онат Англии
13.15 Futbol Mundial
13.40 Реал - Гранада. Чемпионат 

Испании
15.40, 21.15 Футбол NEWS. LIVE
16.00, 03.30 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
16.55 LIVE. Россия - Польша. 

Отбор к ЕВРО 2013 (U21)
19.45, 22.30 Футбол LIVE
20.25 LIVE. Украина - Мальта. 

Отбор к ЕВРО 2013 (U21)
23.00 Россия - Польша. Отбор к 

ЕВРО 2013 (U21)
01.15 Шахтер - Динамо. Чемпи-

онат Украины
05.15 Промо + Новости

СПорт 1
08.30, 16.30, 21.00 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
09.05 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов Сезон 2012-2013. 
Витесс - Фейенорд

11.00 Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

11.35 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов Обзор 4-го тура

12.40, 01.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Сезон 2012-
2013. Эраклес - Фейенор

14.35, 03.40 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Локомотив - Динамо

17.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Ноттингем 
Форест - Чарльтон

19.00, 05.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов.

21.40 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Молдова - Англия

23.50 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Нидерланды - Турция

СПорт 2
06.15 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012, 
14.05, 05.05 - 2013. Ноттин-
гем Форест - Чарстон

08.15, 20.10, 02.00 Футбол. Ан-
глия. Обзор Футбольной лиги

08.50, 17.35, 02.30 Теннис. АТР. 
Финал

11.35, 17.00, 23.30 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

12.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Локомотив - Спартак

15.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Эредивизие. Обзор

20.45 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Сезон 2012-2013. Обзор

21.25 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд. Нидерланды - Турция 

EurosporT
04.00, 05.00, 10.30, 18.45 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
1/4 финала.

07.00, 02.30 Технический 
перерыв.

09.30, 16.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 18.

17.00, 23.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 19.

21.00 Теннис. Открытый 
чемпионат США. 1/2 финала. 
Женщины.

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00 Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
07.15, 12.15 Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура
08.15 Черноморец - Заря. 

Чемпионат Украины
10.15 Украина - Мальта. Отбор 

к ЕВРО 2013, 16.50 (U21)
13.15 Россия - Польша. Отбор к 

ЕВРО 2013 (U21)
15.15 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА
15.40, 20.55, 22.30 Футбол NEWS
16.00 Чемпионат Италии. Обзор
18.50 Street Style
18.55 LIVE. Россия - Сев. Ирлан-

дия. Отбор к ЧМ - 2014
21.10 Futbol Mundial. Премьера
21.40 Германии - Фарерские 

острова. Отбор к ЧМ - 2014
23.40 Россия - Сев. Ирландия. 

Отбор к ЧМ - 2014
01.40 Futbol Mundial
02.05 Аргентина - Парагвай. 

Отбор к ЧМ - 2014
04.05 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
05.00 Промо + Новости

СПорт 1
07.45, 04.35 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013
09.40, 00.35 Футбол. Чемпионат 

мира 2014. Квалификацион-
ный раунд

11.35, 15.40, 22.00 Гольф.  Обзор
12.10 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Обзор тура
12.40 Теннис. АТР.  Финал. 

Иснер - Бердих
16.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. ПСВ - АЗ
18.10 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Квалификационный 
раунд. Молдова - Англия

20.05 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов Сезон 2012-2013. 
Витесс - Фейенорд

22.35 Футбол. Англия. Сезон 
2012-2013. Ноттингем Фо-
рест - Чарльтон

02.30 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Сезон 2012-2013. 
Гронинген - ПСВ

СПорт 2
07.00 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. Сезон 2012-2013. 
Витесс - Фейенорд

08.55, 21.50, 02.55 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Обзор

09.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - АЗ

11.25, 19.30 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

12.00, 20.00, 03.30 Футбол. 
Чемпионат мира 2014. 
Квалификационный раунд. 
Нидерланды - Турция

13.55, 01.20 Гольф. Обзор
14.25 Футбол. Чемпионат мира 

2014. Квалификационный 
раунд. Молдова - Англия

16.20 Теннис. АТР. 1/4 финала
22.30 Теннис. АТР. 1/2 финала. 
01.50 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Обзор
05.25 Турнир по смешанным 

видам боевых искусств 
Glory World Series. Москва

EurosporT
09.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 20 лет. 
Женщины. 

11.30, 15.30 Футбол. Квалифика-
ция к Чемпионату мира 2014.

12.15 Футбол. Квалификация 
к Чемпионату мира 2014. 
Обзор матчей.

13.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Финал.

16.15 Велоспорт. Вуэльта. Этап 20.
18.45 Теннис. Открытый 

чемпионат США. 1/2 финала. 
Мужчины.

23.00 Теннис. Открытый 
чемпионат США. 1/2 финала. 
Женщины.

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 01.10, 03.20 Футбол 

NEWS
06.15, 12.30, 01.25 Россия - Сев. 

Ирландия. Отбор к ЧМ - 2014
08.15, 19.10 Германии - Фарерские 

острова. Отбор к ЧМ - 2014
10.00, 14.25, 16.40, 18.55, 22.00 

Футбол NEWS
10.25, 23.10 Аргентина - Параг-

вай. Отбор к ЧМ - 2014
12.25 Street Style
14.40 Украина - Мальта. Отбор 

к ЕВРО 2013 (U21)
16.55 LIVE. Шотландия - Сербия. 

Отбор к ЧМ - 2014
21.10 LIVE. Дания - Чехия. Отбор 

к ЧМ - 2014
03.35 Шотландия - Сербия. 

Отбор к ЧМ - 2014
05.35 Промо + Новости

СПорт 1
06.30 Обзор Футбольной лиги
07.05, 20.40, 04.35 Футбол. 

Чемпионат мира 2014. Ква-
лификационный раунд. 

09.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 

09.30 Гольф. Обзор турнира 
Kharkov Open 2012

10.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 

12.30, 22.35 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах

13.10 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд

15.05 Футбол. Англия. Сезон 
2012-2013. Ноттингем

17.00, 01.15 Гольф. Обзор
17.35 Теннис. АТР.  Финал. 
23.15 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. Сезон 2012-2013. 

СПорт 2
09.45, 18.40 Гольф. Обзор
10.15, 19.10, 02.30 Футбол. 

Чемпионат мира 2014. Ква-
лификационный раунд. 

12.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор

13.05, 21.00 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. 1/2 
финала. Кверри - Бердых

15.05 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

15.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. 

16.15, 00.00 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах. Обзор

16.50 Футбол. Чемпионат мира 
2014. Квалификационный 
раунд.

EurosporT
09.30 Автоспорт. Серия GP3. 

Монца (Италия). Заезд 1.
10.00 Автоспорт. Серия GP3. 

Монца (Италия). Заезд 2.
10.30, 16.15 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 20.
11.15, 20.45 Теннис. Открытый 

чемпионат США. Финал
13.00, 18.45 Супербайк. Чемпи-

онат мира. Заезд 1.
14.00 Мотоспорт. Чемпионат 

мира. Германия. Заезд 1.
15.00, 19.45 Футбол. Квалифи-

кация к Чемпионату мира 
2014. Обзор матчей.

17.00 Велоспорт. Этап 21.
19.30, 02.15 Мотоспортивный 

уикенд.
21.45 Теннис. Открытый чемпи-

онат США. 1/2 финала

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.45, 03.00 Футбол 

NEWS
06.15, 01.00 Дания - Чехия. От-

бор к ЧМ - 2014
08.15 Аргентина - Парагвай. 

Отбор к ЧМ - 2014
10.00, 15.40, 18.00, 20.15, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE
10.20 Журнал. Лига Чемпионов 

УЕФА. Премьера
10.50 Street Style
11.00 Док.фильм «Футбол в 

Новом Свете»
12.40 Futbol Mundial
13.10 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
14.10 LIVE. Чемпионат Украины. 

ФИНАЛ. Пляжный футбол
16.00, 03.15 Россия - Сев. Ирлан-

дия. Отбор к ЧМ - 2014
18.15 Украина - Мальта. Отбор 

к ЕВРО 2013 (U21)
20.30 Шотландия - Сербия. 

Отбор к ЧМ - 2014
22.45 Германии - Фарерские 

острова. Отбор к ЧМ - 2014
05.10 Промо + Новости

g Реклама
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КРивОРіЗЬКа МіСЬКа РаДа

ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Дніпропетровська область

Про внесення змін до Порядку переведення жилих будинків і 
приміщень (квартир) у нежилі в м. Кривому Розі

У зв’язку зі змінами в чинному законодавстві, а саме в пункті 7.9 розділу VІІ Тимча
сового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших речових 
прав на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 07 
лютого 2002 року №7/5, зі змінами (Наказ Міністерства юстиції України від 30 травня 
2012 №809/5); керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
міська рада вирішила:

1. Унести зміни до Порядку переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у не
жилі в м.Кривому Розі, затвердженого рішенням міської ради від 24.12.2008 №2926, зі 
змінами, а саме: викласти пункт 2.5 розділу 2 «Переведення придатних для проживання 
жилих приміщень» у такій редакції:

«2.5. Копію рішення виконкому міської ради власник приміщення отримує через 
муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу після сплати грошової компенсації в роз
мірі 10% від загальної вартості нерухомого майна (квартири), визначеної суб’єктом оці
ночної діяльності – суб’єктом господарювання, які мають сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності. Отримана грошова компенсація спрямовується на виконання робіт з капі
тального ремонту житлового фонду міста».

2. Управлінням благоустрою та житлової політики, розвитку підприємництва, відділу 
з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконкому міської ради (Ка
триченко О.В., Рижкова І.О., Полтавець А.А.) забезпечити інформування населення міста 
про зміст рішення у визначений чинним законодавством України термін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань комунального господарства (Логачов А.І.), координацію роботи – на заступника 
міського голови Вербицького Г.П.

аНаЛіЗ
регуляторного впливу до проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін до Порядку переведення жилих будинків і при-

міщень (квартир) у нежилі в м. Кривому Розі» 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом 

державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості 
цієї проблеми

Наказом Міністерства юстиції України від 30 травня 2012 №809/5 унесено зміни до 
Тимчасового положення про порядок державної реєстрації права власності та інших 
речових прав на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 
від 07 лютого 2002 року №7/5, а саме: виключено абзац 15 пункту 7.9 розділу VII ви
щезазначеного положення.

У зв’язку із зазначеним, у витягу з Реєстру прав власності, виготовленому комуналь
ним підприємством Дніпропетровської обласної ради «Криворізьке бюро технічної ін
вентаризації», не визначається вартість об’єкта нерухомості.

Прийняття цього регуляторного акта – рішення міської ради надасть можливість 
розв’язати проблему, що полягає у створенні належних умов власникам (суб’єктам гос
подарювання) жилих приміщень, які виявили бажання перевести їх у нежилі, для ви
конання вимог діючого Порядку переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у 
нежилі у м.Кривому Розі, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2008 №2926, у 
частині врегулювання механізму отримання ними оцінки нерухомого майна та залучити 
до виконання вимог регуляторного акта суб’єктів оціночної діяльності.

Унесені зміни унеможливлюють здійснення власниками жилих приміщень, що пере
ведені в нежилі, сплату грошової компенсації від загальної вартості нерухомого майна 
(квартири), яка спрямовується на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду.

У зв’язку з цим зменшується дохідна частина міського бюджету, яку можливо спря
мувати на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду.

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за до-
помогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів 
тому, що отримання власниками (суб’єктами господарювання) жилих приміщень, які 
переведено в нежилі, оцінки нерухомого майна потребує внесення змін до діючого 
регуляторного акта – рішення міської ради від 27.12.2008 №2926 «Про Порядок пере
ведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м.Кривому Розі».

Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негатив
ний вплив, є:

– власники (суб’єкти господарювання) жилих приміщень, переведених у нежилі;
– органи місцевого самоврядування, які повинні вживати заходи щодо поповнення 

дохідної частини місцевого бюджету, у тому числі за рахунок залучення коштів, 
спрямованих на збереження житлового фонду.

Таким чином, зазначена проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення 
міської ради «Про внесення змін до Порядку переведення жилих будинків і приміщень 
(квартир) у нежилі в м. Кривому Розі».

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за до-
помогою діючого регуляторного акта

Діючий регуляторний акт – рішення виконкому міської ради від 27.12.2008 №2926 
«Про Порядок переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м.Кривому 
Розі», у зв’язку із вищевказаними змінами у діючому законодавстві України не дає мож
ливості розв’язати існуючу проблему.

Тому міська рада з метою недопущення втрат міського бюджету упорядковує ме
ханізм отримання власниками приміщень (суб’єктами господарювання) оцінки не
рухомого майна, що надасть їм змогу сплачувати грошову компенсацію від загальної 
вартості нерухомого майна (квартири), яка спрямовується на виконання робіт з капі
тального ремонту житлового фонду.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регу-
ляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та 
вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцево-
го самоврядування внаслідок дії регуляторного акта

 Прийняття цього регуляторного акта – рішення міської ради надасть можливість 
створити належні умови власникам (суб’єктам господарювання) жилих приміщень, які 
виявили бажання перевести їх у нежилі, у отриманні ними оцінки нерухомого майна та 
упередити можливість виникнення непорозумінь і суперечливих ситуацій між ними та 
органами місцевого самоврядування.

 При затвердженні цього регуляторного акта очікується стабілізація надходжень до 
міського бюджету від сплати грошової компенсації від загальної вартості нерухомого 
майна (квартири), що спрямовується на виконання робіт з капітального ремонту жит
лового фонду.

 Унаслідок дії регуляторного акта очікуються витрати та вигоди суб’єктів господа
рювання, територіальної громади й органів місцевого самоврядування, що наведені в 
таблиці.

Сфера інтересів Вигоди Витрати
1 2 3

Територіальної 
громади:
– населення

Забезпечення надійної експлуатації жит
лового фонду внаслідок використання ко
штів, отриманих від власників приміщень 
(суб’єктів господарювання) при переведенні 
жилих приміщень у нежилі

Відсутні 

Власники (суб’єкти 
господарювання) 
жилих приміщень, 
які переведено у 
нежилі

Упорядкування механізму отримання влас
никами приміщень (суб’єктами господарю
вання) оцінки нерухомого майна;
– можливість вибору суб’єктів оціночної ді

яльності, які отримали необхідний сертифі
кат у відповідності до Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професій
ну оціночну діяльність в Україні»

Витрати, пов’я за
ні з укладанн ям 
договору на про
ведення оцінки 
нерухомого май
на

Суб’єктів 
господарювання 
(суб’єктів оціночної 
діяльності)

Залучення суб’єктів оціночної діяльності, які 
отримали необхідний сертифікат у відповід
ності до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну ді
яльність в Україні», до виконання вимог ре
гуляторного акта

Час, що витрача
ється на оцінку 
нерухомого май
на

Держави / Органів 
місцевого само
врядування

 Стабільність доходів та, відповідно, видатків 
місцевого бюджету для забезпечення потреб 
громади міста, а саме: збереження житлово
го фонду, збалансування інтересів усіх учас
ників регуляторного процесу

Відсутні

5. Визначення цілей державного регулювання
 Упорядкування механізму отримання власниками приміщень копій рішень викон

кому міської ради «Про переведення жилих приміщень у нежилі» через муніципальний 
центр послуг м.Кривого Рогу.

 6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів досяг-
нення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосередньо-
го державного регулювання господарських відносин

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
 – залишення діючого рішення виконкому міської ради від 27.12.2008 №2926 

«Про Порядок переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в 
м.Кривому Розі»;

– скасування існуючого Порядку переведення жилих будинків і приміщень (квартир) 
у нежилі;

– скасування грошової компенсації від загальної вартості нерухомого майна, що 
переведено в нежитловий фонд.

Аналіз альтернатив
Перший шлях не вирішує проблему в повному обсязі: не упорядковується механізм 

отримання оцінки нерухомого майна.
Другий шлях поглиблює проблеми, пов’язані з переведенням жилих приміщень у 

нежилі.
Третій шлях є неприпустимим, оскільки призводить до зменшення дохідної частини 

бюджету, яку можливо було б спрямувати на фінансування робіт з капітального ремонту 
житлового фонду.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених ці-
лей

Досягнення зазначених цілей можливе завдяки прийняттю запропонованого регуля
торного акта «Про внесення змін до Порядку переведення жилих будинків і приміщень 
(квартир) у нежилі у м.Кривому Розі», що дозволить:

 – упорядкувати механізм отримання власниками приміщень (суб’єктами госпо
дарювання) оцінки нерухомого майна для ухвалення в подальшому рішень ви
конкому міської ради «Про переведення жилих приміщень у нежилі» та видачу їм 
відповідних копій через муніципальний центр послуг м.Кривого Рогу;

 – залучити суб’єктів оціночної діяльності, які отримали необхідний сертифікат у 
відповідності до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», до виконання вимог регуляторного акта;

– сприяти стабільності доходів та, відповідно, видатків місцевого бюджету для за
безпечення потреб громади міста в частині виконання робіт з капітального ремон
ту житлового фонду, збалансувати інтереси всіх учасників регуляторного процесу;

 – забезпечити надійну експлуатацію житлового фонду.
8. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначених проблем 

шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта
 У зв’язку зі змінами в діючому законодавстві, у витягу з Реєстру прав власності, 

виготовленому комунальним підприємством Дніпропетровської обласної ради «Кри
ворізьке бюро технічної інвентаризації», не зазначається вартість об’єкта нерухомості.

 На теперішній час не впорядковано механізм отримання власниками (суб’єктами 
господарювання) приміщень оцінки вартості нерухомого майна.

Зробити це можливо шляхом прийняття відповідного рішення міської ради.
Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення 

проблеми.
Регуляторний акт доводиться до відома територіальної громади через міську кому

нальну газету «Червоний гірник», офіційний вебсайт виконкому Криворізької міської 
ради в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Інформаційна 
база» (www.kryvyirih.dp.ua).

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийнят-
тя запропонованого регуляторного акта

 Досягнення встановлених цілей можливе завдяки затвердженню запропонованого 
регуляторного акта, що надасть можливість забезпечити правове врегулювання адміні
стративних відносин між органами місцевого самоврядування та власників жилих при
міщень, переведених у нежилі.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими 
витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, органів 
місцевого самоврядування

Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей не впливає на витрати 
громадян та органів місцевого самоврядування. Витрати власників (суб’єктів госпо
дарювання) жилих приміщень, пов’язані з переведенням їх у нежилі, можуть бути 
оптимізовані завдяки можливості вибору суб’єктів оціночної діяльності, які отримали 
необхідний сертифікат у відповідності до Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропо-
нованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, 
якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені

Унаслідок дії регуляторного акта не всі вигоди можуть бути кількісно визначені, се
ред них:

 – правове врегулювання та формування прозорих правил у сфері адміністративних 
відносин;

 – збереження житлового фонду.
Час, що витрачатиметься на виконання вимог рішення, залишається незмінним.
Власники (суб’єкти господарювання) жилих приміщень, які переведено у нежилі, 

застосовуватимуть нормативний акт Криворізької міської ради, який відповідатиме ви
могам чинного законодавства України.

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного 
акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, 
місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджу-
вати та виконувати їх

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів ор
ганів влади, місцевого самоврядування. Власники жилих приміщень, що переведені в 
нежилі, матимуть можливість вибору суб’єктів оціночної діяльності, які отримали необ
хідний сертифікат у відповідності до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні».

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регу-
ляторного акта

При виникненні змін у чинному законодавстві України та за результатами відстежен
ня результативності дії запропонованого регуляторного акта, якщо такі впливатимуть 
на його дію, до нього будуть уноситися відповідні корегування.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта
Регуляторний акт «Про внесення змін до Порядку переведення жилих будинків 

і приміщень (квартир) у нежилі у м.Кривому Розі» є нормативноправовим актом, 
обов’язковим до застосування на території міста та терміном дії на довгостроковий 
період. У разі прийняття нових нормативних актів або за підсумками його результатив
ності, уноситимуться відповідні зміни.

15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Прогнозованими показниками результативності регуляторного акта є:
 – кількість звернень від власників жилих приміщень, які переведені в нежилі, щодо 

надання роз’яснень відносно механізму отримання оціночної вартості нерухомого 
майна власниками (суб’єктами господарювання) приміщень;

 – обсяг коштів, що надійшли до міського бюджету від сплати суб’єктами господарю
вання грошової компенсації від загальної вартості нерухомого майна та спрямову
ються на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду;

 – кількість залучених суб’єктів оціночної діяльності, які отримали необхідний серти
фікат у відповідності до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та про
фесійну оціночну діяльність в Україні», до виконання вимог регуляторного акта.

У таблиці наведені прогнозні показники на період з 2012 до 2016 року

№
з/п Показники

Роки дії регуляторного акта
2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7
1 Кількість звернень від власників жилих 

приміщень, які переведені у нежилі, щодо 
надання роз’яснень відносно механізму 
отримання оціночної вартості нерухомого 
майна власниками (суб’єктами господарю
вання) приміщень

18 12 8 6 4

2 Обсяг коштів, що надійшли до міського бю
джету від сплати суб’єктами господарюван
ня грошової компенсації від загальної вар
тості нерухомого майна та спрямовуються 
на виконання робіт з капітального ремонту 
житлового фонду (тис.грн.)

351 369 432 473 549

3 Кількість залучених суб’єктів оціночної ді
яльності, які отримали необхідний сертифі
кат у відповідності до Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні», до виконан
ня вимог регуляторного акта

3 5 12 17 22

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 
результативності дії регуляторного акта у разі його прийняття

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через шість місяців 
після набуття ним чинності.

Повторне відстеження проводитиметься через рік.
Періодичні відстеження будуть проводитись один раз на кожні три роки, починаючи 

від дня закінчення заходів повторного відстеження результативності дії рішення.
 Результативність дії регуляторного акта буде відстежуватися щоквартально управ

лінням благоустрою та житлової політики виконкому міської ради у співпраці з викон
комами районних у місті рад.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань вони будуть усунені шля
хом унесення до рішення відповідних змін.

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: voitak@pochta.ru

УваГа!
 На публічне обговорення (оприлюднення) виноситься проект рішення міської ради «Про внесення змін до Порядку переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м. Кривому Розі» та аналіз його регуляторного 

впливу на розвиток територіальної громади та бізнес-середовища. Зауваження та пропозиції будуть прийматись до 23.09.2012 від громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ, консультативно-дорадчих органів 
протягом місяця у письмовій формі (крім святкових, вихідних днів) за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, розробником проекту рішення – управлінням благоустрою та житлової політики виконкому міської ради (каб. 550, тел. 
440-02-38) 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.

На публічне ознайомлення виноситься звіт про наслід
ки базового відстеження результативності дії регуляторного 
акта – рішення міської ради від 21.12.2011 №778 «Про затвер
дження Методики розрахунку орендної плати за комунальне 
майно та пропорції її розподілу» на розвиток територіальної 
громади та бізнессередовища, який затверджено постійною 
комісією міської ради з питань регулювання земельних від
носин, планування та забудови міста, міської комунальної 
власності.

ЗВІТ
про базове відстеження результативності дії регу-

ляторного акта – рішення міської ради від 21.12.2011 
№778 «Про затвердження Методики розрахунку орендної 

плати за комунальне майно та пропорції її розподілу»

Назва регуляторного акта, результативність якого відсте-
жується: рішення міської ради від 21.12.2011 №778 «Про затвер
дження Методики розрахунку орендної плати за комунальне 
майно та пропорції її розподілу».

Відстеження проводило: управління комунальної власності 
міста виконкому міської ради.

Цілі прийняття регуляторного акта: подальше удоскона
лення організації договірномайнових відносин щодо надання в 
оренду майна комунальної власності міста та порядку викорис
тання орендної плати за користування майном територіальної 
громади міста.

Строк виконання заходів з відстеження: з 24.06.2012 по 
24.07.2012.

Тип відстеження: базове.
Методи одержання результатів відстеження
Для базового відстеження результативності регуляторного 

акта враховано статистичні дані про стан використання та збе
реження майна територіальної громади міста та грошові надхо
дження за його орендне використання.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася резуль-
тативність, а також способи одержання даних

 Головним чинником результативності дії регуляторного акта 

є приведення діючих методики розрахунку і порядку викорис
тання орендної плати за користування майном територіальної 
громади міста Кривого Рогу і ставок орендної плати за викорис
тання об’єктів нерухомого майна комунальної власності міста до 
чинного законодавства України, подальше удосконалення організа
ції договірномайнових відносин щодо надання в оренду майна ко
мунальної власності міста та порядку використання орендної плати 
за користування майном територіальної громади міста.

 Наслідки базового відстеження свідчать, що Методика роз
рахунку орендної плати за комунальне майно територіальної 
громади міста Кривого Рогу та пропорції її розподілу, затвердже
на діючим рішенням міської ради від 21.12.2011 №778, відпові
дає чинному законодавству України та чітко визначено порядок 
використання орендної плати за користування майном територі
альної громади міста, а також створення сприятливих умов для 
розвитку підприємництва у місті.

Кількісні та якісні значення показників результативності дії 
регуляторного акта

Порівнюючи два періоди: з 24.12.2011 по 24.06.2012 (базо
вий) та з 24.12.2010 по 24.06.2011 (аналогічний період попере
днього року), слід зробити висновок, що надходження загальної 
суми коштів від орендної плати за використання об’єктів ко
мунальної власності, що надходять до міського бюджету, у т.ч. 
через розрахункові рахунки обслуговуючого комунального під
приємства та інших комунальних підприємств, закладів, установ 
з 9112,7 тис. грн. збільшились до 12872,9 тис.грн., що на 3760,2 
тис. грн. більше та складає 141,3%, надходження коштів від 
орендної плати за використання об’єктів комунальної власності, які 
знаходяться на балансовому обліку управлінь комунальної власності 
міста, житловокомунального господарства виконкому міськради – 
до міського бюджету, через розрахункові рахунки обслуговуючого 
комунального підприємства з 4166,9 тис.грн. збільшились до 
8674,2 тис.грн., що на 4507,3 тис. грн. більше та складає 208,2%.

Базове відстеження свідчить, що з прийняттям вказаного 
регуляторного акта досягнуто схоронність та ефективне цільове 
використання об’єктів територіальної громади міста, відновлен
ня їх експлуатаційного стану, як результат – покращення в цілому 
естетичного вигляду міста та забезпечено:

– прозорість процедури впровадження регуляторного акта;

– чіткий механізм нарахування орендної плати за об’єкти 
комунальної власності міста;

– збільшення надходжень до місцевого бюджету від оренд
ної плати за об’єкти комунальної власності міста;

– забезпечення належного утримання та збереження кому
нального майна;

– захист власних інтересів та прав суб’єктів господарювання 
через договірні відносини.

Порівняльний аналіз показників
Кількісні показники

Базове

 24.12.2011
 24.06.2012

Порівняльні періоди Відхилення  
+, – 24.12.2010 –

24.06.2011
24.06.2011 – 

24.12.2011
Упорядкування оренднодоговірних відносин щодо надання 
в оренду майна комунальної власності міста (загальна сума 
коштів від орендної плати, що надходять на розрахункові ра
хунки обслуговуючого комунального підприємства та інших 
комунальних підприємств, закладів, установ, тис.грн.)

12872,9 9112,7 11579,8 +3760,2/+1293,1
 у т.ч. надходження коштів від орендної плати до міського бю
джету

8674,2 4166,9 6530,8 +4507,3/+2143,4
Удосконалення порядку використання орендної плати за корис
тування майном територіальної громади міста
100% – за рахунок приведення діючих нормативних актів у 
відповідність до вимог чинного законодавства, що надало 
можливість більш ефективно використовувати комунальне 
майно, внаслідок чого збільшились надходження від надання 
його в оренду
Збереження та відновлення експлуатаційного стану об’єктів 
комунальної власності міста
100% – за рахунок виконання орендарями зобов’язань згідно 
з договорами оренди щодо здійснення ремонтних робіт орен
дованих приміщень, їх фасадів, забезпечення заходів з благо
устрою прилеглої території

Якісні показники *
1. Механізм упорядкування оформлення орендних відносин

5 4 5 +1
2. Збереження комунального майна міста

4 3 3 +1
3. Ефективне використання комунального майна міста за цільо
вим призначенням відповідно до видів діяльності юридичних 
осіб, фізичних осібпідприємців, з урахуванням соціальних по
треб району, міста

4 3 3 +1
4. Належне утримання об’єктів соціальнокультурного призна
чення та їх відродження

4 4 4 
5. Відновлення експлуатаційного стану об’єктів, естетичне по
кращення району, міста

4 3 3 +1

*Примітка:
 – оцінка здійснена за 6бальною системою, де 6 балів – до

сягнуто у високій мірі результат якісного показника; 5 балів – на 
100% результату якісного показника; 4 бали – досягнуто не мен
ше 75% результату якісного показника; 3 бали – досягнуто 50% 
результату якісного показника; 2 бали – досягнуто на 25% резуль
тату якісного показника; 1 бал – практично не досягнуто результату.

 Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та сту-
пеня досягнення визначених цілей

 Аналіз базового відстеження результативності дії регуляторного 
акта – рішення міської ради від 21.12.2011 № 778 «Про затверджен
ня Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та 
пропорції її розподілу» підтверджує в певній мірі досягнення цілей, 
визначених при його прийнятті, та визначає необхідність дії рішення 
для подальшого розвитку договірномайнових відносин щодо 
надання в оренду майна комунальної власності міста, а також 
створення сприятливих умов для розвитку підприємництва у 
місті, забезпечення належного рівня та умов обслуговування на
селення в орендованих об’єктах, покращення умов праці та норм 
експлуатації об’єктів комунальної власності міста.

Публічна інформація
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Публічна інформація

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

№
з/п

Балансоутри-
мувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезнахо-
дження

Загальна 
площа, 

м2 

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди
Мета використання

1 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у підвал 
житлового будинку з окремим входом

Вул.Павленка,11 13,0 7649,0
Станом на 25.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення скалеованни

2 УБЖП Нежиле приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул.Авангардна,2 32,8 25420,0
Станом на 26.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення обладнання 
електрозв’язку 

3 Відділ освіти викон
кому Дзержинської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул.Косіора,20 299,6 424556,0
Станом на 31.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі непродо
вольчими товарами 

4 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у підвал 
житлового будинку 

Вул.Димитрова,35 98,6 71280,0 станом на 
02.08.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення фотостудії 

5 УКВМ Нежиле приміщення на 1,2 поверхах окре
мо розташованої нежилої будівлі

Вул.Якіра,5 96,4 102155,0
Станом на 02.08.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу громадської 
організації

6 УБЖП Частина покрівлі житлового будинку Вул.ХХІІ 
Партз’їзду,2

45,62 88788,0
Станом на 14.05.2012

1 рік Під розміщення антени та базової стан
ції стільникової мережі, за умови згоди 
всіх співвласників житлового будинку

7 Відділ освіти викон
кому Довгинцівської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул.Революцій
на,63

4,68 3788,0
Станом на 20.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі канцеляр
ськими товарами 

8 КП «Міський тролей
бус»

Нежиле приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул.Дніпропетров
ське шосе,22

23,0 18553,0
Станом на 23.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення диспетчерського 
пункту 

9 Відділ освіти викон
кому Саксаганської  
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул.
Мелешкіна,51д

317,5 327515,0
Станом на 31.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення спортивної секції  ка
рате, погодинно згідно графіка 

10 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх житлового будинку 

Вул.Співдруж
ності,8

4,6 4980,0 Станом на 
26.07.2012

1 рік Під розміщення майстерні з ремонту 
взуття та виготовлення ключів, за 
умови згоди всіх співвласників жит
лового будинку

11 УКВМ Нежиле приміщення на 2 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул.Отто Брозов
ського,56

35,0 30962,0
Станом на 31.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу 

12 УКВМ Комплекс будівель та споруд з інфраструк
турою, окреме індивідуально визначене 
майно

Вул.  
Под бєльського, 

42а

798,0
67 од.

673175,0
27050,0

Станом на 09.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення підприємства по об
слуговуванню ліфтового господарства

13 КМКП «Міськліфт» Окреме індивідуально визначене майно 
транспортні засоби  
автомобіль Рено Меган, автомобіль Рено 
Кенгу, автомобіль ГАЗ 3307,
автомобіль ЗАЗ 1102,
автомобіль ЗАЗ 1102,
автомобіль ЗАЗ 1102110267, автомобіль 
ГАЗ 33023212, ИЖ 27175

Вул.   
Подб єльського, 

42а

8 од. 186710,95
Станом на 09.07.2012

2 роки 11 
місяців

Для здійснення статутної діяльності 
підприємством по обслуговуванню 
ліфтового господарства

14 КП «Криворіжкнига» Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх житлового будинку

Вул.Мусоргсько
го,14

5,0 6463,0
Станом на 25.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі непродо
вольчими товарами 

15 КП «Криворіжавто
транс»

Нежилі приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі з навісом

Вул.Аляб’єва,1 68,4 33898,0 станом на 
23.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення диспетчерського 
пункту, кімнати для медичного пер
соналу, передрейсового огляду тран
спортних засобів

16 УБЖП Нежилі приміщення, вбудовані у 1 поверх 
та підвал житлового будинку

Прт Перемоги,1 1081,5 992080,0
Станом на 26.07.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення обладнання елек
трозв’язку та доступу до мережі Інтернет

17 УКВМ Нежиле приміщення на 2 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул.Панаса 
Мирного,20

93,74 78277,0
Станом на 06.08.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення класу з навчання пра
вил дорожнього руху

18 Відділ освіти ви
конкому Тернівської  
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул.23 Лютого,170 8,45 7922,0
Станом на 02.08.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення навчальних курсів 
кравця одягу та перукарів 

19 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по
верх житлового будинку

Вул.Щорса,34 82,4 73734,0
Станом на 31.07.2012

1 рік Під розміщення пункту прийому за
мовлень комунального підприємства

20 УБЖП Нежиле приміщення на 1 поверсі окремо 
розташованої нежилої будівлі

Вул.Карбишева,18 27,7 27249,0
Станом на 10.08.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення службових приміщень 
аварійної комунального підприємства з 
обслуговування житлового фонду

   Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються 
відділом дозвільнопогоджувальних процедур викон
кому міської ради протягом 10ти 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 влас
ності міста».

Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної 
власності міста виконкому міської ради (пл.Радянська,1, 
кімн. 361,360,  тел.744929,  744397).      

Криворізька міжрайонна виконавча дирекція Дніпропетровського об-
ласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності (далі – Фонд, ФСС з ТВП, відділення Фонду) інформує про ви-
користання коштів Фонду в І півріччі 2012 року за напрямками фінансування 
і вимогами, передбаченими Законом України від  18.01.2001 року №2240-ІІІ 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тим-
часовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» 
(далі – Закон №2240), по Виконавчій дирекції Дніпропетровського обласного 
відділення Фонду.

 У І півріччі 2012 року головним завданням обласного відділення Фонду було  своє
часне і в повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхуваль
ників) на виплати допомог застрахованим у Фонді особам, яке проводиться протягом 
10ти робочих днів від дати надання ними заявирозрахунку до органу Фонду. Відпо
відний порядок фінансування, що  затверджений постановою правління Фонду від 
22.12.2010 р. № 26, неухильно виконується робочими органами відділення Фонду. За І 
півріччя 2012 року витратна частина бюджету склала 387,1 млн. грн., що по відношенню 
до запланованого рівня складає 92,1%, у тому числі по Криворізькій МрВД сума витрат 
бюджету складає 100,8 млн. грн. та відповідно 87,5 % до планового показника. Фінансу
вання на виплати допомог проведено в терміни, передбачені законодавством.

До бюджету обласного відділення  Фонду  від розподілу єдиного  внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (у законодавчо встановленому 
порядку) в звітному періоді  надійшло 408 млн. грн.

У цілому доходна та витратна частини за окремими напрямками,  передбаченими 
законодавством, по Дніпропетровському обласному відділенню Фонду за  І півріччя 
2012 року склали (тис. грн.):

Показники виконання 
бюджету

по Дніпропетров-
ському обласному 
відділенню Фонду

у т.ч. по Криворізькій 
МрВД ДОВ ФСС з ТВП

План Факт
% ви-
конан 

ня
План Факт

% ви-
конан 

ня
Доходи (тис. грн.)
надходження від часткової спла
ти вартості за путівки на санкур
лікування

5957 7343 123,3 1275,0 1556,8 122,1

інші надходження 1670 3355 200,9 497,0 642,9 129,4
Витрати  (тис. грн.)
на виплату допомог усього 361752 336026 92,9 106750,0 93181,1 87,3
у тому числі:
– по тимчасовій непрацездатності 273312 243829 89,2 88902 76856,4 86,5
 – по вагітності та пологах 86632 90567 104,5 17414,0 15866,3 91,1
 – на поховання 1808 1630 90,2 434,0 458,4 105,6
• оздоровчі заходи (путівки в са-
наторії та реабілітаційні відділен-
ня санаторно-курортних закладів, 
часткове фінансування санато-
ріїв-профілакторіїв підприємств 
та вищих і  професійно-технічних 
навчальних закладів освіти, ди-
тячо-юнацьких спортивних шкіл, 
дитячих закладів оздоровлення)

15017 14099 93,9 6266,0 5527,6 88,2

організаційноуправлінські заходи 89 64 71,9 2148,0 2092,2 97,4
витрати по виконанню обов’язків 
страховика 135 410 303,7 6,0 6,0 100,0

інші витрати 5957 7343 123,3 0 1,2 0

КРивОРіЗЬКа МіСЬКа РаДа

РІШЕННЯ
(XXV сесія VI скликання)

22.08.2012             м. Кривий Ріг                      №1298
Про зміну терміну набуття чинності рішенням міської ради від 

22.06.2011 №435 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, у м. Кривому Розі»

У зв’язку з набуттям 01.07.2012 чинності Законом України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» 
№4834VI, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
міська рада вирішила:

 1. Змінити термін набуття чинності рішенням міської ради від 22.06.2011 №435 
«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ді
лянки, у м. Кривому Розі», зі змінами, з 01.07.2012 на 01.01.2013.

 2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 28.09.2011 
№591 «Про зміни терміну набрання чинності рішення міської ради від 22.06.2011 
№435 «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земель
ної ділянки, у м. Кривому Розі».

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради 
з питань планування бюджету та економіки, регуляторної політики та підприєм
ництва (Нусінов В.Я., Шевчик Д.В.), координацію роботи – на першого заступника 
міського голови Павлова К.Ю.

Міський голова Ю. ВілКул.

КРивОРіЗЬКа МіСЬКа РаДа

РІШЕННЯ
(XXV сесія VI скликання)

22.08.2012             м. Кривий Ріг                       №1306
Про внесення змін до Положення про паркування транспортних засобів у 

місті Кривому Розі
У зв’язку з набуттям 01.07.2012 чинності Законом України «Про внесення змін 

до Податкового кодексу України щодо удосконалення деяких податкових норм» 
№4834VI, на виконання вимог Законів України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців», «Про захист персональних даних», керуючись За
коном України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

 1. Унести зміни до Положення про паркування транспортних засобів у місті 
Кривому Розі, затвердженого рішенням міської ради від 26.01.2011 №157, зі змінами, а саме:

1.1 викласти п.6.5 у такій редакції:
 «6.5. Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена від

повідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується що
квартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк за 
місцезнаходженням об’єкта оподаткування.»;

1.2 у пункті 1.11 додатка 2:
1.2.1 викласти абзац 3 у такій редакції:

« – виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;»;
1.2.1 доповнити абзац 5 такого змісту:

« – заяву зі згодою на обробку персональних даних.».
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 

28.09.2011 №592 «Про внесення змін до Положення про паркування транспортних 
засобів у місті Кривому Розі».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради 
з питань транспорту та зв’язку; планування бюджету та економіки (Лушпій А.В.,  
Нусінов В.Я.), координацію роботи – на першого заступника міського голови Павло
ва К.Ю. та заступника міського голови Гальченка А.В.

Міський голова Ю. ВілКул.

управління комунальної власності міста інформує

Дані про хід здійснення приватизації  з  01.08-15.08.2012
Дзержинський  район

Гараж, загальною площею 29,3 кв.м. за адресою: 50065, м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 
20б, гараж №2. Приватизований шляхом викупу фізичною особоюпідприємцем за  
41 834 грн.40 коп., у  тому  числі   ПДВ –  6 972 грн.40 коп.

Саксаганський  район
Нежиле приміщення, загальною площею 17,3 кв.м. за адресою: 50074, м.Кривий Ріг, 
пт Миру, буд.29в, прим.16. Приватизоване шляхом викупу фізичною особоюпідпри
ємцем за  29 329 грн. 20 коп.,  у   тому   числі   ПДВ – 4 888 грн. 20 коп.
Нежиле приміщення, загальною площею 32,2 кв.м. за адресою: 50074, м.Кривий Ріг, 
пт Миру, буд.29в, прим.17. Приватизоване шляхом викупу фізичною особоюпідпри
ємцем за  55 922 грн. 40 коп.,  у   тому   числі   ПДВ – 9 320 грн. 40 коп.

Центрально-Міський район
Нежитлова будівля, загальною площею 17,7 кв.м. за адресою: 50074, м.Кривий Ріг, 
вул. Харитонова, буд.19ж. Приватизоване шляхом викупу фізичною особоюпідпри
ємцем за  27 000 грн.,  у   тому   числі   ПДВ – 4 500 грн.

Виконком Криворізької міської ради 
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

• В УПРАВЛІННІ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
головного спеціаліста відділу бухгалтер-

ського обліку.
Вимоги до претендентів: громадянство Украї

ни, повна вища освіта відповідного професійного 
спрямування за освітньокваліфікаційним рівнем 
магістра чи спеціаліста, стаж роботи за фахом на 
службі в органах місцевого самоврядування чи 
державній службі на посадах провідного спеціаліста 
не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 3 років, вільне воло
діння державною мовою, знання основних програм 
роботи на комп'ютері.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протя
гом ЗО днів із дня опублікування оголошення за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, кімн. 226. За додат
ковою інформацією щодо основних функціональних 
обов'язків, розміру та умов оплати праці звертатися 
за телефонами: 747263, 747279 (управління ка
пітального будівництва виконкому міської ради). 
746628 (кадрова служба виконкому міської ради).

Шановні виборці! 
Відділ   ведення   Державного  реєстру  виборців   

виконкому  Жовтневої районної у місті ради запро
шує вас   для уточнення своїх персональних даних 
в базі даних Державного реєстру виборців та усу
нення можливих неточностей в Реєстрі, а відповід
но і в списках виборців. Це потрібно зробити лише 
раз, щоб бути впевненим у правильності внесення 
ваших персональних даних до Державного реєстру 
виборців та для уникнення  ускладнень в день голо
сування на    чергових виборах народних депутатів 
України, що відбудуться 28 жовтня 2012 року.   

Дякуємо виборцям, які вже звернулися до відділу. 
При зверненні потрібно обов'язково мати при 

собі паспорт чи тимчасове посвідчення громадя
нина України. Відділ знаходиться за адресою: вул. 
Шурупова, 2 (зупинка «КРЕС»), виконком Жовтневої 
районної у місті ради, 4й поверх, каб. 407, 408. 
Режим роботи: з понеділка по п'ятницю  з 8.30 до 
17.00 (перерва з 12.30 до 13.00); субота  з 9.00 до 
13.00, неділя  вихідний.

Відділ ведення Державного реєстру виборців 
виконкому Жовтневої районної у місті ради.

Шановні виборці  
Саксаганського району!

Відділ ведення Державного реєстру виборців 
виконкому Саксаганської районної у місті ради за
прошує всіх мешканців Саксаганського району, які 
є громадянами України та яким на сьогоднішній день 
виповнилося 18 років, здійснити перевірку своїх персо
нальних даних, що містяться у базі даних Реєстру.

Особливу увагу звертаємо громадян України, 
котрі з різних причин були зняті з реєстраційного 
обліку та до цього часу не зареєстрували місце сво
го проживання. Такі громадяни будуть позбавлені 
можливості використати своє право голосу під час 
проведення виборів народних депутатів України.

Не залишайтеся осторонь та скористайтесь сво
їм правом голосу на виборах народних депутатів 
Украї ни 28 жовтня 2012 року, попередньо здій
снивши перевірку та уточнення своїх персональних 
даних, внесених до Державного реєстру виборців.

Звертайтесь до відділу ведення Державного ре
єстру виборців виконкому Саксаганської районної 
у місті ради за адресою: вул. Мелешкіна, 32, кімн. 
201, 202 з понеділка по п'ятницю, з 8.30 до 17.00, пе
рерва з 12.30 до 13.00, щосуботи з 9.00 до 13.00. До
відки за телефонами 642350, 641438, 643005.

При зверненні до відділу ведення Державного 
реєстру виборців наявність паспорта або тимчасо
вого посвідчення громадянина України обов'язкова.

Відділ  ведення Державного реєстру виборців 
виконкому Саксаганської  районної у місті ради.

Легалізація заробітної плати – 
 забезпечення нашого майбутнього

В умовах сьогодення, коли держава започатко
вує нову політику, орієнтовану на підвищення еко
номічних, соціальних і гуманітарних стандартів для 
кожного громадянина, нагальним стає питання за
безпечення дотримання соціальних гарантій, а саме 
легалізація виплати заробітної плати та погашення 
заборгованості з її виплати.

В Жовтневому районі продовжує свою роботу 
робоча група з питання легалізації найманих пра
цівників. Проводяться обстеження об'єктів фізич
них осіб: з виробництва непродовольчих товарів, 
промисловості, об'єкти сфери побутових послуг, з 
продажу продовольчих та промислових товарів, 
ресторанного господарства, ринків, закладів куль
тури, а також об'єктів, які знаходяться в приміщен
нях комунальної власності міста.

З початку поточного року проведено 55 рейдів, 
обстежено 410 суб'єктів господарювання у сфері мало
го і середнього бізнесу та ринкової торгівлі, внаслідок 
проведеної роботи захищені права 180 працівників.

У разі виникнення у вас питань щодо порушень 
суб'єктами господарювання  роботодавцями тру
дового законодавства просимо вас невідкладно 
звертатися за «телефоном довіри» 535009.

Шановні громадяни, ідучи працювати за наймом 
усвідомте просту істину, що отримуючи неофіційну 
заробітну плату ви позбавляєте себе соціальної 
захищеності. Адже слід пам'ятати, що зарплата в 
«конверті» сьогодні  це життя без гарантій та впев
неності завтра.

Виконком  Жовтневої районної у місті ради.

Про наслідки відстеження результатив-
ності  дії регуляторних актів

Керуючись Законом України  «Про засади державної регу
ляторної політики у сфері господарської діяльності» на засідан
нях у серпні 2012 року комісіями міської ради з питань регу
ляторної політики та підприємництва; планування бюджету 
та економіки; транспорту та зв’язку; регулювання земельних 
відносин, планування та забудови міста, міської комунальної 
власності ухвалено звіти про  відстеження результативності дії  
регуляторних  актів – рішень  міської   ради:

від 29.12.2011 №838 «Про встановлення ставок єдиного 
податку для суб’єктів малого підприємництва міста» (базове);

від 25.06.2011 №444 «Про внесення змін до Положення про 
паркування транспортних засобів у місті Кривому Розі», № 448 
«Про затвердження Правил благоустрою у місті Кривому Розі», 
№449 «Про внесення змін до Положення про порядок надан
ня ритуальних послуг  на території міста Кривого Рогу», №466 
«Про затвердження Тимчасового порядку щодо встановлення 
особистого сервітуту під тимчасовими об’єктами для здійснен
ня підприємницької діяльності»,  від 21.12.2011 №778 «Про 
затвердження Методики розрахунку орендної плати за кому
нальне майно та пропозиції її розподілу» (повторне).

Зі змістом звітів можливо ознайомитись на офіційних сто
рінках в мережі Інтернет:
– виконкому міської ради у підрозділі «Регуляторна політика» 

розділу «Інформаційна база» (www.kryvyirih.dp.ua);
– виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, Жовтневої, Ін

гулецької, Саксаганської, Тернівської, Центрально-Міської 
районних у місті рад: www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.
zhrrkrog.dp.ua, http//ingorg.dp.ua,  http//srvk.org.ua, www.
trnvk.dp.ua, http//vykonkomtsmkr.gov.ua.

Про відстеження  результативності дії 
регуляторного акта

На виконання вимог Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з 
метою залучення суб’єктів господарювання, членів територі
альної громади до участі у здійсненні регуляторної діяльності 
органів місцевого самоврядування управліннями  комуналь
ної власності міста, благоустрою та житлової політики викон
кому міської ради з 29.08.2012 по 29.09.2012 здійснюють
ся заходи з періодичного відстеження результативності дії 
регуляторного акта – рішення міської ради від 23.07.2008 
№2639 «Про затвердження порядків виявлення, взят-
тя на облік, збереження, використання безхазяйного 
та відумерлого нерухомого майна у м.Кривому Розі». 
За показниками: кількість виявленого безхазяйного та від
умерлого нерухомого майна  і поставлених на облік таких 
об’єктів; відкритої державним нотаріусом відумерлої спадщи
ни; рішень судів щодо набуття права комунальної власності за 
територіального громадою міста на безхазяйне та відумерле 
нерухоме майно; схоронність зазначених об’єктів нерухомос
ті, які розташовані на території міста, шляхом укладання ци
вільноправових договорів; покращення естетичного вигляду 
міста та підтримка санітарного стану міста на належному рівні 
(розробники: управління комунальної власності міста 
виконкому міської ради,  каб. 241, 245, тел.74-49-12; 
управління благоустрою та житлової політики виконко-
му міської ради, каб. 550,     тел.440-02-38).

Рішення міської ради від 23.07.2008 №2639 «Про затвер
дження порядків виявлення, взяття на облік, збереження, ви
користання безхазяйного та відумерлого нерухомого майна у 
м.Кривому Розі«  розміщено на офіційних сторінках виконкому 
міської в мережі Інтернет ради у підрозділі «Регуляторна по
літика» розділу «Законодавство» (www.kryvyirih.dp.ua).

Криворізьке міське управління юстиції для інформування населення м. Криво-
го Рогу повідомляє, що 06.09.2012 року з 10.00 до 12.00 відбудеться проведення 
прямої «гарячої» телефонної лінії з заступником начальника управління - началь-
ником Дзержинського відділу державної виконавчої служби Криворізького місь-
кого управління юстиції Давиденко ларисою Миколаївною за номером 71-55-74, з 
питань виконання рішення судів (посадових осіб).
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володимир БУХТіЯРОв (тел.: 097-2801876).

Петер Людвиг адольф Сайн-витгенштейн-
Берлебург. Это по-лютерански. Так его с ро-
ждения записали в церковных книгах.  Его 
так официально величали. Сам он не любил 
подобных длинных титулов. По-нашему его 
называли проще, более понятно – Петр Хри-
стианович, он же граф витгенштейн. Когда-
то это имя гремело от Балтики до Причер-
номорья. великий василий Жуковский об 
этом человеке оставил следующие строки:

Наш Витгенштейн, 
вождь-герой,
Петрополя спаситель.
Хвала! Он щит стране 
родной.
Он хищных истреби-
тель…
Отец походил из люте-

ранских графов, носил чин 
генерал-поручика елиза-
вето-екатерининских вре-
мен. Сын в военных чинах 
превзошел родного батюш-
ку. Подходим к главному. 
К изначалью. Установлена 
точная дата рождения бу-
дущего полководца, фельд-
маршала и спасителя Пе-
тербурга. В первый же миг 
его ангел-хранитель взял 
в объятия. Случилось это 
лета 1768, месяца декабря, 
дня – 25-го. Сложнее опре-
делиться с отчим домом. 
Какой же земли потомки 
должны кланяться за слав-
ного отрока. Существует 
несколько версий. Самая 
приемлемая для нас – город 
Переяслав Полтавской гу-
бернии или Нежин на Чер-
ниговщине. В этом списке 
присутствует и российский 
город Переяслав-Залес-
ский. И все-таки более убе-
дительно и предпочтитель-
но просматривается в этом 
полтавский Переяслав. И 
нам бы этого хотелось. Хотя 
утверждать не приходится. 
Очевидно, серьезные науч-
ные изыскания о жизни и 
боевой деятельности князя 
Петра Витгенштейна еще 
впереди. Кому-то достанет-
ся радость этого поиска. И 
страна еще более подробно 
узнает о своем герое. 

Они вместе с отцом слав-
но послужили Отечеству. 
Мало кто из коренных сла-
вян отдал ему столько сил и 
энергии. Воспитание полу-
чил в доме своего близкого 
родственника, фельдмар-
шала Н.И.Салтыкова. Отец 
– генеральских кровей. А 
сыну выпала честь заслу-
жить к своей известной фа-
милии титул светлейшего 
князя. Отпрыски этих ро-
дов, бывало, и в двадцать 
лет в генералах ходили. 
Правда, армия от этого не 
выигрывала. Кроме само-
дурства и скотского отно-
шения к себе, солдаты ни-
чего не ощущали. С такими 
«генералами» ратники, как 
правило, сражения и целые 
войны проигрывали.

В роду Витгенштейна 
пошли другой дорогой. Пу-
тем труда и седьмых потов 
на службе царской, боевой. 
Как велось в дворянстве, 

Петра записали в гвардию 
рядовым при его тринадца-
ти летах. Паренек стал слу-
жить в лейб-гвардии Семе-
новском полку. Девять лет к 
ряду постигал суворовскую 
науку побеждать. Тогда еще 
помнили, что от семеновцев 
и преображенцев пошла ре-
гулярная русская армия. И 
молодой вельможа Петр. 
Только в 1790 году образцо-
вый солдат становится офи-
цером, получает первый 
чин в кавалерии – корнет. 
А потом начался быстрый 
рост в чинах и должностях. 
К 1794 году Петр Витген-
штейн уже премьер-майор. 
Командовал эскадроном в 
Украинском легкоконном 
полку. В этом  году за свою 
свободу поднялись поля-
ки. Их восстание возглавил 
славный Костюшко. Петр 
Витгенштейн повел своих 
всадников на усмирение 
сынов Вислы и наследников 
полукриминальной держа-
вы под названием Речь По-
сполита. 

В предместье Варшавы – 
Праге премьер-майор воз-
главил атаку своих сабель-
ных удальцов на вражескую 
батарею. В лютой сечи они 
изрубили всех канониров 
и захватили орудия в пол-
ном комплекте. За этот бой 
отважный офицер был по-
жалован лентой ордена  
св. Георгия. Это была четвер-
тая, изначальная степень 
креста, покрытого белой 
эмалью. Впереди его ждали 
третья и вторая. Мало кто 
в дебютных сражениях по-
лучал такую желанную для 
офицеров награду. 

В 1796 году началась эпо-
пея с Персидским походом 
русского войска. Им коман-
довал граф В.Зубов. Славя-
не бросились на помощь 
грузинам, которых атако-
вали иранские полчища. 
Кавалер ордена св. Георгия 
и Золотого Пражского кре-
ста подполковник Витген-
штейн особо отличился 
в штурме Дербента. Его 
колонна одной из первых 
ворвалась в город и начала 
рубить персов налево и на-
право. За это граф получил 
особое доверие (сродни бо-
евой награде). Ему вручили 
ключи от Дербента и посла-
ли в Петербург на поклон к 
императору. Во время бое-
вых действий награждают 
многих, а вот с такой мис-
сией победителя-триум-
фатора к главе государства 
едет один. В данном случае 
– его величество граф-под-

полковник Витгенштейн. 
Новоиспеченный царь Па-
вел І на радостях произвел 
гонца-победоносца с Кав-
каза в полковники. 

В апреле 1799 года при-
нял под командование Ах-
тырский гусарский полк. 
В этот же год в биографии 
нашего героя отмечены 
еще два события. 20 июля 
получил эполеты генерал-
майора и назначен шефом 
Мариупольского гусарско-
го полка. 

Императорская благо-
склонность изменила гра-
фу в первый день 19 века. 
Именно 1 января 1801 года 
фельдъегерь привез ему ре-
шение Павла I (первого на 
тот момент самодура импе-
рии) об отставке. К счастью, 
это длилось недолго. Петр 
Христианович снова надел 
генеральский мундир уже 
в апреле 1801 года. Ему вру-
чили знамя Елисаветград-
ского гусарского полка. До 
недавнего времени опаль-
ный генерал заявил о себе 
на первых же летних манев-
рах в районе Царского Села. 
Елисаветградцы показали 
себя молодцами и в выезд-
ке, и в рубке лозы на плацу. 
Новоявленный самодержец 
Александр І раздал всем ка-
валеристам именные жето-
ны, а полковому командиру 
– золотого образца. 

Мало было в ХІХ веке их, 
мирных лет на огромной 
территории от Курляндии 
до Камчатки. Предвестни-
ками грозы 1812 года стали 
залпы десятков батарей на 
поле ратной сечи при ав-
стрийском городишке Ау-
стерлиц. Тогда генерал-май-
ор Витгенштейн возглавил 
лобовые конные атаки сра-
зу трех полков. В той кампа-
нии его кавалеристы били 
французов при Амштетте-
не, Сент-Пельтене, Крем-

се, Раузнице, Вишау. 
Эта гусарская брига-
да выполняла приказ 
смелого генерала. В 
результате россия-
нам достались 400 
пленных из корпуса 
Мюрата. Широкая 
черно-желтая лента 
ордена св. Георгия  
3 ст. опоясала шею 
генерала и графа 
Петра Витгенштей-
на. На завершающем 
этапе неудачной кам-
пании 1805 года граф руко-
водил арьергардными боя-
ми. Далее генерал пронесся 
с шашкой наголо по театру 
военных действий в ходе 
русско-турецкой (1806-
1812 гг.) и русско-шведской 
(1808-1809 гг.) войн. Заслу-
жил ордена св. Владимира 
3,4 степеней, Анны 2 степе-
ни с алмазами, а еще за бои 
с турками  на Дунае носил 
золотую саблю.

В 1807 году Витгенштейн 
стал генерал-лейтенантом. 
То на севере дрался, то на 
юге. Говорят, в начале 1812 
года по небу пронеслась 
комета. Ее назвали «гро-
зой двенадцатого года», 
предвестницей трагедии 
и беды огромных масшта-
бов. Предсказание начало 
сбываться с форсирования 
приграничной реки Неман 
полчищами Наполеона. 
Командиром 1-го отдель-
ного пехотного корпуса 
встретил очередную, не по-
следнюю для себя войну. 
Этому соединению в коли-
честве всего 20 тысяч чело-
век предстояло прикрыть 
направление на Петербург. 
В то время серьезная угро-
за нависла и над Москвой, и 
над северной столицей Рос-
сийской империи. Корпус 
представлял правый фланг 
1-й армии генерала Барк-
лая-де-Толли. Армии Багра-

тиона и Барклая пятились. 
Французы шли напролом 
под барабанный бой. От 
самых берегов Немана. На-
полеон двинул на корпус 
Витгенштейна сразу двух 
маршалов –  Удино и Мак-
дональда. 

Когда последний солдат 
из 1-й армии покинул укре-
пленный лагерь под Дрис-
сой, корпус Витгенштейна, 
по сути, превратился в са-
мостоятельную группиров-
ку. Ей выпала задача огра-
дить весь север от захвата 
французами. Под угрозой 
оказался Смоленск, в штаб 
Витгенштейна доходили 
слухи о панике в Петербур-
ге. Его знать сидела на возах 
с самой необходимой кла-
дью. Пока армии Багратиона 
и Барклая-де-Толли отсту-
пали, корпус насмерть стоял 
на своих позициях. Правда, 
пришлось сдать Полоцк. 

Именно уроженец Пол-
тавской губернии дал пер-
вый серьезный бой неприя-
телю. В районе белорусских 
Клястиц и Якубово «север-
ный» корпус потрепал вой-
ска маршала Удино. Здесь 
особо отличились и покры-
ли себя славой гусарские и 
казацкие полки, которыми 
руководил генерал Яков 
Кульнев. Именно он во главе 
летучих эскадронов и сотен 
бросился рубить противни-
ка. Более тысячи французов 
попало тогда в плен. Побе-
да стоила жизни генералу 
Кульневу. На скаку ядром 
ему перебило обе ноги, ка-
кое-то время он продолжал 
нестись на врага. Потом сва-
лился с лошади и скончался 
от потери крови. 

В этом же бою ранение 
получил и граф Витген-
штейн, однако он оста-
вался в гуще своих солдат. 
Никто и не заметил в го-
рячке схватки, как поблед-
нел их корпусной коман-
дир. Пусть временный, но 
успех. Первый. Уже потом 
будут победные бои, сраже-
ния и штурмы. А тот, под 
Клястицами, был предвест-
ником триумфа в борьбе с 
Наполеоном. Это несколько 
успокоило петербургских 
вельмож и обывателей. От 
бегства из северной столи-
цы все отказались.

27 июня 1812 года на гра-
фа в очень скромной об-
становке возложили знаки 
ордена св. Георгия 2 ст. По-
том всю жизнь полководец 
гордился званием «защит-
ника града Петрова». Ку-
печество северных земель, 
куда Витгенштейн так и не 
пустил захватчиков, орга-
низовало специальную де-
легацию на театр боевых 
действий, где вручило Петру 
Христиановичу 150 тыс. ру-
блей золотом. То была, по-
жалуй, самая яркая победа 
этого полководца. Он и сам 
признавал это, хотя силу его 
кулака и ума военачальни-
ка ощутили на себе корпуса 
французов во главе с мар-
шалами Удино, Сен-Сиром, 
Макдональдом. Графские 
полки отбили у неприятеля 
Полоцк, при меньшей сво-
ей численности разбили его 
под Чашниками, на плечах 
его вошли в Витебск. А вот 
к переправам на Березине 
Витгенштейн со своими рат-
никами не поспел, это дало 
возможность многим окку-
пантам уйти от возмездия. 
В корпусе спасителя Петер-
бурга сражались ополчен-
цы из Петербурга, Пскова, 
Новгорода. 

Во время зарубежного 
похода 1813-1814 годов 1-й 
отдельный корпус прикры-
вал правый фланг наступа-
ющей армии. Взяли Кенигс-
берг и Берлин. После смерти 
Кутузова любимец двора и 
войска граф Петр Христиа-
нович Витгенштейн возгла-
вил все российское воинст-
во. К тому времени он имел 
чин генерала от кавалерии. 
Провел ряд неудачных сра-
жений и сам предложил 
императору Александру І 
заменить его Барклаем-де-
Толли. К тому же в битве 
при Бар-сюр-Обе получил 
тяжелое ранение. Для него 
война с Бонапартом закон-
чилась. После длительного 
отпуска генерал возглавил 
2-ю армию.

22 августа 1826 года про-
изведен в генерал-фельд-
маршалы. В начальный 
период русско-турецкой 
войны 1828-1829 гг. коман-
довал войсками на Балка-
нах. Уже через год ушел в 
отставку. Перед этим фельд-
маршалу был пожалован 
титул светлейшего князя. 
Все время проводил в име-
нии Каменка Подольской 
губернии. Имел все россий-
ские ордена того времени – 
от св. Андрея Первозванно-
го до св. Анны.

Умер спаситель Петер-
бурга в Лемберге (Львов) и 
похоронен в родовом име-
нии на Подолье. Случилось 
это в предпоследний день 
мая 1843 года. Последние 
почести полководцу оказа-
ли гусары Мариупольского 
и Елисаветградского про-
славленных, как и сам усоп-
ший, полков.

g К 200-летию Отечественной войны 1812 года

Генеральские эполеты великих малороссов
Светлейший князь Петр витгенштейн

 Петр Христианович Витгенштейн.
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Міськдовідка: вакансії

Підсобний робітник 
(місця для осіб з інвалідністю)

Зар. пл. 1 353,00 грн.
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 

(0564) 78-37-96
Електрогазозварник 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
Токар-карусельник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
Фрезерувальник 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
«Виробнича компанія «Пром-

груп» (056) 493-80-38
Електрогазозварник 

Зар. пл. 1 155,00 грн. 
«Криворізький державний цирк» 

(0564) 92-87-73
Вантажник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Маркшейдер кар’єру,  

рудника, шахти 
Зар. пл. 6 000,00 грн. 
ПАТ Центральний гірничо-збага-

чувальний комбінат ЦГЗК (056) 406-
83-13

Продавець продовольчих 
товарів 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
Азарова Вікторія Вікторівна (067) 

442-18-20
Зуборізальник,   

токар-розточувальник 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Машиніст крана (кранівник) 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 

Токар-карусельник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ВАТ КриворіжНДПІрудмаш до-

слідний завод (0564) 27-14-93
В’язальник 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
Величко Алла Борисівна (0564) 

95-51-33
Соціальний працівник 

Зар. пл. 1 627,00 грн. 
ДКП Будинок нічного перебування 

(0564) 66-01-11
Покрівельник рулонних 

покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів 

Зар. пл. 1 969,00 грн. 
ДКП ЖЕО №31 (0564) 50-30-71
Лікар-ортопед-травматолог 
Зар. пл. 1 742,50 
ДКП КЗ Криворізька міська дитяча 

поліклініка №3 ДОР (0564) 53-21-53
Лікар з ультразвукової 

діагностики 
Зар. пл. 1 811,00 грн. 
Лікар-педіатр-неонатолог 

Зар. пл. 1 649,00 грн. 
Механік дизельної  

та холодильної установок 
Зар. пл. 1 190,00 грн. 

Слюсар-ремонтник 
Зар. пл. 1 138,00 грн. 
ДКП КЗ Криворізький перинаталь-

ний центр зі стаціонаром Дн. обл. 
(0564) 53-01-62

Соціальний робітник 
Зар. пл. 1 337,00 грн. 
ДКП ТЦСО У Жовтневому районі 

(0564) 95-18-71
Майстер виробничого навчання 

Зар. пл. 1 337,00 грн. 
ДНЗ Криворізький центр підготов-

ки та перепідготовки робітничих кадрів 
буд. галузі (ПТУ №14) (0564)53-12-67

Електромонтер з ремонту  
та обслуговування  

електроустаткування 
Зар. пл. 2 185,00 грн. 
ДОЧП Овація ПАТ Центральний 

ГЗК (0564) 22-01-84, (056) 406-68-23, 
(0564) 38-49-09

Столяр 
Зар. пл. 1 650,00 грн. 
ДП «ДПІ «Кривбаспроект» (056) 

449-91-98
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 700,00 грн. 
Водій навантажувача 

Зар. пл. 2 130,00 грн. 
Електрогазозварник 

Зар. пл. 3 700,00 грн. 
Машиніст екскаватора 

одноковшового 
Зар. пл. 3 900,00 грн. 
ДПП Кривбаспромводопостачан-

ня (056) 404-83-13
Кухар 

Зар. пл. 1 465,00 грн. 

Комунальний заклад центр соці-
ально-психологічної реабілітації ді-
тей (0564) 64-43-35

Газорізальник, електрогазо-
зварник, електромонтер  

з ремонту та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ЗАТ Криворіжцемремонт (096) 

629-84-50
Інженер-будівельник 

Зар. пл. 1 315,00 грн. 
КЗ «КЦЗ» (056)407-12-80

Лікар функціональної  
діагностики 

Зар. пл. 1 567,00 грн. 
КЗ «Міська поліклініка №5» (0564) 

92-30-72
Лікар-інфекціоніст 

Зар. пл. 1 987,00 грн. 
Лікар-педіатр 

Зар. пл. 1 624,00 грн. 
Лікар-хірург 

Зар. пл. 2 132,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня №2 (0564) 71-66-34
Сестра медична з фізіотерапії 

Зар. пл. 1 324,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня № 4 Дніпропетровської облас-
ної ради (0564) 64-31-42

Молодша медична сестра  
з догляду за хворими 

Зар. пл. 1 288,00 грн. 
Сестра медична 

Зар. пл. 1 951,00 грн. 
КЗ Криворізька міська лікарня 

№4 Дніпропетровської обласної ради 
(0564) 64-31-48

Лікар-акушер-гінеколог 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Лікар-анестезіолог 
Зар. пл. 3 050,00 грн. 

Лікар-ендокринолог 
Зар. пл. 1 580,00 грн. 

Лікар-невропатолог 
Зар. пл. 1 700,00 грн. 
КЗ Криворізька міська лікарня 

№5 Дніпропетровської обласної ради 
(0564) 65-12-82

Сестра медична операційна 
Зар. пл. 1 235,00 грн. 
КЗ Міська клінічна лікарня №2 

ДОР (0564) 65-21-53
Сестра медична зі стоматології 

Зар. пл. 1 163,00 грн. 
КЗ Стоматологічна поліклініка № 7 

(0564)72-35-30
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 570,00 грн. 
КУ «ТЦ СО У ДЗЕРЖИНСЬКОМУ РА-

ЙОНІ» (0564) 74-34-13
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 163,00 грн. 
КУ ТЦ СО у Саксаганському районі 

(0564)64-73-17
Завідувач відділу 

Зар. пл. 1 821,00 грн. 
Інспектор з кадрів 

Зар. пл. 1 163,00 грн. 
КУ ТЦ СО у Центрально-Міському 

районі (0564) 90-86-59
Охоронник 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
КФ ТОВ Венбест (056) 409-06-60

Електрогазозварник 
Зар. пл. 2 256,00 грн. 

Слюсар з контрольно- 
вимірювальних приладів  

та автоматики 
(електромеханіка) 

Зар. пл. 2 150,00 грн. 
ПАТ «Криворізький суриковий за-

вод» (056)404-27-12
Електромонтер з обслуговуван-

ня підстанції 
Зар. пл. 1 555,00 грн. 

Машиніст котельної установки 
Зар. пл. 1 204,00 грн. 
Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 
Зар. пл. 2 185,00 грн. 

Штукатур 
Зар. пл. 1 890,00 грн. 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 

(056) 404-98-21
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 300,00 грн. 
Зуборізальник, фрезерувальник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Інженер-конструктор 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 

ПАТ Дизельний завод (056) 470-
12-86
Головний конструктор, головний 

технолог, начальник дільниці, 
токар-револьверник 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Електромонтажник- 
налагоджувальник 

Зар. пл. 5 500,00 грн. 
Електромонтажник-схемник 
Зар. пл. 3 800,00 грн. 

Заточувальник 
Зар. пл. 2 300,00 грн. 
Інженер з організації праці 
Зар. пл. 2 450,00 грн. 

Комплектувальник виробів та 
інструменту 

Зар. пл. 1 760,00 грн. 
Ливарник пластмас 

Зар. пл. 2 800,00 грн. 
Налагоджувальник контрольно-
вимірювальних приладів та ав-

томатики, слюсар-ремонтник 
Зар. пл. 2 600,00 грн. 

Оператор верстатів з програм-
ним керуванням 

Зар. пл. 4 600,00 грн. 
Різальник на пилках, 

ножівках та верстатах 
Зар. пл. 3 200,00 грн. 

Слюсар із складання металевих 
конструкцій, токар

Зар. пл. 5 000,00 грн. 
Токар-розточувальник 

Зар. пл. 8 000,00 грн. 
ПАТ Електрозавод (0564) 95-84-08

Електрогазозварник, слюсар з 
виводів та обмоток електричних 

машин, слюсар-електрик з ре-
монту електроустаткування 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПАТ Електромашпромсервіс 

(0564) 50-22-60
Асистент 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Інженер з гірничих робіт, 

інженер-будівельник 
Зар. пл. 4 000,00 грн. 

Механік автомобільної колони 
(гаража) 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ПАТ ХайдельбергЦемент Україна 

(056) 404-45-25, (056) 404-44-70
Вантажник 

Зар. пл. 2 250,00 грн. 
ПКФ ТОВ Технополіс-1 (056)409-

16-61
Інструктор з навчання 

практичної  їзди 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ПО ППТНЗ Автошкола (0564)51-

06-14
Бетоняр 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Газозварник, лицювальник-пли-
точник, маляр, монтажник гіп-
сокартонних конструкцій, му-

ляр, штукатур 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП «ВІРА» (0564)90-04-31

Вантажник 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ПП «Клінінг-центр» (067) 638-34-64

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 1 700,00 грн. 

Машиніст бульдозера 
(будівельні роботи), машиніст 
екскаватора, машиніст крана 
(кранівник), машиніст крана 

автомобільного 
Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ПП «Мехбудтранс» (0564) 92-94-50

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 3 100,00 грн. 

Машиніст бульдозера  
(гірничі роботи) 

Зар. пл. 4 600,00 грн. 
Машиніст скрепера (гірничі та 

гірничо-капітальні роботи)
Зар. пл. 4 200,00 грн. 
ПП «ТРАНСБУД КР» (0564)71-50-55

Охоронник 
Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Бастіон-К (056) 404-96-90

Виконавець робіт 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 

Головний інженер 
Зар. пл. 3 500,00 грн. 

Машиніст екскаватора, 
машиніст крана 

автомобільного, монтажник 
будівельний 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 

ПП Будівник Кривбасу (056)401-
45-22

Провізор 
Зар. пл. 1 750,00 грн. 

Фармацевт 
Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ПП Гален (056) 440-18-23, (056) 

404-40-57
Вантажник 

Зар. пл. 1 400,00 грн. 
Підсобний робітник, столяр 
Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Інтер’єр (056)404-99-45

Викладач (методи навчання) 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПП ІНФОЛОГОС (0564) 65-46-14

Слюсар-сантехнік 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ПП Кривбасснаб (056) 406-45-29, 

(0564) 65-26-06
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Одіум-Престиж (056) 401-48-

08
Закрійник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
Кравець 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПП Орхідея (0564)28-83-33

Інженер-конструктор 
Зар. пл. 2 800,00 грн. 

Машиніст навантажувальної 
машини 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП Паккас (0564)66-34-32

Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Слюсар з ремонту технологічних 
установок 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ПП Плазіс-ЄМ (056) 405-83-23

Газорізальник, 
електрогазозварник 

Зар. пл. 2 800,00 грн. 
ПП Силена (0564) 26-06-20

Менеджер (управитель) 
з реклами, оператор 

комп’ютерного набору 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП Складпак (056) 409-79-97

Економіст 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустатку-

вання 
Зар. пл. 1 380,00 грн. 

Інженер з охорони праці 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП Спецконтакт (0564) 50-22-60

Водій автотранспортних засобів 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Електрогазозварник 
Зар. пл. 2 830,00 грн. 

Машиніст електричного устат-
кування землесосних плавучих 
несамохідних снарядів та грун-
тонасосних, машиніст землесос-
ного плавучого несамохідного 

снаряда 
Зар. пл. 2 580,00 грн. 

Монтажник зовнішніх  
трубопроводів 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ПП Техбудальянс (0564) 71-50-55, 

(067) 630-36-07
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
Покрівельник рулонних покрі-
вель та покрівель із штучних 

матеріалів 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП «КАМЕЛОТ БУД ЛЮКС» (050) 

458-38-45
Апаратник виробництва 

кисломолочних та дитячих 
молочних продуктів 

Зар. пл. 2 140,00 грн. 
Апаратник пастеризації 
(молочне виробництво) 

Зар. пл. 2 480,00 грн. 
Машиніст холодильних 

установок 
Зар. пл. 1 900,00 грн.

Начальник лабораторії з контро-
лю виробництва 

Зар. пл. 3 322,00 грн. 
Оператор розфасовувально- 

пакувального автомата 
Зар. пл. 1 378,00 грн. 

Тракторист 

Зар. пл. 2 080,00 грн. 
ПРАТ «Криворізький міськмоло-

козавод № 1» (0564) 27-18-35
Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТЗОВ «Інкорпорація» (0564) 90-

02-50
Бухгалтер 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ «ВАТЕРЛАЙН» (0564)92-39-17

Електромонтер з ремонту  
та обслуговування  

електроустаткування 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

Моторист бетонозмішувальних 
установок 

Зар. пл. 1 400,00 грн. 
ТОВ «Будконструкція» (056) 405-

08-13
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
ТОВ «ЕТАР» (056)401-44-84

Монтажник зовнішніх трубо-
проводів 

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
ТОВ «Інжбудсервіс» (056) 440-65-73

Бригадир на дільницях основно-
го виробництва (металургія), 

електрозварник ручного зварю-
вання, монтажник з монтажу 

сталевих та залізобетонних  
конструкцій 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Інженер-конструктор 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «МК-МОНТАЖ» (056) 404-85-62

Бетоняр 
Зар. пл. 1 250,00 грн. 

Електрогазозварник, монтаж-
ник з монтажу сталевих та залі-

зобетонних конструкцій 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ТОВ «НОВІ ЕЛЕКТРО СИСТЕМИ» 

(056) 407-14-70
Електрогазозварник, лицюваль-

ник-плиточник, покрівельник 
рулонних покрівель та покрі-

вель із штучних матеріалів 
Зар. пл. 1 800,00 грн. 

Інженер з проектно-кошторис-
ної роботи 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
Менеджер (управитель)  

з транспортно-експедиторської  
діяльності 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ТОВ «ПРОМЕТЕЙ» (0564)92-55-51

Адміністратор системи 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «ТОНДО» (0564)92-28-09

Машиніст екскаватора,  
машиніст навантажувальної  

машини 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «ХАЙДЕЛЬБЕРГГРАНІТ УКРАЇ-

НА» (056) 778-60-28
Монтажник будівельний 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Діабаз КР (056)440-00-55

Керуючий рестораном 
(кафе, їдальнею і т. ін.) 

Зар. пл. 1 850,00 грн. 
Покоївка 

Зар. пл. 1 445,00 грн. 
ТОВ Дружба Люкс (056)409-82-10

Головний бухгалтер 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ТОВ Дячок (0564)65-13-14

Машиніст екскаватора 
Зар. пл. 2 333,00 грн. 
ТОВ Екоспецтранс (0564) 92-07-53, 

(0564) 92-27-32
Охоронник 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ ІНТЕРЛОК-КРИВИЙ РІГ (056) 

410-44-56, (056) 409-70-57
Електрогазозварник 

Зар. пл. 1 380,00 грн. 
Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 1 220,00 грн. 
ТОВ Керуюча компанія ДОМ.КОМ 

(056) 409-05-50, (056) 404-41-60
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 4 500,00 грн. 
Диспетчер автомобільного 

транспорту 
Зар. пл. 1 800,00 грн. 

Електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустатку-

вання, машиніст крана автомо-
більного, начальник технічного 
відділу, слюсар-електрик з ре-

монту електроустаткування 
Зар. пл. 3 500,00 грн. 

Менеджер (управитель) з мар-
кетингу 

Зар. пл. 2 500,00 грн.  
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
Слюсар з паливної апаратури, 

токар 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ Кривбас-Белаз-Сервіс СП 

(056)406-45-29
Підсобний робітник 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ТОВ МЕТАЛОЦЕНТР СМАРТ (056) 

409-21-00
Сортувальник матеріалів та ви-
робів з деревини, столяр-вер-

статник (будівельні роботи) 
Зар. пл. 1 240,00 грн. 
ТОВ МЛ (056)404-99-48

Електромонтажник розподіль-
них пристроїв, слюсар із скла-
дання металевих конструкцій 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ МОДУС (0564)92-04-41

Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ТОВ Сервісмонтаж (056)401-28-30

Електрогазозварник, монтаж-
ник з монтажу сталевих та залі-
зобетонних конструкцій, покрі-

вельник будівельний,  
слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Сервістехремонт (056) 409-

21-67
В’язальник,  

машиніст екструдера 
Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ТОВ Сервіс-Упаковка (056) 404-

89-34
Закрійник 

Зар. пл. 1 320,00 грн. 
Технолог 

Зар. пл. 1 580,00 грн. 
ТОВ СТИЛЬ ПРОМ (056) 410-44-56, 

(056) 409-70-57
Вагранник (ливарні роботи), 

шихтувальник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Заливальник металу, модельник 
з металевих моделей, підруч-
ний сталевара вакуумної печі 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Слюсар з механоскладальних 

робіт 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Токар 
Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ТОВ Укр-Контакт (056)404-29-45

Фарбувальник приладів  
і деталей 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ТОВ Фірма Едельвейс-4 (0564) 66-

11-33
Водій автотранспортних засобів 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Хайдельбергбетон Україна 

(056) 404-45-25
Оброблювач поверхневих 

дефектів металу 
(сталеплавильне  

та прокатне виробництва) 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «АГРОМЕТ» (0564) 71-40-70

Садівник 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ «КРИВОРІЖЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 

(0564) 26-27-85
Пічник 

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ФІЛ Криворізька ТОВ АВС Білд Сер-

віс (056)401-03-26
Викладач вищого  

навчального закладу 
Зар. пл. 1 527,00 грн. 
ФІЛ Криворізький коледж Націо-

нального авіаційного університету 
(0564) 27-56-60

Інспектор з кадрів 
Зар. пл. 1 650,00 грн. 
ФІЛ ТОВ Тондо в м. Кривий Ріг 

(0564) 92-28-11.

Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
Станом на 21.08.2012 р.

Криворізький міський центр зайнятості.
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g Варто спробувати

Заготуємо на зиму
Сезон консервування у розпалі. Дбайливі госпо-
дині вже запаслися огірочками, ягодами. тепер на 
черзі – заготівлі з помідорів, перцю, інших овочів. 
Пропонуємо кілька перевірених рецептів.

Помідори 
мариновані

5 ст. ложок солі з гіркою, 1 
скл. цукру, 2/3 скл. оцту, 15 
лаврових листків, 30 шт. чор-
ного перцю-горошку, 20 лис-
точків вишні, 1 головка часни-
ку, пучок кропу.

Рецепт розрахований на 3– 
літрові банки. Відповідно води 
потрібно взяти по 1,5 л на кож-
ну, тобто 5 л (про запас).

Вибрати тугі стиглі помі-
дори, промити, просушити. 
Скласти їх у чисті сухі банки, 
на дно покласти часник, кріп.

Закип’ятити воду, поклас-
ти туди всі спеції, листя, сіль і 
цукор, дати закипіти і прова-
ритися 10-15 хв. Оцет не вли-
вати! Вода стане бурою від спе-
цій, але це нормально. Якщо 
з’явиться пінка – зберіть.

Киплячим маринадом за-
лийте банки з помідорами і на-
крийте кришками, нехай по-
паряться 10-15 хв. Листя ви-
шні заберіть – воно в банках 
вже не потрібне. Потім злий-
те маринад назад у каструлю, 
закип’ятіть, влийте оцет і від-
разу ж розлийте в банки, які 
негайно закупорте, перевер-

ніть догори дном і закутайте. 
З часом маринад у банках по-
світлішає.
Помідори 
половинками

Для консервування помідо-
рів половинками потрібні непе-
рестиглі, тверденькі плоди. По-
різати їх навпіл, на дно літрових 
банок покласти зубчик часнику, 
петрушку, кріп, цибулю, лавро-
вий лист, перець горошком. По-
тім – помідори. У кожну банку 
влити по столовій ложці олії та 
оцту, залити гарячим розсолом 
(на 6 скл. води – 2 ст. ложки солі 
та 6 ст. ложок цукру).

Стерилізувати літрові бан-
ки 5 хв. Закупорити, перевер-
нути і закутати до повного ви-
стигання.

Помідори з хроном
На дно 3-літрових банок по-

класти кріп, петрушку, цибу-
лю, листочок хрону, а потім – 
помідори. У кожну банку вси-
пати по 2 ст. ложки солі, 1 ст. 
ложку цукру, залити окропом, 
додати 1 ст. ложку оцту і поста-
вити стерилізувати 10-15 хв. 
Закупорити, перевернути бан-
ки і закутати.

Помідори з перцем
На дно 3-літрової банки по-

класти 3 зубчики часнику, кріп, 
корінь хрону та петрушку, лав-
ровий лист, 3-4 горошини чор-
ного перцю. Потім покласти 
помідори і додати одну солод-
ку перчину середніх розмірів. У 
кожну банку всипати 50 г цукру, 
70 г солі, залити окропом і в кін-
ці додати 1 ст. ложку оцту. Сте-
рилізувати 15 хв. Закупорити, 
перевернути банки і закутати.
Перець з яблуками  
і корицею

На 10 півлітрових банок –  
4 кг солодкого перцю, 2 кг яблук, 
2 ч. ложки кориці.

Для маринаду: на 1 л води – 
40 г цукру, 30 г солі, 300 г 6%-
вого оцту, 1 ч. ложка кориці.

Для маринування краще взя-
ти жовті та червоні перці й зе-
лені яблука. Перець помити, 
почистити і нарізати на поло-
винки, яблука – на четвертин-
ки, видаливши серцевину. Пе-
рець бланшувати 2-3 хв., яблу-

ка – 1-2 хв., потім усе охолоди-
ти. В банки розкласти перець і 
яблука шарами, залити кипля-
чим маринадом, закупорити і 
стерилізувати 10 хв.

Така домашня заготовка і 
сама по собі смачна, і добре па-
сує як гарнір до смаженої або 
печеної курки чи м’яса.
Овочеве асорті

Укласти впереміж у 3-літрову 
банку цибулю, часник, кабачки, 
огірки, помідори, болгарський 
перець, моркву, парасольки 
кропу, листя смородини, вишні. 
Залити овочі окропом, залиши-
ти на 5 хв. Потім воду злити в 
каструлю, закип’ятити, залити 
знову в банки на 5 хв. Далі воду 
злити в каструлю і додати сіль, 
цукор, перець, лавровий лист, 
насіння гірчиці. В кінці додати 
оцтову есенцію. Залити в бан-
ки, закупорити, перевернути. 
Банки закутати до повного охо-
лодження. 

Розсіл: на 3 л води – 3 ст. 
ложки солі, 3 ст. ложки цукру,  
3 ч. ложки оцтової есенції.

Наша кухня

g Про запас

Лечо
1.   1,5 кг болгарського пер-

цю, 3 кг помідорів, 10 цибулин, 
2-3 перці чилі, 2 ст. ложки солі, 
4 ст. ложки цукру, 2 ст. ложки 
олії, 2 ст. ложки 9%-го оцту.

Овочі помити і почисти-
ти. Порізати перець соломкою, 
помідори — кружальцями, а 
цибулю – півкільцями. Дода-
ти сіль, цукор і олію, все змі-
шати і варити протягом 50 хв. 
в емальованому посуді, дода-
ти оцет і варити ще 10 хв. Роз-
класти лечо в літрові банки, на-
крити кришками і стерилізува-
ти в киплячій воді протягом 15 
хв. Банки вийняти і закрутити 
кришки.

2.  1кг моркви, 5 кг болгар-
ського перцю, 600 г томатної 
пасти, 2 скл. цукру, 2 ст. лож-
ки солі, 300 г олії, 1,5 скл. оцту.

Моркву відварити і разом із 
перцем порізати кубиками. У 
томатну пасту додати сіль, цу-
кор, оцет, олію і ретельно пе-
ремішати. Довести маринад до 
кипіння, засипати овочі і вари-
ти все разом 40 хв. Ще гарячим 
розкласти лечо в чисті банки, 
накрити кришками і стерилі-
зувати протягом 10 хв. Банки 
вий няти і закупорити.

g Рецепти 
відомих земляків

Шашлик  
по-піднебесному
Нещодавно «ЧГ» (№57 від 01.08.2012 
року)  розповідав про  Сергія Маєвсько-
го, єдиного з криворізьких авіаторів, 
кому випало стати командиром екіпажу 
надсучасного «Боїнга». Кулінарна тема 
при розмові з ним лишилася на десерт.

– Сергію Юрійовичу, планету Ви облетіли 
вздовж і впоперек. Кухні світу, певна річ, пе-
репробували всі. Що припало до смаку?

– Якось на місяць застряг в Африці, як по-
чесних гостей пот чували винятково куряти-
ною, з рік потім нудило від самої згадки про 
цей наїдок. Припали до смаку французькі ма-
риновані жаб’ячі стегенця та азіатське зміїне 
рагу. Універсальна чеська кухня, будь-що 
зготують як шедевр.

– Якісь рецепти для домашнього 
вжитку перейняли?

– Досвід показує, національні страви смаку-
ють лише в автохтонній обстановці. Додому з 
різних куточків Землі везу спеції. Відпочиваю 
тілом і душею, пораючись на кухні, моя стихія 
– м’ясо, на пікніках нікому не дозволяю смажи-
ти шашлик. Із-поміж безлічі способів давно об-
рав, переконаний, найуніверсальніший. Отже, 
шар м’яса, щедра доза приправ, шар цибулі 
кільцями... Коли посудина заповниться, залити 
лимонним соком і десь принаймні на півдоби 
в холодильник. Цікаво, у різних країнах пробу-
вав робити таке свято для гурманів, звісно, всю-
ди своє м’ясо і духмяні трави, та непереверше-
но смачно виходить лише у Кривбасі.

тарас ЗАтУЛьНий.

g Просто й оригінально
Салат «Язиката Хвеська»

5 варених яєць, 3 середніх си-
рих морквини, 1 маленький ко-
рінь хрону, майонез, сіль, пе-
рець чорний мелений, сік ли-
монний за смаком.

Сиру моркву, хрін потерти на «ко-
рейській» тертці довгастими тонень-
кими «язичками». Додати потерті 
яйця, майонез. Сіль, перець, лимон-
ний сік додати за смаком. Розкласти 
в кошички для салатів.

Рулетики з баклажанів
3-4 баклажани, 2 плавлені 

сирки, 3-4 зубчики часнику, пу-
чок кропу, майонез.

Баклажани нарізати вздовж на 
скибочки шириною 5-7 мм, посипа-
ти сіллю, щоб зійшла гіркота. Плав-
лені сирки натерти на тертці, часник 
дрібно нарізати або пропустити че-
рез часникодавку, кріп дрібно посік-
ти. Всі інгредієнти заправити майо-
незом і ретельно перемішати.

Скибочки баклажанів обсмажи-
ти з двох боків на олії до золотисто-
го кольору. Викласти на паперовий 
рушничок чи серветки, щоби позбу-
тися зайвої олії, охолодити. Намас-
тити кожну скибочку підготовленою 

масою, загорнути рулетиком і закрі-
пити дерев’яною шпажкою.

Шампіньйони з начинкою
На 1 порцію: 3 великі шам-

піньйони, шинка, сир, вершкове 
масло, сіль, перець за смаком.

Шинку порізати соломкою, сир на-
терти на дрібну тертку. Відокремити 
ніжки у шампіньйонів, дрібно їх по-
різати і злегка обсмажити на верш-
ковому маслі, додати шинку, ще 
хвилину потримати на вогні, всипа-
ти трохи сиру і зняти з плити, без-
перервно помішуючи. Посолити на-
чинку, поперчити. Начинити шапоч-
ки, посипати сиром, що залишився, і 
поставити в духовку на 10 хв.
Канапки «Грибочки  
на галявині»

Хліб «Ароматний» (чорний), 
закуска «Пікнік» з грибним сма-
ком, свіжі печериці (можна і ма-
риновані), цибуля, оцет, зелень 
кропу і петрушки.

Цибулю порізати півкільцями, по-
лити оцтом і залишити маринува-
тися на годину. Хліб намастити кре-
мом «Пікнік». Печериці почистити і 
різати повздовж, щоб у розрізі ви-

ходив грибочок. Складати на канап-
ки. Замариновану цибулю, яка вже 
втратила гіркоту, можна за бажан-
ням промити і викладати на канапки 
внизу, під грибочками. Зелень про-
мити і просушити, викладати на ка-
напки як травичку.

Барильця з кабачків
На один середній кабачок: 1 

куряче філе, 1/2 цибулини, 1/2 
морквини, 20 г твердого сиру, 
сіль, чебрець, чорний перець за 
смаком, олія для смаження.

Куряче філе порізати кубиками, ци-
булю - півкільцями, моркву потерти. 
Кабачок розрізати на частини, лож-
кою вийняти серцевину, але залиши-
ти дно завтовшки 1 см. Цибулю об-
смажити на олії. Потім додати морк-
ву і м’ясо. Тушкувати 15 хв. Посолити, 

додати чебрець і чорний перець. За-
повнити барильця начинкою і запіка-
ти в духовці 30 хв. при 180°С. Потім 
покласти на кожне барильце тертий 
сир і поставити до духовки ще на 5 хв.

«Динаміт»
20 шт. вафельних трубочок, 20 

шт. крабових паличок, 2 яєць, 
100 г майонезу, трошки борош-
на, сіль, перець за смаком.

У кожну трубочку наливаємо ма-
йонез і вкладаємо крабову палич-
ку. В тарілку вибиваємо яйця, пере-
мішуємо виделкою, додаємо сіль і 
перець за смаком. Кожну трубочку 
вмочуємо в яйце, а потім у борош-
но (два рази). Викладаємо трубочки 
на розігріту пательню і смажимо на 
олії, поки не зарум’яняться. Прикра-
шаємо кропом.

10 принципів кулінара
1.  Користуйтеся тільки найкращими інгредієн-

тами. Вони – основа страви. Як знайти найкра-
щі інгредієнти? Користуйтеся органами відчут-
тів, коли наповнюєте кошик: нюхайте, торкайтеся, 
слухайте, розглядайте.

2.  Не робіть покупку у той саме день, коли ви 
очікуєте на гостей. Навіщо створювати для себе 
стресову ситуацію, якщо у жодній крамниці ви не 
знайдете саме той інгредієнт і в цей день?

3.  Робіть усе просто. Чим простіше, тим краще. 
Готування – це нескладно.

4.  До того, як розпочати роботу, нагостріть ножі. 
Після рук, ніж – це найважливіший інструмент. Кра-
ще мати один гострий, ніж кілька тупих. Помийте ніж 
гарячою водою з милом перш ніж братися до роботи.

5.  Розрахуйте час, щоб працювати із задоволен-
ням. Готування не повинно перетворитися на кош-
мар. Якщо ви чітко сплануєте процес, вивчите ре-
цепт, то уникнете будь-яких неочікуваних сюрпри-
зів.

6.  Компроміс. Якщо вам бракує часу, не треба 
нехтувати консервованою квасолею у печені, гото-
вою заправкою для салатів або попередньо зваре-
ною картоплею з морозильника. Справжні кухарі 
вільні від фанатизму.

7.  Ставтеся до себе з любов’ю і кажіть собі: «Я 
усе роблю чудово, це буде дійсно смачно!» Нега-
тивній енергії немає місця на кухні.

8.  Готуйте без вагань і думайте про страву в ці-
лому. Шукайте контрасти, коли створюєте меню: 

хрумке, м’яке, тепле, холодне, гостре, помірне, 
темне, червоне, жовте та синє. Ваше відчуття сма-
ку та уява вимагають нових експериментів.

9.  Нехай м'ясо відпочине після смаження, у 
ньому збережеться волога і сік не витече з нього 
під час розрізання. Зайве казати, що кров, яка ви-
тече з м'яса і змішається на тарілці з вашим чудо-
вим соусом, виглядатиме не дуже апетитно.

10.  Нехай гості почекають на страви, а не страви 
чекатимуть на гостей. Тримати їжу теплою означає 
поховати ваші зусилля. Завжди починайте роботу, 
розраховуючи та те, що процес готування забере до-
вше часу, ніж залишилося до прибуття гостей. Потім 
можна зосередитися на зелені, ніжних овочах і усьо-
му тому, що можна швидко подати до столу.

За матеріалами інтернет-видань.
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Приусадебный 
участок

– Для приготовления 
поч венных смесей собира-
ют хвою лиственницы, со-
сны и ели. Ее кладут в ящик 
и укрывают пленкой от до-
ждя.

– После сбора урожая 
яблок, груш и слив снима-
ют и сжигают ловчие пояса. 
Внимательно осматривают 
кору деревьев: в ее трещи-
нах можно обнаружить ко-
коны с гусеницами плодо-
жорки.

– У молодых яблонь и 
груш прищипывают силь-
но растущие побеги. По-
сле этого древесина лучше 
вызревает до наступления 
сильных морозов.

– В первой половине 
сентября заготавливают и 
сажают одревесневшие че-
ренки красной смородины.

– Вторая половина сентя-
бря – лучший срок посад-
ки черенков черной смо-
родины. Укоренившиеся 
горизонтальные отводки 
смородины и крыжовника 
пересаживают на постоян-
ное место.

– Многолетние овощи 
пропалывают, рыхлят, по-
ливают и подкармливают 
настоем коровяка или зе-
ленной жижи. Сразу после 
уборки огурцов и томатов 
грядки засевают наклюнув-
шимися семенами укропа 
и редиса, чтобы уже к ноя-
брю иметь к столу свежую 
зелень.

– У привитых растений 
(роз или сирени) удаляют 
дикую поросль у основания 
куста, предварительно от-
копав корневую шейку.

– До середины сентября 
делят и пересаживают мно-
голетние цветы.

–  До конца сентября вы-
капывают клубнелуковицы 
гладиолусов. Если не пред-
полагается ранняя зима, эту 
работу можно оставить на 
первую половину октября.

Ревизия в саду.  Сейчас 
самое время решить, ка-
кие растения еще послужат 
вам, какие устарели и тре-
буют омоложения, а какие 
вообще пора выкорчевы-
вать. Для корчевки спили-
те надземную часть дерева 
на высоте 1-1,5 метра, око-
пайте пень вокруг, пере-
рубая корни, и потом под-
рубите их снизу. Надавите 
на оставшийся ствол в од-
ну-другую сторону и сразу 
определите, где корни еще 

не перерублены. Подрубите 
их и вытащите пенек.

Осенние посадки. Под-
готовьте места для новых 
посадок. Посадочные ямы 
могут быть круглыми или 
прямоугольными, разме-
ром примерно 0,5 х 0,5м для 
кустарников и 0,6 х 0,6 м 
для деревьев. Главное, что-
бы корни могли свободно 
разместиться в яме. Если 
собираетесь сажать расте-
ния на небольшом расстоя-
нии друг от друга, лучше 
выкопать траншею.

Плодовый сад

Полив прекратить! Де-
ревья в сентябре обычно не 
поливают, за исключением 
молодых и еще неплодоно-
сящих. Но и их следует по-
ливать только при длитель-
ной засушливой погоде и 
очень умеренно.

Осенняя обрезка дере-
вьев.  На деревьях, с кото-
рых снят урожай, можно 
сделать санитарную обрез-
ку. Вырезают на кольцо все 
засохшие и больные ветви, 
поникшие до земли, загу-
щенные и старые. Срезы за-
мазывают садовым варом. 
Развилки ветвей очищают 
и промывают раствором 
медного купороса.

Важно: весь опад с 
фруктовых деревьев, 
листья и больные ветви 
необходимо утилизиро
вать.

Побелка стволов дере-
вьев. Немаловажное ме-
роприятие, которое завер-
шает комплекс работ по 
подготовке плодового сада 
к зиме.

Распространенным за-
блуждением является тот 
факт, что белить деревья 
нужно весной. К сожале-
нию, именно в этот период 
времени побелка – совер-
шенно бесполезное заня-
тие, ведь беленые с осени 
деревья меньше подверже-
ны морозобоинам в янва-
ре-марте. А чтобы осенние 
дожди не смыли побелку, в 
известковый раствор нуж-
но добавить красную глину 
и казеиновый или костный 
клей.

Смородина и крыжов-
ник.  Сажают на укорене-
ние черенки смородины. 
Черенки заготавливают с 
сильных, здоровых двух-

трехлетних ветвей, связы-
вают в пучки и снабжают 
этикеткой. Сажают их в 
хорошо обработанную, бо-
гатую органикой, рыхлую 
и влажную почву под углом 
45°, оставив над землей 
одну или две почки. Сра-
зу после посадки основа-
тельно поливают. Посадку 
смородины и крыжовника 
проводят в один ряд. На 
каждый саженец отводят 
площадь размером 1,5x0,8 м. 
Корневая шейка должна 
находиться на 10 см ниже 
уровня почвы (на тяжелых 
почвах – на 5 см). Ветки ку-
стов распределяют в разные 
стороны. Смородину сажа-
ют наклонно, крыжовник – 
вертикально. У смородины 
и крыжовника всю надзем-
ную часть среза ют так, что-
бы над поверхностью оста-
вались только по 2-3 почки.

Посадка земляники. В 
сентябре закладываются и 
формируются генератив-
ные почки у земляники. 
Этот процесс происходит 
успешно лишь при нали-
чии в почве достаточного 
количества влаги и пита-
тельных веществ. Поэтому 
при поливе внесите в по-
чву полное минеральное 
удобрение, предваритель-
но растворив его. Мине-
ральное удобрение можно 
смешать с перегноем или 
компостом. Если прогноз 
погоды неблагоприятен, то 
эту работу лучше отложить 
до весны. Грядки под земля-
нику следует заранее пере-
копать на глубину 40-60 см, 
удалить остатки сорняков 
и разровнять поверхность. 
При посадке корни поме-
щают в лунки отвесно вниз, 
не заворачивая кверху и не 
засыпая сердечко. К весне 
можно также заготовить 
рассаду – она хорошо со-
хранится в мешках и плен-
ках в холодильнике при 
температуре – 1-2°С или в 
ящиках в траншеях, засы-
панных рыхлым снегом. У 
каждого экземпляра рас-
сады должны быть корни 
длиной 8 см и 2-3 молодых 
листа, находящихся возле 
центральной почки.
Овощные культуры

Уборка урожая. В сен-
тябре убирают поздние 
сорта картофеля, как толь-
ко у растений пожелтеют 
нижние листья. Убирают 
также морковь, корневые 
петрушку и сельдерей, лук-
порей и томаты, в том числе 

зеленые (при понижении 
температуры до 5°С). При 
похолодании укройте плен-
кой поздние сорта огурцов, 
кабачков, зелень укропа, 
листовые петрушку и сель-
дерей. Убранные корне-
плоды не держите долго на  
со лнце, иначе они подвянут.

Надрывание корней ка-
пусты.  Иногда из-за резких 
перепадов влаги и темпе-
ратуры белокочанная или 
краснокочанная капуста 
начинает растрескиваться. 
В этом случае у растений с 
крупными и плотными ко-
чанами необходимо надо-
рвать корни. Делается это 
так: розетку кочана захва-
тите снизу у корня обеи-
ми руками и несколько раз 
поверните в одну сторону. 
К такому кочану поступле-
ние влаги из почвы почти 
полностью прекратится и 
он перестанет растрески-
ваться.

Декоративный сад

Уход за розами.  В сентя-
бре прекратите полив роз, 
чтобы они успели подгото-
виться к зиме и чтобы у них 
сократился рост побегов 
и лучше вызрела древеси-
на. Для того же прищеп-
ните верхушки молодых 
побегов. В конце сентября 
срежьте все цветки и бу-
тоны и оборвите нижние 
листья до середины побе-
гов. Если осень дождли-
вая, то установите над ро-
зами каркас и накройте их 
пленкой, оставляя откры-
тыми торцы. В конце сен-
тября окучьте розы сухим 
торфом или компостом 
слоем толщиной 5–7 см.

Осенние звездочки Ас-
тры.  Астры хорошо пере-
носят пересадку в период 
цветения. После наступ-
ления заморозков лучшие 
экземпляры выкапывают 
из грунта вместе с комом 

земли и пересаживают в 
большие горшки с высо-
ким дренажным слоем. 
Горшки ставят на окно, 
обильно поливают, регу-
лярно проветривают по-
мещение и держат при 
умеренной температуре: 
цветение астр продолжится.

Посадка тюльпанов. 
Наиболее быстрое укоре-
нение луковиц тюльпанов 
происходит при темпера-
туре почвы 5-7°С и при 
постоянном умеренном 
поливе. Ранние сорта са-
жают под плодовые де-
ревья, так как к моменту 
цветения тюльпанов они 
еще не создают большо-
го затенения. Тюльпаны 
предпочитают легкую су-
песчаную, нейтральную 
или слабощелочную почву. 
Если почва тяжелая и гли-
нистая, то в нее вносят пе-
сок, торф, компост и пере-
превшие опилки. Сначала 
сажают ранние сорта, затем 
средние и поздние. Отдель-
но сажают крупные и мел-
кие луковицы – так расте-
ния меньше угнетают друг 
друга. Не сажайте лукови-
цы, вдавливая их в землю: 
от этого под донцем сильно 
уплотняется земля, что ме-
шает укоренению цветка. 
Луковицы, посаженные в 
конце сентября, не требу-
ют укрытия на зиму. Рост-
ки у луковиц появляются 
еще под снегом.

Осенние крокусы.  Яр-
кие и красочные цветки 
осенних крокусов напом-
нят о весне в самом конце 
садового сезона. К осен-
ним культурам относятся 
крокус (шафран) Гоулима 
со светло-лиловыми, шаф-
ран посевной с фиолето-
выми и шафран прекра-
сный с фиолетово-синими 
цветками. Крокусы сажа-
ют плотными группами, 
чтобы они образовали яр-
кое цветовое пятно.

Посадка луковиц.  В 
первой половине месяца 
высаживают мелколуко-
вичные (мускари, кандык, 
крокусы, подснежник, хи-
онодокса и др.) и нарцис-
сы, во второй – тюльпа-

ны. Можно посадить их 
на места, освободившиеся 
от однолетних цветов и 
овощей (за исключением 
луков) с коротким пери-
одом развития. Здоровые 
луковицы, правильная и 
своевременная посадка – 
залог удачного цветения 
будущей весной. Луко-
вицы сажают на глубину, 
вдвое больше их высоты. 
А расстояние между луко-
вицами – не меньше двух 
их диаметров. Мелкие лу-
ковицы и детки высажива-
ют мельче и плотнее. Если 
земля сухая, посадки хо-
рошо полить.

Уход за многолетниками 
и двулетниками.  До сере-
дины месяца продолжают 
выкапывать, делить и пе-
ресаживать многолетники, 
цветущие весной и в пер-
вой поло вине лета. Пропа-
лывают сорняки и рыхлят 
землю вокруг растений. В 
конце месяца заканчивают 
цветение основные много-
летники: флокс, гладиолус, 
кореопсис, рудбекия. После 
этого обязательно срезают 
до основания цветоносы, 
убирают отмершие листья. 
Поливы и подкормки долж-
ны быть закончены в авгу-
сте, продолжаются только 
прополки и рыхления. В 
первой декаде месяца на 
подготовленное заранее 
место высаживают клема-
тисы.

Комнатные  
растения

«Домашние зеленые пи-
томцы» также нуждаются 
в подготовке к зиме. Тех из 
них, кто проводил лето на 
балконе или террасе пора 
вернуть в теплое помеще-
ние, ведь разница дневных 
и ночных температур силь-
но ослабляет иммунную 
систему комнатных цветов 
(что, конечно, скажется на 
их развитии в зимний пе-
риод). Однако шлюмберге-
рам и рипсалидопсисам та-
кие колебания температур 
только на пользу, так как 
это способствует обильно-
му цветению в декабре.

Календарь работ в саду и огороде на сентябрь

За матеріалами інтернет-видань.
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Всего три дня назад состоялся 8-й фести-
валь электронной музыки «турбофлай», но 
он уже вошел в историю молодежного лета-
2012. Надежды организаторов популярного 
феста полностью оправдались – было много 
современных ритмов, спорта, веселья и 
дружеского общения. А прошло это собы-
тие в рамках программы депутата област-
ного совета Константина Павлова.

Многотысячную моло-
дежную аудиторию привет-
ствовал председатель Днеп-
ропетровского областно-
го совета Евгений Удод. Он 
назвал «Турбо флай» насто-
ящим молодежным брен-

дом, символом творческо-
го духа и отличного настро-
ения. Евгений Удод побла-
годарил за этот чудесный 
молодежный праздник его 
вдохновителей и организа-
торов – губернатора Алек-

сандра Вилкула и депутата 
областного совета Констан-
тина Павлова.

Константин Павлов от-
крыл восьмой «Турбо-
флай». Его слова нашли 
отклик у всей молодежи, 

которой здесь собралось, 
по крайней мере, несколь-
ко тысяч:

– Вы – та сила, которая 
объединяет. Вы заряжа-
ете энергией и энтузиаз-
мом, вы креативно, по-но-
вому мыслите. С вами мы 
сделаем родной Кривбасс 
лучше. Я желаю вам пре-
красного отдыха, хороше-
го настроения и стремле-
ния добиться всех постав-
ленных целей!

В рамках «Турбофлая» 
состоялся фестиваль улич-
ного танца «Территория 
драйва», прошли соревно-
вания по велотрекдрей-
сингу, пейнтболу и другим 
современным видам спор-
та. Организаторы фестива-
ля отметили юных победи-
телей памятными призами. 
И, конечно же, на этом фе-
еричном фестивале власт-
вовала современная музы-
ка, зажигавшая сердца всех 
поклонников «Турбофлая».

Щороку в міській виставковій залі про-
ходить загальноміська виставка робіт 
криворізьких художників, присвячена 
Дню незалежності України.

Ось і в ці серпневі дні 
талановиті митці Крив-
басу презентували свої 
роботи – як своєрід-
ний подарунок до свя-
та. Картини різнома-
нітні, яскраві, сповне-

ні літнього настрою. Се-
ред жанрів переважа-
ють портрети й пейзажі, 
у тому числі краєвиди 
Кривого Рогу – знайомі 
й незнайомі, чарівні. В 
експозиції представлені 

твори як знаних худож-
ників – Л. Давиденка, 
М. Рябоконя, А. Труф-
кіна, В. Маклока, О. Ко-
зарецького, так і моло-
дих авторів, випускни-
ків факультету мистецтв 
КПІ.

Усіх учасників вистав-
ки привітали директор 
виставкової зали Оль-
га Валенська й голова 

Криворізької філії Наці-
ональної спілки худож-
ників України Леонід 
Давиденко, які побажа-
ли авторам творчого на-
тхнення.

– Хотілося б, щоб ро-

біт було більше, щоб 
екс позиція була масш-
табнішою, наприклад, 
представляла куточки 
нашої України, – гово-
рить О.Валенська. – Тим 
не менш, радує, що кож-
ного року у виставці бе-
руть участь різні худож-
ники, що до неї приєд-
нуються нові талановиті 
імена. Ми намагаємося 
підтримувати їх, даємо 
можливість проявити 
свої здібності. Впевнена, 
ці молоді таланти ще за-
являть про себе.

Парк культури

Наталія ЗАВАЛьНЮК. Фото Олександра ПОРтНягіНА.

Ольга ЗАхАРчеНКО. Фото Андрея тРУбицыНА.

g гвоздь сезона

Любимый, звездный, 
фееричный «Турбофлай»

g Виставки

Кольоровий подарунок до свята
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g З бабусиних 
рецептів
Мазь від  
тромбо- 
флебіту

Візьміть по столовій ложці 
свинячого топленого сала, трав-
невого меду, мазі Вишневського, 
іхтіолової мазі, рідкого госпо-
дарського мила. Всі компоненти 
в маленькій каструлі, помішу-
ючи, доведіть до кипіння, але 
не кип’ятіть. Знявши з плити, 
додайте по столовій ложці соку 
ріпчастої цибулі, алое, гасу і до-
бре перемішайте. Мазь готова. 
її потрібно остудити, перелити в 
банку й зберігати в прохолодно-
му місці під щільною кришкою.

Для лікування тромбофлебіту 
нанести мазь на уражені вени 
ніг і, обгорнувши чистою ган-
чірочкою, нетуго забинтувати. 
Тримати протягом доби, потім 
накласти новий шар. Застосо-
вувати доти, доки не скінчиться 
мазь. Повторювати двічі на рік. 
Зазначені компоненти сприя-
ють розсмоктуванню тромбів, 
лікуванню стінок вен, зняттю по-
дразнення й нормалізації шкіри.

Без хвороб

g  Оголошення
У комунальному закладі  

«Криворізький центр здоров’я»  
для населення міста надаються 

безкоштовні консультації міськими 
медичними фахівцями, графік яких 

додається:
Графік надання консультацій 

міськими спеціалістами  
при КЗ «Криворізький  

центр здоров’я»  
на вересень 2012 року

Психолог Драгожилова Інна Ва силівна 
– кожен вівторок (11; 18; 25.09.12) та п’ятницю 
(14;21; 28.09.12) з 9.00 до 12.00.

Консультації з питань ліцензування при-
ватних медичних структур – Баліс Єлизаве-
та Володимирівна – кожен вівторок (4; 11; 18; 
25.09.12) та четвер (06;13;20; 27.09.12) з 9.00 до 
14.00.

Алерголог Коляда Лідія Василівна – пер-
ша середа 5.09.12 з 10.00 до 11.00. 

Ендокринолог (попередній запис 31 серпня о 
8.30 за телефоном 407-12-80) Височина Олена 
Олександрівна – третя середа 19.09.12 з 10.00 
до 11.00.

Нарколог Коркошук Олександр Володи-
мирович – четверта середа 26.09.12 з 10.00 до 
12.00.

Дитячий психіатр Хомишин Володимир 
Мирославович– четвертий четвер 27.09.12 з 
10.00 до 12.00. 

Ревматолог Гетманець Олександр Вені-
амінович – перша п’ятниця 7.09.12, з 9.00 до 
14.00. 

Спеціаліст по неврозах Кривоухова Юлія 
Михайлівна – друга п’ятниця 14.09.12 з 10.00 
до 12.00. 

Кардіолог Смирнова Людмила Іванівна 
– третя п’ятниця 21.09.12 з 9.00 до 14.00.

З понеділка по п’ятницю включно працює місь-
кий телефон  довіри  440-24-24   з  08.00 до18.00.

Наша адреса: 3 дільниця, вулиця Орджоні-
кідзе, 2. Кінцева зупинка швидкісного трамваю, 
поряд з будівлею станції швидкої медичної до-
помоги. 

g Просто і дієво
Рослини проти глистів

Насіння полину здавна ви-
користовували наші прадіди 
для вигнання паразитів, зо-
крема круглих глистів, аска-
рид.

Полин потрібно вживати 
обережно, невеликими доза-
ми, особливо дітям. Найліпше 
це робити таким чином: взяти 
на кінчику ножа подрібненого 
порошку полину і закатати в 
кульку з хлібної м’якушки, яку 
з’їсти натще.

Дітям до 10 років це буде 
денна доза, дітям після 10 ро-
ків ще одну таку полиново-
хлібну кульку дають перед 

обідом, а дорослим — ще й 
утретє, ввечері. Так прийма-
ють протягом тижня.

Але цей антигельмінтний 
засіб бажано відкласти до осе-
ні чи зими, оскільки влітку 
більш ефективним і водночас 
м’яким способом позбутися 
гельмінтів є листя подорож-
ника. Свіже листя подрібни-
ти, змішати в рівних частинах 
з медом і вживати по чайній 
ложці перед їдою тричі на 
день.

Ще одним ефективним 
глистогінним засобом, до того 
ж корисним для травної систе-

ми, є олія з гарбузового насін-
ня. До 100 мл цієї олії додати 2 
ст. ложки олії шипшини чи об-
ліпихи і вживати суміш три-
чі на день по 1 ч. ложці перед 
їдою або під час неї.

Крім того, можна кілька ра-
зів на день давати дітям по 1 ст. 
ложці очищеного й змеленого 
сирого гарбузового насіння. 
Вживати під час їди або окре-
мо, запиваючи водою.

З листя хрону – настоянку
З листя хрону можна при-

готувати настоянку, яка допо-
може при хворобах печінки, в 
тому числі вірусного гепатиту 
й цирозу, при чоловічих і жі-
ночих хворобах, порушеннях 
обмінних процесів, остеохон-
дрозі та остеопорозі, атеро-
склерозі.

Рецепт такий: листя хрону 
подрібнити, набити ним бан-
ку, залити горілкою і трима-

ти в холодильнику на нижній 
полиці 7 діб. Потім процідити 
й зберігати за кімнатної тем-
ператури в темному місці.

Пити по 1 ст. ложці 2-3 рази 
на день за півгодини до їди. 
Можна до цієї настоянки (на 
0,5 л ) додати 2-3 ст. ложки 
меду і сік 2-3 лимонів.

Але варто пам’ятати, що на-
стоянка листя хрону проти-
показана людям, хворим на 

гастрит з підвищеною кислот-
ністю, виразку в травневому 
тракті, пієлонефрити.

g народна медицина
Яблучний оцет  
вживайте обережно

Яблучна кислота, що міститься в яблучно-
му оцті, корисна для організму речовина. Вона 
сприяє кращому обміну речовин. Але кислота 
може спричинити серйозні проблеми зі шлун-
ком, особливо в осіб з підвищеною кислотністю. 
Тому вживати яблучний оцет слід дуже обереж-
но та обов’язково порадившись з лікарем. І ще 
одне застереження: після вживання оцту слід 
обов’язково прополоскати ротову порожнину, 
оскільки оцет роз’їдає емаль зубів.

Для поліпшення самопочуття уранці натще 
добре випити склянку теплої кип’яченої води з 
розведеними 1 ст. ложкою яблучного оцту та 1 ч. 
ложкою меду.
 За сильної перевтоми корисно розтерти тіло 

розчином 2 ст. ложок яблучного оцту в склянці води.
 При важкості в ногах допомагає розтирання 

їх нерозведеним яблучним оцтом.
 Якщо болять суглоби, треба змішати мед, 

цукрову пудру й житнє борошно, замісити круте 
тісто і зліпити корж. Загорнути його в марлю, щоб 
мед не розтікався, і прикласти до хворого сугло-
ба, укутати компресним папером, забинтувати й 
залишити такий компрес на ніч. Уранці зняти, а 
хворе місце протерти яблучним оцтом.
 Оцет справляє протигрибкову, протизапаль-

ну дію, особливо в поєднанні з часником і олією 
чайного дерева.
 Розчином яблучного оцту добре полоскати 

волосся – воно набуває після цього живого блис-
ку та життєвої енергії.

Показники вмісту  
холестерину в 100 грамах  
продуктів харчування:  
	м’ясо– 90–110 мг, 
	субпродукти 400-500,  
	масло – 260,  
	сир голландський – 500,  
	риба – 40-100,  
	яйце – 270 мг.  
Олія, овочі, фрукти холестери-
ну не містять.

У розвитку атеросклерозу велике значення має ожиріння. 
Універсальний показник ожиріння «Індекс маси тіла». Це вага, 
яка ділиться на зріст у квадраті. В нормі він становить від 18,5 
до 25. Якщо показник сягає 25-30, це надмірна маса тіла, понад 
30 – ожиріння. Додатковий показник ожиріння окружність талії. 
Якщо в чоловіків вона більша 102, а в жінок перевищує 88 см, то є 
підстави говорити про ожиріння.

g Важливо

Дві години рятують життя
В Україні один з найвищих у світі показників 
смертності від серцево-судинних захворювань: 
64% в структурі загальної смертності, а це 
близько півмільйона осіб на рік. Більш як по-
ловина випадків захворюваності, інвалідності 
та смертності дорослого населення припадає на 
хвороби серця і судин.

А це гіпертонічна, ішемічна 
хвороби, інфаркти, інсульти, 
аритмії, серцева недостат-
ність тощо. Здебільшого вони 
починаються ще в молодо-
му та середньому віці, мають 
хронічний перебіг, вимага-
ють значних матеріальних за-
трат на лікування і з приводу 
втрати працездатності.

Найбільш дієвою є своєчас-
не виявлення та диспансери-
зація хворих.

Назвати якусь одну кон-
кретну причину виникнення 
недуг сучасна медицина не 
може. Існує ціла низка факто-
рів ризику, уникнувши яких, 

можна запобігти серцево-
судинним захворюванням 
або суттєво зменшити їх ри-
зик. Провідне місце займає 
атеросклероз артерій серця, 
мозку тощо.

Суть його полягає в тому, 
що на внутрішній поверхні 
артерій з’являються жирові 
нашарування з утворенням 
атеросклеротичних бляшок, 
розростанням сполучної тка-
нини, відкладанням солей. Це 
призводить до їх поступового 
(роки, десятиліття) звуження 
та зменшення кровопоста-
чання (ішемії) відповідного 
органу. На перших порах це 
проявляється стенокардією, 
головним болем чи кульга-
вістю.

Безпосередньою і найго-
ловнішою причиною атеро-
склерозу є підвищений рі-
вень холестерину в крові або 
порушення його фракцій. 
Організм дорослої людини 
потребує 800–900 мг холесте-
рину на добу. Половина його 
надходить з їжею тваринного 
походження, друга половина 
– синтезується в печінці.

Для людей генетично 
схильних до серцевих за-
хворювань та хворих денна 
кількість холестерину має 
становити 250-300 мг.

Ожиріння має три ключо-
ві причини: надмірне вжи-
вання їжі, яка містить велику 
кількість насиченого жиру 
(тваринні, молочні продукти, 
яйця), мучні та кондитерські 

вироби, або переїдання; мала 
фізична активність та спадко-
ва схильність.

Як же потрібно  
харчуватися?

Продукти, які корисно вжи-
вати для зменшення ризику 
ожиріння, це овочі, фрукти, 
салати заправлені олією, зне-
жирені молочні продукти, всі 
сорти риби, пісні сорти м’яса, 
хліб з борошна грубого по-
мелу, гречана та вівсяна каші 
тощо.

Артеріальна гіпертензія є 
не менш важливим чинником 
у виникненні атеросклерозу. 

У виникненні гіпертонії 
вагоме значення має надмір-
не вживання кухонної солі. 
Практика показала, що серед 
осіб, котрі ще не скуштував-
ши страви, вже її досолюють, 

підвищення 
артеріаль-
ного тиску 
ф і к с у в а -
лось у 8 ра-
зів частіше, 

ніж серед 
тих, котрі бай-

дуже ставляться до солі й 
дуже чутливі до пересоленої 

страви.
У затятих курців інфаркт 

міокарда, інсульт, раптова 
смерть трапляються у 3-4 
рази частіше, ніж рак легень. 
Інфаркт у чоловіків-курців 
віком 30-40 років виникає 
у 5 разів частіше, ніж у тих, 
хто не курить. Токсичність 
тютюнового диму в 4,5 раза 
перевищує токсичність ви-
хлопних газів автомобільного 
транспорту.

У розвитку генералізовано-
го атеросклерозу не останню 
роль відіграє повітря, забруд-
нене техногенними ксенобіо-

тиками, що породжені сучас-
ною цивілізацією.

До факторів ризику слід 
віднести малорухливий спо-
сіб життя, ранню менопаузу в 
жінок, генетичну схильність 
та постійне збільшення часто-
ти серцевих скорочень(понад  
70 уд./хв.) у стані спокою.

__________ ____________________________________________________________________________________  За матеріалами вітчизняних інтернет-видань.
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g Батьківський лікнеп

Запорука психічного здоров’я дитини
Ще раніше, років 20-30 тому, любили повторювати: 
сім’я – цеглинка суспільства, її важлива складова. 
Вона в історії людства завжди виконувала соціально-
економічні функції. і справді, саме сім’я в усі часи 
відображала загальний стан суспільства, основні 
процеси, які в ньому відбуваються. 

Звичайно, зміна соціально-еко-
номічної і політичної ситуації за-
чіпає й сімейні цінності. Це на-
самперед стосується участі членів 
родини в розбудові нашої держа-
ви, прагнення знайти своє місце 
в суспільному житті країни. Без-
умовно, проблема трансформа-
ційного періоду приносить як по-
зитивні, так і негативні тенденції 
розвитку української сім’ї.

– Позитивним є те, що кожна 
наша сім’я має доступ до духо-
вних, моральних і патріотичних 
цінностей народу, – пояснює ди-
тячий лікар-психіатр обласного 
комунального закладу «Психо-
неврологічний диспансер Кри-
вого Рогу» Валентина Кагдіна. – 
Має можливість виховувати своїх 
дітей на традиціях і звичаях, істо-
ричних цінностях. Навчати своїх 
дітей рідною мовою, виховувати 
дітей (якщо батьки не атеїсти) в 
релігійному дусі. Водночас, со-
ціально-економічна криза, котра 
тривалий час виснажувала Украї-
ну, не обминула й українські сім’ї. 
Негативним явищем сьогодні є 
високий рівень розлучень, різке 
скорочення дітонародження. Тоб-
то послаблення мотивів материн-
ства та батьківства. Часто-густо 
невпевненість у завтрашньому 
дні призводить до еміграції моло-
дих сімей за кордон. Алкоголізм, 
наркотики, а нерідко ще й ВІЛ/
СНІД руйнують підвалини сімей-

ного життя. Мають місце й «про-
махи» в сімейному вихованні ді-
тей. І все-таки саме сім’я й надалі 
залишається першою школою ви-
ховання дітей.

– Тобто правильно кажуть, 
Валентино Андріївно: коли не 
навчив батько, то не навчить і 
дядько…

– Безперечно. Адже в сім’ї ди-
тина не лише народжується, але й 
розвивається, починає пізнавати 
навколишній світ. Серед пріори-
тетів національного відродження 
провідне місце посідає рідна мова. 
Вона – одна з ознак нації, народу. 
Не тільки засіб спілкування, але 
й задоволення інтелектуальних і 
духовних запитів дітей. Недарма 
в народі кажуть: «Коня керують 
уздами, а людину – словами».

– Якось в одного відомого пе-
дагога запитали, з якого віку 
треба виховувати малюка. Той, 
дізнавшись, що немовляті вже 
тиждень, відповів: «Шановні 
батьки, ви вже запізнились».

– У цьому чимала доля істини. 
Бо історичний досвід довів: ви-
ховувати, навчати дітей треба з 
раннього віку. Про це говорить і 

народна мудрість: «Хто рано під-
водиться, за тим і діло водиться», 
«Чого в молодості навчишся, те 
на старість як знайдеш». З давніх-
давен наш народ високо цінував 
освіченість і дбав, щоб вона була 
властива дітям. Освіта – необхід-
на умова підготовки підростаю-
чого покоління до життя. Важко 
буде дитині отримувати освіту в 
державі, де всі розмовлятимуть 
українською мовою, якщо батьки 
дитини своєчасно не зроблять цю 

мову мовою сімейного спілкуван-
ня. Слід привернути увагу батьків 
до проблеми зміцнення україн-
ської сім’ї. А її соціальні функції, 
як відомо, – народжувати та ви-
ховувати дітей. Важливо, щоб у 
сім’ї готували дітлахів до школи. 
Тобто щоб батьки допомагали 
малюкам у навчанні, контролюва-
ли домашні завдання зі шкільних 

предметів. Батьки повинні усві-
домлювати свою відповідальність 
за майбутню долю своїх дітей.

– Що, на ваш погляд, є най-
більш «тонким», найважчим за-
вданням у справі виховання?

– Це морально, духовно і психо-
логічно підготувати наших синів 
та дочок до створення сім’ї, ви-
сокої місії матері та батька. Мож-
ливості сімейного виховання пев-
ною мірою унікальні. Та, разом із 
тим, складні й відповідальні. Коли 
в сімейному вихованні або під 
час створення сім’ї допущені по-
милки, виправити їх буває дуже 
непросто. Молоде подружжя по-
винне бути більш терпимим одне 
до одного, вміти йти на компро-
міси, гасити конфлікти на ранній 
стадії їх виникнення. Дитина, вба-
чаючи в батьках взірець для себе, 
переймається їхніми поглядами, 
вчинками, трудовою та громад-
ською діяльністю, асимілює їх і 
робить власними. Тож батькам 
варто показувати добрі взірці в 
побуті, праці, у взаєминах у ро-
дині. І тим самим підвищувати 
свій авторитет в очах дітей. Саме 
авторитет батьків, позитивний 
приклад, їхній здоровий спосіб 
життя є для дітей першим джере-
лом уявлень про морально-етичні 
норми, патріотизм, національну 
гідність. Тому батькові й матері 
слід ставити до себе високі вимо-
ги: щодо мови, захоплень, праці, 
контролювати кожний свій крок. 
Прагнути моральної досконалос-
ті, привертати увагу дітей до жит-
тєдіяльності видатних політичних 
діячів України, вчених, письмен-
ників, знаменитостей серед різних 
професій.

– Варто пам’ятати, що авто-
ритет батьків залежить від того, 
наскільки їхні людські, громад-
ські якості, знання, духовність 
приваблюють дітей, – додає в.о. 
завідуючого диспансерним від-
діленням № 1 ОКЗ «Психонев-
рологічний диспансер Кривого 
Рогу» Михайло Мясоєдов. – Ді-
тлахів необхідно залучати до різ-
них видів діяльності. А методи 
для цього використовувати най-
різноманітніші. Режим життя, 
праці, відпочинку, коли вони ор-
ганізовані як слід, благотворно 
впливають на формування мо-
ральних рис, творчих здібнос-
тей, фізичних якостей дитини. 
Режим дня для учнів має бути 
сталим, хоча й дещо відмінним 
на кожне півріччя навчального 
року. В ньому має бути точно 
визначений час на самопідготов-
ку, відпочинок і дозвілля, хар-
чування, користування ванною, 
душем…

Ігровий ефект скоромовок по-
лягає в утрудненні вимови слів, 
тексту. За їх допомогою вдоскона-

люється дитячий мовний апарат. 
Скоромовки виробляють вміння 
та навички складних поєднань 
звуків. А ось у лічилках малюки 
полюбляють загадковість, хоча 
за мовною логікою вони не за-
вжди бувають конструктивними. 
Одним із способів формування 
правильних уявлень і понять та 
відповідних навичок поведінки є 
вправи. Їх варто застосовувати як 
у фізичному, так і в трудовому ви-
хованні учнів.

– Добре, кажуть, коли в сім’ї 
дівчинка чи хлопчик мають по-
стійні доручення.

– Так. Це насамперед стосується 
побутових питань і самообслуго-
вування. З боку батьків потрібен 
постійний контроль за виконан-
ням дітьми домашніх завдань з 
усіх предметів. А також за їхньою 
участю в підготовці виховних за-
ходів. Разом з тим, у сім’ї треба ви-
користовувати різні методи сти-
мулювання дітей до тієї чи іншої 
діяльності.

– Яким чином, Михайле Воло-
димировичу?

– Схвалення діяльності дити-
ни, підтримка добрих починань, 
подяка за гарні справи та навіть 
нагороди потрібними матеріаль-
ними цінностями викликають 
інтерес учнів до поглиблення й 
вдосконалення такої діяльності. 
А також схиляють дівчинку чи 
хлопця до гарної поведінки, ро-
зумового та духовного морально-
етичного збагачення. Однак сти-
мулювання дає тоді гарний ефект, 
коли воно заслужене й справед-
ливе. Звичайно, застосовуються 
й методи покарання, у тому числі 
й такі, що принижують гідність 
дитини чи завдають їй фізичних 
страждань. Але однозначно: фі-
зичні способи покарання, об-
рази, обзивання, приниження 
гідності дитини не повинні мати 
місця в сім’ї. Покарання, як, зре-
штою, і заохочення, треба вико-
ристовувати тільки як виховний 
засіб. Один із них – висловлення 
незадоволення батьків щодо на-
вчання, праці, поведінки дітей. 

Та засуджуючи ті чи інші види ді-
яльності дітей, треба їх вчити, як 
правильно чинити. Заборона чо-
гось негативного також повинна 
бути добре продуманою. Адже 
часто викликає в дітей протест. 
Взагалі, у сімейному вихованні 
не повинно бути стандартного 
«кодексу покарань». Бо в кож-
ній сім’ї є своє бачення, досвід 
виховання дітей, система заохо-
чень і покарань щодо корекції 
поведінки, їх навчання. Пере-
конаний: виховання дітей – це 
творчий процес. Тому батькам не 
варто орієнтуватись лише на зга-
дані методи виховання, віддавати 
перевагу тому чи іншому з них. 
Слід, залежно від ситуації, варію-
вати методи виховання, викорис-
товуючи їх комплексно.

_______________________________________ Віталій ТКаЧУК.

g  Реклама

Не секрет, що для дитини найцікавішим і найдоступнішим видом ді-
яльності є гра. У минулому подекуди й для дорослих різноманітні види 
гри становили елемент різних обрядів. Будь-яка гра дає дітям поштовх 
для розвитку фантазії, творчої уяви, розвиває мислення й мовлення, 
впливає на удосконалення рухливості.
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Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов
ського з нагоди 
85ї річниці від 
дня народжен
ня та 10річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Полум’я  
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«З Україною  
у серці»

Виставка робіт 
декоративно
прикладного 

мистецтва Любові 
Боровикової та 

Віри Полової (ви
шивка, в’язання, 
бісероплетіння), 
присвячена 21й 
річниці незалеж

ності України.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

Живопис
Персональна 

виставка  
О. Фадченка.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка робіт 
В. Пилки   

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка 
вит вору 

декоративно
прикладного 
мистецтва 
(килим)   

 К. Кадолби.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Загальноміська 
виставка робіт 
образотворчого 
мистецтва ху

дожників міста, 
присвячена  
21й річниці 
незалежності 

України.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Фотовиставка 
робіт Анатолія 
Зеленського.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.  
Тел.: 90-37-59.

«Таланти твої, 
Криворіжжя»
Декоративно
прикладного 
мистецтва, 
присвячена 
21й річниці 
незалежності 

України.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-27-56.

g Концерти g Вистави g Спорт

 

«Червоний, 
жовтий, 

зелений»
Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 

тел.: 26-61-45, 
1 вересня об 11.00  

та 12.30.

«Якщо поряд  
з тобою друг»
Лялькова вистава.
Криворізький місь-
кий театр ляльок, 
2 вересня об 11.00  

та 12.30.

g Виставки 

Афіша

Грає муніципальний  
духовий оркестр

пр. К. Маркса, біля Криворізького академічного  
міського театру ім. Тараса Шевченка. 

1 вересня, 17.00-18.00.

«Путь к успеху»
День відкритих две
рей у ДП «Овація» 

ПАТ «ЦГЗК»
ДП «Овація»  
ПАТ «ЦГЗК». 

2 вересня, 15.00.

1 сентября
Рабочая неделя 

закончена и 
впереди нет 

ничего кроме 
долгожданного 
ощущения сво
боды, радости и 

веселья!

Эксклюзивная 
вечеринка. 

Вход: 40 грн.
Клуб: «Феникс», 
ул. Спасская, 19. 
Тел.: 098-719-03-

33, 097-323-56-96.
1 сентября  

с 21.00 до 05.00.

Пенная 
вечеринка
Друзья, мы 
рады сооб

щить вам, что 
только у нас 
вы сможете 
встретить и 
провести 1 
сентября! В 

эту ночь про
изойдет много 

событий!
Клуб: «Флори-

да», пр. Гагарина 
46.  

1 сентября  
с 22.00 до 05.00

Ботан party
Привет, отличники 

и хулиганы! 
на торжественной 
линейке каждый 
будет посвящен 
в ученики на
шей «школы».

Дресскод: очки, 
портфель, сменка.
При себе иметь: 

дневник, тетрадку, 
учебник.  

Вход: 35 грн.   
Девушкам в школь

ной форме –  
20 грн. 

Клуб: «FORSAGE».  
Тел.: 097-596-46-53, 
1 сентября с 21.00.

«Как дети  
в школу»

Специальный 
гость: DJ 
BLADE

Клуб: 
«Hollywood»,  

1 сентября  
с 21.00.

g Вечірки

g Кіно

«Піраньї»  
3d

Трилер.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Олімп»,  

«Одеса-кіно». 

«Еволюція 
Борна»

Пригоди, екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп», 
 тел.: 440-07-77.

«Паралельні 
світи»

Фентезі, 
мелодрама.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«ПараНорман, 
або Як приручити 

зомбі»  
3d

Анімація.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Рухай  
ластами 2»  

3d
Анімація.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно»,  

«Олімп».

«Нестримні-2»  
Бойовик,  
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
«Олімп».

«Згадати все»  
Фантастичний 

екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Серед білого 
дня»  

Трилер.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74.  
«Одеса-кіно»,  

тел.: 493-09-09.

Криворізька сотня 
2012

Веломарафон «Кри
ворізька сотня» – це 

рандонерська поїздка на 
дистанції 100 км.

Camel, вул. Дніпропет-
ровське шосе, 11, 

2 вересня, 09.00 – 20.00.
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Оголошення

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах 
та індивідуальних ескізах замовника. Про
фесійне художнє оформлення, розстрочка, 
доставка, установка, безкоштовне зберіган
ня до установки.
Трампарк,  
торговий центр, 1 поверх,  
вул. Каховська, 116, 
Тел. 401-16-27, 067-9806960, 098-2197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби

Знижки!

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

g Увага! Розшук
Дзержинским Ро КГУ ГУМвД Украины в Днепропетров-

ской области разыскивается без вести пропавший гр. васи-
льев Артем владимирович, 02.12.1976 г.р., уроженец г. Кри-
вого Рога, не работал, проживает по адресу: г. Кривой Рог, ул. 
орджоникидзе, 46/28, который в январе 2012 года ушел из 
дома и до настоящего времени не возвратился, местонахо-
ждение последнего не известно.

Его приметы: на вид 36 лет, рост 180 см, телосложение 
средней полноты, волосы черные коротко стриженные, глаза 
светлые.

Особые приметы: психически больной, неадекватное поведение, ведет бро-
дяжнический образ жизни.

Был одет: джинсы синего цвета, футболка светлая, кроссовки черного цвета.
Просьба к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении разыски-

ваемого, сообщить по телефонам: 71-89-31; 71-21-21; 71-11-41; 71-01-25; или 102.

№ 1040. Срочно продается 
газифицированный дом в с. Девла-
дово. Имеется летняя кухня, погреб, 
сарай, бассейн для воды. Тел. 097-
5864741.

№ 1098. 3-поверховий будиночок, 
8 сот. городу, дерева, кущі, малина, 
окремий заїзд. Ціна договірна. Тел. 
050-2826045.

№ 983. 2-комн. квартиру «сталин-
ку» на ЮГоКе, ц. 22 тыс. у.е. Тел. 098-
2413839.

№ 1099. 2-кімн. квартиру, 3/5 зі 
«свіжим» євроремонтом і меблями 
по вул. будьонного, 13. Поряд парк, 
навпроти маг. «Мир кафеля», не над 
дорогою. Магазини, садочок, школа, 
зупинки – поряд. Тел. 097-1880439, 
096-4723677.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-
9847171, 067-7300639.

№ 1100. Шубу из нутрии пр-ва Тур-
ции, б/у, в отличном состоянии, раз-
мер 54, удлиненная. Цена 2000 грн. 
Тел. 71-43-69, 92-82-99, 067-9536003.

№ 1101. Деловой костюм с блузкой, 
размер 54, б/у, в отличном состоянии, 
цена 800 грн. Тел. 92-82-99, 71-43-69, 
067-9536003.

№ 1047. волгу-21, ц. 8500 грн. Тел. 
096-7697610.

№ 1046. волгу 31029. один хозяин. 
Тел. 050-3215111.

№ 1102. А/м вАЗ-21013 в хорошому 
стані, ціна 13000 грн., торг. Тел. 067-
5690949.

№ 1057. Из питомника плюшевых 
вислоухих котят: сайт la-corse.at.ua 
Тел. 067-7974803.

№ 1091. Очень дорого! цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объек-
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашало-
та (изделия), Тв, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1092. 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., 
«Калейнар-3» – 500 грн., «вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 
до 650 грн., «Карл цейс», «Пен-
такон», «Пан Колор», «волна» и 
«Мир» – 450 грн. и др. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 891. 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).

№ 1103. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «По-
четный...», «Заслуженный...», 
«Отличный…», «Отличник...», 
«Ударный...», «Ударник...». На-
грады царской России. Удосто-
верения к медалям, знакам, 
грамоты и благодарности. ико-
ны, монеты, статуэтки, столовое 
серебро, картины, портсигары, 
самовары  и мн. др. Тел. 408-16-
68, 067-5641655.

№ 899. лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. Порез-
ка, погрузка, самовывоз. Тел. 097-
6189585 (перезвоню).

№ 610. любое авто 
на выгодных услови-
ях. возможен выкуп из 
кредита. Порядочность 

гарантирую. Тел. 067-5392676.
№ 703. вАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 

іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 977. вАЗ 2101-099, «Славуту», 
«Таврію», «ланос», СЕНС, «Москвич». 
Тел. 067-9819673.

№ 976. ПОСТійНО КУПУєМО 
МЕД, віСК, МЕРвУ, ПРОПОЛіС. Тел. 
067-9210634, 067-9243057.

№ 1104. Посвідчення учасника лік-
відації аварії на ЧАЕС у 1987-88 рр., 
серія А № 506128, видане 10.05.2005 
р. на ім’я логвіщука Анатолія володи-
мировича, вважати недійсним.

№ 1105. Посвідчення учасника лік-
відації аварії на ЧАЕС, категорія 2, се-
рія А № 353348, видане 1.02.2007 р. 
Довгинцівським РвК на ім’я Черничка 
віктора Григоровича, вважати недій-
сним.

№ 1106. Свідоцтво про середню 
освіту, видане КЗоШ № 108 у 2010 р. 
на ім’я орлової Тетяни Юріївни, вва-
жати недійсним.

№ 1107. Диплом Д № 607274 (ре-
єстр. № 504), виданий ПТУ № 66 (рі-
шення комісії від 25 червня 1992 р.) 
на ім’я Гладкого олега Миколайовича, 
вважати недійсним.

№ 1119. Диплом НР № 36301148 та 
атестат про повну загальну середню 
освіту НР № 36299033, видані КПГТл 
№ 30 від 25 червня 2003 р. на ім’я Іщу-
ка леоніда Дмитровича, вважати не-
дійсними.

№ 1107. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Калантая, б. 14, кв. 17, видане згідно 
з розпорядженням КЦГК 7 Пв 451-451 
від 22.12.1994 р. на ім’я бондаренко 
Анастасії Геннадіївни, бондаренка 
Геннадія васильовича, бондаренко 
олександри василівни, вважати не-
дійсним.

№ 1108. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Тухачевського, 27-14, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ № 11 від 
29.01.2003 р. на ім’я Дімченко віри 
Миколаївни, вважати недійсним.

№ 1109. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ № Т-91 від 
25.01.1995 р. на ім’я Хідірова Джалала 
М., вважати недійсним.

№ 1110. Свідоцтво про право 
власності на квартиру за адресою: 
вул. Ушакова, 1-3, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ № Ц 263 від 
5.05.1997 р. на ім’я Скляник лариси 
віталіївни, вважати недійсним.

№ 1111. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Адмірала Головка, 32-4, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ Т-1337 від 
12.11.2007 р. на ім’я литвиненка Івана 
Григоровича, вважати недійсним.

№ 1121. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 23 
лютого, 104-28, видане згідно з роз-
порядженням УСП в/о «Кривбасруда» 
№ 180 від 2.09.1993 р. на ім’я ватулі 
володимира Харламовича, вважати 
недійсним.

№ 1120. Свідоцтво про держав-
ну реєстрацію фізичної особи під-
приємця № 22270170000002744 від 
23.07.1993 р. на ім’я вадько Надії Ми-
колаївни вважати недійсним.

• побутова техніка
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДиЛЬНиКів. 

Гума. будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 1095. Требуется диспетчер. Тел. 
067-9446864.

№ 1069. Требуется оператор на 
телефон, 2300 грн. Тел. 095-5401151, 
097-3052016.

№ 1118. вакансии – секретарь-ре-
ферент, психолог, рекламный офор-
митель в договорной отдел. Тел. 098-
2077499.

№ 1072. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНиК 
в ОФиС. вХОДЯЩиЕ ЛиНии, ТЕКУ-
Щий ДОКУМЕНТООБОРОТ. ДОХОД 
РаСТУЩий. Тел. 067-5865108.

№ 1076. Требуется сотрудник в 
офис с в/о. оплата зависит от ва-
шего желания заработать. Тел. 067-
1499060.

№ 1117. вакансии – помощник 
бухгалтера, помощник юриста, кла-
довщик, финансист-аналитик – дого-
ворной отдел. официальное оформ-
ление. Тел. 098-2077499.

Подарим умненького котенка на 
выбор – Асика или васика. Тел. 067-
5679083, 098-3934480.

№ 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.

№ 1064. РЕМОНТ ХОЛОДиЛЬНи-
Ків побутових і промислових. Тел. 
067-2728144, 401-31-08.

№ 701. Ремонт Тв. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 1020. Ремонт Тв любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 709. Ремонт ПРаЛЬНиХ Ма-
ШиН, МіКРОХвиЛЬОвОК, ТV, КО-
ФЕ-МаШиН, БОйЛЕРів. Тел. 440-18-
10.

№ 1097. РЕМОНТ КОМПЬЮТЕ-
РОв, НОУТБУКОв, МОНиТОРОв. 
Настройка программного обеспе-
чения. Продажа новых и б/у комп-
лектующих, компьютеров в сборе. 
Мы находимся: ост. «Пл. Артема», 
ул. Мелешкина, 10, маг. «Интех». Тел. 
096-6109639.

• пам’ятники

№ 710. ПаМЯТНиКи. Пл. аРТЕМа, 
3. Тел. 401-26-28. выставочный зал 
(более 80 образцов). Профессиональ-
ное художественное оформление. 
беспроцентная рассрочка. Срочные 
заказы от трех дней. Хранение бе-
сплатно. благоустройство места на 
кладбище. Пенсионерам скидки. Пл. 
аРТЕМа, 3. Тел. 401-26-28, 098-
0421494.

№ 846. Гранит (каталог – 
более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 440-
50-39, 401-17-82, 098-1229633, 
ул. Телевизионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

№ 711. ПаМЯТНиКи. НиКОЛа-
ЕвСКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-
51. РаС ПРОДаЖа! аКциОННЫЕ 
цЕНЫ! КОЛиЧЕСТвО ОБРаЗцОв 
ОГРаНиЧЕНО.

 • металеві вироби
№ 1112. Изготавливаем навесы, 

беседки, козырьки, ворота въездные 
(в т.ч. откатные), гаражные, огражде-
ния (от элитных до сетчатых); двери 
металлические, в т.ч. влагостойкие 
накладки; ковка. Изделия из МДФ: 
арки, межкомнатные двери любого 
размера и цвета. Тел. 401-04-17, 050-
3213250.

№ 1113. Сетки канилированные, 
сварные, просеячно-вытяжные под 
любой раскрой и изделия из них. Тел. 
401-04-17, 050-3213250.

 • меблі

№ 1096. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1018. Ремонт любой мебели 
(шкафы, стенки). Реставрация сту-
льев, кроватей, перетяжка дива-
нов, кресел. Полный ремонт в цеху, 
частичный на дому. Тел. 410-31-54, 
097-3853008.

№ 1114. ПЕРЕТЯЖКа и иЗГО-
ТОвЛЕНиЕ МЯГКОй МЕБЕЛи. РаС-
СРОЧКа На 10 мес. ПЕНСиОНЕРаМ 
СКиДКа, БОЛЬШОй вЫБОР ТКаНи. 
Тел. 410-12-88, 406-28-77.

• інше

№ 952. ГиПСОКаРТОН, ШПа-
КЛЕвКа, ПОКРаСКа, ОБОи. 
ЭЛЕКТРиКа. УТЕПЛЕНиЕ БаЛКО-
НОв, ЛаМиНаТ, ПЛаСТиК, МДФ. 
Тел. 401-05-73, 097-7050386.

№ 988. КОНДициОНЕРЫ. Про-
дажа, установка, заправка, чистка. 
Ремонт крупнобытовой техники 
(кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины-автомат). Тел. 
096-3769318, 401-54-59.

№ 992. врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, 
лоджий пластиком. Тел. 401-35-15, 
098-2413969.

№ 1115. ЭМаЛиРОвКа ваНН. 
выбор цвета. Качество, гарантия. 
Тел. 27-58-95, 096-2452758.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 949. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, госповерка счет-
чиков тепла, установка автоматов 
перенапряжения. Тел. 66-05-47, 098-
4842663.

№ 698. Спил деревьев бензопила-
ми (с автовышкой). Порезка, вывоз, 
корчевка. Продаю дрова круглого-
дично. Тел. 098-6929955.

№ 1094. ЧиЩЕННЯ КаНаЛіЗа-
ціЇ. Тел. 097-3406107.

№ 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.

№ 1012. Спутниковое Тв. Прода-
жа, установка, ремонт. Тел. 401-29-
64, 097-5085088.

№ 985. ПРиЕМ вРаЧа-ЭНДОКРи-
НОЛОГа 1 КаТЕГОРии РаХМаН 
а.М. в ЭНДОКРиНОЛОГиЧЕСКОй 
аПТЕКЕ по ул. ПУШКиНа, 14. Лиц. 
ав 431404 от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 
493-80-47.

№ 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).

№ 1061. Курси кравця, перукаря. 
Тел. 067-5691471.

№ 353. Тов «Сб «вікторія» запро-
шує на роботу чоловіків – охоронни-
ків, вахтовий метод у Дніпропетров-
ську. вік 25-40 р. Тел. 067-2203291, 
(044) 331-80-46.

№ 378. Предприятие «Криворож-
аглореконструкция» СРОЧНО при-
нимает на постоянную работу работ-
ников следующих специальностей: 
электрогазосварщики, газорезчи-
ки, монтажники ж/б и м/конструк-
ций, бетонщики, штукатуры, ка-
менщики, эл. слесарь, дежурная 
– уборщица для офиса (женщина-
инвалид). опыт работы по специ-
альности. Информация по тел. (056) 
406-48-43, 406-48-45, 096-2488843, 
067-2841984. Адрес: г. Кривой Рог, ул. 
Г. Романовой, 1.

№ 1116. Работа в офисе. Набира-
ется штат сотрудников для работы с 
клиентской базой, текущей документа-
цией. График гибкий. оплата высокая. 
Тел. 097-2949604, 097-2201112.

№ 1070. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНиК С 
ФУНКциЯМи аДМиНиСТРаТОРа. 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1014. Компании срочно требу-
ются: диспетчер, помощник руково-
дителя, администратор, помощник 
бухгалтера, помощник экономиста. 
оплата высокая и стабильная. Тел. 
096-7713891, 095-2733977.

№ 1048. Требуется диспетчер на 
входящую информацию, пятидневка 
с 10 до 18. Тел. 098-8206227.

№ 1049. Требуется помощник бух-
галтера на первичную документацию. 
Тел. 063-3624652.

№ 1050. Требуется делопроизводи-
тель-архивариус. оплата регулярно. 
Тел. 096-7435680.

№ 1066. вакансии – договорной от-
дел. Диспетчер, администратор, опе-
ратор ПК, менеджер – координатор, 
бухгалтер. Тел. 097-7949313.

№ 1067. Требуется заместитель по 
оптовым договорам. Перспектива – 
руководитель офиса с доходом более 
13500 грн. Тел. 097-7949313.

 У неї все було: душа, талант, удача, висока 
мрія і важка стезя.

20 серпня 2012  
на 77 році 

обірвалося життя

КАРПеНКО 
Олександри 
Михайлівни
З 1985 по 2000 рік 

олександра Михайлівна була дирек-
тором Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 103.

У 1987 році під її керівництвом було 
здійснено реконструкцію школи та пе-
ретворення на сучасний навчальний 
комплекс. Колектив школи, батьки й учні 
глибоко сумують з приводу передчасної 
смерті шановного педагога і доброї лю-
дини та висловлюють щирі співчуття її 
рідним і близьким. Добра і світла пам'ять 
залишиться про олександру Михайлівну 
в наших серцях.

Директор КЗОШ № 103 л.М.Кеуш. 

Пам’яті

Адміністрація, профспілковий 
комітет, колектив КЗ «Криворізь-
ка міська клінічна лікарня № 2» 
ДоР» глибоко  сумують з приво-
ду смерті

ЛАРІНОЇ 
Алли Гаврилівни,

яка довгі роки була завідува-
чем хірургічного відділення лі-
карні.

Адміністрація, профком.

Куплю

Продаю

Загублене

Послуги

Різне

Управління праці та соціального 
захисту населення виконкому Дов-
гинцівської районної в місті ради 
висловлює щире співчуття Шкіль 
Світлані Миколаївні, начальнику від-
ділу обслуговування інвалідів, вете-
ранів війни та праці, з приводу тяж-
кої втрати – смерті її матері

Людмили Петрівни
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станом на 28.08.2012 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.

Хмарно, прохолодно
За даними Українського 

гідрометцентру, у четвер очі-
кується хмарна погода. Тем-
пература вночі до 15 градусів 
тепла, вдень до 20 градусів те-
пла. Вітер північно-західний 
та північний, 3-7 м/сек. Атмос-
ферний тиск 743…750 мм рт. 
ст. 

g Погода

Долар Рубль євро

Курс НБУ 799,30 25,08 1001,5229

УкрСиббанк
808,50 24,50 1000,00
813,50 25,50 1024,00

ПриватБанк
810,00 24,80 995,00
813,50 25,50 1024,00

Промінвест-
банк

808,30 24,90 1003,00
812,70 25,80 1021,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 24,60 1000,00
813,50 26,00 1035,00

Форум
809,50 24,90 1000,00
813,00 26,20 1019,00

Південком-
банк

810,00 24,50 1000,00
812,50 25,50 1025,00

Укрексімбанк
807,00 24,50 1000,00
811,00 25,30 1018,00

КУПівЛЯ ПРОДаЖ

01 02 17 18 40 43

29 та 30 серпня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
6 700 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1188 
виграшні номери 25.08.2012 

джек-пот 6 500 000

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 2 1
9:00 2 2

12:00 2 1
15:00 2 2
18:00 2 1
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 0 0.00
4 91 268.00
3 1948 21.00
2 17062 6.00
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g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Вiрогiдна поява революцiйних 

настроїв. Але не поспiшайте робити 
рiзких рухiв. Перш нiж щось мiняти, 
зважте всі «за» i «проти». 

Телець (21.04-21.05)
Наприкінці літа краще завершити 

старi справи, виконати данi ранiше 
обiцянки. Найцiкавiшим i яскравим 
буде для вас перiод пiсля четверга. Ви 
зможете розслабитися i зайнятися 
собою.

Близнюки (22.05-21.06)
Настав час почати новi проекти, на 

якi ви покладаєте велику надiю. Дех
то захоче змiнити не тiльки iмiдж, а 
й життя, тож розраховуйте тiльки на 
власні сили.

Рак (22.06-23.07)
У понедiлок–вiвторок вiрогiднi 

конфлiкти i такi ситуацiї, коли ви 
вiдчуваєте себе в лещатах обставин. 
Наприкiнцi тижня удача допоможе 
вам розкрити свої здiбностi.

Лев (24.07-23.08)
Рекомендуємо присвятити себе 

домашнiм справам, а кар’єра цьо
го тижня — не ваш коник. Чудовий 
перiод для облаштування дому й 
оновлення iнтер’єру. У вихiднi про 
себе нагадають давнi друзi.

Діва (24.08-23.09)
Тиждень сприятливий для розши

рення кола знайомств. Не лiнуйтеся 
дiзнаватися новини. Нова iнформацiя 
може бути корисною для вас.

Терези (24.09-23.10)
Для вас тиждень виявиться доволi 

напруженим, тому не пiдкидайте хми
зу у багаття суперечок. Проблеми треба 
вирiшувати по мiрi їх надходження.

Скорпіон (24.10-22.11)
Ви вiзьмете участь у вирішаль

них заходах, головне — направи
ти енергiю у потрiбне русло. Що б 
ви не планували, це принесе тiльки 
позитивнi результати. Вихiднi 
присвятiть родинному вiдпочинку.

Стрілець (23.11-21.12)
Найважливiшi справи краще 

вирiшувати на початку тижня, а 
вже потiм братися за менш суттєвi. 
У декого з вас почнуться проблеми 
зi здоров’ям, тож не зволiкайте з 
вiдвiдуванням лiкаря.

Козеріг (22.12-20.01)
Несподiвано ви отримаєте приємнi 

новини, якi змiнять бiльшiсть ваших 
планiв. Не зайвим буде звернутися 
за порадами до досвiдчених людей. 
На  цьому тижнi можливi додаткові 
фiнансовi надходження.

Водолій (21.01-19.02)
Не берiться за додатковi спра

ви, не намагайтеся пiдкорити нову 
кар’єрну вершину — керiвництво 
навряд чи дозволить реалiзувати 
вам свої амбiцiї. Будьте обережнi 
щодо сумнiвних пропозицiй.
Риби (20.02-20.03)

Якщо ви щось вирiшили, йдiть до 
кiнця — успiх буде на вашому боцi. 
Настав час пожинати плоди своєї 
працi. Залучіться підтримкою старих 
друзів.

на 3- 9 вересня Кондиціонер для  
Катерини Володимирівни

g Передплата-2012

Кривий ріг – моє місто, «Червоний гірниК» – моя газета

Вартість  
передплати 

на «Червоний 
гірник» 

у залежності від 
строку, на який офор-
мляється передплата 

(через «Укрпошту»)
Вартість передплати 
з урахуванням пошто-
вих послуг 3 доставки 

(грн.)
   на 2012 рік
ПіЛЬГОва (для 

учасників війни, пен-
сіонерів, інвалідів усіх 
груп і категорій, чор-
нобильців)
Передплатний  
індекс: 61621

1 місяць – 12,52
2 місяці – 25,34
3 місяці – 36,96
4 місяці – 49,03

ЗвиЧайНа  
Передплатний 
індекс: 37385

1 місяць – 13,52
2 місяці – 27,34
3 місяці – 39,96
4 місяці – 53,03

віДОМЧа (для 
підприємств, уста-
нов та організацій) 
Передплатний  
індекс: 37386

1 місяць – 15,72
2 місяці – 31,74
3 місяці – 46,56
4 місяці – 61,83

Для передплат-
ників газети  
«Червоний 
гірник» – без-
коштовні 
прийоми 
юриста та 
нотаріуса.  

g Увага, акція!

передплати «чГ»  
на четвертий квартал  

2012 року 

та виГрай  
путівку до Ялти. 

В Ялту разом з «Гірником»

 ТЕЛЕФОНи ДЛЯ ДОвіДОК: 92-89-01, 92-70-70.

Навіть за ніч спальня 
охолонути не встигне, 
а зранку знову жарить. 
Але зараз, з цим поміч-
ником, якого подарував 
мені улюблений «Гірни-
чок», переконана – вони 
разом упораються. 

Ми перебуваємо в 
затишній домівці од-
ного з головних пере-
можців попередніх 
розіграшів червоно-
гірничанської акції – 
Катерини Володими-
рівни Золотарь, яка 
мешкає на вул. Кири-
ленка, 25. На ксероко-
пію її передплатного 
абонемента на «Черво-
ний гірник», оформ-
леного одразу на рік, 
тоді припав один з 
голових призів – су-
часний кондиціонер 
спліт-системи, який 
вона вдома й отрима-
ла з рук наших пред-
ставників. 

– Чесно кажучи, це 
вже не перший мій 
ч е рв он ог і рн и ч а н -
ський виграш, – про-

довжує К. Золотарь, 
яка донедавна працю-
вала на залізниці, а 
нині перебуває на за-
служеному відпочин-
ку. – Колись давно-
давно в аналогічному 
розіграші, який про-
водив «Червоний гір-
ник», мені дістався ма-
ленький фотоальбом. 
Ото вже було радості 
– це вам не передати. 
А потім, хоч і продо-
вжувала читати й пе-
редплачувати «Черво-
ний гірник», з яким не 
розстаюся вже років із 
тридцять, чомусь при-
пинила брати участь у 
цих акціях. Тільки за-
раз зрозуміла – дуже 
дарма. Хоча, з іншого 
боку, – а може, й не 
дарма, бо коли цього 
разу прислала копію 
абонемента, то одразу 
виграла один з голо-
вних призів – ось цей 
кондиціонер. От по-
щастило так пощасти-
ло, сама собі заздрю!

Вона помовчала 

мить і додала:
– Я щиро вдячна 

колективу «Гірника». 
Навіть не стільки за 
цей подарунок – за 
це окрема подяка, – 
скільки за газету, яку 
він для своїх чита-
чів випускає. Бо це ж 
треба зуміти зібрати 
стільки інформації, 
якою насичується бук-
вально кожен номер 
«Червоного гірника». 
Причому не лишень 
про життя міста, а й 
про всілякі супутні 
цікавості – поради, як 
правильно лікуватись, 
чи щось для садівни-
ків-городників, я до 
таких матеріалів дуже 
охоча, бо маю власну 
дачу. Тож читаю га-
зету, як мовиться, від 
першої до останньої 
сторінки, чого бажаю 
й усім іншим криво-
ріжцям. Тоді ви, ша-
новні земляки, ще 
краще знатимете й ще 
більше любитимете 
своє місто.

– це ж неможливо, така спека, як цьогоріч! – 
констатує незаперечний факт Катерина володи-
мирівна, оглядаючи свій виграш. – У нас хоч і є 
один кондиціонер, але він, бідненький, сам ніяк 
упоратись не може з такою температурою. У 
мене квартира на горішньому дев’ятому повер-
сі і, звісно, ніякого затінку, тому все сонце якраз 
у вікна світить і дуже-дуже гріє. 

Е. МіСцЕвий. Фото андрія ТРУБіциНа. 

g Посміхніться
Суперпропозиція!!! Шейпінг. 

Солярій. Грязьові ванни. Йога. 
Медитація. Спілкування з приро-
дою. Ефект – 100%. Безкоштов-
но! Початок занять 1 вересня. 
Місце зустрічі – у мене на городі.

* *  *
Прайс-лист у барі: «Ці розцін-

ки встановлені для відвідувачів, 
котрі бажають, аби бармен від-
повідав на телефонні дзвінки від 
їх дружин: 20 грн. – «Він щойно пі-
шов»; 50 грн. – «Він сьогодні не при-
ходив»; 100 грн. – «Я не бачив його 
кілька днів»; 250 грн. – «А хто це?»

* *  *

– Тату, звідки беруться діти?
–  А чому, синку, ти не ціка-

вишся, звідки беруться дорослі? 
Чи ми тобі байдужі?

* *  *
Не можна говорити так, щоб 

одночасно виходило красиво, ро-
зумно і чесно.
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