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На часі

Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!
В Кривому Розі працює 

ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕ-
ДИТУВАННЯ за національною 
програмою енерго збереження.

Безвідсоткові кредити на-
даються виключно на мета-
лопластикові вік на та двері з 
високоякісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU вироб-
ництва Німеччини та Бель-
гії з підвищеним коефіцієнтом 
енергозбереження. Можливе 
оформлення без першого вне-

ску, без комісії та переплати, 
строком до одного року.

За детальною інформаці-
єю звертайтесь до консультан-
тів кредитного центру за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. Мелеш-
кіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНА-
ТА», 2-й поверх (район площі 
Артема, зупинка «Вул. Філа-
това»), або за багатоканаль-
ним телефоном гарячої лінії у 
м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. 
тел. 097-309-00-99), з понеділ-

ка по суботу з 9 до 18. При за-
мовленні вікон за даною про-
грамою доставка, монтаж та 
демонтаж висококваліфікова-
ними спеціалістами підприєм-
ства «ВІКНОПЛАСТ» виконуєть-
ся БЕЗКОШТОВНО. Пільговикам 
та пенсіонерам надається до-
даткова знижка 2%.

Зверніть увагу, при монта-
жі вікон в зимовий період ви-
користовуються високо якісні 
герметики Penosil (Німеччина), 

що гарантують якісний монтаж 
при температурі до мінус 180С.

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

Телефон офіційної 
гарячої лінії у  
м. Кривий Ріг:

(056) 401-33-44.

g Реклама

g Обрії духовності

«Хресту Твоєму поклоняємось, 
Владико»
У понеділок довгожданий дощ окропив місто, ніби 
омиваючи від скверни перед зустріччю з сокровен-
ним: православні віряни зустрічали у Свято-Преобра-
женському кафедральному соборі велику святиню.

Тарас ЗаТУльний. Фото Олександра ПОРТнягіна.

g новини Криворіжжя

Орджонікідзенський мікропроект
наприкінці минулого тижня з дводенним 
робочим візитом на Дніпропетровщині побу-
вали голова представництва Європейського 
Союзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра, 
координатор системи ООн в Україні Олів’є 
адам та менеджер проекту ЄС/ПРООн «Міс-
цевий розвиток, орієнтований на громаду» 
Джейсінгх Сах.

У супроводі голови об-
ласної ради Євгена Удода 
високі гості відвідали Ор-
джонікідзенську початко-
ву школу-сад Криворізько-
го району, на базі якої цьо-
го року впроваджується 
мікропроект другої фази 
проекту ЄС/ПРООН за 
принципом реплікації.

– «Місцевий розвиток, 
орієнтований на громаду» 
став першим міжнародним 
проектом, який впроваджу-
ється в нашій області, – за-
значив Євген Удод. – За час 
його реалізації ми не тільки 

значно покращили рівень 
життя майже сімдесяти те-
риторіальних громад. Пер-
ша фаза проекту пройшла 
дуже успішно, ми вже вклю-
чилися в другу фазу, споді-
ваємося і на участь у тре-
тій. Цей проект приніс на-
шим землякам упевненість 
у тому, що, об’єднуючи зу-
силля і ресурси проекту, 
влади і громадськості, мож-
на вирішувати важливі пи-
тання розвитку територій. 
Ми вчимося бути активни-
ми і відповідальними гро-
мадянами своєї країни.

Як повідомили у відділі 
з питань зв’язків з громад-
ськістю та пресою облради, 
зарубіжні гості дали високу 
оцінку рівню співпраці об-
ласної влади з координато-
рами проекту та місцевими 
громадами. Для пана Тей-
шейри це вже другий візит 
до нашого регіону, і, за його 
словами, його вкотре вра-
жають активність громад та 
їхня тісна співпраця з орга-
нами влади.

– Ми допомагаємо тим 
громадам, які прагнуть пра-
цювати, шукають механіз-
ми для розвитку своїх тери-
торій. А досвід громади Ор-
джонікідзе засвідчує важли-
вість участі громад та їхніх 
ініціатив для модернізації, – 
зауважив голова представ-
ництва Євросоюзу.

Представник Євросою-
зу також висловив вдяч-

ність усім, хто бере активну 
участь у впровадженні про-
екту, та побажав жителям 
громад, аби їхнє життя день 
від дня ставало кращим.

– Робота над проектами, 
– зауважив Олів’є Адам, – 
вимагає змін у світогляді 
людей. Вони більше не чека-
ють сторонньої допомоги, а 
починають діяти самі, залу-
чаючи до цього однодумців 
різних рівнів.

В Орджонікідзенській 
початковій школі-саду нині 
виховується 86 дітей. Ми-
нулого року в цій школі 
проведено капітальний ре-
монт та за ініціативи гу-
бернатора області Олексан-
дра Вілкула встановлено су-
часну систему доочищення 
питної води. У рамках ре-
алізації проекту в закладі 
буде встановлено 28 енер-
гозберігаючих вікон.

Підготував Володимир СКіДанОВ.

– Кривий Ріг приймає част-
ку Животворящого древа Гос-
поднього, на якому Христос 
звершив Свій месіанський по-
двиг задля спасіння роду люд-
ського від гріха, – промовив у 
короткій проповіді архієпис-
коп Криворізький та Нікополь-
ський Єфрем. – По промислу 
Божому ця видатна подія відбу-
вається напередодні значного 

церковного свята. Будемо ж мо-
лити Небесного Отця, щоб Він 
благословив наш град Своїм за-
ступництвом. Запрошую кри-
воріжців преклонитися, щоби 
Всевишній, споглядаючи наше 
смирення, дарував життя вічне.

Першим уклонилося Жи-
вотворящому древу Господ-
ньому, яке прибуло з Ватика-
ну, духовенство єпархії, висо-
копреосвященний Єфрем очо-
лив урочисту соборну служ-
бу. Кафедральний собор уже 
має частинки мощей святителя 
чудотворця Миколая та рівно-
апостольної Марії Магдалини.

g новини України та регіону
Уряд подбав про розширення 
прав інвалідів

Кабінет Міністрів затвердив Державну цільову про
граму «Національний план дій з реалізації Конвенції про 
права інвалідів» на період до 2020 року.

Як повідомив департамент інформації та комунікацій з гро-
мадськістю Секретаріату КМУ, мета Програми – приведення на-
ціонального законодавства у відповідність до Конвенції, забез-
печення доступу інвалідів до об’єктів громадського та цивільно-
го призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, до-
рожнього сервісу, транспорту, інформації та зв’язку, а також з ура-
хуванням їх індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів 
– до освіти, праці, культури, туризму, фізичної культури і спорту, 
удосконалення порядку проведення медико-соціальної експер-
тизи інвалідів, здійснення реабілітаційних заходів і надання со-
ціальних послуг, розширення переліку таких заходів і послуг, за-
лучення представників громадськості до участі в реалізації прав і 
задоволенні потреб інвалідів, поліпшенні умов їх життєдіяльнос-
ті, а також забезпечення розвитку міжнародного співробітництва 
у сфері реалізації прав і задоволення потреб інвалідів.

Розпочалася сівба озимих культур
В Україні розпочалася посівна кампанія під урожай на

ступного, 2013 року. На сьогодні вже посіяно 75,4 тис. га 
озимого ріпаку. Про це повідомив заступник міністра 
аграрної політики та продовольства Олександр Сень.

Заступник міністра підкреслив, що сівба озимого ріпаку роз-
почата в оптимальні агротехнологічні строки та буде завершена 
до початку вересня, чому сприяють погодні умови останніх днів.

«Ті дощі, які зараз проходять по Україні, після тривалої засу-
хи сприяють відновленню запасів вологи, яка необхідна для за-
безпечення отримання сходів озимих культур», – додав Олек-
сандр Сень.

Для людей з обмеженими 
фізичними можливостями

На Дніпропетровщині під керівництвом голови ОДА 
Олександра Вілкула створена система соціальної адап
тації, навчання та працевлаштування людей із обмеже
ними фізичними можливостями. 

Зокрема, як повідомляє управління преси та інформації 
обл держадміністрації, у Національній металургійній академії 
Украї ни (НМетАУ) працює Регіональний центр освіти інвалідів. 
З його роботою під час відвідування НМетАУ ознайомили віце-
прем’єр-міністра України – міністра соціальної політики Украї-
ни Сергія Тігіпка.

«У рамках реалізації Соціальних Ініціатив нашого Президента 
Віктора Януковича в Дніпропетровській області створена систе-
ма соціальної адаптації, навчання та працевлаштування моло-
дих людей з обмеженими фізичними можливостями. Для мо-
лодих людей з вадами зору і слуху створено Регіональний центр 
освіти інвалідів Національної металургійної академії України, де 
вони можуть отримати вищу освіту. В регіоні створюються робо-
чі місця, щоб випускники-інваліди могли максимально реалізу-
вати свої знання й навички», – сказав Олександр Вілкул.

Буде оздоровлено близько 80% 
усіх школярів

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдерж
адміністрації Олександр Вілкул на нараді з підбиття під
сумків реалізації в області Соціальних Ініціатив Прези
дента України Віктора Януковича, яка пройшла за учас
ті віцепрем’єрміністра – міністра соціальної політики 
України Сергія Тігіпка.

«На Дніпропетровщині третій рік поспіль підвищується рівень 
оздоровлення та відпочинку дітей шкільного віку. Протягом черв-
ня-липня 2012 року вже оздоровлено майже 170 тисяч дітей – 
70% від запланованої кількості. Усього за літній сезон запланова-
но оздоровити понад 240 тис. дітей – це близько 80% усіх дітей 
шкільного віку Дніпропетровщини», – сказав губернатор.

Наразі в області функціонує 1033 дитячих заклади оздоров-
лення та відпочинку. З них: 25 – позаміських, 1004 – з денним 
перебуванням, 4 – наметові містечка.

Обстеження донорської крові 
вдвічі прискорили

На Дніпропетровській обласній станції переливання 
крові встановлено два автоматизованих аналізатори за
критого типу Архітек2000.

 Завдяки цим апаратам удвічі збільшена швидкість перевір-
ки якості донорської крові, яка терміново необхідна пацієнтам 
лікарень та пологових будинків, повідомляє управління преси 
та інформації облдержадміністрації.

«Сучасне обладнання дає можливість впроваджувати нові 
методи обстеження донорської крові. Раніше на станції пере-
ливання крові використовувалися апарати напівавтомати. Час 
проведення аналізу сягав 6 годин. Завдяки аналізатору Архі-
тек-2000 час проведення досліджень зменшується вдвічі. При-
скорення та підвищення якості роботи лабораторії важливе для 
своєчасного надання допомоги хворим, які негайно потребують 
переливання крові», – сказала головний лікар обласної станції 
переливання крові Антоніна Сердюк.

Підготував Володимир СКіДанОВ.
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День  за  Днем:
Тернівський район

Подробиці

На відпочинок 
до «Артека»

Легендарний Міжнародний 
дитячий центр «Артек». Хто 
з дітей не хотів би там по-
бувати?! Хоча б кілька днів 
– набратися свіжих сил перед 
навчальним роком та нових 
вражень від спілкування. 
У серпні така можливість 
з’явилася у п’ятнадцяти об-
дарованих вихованців му-
зичної школи №12. Про це по-
відомляє «Кривбасс On-Line».

Усі діти – представники одного 
творчого колективу: оркестру на-
родних інструментів. І хоча в по-
їздку вирушив не весь колектив 
(на перебування в «Артеці» діють 
вікові обмеження), маленькі тер-
нівчани, як розповіли нам у му-
зичній школі, своє перебування 
в центрі вже ознаменували твор-
чими виступами, що пройшли на 
«біс». Таким чином, вихованці 
поєднали відпочинок та оздоров-
лення з улюбленим захопленням.

Нагадаємо, ще з 1996 року в 
країні працює Національна про-
грама «Діти України». Вона перед-
бачає оздоровлення обдарованих 
дітей за цільовими путівками в 
одній з кращих вітчизняних оздо-
ровниць – МДЦ «Артек».

Північний ГЗК 
нарощує обсяги

Перші сім місяців для Пів-
нічного комбінату виявились 
досить вдалими, про що свід-
чать виробничі показники.

Відтак, за сім місяців 2012 року 
гірники наростили виробництво 
обкотишів на 9,1 відсотка, по-
рівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Водночас, з січня 
по липень вироблено більше й 
концентрату – на 4,3%.

Володимир СКІДАНОВ.

g Статистика
Практично  
паритет

Минулого тижня хлопчиків та дівча-
ток в Кривому Розі народилося прак-
тично нарівно – 74 та 73, відповідно. 
В загальному ж підсумку місто попо-
внилося 147 новими громадянами.

За цей період на шлюбний рушник 
стали 129 пар молодят. А бажаючих 
розірвати свої офіційні стосунки було 
куди менше – лише 25 пар розлучи-
лися. Сподіваємось, це співвідношен-
ня стане традицією надалі, а міцна 
родина – пріоритетом у криворіжців.   

g Ініціатива «Червоного гірника»

У ці вихідні запрошуємо відвідати  
найсолодше свято року!
II Криворізький міський фестиваль меду проходитиме з 10-ї ранку 
18 та 19 серпня у сквері відпочинку ім. Артема (Саксаганський район)
Медове свято наближається, воно вже 
кличе. Ми, червоногірничани, його  
засновники та організатори, разом з 
Криворізькою гільдією бджолярів, Сак-
саганським райвиконкомом надзвичай-
но ретельно готуємося до святкового 
дійства, адже розуміємо, яка це велика і 
почесна відповідальність – приймати що-
найменше 10 тисяч шановних гостей.

Утім, це наші внутріш-
ні турботи, а головне, що 
мед найвідоміші пасічни-
ки України привезуть у 
тінистий сквер імені Арте-
ма. Попри всілякі побою-
вання, золотокрилі бджіл-
ки наносили у вулики його 
вдосталь, а пасічники на-
качали його і навіть роз-
фасували у сертифікова-
ний посуд для продажу. 
Особливо зазначимо, що 
пасіки відомих на всю кра-
їну бджолярів знаходяться 
в екологічно чистих зонах 
Сумщини, Черкащини, 
Полтавщини, Криму, Кі-
ровоградщини, Дніпропе-
тровщини, Миколаївщи-
ни... Варто ще раз назвати 
цих людей: Микола і Мак-
сим Макогони, Олександр 
і Сергій Оньші, Ігор Кри-

венко, Олександр і Тетя-
на Карауші, Олександр 
Крутько, Михайло Велич-
ко, Борис Клюєв, Олек-
сій Лихачов, Володимир 
Скрипник… Усього понад 
30 пасічників. Так що ви-
бір буде багатий. Але при-
везуть бджолярі не лише 
свіжі травневий, луговий, 
липовий, гречаний, со-
няшниковий меди, а й такі 
дуже цілющі продукти 
бджільництва, як маточне 
молочко, прополіс, квітко-
вий пилок, пергу, віск.

Фішками фестивалю 
цього року будуть понад 
10 сортів медовухи, ви-
ділимо якість янтарного 
напою Бориса Горба і лі-
кувальний вулик Олексан-
дра Карауша. Кому пощас-
тить, той навіть полежати 

в ньому зможе і відчути 
унікальний мікроклімат.

 – На медовому свя-
ті буде багато конкурсів, 
а отже, і солодких пода-
рунків (понад 400!). Тому 
прошу батьків, дідусів і 
бабусь завітати на фес-
тиваль з малечею, – за-
значає голова оргкоміте-
ту II фестивалю меду у 
Кривому Розі, пасічник з 
діда-прадіда, журналіст 
«Червоного гірника» Ми-
кола Крамаренко. – Не 

обійдемо увагою і самих 
пасічників. Герой України 
Олександр Владимирен-
ко, Герой Соціалістичної 
Праці Анатолій Сторо-
жук, головні редактори 
«Червоного гірника» та 
«Домашней газеты» Оль-
га Калинюк і Віктор Ко-
валенко вручать їм цінні 
призи, дипломи, грамоти, 
квитанції на річні перед-
плати найпопулярніших 
у місті видань. Ще скажу, 
що в колоритному дійстві 

візьмуть участь понад два 
десятки талановитих кри-
воріжців, які влаштують 
майстер-клас на «Алеї на-
родних майстрів». Усі бу-
дуть в українському одязі 
– вишитих сорочках, у чо-
ловіків на головах – брилі. 
Приходьте і ви, шановні 
криворіжці, у вишиван-
ках на народне свято і ве-
селіться.

Телефони оргкомітету 
свята: 92-84-09, 097-69-
15-727.

_________________________________________________________________________________________ Фото Андрія ТрубІциНА.

g Оголошення

Увага! Вода!
З метою проведення невід-

кладних робіт в водогінному 
господарстві ДПП «Кривбас-
промводопостачання» повідо-
мляє, що з 23.00 15 серпня 2012 
р. до 23.00 16 серпня 2012 р. 
буде повністю припинена по-
дача питної води в Інгулецько-
му районі та с. Широке, с. Ла-
тівка, с. Степове, с. Рахманове, 
с. Радушне.

Шановні споживачі, проси-
мо вибачити за ті незручнос-
ті, які будуть супроводжувати 
вас протягом 24 годин відсут-
ності питної води. 

18 серпня –  
«Гонки на виживання»
у цю суботу, починаючи з 11.00, на 
автомотодромі «Кривбас-екстрим» (Сак-
саганський район, вулиця Льотчиків) 
вируватиме яскраве спортивне шоу  
– 5-й етап відкритого регіонального 
чемпіонату «Гонки на виживання». Тож 
не пропустіть це захоплююче дійство.

– Автокрос присвячуємо 21 річниці Незалежності 
України, Дню Державного прапора України і 80-річ-
чю Дніпропетровської області, – говорить прези-
дент Криворізької міської федерації технічних ви-
дів спорту, майстер спорту Федір Губаренко. – Як 
завжди, у змаганні візьмуть участь щонайменше 
три десятки автоспортсменів-контактників з Кіро-
вограда, Сімферополя, Запоріжжя, Кривого Рогу та 
інших міст. Ще скажу, що «Гонки» проводяться за 
активної підтримки голови Дніпропетровської об-
ласної державної адміністрації Олександра Вілкула, 
Криворізького міськвиконкому, Саксаганської рай-
ради. Щире спасибі за допомогу!    

Микола КрАМАреНКО.  
Фото Олександра ПОрТНЯГІНА.

g Критичним об’єктивом

Село неначе погоріло…

Не так давно «ЧГ» про-
водив конкурс серед своїх 
читачів на опис найчарів-
ніших куточків Кривого 
Рогу, якими сповна можуть 
пишатися городяни. Із за-
палом узялися наші перед-
платники називати чудові 

місцини на кшталт човно-
вої станції, відомих парків 
та скверів. Але то не дивина.

Куди цікавіше було б ді-
знатись, які краєвиди де-
монструють своїм заїж-
джим гостям мешканці 1-ї 
дільниці. Роззираючись до-
вкола, поволі втрачаєш дар 
мовлення: праворуч дороги 
зяють необгороджені руїни 
колишнього 4-поверхово-
го гуртожитку по  вул. Тбі-
ліській, 10, буяють чагар-
никові зарості полишеного 
«на відкуп» сколошканим 
безхатченкам та п’яничкам 
парку поблизу 3-ї полікліні-
ки, що колись носила назву 
«Будівельник» (зла іронія 
долі, чи не так?). Напевно, 
місцеві жителі з гордістю 
водять родичів і «галерея-
ми» напівзруйнованих, не-

мов післявоєнних, двориків 
вул. Тбіліської. А може, ми-
луються скоцюрбленим від 
болю водограєм, давно пе-
ретвореним на контейнер 
для пластикових пляшок? 

Неначе третя світова про-
гуркотіла районом, акурат 
від 1-ї дільниці до трампар-
ку. Тільки-от де ж вони, ті 
варварські орди чужинців, 
що промчали тайфуном на-
шими вулицями, спопеля-
ючи й плюндруючи, щедро 
посипаючи непотребом усе 
довкола? Чи то ми самі такі 
жилаві, нівроку? Мабуть, 
саме на ці ландшафти гол-
лівудський актор Жан-Клод 
ван Дамм нещодавно ки-
нув оком для зйомок свого 
фільму «про стійких людей, 
які не хиляться під вагою 
життєвих обставин». 

_______________________ Тетяна ДрєєВА. Фото Олександра ПОрТНЯГІНА.

g екстрим-шоу
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День за Днем:
жовтневий район

Традиційний 
ярмарок до Дня 
незалежності

Його завжди з нетерпінням 
чекають мешканці Жовтне-
вого району й залюбки відві-
дують ринок «Північний». 

Бо знають: напередодні помітних 
свят тут можна придбати як товари 
районних товаровиробників, так і 
харчі високої якості з Криворізько-
го сільського району. А це – свіже 
м’ясо, молоко, овочі, фрукти…

 – На цьому ринку завжди ши-
роко представлена така продукція, 
напівфабрикати... – пояснює заві-
дуюча відділом розвитку підпри-
ємництва виконкому Жовтневої 
районної у місті ради Галина Ніко-
нова. – А наше сало вважається 
найсмачнішим, бо про його якість 
добряче піклуються виробники. 
Тож на «Північному» можна гарно 
скупитися, скуштувати домашніх 
пиріжечків, кулінарної смакоти та 
все інше. Словом, ярмарок є ярма-
рок – кожному щось припаде до 
вподоби. Тому мешканці нашого 
району залюбки приїздять сюди, 
аби придбати натуральні харчі, за-
пастися до свят.

 А воно вже не за горами, час по-
дбати й про святковий стіл. Отож 18 
серпня, тобто у суботу, з 8 години 
ранку на ринку «Північний» чека-
ємо всіх на святковому ярмарку, 
приуроченому до Дня незалежнос-
ті України.

Про дисципліну 
та металобрухт

Сьогодні відбулося засідання 
виконкому Жовтневої район-
ної у місті ради. 

Розглядалось два основних пи-
тання: «Про стан виконавчої дис-
ципліни в структурних підрозділах 
райвиконкому» та «Про роботу ко-
місії з питань здійснення операцій 
з металобрухтом при виконкомі 
Жовтневої райради».

Кличе «Юність»
 До завершення календар-

ного літа залишилось не так 
уже й багато. Тому ті кілька 
тижнів напередодні нового на-
вчального року, які попереду, 
шкільна молодь намагається 
використати сповна – змістов-
но й насичено. 

А допомагають хлопцям і дівча-
там у цьому вихователі, спортивні 
інструктори, тренери – викладачі 
району. З тим, щоб вони набрались 
фізичного гарту, сил та наснаги.

– Уже позаду багато різних спор-
тивно-масових заходів, які прове-
ли цього літечка, – пояснює голо-
ва Жовтневого райспорткомітету 
Олександр Плакса. – Насамперед 
тих, що за місцем мешкання. А на-
ступної п’ятниці в рамках районної 
спартакіади «Юність» організуємо 
турнір за місцем мешкання. Він 
розпочнеться в клубі школяра 
«Молодість» об 11 годині. Суперни-
чатимуть між собою з міні-футболу 
дворові команди з різних клубів.

 А це завжди видовищно, адже 
дворовий футбол чи не найбільш 
непередбачуваний. А 23 серпня 
вже на відомому майданчику зі штуч-
ним покриттям, що по вулиці Мусорг-
ського, візьме старт новий футбольний 
турнір серед дворових команд.

 Літо триває, а значить, на спорт-
майданчиках району азарту хлоп-
цям і дівчатам не бракуватиме. Так 
і мусить бути!

 Віталій ТКАЧУК.

Подробиці

g екранний літопис

Академік Бизов  
презентував Україну світові
сімнадцятого серпня академіку Володи-
миру Федоровичу Бизову виповнилося б 
сімдесят п’ять. Він не дожив до ювілейної 
дати трохи менше півтора року. Важкий 
недуг поставив чорну крапку на життєвих 
і творчих планах ученого. А планів у про-
фесора Бизова завжди було багато. І дуже 
багато з них він успішно реалізував.

Володимир Федорович 
залишив велику наукову 
спадщину, якою послуго-
вуватимуться фахівці гір-
ничої справи ще не одне 
десятиліття. Свою науко-
ву діяльність доктор тех-
нічних наук Бизов при-
святив створенню теорії 
основ розробки родовищ 
корисних копалин.

Прохідною до науки 
для Володимира Бизова 
став Криворізький гір-

ничорудний інститут, 
нині – Криворізький на-
ціональний універси-
тет, з яким він незмінно 
пов’язав усе своє життя – 
від студента-першокурс-
ника до ректора. Майже 
вісімнадцять років Бизов 
очолював цей навчаль-
ний заклад. Під його ке-
рівництвом вперше у 
світі створено 14-томну 
серію посібників «Біблі-
отеки гірничого інжене-

ра» українською мовою.
Сотні наукових праць, 

монографій, авторських 
свідоцтв, підручників... 
Та найголовнішим у до-
робку Бизова-педагога є 
вихована ним армія ін-
женерної еліти.

Два десятиліття Воло-
димир Федорович був 
президентом Академії 
гірничих наук України, 
створеної за його ініціа-
тиви заради збереження 
наукового потенціалу на-
шої держави в царині гір-
ництва. У важкі для еко-
номіки країни дев’яності 
вчений запропонував 
уряду рятівний проект 
«Модель міжгалузевого 
балансу».

Заслужений діяч на-

уки і техніки України, ла-
уреат Державної премії 
України в галузі науки і 
техніки, кавалер ордена 
«Знак Пошани», дійсний 
член Російської академії 
природничих наук, член 
оргкомітету Міжнарод-
ного гірничого конгре-
су, Всесвітньої асоціації 
гірничих професорів та 
Нью-Йоркської академії 
наук Володимир Федоро-

вич Бизов – особистість 
багатогранна, яскрава і 
талановита.

Своїми спогадами про 
видатного криворіжця в 
документальній стрічці 
«Академік Бизов» поді-
ляться люди, які добре 
його знали. Цей фільм 
ТРК «Рудана» пока-
же в день народження 
В.Ф.Бизова – у п’ятницю, 
17 серпня, о 18.30.

_______________________________________________________________________________________________ степан КАЛинюК.

g Кривбас промисловий

Метінвест демонструє соціально 
відповідальний бізнес
на минулому тижні 
делегація у складі го-
лови представництва 
європейського союзу 
в Україні жозе Мануе-
ла Пінту Тейшейри, ко-
ординатора системи 
ООн в Україні Олів’є 
Адама відвідала 
Північний гірничо-
збагачувальний 
комбінат Групи 
Метінвест. 

Високі гості побували на 
дробильний фабриці № 3, 
на оглядовому майданчику 
Першотравневого кар’єру 
та ознайомилися з низкою 
соціальних об’єктів.

– Північний комбінат 
Групи Метінвест – флагман 
гірничодобувної галузі, ко-
трий відіграє значну роль в 
економічному розвитку не 
тільки регіону, а й країни, 
– зазначив генеральний 
директор ПАТ «Північний 
ГЗК» Андрій Шпилька. – 
Безумовно, це впливає на 
імідж України та гірничо-
добувної галузі в цілому, 
що на користь відносинам 
між Євросоюзом і нашою 
державою.

У ході візиту в Кривий 
Ріг особливий інтерес ви-
кликали ті промислові 
об’єкти, силами яких зро-
блено основний внесок в 
економіку держави. Серед 
таких – Північний ГЗК 
Групи Метінвест. Високі 
гості побували на одно-
му з найбільших об’єктів, 
збудованих у часи неза-
лежності України, – дро-
бильній фабриці № 3. 
Представники делегації 
ознайомилися з роботою 
диспетчерської, що вклю-

чає в себе єдину стандар-
тизовану інформаційно-
технологічну платформу 
і дозволяє фахівцям ви-
конувати всі завдання 
IТ-рівня. Делегація побу-
вала в Першотравневому 
кар’єрі та ознайомилася з 
роботою гірничої техніки.

Це вже не перший візит 
голови представництва 
Європейського Союзу в 
Україні Жозе Мануела Пін-
ту Тейшейри на Криворіж-
жя. У 2009 році в рамках 
святкування Дня Європи 
в Кривому Розі вперше 
проведено ряд масштаб-
них заходів, які проходили 
за сприяння представни-
цтва Європейської Комі-
сії. Посол зазначив, що в 
найближчій перспективі 
співпраця з нашим містом 
продовжиться.

– Я вражений розмахом 
соціально відповідально-
го бізнесу, який прово-
дить компанія Метінвест, 

– зазначив уповноваже-
ний представник ООН в 
Україні Олів’є Адам. – Рі-
вень техніки безпеки на її 
підприємствах відповідає 
міжнародним стандартам, 
і це дуже важливий мо-
мент.

– Візит голови представ-
ництва Європейського Со-
юзу в наше місто не випад-
ковий, – зазначив перший 
заступник Криворізького 
міського голови Костян-
тин Павлов, – оскільки 
його економічному по-
тенціалу відведено значне 
місце в економіці держави. 
За минулорічними підсум-
ками саме Кривбас здобув 
першість за обсягами ви-
робництва продукції, з за-
гальною сумою 88 млрд. 
гривень.

Представники делегації 
також відвідали низку со-
ціальних об’єктів, зокрема 
музей гірничої техніки під 
відкритим небом.

_____________________________________________________ Олександр ШиДО.

g З місця події

Мовне врегулювання 
10 серпня в Кривому Розі біля Палацу культури 

«Овація» відбувся святковий концерт, присвячений 
підписанню Президентом України Віктором Янукови-
чем Закону України «Про засади державної мовної по-
літики». Аналогічні події відбулися цими днями в усіх 
містах Дніпропетровщини.

– Днями Віктор Федорович Янукович підписав за-
кон про регіональні мови, – розповів секретар Криво-
різької міської ради Сергій Маляренко. – Цей Закон 
підтримує прагнення громадян нашої країни спілку-
ватися тією мовою, якою вони забажають, якою вони 
мислять і яка їм рідна. Українська мова є і залишаєть-
ся державною. Вважаю, що це ще один крок до демо-
кратії і вільного волевиявлення людини. Підписаний 
Президентом України Закон «Про засади державної 
мовної політики» закріпив фактичний стан справ у 
мовних взаємовідносинах між пересічними громадя-
нами та органами державної влади на Криворіжжі, з 
використанням української і російської мов.

У концерті на майдані біля ПК «Овація» взяли участь 
колективи художньої самодіяльності, переможці ре-
гіональних і всеукраїнських творчих конкурсів. Вони 
виконали українські та російські народні пісні, хіти 
сучасних виконавців. 
________________________ Андрій РОйКО.

g справи комунальні 

Ліфт нагору 
З більш як двох з половиною тисяч пасажирських 

ліфтів міста нині «стоїть на приколі» менше одно-
го відсотка, а точніше кажучи – 25. З них чверть уже 
найближчим часом повернеться до роботи, а ось з 
рештою є певні складнощі. Оскільки відновлювальні 
обсяги потребують коштів, а іншого джерела, окрім як 
платежі мешканців, на це законодавством не перед-
бачено. 

– Ліфт – це інженерне обладнання будинку, відпові-
дальність за збереження якого покладена передовсім 
на господарів, тобто на власників житлових помеш-
кань, – зазначив з цього приводу заступник міського 
голови Григорій Вербицький. – Таким чином насампе-
ред жильці разом із управителями, на яких покладено 
обов’язок із обслуговування даної багатоповерхівки, 
повинні бути зацікавлені у швидкому відновленні 
працездатності ліфта. Тож у випадку виходу з ладу 
підйомної кабінки, що потребуватиме коштів для від-
новлення, саме мешканці повинні визначитись, яким 
чином їх віднайти. Зі свого боку, управитель мусить 
організувати роз’яснювальну роботу щодо цього й до-
вести, що навіть, скажімо, кількадесят тисяч гривень, 
потрібних для відновлення, – це не така вже й велика 
сума. Особливо якщо її виплачуватимуть усі мешканці 
квартир багатоповерхівки впродовж кількох місяців з 
розрахунку на 1 м2 займаної площі. Адже іншого ді-
ючим законодавством просто не передбачено. 
_________________________ е. МІсЦеВий.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

На часі

Нелегально  
працюючих дітей 
не виявлено

Працівники служби у спра
вах дітей виконкому Саксаган
ської райради проводять пе
ревірки стану додержання за
конодавства про працю дітей, 
які трудяться у вільний від на
вчання час у торговельній ме
режі району (магазини, торго
вельні кіоски, палатки), у за
кладах громадського харчу
вання (кафе, піцерії), на цент
ральних та оптових ринках. 

Під час рейдів звертається увага 
на законність прийняття на робо-
ту дітей суб’єктами господарюван-
ня: укладання з дітьми письмового 
трудового договору та реєстрацію 
його в державній службі зайнятос-
ті, дотримання вимог при оплаті 
праці дітей при скороченій трива-
лості щоденної роботи, дотриман-
ня норм тривалості робочого часу 
для працівників віком від 16 до 18 
років – 36 годин на тиждень, від 15 
до 16 років (учнів від 14 до 15 ро-
ків, які працюють у період літніх ка-
нікул) – 24 години на тиждень, за-
борону залучення дітей до важких 
робіт зі шкідливими або небезпеч-
ними умовами праці.

Нещодавно комісією в складі 
представників служби у справах 
дітей, кримінальної міліції у спра-
вах дітей, відділу розвитку під-
приємництва, відділу освіти здій-
снено рейдовий захід за адреса-
ми: вул. Подбєльського, 29, ма-
газин «Продукти», вул. Подбєль-
ського, 32, магазин «Продукти», 
вул. Співдружності, 38, торго-
вельний кіоск, вул. Подбєльсько-
го, 26/1, ринок «Ювілейний». Пра-
цюю чих дітей не виявлено. Робота 
в цьому напрямку триває відпо-
відно до затвердженого графіка.

Людей поінфор
мували, а діль
ничний міліціо
нер прозвітував

Відбулася чергова інформа
ційна зустріч керівників ви
конавчих органів районної у 
місті ради з мешканцями ву
лиць Волосевича, Булавіна, 
Липневої, Желтецького, Слєп
ньова, Енгельса, Технічної, 
Харківської, Станіславсько
го, Кубанської, Рокоссовсько
го, Свєтлова, Дніпровської, 
Єсеніна, Охотської, Таганрозь
кої, Демиденка, Васнецова, 
Отто Брозовського, Красно
водської, Вітебської, Желез
някова, пр. Дзержинського, 
яку провів заступник голови 
районної у місті ради з питань 
діяльності виконавчих орга
нів ради В. Старовойт.

Під час заходу жителі району 
були поінформовані про держав-
ні будівельні норми для індиві-
дуальних забудовників, про орга-
нізацію благоустрою, про віднов-
лення зовнішнього освітлення на 
вищевказаних вулицях, про до-
тримання графіка поливу меш-
канцями сектору індивідуальної 
забудови в літній період, про по-
станову ЦВК «Про забезпечення 
тимчасової зміни місця голосу-
вання виборця без зміни його ви-
борчої адреси». Також перед те-
риторіальною громадою звітував 
про результати своєї роботи діль-
ничний інспектор міліції.

Микола КРаМаРенКО.

g Міський транспорт

«Трійка» для «Кільцевої»
Днями завершились капітальні роботи з 
відновлення станції швидкісного трамваю 
«Кільцева», яка таким чином повернулася 
до роботи у звичному для багатьох кри-
воріжців режимі. З минулих вихідних ця 
станція вже розпочала посадку та висадку 
пасажирів так, як колись і було.

Але тільки цим зміни 
не закінчуються. Як пові-
домила начальник стан-
ції «Кільцева» Лариса Ко-
сяк, невдовзі до двох іс-
нуючих маршрутів – №1 
«Площа Праці – Кіль-
цева» та №2 «Зарічна – 
Кільцева» буде доданий 
і №3, який курсувати-
ме зі станції «Зарічна» до 
«Кільця КМК».

– Щоправда, він вико-
нуватиме рейси тільки під 
час робочих перевезень, 

зранку та в другій полови-
ні дня, – уточнила Л. Ко-
сяк. – У будні зранку пе-
ревезення до самого ком-
бінату здійснюватимуть-
ся з 4.45 до 9.00, а друга 
зміна триватиме з 13.50 
до 18.10. Натомість на ви-
хідних швидкісний 3-го 

маршруту курсуватиме 
за таким графіком: 4.45 – 
7.40 та 13.50 – 18.40. Але у 
зв’язку із капітальним ре-
монтом трамвайної колії 
нинішнього тижня, себ-
то до 19-го серпня, «трій-
ка» не ходитиме, а розпо-
чне свою роботу вже з по-

чатку наступного тижня.
Завдяки цьому графік 

руху відновлюється до 
попередніх показників і 
максимальний інтервал 
становитиме не більше 7 
хвилин, як це й належить 
такому виду транспорту, 
як швидкісний трамвай.

е. МіСцеВий. Фото андрія ТРУбіцина.

g автомобілістам на замітку

Справний автомобіль – 
спокійна їзда
У випробувальній лабораторії тран-
спортних засобів «Трейдер інтернаціо-
нал», що поруч оптового ринку, мабуть, 
через понеділковий дощ якось незвич-
но порожньо: ні тобі черг, ні товкотнечі 
біля кас, ні галасу поруч стендів.

– Після того, як скасу-
вали обов’язковий тех-
огляд для приватних ав-
томобілів, кількість на-
ших відвідувачів значно 
зменшилась, – говорить 
начальник випробу-
вальної лабораторії, 
більш знаної в народі як 
станція автодіагности-
ки, Максим Кіца. – З од-
ного боку, це добре, бо 
кожному клієнту маємо 
змогу приділити макси-
мум уваги та часу, а з ін-
шого – не дуже.

– Через втрату за-
мовлень переймає-
тесь?

– Не тільки. У про-
ходженні діагностики 
(чи, правильно кажу-
чи, обов’язкового тех-
нічного контролю) по-
винен бути зацікавле-
ний насамперед авто-

власник. Адже це його 
транспортний засіб, 
який є джерелом під-
вищеної небезпеки і від 
стану якого залежить 
безпека як самого водія 
та його пасажирів, так 
й інших учасників руху.

Натомість, як свід-
чила наша практика, 
внаслідок проходжен-
ня контролю чи не ко-
жен другий приватний 
автомобіль потребував 
особливої уваги авто-
механіків через ті або 
інші технічні несправ-
ності. Насамперед це 
стосувалося, та й нині 
стосується, старих ма-
шин, як-то «Жигулів», 
«Москвичів», «Запо-
рожців». Одначе й лег-
ковики пізніших ро-
ків випуску також да-
леко не всі в ідеально-
му стані й вимагають 
виправлення недолі-
ків, які виявлялися 
саме під час діагности-
ки. Доходило до того, 
що деякі автовласни-
ки, коли їм показува-
ли непрацюючі фари, 
тільки знизували пле-
чима – навіщо, мовляв, 

мені фари, якщо вночі 
не їжджу.

Але держава скасу-
вала обов’язковість для 
приватників, тому нині 
займаємось переважно 
комерційними автомо-
білями. Хоча лишились 
і свідомі автовласники, 
які добровільно при-
їжджають раз на один-
два роки, аби перевіри-
ти стан свого залізного 
коня.

– Для кого прохо-
дження технічного 
контролю залишилось 
обов’язковим?

– Згідно з урядо-
вою постановою, цей 
контроль донині є 
обов’язковим для всіх 
транспортних засобів, 
які належать юридич-
ним особам, – легкови-
ків, вантажівок, призна-
чених для перевезень, 
тощо – згідно з уста-
новленою для них пері-
одичністю. Крім цього, 
обов’язковим контроль 
був і залишається для 
всіх транспортних засо-
бів, незалежно від фор-

ми власності, які займа-
ються пасажирськими 
перевезеннями. До них 
долучений і транспорт, 
який використовується 
з комерційною метою, 
тобто надає послуги на-
селенню чи юридичним 
особам.

– Наскільки дорогі 
послуги з техконтро-
лю?

– Уже кілька років 
вартість наших послуг 
залишається незмін-
ною: 135 грн. для легко-
вика, для мікроавтобу-
са чи автобуса вагою до 
5 тонн – стільки ж. Ван-
тажівки й автобуси по-
над 5 тонн – це 185 грн.

Лабораторія наша 
офіційно сертифіко-
вана, входить до за-
твердженого урядом 
переліку тих, що ма-
ють право проводи-
ти цю роботу. Перевір-
ку здійснюємо на ні-
мецькому обладнанні, 
яке викликає заздрість 
навіть у наших київ-
ських колег. Але голо-
вне – це люди, які в нас 
працюють. Це справ-
жні фахівці своєї спра-
ви, які здобули необ-
хідну підготовку в спе-
ціалізованих закладах 
і спроможні здійсни-
ти контроль кожного 
транспортного засобу.

Приїжджайте до нас, 
будемо раді допомогти 
кожному автовласнику, 
працюючи задля цього 
щодня, окрім неділі.

е. МіСцеВий. Фото андрія ТРУбіцина.

g Оголошення
Шановні громадяни!

Територію Тернівського району об
слуговують ДІМ Тернівського РВ,

а саме:
Житловий масив Даманський  

обслуговують наступні дільничні  
інспектори міліції Тернівського РВ:
- Дільничний інспектор міліції Кузнецов 

Едуард Миколайович. З питаннями, що 
належать до компетенції міліції, ви можете 
звернутися за тел.: 0970359880.

- ДІМ Ханко Андрій Олексійович, 
тел.: 0676222234.

Прийом громадян проводиться в примі-
щенні дільничного пункту міліції за адре-
сою: вул. Адмірала Головка, 7/2.
Територію від 3-го мікрорайону до 9 кв. 

обслуговують наступні дільничні  
інспектори міліції Тернівського РВ:
- Старший дільничний інспектор міліції 

Коваль Жан Валерійович. З питаннями, 
що належать до компетенції міліції, ви мо-
жете звернутися за тел.: 0677518146.

Він проводить прийом громадян в при-
міщенні дільничного пункту міліції за адре-
сою: вул. Ухтомського, 31/113.

- ДІМ Шевченко Віктор Анатолійович, 
тел.: 0986199954 (у тому числі обслу
говує ж/м Веселі Терни, с. Новоіванів
ка).

- ДІМ Сукач Павло Павлович. Зверта-
тись з питаннями, що стосуються надзору, 
тел.: 0970170520.

Вони проводять прийом громадян в при-
міщенні Тернівського РВ КМУ за адресою: 
вул. Бірюзова, 2.

Територію РУ Леніна обслуговують 
наступні дільничні інспектори міліції 

Тернівського РВ:
- Дільничний інспектор міліції Потапчук 

Віталій Олександрович. З питаннями, що 
належать до компетенції міліції, ви можете 
звернутися за тел.: 0936039397.

- ДІМ Григоренко Євгеній Геннадійо
вич, тел.: 0634060677.

А також:
- ДІМ Голомозенко Андрій Васильо

вич, тел.: 0972654259 (обслуговує 
с. Горький та с. Романівка).

- ДІМ Цигиця Євген Васильович, тел.: 
0964348370 (обслуговує ж/м ЦГЗК та 
с. Мирівське).

Вони проводять прийом громадян в при-
міщенні МВМ5 за адресою: вул. Грицев
ця, 3, служб. тел.: 363192.

Начальник МВМ5 Попов Олександр 
Анатолійович, службовий тел.: 36-31-92.

- ДІМ Наумчак Олексій Олександрович, 
тел.: 0974807611 ( с. Божедарівка).

Дні прийому:  вівторок з 09.00 до 11.00,
 четвер з 18.00 до 21.00,
 субота з 10.00 до 13.00.
Начальник сектору дільничних ін

спекторів міліції
Коробка Сергій Миколайович,
службовий тел.: 355220.
Чергова частина Тернівського РВ 

КМУ працює цілодобово за адресою: вул. 
Бірюзова, 2.

Телефони: 102 або 350202.
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День  за  Днем:
Довгинцівський р-н

Рівняння  
на Державний 
прапор

Виконком Довгинцівської 
районної у місті ради запро-
шує гостей та мешканців ра-
йону на урочисту церемонію 
підняття Державного прапо-
ра України, яка відбудеться 
23.08.2012 р. о 8.30 на май-
дані перед виконкомом. 

Крім цього, святкового дня 24 
серпня з 10 ранку в головному 
парку району – «Ювілейному» 
планується масштабно відсвят-
кувати 21-у річницю Незалеж-
ності України та Свято квітів.

Присутні на цьому дійстві 
зможуть отримати приємні вра-
ження від фестивалю вареників, 
покуштувати їх та отримати ре-
цепти виготовлення найсмачні-
ших народних наїдків. Також усі 
бажаючі зможуть взяти участь 
у конкурсі «Рушничок» і презен-
тувати свій найдовший та най-
кращий рушник. А ось у конкурсі 
«Королева квітів» своєю красою 
сяятимуть юні дівчатка, сукні 
яких та зачіски будуть прикра-
шені квітами.

На виставці декоративно-
ужиткового мистецтва будуть 
проведені майстер-класи «Бі-
сер», «Кераміка», «Петриків-
ський розпис», «Плетення па-
єтками», «Лялька-мотанка», 
«Вишивка», «В’язання» та інші. 
Підприємства, установи, орга-
нізації району візьмуть участь у 
конкурсі «Українське мальовни-
че село» та «Українська народна 
творчість». Кращі творчі колек-
тиви та вокалісти району радо 
привітають присутніх зі святом. 
У свою чергу, на спортивному 
майданчику під символічною 
назвою «Євро-2012» будуть 
проходити спортивні конкурси, 
змагання «Веселі старти», «Бо-
гатирські ігри», шахово-шашко-
вий турнір.

Ярмарок  
до школи

На виконання відповід-
ного рішення міськради з 
початку серпня забезпечено 
торгівлю товарами широко-
го шкільного асортименту на 
ринках та в магазинах райо-
ну. 

Загалом задіяно близько пів-
тора десятка торгових точок, в 
яких здійснюється реалізація 
товарів до школи, як-то форми, 
підручників, канцелярських то-
варів, приладдя тощо.

Причому об’єкти, що здійсню-
ють торгівлю таким потрібним 
перед початком нового навчаль-
ного року товаром, розташовані 
в усіх житломасивах району, аби, 
з одного боку, охопити якомога 
більшу кількість потенційних по-
купців, а з іншого – не створюва-
ти батькам учнів незручностей 
при пошуку всього потрібного. 
Отже, як на ринку «Довгинцеве», 
так і в численних супермаркетах 
та в інших місцях продажу по-
купці матимуть змогу придбати 
все необхідне до школи.

Едуард Білик.

наші на Уралі

g Вояж, вояж

Перша спортивна делегація  
повернулася з Нижнього Тагілу
Минулого тижня з відпочинку посеред 
уральського лісу в таборі «Зоряний», що 
поблизу Нижнього Тагілу, повернулися 22 
юних криворізьких спортсмени. Полови-
на – баскетболісти з ДЮСШ №5, полови-
на – хлопці, які займаються спортивною 
акробатикою, з ДЮСШ №1. Цього року, 
до речі, Нижній Тагіл відсвяткував 290-ту 
річницю. Саме місто у криворіжців теж 
залишило яскраві враження. Про це «ЧГ» 
розповів старший тренер зі спортивної 
акробатики ДЮСШ №1, заслужений тре-
нер України, керівник делегації Сергій 
Послушний, який разом із тренером 
ДЮСШ №5 Андрієм Демченком супровод-
жував вихованців у мандрівці.

Це перша суто спор-
тивна делегація до Ниж-
нього Тагілу. 

– Усі акробати  – призе-
ри області, члени збірної 
області, України, чемпі-
они України. Що стосу-
ється баскетболістів, ба-
гато з них уже отримали 
контракти з «Кривбас-
баскетом», тобто теж та-
лановиті спортсмени. 
Мандрівка була неблизь-
ка. Акробатам, котрі за 
своєю природою дуже 
рухливі, перебувати в  
замкненому просторі  
потяга більше трьох діб 
було надзвичайно важ-
ко. Тим паче, їхали хлоп-
ці різного віку. Але коли 
ми дісталися до пункту 
призначення, зрозуміли: 
воно того варте.

«Зоряний» зустрів 
нашу делегацію ураль-
ською гостинністю. Не 
дивно, що найперше кри-
ворізькі «котигорошки» 
звернули увагу на трена-
жерний зал і спортивний 
майданчик. Навіть за со-
тні кілометрів від рідного 
міста, до того ж на відпо-
чинку, вони не збиралися 
припиняти тренувань.

– Збираючись у доро-
гу, турбувалися про те, 
щоб мати змогу тренува-
тися,  швидко звикнути 
до тамтешніх кліматич-
них умов, розпорядку 
дня. Але ніяких проблем 
у побутовому плані не 
виникло. А ліс… Уявляє-
те – тайга! Дуже щільно 

ростуть дерева. У нас у 
лісі можна пройти, а там 
– тільки стежками та на 
галявинах. Завалені со-
сни, величезні папороті. 
Непрохідні хащі. Ми там 
гриби збирали, ягоди: 
брусниці, чорниці, ожи-
ну, – веде мову Сергій 
Михайлович. – Красива 
природа, що й казати. 

Уральська ніч зовсім 
коротка. Смеркається 
о дванадцятій годині... 
ночі. А о третій – уже сві-
танок. Сонце тільки схо-
вається за горизонт – і 
одразу ж знову сходить.  
Незвично, кажуть хлоп-
ці, лягали спати об оди-
надцятій, коли надворі 
ще зовсім світло. 

– Щодня на нас чекали 
розваги, різні заходи. Ро-
лики, велосипеди, стрит-
бол, бадмінтон… Зрозу-
міло, що в спортивних 
змаганнях нашим рівних 
не було, але намагалися 
тримати марку і в інших 
конкурсах, проявляти не-
пересічне творче мислен-
ня. Загалом,  акробатика 

– це видовищно, показо-
во. До «Зоряного» гос-
ті з Чехії приїздили. Ми 
їм концерт влаштували 
– усі в захваті. Баскетбо-
лістам запропонували зі-
грати, правда, у футбол. 
У баскетбол побоялися. 
А у футбол, кажуть, по-
рвемо! Збірну з усього 

табору вибирали – кращі 
з кращих – вожаті, пра-
цівники, радисти… І що 
думаєте? Одинадцять – 
чотири. На нашу, звісно, 
користь.

– А ви відпочили?
– Як ніколи за двад-

цять років. Річ у тім, 
що навіть коли я відпо-
чиваю, все одно бага-
то часу йде на питання 
побуту, контролю, ви-
рішення якихось про-
блем. І завжди дуже 
мало часу лишається на 
спорт і особисті трену-
вання. Вічно вирішуєш 
якісь питання. А тут усі-
ма цими турботами за-
ймаються інші люди, а 
нам, тренерам, – тільки 
тренування. Ми хлопців 
потренуємо – і з ранку 
до вечора займаємося 
спортом: і великим те-
нісом, і настільним, во-
лейболом, баскетболом, 
футболом…

Сподіваємося, що чис-
те уральське повітря та 
активне дозвілля дода-
ло криворіжцям сил, бо 
ж на них чекає ще один 
спортивний рік, плани на 
який у них не менш ам-
бітні, ніж у попередні. 

– Хочемо потрапити 
на чемпіонат Європи в 
Португалію. А для цьо-
го треба пройти цілий 

ряд змагань – чемпіонат 
України, Кубок України, 
першість України, міжна-
родні змагання. Цей ма-
рафон розпочнеться вже 
в другій половині верес-
ня з чемпіонату області. 
Діти у спортивній підго-
товці підросли і здоров’я 
підкріпили. Відпочинок 
вдався!

Тож будемо тримати за 
наших «котигорошків» 
кулаки. Тагільські діти, 
з якими наша делегація 
познайомилася в «Зо-
ряному», теж пообіцяли 
слідкувати за турнірними 
таблицями і вболівати за 
спортсменів з міста-по-
братима.

______________________________________________________ Анна РоДіЧкіНА. Фото автора та з архіву Сергія ПоСлУШНоГо.

Сергій Послушний.



7•Червоний гірник• середа, 15 серпня 2012 року

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський р-н

Спорт

Місце для агітації
Допомогти донести інфор

мацію до виборця, аби він при
йняв зважене рішення, – таке, 
зокрема, завдання на сьогод
нішній день у місцевих органів 
влади при підготовці до наступ
них виборів до парламенту. 

У районі цілком забезпечують 
таку можливість.

Як повідомили в райвиконко-
мі, з минулого тижня у відповід-
ності до вимог виборчого законо-
давства з виборів народних де-
путатів України на території Дзер-
жинського району встановлено 
36 стендів і дощок оголошень для 
розміщення матеріалів передви-
борної агітації.

Кращі з кращих
Зустріти головне свято кра

їни не лише у святковому на
строї, але, якщо так можна 
сказати про зовнішній вигляд 
міста, святково вбраними... 

У районі немало зроблено для 
цього, засвідчили підсумки нещо-
давнього огляду-конкурсу з благо-
устрою. Провели його на виконання 
розпорядження міського голови від 
10.07.2012 № 156-р «Про проведен-
ня огляду-конкурсу міста, присвяче-
ного Дню незалежності України». 

Відтак, за підсумками огляду-
конкурсу, були визначені кращі 
об’єкти за п’ятнадцятьма напряма-
ми. Зокрема, у номінації «Кращий 
парк» переміг парк Героїв, яким 
опікується КП «Сансервіс». Кращий 
спортивний майданчик – терито-
рія Криворізької загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 з поглибленим вивченням іно-
земних мов. «Краща прибудинкова 
територія» – по вул. Бородіна, 2, а 
«Краща вулиця сектору індивідуаль-
ної забудови» – вулиця Залізорудна, 
що на житломасиві «Побєда». «Кра-
щим підприємством, установою» 
комісія визнала ПП «Восход», ко-
трим керує О. Павлушин, тощо.

Новий  
відповідальний 
за екологію

У металургів нова люди
на відповідатиме за охорону 
праці та екологію. 

З недавніх пір на посаду голови 
адміністрації з охорони праці та еко-
логії  призначений Георгій Зємцев. 

Як повідомили в прес-службі 
підприємства, на цій посаді Геор-
гій Зємцев відповідатиме за роз-
робку та впровадження комплек-
су заходів у рамках управління охо-
роною праці, пожежної безпеки, 
професійного здоров’я, природо-
охоронної діяльності та екологічно-
го менеджменту. Новий керівник – 
кваліфікований інженер-технолог, 
закінчив Московський хіміко-тех-
нологічний інститут ім. Д.І. Менде-
лєєва (фах – «біотехнологія»). Він 
розпочав свою кар’єру в 1990 р. в 
компанії «BIO-VTI» «Geno-Vac» на 
посаді головного технолога. Трива-
лий час працював у компанії «Coca-
Cola», очолював виробничі підроз-
діли філій компанії в Москві та Вол-
гограді. Був директором з вироб-
ництва в російсько-ізраїльській 
компанії «Liral-Plastic Association», 
менеджером з виробництва ком-
паній «Frito Lay – Pepsico» і «Danone 
Group» у Росії, управляв цементним 
заводом у м. Воскресенськ (Росія), 
працював директором з виробни-
цтва провідної компанії з вироб-
ництва цукру «Русагросахар», яка є 
частиною Групи «Русагро» – одного 
з найбільших агрохолдингів Росії.

Володимир СКіДанОВ.

g Можна ще встигнути на виставку земляків

Не зволікайте, на фотовернісаж завітайте!
Чимало городян вже встигли побувати на 
міській фотовиставці, присвяченій Олім-
пійським іграм, які щойно завершились у 
лондоні. Її підготували шановані та знані 
майстри фотооб’єктива Станіслав і Влад 
Хоменки. експозиції демонструються в 
Криворізькій художній школі № 1 (що по 
вулиці Димитрова, 11), тож з ними ще 
можна ознайомитись. а ось кілька вра-
жень тих, хто вже побував на цьому фото-
вернісажі.

Анатолій Сторожук, 
Герой Соціалістичної 
Праці:

– Станіслава Хоменка 
та його сина Влада я знаю 
давно. Це маститі фото-
художники, котрі творчо 
займаються улюбленою 
справою.

Із кожною наступною 
фотовиставкою (а це вже 
27-ма) зростає й вдоско-
налюється майстерність 
сімейного тандема. Фо-
томайстри через свої до-
робки вміло передають 
нам усю гамму емоцій, по-
чуттів спортсменів. Зна-

йомлячись з фоторобота-
ми, немов згадуєш свою 
юність, коли теж займав-
ся спортом. До речі, сво-
го часу мені припало до 
душі фехтування, рідкіс-
ний як для нашого міс-
та вид спорту. Через пів-
року захоплення шпагою 
я вже був чемпіоном Дні-
пропетровщини, згодом – 
призером першості Укра-
їни. Частенько змагався в 
командних турнірах між 
містами, перебував на тре-
нувальних зборах. Про це 
все нагадують мені фото-
знімки Хоменків.

Хочеться, щоб ті, хто 
прийшов на цю «олімпій-
ську» фотовиставку, гід-
но її оцінили. Адже тут 
достатньо представлені 
практично всі види спор-
ту, олімпійські чемпіони, 
спонсори. І це добре: не-
хай знають, від кого зале-
жить процвітання криво-
різького спорту. А наше 
місто дуже спортивне, діє 
майже півсотні федера-
цій. І життя кожної пока-
зують у своїх фоторобо-
тах Станіслав і Влад Хо-
менки, майстри, якими 
нашому місту треба пи-
шатися.

Ігор Кононенко, жур-
наліст ТРК «Рудана»:

– Прекрасна фотовис-
тавка! Уже вшосте по-
спіль приходжу на вер-
нісажі Хоменків. Цьо-
го олімпійського року як 
ніколи дуже багато екс-
клюзиву, чудових світ-
лин. Мені особливо спо-
добався гармонійний 

сплав тематики минуло-
го століття, котрий тіс-
но переплітається із сьо-
годенням. Це просто чу-
дово! Плюс до всього, на 
нинішньому фотоверні-
сажі вже з’явилися знім-
ки, які фіксують поєдин-
ки друголігівської фут-
больної команди «Гір-
ник», представлені як 
любительський, так і 
профспілковий спорт. 
Цікаві доробки, на яких 

наш земляк, олімпій-
ський чемпіон з плавання 
Сергій Фесенко показа-
ний не лише як тріумфа-
тор Олімпіади-1980 у Мо-
скві, але й уже як ветеран 
українського плавання.

***
Двері Криворізької ху-

дожньої школи № 1 гос-
тинно відчинені для лю-
бителів спортивного фо-
то щодня, крім неділі, з 
10 до 17 години.

g більярд 

«Динамічна піраміда»
Минулих вихідних у нашому місті відбу-

лись одразу два більярдні турніри в одній 
дисципліні – «Динамічна піраміда» – серед 
дітей та жінок. Перший відбувся на базі бі-
льярдного клубу «Золотий шар», а учасників 
другого приймала «Аризона». 

У дитячих змаганнях, які проходили за 
підтримки депутата Дзержинської район-
ної у місті ради Геннадія Пономаренка, пер-

ше місце зайняв Богдан Рибалко, який у фі-
налі обіграв Всеволода Прокоф’єва. Третє 
місце поділили Марія Пудовкіна й Віра Ме-
денко. У жіночій зустрічі найкращою ста-
ла наша землячка Марія Пудовкіна, яка обі-
грала дніпропетровчанку Любов Жигайло-
ву. Третє місце поділили мешканка облас-
ного центру Тетяна Талова і криворожанка 
Ірина Дорофєєва. 

Таким чином наше місто підтримує свою 
славу регіонального центру розвитку біль-
ярдного спорту. 

g Футбольна прем’єр-ліга

Олег Таран тактично переграв  
свого візаві – Юрія Вернидуба
Футбольні статисти та деякі спеціалісти 
напередодні матчу п’ятого туру чемпіона-
ту України між «Зорею» та «Кривбасом» у 
луганську перевагу віддавали господарям 
поля. адже в луганську вони перемагали 
кривбасівців 6 разів із 10. Тоді як «Крив-
бас» там святкував вікторію лише двічі. 

В останніх трьох до-
машніх поєдинках луган-
чани мали теж три зви-
тяги. Та не так сталося, як 
гадалося. Минулої субо-
ти кривбасівці порушили 
таку статистику й пере-
могли – 1:0, завдяки влуч-
ному удару зі штрафного 
Младена Бартуловича.

Воротар луганчан Віта-
лій Постранський не зміг 
протидіяти такому «по-
стрілу» хорватського ле-
гіонера «Кривбасу» ( і це 
бачили телеглядачі, адже 
поєдинок транслював-
ся по каналу «Футбол»). 
Господарі поля більше во-
лоділи ініціативою, мали 
ігрову і територіальну 
перевагу. Та гості надій-
но оборонялися (за ви-
нятком компенсовано-
го часу, коли Кирило Пе-
тров, на думку судді, по-
рушив правила в карному 
майданчику «Зорі»), гол-

кіпер у «рамці» Штань-
ко не раз виручав, взявши 
11-метровий. Та все ж ду-
мається, що Олег Таран, 
вміло керуючи діями сво-
єї команди, тактично пе-
реграв свого колегу – тре-
нера Юрія Вернидуба. До-
свіду в Олега Анатолійо-
вича все–таки побільше...

– Ми знову вдома про-
грали, й нам соромно ди-
витися в очі своїм вболі-
вальникам, – побідкав-
ся після матчу головний 
тренер луганської «Зорі» 
Юрій Вернидуб (раніше 
йому ніколи не доводи-
лось протистояти коман-
ді Олега Тарана). – Та мої 
підопічні не заслуговува-
ли поразки. У декого з на-

ших футболістів не ви-
тримали нерви. В Ужго-
роді Ліпартія пенальті за-
бив, вдома – ні. Але нічо-
го страшного – крокуємо 
далі. У «Зорі» нині най-
більша проблема – реалі-
зація гольових моментів. 
Це значить, що потрібно 
більше працювати й до-
водити показники до іде-
алу. Я не можу нічого по-

ганого сказати про сво-
їх підлеглих. Вони стара-
лися, грали до кінця. Хо-
тіли врятувати гру, та не 
вийшло. Були небезпечні 
моменти в Ідахора, Ліпар-
тії та ще плюс пенальті. Із 
цих епізодів бодай один 
зобов’язані були реалізу-
вати. Мабуть, це все-таки 
мої прорахунки, хлопцям 
у роздягальні про це по-
відомив. Вони відповіли, 
що програші – це загаль-
на наша відповідальність, 
не лише моя. Чи маю пре-
тензії до голкіпера Віталія 
Постранського? Ні. Мла-

ден Бартулович штраф-
ний удар виконав ідеаль-
но. Думаю, що й Лев Яшин 
такий м’яч не взяв би. Бар-
тулович був точним, і це – 
майстерність футболіста.

– За небезпечними мо-
ментами велика перевага 
була на боці «Зорі», – не 
приховував в.о. головного 
тренера «Кривбасу» Олег 
Таран. – Програшу луган-
чани не заслуговували, 
але в футболі таке буває. 
У кінці зустрічі в наші во-
рота суддя призначив пе-
нальті. Втрачати очки на 
останніх секундах третій 
матч поспіль було б не-
справедливо. Та доля по-
сміхнулась, нам пощасти-
ло. Хочу відзначити добре 
організовану гру «Зорі». 
Упевнений, що луганчани 
ще попсують нерви своїм 
суперникам. Нам не все 
вдалось у цій зустрічі. Де-
які новачки та й досвідче-
ні футболісти припуска-
лись помилок, яких не по-
винно бути. Та головне – 
у нашій команді був дух. І 
всі гравці – молодці. Най-
основніше для мене: їхні 
серця відкриті для бесіди, 
для роботи.

Відтак, після п’яти турів підопічні О. Тарана набрали 9 пунктів і 
посідають у турнірній таблиці доволі високе місце. Наступний 
двобій – у суботу, 18 серпня, о 17-30 з «Дніпром» на рідному 
стадіоні «Металург». Чекатимемо на дербі.

Віталій ТКаЧУК. Фото Олександра ПОРТнягіна.

едуард білиК. Фото автора.

Віталій ТКаЧУК.
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Зима  
вже на порозі

Готуй  сани влітку. Відо-
мої істини дотримуються в 
Центрально-Міському райо-
ні: щотижня в райвиконко-
мі відбуваються засідання 
штабу з підготовки до зимо-
вого опалювального періоду.

Як звітують у районі, до зими 
вже підготовлено 98% житлово-
го фонду та об’єктів соціально-
культурного призначення, 100% 
закладів освіти. Увагу приділено 
будинкам ЖБК та ОСББ, які само-
стійно готують житло до опалю-
вального сезону. На минулій на-
раді з керівниками цих будинків, 
під головуванням заступника го-
лови районного виконкому Олек-
сія Османа, було наголошено на 
необхідності активізації роботи 
з оформлення паспортів готов-
ності будинків. Очільникам ЖБК 
та ОСББ запропоновано брати 
участь у регіональних та міських 
міні-проектах з енергозбережен-
ня. Тим більше, що подібний по-
зитивний приклад у районі вже 
є – проект «Будинок моєї мрії», 
представлений ОСББ по вул. 
Стрєльцова, 1.

Ех, дороги…
У Центрально-Міському 

районі тривають роботи з 
ремонту вулиці Купріна – від 
Змички до перетину з вул. 
Кривбасівською. Уже замі-
нено частину електроопор, 
буде облаштовано придо-
рожню зону, за узгоджен-
ням із власниками будинків 
приватної забудови вздовж 
вулиці буде замінено брами 
(малозабезпеченим перед-
бачена допомога).

Дорожні роботи проходять у 
два етапи: від Кривбасівської до 
Окружної, далі – від Окружної до 
самого виїзду з міста (у бік Кіро-
вограда). Відповідно до проекту 
результатом цих масштабних ро-
біт має стати сучасна автострада 
на 4 смуги з двостороннім рухом.

У русі – життя
Відповідно до соціальної 

ініціативи Президента Укра-
їни Віктора Януковича щодо 
підтримки людей, позбавле-
них можливості пересувати-
ся, в управлінні праці та со-
ціального захисту населення 
Центрально-Міського району 
опікуються індивідуальним 
замовленням та видачею за-
собів пересування (інвалід-
них візочків).

Відтепер у людей з обмежени-
ми можливостями є нагода за-
мовити нестандартний візок, що 
відповідатиме особистим потре-
бам і параметрам. На сьогодні 
управлінням прийнято 35 поді-
бних замовлень. Двоє мешкан-
ців такі засоби пересування вже 
отримали.

Тетяна ДРЄЄВА.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.-Міський район

g  Оголошення
Про відстеження результативності дії  
регуляторних  актів

З метою залучення суб’єктів господарювання, членів територі-
альної громади до участі у здійсненні регуляторної діяльності ор-
ганів місцевого самоврядування, розробником (структурним під-
розділом виконкому міської ради)  по 13.09.2012 здійснюються 
заходи з  повторного відстеження результативності дії регулятор-
ного акта – рішення  виконкому міської ради від 10.08.2011 
№279 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання 
майданчиків для платного паркування» за показниками: 
справляння з користувачів економічно обґрунтованої плати за 
користування місцями паркування; розвиток мережі місць пар-
кування, упровадження сучасних методів їх організації; забезпе-
чення сталого та беззбиткового функціонування операторів пар-
кування; виконання надходжень до місцевих бюджетів від збору 
за місця для платного паркування (розробник – відділ тран-
спорту і зв’язку виконкому міської ради, каб. 151, 155, тел. 
74-70-49,  74-24-41).

Зазначене рішення опубліковано в міській комунальній газеті 
«Червоний гірник» від 13.08.2011 та розміщено на офіційній сто-
рінці виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі «Регу-
ляторна політика» розділу «Законодавство».

Криворізьке міське управління 
юстиції для інформування населен-
ня м. Кривого Рогу повідомляє, що 
20.08.2012 року з 10.00 до 12.00 від-
будеться проведення прямої «гаря-
чої» телефонної лінії начальником 
міського управління юстиції Стель-
махом Іваном Васильовичем за но-
мером 409-60-91 з питання надання 
роз’яснень чинного законодавства.

Звіт про базове відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 «Про 
встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території для власників (орендарів) нежитлових 

приміщень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі» 
1. Вид та назва регуляторного акта, результативність дії якого відстежується: 

рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкової території для власників (орендарів) нежитлових 
приміщень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі».

2. Виконавець заходів з відстеження: управління благоустрою та житлової політики ви-
конкому міської ради.

3. Цілі прийняття акта: установлення тарифів на послуги з утримання будинків та при-
будинкових територій до рівня економічно обґрунтованих витрат.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 28.06.2012 до 28.07.2012.
5. Тип відстеження: базове.
6. Методи одержання результатів відстеження: результати відстеження отримано 

управлінням благоустрою та житлової політики виконкому міської ради шляхом аналізу ста-
тистичних даних, проведення аналізу господарської діяльності підприємств – надавачів по-
слуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території за окремими показниками.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей
Досягнення визначених цілей можливе завдяки дії запропонованого регуляторного акта – 

рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкової території для власників (орендарів) нежитлових 
приміщень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі», що дозволить:

 – своєчасно та на високому рівні надавати послуги з утримання будинків і прибудинкових 
територій для населення й суб’єктів господарювання;

 – забезпечити належні умови праці суб’єктам господарювання та безперебійну роботу під-
приємств – надавачів послуг;

 – здійснювати розрахунки до бюджетів усіх рівнів.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

*Відстеження дії доводиться до 100%.

**Оцінка якісних показників результативності дії регуляторного акта здійснена за 6-баль-
ною системою, за якою:  6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника;  5 
балів – досягнуто на 100% результату якісного показника;  4 бали – досягнуто на 75% резуль-
тату якісного показника;  3 бали – досягнуто на 50% результату якісного показника;  2 бали – 
досягнуто на 25% результату якісного показника;  1 бал – практично не досягнуто результату.

З метою забезпечення своєчасності та якості надання послуг з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій підприємствами – надавачами таких послуг організовано роботу 
телефонних «гарячих» ліній, налагоджено цілодобову роботу аварійних служб для можливості 
усунення аварійних ситуацій у неробочі та святкові дні.

Для виконання підприємствами – надавачами послуг з утримання будинків та прибудинко-
вих територій перерахунків за ненадані або надані не в повному обсязі послуги на підприєм-
ствах здійснено корегування планів роботи відносно кожного будинку, переглянуто відповідні 
графіки виконання робіт з урахуванням відсотка сплати за надані послуги.

З метою збереження житлового фонду підприємствами – надавачами послуг з утримання 
будинків та прибудинкових територій збільшено обсяги надання послуг, забезпечується якість 
та своєчасність їх надання шляхом застосування сучасних матеріалів і технологічних процесів.

Уведення в дію економічно обґрунтованого тарифу дозволило забезпечити стабільну робо-
ту підприємств – надавачів послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкової території.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення ви-
значених цілей

Аналіз кількісних та якісних значень показників результативності дії регуляторного акта – 
рішення виконкому міської ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкової території для власників (орендарів) нежитлових 
приміщень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі» свідчить про реалізацію ці-
лей, які було задекларовано при його прийнятті, а саме: установлено тарифи на послуги з утри-
мання будинків і споруд та прибудинкової території на рівні економічно обґрунтованих витрат.

Питання підвищення якості та своєчасності надання послуг з утримання будинків і споруд та 
прибудинкової території, збереження житлового фонду потребує подальшої системної роботи 
в таких напрямах:

 – проведення заходів з модернізації виробничих процесів;
– дотримання термінів виконання запланованих робіт з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій;
– здійснення контролю управлінням благоустрою та житлової політики виконкому міської 

ради за дотриманням підприємствами – надавачами послуг з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкової території договірних зобов’язань у частині якісного надання послуг; 
виконкомами районних у місті рад – за утриманням будинків, споруд і прибудинкових 
територій у належному стані для забезпечення збереження житлового фонду.

№ 
з/п Показники

Оди-
ниці 

вимі-
ру

Період відстеження
з 28.12.10 

до 
28.06.11

з 28.06.11 
до 

28.12.11

з  28.12.11 
до 28.06.12
(базовий)

відхи-
лення  

в показ-
никах

Кількісні показники
1 Кількість звернень громадян 

щодо надання роз’яснень 
відносно методики нараху-
вань тарифів на послуги з 
утримання будинків та при-
будинкових територій:
– власників (орендарів) не-
житлових приміщень у жит-
лових будинках (гуртожитках);
– мешканців

шт.

72

965

68

756

23

304

-45/-49

-452/-661
2 Рівень оплати власниками 

(орендарями) нежитлових 
приміщень у житлових бу-
динках (гуртожитках),  за нада-
ні послуги з утримання будин-
ків та прибудинкових територій

% 93 94 97 *

3 Обсяг коштів, що надійшли 
від сплати податків до бю-
джету, у т.ч.:
– міського;  
–  державного

тис.
грн. 12 968,1

4 443,3
8 524,8

13 616,5
4 665,5
8 951,0

19 063,0
6 526,6

12 536,4

+5 446,5/ 
+6 094,9

4 Кількість виробничих про-
цесів з утримання будинків 
та прибудинкових територій, 
модернізованих підприєм-
ствами – надавачами послуг 

шт. 0 0 2 +2

№  
з/п Показники Одиниці 

виміру

Період відстеження
з  

28.12.10 
до  

28.06.11

з 
28.06.11 

до 
28.12.11

з  28.12.11  
до 

28.06.12
(базовий)

Якісні показники**
1 Своєчасність наданих послуг з утри-

мання будинків і споруд та прибудин-
кових територій

бали 3 3 4

2 Можливість підприємств – надавачів 
послуг з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій виконува-
ти перерахунки за ненадані або надані 
не в повному обсязі послуги

бали 3 3 4

3 Збереження житлового фонду бали 3 3 3
4 Час, що витрачається суб’єктами госпо-

дарювання на виконання вимог регу-
ляторного акта

Залишається незмінним

З метою забезпечення виконання вимог Закону Украї-
ни «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності»; ураховуючи аналіз даних, не-
обхідних для базового відстеження результативності дії 
регуляторного акта – рішення виконкому міської ради від 
27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкової території 
для власників (орендарів) нежитлових приміщень у жит-
лових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі»; керу-
ючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконком міської ради вирішив:

1. Затвердити звіт про базове відстеження результатив-

ності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської 
ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на 
послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової 
території для власників (орендарів) нежитлових примі-
щень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому 
Розі» (додається).

2. Управлінню благоустрою та житлової політики викон-
кому міської ради (Катриченко О.В.):

2.1 спільно з управлінням розвитку підприємництва,  
відділом з питань внутрішньої   політики  та  зв’язків  з   
громадськістю  виконкому   міської  ради (Рижкова І.О., 
Полтавець А.А.) забезпечити інформування населення 

міста про зміст рішення  у термін, передбачений чинним 
законодавством України;

2.2 здійснювати повторне та періодичні відстеження ре-
зультативності дії регуляторного акта – рішення виконкому 
міської ради від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів 
на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової 
території для власників (орендарів) нежитлових приміщень у 
житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі» згідно зі 
ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної по-
літики у сфері господарської діяльності». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на за-
ступника міського голови Вербицького Г.П. 

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ
08.08.2012          м. Кривий Ріг        №241

Про затвердження звіту про базове відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення виконкому міської ради  
від 27.12.2011 №435 «Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території  

для власників (орендарів) нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках) у м. Кривому Розі»

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ.

 На період реконструкції трамвайної 
лінії на кільці в районі ПАТ «АрселорМі-
талл Кривий Ріг» з 15.08.12 р. по 17.08.12 
р. та на перехресті вул. Рязанова – Ві-
тчизни з Нікопольським шосе з 17.08.12 
р. по 19.08.12 р. трамвайні маршрути 
№№ 5, 9, 10, 11, 12 відміняються.

 Частина рухомого складу зі скасова-
них маршрутів буде направлена на під-
силення маршрутів №№ 1, 2, 3, 14. 

– Перевезення пасажирів на ділянці 
від ст. Кривий Ріг-Головний до кільця 
на вул. Димитрова буде здійснюва-
тись посиленим трамвайним марш-
рутом № 14, де замість 9 од. вагонів 
буде працювати 10 од.

– Рух трамваїв через вул. Рязанова на пері-
од виконання робіт буде припинятись.

– Трамвайні маршрути №№ 1, 2 будуть 
вкорочені до розворотного кільця в 

районі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». 
– Маршрути №№ 3,13 будуть посилені 

з 2-х до 6 од.(маршрут № 13 буде по-
довжено до трамвайного парку).

 На період виконання робіт плановий 
випуск рухомого складу на лінію буде 
змінено з 37 од. до 29 од. в вихідні дні.

 Для безперебійної роботи трамвайного 
маршруту № 14 заплановано виділити 11 
од. трамвайних вагонів, які будуть збері-
гатись у нічний час і обслуговуватись на 
тимчасовому ремонтному пункті на пл. До-
мнобудівників. Там же в приміщенні дис-
петчерського пункту «Трамвайна станція  
№ 4» буде організовано тимчасовий мед-
пункт для проведення передрейсових та 
післярейсових медоглядів водіїв та кондукторів.

 Охорону рухомого складу на пл. До-
мнобудівників в нічний час буде органі-
зовано   силами підприємства.

g  Повідомлення

Увага, реконструкції трамвайної лінії

Адміністрація  КП  «Міський трамвай».
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g екстремальний вимір

Перша заповідь сапера: «Треба боятися!»
Від початку поточного року 
піротехнічний підрозділ міського 
управління Міністерства надзви-
чайних ситуацій здійснив 42 виїзди, 
знешкоджено майже три сотні 
вибухонебезпечних предметів, з 
них – 160 артилерійських снарядів, 
14 мінометних мін, кілька десятків 
гранат, 2 авіабомби.

Командир підрозділу 
майор Олексій Кожем’яка 
розповідає, що криво-
різькі сапери мають у 
розпорядженні три спец-
автомобілі для тран-
спортування об’єктів 
розмінування, зона об-
слуговування поширю-
ється на територію міста і 
прилеглі райони, за необ-
хідності ж діють по облас-
ті й на військових арсе-
налах суміжних регіонів. 
Узимку до функціональ-
них обов’язків додається 
підрив криги на водоймах 
для захисту гідротехніч-
них споруд від льодоходу 
під час паводків, ниніш-
нього року таке завдан-

ня виконувалось 
лише з навчаль-
ною метою по-
близу понтонного 
моста через річку 
Інгулець.

З весни у розмі-
новувачів наста-
ють виснажливі 
«жнива», іноді ви-
падає по декілька бойових 
виїздів за добу, особливо 
щедрі на небезпечні гос-
тинці родом з Великої 
Вітчизняної війни поля 
навколо сіл Недайвода і 
Зоря, хутора Менжинка.

– Земля має властивість 
виштовхувати зі своїх не-
глибоких надр на поверх-
ню відгомони битв, – ді-
литься спостереженнями 
майор. – Чим далі від кро-
вопролиття, тим рясніша-
ють небезпечні знахідки, 
статистика не дозволить 
мені злукавити: 2010 рік – 
3 тисячі одиниць боєпри-
пасів, 2011-й – 6 тисяч.

Головною рисою, вкрай 
необхідною для сапера, 
Олексій Кожем’яка на-
зиває здатність боятись: 
втративши почуття стра-
ху, інстинкт самозбере-
ження, ліпше змінити 
професію. Навіть доско-
нале знання, як заведено 
казати, матеріальної час-
тини не замінить пиль-
ність і обережність. Дуже 
нечасто, проте й зараз 

трапляються боєприпа-
си рідкісних конструкцій, 
зовні складно точно ви-
значити, запрограмована 
міна вибухнути 
від легкого до-
торку, нахилу, 
зміни темпера-
тури чи проник-
нення в корпус. 
Люди прекрас-
но навчились 
нищити собі 
подібних, так, 
в и п у с к а л и с ь 
крупнокалібер-
ні снаряди із 
затримкою ви-
буху або уста-
новкою на само-
знищення в разі 
неспрацювання 
основного дето-
натора при па-
дінні. Усіх хитрощів збро-
ярів і не перелічити.

Переважно на Дніпро-
петровщині знаходяться 
радянські боєприпаси, 
багато стріляних, які, од-
нак, не спрацювали. Ні-
мецький «товар», що б 

не гомоніли про саботаж 
на заводах з боку вій-
ськовополонених, таки 
був якіснішим. Конт роль 
фашисти здійснювали 
наступним чином: до 
кожного снаряда всере-
дину вкладався талон з 
персональними даними 
збирача, у випадку браку 
його чекала негайна стра-
та. Разом з тим, німецькі 
авіабомби відмовляли 
незрівнянно частіше.

Тротил зазвичай не 
взаємодіє з вологою, 
отож і після перебування 
майже три чверті століт-
тя в ґрунті його руйнівна 
могутність не зникає, хоч 
іржа може й вщент по-
нівечити залізні деталі. 
Якщо фахівці фактично 
змушують себе боятися, і 

небезпідставно, цивільні 
громадяни, буває, дарем-
но нехтують здоровим 
глуздом. Чим пояснити 
навіжену поведінку гро-
мадян у недавніх траге-
діях? У Широківському 
районі підліток дванад-

цяти років у літній кухні 
намагався розібрати (на-
віщо?!) 76-міліметровий 
снаряд, той вибухнув, 
хлопчину розшматувало, 
голову так і не знайшли, 
її просто розмазало по 
стінах. Софіївський ра-
йон, парубок повернувся 
з армії, у посадці здибав 
такий самий снаряд, по-
серед двору, при матері 
спробував добути тро-
тил, у неї ж на очах заги-
нув.

Випробовують долю 
шукачі металів, «народ-
ні умільці» з вуст у вуста 
передають інструкції ні-
бито безпечного зняття 
з крупнокаліберних гільз 
мідних ободків, часто 
прощаються з життям 
за якийсь кілограм-дру-
гий алюмінію. На почат-
ку місяця надійшло по-
відомлення про 16 таких 
розкурочених снарядів у 
степу, виявили окремо на 
купу складені боєзаряди, 
детонатори, гільзи зняті, 
минулось – і добре, але 
чому ж хоч анонімно не 
повідомити про нищівні 
рештки?

Олексій Кожем’яка ри-
зиковане заняття обрав 
свідомо, жартує, коли на-
стала пора обирати спе-
ціальність, відчув, що в 
дитинстві вдосталь не 
награвся у «стрілялки», 
тому подався вчитись до 
Кам’янець-Подільського 
військово-інженерного 
інституту, служив у пол-
ку цивільної оборони. 
Протягом служби двічі 
нагороджений відзнакою 
МНС «За відвагу» та ме-
даллю «За мужність при 
розмінуванні».

g Обережно з вогнем!
Легковажність веде  
до непоправного

Кілька місяців по області утримується по-
жежна небезпека найвищого, 5-го класу, що-
доби реєструється до трьох десятків випадків 
загорань сухої трави та сміття. 

Тиждень тому в Херсонській області пожежа охо-
пила понад 200 гектарів лісу, для приборкування 
вогняної стихії залучались 45 одиниць техніки та пів-
тори сотні особового складу МНС із різних регіонів, 
у тім числі співробітники криворізьких СДПЧ-11 і 17.

Станом на кінець першої декади серпня на Кри-
воріжжі не фіксувалось лісових пожеж, зазвичай 
спалахують трава і кущі на узбіччях доріг, відкритих 
територіях, берегах водойм. Головною причиною 
інцидентів є безвідповідальне ставлення до навко-
лишнього середовища: кинутий з вікна автомобіля 
недопалок чи незагашене багаття... Легковажність 
веде до непоправних наслідків. Для запобігання 
виникненню пожеж рятувальниками розроблено 
комплекс профілактичних заходів, у повній бойовій 
готовності перебуває спеціальна техніка підвищеної 
прохідності, оборано та патрулюються межі зелених 
насаджень, уздовж трас встановлено попереджу-
вальні знаки щодо підвищення пильності водіїв, 
шлагбаумами обмежено в’їзд до лісомасивів.

Міське управління МНС закликає громадян прояв-
ляти обачність. Якщо випало стати очевидцем заго-
рання, слід спробувати подолати вогонь підручними 
засобами, водою чи землею і негайно повідомити 
про випадок службу порятунку за номером 101.

______________________________________________________________________________________________ Тарас ЗАТУЛьний.

__________________________________________________________________________________ Фото Олександра ПОРТнЯГІнА.

g Хроніка пригод
Вогонь-знищувач

Тяжким днем для криворізьких вогнеборців 
видалось 9 серпня, сигнал тривоги лунав де-
сять разів, особливо напруженим видався по-
чаток доби. Після 2-ї ночі спалахнув «Мерседес» 
на автостоянці по вул. Мелешкіна. Від високої 
температури пошкоджено припарковані поруч 
«Шевроле Лачетті» та «Черрі Амулет». Вогонь 
поширився, припускають експерти, через зами-
кання в моторному відсіку.

О пів на сьому ранку бійці СДПЧ-12 гасили квар-
тиру по вул. Перлинній у Жовтневому районі. У по-
мешканні на тліючій постелі лежав труп 23-річно-
го безробітного господаря житла, смерть настала 
від отруєння димом. Встановлено, що молодий 
чоловік заснув із запаленою цигаркою.

П’яний водій убив пішохода та 
трьох скалічив, серед них і пів-
річне немовля

Опівночі минулої середи по вулиці Мусоргського 
житель села Новопілля, перебуваючи за кермом  у 
стані сильного алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд 
на пішоходів, котрі крокували тротуаром. Найстар-
ший із постраждалих, 1947 р. н., помер наступного 
дня. Інших травмованих госпіталізовано до відді-
лення травматології 8-ї міськлікарні з пошкоджен-
нями різного ступеня тяжкості: 56-річний громадя-
нин отримав перелом лівої гомілки, жінка 1982 р. 
н. має відкритий перелом ноги та закритий – клю-
чиці, струс мозку, її піврічний син зазнав переломів 
тім’яної та скроневої кісток, перебуває в реанімації.

Горів «Мисливець»
Нещодавно полум’я завдало значних руйну-

вань ресторанчику авто-гриль «Мисливець», 
який знаходиться у Центрально-Міському ра-
йоні. Долали вогонь одразу чотири пожежні 
підрозділи частин 10, 11, 29, 36. Через брак у тій 
місцині гідрантів, один підрозділ залучався для 
підвезення води. Ускладнювала завдання силь-
на задимленість. Вогонь загасили менше ніж за 
годину.

Найімовірніша причина займання – коротке 
замикання обладнання на кухні, постраждалих не-
має, господарям доведеться повністю відновлюва-
ти дерев’яну обшивку стін банкетного залу та бару.

КамАЗи перекидаються,  
пасажири розбивають голови

55-річний водій ВАЗ-2106 при виїзді з друго-
рядної дороги на головну не віддав перевагу 
мопеду. Внаслідок зіткнення 15-річний керма-
нич двоколісного транспортного засобу травму-
вав ноги і руки.

У світлу пору, по сухому асфальту на вулиці 
Широківській перекинувся КамАЗ. Шофер, ко-
трий не впорався з кермом, госпіталізований зі 
струсом мозку.

Гематомами лоба та ока, ще й закритою че-
репно-мозковою травмою завершилась суботня 
поїздка маршрутним таксі №295 для 66-річної 
пенсіонерки. На вулиці Космонавтів мікроавтобус 
різко загальмував, жінка не трималась рукою за 
поручень, натомість розбила об нього голову.

g Офіційно
ІНГУЛЕЦЬКА РАЙОННА  

У МІСТІ РАДА
РІШеннЯ

(ХVІІІ сесія VI скликання)
м. Кривий Ріг

Дніпропетровська область

Про затвердження звіту 
про виконання районного 
у місті бюджету  
за І півріччя 2012 року

Керуючись ст. 41 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч. 4 ст. 80 Бюджетного ко-
дексу України, виходячи з підсумків 
виконання районного у місті бюдже-
ту за І півріччя 2012 року, з метою на-
лежного рівня фінансової дисципліни 
всіма учасниками бюджетного про-
цесу, районна у місті рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання 
районного у місті бюджету за І пів-
річчя 2012 року (додаток):

 – по доходах з урахуванням сум, 
одержаних з бюджетів вищих рівнів, 
у сумі 24 319,8 тис. грн., у тому числі 
по загальному фонду – 23 947,9 тис. 
грн., спеціальному фонду – 371,9 тис. 
грн.;

 – по видатках у сумі 24 050,6 тис. 
грн., у тому числі по загальному фон-
ду – 23 280,1 тис. грн., по спеціально-
му – 770,5 тис. грн.

2. Організаційному відділу ви-
конкому Інгулецької районної у місті 
ради (Серченя О.В.) забезпечити роз-
міщення рішення на офіційному Ін-
тернет-порталі виконкому районної 
у місті ради.
Голова районної у місті ради 

є.В. РижКОВ.
Примітка: З рішенням сесії ра-

йонної у місті ради в повному обсязі 
можна ознайомитись на офіційному 
сайті виконкому Інгулецької район-
ної у місті ради (http://www.ing-org.
dp.ua) в розділі «Документи ради».

Шановні виборці  
Інгулецького району

Відділ ведення Державного реє-
стру виборців виконкому Інгулецької 
районної у місті ради постійно здій-
снює перевірку персональних даних, 
внесених до загальноукраїнської  
бази даних в межах Інгулецького 
району.

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

Прийом здійснюється за адресою: 
пл. 60-річчя СРСР, 1, кабінет 205 (при-
міщення виконкому на Південному 
житловому масиві) протягом робо-
чого тижня з 8.30 до 17.00, обідня 
перерва з 12.30 до 13.00.

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

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

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

День прямого  
телефону

Виконком Інгулецької районної у 
місті ради проводить День прямого 
телефону з питання «Про перевірку 
персональних даних Державного 
реєстру виборців». Компетентні від-
повіді ви можете отримати від за-
відувача відділу Державного реєстру 
виборців Мамаєвої Ірини Олексан-
дрівни 22 серпня 2012 року з 9.30 до 
12.30 за телефоном 21-17-13.

g Оголошення
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Ашан АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,75 – 1,95 1,59 1,58 – 2,99 2,14 – 2,47 2,19 1,80 – 3,00
Буряк (кг) 1,88 1,29 1,39 1,84 1,15 3,00 – 3,50
Морква (кг) 3,86 – 4,25 3,69 – 3,89 2,74 – 3,99 4,16 4,99  3,50 – 5,00
Огірки (кг) 8,76 5,99 8,49 7,90 8,99 4,50 – 6,00
Капуста (кг) 2,97 - 2,49 3,14 3,49 3,00 – 3,50
Помідори (кг) 2,55 – 5,88 3,99 3,77 – 8,75 4,51 – 18,49 3,99 1,50 – 6,00
Яблука (кг) 6,55 – 14,98 - 17,99 – 27,58 15,79 – 22,49 19,99 – 24,99 6,00 – 8,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 39,95 – 45,95 53,99 28,49 – 55,52 40,00 – 65,99 27,49 – 62,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) - 58,99 27,89 – 70,19 43,99 – 69,99 38,80 – 65,00
Кури (кг) 21,39 20,99 – 22,99 20,89 20,36-22,26 22,75 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 5,40 – 7,05 7,45 5,50 12,29 6,59 – 9,59 5,60 – 7,00

бакалія
Цукор 6,95 – 8,33 6,45 6,48 – 7,74 6,54 – 7,08 6,49 – 8,95 6,50
Пшоно 3,07 – 15,26 - 4,62 5,19 – 6,64 2,75 3,40 – 5,50
Рис 6,61 – 13,77 14,99 6,34 – 16,79 7,98 – 11,34 10,45 – 16,19 5,35 – 10,50
Гречка 8,07 – 14,17 9,09 – 9,28 – 9,89 7,39 – 16,19 9,50 – 10,00
Олія соняшникова 12,8 – 15,85 11,89 – 15,39 11,64 – 16,14 12,46 – 16,09 10,59 – 16,85 13,00 – 16,00

борошняні вироби
Хліб (булка) 3,84 – 5,68 1,95 – 4,35 3,59 – 5,74 4,58 – 4,79 2,99 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,44 – 5,07 3,69 3,39 – 8,23 3,59 – 5,05 8,49 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 5,34 – 19,63 6,45 – 7,89 7,57 – 15,87 4,74 – 7,98 5,15 – 14,99 6,00 - 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,44 – 13,53 5,59 – 8,29 4,68 – 9,79 8,69 7,39 – 11,99 4,50 – 5,00
Сир твердий (кг) 51,51 – 119,40 42,89 – 77,99 54,14 – 104,94 39,98 – 84,98 52,99 – 106,99 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,65 – 26,95 11,95 – 15,99 6,19 – 22,67 9,59 – 17,18 13,70 – 18,15 14,00 – 18,00
Сметана (0,4 л) 5,65 – 14,67 6,89 – 13,89 7,19 – 8,39 5,50 – 7,79 8,49 – 12,49 12,00 – 16,00
Кефір (0,5 л) 3,66 – 4,65 - 2,64 – 4,44 4,14 4,19 – 4,89 -

Ціни, товари, послуги

 
 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:

Криворізький р-н

Найбільше  
звернень –  
від соціально  
незахищених  
громадян

На виконання Закону Украї
ни «Про звернення громадян» 
у Криворізькій районній дер
жавній адміністрації проведе
но аналіз стану роботи зі звер
неннями громадян за перше 
півріччя 2012 року. 

Протягом цього часу зареєстро-
вано 193 звернення громадян, що 
на 42 відсотки менше, ніж торік.

Майже третина звернень – від 
найбільш вразливих верств на-
селення, їх розгляду з боку ке-
рівництва райдержадміністрації 
приділяється першочергова ува-
га. Питання щодо вдосконален-
ня та поліпшення роботи з розгля-
ду звернень громадян і створен-
ня необхідних умов для реаліза-
ції ними конституційного права на 
звернення знаходиться на постій-
ному контролі керівництва РДА. 
Про цю надзвичайно важливу ро-
боту постійно розповідає на сво-
їх шпальтах популярне видання 
«Сільське Криворіжжя».

Телетюнери –  
селянам

У Криворізькому районі 
1321 мешканець отримав пра
во на одержання телетюнерів. 

Нещодавно на адреси цих лю-
дей до поштових відділень тери-
торіальних громад почали надхо-
дити засоби приймання сигналів 
цифрового телебачення. Сільські 
і селищні ради почали організо-
вувати приємну для людей спра-
ву – їх вручення. У селі Орджоні-
кідзе цю місію для пошанованих 
земляків виконав голова Криво-
різької районної ради Володимир 
Мельник.

Коли цей номер «Червоного гір-
ника» готувався до друку, нашому 
кореспонденту повідомили, що в 
Криворізький район уже надійшло 
478 телетюнерів, котрі без зволі-
кання вручено селянам.

Готуємося до зими
У селі Валовому особли

вих проблем з підготовкою 
об’єктів соціальної сфери до 
зими немає. 

Залишилося полагодити во-
допостачання в ТОВ «Агрофірма 
«Христофорівська» та каналізацію 
в школі. За кошти громади є на-
міри поміняти вікна в школі, для 
цього вже зібрано 5200 гривень.

Працюють  
мобільні бригади

Протягом двох з половиною 
місяців у Криворізькому райо
ні працювала виїзна бригада 
медичних спеціалістів Криво
різької центральної районної 
лікарні. 

За вказаний період медиками 
було оглянуто 2295 селян, підібра-
но та безкоштовно видано 1093 
окулярів, зроблено 2123 електро-
кардіограми і 4928 аналізів крові, 
безкоштовно видано 400 упаковок 
контрацептивів жінкам репродук-
тивного віку. Робота мобільних 
бригад медиків триває.

Микола КРаМаРенКО.

Кошик споживача

ціни записала наталя ЗаВальнюК.

g Для вас, жінки

грн.

Як правильно вибрати колготки
Молоді дівчата і жінки у віці, небагаті сту-
дентки і найбагатші леді світу – всі вони 
носять колготки і панчохи. ця деталь 
присутня в гардеробі кожної жінки.

До всього ж кожна жін-
ка може собі дозволити 
купувати якісні панчішні 
вироби. Але найчастіше 
купують не завжди хоро-
ший товар, і це не через 
гроші, а через незнання 
правил вибору.

Часом, заплативши 
і великі гроші, жінки 
отримують звичайну під-
робку.

Склад колготок
Головним компонен-

том, що входить до скла-
ду колготок, є «лайкра» 
або «Lycra». Саме вона 
дозволяє колготкам, при 
їх тривалому викорис-
танні, не розтягуватися і 
не деформуватися. Якщо 
щільність лайкри в кол-
готках менше 10%, то в 
основному вона знахо-
диться в поясі, а якщо ж 
більше 30%, то це вже бу-
дуть медичні та лікуваль-
ні колготки.

Найоптимальніший ва-
ріант вмісту лайкри в кол-
готках становить від 10 
до 30%. Зверніть увагу, 
що Lycra має й інші на-
зви, такі як Dorlastan або 
Spandex. Лайкра і спан-
декс диктують ціни: чим 
вищий відсоток цих скла-
дових, тим і ціни вищі. А 
значить купувати колгот-
ки треба саме з високими 
показниками цих матеріа-
лів, адже такі панчішні 
вироби будуть вигляда-
ти на ніжці максимально 
ефектно. Хороші колгот-

ки виглядають як друга 
шкіра, і саме від лайкри і 
спандекса залежить цей 
ефект. А величина den, 
товщина волокон зовсім 
не диктує розцінки, і на 
основі цих цифр про-
аналізувати справж ність 
ніяк не вийде.

Також є поліестер і по-
ліамід – ці складові во-
локна також відмінний 
вибір для колготок. Тка-
нина з цими компонента-
ми чудово замінює нату-
ральні лайкру і спандекс. 
До того ж, за якістю но-
сіння вона краще показа-
ла себе. Такі колготки бу-
дуть служити дуже довго 
і добре, і виглядати при 
цьому завжди новими.

До складу колготок 
входить не менш важли-
вий компонент – мікро-
фібра. Це безліч тонких 
ниток, які надають пряжі 
м’якість, шовковистість і 
найголовніше – міцність. 
Такі колготки більш те-
плі і відповідно кошту-
ють трохи дорожче.

Теплі колготки також 
роблять з додаванням 
штучної вовни, так зва-
ного акрилу. Вони дуже 
м’які і порівняно недоро-
гі. Але все ж тут є один мі-
нус: на них дуже швидко 
з’являються «скачування».
Як вибирати  
колготки

1. Фірмовим колготкам 
притаманний свій влас-
ний приємний запах – 

свій у кожної моде-
лі. А оскільки аро-
матизація колготок 
дуже дорогий про-
цес, то «ліві» вироб-
ники не заморочу-
ються зайвими ви-
тратами.

2. Розгорніть 
упаковку, розтяг-
ніть панчішний виріб на 
долоні, придивіться до 
форми з’єднання ткани-
ни. Є два види шва: кру-
глий і плоский. Круглий 
шов мають дешеві варі-
анти, плоский – доро-
гі та якісні колготки. Ви-
бравши правильний ва-
ріант, ви отримаєте не 
тільки впевненість, що 
це не підробка, а й ряд 
позитивних якостей. 
По-перше, плоский шов 
зручніший, він менше на-
тирає ноги. По-друге, на-
віть у відвертій сукні або 
спідниці колготки будуть 
непомітні для очей ото-
чуючих, начебто це без-
шовний варіант.

3. Пояс якісних колго-
ток має ширину 3-4 см, 
а тому такі колготки не 
сповзають і не скручу-
ються.

4. Кінець хороших кол-
готок у пальців ніг ущіль-
нений, а значить, захище-

ний від утворення дірок 
в цьому місці.
Як доглядати  
за колготками

Щоб колготки не по-
рвалися в перший же 
день, як тільки жінка за-
хоче їх одягнути, варто 
зняти з рук всі прикра-
си і простежити, щоб ніг-
ті були гладкими. Інакше 
один необережний рух і 
ось вона – «затяжка»!

Прати колготки необ-
хідно вручну. Вода не по-
винна перевищувати до-
пустиму температуру в 
30 градусів. Категорично 
забороняється викорис-
товувати в такому пран-
ні хімічні засоби, такі як 
лужні і хлор.

Віджимати колготки 
потрібно обережно, не 
перевантажуючи їх силь-
ним викручуванням, а 
інакше можна їх про-
сто розтягнути. Заборо-

няється сушити колгот-
ки на сонці або батареї, а 
також віддавати їх в хім-
чистку та прасувати.
Як правильно 
одягати

На упаковці будь-яка 
поважаюча себе фірма 
друкує спосіб одягання 
колгот в картинках. Для 
початку потрібно скру-
тити їх до шкарпетки, 
одягнути на пальці ніг і 
далі без різких рухів роз-
тягнути колготки до са-
мого стегна.

Це були поради щодо 
правильного вибору кол-
готок і панчіх для до-
сягнення максимально-
го ефекту краси і на-
віть економії. Дотримую-
чись всього вищесказано-
го, жіночий туалет буде 
в ідеалі передавати вашу 
гармонію і красу. Жіно-
ча ніжка в колготках, або 
ще краще панчохах – це 
найкраща зброя, тому 
навчіться нею правиль-
но користуватися. Так ви 
зможете з легкістю кру-
жити голову всім навко-
лишнім чоловікам.

За матеріалами інтернет-видань.

Види колготок
Еластичні (з ка-

прону, поліаміду та ін-
ших синтетичних ма-
теріалів)
Трикотажні (вовня-

ні, напіввовняні, бавов-
няні)
Ажурні (колготки в 

сіточку)
Лікувальні (колгот-

ки від варикозу)
Термоколготки (кол-

готки, виготовлені з осо-
бливої пряжі спеціально 
змішаних ниток натураль-
них та синтетичних воло-
кон, таких як: вовна каше-
міра, вовна мериноса, ба-
вовна, мікромодал, лайк-
ра 3D…)
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Телепроект

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

– Секрет роботи з такою кіль-
кістю дітей дуже простий – бе-
реш і виконуєш свої обов'язки, 
– розпочинає Коля.

– Уже сім років ми керівники 
балету «Ва-банк», – підхоплює 
Жора. – Плюс маємо досвід ро-
боти з такою кількістю дітей. 
Колись робили постановки на 
заставку телеканалу «1+1». Усі 
фігури з цієї заставки ми ви-
користовували і в першому, і в 
другому «Майдансі». Мабуть, 
будемо їх використовувати і на 
третьому сезоні.

– На перші кастинги при-
йшло 800 чоловік. З них ви ви-
брали тільки 200. Чому так ба-
гато відсіяли?

Коля: – По-перше, ми приїха-
ли на першу репетицію з завдан-
ням поставити один номер – ві-
зитку. І для нього якраз потрібно 
було 200 танцюристів. От ми і 
вибрали кращих з кращих.

Жора: – До нас і батьки під-
ходили: візьміть мою дитину. 
Але ні, тут повинні бути тільки 
найсильніші. Є така тенденція 
в режисерів «Інтера» – шукати 
слабку ланку. От побачать десь її 
– і покажуть на всю країну круп-
ним планом. Тому ми ставимо 
собі мету – щоб уся команда 
була максимально сильною. На 
другий ефір, який відбудеться 8 
вересня, буде вже 440 у команді. 
І всі як один повинні бути емо-
ційними, класними і навіть пер-
шокласними.

Коля: – Хороше мало коли по-
мічають, а от погане завжди ки-
дається у вічі. На що не звертає-
мо увагу, так це на вагу.

Жора: – В Одесі у нашій ко-
манді був повний хлопець. Не-
щодавно гуляв Одесою, зустрів 

його, він розповів: «Дивлячись 
на вас, вирішив схуднути. Уже 
мінус 25 кілограмів».

Коля: – Це – стимул: чому 
хтось може, а я – ні. Зайва вага 
не заважає танцям. Повні люди 
можуть бути навіть більш енер-
гійні, емоційні, ніж стрункі й 
худі.

– У перший конкурсний день 
темою постановки буде фут-
бол…

Коля: – Точніше, «Як козаки 
грали у футбол». Це пов’язано з 
Євро-2012. Плюс козацька тема 
близька історії Кривого Рогу. Хо-
чемо ці дві теми пов’язати. Крім 
того, візьмемо мотив «Як козаки 
з англійцями грали». Пригадує-
те, у матчі Україна-Англія нашій 
збірній гол не зарахували. Треба 
зробити інтригу, скандал. У нас 
все одно все добре закінчиться, 
ми цю ситуацію виправимо.

– У попередньому сезоні одесь-
ка команда, де ви були хорео-
графами, не дійшла до фіналу. 
Помилки врахуєте на цей раз?

Жора: – У нас були завжди 
дуже потужні виступи, і ми 
отримували максимальні оцін-
ки від журі. І от у півфіналі ві-
дірвалися від усіх, і одесити вже 

повірили в те, що можна не го-
лосувати. А харків’яни активно 
посилали sms-ки, телефонували 
і таким чином підтримали місто.

Коля: – Було дуже прикро, бо 
ми і діти зробили все, що зале-
жало від нас, але sms-ками про-
голосували більше.

– З професійної точки зору, 
що особисто вам дав цей про-
ект?

Коля: – По-перше, це практи-
ка. Класні відчуття. Скажу як хо-
реограф: це колосально, коли ти 
робиш постановку з такою кіль-
кістю учасників. Такі театралізо-
вані шоу приносять хореографу 
величезний досвід та особливі 
вміння. З професійним колек-
тивом ми робимо постановки 
на 10-12 осіб, і це гарно, але коли 
виходить ця маса людей, робить-
ся така шалена атмосфера… Му-
рашки по шкірі. Хвилююсь, зви-
чайно, як і кожен артист. Якщо 
артист не хвилюється, значить, 
йому вже час на пенсію.

Жора: – А, так мені час на пен-
сію?! Коля сильно переживає за 
дітей, у нього під час виступу 
вмикається якийсь моторчик, я 
ледь встигаю за ним!

– Кого вважаєте головним 
суперником? Хореографи з Дні-
продзержинська, наприклад, зі-
зналися, що суперником номер 
один вважають сусідній Кри-
вий Ріг…

Жора: – Ми з усіма хореогра-
фами дружимо і часто пересіка-
ємося. Таня Шестак з команди 
Дніпродзержинська – дуже хо-
роший фахівець, у неї своє ба-
чення, але їй бракує об’ємного 
мислення на таку кількість лю-
дей. З Танею і Олексієм Колачо-
вим з Харкова ми їздили в Крим 
на конкурс «Щасливі долоні», 
спілкувалися там, хтось розпо-
вів про свої замисли. Я слухав 
Колачова і Таню. В Олексія були 
мега-ідеї: зоряні війни, лазерне 
шоу.

Коля: – І він буде це робити, не 
сумнівайтесь.
Жора: – Якщо знайде спонсо-

ра (усміхається, – авт.). А в Тані 
все простіше, приземленіше. Але 
вона шаленіє від того, що пра-
цює з дітьми. Вона щаслива в цій 

роботі. Та від нас і від кожного 
хореографа «Інтер» чекає шоу, 
від якого б усі ахнули. Думаю, у 
нас це вийде. А в Тані, може, й ні.

Коля: – Ну ти й узяв! Та в кож-
ного міста хороша команда. У 
принципі, Колачов сильний хо-
реограф. Тому Харків – наш го-
ловний конкурент.

– Зазвичай хлопців рідко за-
тягнеш у танці. А ви як при-
йшли в хореографію?

Коля: – Я прийшов в колектив 
«Самоцвіт», що на Дамансько-
му, ще в третьому класі. Завдя-
ки цьому колективу потрапив 
до Києва, відучився в студії Вір-
ського, отримав освіту артиста 
балету. Після цього пішла моя 
кар’єра вгору. Всі вчителі в ди-
тинстві питали: «Нащо тобі ці 
танцюльки? Що вони тобі да-
дуть?» Може, зараз до цього 
ставляться стриманіше. А ра-
ніше… Часто їздили з «Само-
цвітом» на гастролі, пропускав 
уроки. Мені в школі дорікали: 
це ж несерйозно. А хотілося до-
вести, що танці – це праця. Така 
ж складна, як і в шахті, і на фа-
бриці, і лікарем, і вчителем. Тре-
ба завжди бути у формі, жорстко 
себе тримати, виснажуватися 
фізичними навантаженнями. А 
якщо ти ще й хореограф, то це 

ще й розумово треба працювати, 
вигадувати, продумувати. Ясна 
річ, що хлопців бракує в танцях.

Жора: – А мене в танці за-
манила дівчина. Гуляв містом – 
Краснодон, Луганська область. 
Побачив привабливу дівчину, 
яка кудись прямувала. Пішов за 
нею і дійшов до палацу культу-
ри. Зайшов туди. Сувора при-
биральниця мені одразу: «Ти 
куди?» Я став пояснювати: ось 
дівчина знайома пройшла. «А, 
це на четвертий поверх, там тан-
ці». Зайшов туди, подивився, а 
наступного дня прийшов на за-
няття.

– Часом у танцювальному 
мистецтві не обходиться без 
травм. Чи були подібні випадки 
в минулих сезонах?

Коля: – В Одесі тренувалися в 
спортзалі, восьмирічний хлоп-
чик бігав, зламав руку. А там 
у нас на репетиціях не було ні 
«швидкої», ні охорони, ні пожеж-
ників. Йому наклали гіпс, а під 
кінець репетиції він прийшов: 
«Буду все одно брати участь». 
Вийшов на Майдан з гіпсом. Це 
була постановка про дітей-без-
притульників. А в Кривому Розі 
організація на високому рівні – є 
«швидка», пожежна, охорона. Це 
для нас дуже важливо.

«Майданс»: останні приготування  
перед танцювальним вибухом
Грандіозним шоу вже цієї суботи запалити Київ 
обіцяє криворізька команда «майдансерів». Деталь-
ніше про те, як вони це збираються робити, розпові-
ли «Червоному гірнику» хореографи нашої команди 
Жора (Тарас Копил) і Коля (Микола Коваль). До речі, 
уже відомі й теми подальших номерів. Криворіжці 
зобразять у танцювальних композиціях козаків, 
покажуть постановки під музику Челентано та за 
мотивами «Весілля в Малинівці», а ще – романтичну 
тему й бурлеск а-ля мюзикл «Чикаго». Та спочатку 
дочекаємося візитівки міста й параду всіх учасників 
«Майдансу», що відбудеться 18 серпня. Трансляція 
дійства розпочнеться на «Інтері» о 20.30.

Одесити влаштовували бунт. 
– Поки що йде «розкачка», – 
говорить Микола Коваль. – Діти 
знайомляться з матеріалом. 
Потім усе буде швидше. З оде-
ситами теж так було. Хоча там 
зовсім інша була ситуація. Там і 
бунт був, учасники хотіли, щоб 
їм повернули Дікусара. Три дні 
ми з’ясовували стосунки. У ре-
зультаті таки поставили перший 
номер, усе пройшло рівненько. 
І команда зраділа: «Вау!». 
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Итоговая таблица  
достижений стран-участниц летних 

олимпийских игр в Лондоне

Олімпійський підсумок

g Між іншим

У осипенко-Радомської   
повний комплект нагород
29-річна українська 
байдарочниця  
Інна Осипенко- 
Радомська здобула 
дві срібні нагороди 
для олімпійської 
збірної нашої країни. 

Спочатку на дистанції 500 
метрів, а потім – на 200-ме-
трівці. Додавши до «золо-
та» Пекіна-2008 два «срібла» 
Лондона-2012, вона стала 
дев’ятою спортсменкою, 
яка завоювала більше однієї 
медалі на байдарці-одиноч-
ці на дистанції 500 метрів. 
Причому за якістю вигра-
них медалей представниця 
Київщини та Вінниччини в 
цій дисципліні поступаєть-
ся лише двом медалісткам. 
А ось у 2004 році в Афінах  
Інна Осипенко-Радомська 
виграла бронзу на байдар-
ці-четвірці. Вона є єдиною 
з усіх олімпійців збірної 
України володаркою повно-
го комплекту медалей ігор. 
    – Ще коли їхала до Пе-
кіна на минулу Олімпіаду, 
мріяла про срібну медаль, 
але виграла «золото», – зі-
зналася відома байдароч-
ниця. – Тепер ось у Лондоні 
– два «срібла». На гребному 
каналі Ілтон – Дорні я дала 
собі установку кайфонути 
від дистанції та від того, як 
я ганяюсь. Однак коли вже 
зайняла місце на старті, ска-
зала собі: «Давай, покажи 

красиву греблю й отримай 
максимум задоволення». 
Вважаю, у Лондоні я дове-
ла своє світове лідерство й 
утримала свою спортивну 
планку. Дай Бог, ще побо-
рюся в майбутньому. Зараз 
уже кортить додому, до до-
мочадців: чоловіка, донечки 
Улі. Між іншим, нещодавно 
у доньки болів зуб. Так лікар 
виписав їй диплом за муж-
ність і витримку, коли вона 
сиділа перед телевізором 
і переживала за мої стар-
ти. Після чого заявила: «Це 

мій перший диплом. Коли 
виросту, обов’язково буду 
чемпіонкою, як мама». 

До речі, наша відома 
спортсменка в Лондоні-2012, 
вигравши дві срібні нагоро-
ди, суттєво поповнить і свій 
сімейний бюджет. А саме: 
отримає 150 тисяч американ-
ських доларів за свій успіх 
(за кожну срібну медаль – по 
75 тисяч). За кожне «золото» 
українські олімпійці отриму-
ють 120 тисяч доларів. Таких 
«золотих» чемпіонів у збірної 
України шестеро.

g Відлуння події: ціна суддівської необ’єктивності 

У Євгена Хитрова вкрали  
як мінімум «бронзу» олімпіади
Виграний бій між нашим зем-
ляком, вихованцем ДюсШ № 10 
євгеном Хитровим та британ-
цем ентоні Огого судді просто 
безпардонно вкрали. Дуже 
влучно з цього приводу одразу 
після бою висловилась «Ком-
сомольська правда в Україні», 
вмістивши заголовок «Огого 
який скандал!».

Євген, як відомо, двічі від-
правляв свого візаві в нок-
даун, але судді чомусь зафік-
сували нічийний результат 
– 18:18. За рівності балів у 
любительському боксі пере-
раховуються так звані бруд-
ні удари. І тут рефері були 
необ’єктивними, допустили 
елементарну арифметичну 
помилку, зафіксували раху-
нок не 53:52 на користь кри-
воріжця, а нічийний – 52:52.

Потім долю поєдинку вирі-
шило голосування суддів, котрі 
свої симпатії віддали англійцю, 
представнику господаря Олім-
піади-2012. Безперечно, на 
таку суддівську упередженість 
і необ’єктивність українська 
делегація подала протест до 
Міжнародної асоціації люби-

тельського боксу, але він був 
відхилений.

Поза компетенцією був пе-
регляд результатів цього бою і 
Спортивним арбітражним су-
дом у Лозанні. Зрозуміло, ніхто 
не хоче псувати стосунки з кра-
їною – організатором літньої 
Олімпіади-2012.

Як зазначив після цього бою 
наставник Євгена Хитрова 
Сергій Криницький, його під-
опічний боровся на ринзі за 
перемогу, немов гладіатор. Але 
судячи з усього, для когось ігри 
– це шоу-бізнес. За словами 
С.Криницького, вони зі своїм 
підопічним 17 років йшли до 
лондонської Олімпіади.

А зараз вікторію елементар-
но вкрали, а це, як мінімум, 
бронзова нагорода.

    – Що можна тепер зроби-
ти, коли судді прийняли таке 
рішення? – сказав діючий чем-
піон світу у ваговій категорії 
до 75 кілограмів. – На все воля 
Божа. Я показав у ринзі все, на 
що здатен. І засмутився тільки 
через те, що знизив результат 
команди. Мені добре відома 
тактика й манера бою британ-
ця, котрий постійно клінчував, 
«в’язав» мене, будь-якою ціною 
старався не давати боксувати.  

   Тренери радили мені за-
вершувати серії ударів лівою 
рукою по корпусу англійця. 
Щось, мабуть, я таки не вико-
нав з їхніх підказок. Ясно одне: 
є лише один рецепт у таких по-
єдинках – нокаут.

   Після бою наш земляк по-
водився гідно, як і належить 
справжньому чоловіку. Не-

дарма ж тренер англійського 
боксера Джон Кремін заявив: 
«Я бачив дуже мало людей, які 
програвали з ось такою вража-
ючою величчю. Цей хлопець – 
гордість вашої нації».

   Українські боксери виле-
тіли з Англії, прихопивши в 
скарбничку олімпійської збір-
ної п’ять медалей, з яких два 
«золота» – Олександра Усика 
та Василя Ломаченка (до речі, 
уже дворазового олімпійського 
чемпіона). Це найкращий олім-
пійський результат наших бок-
серів за всю історію незалеж-
ності України. Браво, хлопці! 
Ви найліпше виступили з усіх 
співвітчизників у своєму виді 
спорту. Загалом в олімпійців 
України 20 медалей: 6 золотих, 
5 срібних, 9 бронзових – і 14-те 
загальнокомандне місце.

___________________________________________________________________ сторінку підготував Віталій ТКАЧУК.

П’ятірка медалістів збірної України з боксу:
– Василь Ломаченко (вагова категорія до 60 кг) – золота нагоро-
да Лондона-2012;
– Денис Беринчик (вагова категорія до 64 кг) – срібна медаль;
– Тарас Шелестюк (вагова категорія до 69 кг) – бронзова медаль;
– Олександр Гвоздик (вагова категорія до 81 кг) – бронзова 
медаль;
– Олександр Усик (вагова категорія до 91 кг) – золота нагорода.

олімпійці збірної України, котрі  
здобули не менше трьох медалей:
– Яна Клочкова (плавання) – 4 золоті, 1 срібна (2000-2004 
роки);
– Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика) – 2 золоті,  
1 срібна (1996 рік); 
– Інна Осипенко-Радомська (гребля на байдарках і каное) – 1 
золота, 2 срібні, 1 бронзова (2004-2012 роки);
– Олена Костевич (кульова стрільба) – 1 золота, 2 бронзові 
(2004-2012 роки);
– Руслана Таран (вітрила) – 1 срібна, 2 бронзові (1996-2004 
роки).

g Без медалей
Ни туристов,  
ни лондонцев

Наверное, самый большой про-
счёт организаторов – экономиче-
ский. Финансовые расчёты лон-
донской Олимпиады выглядели 
странными с самого начала. Сумма, 
которую планировалось потратить 
на организацию и проведение игр, 
пересматривалась несколько раз, 
пройдя путь от, по нынешним мер-
кам,  одной из самых дешёвых до 
запредельно дорогой. Итоговая 
официальная цифра в 14,4 млрд 
долларов выглядит весьма завы-
шенной для такого развитого горо-
да, как Лондон, обладающего бога-
тым опытом в проведении крупных 
международных спортивных сорев-
нований.
Политические казусы

Другую часть проблем организа-
торов игр составляют политические 
казусы. Часть из них остаются на 
уровне юмора, как, например, па-
дение американского флага на цере-
монии награждения теннисисток. Но 
другая часть принимает внешнее и 
внутриполитическое измерение.

Внешнеполитический фон так-
же был омрачён несколькими со-
бытиями. Аргентинский президент 
Кристина Киршнер отказалась по-
сетить Олимпиаду из-за проблемы 
Фолклендских островов, запретив 
при этом ехать в Лондон и другим 
высокопоставленным чиновникам 
этой страны. Грузия обиделась на то, 
что у двух российских спортсменов 
в графе, где указана дата рождения, 
было записано Южная Осетия и Аб-
хазия, а в скобках указано – Россия. 
Также резонансным стал случай, ког-
да организаторы перепутали флаги 
Южной и Северной Кореи в женском 
футбольном матче. Северокорейские 
спортсменки из-за этого покинули 
поле и вернулись лишь после долгих 
уговоров и извинений.

По материалам  
Интернет-изданий.

№ сТРАнА    иТОГО 
1 США 46 29 29 104
2 Китай 38 27 23 88
3 Англия 29 17 19 65
4 Россия 24 26 32 82
5 Южная Корея 13 8 7 28
6 Германия 11 19 14 44
7 Франция 11 11 12 34
8 Италия 8 9 11 28
9 Венгрия 8 4 5 17
10 Австралия 7 16 12 35
11 Япония 7 14 17 38
12 Казахстан 7 1 5 13
13 Нидерланды 6 6 8 20
14 Украина 6 5 9 20
15 Новая       
 Зеландия 6 2 5 13
16 Куба 5 3 6 14
17 Иран 4 5 3 12
18 Ямайка 4 4 4 12
19 Чехия 4 3 3 10
20 Северная       
 Корея 4 0 2 6
21 Испания 3 10 4 17
22 Бразилия 3 5 9 17
23 ЮАР 3 2 1 6
24 Эфиопия 3 1 3 7
25 Хорватия 3 1 2 6
26 Беларусь 2 5 5 12
27 Румыния 2 5 2 9
28 Кения 2 4 5 11
29 Дания 2 4 3 9
30 Азербайджан 2 2 6 10
30 Польша 2 2 6 10
32 Турция 2 2 1 5
33 Швейцария 2 2 0 4
34 Литва 2 1 2 5
35 Норвегия 2 1 1 4
36 Канада 1 5 12 18
37 Швеция 1 4 3 8
38 Колумбия 1 3 4 8
39 Грузия 1 3 3 7
39 Мексика 1 3 3 7
41 Ирландия 1 1 3 5
42 Аргентина 1 1 2 4
42 Сербия 1 1 2 4
42 Словения 1 1 2 4
45 Тунис 1 1 1 3
46 Доминик.       
 Республика 1 1 0 2
47 Тринидад и       
 Тобаго 1 0 3 4
47 Узбекистан 1 0 3 4
49 Латвия 1 0 1 2
50 Алжир 1 0 0 1
50 Багамские       
 острова 1 0 0 1
50 Венесуэла 1 0 0 1
50 Гренада 1 0 0 1
50 Уганда 1 0 0 1
55 Индия 0 2 4 6
56 Монголия 0 2 3 5
57 Таиланд 0 2 1 3
58 Египет 0 2 0 2
59 Словакия 0 1 3 4
60 Армения 0 1 2 3
60 Бельгия 0 1 2 3
60 Финляндия 0 1 2 3
63 Болгария 0 1 1 2
63 Индонезия 0 1 1 2
63 Тайвань 0 1 1 2
63 Малайзия 0 1 1 2
63 Пуэрто-Рико 0 1 1 2
63 Эстония 0 1 1 2
69 Ботсвана 0 1 0 1
69 Габон 0 1 0 1
69 Гватемала 0 1 0 1
69 Кипр 0 1 0 1
69 Португалия 0 1 0 1
69 Черногория 0 1 0 1
75 Греция 0 0 2 2
75 Катар 0 0 2 2
75 Молдова 0 0 2 2
75 Сингапур 0 0 2 2
79 Афганистан 0 0 1 1
79 Бахрейн 0 0 1 1
79 Гонконг 0 0 1 1
79 Кувейт 0 0 1 1
79 Марокко 0 0 1 1
79 Саудовская       
 Аравия 0 0 1 1
79 Таджикистан 0 0 1 1
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Телебачення

Понеділок, 20 серпня
Cхід 5.54  Захід 20.07
Тривалість дня 14.13

Схід 9.20
Захід 20.48

ТерезиАнатолій, Меркурій, Марина

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

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 10.00, 

12.15, 14.35, 15.10, 18.15, 
23.15, 01.15 Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30, 23.20 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.25 Эра бизнеса
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20, 00.35 Эксперт на 

связи
08.40 Полезные советы
09.00 Итоги недели. 

Спецвыпуск к Дню Неза-
висимости

09.40 Агро-News
09.55 Запомни
10.05 Классика украин-

ского кино. Х/ф «Запо-
рожец за Дунаем»

11.15 Шеф-повар страны
12.05, 18.40, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Темный силуэт
12.35 Право на защиту
12.55 Х/ф «Калина красная»
14.40 Окно в Америку
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.15 Х/ф «Гиперболоид 

инженера Гарина»
16.50 Х/ф «День и вся 

жизнь»
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.55 Паралимпиа-

да-2012. Вдохновляя 
поколение

19.00 Концертная 
программа «Тебе, 
единственной» 1ч

20.45 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.30 Страну - народу
21.50 Смешной и еще 

смешнее
22.15 Концертная 

программа «Тебе, 
единственной» 2ч

22.55 Тройка, Кено, Секун-
да удачи

23.00, 01.00 Итоги
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 

6 серия
01.40 Сериал «Отдел 

убийств» 2с
03.15 Олимпиада-2012. 

Избранное
04.55 Док.фильм 

«М.Горбачев. Обычные 
откровения»

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

19.30, 23.50 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.35 Х/ф «Москва слезам 

не верит» (1)
13.45, 02.35 Сериал 

«Следаки»
14.10 Сериал «Последняя 

встреча» (1) (1)
15.20 «Семейные драмы»
16.40 «Прости мне, моя 

любовь»
17.45, 03.00 «ТСН. Из-

бранное»
18.25 Сериал «Моя испо-

ведь» - «Алла Пугачева»
20.15, 21.25, 22.45, 03.25, 

04.20, 05.05 Сериал «Без 
следа» (2)

00.05 Х/ф «Кунг Пу: кулак 
атакует» (2)

01.45 Сериал «Последняя 
встреча» (1)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

09.10, 12.25 Сериал «Моя 
новая жизнь»

13.25 Док.сериал «Детек-
тивы»

14.15 «Семейный суд»
15.15 «Судебные дела»
16.10 «Жди меня»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»

20.00, 02.30 «Подробности»
20.30 Сериал «Отстегните 

ремни»
22.55 Сериал «Стрелок»
03.00 Х/ф «Собачий 

полдень»

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.20, 02.05, 03.25 

Погода
05.15, 08.45, 12.45, 03.00 Факты
05.30, 04.35 Свитанок
06.10, 07.35 Деловые факты
06.25, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.30 Анекдоты по-

украински
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Провокатор
09.35, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.40, 16.40 Сериал 

«Ярость»
13.00 Х/ф «Квант мило-

сердия»
15.25, 22.40 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
23.55 Факты. Итоги дня
00.10 Сериал «Особо 

опасен»
02.10 Резонансные 

ограбления Велико-
британии

03.30 Сериал «Кости-5»
04.20 ПроЦiкаве

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

все 100»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф «Центр нападе-

ния» 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 теле-

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Х/ф «СЭР» 1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.25 Сериал «Последний 

аккорд»
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 00.30 

Погода
09.00, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

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

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

красивой»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 00.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Новый взгляд
00.35 Служба розыска 

детей
00.55 Сериал «Красотки в 

Кливленде»

01.40 Сериал «Южная 
территория» (2)

02.20, 03.15 Зона ночi
02.25 Семеренки
03.20 Подорож у втрачене 

минуле
03.50, 04.25 Зона ночi 

Культура
03.55 Невгамовний Пан-

телеймон

СтБ
05.50 «Документальный 

детектив»
06.45, 01.35 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
08.45, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.45 Х/ф «Кризис Веры» (1)
11.50 Х/ф «Жила-была 

любовь» (1)
13.55 «Русские сенсации. 

Замуж за олигарха» (1)
14.55 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.10 Сериал «Семейный 

дом» (1)
20.15 «Куб»
22.25 «Детектор лжи»
23.25 «Параллельный 

мир»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
03.05 «Вiкна-Спорт»
03.15 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(1)
04.35 Ночной эфир

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

21.35 Погода
06.25 Мультфильмы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 03.35 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.05 Сериал «Сказка 

о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине»
14.20 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 03.05 Заложники 
свободы

17.55, 02.40 Отдел кадров
18.55, 21.30 Экономический 

пульс
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.40, 05.10 Ирония судьбы 

Барбары Брыльской
23.00 Кинофан: Х/ф «У попа 

была собака» (2)
00.45 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Воссоединение» (3)

02.10 Светские хроники
04.20 Чудаки

тет
06.00, 17.00 Сериал «Кто в 

доме хозяин?» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 15 
серия (1)

10.00 Сериал «Все 
женщины ведьмы» 128 
серия (1)

11.00 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 36 серия (1)

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 9 серия (1)

12.20 Твою маму!
13.00 Сериал «Деффчонки» 

10 серия (1)
13.35, 16.35 Одна за всех
14.00 Сериал «Маргоша» 36 

серия (1)
15.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 16 
серия (1)

16.00 Чертовки в юбках
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.45 БарДак
19.25 Богиня шопинга
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» 9 серия (1)
20.15 Сериал «Деффчонки» 

11 серия (2)
20.55 Сериал «Детка» (2)
21.55 Даешь молодежь!
22.20 Сериал «Игра престо-

лов» 1 серия (2)
23.25 Слава со Славеком 

Славиным
23.35 Дурнев + 1
00.10 Мультсериал «Ма-

сяня» (2)
00.30 Х/ф «Чужой 4. Воз-

рождение» (2)
02.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

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

ние домой» (1)
11.00, 05.15 Сериал «Логово 

змея» (1)

12.00 Ток-шоу «Пусть 
говорят. Ксения Собчак: 
30 лет в шоколаде»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.10, 19.15, 03.35 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

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

Возвращение» (1)
22.00 Х/ф «Игра на выжива-

ние» (2)
00.00 Сериал «В поле зре-

ния. Второй сезон» (2)
01.00 Х/ф «Попутчик - 2» (2)
02.40 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

03.40 Сериал «Дорожный 
патруль - 6» (1)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15 Обще-

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

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

закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 

05.15 «Время. Итоги 
дня»

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

дневник»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Х/ф «Строговы» 1 

серия (1)
08.30, 04.00 «Агенты 

влияния»
09.00 «Православные 

святые»
10.00 Сериал «Каменская 

- 2»
14.15 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (1)
17.00 Сериал «Знахарь»
19.00, 00.00, 02.30, 04.30 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Онг Бак: тайский 
воин» (1)

03.00 «Речовий доказ»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Сериал «Дом на 

Озёрной»
11.25 Х/ф «Костяника. 

Время лета»
13.30 Х/ф «Кардиограмма 

любви» (1)
15.25 «КВН»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00, 22.40 «Женская лига»
20.35 «Панаєхало»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Х/ф «Король вечери-

нок 3» (3)
02.30 «Ночная жизнь»

11 Канал
04.25 Сериал «Последний 

аккорд»
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40, 07.05, 07.40 Подъем
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.30 Репортер
07.35 Погода
08.30 «Родительский 

клуб»
09.00, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

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

ключения Джеки Чана»
14.50, 15.45 Teen Time

14.55 Сериал «Друзья»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.15 Сериал «Во-

ронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

00.10, 02.20, 03.55 канала
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 «Вiдверто про 

Злагоду!»
23.10 Новый взгляд
00.35 Служба розыска 

детей
00.55 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
01.40 Сериал «Южная 

территория»
02.50 Семеренки
03.15 Зона ночi
03.20 Подорож у втрачене 

минуле
03.50 Зона ночi Культура

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

Вести
10.30, 19.30 Сериал 

«Самара»
11.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»
12.10 Ток-шоу «О самом 

главном»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

синья. Продолжение»
16.50 Вести-спорт
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц».

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 «Городок»
23.05 Сериал «Детективное 

агентство «Иван да 
Марья»

00.05 «Вести+»
00.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства». 
1с

01.55 Вести.ru
02.10 «Порт-Артур. Мы 

вернулись». ф.1
02.55 Новости культуры

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

ние Мухтара-2»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 Александр Журбин. 

Мелодии на память
10.05 «Самые громкие 

русские сенсации»
11.50 «Музыкальные 

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

чайное происшествие
15.30 «Судебный детек-

тив»
16.40, 03.30 «Средь бела 

дня»
18.35 «Говорим и пока-

зываем»
19.25 Сериал «Профиль 

убийцы»
20.25 Сериал «Братья»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2»
00.30 Сериал «Глухарь. 

Возвращение»
02.20 «Прокурорская про-

верка»
04.20 Центр помощи 

«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.15, 02.10 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Две жизни Андрея 

Кончаловского»
18.20, 01.40 «Между нами, 

девочками»
19.00, 00.45 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Чистая 

проба»
22.35 «Судьба на выбор»
23.45 «На ночь глядя»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная за-

купка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 Сериал «Сердце 

Марии»
10.20 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»

13.20 «Хочу знать»
14.00 «Две жизни Андрея 

Кончаловского»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

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

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

проба»
19.25 «Судьба на выбор»
20.25 На ночь глядя
21.15 Х/ф «Муж и дочь Тама-

ры Александровны»
23.05 «Осторожно, На-

гиев!»

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

серия «Октябрёнок с 
самолётиком»

10.00 Сериал «Пятая груп-
па крови». 8 серия

11.00 «Грани недели» с Вла-
димиром Кара-Мурзой

12.00 «Без дураков»
13.00 Х/ф «Роковая ошибка»
15.00, 02.00 Сериал «Сыщи-

ки». 3 серия «Оливковое 
дерево»

16.00, 18.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Конто-
ра». 7 серия «Феникс»

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

группа крови». 9 серия
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Врача вы-

зывали?»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.00 Журналист и неза-

висимость
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Ин-

дийские полумальчики
14.30 Лекции и события
17.30 Воздушные псы
18.15 Цивилизация. Гене-

рал звездных войн
20.30, 23.00, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Соврала»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Сверстницы»
09.05 «Врачи». Ток-шоу
09.55, 10.50 Х/ф «Двенад-

цать стульев»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

23.00 События
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 Петровка, 38
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 Х/ф «Сетевая угроза». 

1 серия
19.15 Док.фильм «Давай 

помиримся!»
20.05 Сериал «Если нам 

судьба»
23.20 «Футбольный 

центр»
23.55 Док.фильм «О чем 

молчала Ванга»
00.40 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.35 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
04.25 Док.фильм «Авто-

кредиты: где выгода, а 
где засада»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.35 Саундтреки
06.50 Х/ф «Если бы я был 

начальником» (1)
08.10 Х/ф «Почти смешная 

история» (1)
10.40 Х/ф «Анна на шее» (1)
12.20 Х/ф «Юность Петра» 
15.00 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (1)
17.20 Х/ф «Пять минут 

страха» (1)
19.00 Х/ф «Взбесившийся 

автобус» (1)
21.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (1)
00.10 Х/ф «Ночной па-

труль» (1)
02.10 Х/ф «Красные дипку-

рьеры» (1)
04.05 Киноляпы
05.05 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
(1 с.)

10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Завет»

12.45, 20.45, 04.45 Драма 
«Охота»

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Пророк»

детСКИй МИр
05.00, 09.00 Х/ф «Подарок 

черного колдуна»
06.00 Мультсериал «При-

ключения капитана 
Врунгеля» 13, 10.00 с., 
«Бабушкин зонтик», 
«Папа, мама и золотая 
рыбка», «Необычный 
друг», «Как старик на-
седкой был»

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Кошка, которая гуляла 
сама по себе»

08.10, 12.10 Мультфильм 
«Фока-на все руки 
дока», «До свидания, 
овраг», «Переменка ?3»

15.00 Х/ф «Таинственный 
остров»

16.30 Мультсериал 
«Гирлянда из малышей» 
ф.1, «Архангельские 
новеллы»

17.00 Мультсериал «По-
кахонтас» 22 с., «Рыбья 
упряжка», «Зелёная 
пилюля»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Человек с 
детским акцентом»

наше КИно
07.00 «Два капитана»
09.00 «Блондинка за 

углом»
11.00 «Сувенир для про-

курора»
13.00 «Дочь моряка»
14.30 «Без году неделя»
16.00 «Личное дело судьи 

Ивановой»
17.30 «Убегающий август»
19.00 «Волочаевские дни»
21.00 «Александр ма-

ленький»
23.00 «Австрийское поле»
01.00 «Не имей 100 

рублей...»
02.30 «Мне двадцать лет» 

(«Застава Ильича»)
05.30 «Стукач»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Зов дикой при-

роды»
08.00 Х/ф «Охотники на 

троллей»
10.00, 02.00 Х/ф «Чёрный 

тюльпан»
12.00, 04.00 Х/ф «Красивые 

девушки»
14.00 Х/ф «Дом из песка и 

тумана»
16.10 Х/ф «Дело Парадайн»
18.10 Х/ф «Субмарина»
20.00 Х/ф «Тот, кто меня 

бережёт»
22.00 Х/ф «Перестрелка в 

О.К. Коррал»
00.05 Х/ф «Дружбаны»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после ...»
06.10 «КВН-87»
08.00 «50/50»
09.00 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
10.10 «Эстрадный вер-

нисаж»
11.00 «Я и другие я»
12.00, 03.00 «Колба 

времени»
13.05 «В гостях у М. Магома-

ева» Лайза Миннелли
14.00 «Театральные 

встречи»
15.30 «Поет Адриано 

Челентано»
16.40 Х/ф «Этюд для до-

мино с роялем»
17.00 «Зов джунглей»
17.40 «Оставаться собой. 

А. Кончаловский»
18.20 «Музыкальная 

мозаика»
18.40 Х/ф «Красное и 

черное» 1 серия
20.00 «Вокруг смеха» 

«Какой счет?»
21.00 «Рожденные в СССР»
22.00 «Шире круг»
23.00 Док.фильм «Старый 

новый МХАТ»
23.40 «От сердца до серд-

ца» Фильм-концерт
00.10 «Сиди и смотри»
00.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
01.55 «К 70-летию Нельсона 

Манделы»
04.00 Программа «ТЕМА»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять жиз-

ней Нестора Махно». 8 с.
20.00 Сериал «Катерина - 2. 

Возвращение любви». 1 с.
21.00 Сериал «Паутина - 3». 

ф.3. «Паук». 2 серия
22.00 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить...». 5 серия
23.30 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить...». 6 серия
01.00 Сериал «Девять жиз-

ней Нестора Махно». 9 с.
02.00 Сериал «Катерина - 2. 

Возвращение любви». 
2 серия

03.00 Сериал «Паутина - 3». 
ф.3. «Паук». 3 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Семейка 

Брэди»
05.00 Комедия «Костолом»
06.50 Драма «Молл Флэн-

дерс»
09.00 Приключения «По-

следний отпуск»
11.00 Комедия «Яйцего-

ловые»
13.00 Боевик «Эон Флакс»

15.00 Комедия «Карман-
ные деньги»

17.00 Драма «Двойной 
просчет»

19.00, 01.05 Боевик «Блэйд»
21.05 Боевик «Бегущий 

человек»
22.55 Драма «Интервью с 

вампиром»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 Муль-

тсериал «Бен 10. Ино-
планетная сила» (1)

08.00, 18.00 «Диверсанты 
третьего рейха. Дивер-
сант ?1»

09.00 «ГАИ. Дорожные 
войны»

10.10, 19.00 «Убойное 
видео»

11.15 «Сумасшедшее ви-
део по-украински-2»

12.00, 13.05, 14.10, 15.15 Х/ф 
«Афганский призрак» (1)

16.20 «9 рота. Как это было»
17.00 «Звездные духи»
19.50 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
21.00 «Новости 2+2»
21.15 «Проспорт»
21.20 Х/ф «Черный пес» (2)
23.20, 00.20, 01.25 Сериал 

«Секретные материа-
лы-5» (2)

02.15, 03.00 Сериал «При-
тяженью вопреки» (2)

03.45 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Жребий»
06.00 Триллер «Часы от-

чаяния»
08.00 Боевик «Последнее 

испытание Шаолиня»
10.00 Драма «Война Харта»
12.10 Комедия «Спрячь это 

подальше»
14.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

16.00 Боевик «Золотые 
цепи»

18.00 Вестерн «Водопад 
ангела»

20.00 Научная фантастика 
«Особь»

22.00 Триллер «Снайпс»
00.00 Мягкая эротика 

«Горячие и пряные»
01.15 Мягкая эротика 

«Одинокие крошки»
02.30 Мягкая эротика 

«Звездная болезнь»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые»

06.05 Х/ф «День полно-
луния»

07.35 Х/ф «Про кота...»
08.45 Х/ф «Лицо на 

мишени»
11.05, 12.50, 19.00, 20.45, 

02.55 «Окно в кино»
11.10 Сериал «Команда» 

5 серия
12.00 Сериал «Красные 

колокола» 3 серия
12.55 Х/ф «Мой младший 

брат»
14.40 Х/ф «Внеземной»
16.50 Х/ф «Романс о влю-

блённых»
20.00 Сериал «Команда» 

6 серия
20.50 Х/ф «В погоне за 

счастьем»
23.30 Х/ф «История одной 

бильярдной команды»
01.00 Х/ф «Алло, Варшава!»
02.20 Х/ф «Телеграмма»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Антон Иванович 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Две стрелы»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Брелок с 

секретом»
21.15 Х/ф «Детектив по-

русски»

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

тфильм
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 00.10 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.35, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Лица вещей»
11.40 Х/ф «Портрет жены 

художника»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Трудный вопрос»
20.20 «Игры сильнейших»
21.10 «Кухня на шпильках»
22.05 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
23.05 «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»

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 

11.10, 12.20, 12.50, 15.30, 
17.45, 23.15, 01.15 Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30, 23.20 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.25 Эра бизнеса
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20, 00.35 Эксперт на 

связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20 Запомни
09.30 Свет
10.00 Хомка смакует, 

телеки дарит
10.05 Классика укра-

инского кино. Х/ф 
«Колиивщина»

11.20 В гостях у Д. Гордона
12.15, 18.35, 21.20 Деловой 

мир
12.30 Желаем счастья
13.05 Классика украин-

ского кино. Х/ф «Тарас 
Шевченко»

15.00, 18.20, 01.20 Новости 
(с сурдопереводом)

15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Телефильм «Крах 

инженера Гарина» 1,2с
17.50 О главном
18.50 Паралимпиа-

да-2012. Вдохновляя 
поколение

19.00 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Квалифика-
ция. Украина-Хорватия

20.40 Док.фильм «Непо-
корность. История 
футбольной команды 
«Старт»

21.30 «Трембитарь 
украинской души». 
Концертная программа 
И.Поповича

22.55 Тройка, Кено, 
Максима

23.00, 01.00 Итоги
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 7 с.
01.35 Сериал «Отдел 

убийств» 3с
03.10 Олимпиада-2012. 

Избранное

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.55, 03.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.35 Сериал «Моя испо-

ведь» - «Алла Пугачева»
11.40 «Снимите это не-

медленно»
12.45 «Полное перево-

площение»
13.45 Сериал «Следаки»
14.10, 02.20 Сериал «По-

следняя встреча» (1)
15.20 «Семейные драмы»
16.40 «Прости мне, моя 

любовь»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Моя 

исповедь» - «Юлия 
Абдулова»

20.15, 21.20, 22.45, 03.25, 
04.15, 05.05 Сериал «Без 
следа» (2)

00.10 Х/ф «Темная полови-
на» (3)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

09.10 Сериал «Тайны 
следствия - 9»

11.15 «Детективы»
12.15 «Знак качества»
12.40 Д/с «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
13.55 «Семейный суд»

14.55 «Судебные дела»
15.50, 03.25 Док.фильм 

«Бывшие мужья звезд»
17.00 «Телефон доверия»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.50 «Подробности»
20.30 Сериал «Отстегните 

ремни»
22.55 Сериал «Семейный 

дом»
01.10 Х/ф «Жена астронав-

та» (2)
03.20 «Телевизионная 

служба розыска детей»
04.20 Док.фильм «Суперсо-

оружения древности 2»

ICTV
05.15, 06.25, 02.10, 03.30 

Погода
05.20, 08.45, 03.00 Факты
05.35, 04.30 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
09.35, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.40, 16.35 Сериал 

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

ские дьяволы»
15.25, 22.40 Сериал «Про-

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

опасен»
02.15 Резонансные 

ограбления Велико-
британии

03.35 Сериал «Кости-5»
04.20 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Х/ф «СЭР» 1 категория
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о 

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Х/ф «Всадники» 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 Док.фильм «Своё 

окно»
22.00 «Медицинский теле-

журнал»
23.10 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника» 1 категория

00.40 Д/с «Мир животных»
02.00 Д/с «Этот загадочный 

мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.25 Сериал «Последний 

аккорд»
05.10 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 00.30 

Погода
09.00, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.15 Сериал «Папины 

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

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

красивой»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 00.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Шуры-Амуры
00.50 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
01.35 Сериал «Южная 

территория» (2)
02.15, 03.15 Зона ночi
02.20 Українцi Любов
03.20 Георгiй Нарбут. Живi 

картини
03.40 Упертий українець
03.55, 04.25 Зона ночi 

Культура
04.00 Так нiхто не кохав

СтБ
06.15 «Документальный 

детектив»
07.05, 01.55 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
09.05, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы» (1)
12.10 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» (1)
14.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.10 Сериал «Семейный 

дом» (1)
20.15 «Моя правда. Тина 

Кароль» (1)
21.15, 22.40 «Моя правда. 

Джуна» (1)
22.55 «Моя правда. Римма 

Маркова» (1)
00.00 «Параллельный 

мир»
01.05 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
03.25 «Вiкна-Спорт»

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.40 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 13.20 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.40 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «Сказка 

о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Белый танец»
14.20, 01.10 Дикие сердцем
15.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
17.55, 01.40 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40, 05.00 Создания 

природы
23.00 Кинофан: Х/ф «Влю-

бленные невротики»
02.10 Кинофан: Х/ф 

«Черная магия, или Сви-
дание с дьяволом» (2)

тет
06.00, 16.35 Одна за всех
06.25 Сериал «Детка» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 16 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 129 с. (1)
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 37 с. (1)

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 10 с. (1)

12.20, 19.25 Богиня 
шопинга

13.00 Сериал «Деффчонки» 
11 с. (1)

13.35 Сериал «Восьмидеся-
тые» 9 с. (1)

14.00 Сериал «Маргоша» 
37 с. (1)

15.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 17 с. (1)

16.00, 21.55 Даешь моло-
дежь!

17.00 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

17.40 Сериал «Моя пре-
красная няня» (1)

18.45 БарДак
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» 10 с. (1)
20.15 Сериал «Деффчонки» 

12 с. (2)
20.55 Сериал «Детка» (2)
22.20 Сериал «Игра престо-

лов» 2 с. (2)
23.30 Дневники Темного 2
00.40 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 31 с. (3)

01.05 Х/ф «Водительские 
права» (1)

02.35 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События

07.10, 17.10, 19.15, 03.45 
События Спорт

07.15, 18.00 Сериал «Ефро-
синья. Продолжение» (1)

08.25, 13.10 Сериал «След» 
(1)

09.00 Сериал «Возвраще-
ние домой» (1)

11.10, 05.15 Сериал «Логово 
змея» (1)

12.10 Ток-шоу «Пусть гово-
рят. Подари жизнь»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.15 Критическая точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00, 23.50 Сериал «Ин-

терны» (1)
21.30 Футбол. Лига Чемпи-

онов УЕФА. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - 
«Динамо» (Киев)

00.30 Лига Чемпионов 
УЕФА. Обзор дня

01.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (2)

02.45 Сериал «Помадные 
джунгли. Второй 
сезон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30 «Утро со звездой»
07.55, 08.50 «Трансмиссия-

новости»
08.30 «Новости Киевщины»
08.55, 09.15, 10.10, 12.55, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

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

троль»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Х/ф «Строговы» 2 с. (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал 

«Знахарь»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «МанГуст» (1)
14.40, 19.30 Сериал «Гаиш-

ники»
19.00, 00.00, 02.10, 04.40 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Охотник против 
Чужого: поединок» (3)

02.40 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «Люби и танцуй»
11.05, 19.00 «Шопинг 

монстры»
12.05 «Одень меня, если 

сможешь»
13.05, 00.35 Сериал «Кайл 

XY»
14.00 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

16.00, 22.40 «Женская лига»
17.00, 21.00 «Большая 

разница»
18.00 «Званый ужин»
20.00, 22.00, 23.00 «Три 

сестры»
20.35 «Панаєхало»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «Зал ожидания»
01.35 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.00 «Ночная жизнь»

11 Канал 
04.25 Сериал «Последний 

аккорд»
05.10 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40, 07.40 Подъем
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»

07.05 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 00.10, 02.15, 
03.55 канала

09.00, 15.50 Сериал «Све-
тофор»

10.15 Сериал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.50 «Мой малыш»
15.20 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.20 Сериал «Во-

ронины»
19.30 «Приемная депу-

тата»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
23.10 Шуры-Амуры
00.50 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
01.35 Сериал «Южная 

территория»
02.45 Українцi Любов
03.15 Зона ночi

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 23.05 Сериал «Детек-

тивное агентство «Иван 
да Марья»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30, 19.30 Сериал 
«Самара»

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

синья. Продолжение»
16.50 Вести-спорт
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 «Август 1991. Неглав-

ные герои»
00.05 «Вести+»
00.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства». 
2с

01.55 Вести.ru
02.10 «Порт-Артур. Мы 

вернулись». ф.2
02.55 Новости культуры

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

ние Мухтара-2»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 «Кулинарный по-

единок»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 Сериал «Омут»
12.30 «До суда»
13.30 Суд присяжных
14.35, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
15.30 «Судебный детек-

тив»
16.40, 03.30 «Средь бела 

дня»
18.45 «Говорим и пока-

зываем»
19.35 Сериал «Профиль 

убийцы»
20.35 Сериал «Братья»
22.25 «Сегодня. Итоги»
22.45 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2»
00.35 Сериал «Глухарь. 

Возвращение»
02.25 «Прокурорская про-

верка»
04.20 Центр помощи 

«Анастасия»

Первый Канал. уКраИна
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.15, 02.10 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
16.55 «Николай Расторгу-

ев. «Давай за жизнь!»
18.20, 01.40 «Между нами, 

девочками»
19.00, 00.45 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Чистая 

проба»
22.35 «Судьба на выбор»
23.45 «На ночь глядя»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная за-

купка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.15 Сериал «Сердце 

Марии»
10.20 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
13.55 «Николай Расторгу-

ев. «Давай за жизнь!»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

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

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

проба»
19.25 «Судьба на выбор»
20.20 На ночь глядя
21.10 Х/ф «Тело Дженни-

фер»
22.55 «Бермудский треу-

гольник»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики». 3 

с. «Оливковое дерево»
10.00 Сериал «Пятая груп-

па крови». 9 с.
11.00 «Германия за не-

делю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Х/ф «Врача вы-

зывали?»
15.00, 02.00 Сериал «Сыщи-

ки». 4 с. «Исчезнувшый 
Адонис»

16.00, 01.00 «Особое мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Конто-

ра». 8 с. «Гость из тайги»
19.00, 04.00 «Обложка»
20.00 «Большой дозор»
21.00 Сериал «Пятая груп-

па крови». 10, 03.00 с.
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Ярослав Му-

дрый» 1 с.

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Воздушные псы
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Гене-

рал звездных войн
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.15 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
18.15 Цивилизация. 

История расизма
21.00 Музыка для 

взрослых
00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Впервые за-

мужем»
09.20, 14.10, 16.50 Петровка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

23.00 События
10.45 Х/ф «Привет, киндер!»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Барышня и кулинар»
17.40 Х/ф «Сетевая угроза». 

2 с.
19.15 Док.фильм «Дома и 

домушники»
20.05 Сериал «Если нам 

судьба»
23.20 Х/ф «Голливудские 

копы»
01.35 «Мозговой штурм. 

Кино для умных»
02.05 Док.фильм «Я и моя 

фобия»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.50 Саундтреки
07.00 Х/ф «Карусель» (1)
08.15 Х/ф «Эффект Ромаш-

кина» (1)
09.30 Х/ф «Анна Каренина» 

(1)
12.10 Х/ф «Россия молодая» 

(1)
17.30 Х/ф «Тайна «черных 

дроздов»» (1)
19.20 Х/ф «Риск без кон-

тракта» (1)
20.55 Х/ф «Барышня - кре-

стьянка» (1)
22.50 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (1)
00.40 Х/ф «Взбесившийся 

автобус» (1)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» 

(1)

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
(2 с.)

10.35, 18.35, 02.35 Боевик 
«На пределе. Группа 
«Антитеррор» (9 с.)

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Я соблазнила Энди 
Уорхола»

13.10, 21.10, 05.10 Мелодра-
ма «Я никогда не буду 
твоей»

14.55, 22.55, 06.55 Комедия 
«Вся жизнь впереди»

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

инственный остров»
06.30, 10.30, 14.30 Муль-

тсериал «Гирлянда из 
малышей» ф.1, «Архан-
гельские новеллы»

07.00 Мультсериал 
«Покахонтас» 22, 11.00 
с., «Рыбья упряжка», 
«Зелёная пилюля»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Человек с детским 
акцентом», «Лесная 
хроника»

15.00 Х/ф «Топинамбуры». 1 с.
16.05 Мультсериал «Осто-

рожно, обезьянки!» 
ф.2, «В гостях у лета», 
«Утенок, который не 
умел играть в футбол», 
«Влюбчивая ворона»

17.00 Мультсериал «Пока-
хонтас» 23 с., «Али-Баба 
и сорок разбойников»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Танюша, Тявка, 
Тон и Нюша»

наше КИно
07.00 «Волочаевские дни»
09.00 «Александр ма-

ленький»
11.00 «Австрийское поле»
13.00 «Не имей 100 

рублей...»
14.30 «Мне двадцать лет» 

(«Застава Ильича»)
17.30 «Стукач»
19.00 «Приказ. Огонь не 

открывать»
21.00 «Возвращение 

Баттерфляй»
23.00 «Одиннадцать 

надежд»
01.00 «Гаврош»
02.30 «Планета бурь»
04.00 «Сон в руку, или 

Чемодан»
05.30 «Хомут для маркиза»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Дом из песка и 

тумана»
08.05 Х/ф «Дело Парадайн»
10.00, 02.15 Х/ф «Субма-

рина»
12.00, 04.00 Х/ф «Тот, кто 

меня бережёт»
14.00 Х/ф «Перестрелка в 

О.К. Коррал»
16.10 Х/ф «Дружбаны»
18.05 Х/ф «Принцесса де 

Монпансье»
21.00 Х/ф «Вавилон»
00.00 Х/ф «Норвежский лес»

ноСтальГИЯ
05.00 «Я и другие я»
06.00, 15.00, 21.00 «Рожден-

ные в СССР»
07.05 «В гостях у М. Магома-

ева» Лайза Миннелли
08.00 «Театральные 

встречи»
09.30 «Поет Адриано 

Челентано»
10.40 Х/ф «Этюд для до-

мино с роялем»
11.00 «Зов джунглей»
11.40 «Оставаться собой. 

А. Кончаловский»
12.20 «Музыкальная 

мозаика»
12.40 Х/ф «Красное и 

черное» 1 с.
14.00, 20.00 «Вокруг смеха» 

«Какой счет?»
16.00, 22.00 «Шире круг»
17.00 Док.фильм «Три дня 

и две ночи»
18.00 «Памяти Анны 

Герман»
18.40 Х/ф «Красное и 

черное» 2 с.
23.00 «До и после ...»
00.10 «КВН-87»
02.00 «50/50»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 9 с.

20.00 Сериал «Катерина - 2. 
Возвращение любви». 
2 с.

21.00 Сериал «Паутина - 3». 
ф.3. «Паук». 3 с.

22.00 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 6 с.

23.30 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 7 с.

01.00 Сериал «Девять 
жизней Нестора Мах-
но». 10 с.

02.00 Сериал «Катерина - 2. 
Возвращение любви». 
3 с.

03.00 Сериал «Паутина - 3». 
ф.3. «Паук». 4 с.

TV 1000
03.00 Драма «Молл Флэн-

дерс»
05.10 Боевик «Эон Флакс»
07.00 Комедия «Яйцего-

ловые»
08.50 Боевик «Час рас-

платы»
11.00 Драма «Двойной 

просчет»
13.00 Драма «Наука сна»
15.00 Боевик «Час пик»
17.00 Боевик «Час пик 2»
19.00, 01.05 Боевик «Блэйд 2»
21.10 Драма «Интервью с 

вампиром»
23.20 Боевик 

«Отряд»Америка». 
Всемирная полиция»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 

Мультсериал «Огги и 
кукарачи-2» (1)

08.00 «Диверсанты 
третьего рейха. Дивер-
сант ?1»

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

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
11.15 Х/ф «Затерянный 

мир» (1)
13.20 Х/ф «Хозяин морей. 

На краю земли» (1)
16.20 « Универсальный 

солдат»
17.00 «Штурм подсо-

знания»
18.00 «Диверсанты тре-

тьего рейха. Гений зла»
19.50 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
21.20 Х/ф «Гидра» (2)
23.20 Сериал «Секретные 

материалы-5» (2)
00.20, 01.25 Сериал 

«Секретные материа-
лы-6» (2)

02.15, 03.00 Сериал «При-
тяженью вопреки» (2)

TV1000 AcTIon
04.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

06.00 Боевик «Золотые 
цепи»

08.00 Боевик «Широко 
шагая»

10.00 Триллер «Горячие 
новости»

12.00 Триллер «Снайпс»
14.00 Триллер «Парк 

Горького»
16.20 «Верблюжьи пауки»
18.00 Боевик «Тайная 

война»
20.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
22.00 Комедия «Японский 

городовой»
00.00 Мягкая эротика 

«Одинокие крошки»
01.15 Мягкая эротика «Сек-

суальные милашки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.10 Сериал «Коман-

да» 6 с.
04.40 Сериал «Сваты - 4» 1 с.
05.35, 11.05, 12.50, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.40 Х/ф «В погоне за 
счастьем»

08.20 Х/ф «Лишний билет»
09.40 Х/ф «Родная кровь»
12.00 Сериал «Красные 

колокола» 4 с.
12.55 Х/ф «Премия»
14.25 Х/ф «Когда мы были 

счастливы»
17.40 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика»

20.00 Сериал «Команда» 7 с.
20.50 Х/ф «Кожа саламан-

дры»
22.35 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
00.10 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
01.25 Х/ф «Время летать»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «В степях 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Брелок с 

секретом»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Путешествие 

мсье Перришона»
21.15 Х/ф «Лечение от 

доктора Лоховского»

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

тфильм
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 00.10 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50, 15.40 «Восточные 

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

ба спасения. Отряд 112»
12.45, 23.05 «Удивительный 

мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Женские откро-

вения»
20.20 «В поисках новых 

впечатлений»
21.10 «Лица вещей»

Вівторок, 21 серпня
Cхід 5.56 Захід 20.05
Тривалість дня 14.09

Схід 10.38
Захід 21.15

ТерезиМирон, Григорій

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
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Телебачення

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

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.25, 

12.50, 15.30, 17.45, 19.20, 
23.15, 01.15 Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30, 23.20 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.25 Эра бизнеса
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20, 00.35 Эксперт на 

связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20 Запомни
09.30 О главном
10.30 Классика украинско-

го кино. Х/ф «Наталка 
Полтавка»

12.00 К Дню Независимости 
Украины. Док.фильм 
«Те десять лет. Евгений 
Сверстюк: 1981-1991»

12.45, 18.40, 21.15 Деловой 
мир

12.55 Наша песня
13.35 Классика украин-

ского кино. Х/ф «Дума о 
казаке Голоте»

15.00, 18.20, 01.20 Новости 
(с сурдопереводом)

15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Телефильм «Крах 

инженера Гарина» 3,4с. 
(закл.)

17.55 Док.фильм «Непо-
корность. История 
футбольной команды 
«Старт»

18.55 Паралимпиа-
да-2012. Вдохновляя 
поколение

19.00 Страну - народу
19.25 Концерт Я.Табачника 

«Прекрасным жен-
щинам»

20.50 Мегалот
21.25 Место встречи
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 

8 серия
01.40 Сериал «Отдел 

убийств» 4с
03.15 Олимпиада-2012. 

Избранное

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50, 03.10, 03.25 
ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.35 Сериал «Моя 

исповедь» - «Юлия 
Абдулова»

11.40 «Снимите это не-
медленно»

12.45 «Полное перево-
площение»

13.45 Сериал «Следаки»
14.10, 02.20 Сериал «По-

следняя встреча» (1)
15.20 «Семейные драмы»
16.40 «Прости мне, моя 

любовь»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Моя 

исповедь» - «Яна 
Рудковская»

20.15 «На ножах»
21.25, 22.45, 04.10, 05.00 

Сериал «Без следа» (2)
00.05 Х/ф «Синий бархат» 

(3)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
Утро с ИНТЕРом

09.10 Сериал «Тайны 
следствия - 9»

11.15 «Детективы»
12.15 «Знак качества»

12.40 Док.сериал «След-
ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.50, 03.35 Док.фильм 

«Красота - страшная 
сила»

17.00 «Телефон доверия»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.00 «Подробности»
20.30 Сериал «Отстегните 

ремни»
22.55 Сериал «Семейный 

дом»
01.10 «Парк автомобильно-

го периода»
01.35 Х/ф «Грязный стыд»
03.30 «Телевизионная 

служба розыска детей»
04.30 Док.фильм «Суперсо-

оружения древности 2»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.25, 02.05, 03.25 

Погода
05.20, 03.00 Факты
05.35, 04.35 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.40, 16.35 Сериал 

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

ские дьяволы»
15.25, 22.40 Сериал «Про-

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

опасен»
02.10 Резонансные 

ограбления Велико-
британии

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 Док.фильм «Своё 

окно»
10.30 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника» 1 категория

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

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Х/ф «Щедрое лето» 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 теле-

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

ствия»
23.10 Х/ф «Выстрел в 

спину» 1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.25 Сериал «Последний 

аккорд»
05.10 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 00.30 

Погода
09.00, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.35, 14.40 Kids Time

13.40 Мультсериал «При-
ключения Джеки Чана»

14.50, 15.45 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.00 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 00.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 КабриоЛето
00.35 Служба розыска 

детей
00.55 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
01.35 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
02.15, 03.05 Зона ночi
02.20 Зiрка Вавiлова
03.10 Благословляю i 

молюся
03.35, 04.30 Зона ночi 

Культура

СтБ
05.55 «Документальный 

детектив»
06.45, 01.35 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
08.45, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.45 Х/ф «Глупая звезда» (1)
11.50 Х/ф «Срочно, ищу 

мужа» (1)
13.55 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.00 Сериал «Семейный 

дом» (1)
20.10 «Спасите нашу 

семью»
22.25 «Звездная жизнь. 

Братья и сестры звезд»
23.20 «Параллельный 

мир»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
03.05 «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, 13.30 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.15 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «Сказка 

о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Дубравка»
14.20, 03.00 Дикие сердцем
15.20, 03.50 Заложники 

свободы
17.55, 03.20 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40, 05.00 Путешествия 

животных
23.00 Кинофан: Х/ф 

«Черная магия, или Сви-
дание с дьяволом» (2)

01.05 Х/ф «Компромети-
рующие ситуации. 
Секс-терапия» (3)

тет
06.00, 16.35 Одна за всех
06.25 Сериал «Детка» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 17 
серия (1)

10.00 Сериал «Все 
женщины ведьмы» 130 
серия (1)

11.00 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 38 серия (1)

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 11 серия (1)

12.20, 19.25 Богиня 
шопинга

13.00 Сериал «Деффчонки» 
12 серия (1)

13.35 Сериал «Восьмидеся-
тые» 10 серия (1)

14.00 Сериал «Маргоша» 38 
серия (1)

15.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 18 
серия (1)

16.00, 21.55 Даешь моло-
дежь!

17.00 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

17.40 Сериал «Моя пре-
красная няня» (1)

18.45 БарДак
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» 11 серия (1)
20.15 Сериал «Деффчонки» 

13 серия (2)
20.55 Сериал «Детка» (2)
22.20 Сериал «Игра престо-

лов» 3 серия (2)
23.30 Дневники Темного 2
00.40 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 32 серия (3)

01.05 Х/ф «Прыжок вверх» 
02.25 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.55 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00, 22.00 Сериал 

«След» (1)
09.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
11.00, 05.20 Сериал «Лого-

во змея» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть 

говорят. Бесы»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 04.00 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

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

ния. Второй сезон» (2)
01.00 Х/ф «Эд из телевизора» 
03.00 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-новости»
07.30 «Утро со звездой»
07.55, 08.35 «Трансмиссия-

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

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

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

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Х/ф «Строговы» 3 

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

дела»
10.00, 17.00 Сериал 

«Знахарь»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «МанГуст» (1)
14.40, 19.30 Сериал «Гаиш-

ники»
19.00, 00.00, 02.15, 04.45 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Моби Дик: охота 
на монстра» (3)

02.45 «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 «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.05, 19.00 «Шопинг 
монстры»

12.05 «Одень меня, если 
сможешь»

13.05, 00.35 Сериал «Кайл XY»
16.00 «Штучки»
16.35, 20.00, 22.40 «Жен-

ская лига»
17.00, 21.00 «Большая 

разница»
18.00 «Званый ужин»
20.35, 22.00, 23.00 «Три 

сестры»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «Зал ожидания»
01.35 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.00 «Ночная жизнь»

11 Канал 
04.25 Сериал «Последний 

аккорд»
05.10 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40 Подъем
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.10, 02.15, 
03.50 канала

07.35 «Клиника семейной 
медицины»

08.00 «Любимая работа»
09.00, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

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

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

красивой»
17.55, 22.20 Сериал «Во-

ронины»
19.30 «Ваше право»
19.45 «Транспортный 

меридиан»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
23.10 КабриоЛето
00.35 Служба розыска 

детей
00.55 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
01.35 Сериал «Спасти 

Грейс»
02.45 Зiрка Вавiлова
03.05 Зона ночi
03.10 Благословляю i 

молюся

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

агентство «Иван да 
Марья»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30, 19.30 Сериал 
«Самара»

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

синья. Продолжение»
16.50 Вести-спорт
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 «Карточные фокусы»
23.05 Сериал «Вызов»
00.05 «Вести+»
00.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства». 
3с

01.55 Вести.ru
02.10 «Осторожно, фаль-

шаки!»
02.55 Новости культуры

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

ние Мухтара-2»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 Квартирный вопрос
10.25 Русская начинка
11.00 Сериал «Омут»
12.30 «До суда»
13.30 Суд присяжных
14.35, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
15.30 «Судебный детек-

тив»
16.40, 03.25 «Средь бела 

дня»
18.35 «Говорим и пока-

зываем»
19.25 Сериал «Профиль 

убийцы»
20.20 Сериал «Братья»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2»
00.30 Сериал «Глухарь. 

Возвращение»
02.20 «Прокурорская про-

верка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.15, 02.10 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
16.55 «Ирина Скобцева. 

Знаки судьбы»
18.20, 01.40 «Между нами, 

девочками»
19.00, 00.45 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Чистая 

проба»
22.35 «Судьба на выбор»
23.45 «На ночь глядя»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

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

Марии»

10.20 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
13.55 «Ирина Скобцева. 

Знаки судьбы»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

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

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

проба»
19.25 «Судьба на выбор»
20.25 На ночь глядя
21.15 Х/ф «Лермонтов»
23.00 «Николай Расторгу-

ев. «Давай за жизнь!»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики». 4 

серия «Исчезнувшый 
Адонис»

10.00 Сериал «Пятая груп-
па крови». 10 серия

11.00 «Израиль за неделю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Ярослав Му-

дрый» 1 серия
15.00, 02.00 Сериал «Сыщи-

ки». 5 серия «Страсть»
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Конто-

ра». 9 серия «Конвой»
19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
21.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 11, 03.00 
серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Ярослав Му-

дрый» 2 серия

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Воздушные псы
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

История расизма
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. 

Китайская капиталисти-
ческая революция

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички

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

человек»
09.20, 14.10, 16.50 Петровка, 

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

23.00 События
10.45 Х/ф «Янтарные 

крылья»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.40 Х/ф «Сетевая угроза». 

3 серия
19.15 «Доказательства 

вины. А у вас - газ?»
20.05 Сериал «Если нам 

судьба»
23.20 Х/ф «Папаши»
01.05 Х/ф «Впервые за-

мужем»
03.05 Док.фильм «Давай 

помиримся!»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Первый парень» 
07.30 Х/ф «Эффект Ромаш-

кина» (1)
08.45 Х/ф «Барышня - кре-

стьянка» (1)
10.55 Х/ф «Россия молодая» 
18.00 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» (1)
21.15 Х/ф «Кубанские 

казаки» (1)
23.25 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди» (1)

01.10 Х/ф «Риск без кон-
тракта» (1)

02.30 Киноляпы

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
(3 с.)

10.35 Боевик «На пределе. 
Группа «Антитеррор» 
(10, 18.35, 02.35 с.)

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Крупная ставка»

13.30, 21.30, 05.30 Боевик 
«Львиная доля»

15.25, 23.25, 07.25 Комедия 
«Ты во мне»

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

пинамбуры». 1 серия
06.05, 10.05, 14.05 Муль-

тсериал «Осторожно, 
обезьянки!» ф.2, «В 
гостях у лета», «Утенок, 
который не умел играть 
в футбол», «Влюбчивая 
ворона»

07.00 Мультсериал 
«Покахонтас» 23, 11.00 
с., «Али-Баба и сорок 
разбойников»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Танюша, Тявка, Тон и 
Нюша», «Где ты, голубая 
Золушка?..»

15.00 Х/ф «Топинамбуры». 
2 серия

16.05 Мультсериал «Обе-
зьянки и грабители» ф.3, 
«Не любо - не слушай», 
«Сармико», «Бездомные 
домовые»

17.00 Мультсериал «По-
кахонтас» 24 с., «Пес и 
кот», «Цапля и журавль»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Два богатыря»

наше КИно
07.00 «Приказ. Огонь не 

открывать»
09.00 «Возвращение 

Баттерфляй»
11.00 «Одиннадцать надежд»
13.00 «Гаврош»
14.30 «Планета бурь»
16.00 «Сон в руку, или 

Чемодан»
17.30 «Хомут для маркиза»
19.00 «Приказ. Перейти 

границу»
21.00 «Единожды солгав...»
23.00 «Письма мертвого 

человека»
01.00 «Большая жизнь»
02.30 «Последняя охота»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Перестрелка в 

О.К. Коррал»
08.05 Х/ф «Дружбаны»
10.00, 02.00 Х/ф «Принцес-

са де Монпансье»
13.00, 05.00 Х/ф «Вавилон»
16.00 Х/ф «Норвежский лес»
18.15 Х/ф «Обыкновенный 

преступник»
20.00 Х/ф «Будущее»
22.00 Х/ф «Старая добрая 

оргия»
00.00 Х/ф «Коллекционер»

ноСтальГИЯ
05.00 «Зов джунглей»
05.40 «Оставаться собой. 

А. Кончаловский»
06.20 «Музыкальная 

мозаика»
06.40 Х/ф «Красное и 

черное» 1 серия
08.00, 14.00 «Вокруг смеха» 

«Какой счет?»
09.00, 15.00, 21.00, 00.00 

«Рожденные в СССР»
10.00, 16.00, 22.00 «Шире 

круг»
11.00 Док.фильм «Три дня 

и две ночи»
12.00 «Памяти Анны Герман»
12.40 Х/ф «Красное и 

черное» 2 серия
17.00 Док.фильм «Наша 

биография»
18.00 «Монолог» Поет 

Елена Камбурова
18.40 Х/ф «Красное и 

черное» 3 серия
20.00 «Встречи для Вас. 

Василий Аксенов»
23.00 «Я и другие я»
01.05 «В гостях у М. Магома-

ева» Лайза Миннелли
02.00 «Театральные 

встречи»
03.30 «Поет Адриано 

Челентано»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять жиз-

ней Нестора Махно». 
10 серия

20.00 Сериал «Катерина - 2. 
Возвращение любви». 
3 серия

21.00 Сериал «Паутина - 3». 
ф.3. «Паук». 4 серия

22.00 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 7 серия

23.30 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 8 серия

01.00 Сериал «Девять жиз-
ней Нестора Махно». 
11 серия

02.00 Сериал «Катерина - 2. 
Возвращение любви». 4 с.

03.00 Сериал «Паутина - 4». 
ф.1. «Братья по крови». 1 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Час пик»
05.00 Боевик «Час пик 2»
06.50 Боевик «Час рас-

платы»
09.00 Драма «Наука сна»
11.00 Комедия «Добейся 

успеха»
12.50 Комедия «Фрэнки и 

Джонни»
15.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
16.50 Комедия «На трезвую 

голову»
19.00 Комедия «Образцо-

вый самец»
21.00 Комедия «Силы 

природы»
23.00 Триллер «И пришел 

паук»

01.00 Драма «Целуя 
девушек»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 

Мультсериал «Огги и 
кукарачи-2» (1)

08.00 «Диверсанты тре-
тьего рейха. Гений зла»

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

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
11.35 Х/ф «Суп с капустой» 

(1)
13.50 Х/ф «10,5 баллов. 

Апокалипсис» (1)
15.55 «Зоопарк во все-

ленной»
17.00 «Ложь разума»
18.00 «Диверсанты 

третьего рейха. Неза-
вершенный прыжок»

19.50 «Сумасшедшее 
видео по-украински»

21.20 Лига Чемпионов 
УЕФА. Плей-офф раунд. 
Прямая трансляция. 
Брага (Португалия)-
Удинезе (Италия)

23.35 Про Лигу Чемпионов
00.15 Лига Чемпионов 

УЕФА. Плей-офф раунд. 
БАТЭ (Белорусь) - Хапо-
эль (Израиль)

02.25 Х/ф «Черный пес»

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Парк 

Горького»
06.20 Х/ф «Верблюжьи 

пауки»
08.00 Боевик «Тайная 

война»
09.40 Боевик «Подрыв-

ники»
12.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
13.40 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
16.00 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

18.15 Драма «Все ради нее»
20.00 Комедия «Японский 

городовой»
22.00 «Из под земли»
00.00 Мягкая эротика «Сек-

суальные милашки»
01.15 Мягкая эротика «По-

смотри на меня»
02.30 Мягкая эротика 

«Секс в городе»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.10 Сериал «Коман-

да» 7 серия
04.40 Сериал «Сваты - 4» 

2 серия
05.35, 11.05, 12.50, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.40 Х/ф «Кожа саламан-
дры»

07.30 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка»

09.20 Х/ф «Отелло»
12.00 Сериал «Красные 

колокола» 5 серия
12.55 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
14.35 Х/ф «Торпедоносцы»
16.10 Х/ф «Служебный 

роман. Наше время»
17.35 Х/ф «Пираты ХХ века»
20.00 Сериал «Команда» 

8 серия
20.50 Х/ф «Тот, кто рядом»
22.25 Х/ф «Перикола»
23.45 Х/ф «Срок давности»
01.15 Х/ф «Похождения 

Чичикова»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Горячие деньки»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Путешествие 

мсье Перришона»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Пока безумству-

ет мечта»
21.15 Х/ф «Бабник 2»

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

тфильм
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 00.10 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Воспитание домаш-

них животных»
11.40, 22.05 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
12.45, 23.05 «Удивительный 

мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «КиноМакси»
20.20 «Женские откро-

вения»
21.10 «Сейшн»

Середа, 22 серпня
Cхід 5.57 Захід 20.03
Тривалість дня 14.06

Схід 11.55 
Захід 21.46

СкорпіонАнтоній, Юліан, Олексій, Димитрій, Петро, Леонтій, Марія

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

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 23.15, 

01.15 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25 Заголовки
06.30, 23.20 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.25 Эра бизнеса
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20, 00.35 Эксперт на 

связи
08.40 Полезные советы
09.00 Концерт памяти 

Народного артиста 
Украины Н.Яремчука

10.00, 20.40 Церемония 
поднятия Государствен-
ного Флага при участии 
Президента Украины

10.20 День Флага Украины. 
Поднятие Государствен-
ного флага в регионах 
Украины

12.00 Новости (с сурдопе-
реводом)

12.10, 21.15 Деловой мир
12.15 Концерт К Дню Флага
13.45 Концертная про-

грамма А.Демиденко
17.10 Праздничный кон-

церт К Дню Флага
21.00, 01.20 Итоги дня
21.25 Торжества по случаю 

Дня Флага из Харькова
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 

9 серия
01.35 Телеакадемия. 

Дайджест
01.50 Сериал «Отдел 

убийств» 5,6с. (заключи-
тельная)

04.55 Олимпиада-2012. 
Избранное

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50, 05.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 «Шесть кадров»
10.35 Сериал «Моя 

исповедь» - «Яна Руд-
ковская»

11.40 «Снимите это не-
медленно»

12.45 «Полное перево-
площение»

13.45 Сериал «Следаки»
14.10 Сериал «Последняя 

встреча» (1)
15.20 «Семейные драмы»
16.40 «Прости мне, моя 

любовь»
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Моя ис-

поведь» - «Михаил 
Евдокимов»

20.15, 21.25, 22.45, 03.40, 
04.35, 05.20 Сериал «Без 
следа» (2)

00.05 Х/ф «Пятая запо-
ведь» (2)

01.45 Х/ф «Синий бархат» 
(3)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

09.10 Сериал «Тайны 
следствия - 9»

11.15 «Детективы»
12.15 «Знак качества»
12.40 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.50, 03.15 Док.фильм 

«Венец безбрачия»
17.00 «Телефон доверия»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.40 «Подробности»
20.30 Сериал «Отстегните 

ремни»

22.55 Сериал «Семейный 
дом»

01.10 Х/ф «Маленькая 
Одесса» (2)

03.10 «Телевизионная 
служба розыска детей»

04.10 Док.фильм «Суперсо-
оружения древности 2»

ICTV
05.15, 06.25, 02.05, 03.25 

Погода
05.20, 03.00 Факты
05.35, 04.20 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.40, 16.35 Сериал 

«Ярость»
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-2»
02.10 Резонансные 

ограбления Велико-
британии

03.30 Сериал «Кости-5»

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

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

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Х/ф «Выстрел в 

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

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Моряки» 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 «Чистый четверг»
21.30 Док.фильм «Брати 

Коломiйченки»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» 1 
категория

00.40 Док.сериал «Мир 
животных»

02.00 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.25 Сериал «Последний 

аккорд»
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 00.35 

Погода
09.00, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.15 Сериал «Папины 

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

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

красивой»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 00.30 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.05 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Кухня на двоих

00.40 Служба розыска 
детей

01.00 Сериал «Красотки в 
Кливленде»

01.40 Сериал «Спасти 
Грейс» (2)

02.20, 03.15 Зона ночi
02.25 Загублений рай
03.20 Вище неба
03.50, 04.15 Зона ночi 

Культура
03.55 Тася
04.05 Останнiй лоцман

СтБ
06.15 «Документальный 

детектив»
07.05, 02.00 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
09.05, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 «Спасите нашу 

семью»
11.55 Х/ф «Удачный обмен» 

(1)
13.50 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.10 Сериал «Семейный 

дом» (1)
20.15 «Звездная жизнь. По-

бори свой страх» (1)
21.20, 22.40 «Звездная 

жизнь. Жизнь с чужим 
лицом» (1)

23.05 «Звездная жизнь. Я 
люблю тебя до слез...» 
(1)

00.05 «Параллельный 
мир»

01.10 Сериал «Доктор 
Хаус» (2)

03.30 «Вiкна-Спорт»
03.40 Х/ф «Одиножды 

один» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.30 Страна 

советов
08.00 Социальный статус : 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00 Сериал «Сказка о 

счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Юлька»
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Ян Табачник
15.20, 03.05 Заложники 

свободы
17.55, 02.30 Отдел кадров
19.05 Сериал «Принцесса 

и нищий»
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.40 Полет над землей
22.45 Кинофан: Х/ф «Со-

рванец»
00.30 Х/ф «Компрометирую-

щие ситуации. Джим и 
Джейн» (3)

04.15 Социальный статус: 
ваше здоровье

05.00 Чудаки

тет
06.00, 16.35 Одна за всех
06.25 Сериал «Детка» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 18 
серия (1)

10.00 Сериал «Все 
женщины ведьмы» 131 
серия (1)

11.00 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 39 серия (1)

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 12 серия (1)

12.20, 19.25 Богиня 
шопинга

13.00 Сериал «Деффчонки» 
13 серия (1)

13.35 Сериал «Восьмидеся-
тые» 11 серия (1)

14.00 Сериал «Маргоша» 39 
серия (1)

15.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 19 
серия (1)

16.00, 21.55 Даешь моло-
дежь!

17.00 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

17.40 Сериал «Моя пре-
красная няня» (1)

18.45 БарДак
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» 12 серия (1)
20.15 Сериал «Деффчонки» 

14 серия (2)
20.55 Сериал «Детка» (2)
22.20 Сериал «Игра престо-

лов» 4 серия (2)
23.30 Дневники Темного 2
00.40 МосГорСмех
01.05 Х/ф «Месть придур-

ков 4» (1)
02.35 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События

07.10, 17.10, 19.15, 03.50 
События Спорт

07.15, 18.00 Сериал «Ефро-
синья. Продолжение» (1)

08.15, 13.00, 22.00 Сериал 
«След» (1)

10.00, 23.00 Сериал «Су-
пруги» (1)

11.00, 21.00 Сериал «Глу-
харь. Возвращение» (1)

12.00 Ток-шоу «Пусть 
говорят. Кто настоящий 
отец Витаса?»

15.35, 03.10 Чистосердеч-
ное признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 03.55 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

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

ния. Второй сезон» (2)
01.00 Х/ф «40 дней и 40 

ночей» (2)
02.30 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

04.30 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

05.20 Сериал «Логово 
змея» (1)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

16.15 «Рекламная кухня»
17.25, 04.40 «Сканер»
18.15, 03.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Энергонад-

зор»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.05 Х/ф «Строговы» 4 

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

дела»
10.00, 17.00 Сериал 

«Знахарь»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «МанГуст» (1)
14.35, 19.30 Сериал «Гаиш-

ники»
19.00, 00.00, 02.15, 04.45 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Вавилон ХХ» (1)
02.45 «Речовий доказ»
03.45 «Агенты влияния»

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

- победительница 
вампиров»

11.05, 19.00 «Шопинг 
монстры»

12.05 «Одень меня, если 
сможешь»

13.05, 00.35 Сериал «Кайл 
XY»

16.00, 22.40 «Женская лига»
17.00, 21.00 «Большая 

разница»
18.00 «Званый ужин»
20.00, 22.00, 23.00 «Три 

сестры»
20.35 «Панаєхало»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «Зал ожидания»
01.35 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.00 «Ночная жизнь»

11 Канал 
04.25 Сериал «Последний 

аккорд»
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40 Подъем
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.15, 02.20, 
03.50 канала

07.40 «Рекламная кухня»

08.00 «Променад»
09.00, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.15 Сериал «Папины 

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

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

красивой»
17.55, 22.30 Сериал «Во-

ронины»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.05 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 «Васильевский 

остров»
23.10 Кухня на двоих
00.40 Служба розыска 

детей
01.00 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
01.40 Сериал «Спасти 

Грейс»
02.50 Загублений рай
03.15 Зона ночi
03.20 Вище неба

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

агентство «Иван да 
Марья»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30, 19.30 Сериал 
«Самара»

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

синья. Продолжение»
16.50 Вести-спорт
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный»
23.05 Сериал «Вызов»
00.05 «Вести+»
00.20 Х/ф «Адъютант его 

превосходительства». 
4с

01.55 Вести.ru
02.10 «Драма Татьяны 

Пельтцер»
02.55 Новости культуры

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

ние Мухтара-2»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 Дачный ответ
10.25 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал «Омут»
12.30 «До суда»
13.30 Суд присяжных
14.35, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
15.30 «Судебный детек-

тив»
16.40, 03.25 «Средь бела 

дня»
18.35 «Говорим и пока-

зываем»
19.25 Сериал «Профиль 

убийцы»
20.20 Сериал «Братья»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2»
00.30 Сериал «Глухарь. 

Возвращение»
02.20 «Прокурорская про-

верка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.15, 02.10 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
16.55 «Андрей Мягков. 

И никакой иронии 
судьбы...»

18.20, 01.40 «Между нами, 
девочками»

19.00, 00.45 «Давай по-
женимся!»

20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Чистая 

проба»
22.35 «Судьба на выбор»
23.45 «На ночь глядя»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

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

Марии»
10.20 Фазенда
11.00 Другие новости

11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
13.55 «Андрей Мягков. 

И никакой иронии 
судьбы...»

15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

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

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

проба»
19.25 «Судьба на выбор»
20.25 На ночь глядя
21.15 Х/ф «Идентификация 

Борна»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики». 5 

серия «Страсть»
10.00 Сериал «Пятая груп-

па крови». 11 серия
11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Ярослав Му-

дрый» 2 серия
15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики». 6 серия «Рас-
каявшиеся грешники»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Контора». 10, 
05.00 серия «Иллюзия 
власти»

19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
21.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 12, 03.00 
серия

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

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Воздушные псы
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Китайская капиталисти-
ческая революция

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

18.15 Цивилизация. Звезд-
ные войны

21.00 Об избранниках
00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Победитель»
09.20, 14.10, 16.50 Петровка, 

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

23.00 События
10.45 Х/ф «Руд и Сэм»
12.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Порядок действий. 

«Автокредиты: где вы-
года, а где засада»

17.40 Х/ф «Сетевая угроза». 
4 серия

19.15 «Хроники москов-
ского быта. Рюмка от 
генсека»

20.05 Сериал «Если нам 
судьба»

23.20 Х/ф «Отступники»
02.15 Док.фильм «По-

коренный космос»

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.40 Саундтреки
07.20 Х/ф «Нужные люди» 

(1)
08.50 Х/ф «Формула 

радуги» (1)
10.05 Х/ф «Первый парень» 
11.35 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди» (1)

13.15 Х/ф «Тайна «черных 
дроздов»» (1)

15.00 Х/ф «Кубанские 
казаки» (1)

16.55 Х/ф «Ночное проис-
шествие» (1)

18.40 Х/ф «Злой дух Ямбуя» 
20.30 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» (1)
22.25 Х/ф «Особо важное 

задание» (1)
01.10 Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город» (1)
02.40 Киноляпы

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство» 
(4 с.)

10.35 Боевик «На пределе. 
Группа «Антитеррор» 
(11, 18.35, 02.35 с.)

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Место водителя»

13.20, 21.20, 05.20 Драма 
«Страна слепых»

15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Перевозчик 3»

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

пинамбуры». 2 серия
06.05, 10.05, 14.05 Муль-

тсериал «Обезьянки 
и грабители» ф.3, «Не 
любо - не слушай», 
«Сармико», «Бездомные 
домовые»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас» 24, 11.00 с., 
«Пес и кот», «Цапля и 
журавль»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», «Два 
богатыря», «Приключе-
ния малыша Гиппопо»

15.00 Х/ф «Савраска»
16.05 Мультсериал «Как 

обезьянки обедали» ф.4, 
«Чудеса в решете», «Вы-
сокая горка», «Ничуть 
не страшно»

17.00 Мультсериал 
«Покахонтас» 25 с., «Со-
ломенный бычок», «Как 
казаки мушкетерам 
помогали»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Снегурка»

наше КИно
07.00 «Приказ. Перейти 

границу»
09.00 «Единожды солгав...»
11.00 «Письма мертвого 

человека»
13.00 «Большая жизнь»
14.30 «Последняя охота»
16.00 «Цирк зажигает огни»
17.30 «Пропавшая 

грамота»
19.00 «Вдовы»
21.00 «Ася»
23.00 «Отель «Эдем»
01.00 «Одна»
02.30 «Золотая баба»

КИноКлуБ
08.00 Х/ф «Норвежский лес»
10.15, 02.00 Х/ф «Обыкно-

венный преступник»
12.00, 04.00 Х/ф «Будущее»
14.00 Х/ф «Старая добрая 

оргия»
16.00 Х/ф «Коллекционер»
18.00 Х/ф «Я ненавижу день 

святого Валентина»
20.00 Х/ф «Амадей»
23.30 Х/ф «Цунами: выжить 

любой ценой»

ноСтальГИЯ
05.00 Док.фильм «Три дня 

и две ночи»
06.00 «Памяти Анны 

Герман»
06.40 Х/ф «Красное и 

черное» 2 серия
08.00, 02.00 «Вокруг смеха» 

«Какой счет?»
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 

«Рожденные в СССР»
10.00, 16.00, 04.00 «Шире 

круг»
11.00 Док.фильм «Наша 

биография»
12.00 «Монолог» Поет 

Елена Камбурова
12.40 Х/ф «Красное и 

черное» 3 серия
14.00 «Встречи для Вас. 

Василий Аксенов»
17.00 «Ступени»
17.45 «Звуковая дорожка»
18.40 Х/ф «Красное и 

черное» 4 серия
20.00 «Программа «А»
22.00 «Кинотавр»
23.00 «Зов джунглей»
23.40 «Оставаться собой. 

А. Кончаловский»
00.20 «Музыкальная 

мозаика»
00.40 Х/ф «Красное и 

черное» 1 серия

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять жиз-

ней Нестора Махно». 
11 серия

20.00 Сериал «Катерина - 2. 
Возвращение любви». 4 с.

21.00 Сериал «Паутина - 4». 
ф.1. «Братья по крови». 1 с.

22.00 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 8 серия

23.30 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 9 серия

01.00 Сериал «Девять жиз-
ней Нестора Махно». 
12 серия

02.00 Сериал «Катерина - 2. 
Возвращение любви». 
5 серия

03.00 Сериал «Паутина - 4». 
ф.1. «Братья по крови». 
2 серия

TV 1000
03.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
05.00 Комедия «Добейся 

успеха»
07.00 Комедия «Фрэнки и 

Джонни»
09.10 Комедия «Ночь в 

Роксбери»
11.00 Комедия «Образцо-

вый самец»
13.00 Мультфильм «Паути-

на Шарлотты»
14.50 Комедия «На трезвую 

голову»
17.00 Комедия «Силы 

природы»
19.00 Драма «Целуя 

девушек»
21.00 Комедия «Дорожное 

приключение»
23.00 Комедия «Сити-

Айленд»

01.00 Комедия «Вампир в 
Бруклине»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 

Мультсериал «Огги и 
кукарачи-2» (1)

08.00 «Диверсанты 
третьего рейха. Неза-
вершенный прыжок»

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

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
11.35 Х/ф «Татуированный» 
13.50 Х/ф «10,5 баллов. 

Апокалипсис» (1)
15.55 «Смерть по знаку 

зодиака»
17.00 «Альтернативная 

раса»
18.00 «Диверсанты 

третьего рейха. Живые 
торпеды»

19.35 Лига Европы УЕФА. 
Плей-офф раунд. «Сло-
ван (Либерец) - Днепр 
(Днепропетровск)», 
Динамо (Бухарест)- 
Металлист (Харьков). 
Прямая трансляция

22.20 «Про Лигу Европы»
00.00, 01.05 Сериал «Се-

кретные материалы-6» 
(2)

01.55, 02.40 Сериал «При-
тяженью вопреки» (2)

TV1000 AcTIon
04.00 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
06.15 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

08.30 Драма «Все ради нее»
10.20 Комедия «Плохой 

Санта»
12.20 Боевик «Часовой 

механизм»
14.00 Боевик «Преступные 

связи»
16.00 Фильм ужасов «За-

копанные»
18.00 Фильм ужасов «1408»
20.00 Триллер «Змей»
22.10 Боевик «Жить и уме-

реть в Лос-Анджелесе»
00.15 Мягкая эротика «По-

смотри на меня»
01.30 Мягкая эротика «Сек-

суальные штучки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.10 Сериал «Коман-

да» 8 серия
04.40 Сериал «Сваты - 4» 

3 серия
05.35 Х/ф «Тот, кто рядом»
07.10 Х/ф «Колония 

Ланфиер»
08.35 Х/ф «Рассказ бывало-

го пилота»
09.40 Х/ф «Освобождение. 

Огненная дуга»
11.05, 12.50, 19.00, 20.45, 

02.55 «Окно в кино»
12.00 Сериал «Красные 

колокола» 6 серия
12.55 Х/ф «Последний 

визит»
14.10 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке»
15.45 Х/ф «Везучая»
17.00 Х/ф «Царь»
20.00 Сериал «Команда» 

9 серия
20.50 Х/ф «Загадай же-

лание»
22.15 Х/ф «Обида»
23.40 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
01.20 Х/ф «Женитьба»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Девушка с 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Пока безумству-

ет мечта»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Хорошо сидим»
21.15 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода»

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

тфильм
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 00.10 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Женские откро-

вения»
11.40, 22.05 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
12.45, 23.05 «Удивительный 

мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Кухня на шпильках»
20.20 «Игры сильнейших»
21.10 «КиноМакси»

Четвер, 23 серпня
Cхід 5.59 Захід 20.01
Тривалість дня 14.02

Схід 13.12 
Захід 22.23

СкорпіонЛаврентій

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»

ут-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 00.20 

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
07.40 Глас народа
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00, 01.20 Итоги 

дня
09.15 Док.фильм «7300 

дней»
10.00, 20.35 Торжества, 

посвященные Дню 
Независимости Укра-
ины на Владимирской 
горке

10.20 Спецвыпуск К Дню 
Независимости

11.00, 22.25 Торже-
ственный концерт, 
посвященный Дню 
Независимости из 
Дворца «Украина»

12.30 Праздничный 
концерт народных 
коллективов к Дню Не-
зависимости Украины

19.30, 21.25, 02.55 Празд-
ничный концерт с Пло-
щади Независимости

22.50 Тройка, Кено, Секун-
да удачи

22.55 Торжественный 
концерт, посвященный 
Дню Независимости 
из Дворца «Украина» 
(продолжение)

00.00 От первого лица
00.25 Худ.фильм «Эпоха 

чести». 10 серия
01.45 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

05.00 Олимпиада-2012. 
Избранное

Канал «1+1»
06.55 Худ.фильм «Теперь 

ты в армии» (1)
08.55 Худ.фильм «Остров 

головорезов» (1)
11.40 Худ.фильм «Остров 

сокровищ» (1)
15.45, 02.55 Худ.фильм 

«Храброе сердце» (1)
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Худ.фильм «День 

Независимости» (1)
23.00 Худ.фильм «Тот, 

кто прошел сквозь 
огонь» (1)

01.05 Худ.фильм «Битва 
за царство: Малайские 
хроники» (3)

Интер
05.10, 02.45 Концерт 

«День Независимости 
Украины»

08.00 Мюзикл «За двумя 
зайцами»

10.20 Худ.фильм «Любовь 
на асфальте» (2)

12.55 Худ.фильм «Боль-
шая разница»

14.45 Мюзикл «Сорочин-
ская ярмарка»

17.00 «Глянец»
18.00, 20.30 «Вечерний 

квартал»
20.00, 02.15 «Подроб-

ности»
22.35 Мюзикл «Приключе-

ния Верки Сердючки»
00.25 Худ.фильм «Белая 

птица с черной от-
метиной»

ICTV
04.50 Служба розыска 

детей
04.55, 06.00 Погода
05.00, 04.05 Факты
05.15, 04.35 Свитанок
05.55, 07.20 Деловые 

факты
06.15 Сериал 

«Леся+Рома»
07.25 Стоп-10
08.30 Провокатор
09.35, 19.30 Чрезвычай-

ные новости
10.35, 16.35 Сериал 

«Ярость»
12.45 Анекдоты по-

украински

13.00, 20.15 Сериал «Мор-
ские дьяволы»

15.20, 22.40 Сериал «Про-
курорская проверка»

18.45 Факты. Вечер
19.25 Спорт
23.55 Худ.фильм «Эквили-

бриум»
02.00 Худ.фильм «12 

друзей Оушена» (2)

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое 

утро»
06.30 «Мiсто»
07.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 22.40 «По-

года»
07.10, 08.25, 09.35, 15.00, 

17.55, 19.20 Телегазета
07.15 «Перчинка»
07.45 «В гостях у Ладика 

и Маши»
08.00, 14.25 «Юридиче-

ская консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 22.45 «Близкие 

Путешествия»
10.00 «Мир увлечений»
10.30 Худ.фильм «В 

четверг и больше ни-
когда» 1 категория

12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 05.00 «Музыкаль-

ный калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.05 Худ.фильм «Карме-

люк» 1 категория
16.40 «Медицинский 

тележурнал»
16.55 «Магия природы»
17.25 Док.фильм «Бойчук 

i Бойчукiзм»
18.00, 19.15 Погода
18.05 «Зоряний шлях Во-

лодимира Малахова»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
20.30 Док.фильм «Честь 

i дяка»
21.10 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
21.50 «Вкусы культур»
23.00 Худ.фильм «Тарас 

Шевченко» 1 категория
00.50 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.15 Сериал «Последний 

аккорд»
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45 Мультсериал 

«Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.30, 08.25, 19.00, 23.50 
Репортер

07.35, 08.30, 19.35, 00.10 
Погода

09.00, 15.50 Сериал «Све-
тофор»

10.20 Сериал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids Time
13.35 Мультсериал «При-

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

красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30, 00.05 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Худ.фильм «Мэ-

верик»
00.15 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
01.45 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
02.25 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
03.05, 04.10 Зона ночi
03.10 Iван Мазепа
04.15 Райськi сади гетьма-

на Сагайдачного
04.30, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.35 Майстер музи
04.50 Я кличу тебе

СтБ
06.20 «Документальный 

детектив»
07.15, 02.25 Худ.фильм 

«Королева бензоко-
лонки» (1)

08.55 Худ.фильм «Чаро-
деи» (1)

12.40 Худ.фильм 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (1)

18.00 «Звездная жизнь. 
Под скальпель ради 
мечты» (1)

20.40 Худ.фильм «Зна-
харь» (1)

23.35 Худ.фильм «Тебе, 
настоящему» (1)

03.40 Худ.фильм «Срочно, 
ищу мужа» (1)

тонИС
06.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
06.30, 08.00, 19.00, 21.20 

Погода
06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 02.55 Страна 

советов
08.02 Полет над землей
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Лариса 
Кадочникова

10.25 Худ.фильм «Остров 
сокровищ»

16.55 День, который из-
менил планету

18.00 Этот удивительный 
мир

18.30, 02.30 Социальный 
пульс выходных

18.55 Экономический 
пульс

19.05, 05.10 Обезьяны-
карманники

20.05 Сокровища при-
роды

21.25 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Марк Рудин-
штейн

22.30 Кинофан: Худ.фильм 
«Огнем и мечом»

03.40 Социальный статус: 
ваша пенсия

04.25 Чудаки
04.50 Экстремикс

тет
06.00, 16.35 Одна за всех
06.25 Сериал «Детка» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 19 
серия (1)

10.00 Сериал «Все 
женщины ведьмы» 132 
серия (1)

11.00 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 40 серия (1)

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 13 серия (1)

12.20 Богиня шопинга
13.00 Сериал «Деффчон-

ки» 14 серия (1)
13.35 Сериал «Восьмиде-

сятые» 12 серия (1)
14.00 Сериал «Маргоша» 

40 серия (1)
15.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 20 
серия (1)

16.00, 21.55 Даешь мо-
лодежь!

17.00 Сериал «Кто в доме 
хозяин?» (1)

17.40, 19.25 Сериал «Моя 
прекрасная няня» (1)

18.45 БарДак
20.15 Сериал «Деффчон-

ки» 15 серия (2)
20.55 Сериал «Детка» (2)
22.20 Сериал «Игра пре-

столов» 5 серия (2)
23.30 Дневники Темного 2
00.40 Дурнев + 1
01.05 Худ.фильм 

«История весеннего 
призыва» (1)

02.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.25 Со-

бытия
07.10, 19.15, 03.40 События 

Спорт
07.15 Худ.фильм «Дадли 

Справедливый» (1)
09.00 Детская Новая вол-

на 2012. День первый
10.45, 03.45 Сериал «До-

рожный патруль - 6» (1)
12.45, 01.00 Худ.фильм 

«Невеста на заказ» (1)
14.50 Худ.фильм «Буду 

верной женой» (1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00 Сериал «Интерны» 

(1)
22.00 Мейд iн Юкрейн
00.00 Домой на празд-

ники
02.45 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

сия-новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

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

15.15 «Сканер»
16.15 «Лесной патруль»
17.25, 04.40 «Не первый 

взгляд»
18.10 «Окно в Европу»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Акцент»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
03.40 «Жизнь интересна»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.30 Худ.фильм «Вави-

лон ХХ» (1)
08.15, 01.05 Худ.фильм 

«Пропавшая грамота» 
(1)

10.00 Сериал «Знахарь»
12.00 Спецрасследова-

ние «Непостижимая 
афера Доктора Пи»

12.25 Сериал «МанГуст» (1)
14.30 Сериал «Гаишники»
16.50 Худ.фильм «Невы-

полнимое задание»
19.30 Сериал «Тарас 

Бульба»
23.00 Худ.фильм «Желез-

ная сотня» (1)
02.20 «Речовий доказ»
03.50 «Агенты влияния»
05.20 «Уроки тетушки 

Совы»
05.45 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.10 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

11.05 «Шопинг монстры»
12.05 «Одень меня, если 

сможешь»
13.05 Худ.фильм «Чудеса 

в Решетово» (1)
15.10 Худ.фильм «Короле-

ва бензоколонки 2» (1)
17.00 «Большая разница»
18.00 «Званый ужин»
19.00 Худ.фильм «Полоса-

тый рейс» (1)
20.55 Худ.фильм «Пираты 

ХХ века»
22.45 «КВН»
01.10 «Зал ожидания»
01.30 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.00 «Ночная жизнь»

11 Канал 
04.15 Сериал «Последний 

аккорд»
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.40 Подъем
06.45 Мультсериал 

«Губка Боб Квадратные 
штаны»

07.05 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 23.45, 
03.05, 04.35 канала

07.35 «Мой малыш»
08.05 «Мир технологий»
09.00, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

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

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

красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Тележурнал 

«Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Днепровская лига 

КВН. 1/8 финала»
00.15 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
01.45 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
02.25 Сериал «Спасти 

Грейс»
03.35 Iван Мазепа

04.10 Зона ночi
04.15 Райськi сади гетьма-

на Сагайдачного
04.30 Зона ночi Культура

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

ное агентство «Иван да 
Марья»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 Сериал «Самара»
11.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»
12.00 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.40 «Вся Россия»
13.30, 18.40 Местное вре-

мя. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.05 «Люблю, не могу!»
15.00, 04.05 Сериал 

«Ефросинья. Продол-
жение»

16.30 Вести-спорт
16.35 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»

17.50 «Прямой эфир»
19.30 «Юрмала»
21.20 Худ.фильм «Роман в 

письмах»
23.15 Сериал «Вызов»
01.00 Худ.фильм «Адъю-

тант его превосходи-
тельства». 5с

02.20 Вести.ru. Пятница
03.20 Сериал «Институт 

благородных девиц»

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

ние Мухтара-2»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 «Собственная 

гордость»
10.25 Спасатели
11.00 Сериал «Омут»
12.30 «До суда»
13.30 Суд присяжных
14.35, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

15.30, 03.10 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт»

16.40, 04.15 «Средь бела 
дня»

18.35 «Говорим и по-
казываем»

19.30 «Мелодии еврей-
ского местечка-3»

21.15 Сериал «Москва. 
Три вокзала-2»

23.05 Сериал «Глухарь. 
Возвращение»

01.00 «Кеннеди. Одна 
семья, одна нация»

02.05 «Прокурорская 
проверка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05, 16.20 «Хочу знать»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Сериал «Сердце 

Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ: Владимир 

Матецкий»
23.45 Худ.фильм «Байкер»
01.30 Худ.фильм «Две 

стрелы. Детектив 
каменного века»

03.00 Худ.фильм «Мир 
входящему»

04.25 «Пока все дома»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
02.10, 16.05 «Поле чудес»
06.00, 09.00, 12.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.20 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «ДО РЕ: Владимир 

Матецкий»
20.20 Худ.фильм «Байкер»
21.50 Худ.фильм «Две 

стрелы. Детектив 
каменного века»

23.20 Худ.фильм «Мир 
входящему»

00.50 Худ.фильм «Повесть 
о неизвестном актере»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики». 6 

серия «Раскаявшиеся 
грешники»

10.00 Сериал «Пятая груп-
па крови». 12 серия

11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Худ.фильм «Со-

участники»
15.00, 02.00 Сериал «Сы-

щики». 7 серия «Чёрт 
лысый»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Контора». 
11, 05.00 серия «Атака 
из пустоты»

19.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 13, 
03.00 серия

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 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30, 17.30 Воздушные 

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

Звездные войны
14.30 Об избранниках
18.15 Цивилизация. 

Создавая историю
21.00 Безумная неделя
22.00 Уроки русского
01.00 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Про-

фессор Вилчур»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Худ.фильм «Само-

лет уходит в 9»
09.20, 14.10, 16.50 Петров-

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

22.50 События
10.50 Худ.фильм «Собака 

на сене»
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Худ.фильм «На 

чужом празднике»
19.15 Док.фильм «Звезд-

ные папы»
20.55 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
23.10 Таланты и поклон-

ники. Олег Табаков
00.40 Худ.фильм «Список 

контактов»
02.40 Док.фильм «По-

коренный космос»
04.15 Мультфильм «Са-

мый главный», «Маша 
больше не лентяйка»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.00 Саундтреки
06.55 Худ.фильм «Жизнь 

и смерть Фердинанда 
Люса» (1)

12.25 Худ.фильм «Адво-
кат» (1)

16.50 Худ.фильм «Золотая 
мина» (1)

19.35 Худ.фильм «Частное 
лицо» (1)

23.55 Худ.фильм «Злой 
дух Ямбуя» (1)

01.35 Худ.фильм 
«Шествие золотых 
зверей» (1)

03.00 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королев-
ство» (5 с.)

10.35 Боевик «На пределе. 
Группа «Антитеррор» 
(12, 18.35, 02.35 с.)

11.35, 19.35, 03.35 Триллер 
«Пока ее не было»

13.05, 21.05, 05.05 Драма 
«Сталинград»

15.25, 23.25, 07.25 Коме-
дия «Открытая дорога»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Савраска»
06.05, 10.05, 14.05 

Мультсериал «Как 
обезьянки обедали» 
ф.4, «Чудеса в решете», 
«Высокая горка», «Ни-
чуть не страшно»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас» 25, 11.00 с., 
«Соломенный бычок», 
«Как казаки мушкете-
рам помогали»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», «Сне-
гурка», «Прекрасная 
Пери»

15.00 Худ.фильм «Марка 
страны Гонделупы»

16.05 Мультсериал «Обе-
зьянки, вперед!» ф.5, 
«Обезьянки в опере» 
ф.6, «Кто я такой?», 
«Новогодний ветер», 
«Сказка о яблоне»

17.00 Мультсериал 
«Покахонтас» 26 с., 
«Золотое перышко», 
«Камаринская»

18.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Сказка о Снегурочке»

наше КИно
07.00 «Вдовы»
09.00 «Ася»
11.00 «Отель «Эдем»
13.00 «Одна»
14.30 «Золотая баба»
16.00 «...А вы любили 

когда-нибудь?»
17.30 «Театральный 

сезон»
19.00 «За облаками небо»
21.00 «Женитьба»
23.00 «Трудно быть богом»
01.20 «Закройщик из 

Торжка»
02.30 «Музыкальные 

игры»
04.00 «Груз «300»
05.30 «Торможение в 

небесах»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Старая 

добрая оргия»
08.00 Худ.фильм «Коллек-

ционер»
10.00, 02.00 Худ.фильм «Я 

ненавижу день святого 
Валентина»

12.00, 04.00 Худ.фильм 
«Амадей»

15.30 Худ.фильм «Цунами: 
выжить любой ценой»

18.00 Худ.фильм «Мулан»
20.00 Худ.фильм «Укро-

щение строптивого»
22.00 Худ.фильм «Опас-

ный квартал»
00.00 Худ.фильм «Анти-

христ»

ноСтальГИЯ
05.00 Док.фильм «Наша 

биография»
06.00 «Монолог» Поет 

Елена Камбурова
06.40 Худ.фильм «Крас-

ное и черное» 3 серия
08.00 «Встречи для Вас. 

Василий Аксенов»
09.00, 15.00, 03.00 «Рож-

денные в СССР»
10.00, 04.00 «Шире круг»
11.00 «Ступени»
11.45 «Звуковая до-

рожка»
12.40 Худ.фильм «Крас-

ное и черное» 4 серия
14.00, 20.00 «Программа 

«А»
16.00 «Кинотавр»
17.00 «Человек и закон»
17.50 «Песни на стихи Е. 

Долматовского»
18.15 «Сиди и смотри»
18.40 Худ.фильм «Крас-

ное и черное» 5 серия
21.00 «Колба времени»
22.00 Программа «ТЕМА»
23.00 Док.фильм «Три дня 

и две ночи»
00.00 «Памяти Анны 

Герман»
00.40 Худ.фильм «Крас-

ное и черное» 2 серия
02.00 «Вокруг смеха» 

«Какой счет?»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 12 серия

20.00 Сериал «Катерина 
- 2. Возвращение 
любви». 5 серия

21.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.1. «Братья по 
крови». 2 серия

22.00 Худ.фильм «ТАСС 
уполномочен за-
явить...». 9 серия

23.30 Худ.фильм «ТАСС 
уполномочен за-
явить...». 10 серия

01.00 Сериал «Досье 
детектива Дубровско-
го». 1 серия «Частное 
правосудие»

02.00 Сериал «Катерина 
- 2. Возвращение 
любви». 6 серия

03.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.1. «Братья по 
крови». 3 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Сити-

Айленд»
05.00 Комедия «Ночь в 

Роксбери»
07.00 Боевик «Зона вы-

садки»
08.50 Мультфильм «Пау-

тина Шарлотты»
10.50 Боевик «Конго»
12.50 Комедия «Сады 

осенью»
15.00 Комедия «Сбежав-

шая невеста»
17.10 Комедия «Дорож-

ное приключение»
19.00 Драма «В последний 

момент»
21.00 Комедия «Вампир в 

Бруклине»
23.00 Комедия «Это 

развод!»

01.00 Драма «Ложный 
огонь»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 
Мультсериал «Огги и 
кукарачи-2» (1)

08.00 «Убойное видео»
09.00, 21.15 «Проспорт»
09.05, 18.00 «Улетное 

видео по-русски»
10.00 Худ.фильм «Боль-

шая прогулка» (1)
12.50 Худ.фильм «Танцы с 

волками» (1)
19.00, 21.20 «Сумас-

шедшее видео по-
украински-2»

21.00 «Новости 2+2»
23.35, 00.20, 01.25 Сериал 

«Секретные материа-
лы-6» (2)

02.15 Худ.фильм «По-
стал» (3)

03.45 Худ.фильм «Татуи-
рованный» (1)

05.15 Мультфильмы (1)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Преступ-

ные связи»
06.00 Фильм ужасов «За-

копанные»
08.00 Комедия «Плохой 

Санта»
10.00 Фильм ужасов 

«1408»
12.00 Научная фантастика 

«Сверхновая»
14.00 Научная фантастика 

«Видеть всё!»
16.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3»
18.00 Фильм ужасов «При-

манки»
20.00 Комедия «Пришель-

цы-завоеватели»
22.00 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра»

00.00 Мягкая эротика 
«Сексуальные штучки»

01.15 Мягкая эротика 
«Джессика»

02.15 Мягкая эротика 
«Анархия»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъ-

ютанты любви»
03.55, 11.10 Сериал «Ко-

манда» 9 серия
04.40 Сериал «Сваты - 4» 

4 серия
05.35, 11.05, 12.50, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.40 Худ.фильм «Загадай 
желание»

07.00 Худ.фильм «Вот 
такие чудеса»

08.10 Худ.фильм «Мистер 
Икс»

09.40 Худ.фильм «Зина-
Зинуля»

12.00 Сериал «Красные 
колокола» закл

12.55 Худ.фильм «Укроти-
тельница тигров»

14.35 Худ.фильм «Когда на 
юг улетят журавли...»

17.35 Худ.фильм «Зимняя 
вишня»

20.00 Сериал «Команда» 
10 серия

20.50 Худ.фильм «Никто, 
кроме нас...»

22.40 Худ.фильм «По-
хождения графа 
Невзорова»

23.55 Худ.фильм «Дом, в 
котором я живу»

01.35 Худ.фильм «Звёзд-
ный инспектор»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Худ.фильм «Еврей-

ское счастье»
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 Худ.фильм «Хорошо 

сидим»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Худ.фильм «О бед-

ном гусаре замолвите 
слово» 1 серия

21.15 Худ.фильм «Игра на 
миллионы»

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

тфильм
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 00.05 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 Фестиваль ТВ-Старт
11.40 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
12.45 «Удивительный 

мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Лица вещей»
20.20 «Тур-Гламур»
21.10 Разговоры про это
22.05 Худ.фильм «Охота 

на лис»

П’ятниця, 24 серпня
Cхід 6.00 Захід 19.59
Тривалість дня 13.59

Схід 14.25 Захід 23.08
Перша чверть

СтрілецьФеодор, Василій, Сусанна, Олександра, Клавдія

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Государствен-
ные символы 

19:00 – 19:20 День Неза-
висимости

19:20 – 19:35 Мой город
19:35 – 19:50 Европейский 

дом
19:50 – 20:00 Наследие

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1



18 •Червоний гірник• середа, 15 серпня 2012 року
Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 12.10, 

14.50, 16.40, 18.45, 23.20 
Погода

06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00, 23.25 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский вызов
08.00 Праздничный 

концерт народных 
коллективов к Дню Не-
зависимости Украины

12.15 Концертная 
программа «Тебе, 
единственной»

15.00 Баскетбол. Чемпио-
нат Европы. Квалифика-
ция. Кипр-Украина

16.45 Зеленый коридор
16.55 Наша песня
17.35 В гостях у Д.Гордона
18.25 Мир атома
18.50 Золотой гусь
19.15 Фестиваль юмора 

«Коблево»
20.50 Мегалот
20.55 Обратная связь
21.00, 01.20 Итоги дня
21.10 Кабмин: событие 

недели
21.20 Концет С.Ротару 

«Я тебя по-прежнему 
люблю»

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00 Эксперт на связи
23.50 Док.фильм «Огонь 

Евровидения»
00.15 Концерт В.Павлика 

«Признание»
01.30 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
01.50 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенком

02.50 Олимпиада-2012. 
Избранное

Канал «1+1»
06.15 Мультфильм «Смур-

фы» (1)
07.00 «Настоящие врачи 

- 2»
08.00, 12.05 «Светская 

жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба» (1)
11.05, 05.15 «Мир наизнан-

ку - 2: Индия»
13.05 «Большая разница 

по-украински»
13.45, 03.45 Худ.фильм 

«Ребята будут в вос-
торге» (1)

15.50, 20.00 Худ.фильм 
«Немного не в себе» (1)

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

23.25 Худ.фильм «День 
Независимости» (1)

02.00 Худ.фильм «Битва 
за царство: малайские 
хроники» (3)

Интер
05.40 «Парк автомобиль-

ного периода»
06.05 Сериал «Две судьбы. 

Новая жизнь»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.55 «Вечерний квартал»
12.55 Худ.фильм «Счастье 

по рецепту»
15.20, 02.35 Худ.фильм 

«Три дня в Одессе»
18.00 «Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала 2011»»

20.00, 02.05 «Подроб-
ности»

20.30 «Майдан’s 3»
00.40 «Битва компози-

торов»
04.20 Док.фильм «В цен-

тре событий 3»

ICTV
04.50, 05.20 Погода
04.55 Факты
05.15 Свитанок
05.25 Другой футбол
05.55 Козырная жизнь
06.40 Худ.фильм «Эквили-

бриум»
08.45 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.30 Стоп-10
12.45 Спорт
12.50 Твой счет
13.55 Смотреть всем!
16.05 Худ.фильм «11, 02.10 

друзей Оушена»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «12 

друзей Оушена» (2)
21.45 Худ.фильм «13 

друзей Оушена» (2)

00.15 Наша Russia
01.15 Голые и смешные
04.05 Битва наций

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 Док.фильм «Бойчук i 

Бойчукiзм»
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 «Зоряний шлях Во-

лодимира Малахова»
11.25 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.00 Док.фильм «Честь 

i дяка»
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 «Тарас 

Шевченко» 1 категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Вкусы культур»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Док.фильм «Дири-

гент Стефан Турчак»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Я i мiй дiм»
23.00 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення»
02.00 «Трембiтар 

української душi Iван 
Попович «

03.30 Док.фильм «Вулиця 
без кiнця»

04.30, 05.30 «Музыкальный 
калейдоскоп»

новый Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
06.40 Интуиция
09.00 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.00 КабриоЛето
11.00 Пикник
12.00 Новый взгляд
13.00 Кухня на двоих
14.00 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
14.45 Худ.фильм «Риччи-

богач»
16.40 Худ.фильм «Одно-

классницы и тайна 
пиратского золота»

19.00 Худ.фильм «Охотни-
ки за привидениями» 
(2)

21.10 Худ.фильм «Охот-
ники за привидениями 
2» (2)

23.40 Худ.фильм «Роман-
тическое преступле-
ние» (2)

01.35 Спортрепортер
01.40 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
03.00, 03.55 Зона ночi
03.05 Де ти, Україно?
04.00 Пiд знаком бiди
04.40, 05.35 Зона ночi 

Культура
04.45 Катерина Бiлокур 

Послання

СтБ
05.25 «Наши любимые 

мультфильмы: Жил-был 
пес, Путешествие му-
равья, Бобик в гостях в 
Барбоса, Возвращение 
блудного попугая»

06.25 Худ.фильм «За 
двумя зайцами» (1)

07.50 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.05 Худ.фильм «Танцор 

диско» (1)
13.10 «Невероятная 

правда о звездах»
15.55 «Звездная жизнь. 

Побори свой страх» (1)
17.00 «Звездная жизнь. 

Я люблю тебя до 
слез...» (1)

18.00 Худ.фильм «Была 
тебе любимая» (1)

22.05 «Моя правда. Тина 
Кароль» (1)

23.05 «Моя правда. Джуна» 
(1)

00.05 «Моя правда. Римма 
Маркова» (1)

01.05 Худ.фильм 
«Д’Артаньян и три 
мушкетера» (1)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 14.55, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.15 Будь в курсе!
07.50, 15.55 Цивилизация 

Incognita
08.00, 18.30, 02.15 Социаль-

ный пульс выходных
08.50 Мультфильмы
09.00, 22.00 В гостях у 

Дмитрия Гордона. Марк 
Рудинштейн

10.00 Неизвестная 
планета

11.05 Худ.фильм «При-
ключения Али-Бабы и 
сорока разбойников»

13.55 За семь морей
14.30 Арт City
16.20 Дневник для роди-

телей
16.45 Новые песни о 

главном
18.15 Кумиры
19.00 О чем поют киты?
20.00, 02.40 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.45 Наш мир - всегда ли 
он был таким?

23.00 Кинофан: Худ.фильм 
«Маскарад» (2)

00.55 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Шаловливые пальчики» 
(3)

03.10 Правда окопов
04.50 Социальный статус: 

ваше здоровье
05.35 Чудаки

тет
06.00 Одна за всех
06.25 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
07.15, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Крутоны
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Чер-

ный плащ» (1)
10.35 Дикие и смешные
11.00, 13.15 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
12.40 ТЕТ
14.05 Худ.фильм «Влюблен 

и безоружен» (1)
16.00 Королева бала 2
17.05 Худ.фильм «Как 

выйти замуж за милли-
ардера» (1)

19.00 Худ.фильм «На 
море» (2)

21.20 Сериал «Восьмиде-
сятые» (1)

22.10 Слава со Славеком 
Славиным

22.20 Худ.фильм «Скай-
лайн» (2)

00.15 Худ.фильм «Привет 
семье» (1)

01.50 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.10 События Спорт
07.15, 02.00 Худ.фильм 

«Кулл-завоеватель» (1)
09.00 Детская Новая волна 

2012. День второй
11.00 Домой на праздники
12.00, 03.50 Сериал «До-

рожный патруль - 7» (1)
14.00 Сериал «Интерны» 

(1)
15.00 Сериал «Ребенок 

пополам» (1)
17.00 Худ.фильм «Василь-

ки для Василисы» (1)
19.20 Худ.фильм «Мело-

дия любви» (1)
21.15 Худ.фильм «Человек 

ниоткуда» (2)
23.15 Сериал «Ментовские 

войны - 3» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 
13.10, 17.20, 00.35, 01.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Не первый взгляд»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10 «История успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия пуше-

ствий»
17.45 «Драгоценности»

18.15 «Время интервью»
19.20, 23.45, 01.45, 06.00 

«Тема недели»
19.30, 02.15, 06.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.00, 05.15 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.35 «Большая 
политика»

21.40, 04.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»
04.40 «Феерия путеше-

ствий»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
06.25 Худ.фильм «Желез-

ная сотня» (1)
08.15 Худ.фильм «Невы-

полнимое задание»
11.00 Сериал «Тарас 

Бульба»
14.40 Сериал «Выхожу 

тебя искать»
19.00 Сериал «Тайны 

следствия - 8» (1)
23.00 «Случайный сви-

детель»
23.25 Худ.фильм «Наем-

ники» (2)
01.25 Худ.фильм «Морская 

пехота» (2)
02.55 «Речовий доказ»
04.25 «Агенты влияния»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30, 10.00 «Мультфиль-

мы»
07.50 «Планета дино-

завров»
09.00 Мультфильм 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.40 Мультфильм «Винни 
и Слонотоп» (1)

11.55 Худ.фильм «Дети 
острова сокровищ» 3ч

13.25 Худ.фильм «Полоса-
тый рейс» (1)

15.20 Худ.фильм «Пираты 
ХХ века»

17.10 «Секреты судьбы»
18.10 «Три сестры»
19.50 Худ.фильм «Спроси 

Синди»
21.50 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.40 Сериал «Корабль»
03.10 «Ночная жизнь»

11 Канал 
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
06.40 Интуиция
08.40 «Транспортный 

меридиан»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 Пикник
12.00 Новый взгляд
13.00 Кухня на двоих
14.00 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
14.45 Худ.фильм «Риччи-

богач»
16.40 Худ.фильм «Одно-

классницы и тайна 
пиратского золота»

19.00 Худ.фильм «Охотни-
ки за привидениями»

21.10 Худ.фильм «Охотни-
ки за привидениями 2»

23.40 Худ.фильм 
«Романтическое пре-
ступление»

01.35 Спортрепортер
01.40 Сериал «Спасти 

Грейс»
03.00, 03.55 Зона ночi
03.05 Де ти, Україно?
04.00 Пiд знаком бiди
04.40, 05.35 Зона ночi 

Культура
04.45 Катерина Бiлокур 

Послання

Планета-СнГ
05.00 «Вся Россия»
05.15 «Юрмала»
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Вести
07.15 Худ.фильм «Не со-

шлись характерами»
08.45 «Танцующая плане-

та. Куба»
09.25 «В мире животных»
10.20 Худ.фильм «Роман в 

письмах»
12.05 «Неспетая песня 

Анны Герман»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив»
14.00 «Городок». Дайд-

жест
14.30 «Искатели»
15.25 Мультфильм «Маша 

и медведь»
15.30 Международный 

конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»

17.00, 03.25 «Субботний 
вечер»

19.30 Худ.фильм «Зна-
харка»

23.20 «Девчата»
23.55 Худ.фильм «Пред-

сказание»
01.40 Худ.фильм «Сол-

даты»

нтв-МИр

05.05 Худ.фильм «Богдан 
Хмельницкий»

07.00, 09.00, 12.00, 18.00 
Сегодня

07.20 Просто цирк
07.55 Главная дорога
08.30 «Отец Алексей «Тог-

да колокола молчали»
09.25 Русская начинка
09.55 «Кулинарный по-

единок»
10.55 Квартирный вопрос
12.25 Сериал «Дорожный 

патруль-4»
14.15 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
15.05 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-10»
16.05 «Очная ставка»
17.05 Александр Журбин. 

Мелодии на память
17.45 «Музыкальные 

истории»
18.25 «Луч Света»
18.55 «Мелодии еврейско-

го местечка-3»
20.55 Ты не поверишь!
21.45 Худ.фильм «Кто убил 

Михаила Круглого»
23.35 Сериал «Час 

Волкова»
01.25 «Самые громкие 

русские сенсации»
03.10 «Профессия - ре-

портер»
03.40 «Кремлевские по-

хороны»
04.30 Сериал «Адвокат»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.15 «Осторожно, На-

гиев!»
07.10 Худ.фильм «Нечаян-

ная любовь»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Маргарита Тере-

хова. Кто много видел, 
мало плачет»

12.15 Худ.фильм «Расписа-
ние на послезавтра»

14.20 Поединки. «Две 
жизни полковника 
Рыбкиной»

16.35, 18.15 Сериал «Хиро-
мант. Линии судеб»

19.05 «Желаю Вам...» К 
юбилею Роберта Рож-
дественского. Концерт

21.00 «Время»
21.20 Худ.фильм «Соло на 

саксофоне»
23.35 «Красная звезда»
00.55 Худ.фильм «Бег от 

смерти»
02.25 Худ.фильм «Спящий 

лев»
03.35 Худ.фильм «Повесть 

о неизвестном актере»
05.10 «Поле чудес»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Худ.фильм «Дача»
04.35 Худ.фильм «Нечаян-

ная любовь»
05.50 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.40 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «Маргарита Тере-

хова. Кто много видел, 
мало плачет»

09.15 Худ.фильм «Расписа-
ние на послезавтра»

10.40 Поединки. «Две 
жизни полковника 
Рыбкиной»

12.30 Худ.фильм «V Центу-
рия: В поисках зачаро-
ванных сокровищ»

14.20, 15.15 Сериал «Хи-
романт»

15.00 Вечерние новости
16.15 «Желаю Вам...» К 

юбилею Роберта Рож-
дественского. Концерт

18.00 «Время»
18.20 Худ.фильм «Соло на 

саксофоне»
20.15 «Красная звезда»
21.20 Худ.фильм «Идеаль-

ный побег»
22.55 Худ.фильм «Кон-

трольная по специаль-
ности»

00.10 Худ.фильм «Спящий 
лев»

01.20 Худ.фильм «Комедия 
о Лисистрате»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00, 01.30 «Мультфиль-
мы»

08.00 «Вечерние новости 
из Америки»

09.00 «2012»
10.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком». 11 
серия

11.00 Сериал «Передел. 
Кровь с молоком». 12 
серия (заключительная)

12.00 «Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

13.00, 03.00 Худ.фильм 
«Месяц август»

14.30 Программа «Живое 
слово»

15.00 Сериал «Горыныч 
и Виктория». 11, 02.00 
серия «Трансмутация» 
(часть 1)

16.00, 01.00 «Американ-
ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00 Сериал «Контора». 

12, 05.00 серия 
«Троянский конь» (за-
ключительная)

18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Основная 

версия». 1 серия «Смер-
тельный груз»

21.00 «Израиль за неделю»
22.00 Сериал «Основная 

версия». 2 серия 
«Мститель»

23.00 Худ.фильм «Оно» 
2 серии

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 14.00, 04.00 Экс-

периМентальный
07.30, 11.00 Избранный
08.30, 17.30 Воздушные 

псы
09.30 Великие истории 

любви 20 века. Чарльз 
и Уна Чаплин

10.00, 16.30 Вокруг света
12.00 Наш мозг
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. 

Михаил Горбачев
19.30 Безумная неделя
20.30 Игра в слова и не 

только
21.30 Лекции и события
23.30 Эта неделя в истории
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Док.фильм
04.30 Худ.фильм «Моло-

дой лес»

тв Центр
04.45 Марш-бросок
05.20 Худ.фильм «Звонят, 

откройте дверь!»
06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Док.фильм «Кобра - 

королева змей»
08.45 Мультфильм «Мой-

додыр»
09.05 Худ.фильм «Самый 

сильный»
10.30, 16.30, 18.00, 20.00, 

22.20 События
10.45 «Точное столичное»
11.05 «Сто вопросов 

взрослому». Николай 
Цискаридзе

11.45 Худ.фильм «Вокзал 
для двоих»

14.30 Худ.фильм «Фанто-
мас против Скотланд-
Ярда»

16.45 Петровка, 38
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока»
18.05 Худ.фильм «Только 

вперед!»
20.20 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.40 Худ.фильм «В 

осаде-2»
00.35 Худ.фильм «На 

свете живут добрые и 
хорошие люди»

02.35 Док.фильм «Звезд-
ные папы»

Энтер-ФИльМ
06.00 Худ.фильм «А был ли 

Каратин?» (1)
08.50 Худ.фильм «Выстрел 

в спину» (1)
10.35 Худ.фильм «Ночное 

происшествие» (1)
12.25 Худ.фильм «Золотая 

мина» (1)
15.15 Худ.фильм «Визит к 

Минотавру» (1)
22.40 Худ.фильм «Цвет 

денег» (1)
00.50 Худ.фильм «Сици-

лийский клан» (2)
03.10 Худ.фильм «Ночной 

мотоциклист» (1)
04.15 Киноляпы
04.45 Саундтреки
05.15 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Людвиг» (2 с.)
10.00, 18.00, 02.00 Драма 

«Шекспир по новому: 
Макбет»

11.35, 19.35, 03.35 Комедия 
«Чтица»

13.20, 21.20, 05.20 Драма 
«Париж! Париж!»

15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Ложь прошлого»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Марка страны 
Гонделупы»

06.05, 10.05, 14.05 Муль-
тсериал «Обезьянки, 
вперед!» ф.5, «Обезьян-
ки в опере» ф.6, «Кто я 
такой?», «Новогодний 
ветер», «Сказка о 
яблоне»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас» 26, 11.00 с., 
«Золотое перышко», 
«Камаринская»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея с те-
тушкой Совой», «Сказка 
о Снегурочке», «Три 
панька на ярмарке»

15.00 Худ.фильм «Боба 
и слон»

16.05 Мультсериал 
«Малыш и Карлсон» 
ф.1, «Чучело-Мяучело», 
«Волшебный клад»

17.00 Худ.фильм «Все дело 
в брате»

18.15 Мультфильм «Ис-
полнение желаний»

наше КИно
07.00 «За облаками небо»
09.00 «Женитьба»
11.00 «Трудно быть богом»
13.20 «Закройщик из 

Торжка»
14.30 «Музыкальные игры»
16.00 «Груз «300»
17.30 «Торможение в 

небесах»
19.00 «Солдат Иван 

Бровкин»
21.00 «Любовь, пред-

вестие печали...»
23.00 «Контрабандист»
01.00 «Четыре страницы 

одной молодой жизни»
02.30 «Путешествие будет 

приятным»
04.00, 05.30 «Благочести-

вая Марта»

КИноКлуБ
07.30 Худ.фильм «Цунами: 

выжить любой ценой»
10.00, 02.20 Худ.фильм 

«Мулан»
12.00, 04.15 Худ.фильм 

«Укрощение строп-
тивого»

14.00 Худ.фильм «Опас-
ный квартал»

16.00 Худ.фильм «Аманда»
17.30 «Плюс кино»
18.00 Худ.фильм «Один 

день»
20.00 Худ.фильм «Деньги 

на двоих»
22.05 Худ.фильм «Дьявол 

и госпожа Д»
00.00 Худ.фильм «В поис-

ках мистера Гудбара»

ноСтальГИЯ
05.00 «Ступени»
05.45 «Звуковая дорожка»
06.40 Худ.фильм «Красное 

и черное» 4 серия
08.00, 14.00 «Программа 

«А»
09.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
10.00 «Кинотавр»
11.00 «Человек и закон»
11.50 «Песни на стихи Е. 

Долматовского»
12.15 «Сиди и смотри»
12.40 Худ.фильм «Красное 

и черное» 5 серия
15.00 «Колба времени»
16.00 Программа «ТЕМА»
17.00 «До и после ...»
18.15 «Под знаком зодиака. 

Дева»
19.45 «Песня-76»
21.00 Худ.фильм «Всем - 

спасибо!..»
22.30 «Автограф по 

субботам»
23.00 Док.фильм «Наша 

биография»
00.00 «Монолог» Поет 

Елена Камбурова
00.40 Худ.фильм «Красное 

и черное» 3 серия
02.00 «Встречи для Вас. 

Василий Аксенов»
04.00 «Шире круг»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье 

детектива Дубровско-
го». 1 серия «Частное 
правосудие»

20.00 Сериал «Катерина - 
2. Возвращение любви». 
6 серия

21.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.1. «Братья по 
крови». 3 серия

22.00 Худ.фильм «ТАСС 
уполномочен за-
явить...». 10 серия

23.30 Худ.фильм «Джек 
Восьмеркин - «амери-
канец». 1 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
2 серия «Друзья и 
враги»

02.00 Сериал «Катерина - 
2. Возвращение любви». 
7 серия

03.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.1. «Братья по 
крови». 4 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Сбежав-

шая невеста»
05.10 Боевик «Зона вы-

садки»
07.00 Боевик «Конго»
08.55 Комедия «Сады 

осенью»
11.00 Комедия «Выход на 

сцену»
13.00 Драма «Умереть 

заново»
15.00 Драма «В последний 

момент»
17.00 Комедия «Это 

развод!»
19.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

21.00 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни»

23.15 Комедия «Мальчиш-
ник в Лас-Вегасе»

01.00 Боевик «Мисс Конге-
ниальность»

«2+2»
08.00, 08.45, 09.30 

Мультсериал «Огги и 
кукарачи-3» (1)

09.55 «Проспорт»
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями» (1)

13.15, 14.15, 15.15, 16.15 
Сериал «Заповедник 
страха» (1)

17.15 Худ.фильм «Раз-
жалованный» (1)

19.20 Чемпионат Украины 
по футболу.7 Тур. Сезон 
2012-2013 «Динамо» - 
«Черноморец» (Прямая 
трансляция)

21.30 Худ.фильм «13-й 
воин» (2)

00.00 Худ.фильм «Мета-
морфозы.Инопланет-
ный фактор» (3)

02.00, 02.50, 03.35 Сериал 
«Сыновья анархии-2» 
(2)

04.20 Худ.фильм «Диното-
пия. Новый горизонт» 
(1)

05.45 Мультфильмы (1)

TV1000 AcTIon
04.00 Научная фантастика 

«Видеть всё!»
06.00 Фильм ужасов «Про-

клятие 3»
08.00 Фильм ужасов «При-

манки»
10.00 Драма «Ложное ис-

кушение»
12.25 Научная фантастика 

«Динокрок против 
динозавра»

14.00 Триллер «Мир 
будущего»

16.00 Боевик «Чаттахучи»
18.00 Боевик «Такси 4»
20.00 Боевик «Эра дра-

конов»
22.20 Драма «Незна-

комцы»
00.00 Мягкая эротика 

«Джессика»
01.00 Мягкая эротика 

«Анархия»
01.50 Мягкая эротика 

«Нежные крошки»

доМ КИно
03.00 Сериал «Адъютанты 

любви»
03.50 Сериал «Команда» 

10 серия
04.40 Худ.фильм «Никто, 

кроме нас...»
06.30 Худ.фильм «Кот в 

мешке»
08.00 Худ.фильм «Остров 

погибших кораблей»
10.15 Худ.фильм «Дядя 

Ваня»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Худ.фильм «Сто 

дней после детства»
13.35 Худ.фильм «По 

главной улице с орке-
стром»

15.05 Худ.фильм «Три 
рубля»

15.30 Худ.фильм «Ми-
мино»

17.00 Худ.фильм «Обитае-
мый остров»

19.05 Сериал «Адъютанты 
любви» закл

20.00 Худ.фильм «При-
казано женить»

21.40 Худ.фильм «Зер-
кало»

23.30 Худ.фильм «Жизнь 
прекрасна»

01.05 Худ.фильм «Лест-
ница»

ЮМор тБ
05.00 Худ.фильм «Закрой-

щик из Торжка»
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, 15.00 Худ.фильм «О 

бедном гусаре замол-
вите слово»

13.00 Гуморины из 
торбины

18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Худ.фильм «Писто-

лет с глушителем»

mAXXI-TV
06.30, 08.35, 17.25, 00.40 

MaxxiМузыка
07.40, 17.50 «Сбросим 

лишнее»
08.00 «Сделано руками»
08.55 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.05 Йога
09.45, 12.25, 14.50 Союз-

мультфильм
10.20, 12.50 Все про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Воспитание до-

машних животных»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
18.10 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.25, 19.50 «Игры силь-

нейших»
20.55 «Женские откро-

вения»
21.40 «КиноМакси»
22.20 Худ.фильм «Спроси-

те у Синди»

Субота, 25 серпня
Cхід 6.02 Захід 19.57
Тривалість дня 13.55

Схід 15.31
Захід 00.03

СтрілецьОлександр

09:00 – 09:20 День Неза-
висимости

09:20 – 09:35 Мой город
09:35 – 09:50 Европейский 

дом
09:50 – 10:00 Наследие 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.30, 08.55, 09.00, 

16.35, 20.50, 22.50, 23.30 
Погода

06.10 Мультфильм
06.40 Шаг к звездам
07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.30 Док.фильм «Огонь 

Евровидения»
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Кто в доме хозяин?
09.50 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.30 Страну - народу
10.50 Караоке для 

взрослых
11.30 Ближе к народу
12.05 Как это?
12.30 Памяти Богдана 

Ступки. Худ.фильм 
«Мосты сердечные»

14.00 Худ.фильм «В то 
далекое лето»

15.15 Золотой гусь
15.40 Шеф-повар страны
16.40 Концертная про-

грамма А.Демиденко
18.25 Деловой мир. 

Неделя
18.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-ли-
га. «Шахтер» (Донецк) 
- «Карпаты» (Львов)

21.00, 01.20 Итоги недели
21.30, 01.50 Украина инно-

вационная
21.40 Точка зрения
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Бенефис И.Поповича 

«Трембитарь украин-
ской души»

02.00 Мир атома
02.20 Олимпиада-2012. 

Избранное
05.00 ПРОФИЛАКТИКА

Канал «1+1»
06.00 Худ.фильм «Тот, 

кто прошел сквозь 
огонь» (1)

07.45 Мультфильм (1)
08.05 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба» (1)
11.05, 05.00 «Четыре 

свадьбы»
12.35 «Я люблю Украину-3»
14.00 «Большая разница 

по-украински»
14.40, 20.15 Худ.фильм «Не-

много не в себе» (1)
19.30, 23.45 «ТСН-неделя»
22.30 «Светская жизнь»
00.30 Худ.фильм «Во-

рон» (2)
02.00 Худ.фильм «Остров 

сокровищ» (1)

Интер
06.15 Сериал «Две судьбы. 

Новая жизнь»
09.25 «Школа доктора 

Комаровского»
10.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.00 «Глянец»
12.05 Худ.фильм «Тебе 

настоящему»
15.20 «Вечерний квартал»
17.25, 21.00 Сериал «Одно-

любы»
20.00, 04.00 «Подробности 

недели»
23.15 «Что? Где? Когда?»
00.30 Мюзикл «Приключе-

ния Верки Сердючки»
02.05 Худ.фильм «Радио-

волна»
04.45 Мультфильм
05.00 «ПРОФИЛАКТИКА»

ICTV
05.35, 05.55 Погода
05.40 Факты
06.00 Квартирный вопрос
06.45 Анекдоты по-

украински
07.15 Дача
07.45 Смотреть всем!
09.55 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Максимум в Украине
13.30, 23.55 Наша Russia
14.15, 19.30 Сериал 

«Морпехи»
18.45 Факты недели с 

Оксаной Соколовой
00.10 Худ.фильм «13 

друзей Оушена» (2)
02.30 Интерактив. Еже-

недельник

02.45 ПроЦiкаве
03.30 Битва наций
04.30 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Док.фильм «Дири-

гент Стефан Турчак»
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 

«Богдан Хмельницкий» 
1 категория

18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 Док.фильм «Брати 

Коломiйченки»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Трембiтар 

української душi Iван 
Попович «

03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.40 Сериал «Последний 

аккорд»
06.25 Клипсы
06.45 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Светлые головы
09.20 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.55 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.15 Кто сверху?
12.10 Мачо не плачут
13.00 Светлые головы. 

Летние игры
14.10 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
14.50 Сериал «Счастливы 

вместе»
16.15 Худ.фильм «Мэ-

верик»
19.00 Худ.фильм «Охот-

ники за привидениями 
2» (2)

21.10 Худ.фильм «Теория 
заговора» (2)

00.05 Спортрепортер
00.10 Худ.фильм «Одно-

классницы и тайна 
пиратского золота»

02.20 Сериал «Спасти 
Грейс» (2)

03.00 Зона ночi
03.05 Моя адреса - Со-

ловки. Не вдарте жiнку 
навiть квiткою

03.25 Шануйте майстрiв 
замолоду

03.45, 04.20 Зона ночi 
Культура

03.50 Княгиня Ольга
04.00 Кохання всього 

життя

СтБ
06.05 «Наши любимые 

мультфильмы: Двенад-
цать месяцев» (1)

06.55 Худ.фильм «В бой 
идут одни «старики» (1)

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой» (1)

09.00 «Едим дома» (1)
10.50, 00.20 «Невероятные 

истории любви»
11.50 «Караоке на Май-

дане»
12.50 «Звездная жизнь. 

Братья и сестры звезд»
13.50 «Русские сенсации. 

Небесные тела» (1)
14.50 Худ.фильм «Была 

тебе любимая» (1)
19.00 «Битва экстрасен-

сов»
20.05 Худ.фильм «Невеста 

моего друга» (1)
22.15 Худ.фильм «Папа 

напрокат» (1)
01.25 Худ.фильм «За 

двумя зайцами» (1)
02.45 Ночной эфир
02.55 Конец эфира
02.55 Профилактика

тонИС
06.00, 04.25 Чудаки
06.30 Наш мир - всегда ли 

он был таким?
07.35, 20.40 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 12.05, 16.25, 18.55, 

20.05 Погода
09.00 Воспитание дете-

нышей
10.00, 03.55 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.40 Ф-стиль
11.10 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Марк Рудин-
штейн

12.10 Худ.фильм «Всад-
ники»

14.30 Арт City
15.25 За семь морей
16.15, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.10 Неизвестная 

планета
17.50, 03.10 Будь в курсе!
18.30, 03.30 Мир за неделю
19.00 Последние мустанги 

Европы
20.10 Кумиры
21.05 Прощай! Прости... 

ХХ век
22.10 Кинофан: Худ.фильм 

«17 девушек» (2)
00.10 Худ.фильм «Компро-

метирующие ситуации. 
Приватный танец» (3)

01.45 Новые песни о 
главном

04.50 Экстремикс

тет
06.00 ТЕТ
06.25 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (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 «Юные 

мутанты Ниндзя-чере-
пашки 3» (1)

12.35 Сериал «Моя пре-
красная няня» (1)

13.00 Худ.фильм «Как 
выйти замуж за милли-
онера» (1)

15.00 Худ.фильм «Как 
выйти замуж за милли-
ардера» (1)

16.55 Худ.фильм «На 
море» (1)

19.00 Королева бала 2
20.00 БарДак
21.05 Сериал «Восьмиде-

сятые» (1)
22.45 Худ.фильм «А мама 

лучше» (2)
00.30 Дурнев + 1
00.55 Худ.фильм «Лукас»
02.30 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00, 13.50, 20.30, 21.50 

Сериал «Интерны» (1)
08.00 Добро пожаловать
09.00 Детская Новая волна 

2012. День третий
11.00 Герои экрана
12.00, 04.10 Сериал «До-

рожный патруль - 7» (1)
16.00 Худ.фильм «Мело-

дия любви» (1)
17.50, 19.30 Сериал 

«Игра» (1)
19.00, 03.40 События 

недели
23.30 Сериал «Ментовские 

войны - 3» (2)
02.15 Худ.фильм «Человек 

ниоткуда» (2)
05.00 Профилактика

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.25, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

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

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 17.10, 17.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Феерия путеше-
ствий»

09.20 «Окно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
11.30 «ДМБ»
12.15 «Жизнь интересна»
13.20 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Хроника дня»
16.15, 04.40 «Фактор без-

опасности»
17.15 «Палата»

17.25 «Новости Киев-
щины»

18.15, 03.40 «Большая 
политика»

19.20, 02.10, 06.20 «Тема 
недели»

19.30, 01.00, 05.15 Обще-
ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40, 04.00 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30 «История успеха»

нтн
06.05 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.00 Сериал «Выхожу 

тебя искать»
11.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Орудие 
убийства - гипноз

12.00, 03.25 «Агенты 
влияния»

13.15 «Православные 
святые»

15.00 Сериал «Тайны 
следствия - 8» (1)

19.00 Сериал «Каменская 
- 3»

22.50 Худ.фильм «Охота 
на зверя» (2)

00.45 Худ.фильм «Игры 
страсти» (3)

02.25 «Речовий доказ»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.00 Мультфильм 

«Приключения мишек 
Гамми « (1)

10.00 Худ.фильм «Дети 
острова сокровищ» 3ч

11.45 Худ.фильм «Спроси 
Синди»

13.40 Сериал «Откройте, 
это я» (1)

17.10 «Секреты судьбы»
18.10 «Три сестры»
19.50 Худ.фильм «Свида-

ние вслепую» (2)
21.50 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.40 Сериал «Корабль»
03.15 «Ночная жизнь»

11 Канал 
05.40 Сериал «Последний 

аккорд»
06.25 Клипсы
06.45 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Светлые головы
09.20 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.40 Тележурнал 

«Пассаж»
10.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.15 «Родительский 

клуб»
10.30 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.30 Кто сверху?
12.10 Мачо не плачут
13.00 Светлые головы. 

Летние игры
14.10 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
14.50 Сериал «Счастливы 

вместе»
16.15 Худ.фильм «Мэ-

верик»
19.00, 03.45 «Новости 

недели»
19.30 «Рекламная кухня»
20.00 «Вечерний раз-

говор»
20.30 «Реальный отпуск»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Ваше право»
22.00 Худ.фильм «Теория 

заговора»
00.05 Спортрепортер
00.10 Худ.фильм «Одно-

классницы и тайна 
пиратского золота»

02.20 Сериал «Спасти 
Грейс»

03.00 Зона ночi
03.05 Моя адреса - Со-

ловки. Не вдарте жiнку 
навiть квiткою

03.25 Шануйте майстрiв 
замолоду

Планета-СнГ
05.05 Худ.фильм «Зна-

харка»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Сам себе режиссер»
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 Мультфильмы.
11.35 Худ.фильм «Никто 

не заменит тебя»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Вся Россия»
13.40 «Холод»
14.35, 04.10 «Городок». 

Дайджест
15.10 Мультфильм «Маша 

и медведь»

15.30 Международный 
конкурс детской песни 
«Новая волна - 2012»

17.00, 02.35 «Смеяться 
разрешается»

19.30 Худ.фильм «Спасти 
мужа»

23.00 Худ.фильм «Зойкина 
любовь»

01.00 Худ.фильм «Елки-
палки!..»

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Сегодня
07.20 Сказки Баженова
07.50 «Живут же люди!»
08.20 Их нравы
09.20 «Первая передача»
09.50 «Неопознанные 

живые объекты»
10.20 Едим дома!
10.55 Дачный ответ
12.25 Сериал «Дорожный 

патруль-4»
14.15 «Развод по-русски»
15.10 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-10»
16.10 И снова здрав-

ствуйте!
17.10 Золотая пыль
17.50 «Музыкальные 

истории»
18.30 Чистосердечное 

признание
20.50 «Тайный шоу-

бизнес»
21.45 Худ.фильм «Скандал 

в благородном семей-
стве»

23.30 Сериал «Час 
Волкова»

01.25 «Ты суперстар. Бене-
фис: Волшебный бал 
Сергея Пенкина. Его 
величество Любовь»

03.15 «Профессия - ре-
портер»

03.45 «Кремлевские по-
хороны»

04.35 «Безумный день»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 «Гении и злодеи»
06.50 Худ.фильм «Случай 

в квадрате 36-80»
08.05 «Армейский 

магазин»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Ирина Скобцева. 

Знаки судьбы»
13.25 Худ.фильм «Сережа»
15.00 Худ.фильм «Моло-

дая жена»
17.00 Худ.фильм «Розы-

грыш!»
18.45 Худ.фильм «V Центу-

рия: В поисках зачаро-
ванных сокровищ»

21.00 «Время»
21.20 «Большая разница» 

Лучшее
22.30 Худ.фильм «Идеаль-

ный побег»
00.35 Худ.фильм «Поли-

цейские и воры»
02.15 Сериал «Сердце 

Марии»
03.05 Худ.фильм «Океан»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 «Осторожно, На-

гиев!»
04.05 Худ.фильм «Случай 

в квадрате 36-80»
05.15 Армейский магазин
05.45 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.00 «Здоровье»
07.15 «Непутевые за-

метки»
07.30, 01.10 «Пока все 

дома»
08.25 Фазенда
09.15 «Ирина Скобцева. 

Знаки судьбы»
10.10 Худ.фильм «Сережа»
11.30 «Венец безбрачия»
12.25 Худ.фильм «Розы-

грыш!»
13.55 «Последняя ночь 

«Титаника»
14.40 Худ.фильм «Титаник»
18.00 «Время»
18.20 «Большая разница». 

Лучшее
19.20 Худ.фильм «Мор-

ской пехотинец»
20.50 Худ.фильм «Поли-

цейские и воры»
22.30 Худ.фильм «Океан»
23.55 Худ.фильм «Боль-

шой аттракцион»

RTVI
06.00, 08.30, 01.30 «Муль-

тфильмы»
07.00 Худ.фильм «До 

первой крови»
09.00 «Сканер»
10.00 Сериал «Основная 

версия». 1 серия «Смер-
тельный груз»

11.00 Сериал «Основная 
версия». 2 серия 
«Мститель»

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Рок-опера 

«Суламифь - forever!»
15.00 Сериал «Горыныч 

и Виктория». 12, 02.00 
серия «Трансмутация» 
(часть 2) (заключи-
тельная)

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 «Глобал 3000»
17.00, 05.00 Сериал 

«Литовский транзит» 
Фильм 1 «Летний снег» 
1 серия

18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Основная 
версия». 3 серия 
«Смерть антиквара»

21.00 «Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Основная 
версия». 4 серия 
«Взлом без кражи»

23.00 Худ.фильм «Чужие 
письма»

TBI
07.00 Эта неделя в истории
07.30 Наш мозг
08.30, 17.30 Воздушные 

псы
09.30 ЭкспериМенталь-

ный
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.00 Игра в слова и не 

только
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.00, 04.00 Хайль Херби
14.30 Об избранниках
18.15 Цивилизация. Диа-

на. История принцессы
19.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
20.15 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
20.30 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Чарльз 
и Уна Чаплин

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Верная 

река»

тв Центр
04.10 Крестьянская 

застава
04.45 Худ.фильм «Дорога 

к морю»
06.00 Худ.фильм «Самый 

сильный»
07.25 Фактор жизни
08.00 Док.фильм «Акулий 

риф»
08.45 «Барышня и 

кулинар»
09.15, 10.45 Худ.фильм 

«Колье Шарлотты»
10.30, 13.30, 20.00, 22.15 

События
13.50 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.25 Док.фильм «Ян 

Арлазоров. Легко ли 
быть мужиком?»

15.15 Песни лета от «Радио 
дача»

16.15 Худ.фильм «Саквояж 
со светлым будущим»

20.20 Сериал «Чисто 
английский детектив. 
Инспектор Льюис».

22.35 Худ.фильм «Боец»
00.45 Худ.фильм «Самолет 

уходит в 9»
02.35 Док.фильм «Исто-

рия болезни. Рак»
04.05 «Хроники москов-

ского быта. Рюмка от 
генсека»

Энтер-ФИльМ
06.00 Худ.фильм «Ночной 

мотоциклист» (1)
07.55 Худ.фильм «Адво-

кат» (1)
12.10 Худ.фильм «Частное 

лицо» (1)
16.10 Худ.фильм «Версия / 

К расследованию при-
ступить (Фильм 1)» (1)

19.00 Худ.фильм «Клевета 
/ К расследованию при-
ступить (фильм 2)» (1)

22.20 Худ.фильм «Сици-
лийский клан» (2)

00.20 Худ.фильм «Цвет 
денег» (1)

01.40 Худ.фильм «До-
прос» (1)

02.55 Киноляпы
03.55 Саундтреки
04.55 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Людвиг» (3 с.)
10.00, 18.00, 02.00 Комедия 

«Гигантик»
11.45, 19.45, 03.45 Драма 

«Девушка в парке»
13.40, 21.40, 05.40 Комедия 

«Мой единственный»
15.35, 23.35, 07.35 Драма 

«Случай на мосту 
через Совиный ручей, 
или Истории Амброза 
Бирса о Гражданской 
войне»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Боба и слон»
06.05, 10.05, 14.05 Муль-

тсериал «Малыш и 
Карлсон» ф.1, «Чучело-
Мяучело», «Волшебный 
клад»

07.00, 11.00 Худ.фильм «Все 
дело в брате»

08.15, 12.15 Мультфильм 
«Исполнение желаний», 
«Сказка про лунный 
свет»

15.00 Худ.фильм «Ариэль»
16.20 Мультсериал 

«Карлсон вернулся» 
ф.2, «Будь здоров!»

17.00 Мультфильм «Синяя 
птица»

17.50 Мультфильм «Тайна 
третьей планеты»

наше КИно
07.00 «Солдат Иван 

Бровкин»
09.00 «Любовь, пред-

вестие печали...»
11.00 «Контрабандист»
13.00 «Четыре страницы 

одной молодой жизни»
14.30 «Путешествие будет 

приятным»
16.00, 17.30 «Благочести-

вая Марта»
19.00 «Иван Бровкин на 

целине»
21.00 «Рой»
23.30 «У матросов нет во-

просов!»
01.00 «Я служу на границе»
02.30 «Доброта»
04.00 «Пробуждение»
05.30 «Деревенская 

история»

КИноКлуБ
06.05 Худ.фильм «Опас-

ный квартал»
08.00 Худ.фильм «Аманда»
09.30 «Плюс кино»
10.00, 02.10 Худ.фильм 

«Один день»
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Деньги на двоих»
14.05 Худ.фильм «Дьявол 

и госпожа Д»
16.00 Худ.фильм «Убить 

пересмешника»
18.15 Худ.фильм «Три 

беглеца»
20.00 Худ.фильм «Джейн 

Эйр»
22.00 Худ.фильм «Амери-

канский ниндзя»
00.00 Худ.фильм «Голово-

кружение»

ноСтальГИЯ
05.00 «Человек и закон»
05.50 «Песни на стихи Е. 

Долматовского»
06.15 «Сиди и смотри»
06.40 Худ.фильм «Красное 

и черное» 5 серия
08.00, 02.00 «Программа 

«А»
09.00 «Колба времени»
10.00 Программа «ТЕМА»
11.00 «До и после ...»
12.15 «Под знаком зодиака. 

Дева»
13.45 «Песня-76»
15.00 Худ.фильм «Всем - 

спасибо!..»
16.30 «Автограф по 

субботам»
17.00 «Музыкальный 

кинозал»
18.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
19.00 «Мастера искусств» 

Ефим Копелян
20.00 «Что? Где? Когда?»
22.30 «Немного о себе»
23.00 «Ступени»
23.45 «Звуковая дорожка»
00.40 Худ.фильм «Красное 

и черное» 4 серия
04.00 «Кинотавр»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
2 серия -»Друзья и 
враги»

20.00 Сериал «Катерина - 
2. Возвращение любви». 
7 серия

21.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.1. «Братья по 
крови». 4 серия

22.00 Худ.фильм «Джек 
Восьмеркин - «амери-
канец». 1 серия

23.30 Худ.фильм «Джек 
Восьмеркин - «амери-
канец». 2 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
3 серия «Маша»

02.00 Сериал «Катерина - 
2. Возвращение любви». 
8 серия

03.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.2. «Роман с 
убийцей». 1 серия

TV 1000
03.00 Драма «Умереть 

заново»
05.00 Комедия «Выход на 

сцену»
07.00 Боевик «Мисс Конге-

ниальность»
09.10 Драма «Выборы»
11.00 Комедия «Бестол-

ковый»
13.00 Драма «Мальчики 

возвращаются»
15.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

16.50 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница 
гробниц - Колыбель 
жизни»

19.00 Комедия «Коэффи-
циент интеллекта»

21.00 Боевик «Перевоз-
чик 3»

22.50 Боевик «Блэйд»
01.00 Боевик «Блэйд 2»

«2+2»
08.00 Журнал Лиги Чемпи-

онов УЕФА
08.45 Мультсериал «Огги 

и кукарачи-3» (1)
09.30, 10.35, 11.40 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями» (1)

12.45 «Убить марсианина»
13.50 «Воздушные прово-

кации»
14.55 «Сучья война»
16.00 «Золото бездны»
17.20 Чемпионат Украины 

по футболу.7 Тур. Сезон 
2012-2013. «Днепр» 
- «Волынь»(Прямая 
трансляция)

19.30 Чемпионат Украины 
по футболу.7 Тур. Сезон 
2012-2013. «Металлист» 
- «Кривбасс»(Прямая 
трансляция)

21.30 «Профутбол»
22.30 Худ.фильм «Огнен-

ный шторм» (2)
00.45, 01.45, 02.35 Сериал 

«Сыновья анархии-2» 
(2)

03.20 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Мир 

будущего»
06.00 Боевик «Чаттахучи»
08.00 Боевик «Такси 4»
10.00 Драма «Райский 

проект»
11.50 Комедия «На трез-

вую голову»
14.00 Драма «Заключен-

ные»
15.50 Триллер «Город 

призраков»
18.00 Боевик «Вальгалла. 

Сага о викинге»
20.00 Драма «Бешеный 

бык»
22.20 Триллер «Зона пре-

ступности»
00.05 Мягкая эротика 

«Нежные крошки»
01.20 Мягкая эротика 

«Безбашенные кра-
сотки»

02.30 Мягкая эротика «Со-
блазны стриптиза»

доМ КИно
03.00 Сериал «Адъютанты 

любви» закл
03.50 Худ.фильм «При-

казано женить»
05.30 Худ.фильм «Калина 

красная»
07.15 Худ.фильм «Кре-

постная актриса»
08.55 Худ.фильм «Одиноч-

ное плавание»
10.25 Худ.фильм «Гранато-

вый браслет»
11.55, 02.55 «Окно в кино»
12.00 Худ.фильм «Третье 

желание»
13.20 Сериал «Сваты - 4» 

5-8 серия
16.55 Худ.фильм «Обитае-

мый остров. Схватка»
18.40 Худ.фильм «Од-

нажды двадцать лет 
спустя»

20.00 Худ.фильм «Дев-
чата»

21.35 Худ.фильм «Лучший 
друг моего мужа»

23.20 Худ.фильм «Куда 
исчез Фоменко?»

00.35 Худ.фильм «Мело-
дия на два голоса»

ЮМор тБ
05.00 Худ.фильм «Зо-

лушка»
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 Худ.фильм «О бед-

ном гусаре замолвите 
слово» 2 серия

13.00 Гуморины из 
торбины

15.00 Худ.фильм «Агенты 
КГБ также влюбляются»

18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Худ.фильм «Система 

«Ниппель»

mAXXI-TV
06.30, 08.35, 18.15, 00.30 

MaxxiМузыка
07.40 «Сбросим лишнее»
08.00 «Сделано руками»
08.55, 13.20 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.30 Йога
09.45, 14.45, 17.55 Союз-

мультфильм
10.20, 19.10, 21.20 Все 

про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40, 20.50 «Игры силь-

нейших»
12.50 Фестиваль ТВ-Старт
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.30 «В поисках новых 

впечатлений»
20.05 «Женские откро-

вения»
21.30 Разговоры про это
22.05 Худ.фильм «Просто 

десерт» I

Неділя, 26 серпня
Cхід 6.04 Захід 19.55
Тривалість дня 13.51

Схід 16.28.. 
     Захід...

КозерігІпполіт

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

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 20 серпня ВІВТОРОК, 21 серпня СЕРЕДА, 22 серпня ЧЕТВЕР, 23 серпня П’ЯТНИЦЯ, 24 серпня СУБОТА, 25 серпня НЕДІЛЯ, 26 серпня
СПорт 1

07.30, 16.30, 01.10 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- Аякс

10.00, 21.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Спартак - Рубин

11.55, 03.30 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Обзор

12.30, 23.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Херенвен

14.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Лидс - Вул-
верхэмптон

17.05, 04.00 Теннис АТР Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
Финал. Типсаревич - 
Белуччи

20.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

01.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Мордовия - ЦСКА

06.50 Первый украинский 
гольф опыт

СПорт 2
06.45, 14.20, 00.20 Формула-1 на 

воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

07.50, 22.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал Четырех. 
1/2 финала. ЦСКА - Летувос 
Ритас

09.30, 21.05 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.00, 01.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- Аякс

11.55, 05.05 Гольф. Первый 
украинский опыт

12.25, 19.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Спартак - Рубин

15.30, 03.20 Бадминтон. 
Singapore Open. 1/2 финала. 
Женщины

16.15, 04.05 Бадминтон. 
Singapore Open. 1/2 финала. 
Мужчины. Пары

17.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Херенвен

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

05.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Мордовия - ЦСКА

EurosporT
09.30, 15.00, 20.30 Прыжки на 

лыжах. Летний Гран-при. 
Хинтерцартен

10.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Гана - США

12.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. КНДР - Норвегия

13.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20, 18.45, 
01.30 лет. Женщины. Группо-
вой этап. Германия - Китай

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 2

17.00, 00.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 3

21.45 Вот это да!!!
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

23.30 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.55, 03.10 

Футбол NEWS
06.10, 12.40 Ман Сити - Саутгем-

птон. Чемпионат Англии
08.10 Уиган - Челси. Чемпионат 

Англии
10.15 Барселона - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
12.10, 17.30 Futbol Mundial
14.40 Футбол: Грустно и 

смешно
15.00 Черноморец - Шахтер. 

Чемпионат Украины
17.00 Док.фильм «Реал 

Мадрид - чемпион Ла Лиги 
2011/2012»

17.55 Чемпионат Англии. 
Обзор тура. Премьера

18.55 Чемпионат Испании. 
Обзор тура. Премьера

19.55 LIVE. Депортиво - Осасу-
на. Чемпионат Испании

21.55 LIVE. Эвертон - МЮ. Чем-
пионат Англии

23.55, 03.25 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

01.10 Депортиво - Осасуна. 
Чемпионат Испании

04.25 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

05.25 Программа передач

СПорт 1
07.30, 04.50 Чемпионат мира по 

гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

08.05, 03.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

09.10 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

09.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Херенвен

11.40, 22.55 Теннис АТР Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
Финал. Типсаревич - 
Белуччи

14.50, 20.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- Аякс

16.45 Первый украинский 
гольф опыт

17.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Кардифф 
Сити - Хаддерсфилд Таун

19.15 Гольф. PGA. Wyndham 
Championship. Обзор

20.20 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

02.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Спартак - Рубин

05.20 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Мордовия - ЦСКА

СПорт 2
07.30, 14.50, 01.15 Формула-1 на 

воде 2012. Гран-при Украи-
ны, Вышгород. Гонки

08.30, 20.40 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал Четырех. 
Матч за 3-те место. Летувос 
Ритас - Локомотив

10.00, 18.45 Футбол. Англия
11.55 Гольф. Первый украин-

ский опыт
12.25, 02.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Херенвен

14.20, 22.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

15.50, 04.10 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Женщины. Пары

16.40, 04.55 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Женщины

17.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

22.15 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

23.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- Аякс

EurosporT
09.30, 16.00 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 3
10.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 20, 14.45, 
19.45 лет. Женщины. Группо-
вой этап. Германия - Китай

11.55 Бизнес класс. Журнал
12.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Гана - США

13.30, 18.45, 01.30 Прыжки на 
лыжах. Летний Гран-при. 
Хинтерцартен

17.00, 00.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 4

21.00 Бокс. Международный 
турнир. Тяжелый вес

22.00 Бокс. Международный 
турнир. США. Тяжелый вес

00.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал

00.25 Технология чемпионов. 
Журнал

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.00 

Футбол NEWS
06.10 Металлург Д - Таврия. 

Чемпионат Украины
08.10, 17.15, 01.00 Эвертон - МЮ. 

Чемпионат Англии
10.15 «Один на один с Гамулой». 

В. Ващук
10.45 Черноморец - Шахтер. 

Чемпионат Украины
12.40, 13.40, 16.15, 23.45, 03.15 

Чемпионат Испании. Обзор 
тура

14.40 Док.фильм «Реал 
Мадрид - чемпион Ла Лиги 
2011/2012»

15.10 Futbol Mundial
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Футбол: Грустно и 

смешно
19.15 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура. Премьера
19.45 Ворскла - Динамо. Чемпи-

онат Украины
21.45 Ман Сити - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии
04.15 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
05.10 Программа передач

СПорт 1
07.15, 13.20, 21.10 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

08.20 Первый украинский 
гольф опыт

08.50, 16.10 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Обзор

09.30, 19.15 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Спартак

11.25 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Эредивизие

14.25, 04.05 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Женщины. Пары

15.10, 04.45 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Женщины

16.45, 22.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

17.20 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Неймеген - Аякс

22.15 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Сезон 2012-2013. Обзор

23.25 Футбол. Англия
01.15 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при России, Казань. Гонки
02.15 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. Эредивизие

СПорт 2
06.00, 11.50, 18.55, 00.45 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
06.30, 17.10 Гольф. Первый 

украинский опыт
07.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Херенвен

08.55, 14.15, 23.10 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Огляд

09.55, 21.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал Четырех. 
Финал. ЦСКА - УНИКС

12.20, 01.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Спартак - Рубин

15.20, 04.20 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Мужчины. Пары

16.20, 05.15 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Смешаные пары

17.40, 03.10 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

19.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Неймеген - Аякс

00.10 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Сезон 2012-2013. Обзор

EurosporT
09.30, 16.15 Велоспорт. Вуэльта
10.15 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Мексика - Швейцария

12.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Италия - Южная Корея

14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Бразилия - Нигерия

15.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Япония - Новая Зеландия

17.00, 01.20 Велоспорт. Вуэльта
18.45, 18.50, 19.00, 01.10 Бизнес 

класс. Журнал
18.55 Event Discovery. Журнал
19.05, 01.05 Избранное по средам
19.10 Конный спорт. Конкур. 

Сан Патриньяно
20.10 Конный спорт. Кубок 

наций. Хикстед
21.10 Конный спорт. Выездка. 

Фальстербро
22.10 Новости конного спорта
22.15, 23.15 Выбор месяца. 

Журнал
22.20 Гольф. Evian Masters
23.20 Гольф. USPGA. Wyndham 

Championship
00.20 Гольф. Европейский тур. 

Johnnie Walker Classic
00.50 Выбор Алексии. Журнал
00.55 Новости гольфа
01.00 Новости парусного спорта
01.15 Направление - спорт. 
02.15 Вот это да!!!

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.00 

Футбол NEWS
06.10 Говерла - Металлист. 

Чемпионат Украины
08.10 Депортиво - Осасуна. 

Чемпионат Испании
10.15 «Один на один с Гамулой». 

В. Грачев
10.45 Металлург Д - Таврия. 

Чемпионат Украины
12.40 Барселона - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
14.40 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
15.40, 21.15, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
16.00 Мальорка - Эспаньол. 

Чемпионат Испании
18.00, 20.40, 21.30 Футбол LIVE
18.40 LIVE. Оболонь - Арсенал 

Б.Ц. Кубок Украины
21.40 LIVE. Челси - Рединг. 

Чемпионат Англии
23.45 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
01.00 Ман Сити - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии
03.15 Оболонь - Арсенал Б.Ц. 

Кубок Украины
05.10 Программа передач

СПорт 1
06.00, 11.05, 19.00, 03.15 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

07.05, 02.20 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

08.05, 18.20, 04.15 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

08.40, 20.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- Аякс

12.10, 20.00 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Обзор

12.40 Футбол. Англия
14.35, 04.45 Бадминтон. 

Singapore Open. Финал. 
Мужчины. Пары

15.35, 05.35 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Смешаные пары

16.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Херенвен

21.00 Гольф. PGA Tour. The 
Barclays. CША. Первый 
день. LIVE

СПорт 2
06.05, 10.10 Футбол. Англия
07.55, 20.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

09.00, 15.35, 00.10 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

09.35 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

12.00 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

12.35 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. Гонки

13.40, 03.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал Четырех. 
Финал. ЦСКА - УНИКС

16.15 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Неймеген - Аякс

18.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

19.05, 05.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Херенвен

22.05 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open Северная 
Каролина, США. 1/4 финала. 
1-й матч LIVE

00.45 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

01.20 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Мордовия - ЦСКА

EurosporT
09.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Германия - Китай

10.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20, 18.45 
лет. Женщины. Групповой 
этап. Гана - Германия

12.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Бразилия - Нигерия

13.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Норвегия - Канада

15.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 5

17.00, 01.05 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 6

20.00 Теннис. Турнир WTA. Нью 
- Хейвен. 1/4 финала

23.45 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. Швеция

01.00 Бизнес класс. Журнал
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.00 

Футбол NEWS
06.10 Депортиво - Осасуна. 

Чемпионат Испании
08.10, 17.30 Челси - Рединг. 

Чемпионат Англии
10.15 «Один на один с Гамулой». 

О. Саленко
10.45 Говерла - Металлист. Чем-

пионат Украины
12.40, 19.30 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.40, 01.00 Оболонь - Арсенал 

Б.Ц. Кубок Украины
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура
16.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
20.30, 03.15 Барселона - Сосье-

дад. Чемпионат Испании
22.45 Ворскла - Динамо. Чем-

пионат Украины
05.10 Программа передач

СПорт 1
06.30 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

07.35, 20.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

08.05, 17.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

08.35, 17.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - АЗ

10.30, 02.20 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Се-
верная Каролина, США. 1/4 
финала. 1-й матч

12.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

14.00, 04.30 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Се-
верная Каролина, США. 1/4 
финала. 2-й матч

16.25 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

19.25 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

21.00 Гольф. PGA Tour. The 
Barclays. CША. Второй день. 
LIVE

СПорт 2
07.10, 11.15, 02.15 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
07.45 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

08.20, 15.15, 04.40 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Спартак - Рубин

10.10, 18.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

11.50, 17.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

12.25, 02.50 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Мужчины. Пары

13.20 Футбол. Англия
17.45, 03.55 Бадминтон. 

Singapore Open. Финал. 
Женщины. Пары

19.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Мордовия - ЦСКА

21.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013. Болтон - Ноттингем. 
LIVE

23.50 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open Северная 
Каролина, США. 1/2 финала. 
1-й матч

EurosporT
09.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Гана - Германия

10.15 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 6

10.55 Технология чемпионов. 
Журнал

11.00, 12.15 Пляжный футбол. 
Евролига. Нидерланды. 
Групповой этап

13.30, 18.45 Снукер. Турнир 
EPTC. Германия. День 1

17.00, 01.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 7

22.00 Бокс. Бои в тяжелом весе
23.55 Бизнес класс. Журнал
00.00 Теннис. Турнир WTA. Нью 

- Хейвен. 1/2 финала
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.55, 03.10 

Футбол NEWS
06.10 Эвертон - МЮ. Чемпионат 

Англии
08.10 Оболонь - Арсенал Б.Ц. 

Кубок Украины
10.15 Ворскла - Динамо. Чемпи-

онат Украины
12.15 Челси - Рединг. Чемпио-

нат Англии
14.15 Док.фильм «Les Arbitres» 

(украинские субтитры)
15.40, 22.15 Футбол NEWS. LIVE. 

Iнформацiйна Программа
16.00 Ман Сити - Саутгемптон. 

Чемпионат Англии
18.00 Futbol Mundial. Премьера
18.30, 20.55 Футбол LIVE
18.55 LIVE. Заря - Ворскла. 

Чемпионат Украины
21.25 LIVE. Боруссия Д - Вердер. 

Чемпионат Германии
23.25 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. Пре-
мьера

23.55 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

00.25 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

01.10 Заря - Ворскла. Чемпио-
нат Украины

03.25 Боруссия Д - Вердер. 
Чемпионат Германии

05.25 Программа передач

СПорт 1
06.45, 16.20 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
07.15 Первый украинский 

гольф опыт
07.45, 04.05 Теннис. АТР. 

Winston-Salem Open. Се-
верная Каролина, США. 1/2 
финала. 1-й матч

10.10 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

10.45 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. 1/2 финала. 
2-й матч

13.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

14.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Рубин. LIVE

16.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Лестер. LIVE

19.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Болтон - Ноттингем

21.00 Гольф. PGA Tour. The 
Barclays. CША. Третий день. 
LIVE

02.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Рубин

СПорт 2
06.35, 02.15 Бадминтон. 

Singapore Open. Финал. 
Женщины

07.40 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Смешаные 
пары

08.30, 03.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген 
- Аякс

10.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 - 
2013. Болтон - Ноттингем

12.20, 21.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

14.00 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open Северная 
Каролина, США. 1/2 финала. 
2-й матч

16.15 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

17.10 Гольф. Первый украин-
ский опыт

17.45, 05.40 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Рубин

19.35 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open Северная Каро-
лина, США. Финал. LIVE

22.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 - 
2013. Блекберн - Лестер

00.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - АЗ

05.05 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

EurosporT
09.30 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 7
10.30, 18.45, 01.45 Снукер. Тур-

нир EPTC. Германия. День 2
15.00 Автоспорт. Мировая 

серия Рено. Сильверстоун 
(Великобритания). Заезд 1

16.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Хакуба 
(Япония)

17.00, 00.45 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 8

22.30 Теннис. Турнир WTA. Нью 
- Хейвен. Финал

23.45 Пляжный футбол. Евро-
лига. Нидерланды

03.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 23.40, 01.55, 04.10 

Футбол NEWS
06.15, 11.00 Чемпионат Испа-

нии. Предисловие к туру
06.45, 13.30, 18.55 Чемпионат 

Италии. Предисловие к туру
07.15, 14.00 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
07.45 Самые смешные футболь-

ные моменты
08.10 Боруссия Д - Вердер. 

Чемпионат Германии
10.00, 14.25, 16.40, 21.25, 22.30 

Футбол NEWS. LIVE
10.25 «Один на один с Гамулой». 

Л. Михел
11.30 Заря - Ворскла. Чемпио-

нат Украины
14.40 LIVE. Суонси - Вест Хем. 

Чемпионат Англии
16.55 LIVE. Ильичевец - Говерла. 

Чемпионат Украины
19.25 LIVE. Челси - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
21.40 LIVE. Ювентус - Парма. 

Чемпионат Италии
23.55 LIVE. Малага - Мальорка. 

Чемпионат Испании
02.10 Ильичевец - Говерла. 

Чемпионат Украины
04.25 Futbol Mundial
04.55 Программа передач

СПорт 1
06.30 Теннис. АТР. Winston-

Salem Open. Северная 
Каролина, США. 1/2 финала. 
2-й матч

08.55, 20.30 Первый украин-
ский гольф опыт

09.30 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. 1/2 финала. 
Финал

11.50 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Локомотив - Динамо (М). 
LIVE

14.35 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Смешаные 
пары

15.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейенор. LIVE

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ. LIVE

19.30 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

21.00 Гольф. PGA Tour. The 
Barclays. CША. Четвертый 
день. LIVE

02.00 Профилактика

СПорт 2
07.35 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Финал Четырех. Финал. 
ЦСКА - УНИКС

09.30, 15.30, 21.30 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

10.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Рубин

11.55 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

13.00 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open Северная 
Каролина, США. Финал

16.05 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Женщины

17.05, 23.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Локомотив - Динамо 
(М)

19.00 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

19.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейенорд

22.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

02.00 Профилактика

EurosporT
09.00 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Хакуба 
(Япония)

10.45 Супербайк. Чемпионат 
мира. Москва (Россия). 
Квалификация

11.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Москва (Россия). Заезд 1

11.45 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Сильверстоун 
(Великобритания). Заезд 2

12.45, 20.00 Снукер. Турнир 
EPTC. Германия. День 3

14.30 Супербайк. Чемпионат 
мира. Москва (Россия). 
Заезд 2

15.30 Велоспорт. Гран при Плуэ
17.15 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 9
18.45 Автоспорт. World 

Endurance Championship. 
Сильверстоун (Велико-
британия)

21.00 Снукер. Турнир EPTC. 
Германия. Финал

23.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Италия - Нигерия

00.00 Мотоспорт. Суперспорт. 
Чемпионат мира. Москва 
(Россия)

00.55 Технлогия чемпионов. 
Журнал

01.00, 02.15 Мотоспортивный 
уикенд

01.15 Велоспорт. Pro cycling 
challenge. США. Этап 7

02.10 Бизнес класс. Журнал
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00 Футбол NEWS
06.10 Малага - Мальорка. 

Чемпионат Испании
08.10 Ильичевец - Говерла. 

Чемпионат Украины
10.00, 14.25, 16.40 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Футбол: Грустно и 

смешно
10.45 Док.фильм «Футбол «на 

гора»
11.30, 14.00 Futbol Mundial
12.00 Челси - Ньюкасл. Чемпио-

нат Англии
14.40 Ювентус - Парма. Чемпи-

онат Италии
16.55 LIVE. Металлург З - Метал-

лург Д. Чемпионат Украины
18.55 LIVE. Шахтер - Карпаты. 

Чемпионат Украины
20.55 LIVE. Таврия - Арсенал. 

Чемпионат Украины
22.55 Осасуна - Барселона. Чем-

пионат Испании. Премьера
00.55 Шахтер - Карпаты. Чемпи-

онат Украины
02.55 Металлург З - Металлург 

Д. Чемпионат Украины
05.00 Программа передач
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Ответы:
По горизонтали:

2. Скафандр. 8. Маяк. 9. Анархия. 10. Лобзик. 11. Галера. 12. Ежевика. 14. Спринт. 
17. Салат. 19. Книксен. 22. Право. 23. Навар. 24. Диаграмма. 26. Дрель. 27. Бекон. 
29. Спальня. 32. Маска. 34. Брелок. 37. Ножницы. 39. Амулет. 40. Шампур. 41. Чебурек. 
42. Кеды. 43. Адиабата.

По вертикали:
1. Карабин. 2. Скребок. 3. Атлас. 4. Амбар. 5. Ракетка. 6. Травма. 7. Диск. 13. Автаркия. 

15. Пенка. 16. Испарение. 17. Соната. 18. Ливень. 19. Кардамон. 20. Индекс. 21. Судь-
ба. 25. Масло. 28. Кубышка. 30. Лягушка. 31. Надежда. 33. Конфуз. 35. Лапша. 36. Карта. 
38. Обед. 

g Кроссворд

По горизонтали:
2.  Водонепроницаемый костюм. 

8.  Башня с сигнальными огнями на 
берегу моря. 9.  Стихийность в осу-
ществлении чего-нибудь. 10.  Ручной 
инструмент для выпиливания из-
делия. 11.  Военное гребное судно, 
применявшееся до 18 в. 12. Ягода ку-
старникового растения. 14. Соревно-
вание по бегу на короткие дистанции. 
17.  Травянистое овощное растение, 
листья которого идут в пищу в сы-
ром виде. 19. Реверанс. 22. Основа-
ние, причина. 23. Прибыль, нажива, 
барыш. 24.  Графическое изображе-
ние соотношения каких-либо ве-
личин. 26.  Механизм для вращения 
сверла. 27.  Специальным образом 
приготовленная свинина. 29.  Одна 
из комнат в квартире. 32. Специаль-
ная масса, накладываемая на лицо, 
для омоложения и оздоровления 
кожи. 34.  Небольшое украшение в 
виде маленькой подвески. 37. Режу-
щий инструмент из двух раздвигаю-
щихся лезвий с кольцеобразными 
ручками. 39.  Предмет, который, по 
суеверным представлениям, спо-
собен охранять его владельца от 
бедствий. 40.  Заострённый металли-
ческий стержень для приготовления   
шашлыка. 41.  Восточное кушанье. 
42. Спортивная обувь. 43. Линия, изо-
бражающая процесс, происходящий 

в теплоизолированной системе.

По вертикали:
1.  Облегчённая короткостволь-

ная винтовка. 2.  Орудие, лопатка 
для соскабливания чего–нибудь. 
3.  Сорт гладкой и блестящей шёлко-
вой ткани. 4. Сооружение для хране-
ния зерна, муки. 5.  Спортивный сна-
ряд для игры в теннис, бадминтон. 
6.  Повреждение организма, вызван-
ное внешним воздействием, нервное 
потрясение. 7.  Предмет в виде пло-
ского круга. 13. Экономическая поли-
тика, направленная на обособление 
национального или регионального 
хозяйства. 15.  Плёнка на остывшем 
молоке, киселе. 16.  Переход вещест-
ва из жидкого состояния в газообраз-
ное. 17. Музыкальное произведение. 
18. Проливной дождь. 19. Пряновку-
совое растение. 20.  Статистический 
показатель, характеризующий изме-
нение тех или иных явлений. 21. Ход 
событий, направление их развития в 
жизни человека. 25. Особый вид кра-
сок. 28.  Широкий глиняный сосуд. 
30.  Бесхвостое земноводное с длин-
ными задними ногами. 31. Ожидание 
чего-нибудь радостного, приятного. 
33. Состояние смущения, неловкости. 
35.  Мучное изделие. 36.  Чертёж по-
верхности небесного тела. 38.  Пере-
рыв в работе в середине дня. 

g Заявление о намерениях
1. Инвестор (заказчик). ОАО «Южный горно-обогатитель-

ный комбинат».
Почтовый адрес. ОАО «ЮГОК», г. Кривой Рог, Днепропетров-

ская обл., 50026.
2. Местоположение площадки строительства. Планируе-

мая деятельность предусмотрена на промплощадке ОАО «ЮГОК» в 
Ингулецком районе г. Кривого Рога Днепропетровской области.

3. Характеристика деятельности (объекта), техниче-
ские и технологические данные.

Проектом предусматривается замена трех устаревших паро-
вых котлов ДКВР-2,5/13 и вспомогательного оборудования на 
три водогрейных котла КОЛВИ-3000 (тепловой мощностью 3000 
кВт) со вспомогательным оборудованием. Каждый котел (термо-
блок) состоит из двух водогрейных котлов КОЛВИ-1500 с газовой 
горелкой CUENOD C210.

Суммарная тепловая нагрузка максимально составляет 7,89 
МВт (6,78 Гкал/ч). Установленная мощность котельной – 9,0 МВт. 
Котельная вырабатывает теплоноситель – воду с параметрами 
90…70°С для нужд отопления. Температура воды для горячего 
водоснабжения 40/55°С.

Котельная работает на природном газе. Газоснабжение ко-
тельной предусматривается от газопровода среднего давления. 
Для учета расхода газа в котельной устанавливаются измери-
тельные диафрагмы для общего технологического и поагрегат-
ного учета расхода газа. Годовой расход газа котельной состав-
ляет 1723873,0 м3.

Для более экономного сжигания природного газа проектом 
предусматривается использование температуры уходящих га-
зов для подогрева воды в обратном трубопроводе, проходящем 
через теплоутилизаторы.

Компенсация утечек сетевой воды производится подпиточной 
водой, прошедшей через водоумягчительную установку и установку 
химической деаэрации. Система теплоснабжения – закрытая.

Горячая вода для технологических нужд (буровые работы, за-
правка техники) поступает в баки-аккумуляторы горячей воды 
(2 шт. по 60 м3 каждый) с тепловой изоляцией (напыление из 
пенополиуретана), установленные снаружи здания котельной. К 
бакам-аккумуляторам горячая вода подводится по трубопрово-
ду, проложенному по существующим опорам.

Котельная укомплектована счетчиками расхода холодной 
воды, установленными на вводе водопровода в здание ко-
тельной, на трубопроводе заправки баков, на линии подпитки. 
Для слива воды из трубопроводов и оборудования в котельной 
устроена система канализации.

Для отвода продуктов сгорания проектом предусматрива-
ются газоходы от каждого котла КОЛВИ-1500, входящего в котел 
(термоблок) КОЛВИ-3000, которые объединяются в общий газо-
ход. По общему газоходу продукты сгорания поступают в тепло-
утилизатор, после которого дымососом подаются по стальным 
газоходам в борова. Далее по боровам дымовые газы поступают 
в существующую дымовую трубу.

На каждом газоходе установлены взрывные клапаны.
Существующая кирпичная дымовая труба (диаметр у основа-

ния – 1610,0 мм, диаметр устья – 1300,0 мм) общая для трех 
котлов КОЛВИ-3000. Высота дымовой трубы 25,0 м.

Котельная работает с постоянным присутствием обслужива-
ющего персонала.

4. Социально-экономическая необходимость плани-
руемой деятельности. Положительный социально-экономи-
ческий аспект проектируемой деятельности заключается в уста-
новке водогрейных котлов КОЛВИ-3000 (3 шт.) взамен морально 
устаревших и исчерпавших свой технический ресурс паровых 
котлов ДКВР-2,5/13 (3 шт.), что решит проблему обеспечения 
увеличившейся потребности в тепле и горячей воде потребите-
лей, расположенных на территории ОАО «ЮГОК».

5. Потребность в ресурсах при строительстве и эксплуатации
Земельных. Не требуется.
Сырьевых. Не требуется.
Энергетических. Природный газ – 1723873,0 м3/год.
Водных. Вода питьевого качества (эксплуатация котельной 

– 1712,0 м3/год и для приготовления горячей воды на технологи-
ческие нужды потребителей ОАО «ЮГОК» – 18200,0 м3/год).

Трудовых. Не требуется.
6. Транспортное обеспечение. Транспортное обеспечение 

при реконструкции котельной осуществляется подрядными ор-
ганизациями и силами заказчика.

7. Экологические и прочие ограничения планируемой 
деятельности. Органами государственной исполнительной 

власти и эксплуатирующими организациями ограничения по от-
ношению к проектируемой деятельности не выдвигались.

8. Необходимая эколого-инженерная подготовка и 
защита территории. Проведение специальной эколого-инже-
нерной подготовки и мероприятий по защите территории для 
осуществления планируемой деятельности не требуется.

9. Возможные воздействия проектируемой деятель-
ности на окружающую среду и виды воздействий:

Климат и микроклимат. В ходе планируемой деятельности 
в период эксплуатации котельной тракторного парка в атмос-
ферный воздух будут выделяться парниковые газы в объеме 
3246,204 т/год, в том числе: диоксид углерода (углекислый газ) 
– 3246,14 т/год, азота оксид (N2O) – 0,006 т/год, метан – 0,058 т/год.

Воздушная среда. В ходе планируемой деятельности от 
источников реконструируемой котельной тракторного парка 
выбрасываются в атмосферный воздух загрязняющие вещества 
в объеме 3255,274 т/год, в том числе парниковые газы в объ-
еме 3246,204 т/год. Максимальные приземные концентрации 
загрязняющих веществ, создаваемые планируемым источником 
выбросов, достигнут в рассматриваемом районе величины 0,23 ПДК 
(азота диоксид) и в ближайших жилых массивах и природно-запо-
ведных объектах не превысят предельно допустимых значений.

Геологическая среда. В ходе эксплуатации котельной трак-
торного парка воздействие на геологическую среду не оказывается.

Водная среда. В ходе эксплуатации реконструируемой 
котельной предусматривается потребление воды питьевого 
качества в объеме 1712,0 м3/год, в том числе: 206,0 м3/год – на 
заполнение системы горячего водоснабжения и оборудования 
(котлов) один раз в год, 773,1 м3/год – на подпитку системы те-
плоснабжения для восполнения безвозвратных потерь утечки и 
испарения, 11,55 м3/год – на регенерацию (регенерация произ-
водится один раз в 5 суток), 70,0 м3/год – на смыв полов, 651,0 
м3/год – на хозяйственно-бытовые нужды обслуживающего 
персонала котельной.

Для приготовления горячей воды на технологические нужды 
потребителей ОАО «ЮГОК» планируется потреблять 18200,0 м3/
год воды питьевого качества.

Производственные стоки в объеме 287,6 м3/год (11,55 м3/
год – после регенерации, 206,0 м3/год – спуск воды из систе-

мы один раз в год, 70,0 м3/год – от смыва полов) отводятся в 
существующую производственную канализацию ОАО «ЮГОК», 
хозяйственно-бытовые стоки в объеме 651,0 м3/год отводятся 
в существующую хозяйственно-бытовую канализационную сеть.

Почвы, земельные ресурсы. Проектируемая деятель-
ность предусмотрена на территории существующей котельной 
тракторного парка, в пределах земельного отвода ОАО «ЮГОК». 
Дополнительного отвода земельных площадей не требуется.

Растительный и животный мир, заповедные объекты. 
Состояние сложившихся в районе деятельности биотопов флоры 
и фауны существенным образом не изменится.

Планируемая деятельность не приведет к нарушению при-
родных связей и к потере научной ценности ближайших объек-
тов природно-заповедного фонда.

Окружающая социальная среда (население). Социаль-
ная организация близлежащих территорий, условия прожива-
ния местного населения, деятельность жилищно-гражданских 
объектов в ходе планируемой деятельности не нарушаются.

Окружающая техногенная среда. В результате планиру-
емой деятельности нарушение эксплуатационной надежности 
и сохранности близлежащих техногенных объектов не наступит.

10. Отходы производства. В ходе реконструкции ко-
тельной тракторного парка образуются отходы производства 
IV класса опасности – строительный мусор (102,936 т за весь 
период реконструкции) и лом черных металлов (1,99 т за весь 
период реконструкции). В ходе эксплуатации реконструирован-
ной котельной будет образовываться отход IV класса опасности 
(твердые бытовые отходы – 0,744 т/год). Все образующиеся 
производственные отходы организованно собираются, хранятся, 
а затем передаются по договору специализированным предпри-
ятиям для вывоза, накопления, регенерации или утилизации.

11. Объем выполнения ОВОС. Материалы ОВОС выполня-
ются в виде отдельной книги в объеме требований ДБН А.2.2-1-
2003. Заявление об экологических последствиях деятельности 
выполняются в виде отдельной книги в объеме требований ДБН 
А.2.2-1-2003.

12. Участие общественности. Ознакомление с материала-
ми проекта и ОВОС – у заказчика, по адресу: 50026, г. Кривой Рог, 
ОАО «Южный горно-обогатительный комбинат».

Подяка!
Шановний  

Геннадію Олександровичу!

Педагогічний, батьків-
ський та учнівський колек-
тиви Криворізької загаль-
ноосвітньої школи № 75 
щиро вдячні депутату 
Дзержинської районної  

у місті ради 

Пономаренку Геннадію 
Олександровичу 

за турботу про наш на-
вчальний заклад.

Матеріальна допомога для 
виконання ремонтних робіт 
школи та на встановлення 
дитячого спортивного комп-
лексу – це неоціненний прояв 
уваги до здоров’я дітей.

Вельмишановний Ген-
надію Олександровичу, 
прийміть наше шану-
вання та подяку.

З повагою батьківський  
комітет КЗШ № 75.

РЕМОНТ И ПЕРЕТЯЖКА
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАССРОЧКА 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
решетки, оградки, заборы, 

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

Як правильно 
медку  
сьорбнути?
Хто, крім бджіл, роз-
бирається в меді на 
професійному рівні? 
Правильно – пасічник. 
Сьогодні на сторінках 
газети вони діляться з 
читачами хитрощами ви-
бору правильного меду.

На ринках і виставках важли-
во вміти відрізнити натураль-
ний мед від підробки. Що зро-
бити, щоб не помилитися і за-
мість баночки здоров’я не купи-
ти літр цукрового сиропу?
Справжній мед не буває рід-

ким, він в’язкий. Сповзає гус-
тою стрічкою, а коли ллється, 
утворює гірку. Візьміть з собою 
дерев’яну паличку: мед на неї по-
винен намотуватися стрічкою.
Якщо мед зацукрований, це 

не означає, що він ненатураль-
ний. Не кристалізуються тільки 
досить рідкісні види меду – білої 
акації та гірського каштана.
Попросіть спробувати мед на 

смак. Якщо від нього відразу дере 
в горлі або виникає відчуття пе-
чіння, значить він натуральний і 
якісний. Хоча іноді для досягнен-
ня цього ефекту можуть додавати 
перець. Відчуєте в’язкість язиком 
– отже, в меді є домішки (крох-
маль, гліцерин, манка та ін.).
Не існує в природі меду ма-

линового, обліпихового, з шип-
шини, женьшеню, лимонника. 
Ці рослини нектар не виділяють 
– тільки пилок.
Якісний мед повинен бути 

чистим і однорідним на вид. Але 
він не може мати сліпучий блиск. 
Коли мед нагрівають, він набуває 
красивого «бурштинового» блис-
ку і краще продається. Натураль-
ний мед ніколи не блищить, у ньо-
го стриманий шляхетний пере-
лив. «Грітий» мед має присмак ка-
рамелі або навіть паленого цукру.
Зрілість меду можна переві-

рити звичайним хімічним олів-
цем. Якщо пляма від грифеля 
розбіглася – значить, мед незрі-
лий, занадто рано відкачаний зі 
стільників. Його можна вжива-
ти в їжу, але не можна довго збе-
рігати: через підвищений вміст 
води при тривалому зберіганні 
він може заграти.
Якість щойно відкачаного зі 

стільників меду і вміст у ньому 
води можна визначити за його 
в’язкості. Для цього наберіть мед 
столовою ложкою і швидко по-
верніть її. Недозрілий мед почне 
стікати, а зрілий – навертатися 
на ложку у вигляді стрічки.
У літрову банку входить 

1440 грамів меду.
За матеріалами інтернет-видань.

сквер відпочинку  
ім. Артема  

з 10-ї ранку  
18 та 19 серпня

Не пропустіть
II Криворізький  

міський  
фестиваль меду

g будьте здорові!

Популярні види меду
Мед – це один із найцінніших біоло-
гічно активних продуктів природи, це 
натуральний продукт з великою оздо-
ровчою дією, «концентрат сонячних 
променів» (Д. Піана). Про його ліку-
вальні властивості знає кожен, а от про 
сам мед, про його види відомо не всім.

 А це дуже важливо. 
Адже для лікування 
кожного захворюван-
ня потрібний певний 
вид меду, і саме цей 
вид дасть найбільший 
ефект. Кожен вид меду 
має свою консистен-
цію, свій колір, свої ха-
рактерні особливості.

Мед, зібраний з од-
ного виду рослин (мо-
нофлорний), прийня-
то називати по тій рос-
лині, з якої він був зі-
б раний (наприклад, 
гречаний, липовий, 
акацієвий).

Зібраний одночасно 
з багатьох видів рослин 
(поліфлорний) мед на-
зивають за місцем зби-
рання – лісовий, польо-
вий, гірський і т.д.

Мед акації не воло-
діє високими протимі-
кробними властивос-
тями, як наприклад, 
липовий мед, і в осно-
вному застосовуєть-
ся як загальнозміцню-
ючий і заспокійливий 
засіб, при безсонні і 
нервових хворобах.

Глодовий мед корис-
но приймати при роз-
ладах серцевої діяль-
ності з ознаками та-
хікардії, при серцевій 
слабкості і гіпертонії, 
а також при підвище-
ній функції щитовид-
ної залози.

Гречаний мед. Одні-
єю з особливостей гре-
чаного меду є високий 
відсоток вмісту залі-
за, тому його рекомен-
дується застосовувати 
при анемії. Крім заліза, 
в його складі є широка 
гaма мікроелементів і 
вітамінів. Тому греча-
ний мед рекомендуєть-
ся при авітамінозах, а 
також для лікування 
внутрішніх кровови-
ливів і для поліпшення 
проникності капілярів.

Польовий мед на-
дає заспокійливу дію 
на нервову систему, а 
також використову-
ється при лікуванні за-
хворювань дихальних 
шляхів. Рекоменду-
ють приймати польо-

вий мед при головному 
болі та безсонні.

Конюшиновий мед 
визнано одним з най-
кращих видів меду, що 
виробляються бджо-
лами з нектару квітів 
рослин. Конюшиновий 
мед, так само як і ли-
повий, добре проявляє 
себе при лікуванні за-
студних і легеневих за-
хворювань як відхар-
кувальний і потогін-
ний засіб.

Лісовий мед має ви-
сокі поживні та лі-
кувальні властивос-
ті, проявляє виражену 
антибактеріальну, про-
тизапальну і болеза-
спокійливу дію. Добре 
зарекомендував себе 
цей мед при лікуванні 
захворювань дихаль-
них шляхів. Найефек-
тивніше застосування 
лісового меду при без-
сонні.

Липовий мед воло-
діє відмінними пожив-
ними і лікувальними 
властивостями, надає 
відхаркувальну, про-
тизапальну, жарозни-
жувальну і потогінну 
дію. Тому мед з липи 
застосовують для ліку-
вання простудних за-
хворювань (ангіни, ла-
рингіту, нежиті, брон-
хіту, трахеїту), а також 

при запаленні шлунко-
во-кишкового тракту, 
захворювання нирок і 
жовчного міхура.

Луговий мед жовто-
го кольору з різними 
відтінками, має приєм-
ний аромат і солодкий 
смак. Відрізняється ви-
сокими поживними і 
лікувальними власти-
востями і незамінний 
як відмінний загально-
зміцнюючий і проти-
мікробний засіб. Крім 
цього, луговий мед ре-
гулює роботу шлунко-
во-кишкового тракту, 
благотворно впливає 
на печінку.

Травневий мед во-
лодіє цінними ліку-
вальними якостями, 

його рекомендують 
приймати як протиза-
пальний і болезаспо-
кійливий засіб, а також 
для лікування вну-
трішніх крововили-
вів. Травневий мед до-
бре діє при головному 
болі, гарячковому ста-
ні і перевтомі. При зо-
внішньому застосу-
ванні травневий мед 
корисний для зміцнен-
ня волосся та догляду 
за шкірою голови.

Соняшниковий мед 
у народній медицині 
використовують при 
хворобах простудно-
го характеру, грипі і 
катарі верхніх дихаль-
них шляхів. Його вжи-
вають при захворю-
ваннях печінки, шлун-
ково-кишкових колі-
ках, невралгії. Його за-
стосовують також при 

захворюваннях сер-
ця, атеросклерозі і для 
очищення організму 
від шлаків. Унікальна і 
чудова властивість со-
няшникового меду по-
лягає в тому, що він 
виводить шлаки.

Гірчичний мед має 
приємний аромат, на 
смак солодкий. Мед з 
гірчиці має гарні по-
живні і лікувальні влас-
тивості, рекомендуєть-
ся при захворюваннях 
шлунково-кишково-
го тракту, при діабеті, 
жовчнокам’яній хворо-
бі, захворюваннях су-
глобів, шкіри і т.д.

Мед з пустирни-
ка рекомендують від 
безсоння і при при-
скореному серцебит-
ті. Такий мед корисний 
більше чоловікам.

Фруктовий мед зби-
рають з нектару квіту-
чих фруктових дерев. 
Поки він свіжий, то бу-
ває прозорого кольору 
з жовто-червоним від-
тінком, після криста-
лізації стає ясно-жов-
тим.

Гірський мед високо 
цінується за свою еко-
логічну чистоту. Він 
майже завжди гірку-
ватий на смак, з силь-
ним ароматом, засто-
совують його для ліку-
вання багатьох захво-
рювань.

Ріпаковий мед ко-
рисний при легеневих 
захворюваннях, брон-
хітах, астмі, захворю-
ваннях серця і судин, 
не викликає алергіч-
них реакцій, легко пе-
ретравлюється шлун-
ком і рекомендований 
при виразковій хворо-
бі шлунка і дванадця-
типалої кишки.

Фацеліевий мед на-
дає істотний ефект в 
лікуванні серцево-су-
динних захворювань, 
серця і мозку. Зміцнює 
пам’ять.

Стільниковий мед – 
чудовий засіб для ліку-
вання дихальної сис-
теми. Лікувальні влас-
тивості при цьому має 
віск стільників, з яких 
повністю відкачали 
мед. На думку медиків, 
під час жування сот 
підвищується імунітет 
до інфекційних захво-
рювань дихальної сис-
теми. 

15 цікавих 
фактів про 

мед і бджіл
як бджоли роблять 
мед і чому він та-
кий корисний для 
здоров’я? Чи знали ви, 
що слово «мед» похо-
дить від староєврейсь-
кої мови і означає 
«зачарувати»? Мед був 
цінний за свої цілющі 
властивості багато ти-
сяч років, і багато хто 
любить його і сьогодні.

1 Вважається, що бджоли 
збирають мед протягом 150 

мільйонів років.

2 Для того, щоб добути один 
фунт меду (0,45 кг), бджо-

ли повинні відвідати 2000000 кві-
тів, пролетіти понад 55 000 миль 
(88 тис. км).

3 Медоносні бджоли ніко-
ли не сплять!

4 Із 20 000 видів бджіл тіль-
ки 4 роблять мед.

5 Мед – унікальна за скла-
дом їжа, яка включає в 

себе всі речовини, необхідні для 
підтримки життя людині, в тому 
числі й воду.

6 Бджола може літати зі 
швидкістю 24 км/год.

7 Медоносні бджоли є єди-
ними комахами, які вироб-

ляють харчування для людей.

8 Перше зображення бджо-
ли знайдено в первісних 

печерах у Валенсії (Іспанія). На ній 
зображено, як перші люди добу-
вали мед з вуликів диких бджіл. 
Цей малюнок оцінюється при-
близно в 150 тис. років.

9 Медоносні бджоли мають 
п’ять очей: 3 маленьких 

знаходяться у верхній частині го-
лови і 2 великих – попереду.

10 Бджоли спілкуються 
один з одним за допомо-

гою танців і феромонів (запахів).

11 Мед, що зберігається в 
герметичній тарі, ніколи 

не псується. Герметичні глечики з 
медом виявлені в гробниці фара-
она Тута, причому мед був все ще 
їстівний, незважаючи на вік біль-
ше двох тисяч років.

12 Бджолина матка є 
найбільшою бджолою 

у вулику. Вона здатна відкладати 
до 2000 яєць на добу, що переви-
щує масу її власного тіла в 2 раза.

13 Бджоли в пошуках нек-
тару можуть відвіда-

ти від 50 до 100 квіток за один свій 
виліт.

14 Мед в давнину міг за-
мінювати гроші. Єгип-

тяни використовували мед в 
якості оплати, так само як ацте-
ки свого часу какао-боби. Він час-
то пропонувався як данина серед 
різних народів, у тому числі в Ста-
родавній Русі.

15 Греки і римляни вва-
жали мед придатним в 

якості їжі для богів. Часто мед на-
зивали амброзією.

Як зберігати мед
Для зберігання меду підійде суха скляна банка з криш-

кою. Бджолиний мед зберігається протягом десяти-
літь, століть і навіть тисячоліть. Якщо мед вбирає ба-
гато вологи, він може прокиснути. Тому його ставлять 
в сухе провітрюване місце і щільно закривають. Опти-
мальна температура – від +5° до +10° C. це означає, 
що краще місце для меду – підвал, комора або темна, 

прохолодна шафа. 
Мед легко вбирає 

сторонні запахи, 
тому його не збе-
рігають у холо-

дильнику або поруч із 
соліннями.
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g Криворожане – кавалеры ордена Александра Невского

Володимир БУХТІЯРОВ (тел.: 097-2801876).

Начальник корпусной разведки

Немудрено. Только вчера 
стал командиром. Не при-
вык к своему званию.

– Понимаю, лейтенант, – 
подполковник Чугунов ску-
по улыбнулся. – С фронтом 
пока придется подождать. 
Вы командируетесь на Ста-
линградский тракторный 
завод.

Приказ есть приказ. Тем 
более армейский. Тем более 
времен войны. Минуло че-
тыре месяца, как механик-
водитель Яков Вергун вы-
шел из боя. По ранению под 
Запорожьем. Раны залечи-
вал в Самарканде, а между 
перевязками постигал уско-
ренный курс по программе 
танкового училища. Черный 
шлем Яков Пантелеймоно-
вич примерил  еще в октя-
бре 1939 года. Именно тогда 
народный учитель Вергун 
по спецнабору стал бойцом 
РККА. С тех пор этот тан-
ковый головной убор он 
снимал только тогда, когда 
покидал кресло механика-
водителя танка. 

Родом он из села Саевка 
Пятихатского района Дне-
пропетровской области. 
Мать его всегда отшучива-
лась: «Я его «на сев» приве-
ла». А это было 2 мая дале-
кого, почти мифического 
теперь 1913 года. Именно 
по этому году все 70 лет, от-
веденных историей стране 
под названием СССР, срав-
нивали мощь советской 
экономики. По наивысше-
му уровню экономического 
развития Российской им-
перии, достигнутому в 1913 
году. Еще в начале 70-х Я.П. 
Вергун писал автору этих 
строк: «До 1930 года я жил 
при отце, учился в школе, 
работал в колхозе, вместо 
отца – инвалида империали-
стической войны – трудод-
ни зарабатывал». При этом 
старательный Яша вместе с 
аттестатом зрелости принес 
еще и серебряную медаль. 
Отец на зуб пробовал, одо-
брил пробу. В тот вечер пер-
вая сыновья медаль лежала 
на столе рядом с медалью 
«За храбрость» из чистого 
серебра. Отец ее в боях за-
служил. Слабо отражался в 
этом семейном серебре ту-
склый свет коптилки. Тогда 
еще никто не знал, что все 
это вскоре затмит золото 
Вергуна-младшего. И прав-
да, драгоценное то звание 
– Герой Советского Союза. 
Все это потом. 

В 1930 году медалист Яков 
Вергун поступил в Днепро-
петровский университет. 
Окончить полный курс не 
удалось. Тяжело заболел 

отец. Пошел работать заву-
чем, а потом директором Ку-
риловской СШ Петровского 
района Кировоградской об-
ласти. Одновременно пере-
велся в Днепропетровский 
институт соцвоспитания.  
Это и вся доармейская биог-
рафия нашего героя. Следу-
ет отметить, что в 1938 году 
Яков Пантелеймонович вел 
кустовой семинар учителей 
биологии и химии, который 
проходил в Кривом Роге. 
Потом наш город позовет 
этого педагога к себе.

Служить начал в Никола-
еве. В часть прибыли первые 
танки Т-34. Механик-води-
тель с особой одержимо-
стью изучал его матчасть, 
гонял по полигону.  С ним и 
ушел на речку Прут, где че-
ловек и броня встретили на-
глую атаку немецко-румын-
ских легионов. А там и СС 
в составе, и «железногвар-
дейцы». Этой своры оказа-
лось больше, чем наших, она 
была более организованной. 
Танки с боями отползали к 
одесским лиманам. Стар-
ший сержант Вергун оборо-
нял Южную Пальмиру все 
73 суток ее осады. Защитни-
ки Одессы отступали на Ки-
ровоград. У его стен танки-
сты разгромили немецкую 
колонну.

– Я Кировоград и сдавал, 
и потом брал, – рассказал Ге-
рой Советского Союза Я.П. 
Вергун во время нашей ко-
роткой встречи в Пятихат-
ках. 

Помню, приглашал его 
приехать в Кировоград.

– После войны я там так 
и не был, – сказал мой собе-
седник.

К сожалению, поездка 
Якова Пантелеймоновича 
так и не состоялась. То хо-
лода, то болезни, которые 
донимали его все последние 
годы жизни.

… Раны он свои пере-
вязывал между теорией и 
практикой управления бро-
невым подразделением в 
Харьковском танковом учи-
лище. Его тогда эвакуирова-

ли в солнечный Самарканд. 
Патриот все время рвался 
на фронт, а тут какой-то 
тракторный завод в тылу. 
Тогда Сталинград находил-
ся еще вдали от страшно ре-
вущих взрывами и стонав-
ших от боли человеческой 
передовых. А завод оказал-
ся совсем «не каким-то», а 
настоящим гигантом. Еще 
в молодости Яков Вергун 
читал о его строительстве, 
видел кадры кинохроники. 
И теперь сам всю эту мощь 
увидел. Лейтенанту цех до-
верили. Там собирали сов-
сем не трактора знаменитой 
к тому времени марки СТЗ, 
а знакомые ему уже танки-
«тридцатьчетверки». При-
днепровец понял, что пока 
это для него и есть фронт. 
Ему выпала честь оборонять 
три города-легенды: Одессу, 
Москву и Сталинград, а по-
том брать оплот фашизма 
Будапешт, Вену, Берлин. Те 
шесть медалей постоянно 
напоминают фронтовику о 
пройденном пути. Умница 
Евгений Патон такую свар-
ку изобрел, что выпуск тан-
ков поставили на конвейер. 
Таких темпов история еще 
не знала. Обстановка на ли-
нии огня становилась с ка-
ждым днем все тревожней. 
Этого даже сводки не ута-
ивали. Очень часто завод 
стали покидать вместе с тех-
никой и его рабочие. На СТЗ 
формировались отдельные 
танковые роты, батальоны 
и бригады. И броня сталин-
градская, и экипажи к ней.  

Так на скорую руку сфор-
мировали и 394-й отдель-
ный танковый батальон. 
Лейтенанта Якова Вергуна 
назначили старшим адъю-
тантом (начальником шта-

ба) этого подразделения. 
Эшелоны понеслись к Мо-
скве. Танкисты обороняли 
южный фланг Московской 
линии – Тулу. Там лейтенант 
Вергун заменил раненого 
комбата. С батальоном со-
вершил 200-километровый 
марш по вражеским тылам. 
Люди в черных комбинезо-
нах и шлемах передохнули 
только в тылу, под Горьким. 
Далее судьба храброго тан-
киста до конца войны те-
сно связывалась с 18-м тан-
ковым корпусом. Подвиги 
его бойцов вошли в исто-
рию войны, знамена частей 
и соединений украшались 
орденскими лентами. Пом-
нил ветеран и тяжелейшие 
бои в Воронеже (полгоро-
да немцам так и не отдали), 
пылающие руины Сталин  - 
града. До последней воз-
можности тракторостро-
ители выпускали из из-
решеченных снарядами, 
бомбовыми осколками, а 
потом и пулями цехов бро-

нетехнику. Ей не требова-
лись и железнодорожные 
платформы. С конвейера 
– прямо в бой. Яков Панте-
леймонович – участник Кур-
ской битвы, ее кульминации 
– танкового сражения под 
Прохоровкой. Комья чер-
нозема у этого села подняла 
в гари и копоти сразу тыся-
ча танков. За первые пять 
минут боя пала целая гвар-
дейская танковая бригада. 
Почти все члены экипажей 
wсгорели заживо. Опушки 
леса сбросили с себя ночную 
мглу, выставляя солнцу бин-
тованные природой грязно-
белые стволы берез и тем-
но-зеленые дубы-исполины. 
Комбат капитан Вергун тоже 
потерял машину. На ходу он пе-
ресел в танк ротного коман-
дира капитана Скрипника.

– Давай!
Эту команду получил ме-

ханик-водитель Николаев. 
Не привыкать бывалому 
танкисту. Умело давил на 
газ. «Тридцатьчетверка» схо-
ду, быстро, выехала в чистое 
поле, словно былинный ви-
тязь в бронированных урча-
щих доспехах. На наш Т-34 
кинулись сразу два «тигра». 
Эсесовцы должны были по-
верить, что экипаж Вергуна 
испугался и ускользает от 
прямого противостояния. 

Маневр удался. Танк вдруг 
резко остановился, крут-
нулся, и в тот самый мо-
мент башнер послал снаряд. 
Один из «тигров» вздрогнул, 
сначала посыпались искры, 
а потом пламя охватило все 
по контуру. Второй Т-VI 
смельчаки под командова-
нием капитана Вергуна та-
раном сбросили в канаву. 
Пострадала и «тридцатьчет-
верка». Ее тоже пришлось 
покинуть.  Вторую за тот 
яростный день под Прохо-
ровкой. Капитана Вергуна 
назначили помощником ко-
мандира по разведке 181-й 
танковой бригады. В ее со-
ставе он выступил в рейд по 
харьковской и полтавской 
земле до самого Днепра, что 
нес свои воды у Мишури-
ного Рога. По дороге танки 
под руководством нашего 
земляка неожиданно  ворва-
лись в Золочев. Там бойцы 
захватили немецкого гене-
рала. Из представления Я.П. 
Вергуна к званию Героя Со-

ветского Союза: «Капитан 
Вергун в упор расстреливал 
скопление ненавистных вра-
гов. В этом бою капитан 
уничтожил до 220 фаши-
стов, колонну в 170 автома-
шин, 18 цистерн с горючим, 
16 тягачей, 3 самоходных и 
2 тяжелых пушки, подбито 
4 и захвачено 2 исправными 
танка противника, обоз до 
20 подвод с военным иму-
ществом, раздавил танком 
оборону противника из 5 
станковых пулеметов, 3-х 
минометов, взорвал склад с 
продовольствием…»

За разведывательные бои 
под Кривым Рогом Яков 
Пантелеймонович награ-
жден орденом Красной Зве-
зды. Эту награду он получил 
21 февраля 1944 года. А днем 
позже, в день освобождения 
нашего города, он удосто-
ен звания Героя Советского 
Союза. Правда, тогда 18-й 
танковый корпус и его на-
чальник разведки вели бои 
за Кировоградом. Именно 
Яков Вергун был одним из 
руководителей рейда совет-
ских танков в районе Кри-
вого Рога в октябре 1943 
года. Танкисты клиньями 
рвались на запад. Мы теперь 
знаем, что гвардии майор 
Я.П. Вергун удостоен ордена 
Александра Невского. Пода-

ем полный текст наградно-
го листа: «За период боевых 
операций по разгрому груп-
пировки противника южнее 
и юго-западнее г. Вена и при 
овладении городами Вена и 
Санкт-Пельтен, проявил 
себя как отличный офицер-
разведчик в бригаде и корпу-
се, неоднократно лично сам 
выезжал в части корпуса для 
уточнения обстановки, сво-
евременно собирал данные 
о группировке и нумерации 
частей противника как пе-
ред фронтом корпуса, так 
и на его флангах, и своевре-
менно доставлял их коман-
дованию. Хорошо и четко 
информировал подчиненные 
части и высшие штабы о 
противнике, чем содейство-
вал быстрейшему выполне-
нию боевых задач, стоящих 
перед корпусом.

Достоин правительст-
венной награды ордена «Кра-
сное Знамя». 

Начальник разведотдела 18 
ТК гвардии подполковник Уль-
янов. 13 мая 1945 г.»

Начальник штаба корпу-
са внес свою коррективу, и  
Я.П. Вергун в итоге полу-
чил полководческий ор-
ден – Александра Невского. 
Приказом командующего 
бронетанковыми войсками 
3-го Украинского фронта за 
№ 060/Н от 29.05.1945 года. 
Именно тогда Герой Совет-
ского Союза Яков Вергун до 
седьмого пота маршировал 
на плацу. Вместе со всеми из 
сводного полка фронта го-
товился к Параду Победы в 
Москве. 

С войны он пришел Ге-
роем Советского Союза, 
кавалером орденов Лени-
на, Александра Невского, 
Отечественной войны 1 и 
2 степеней, двух орденов 
Красной Звезды. После всех 
страданий в годы лихоле-
тья фронтовик с радостью 
вернулся к своей любимой 
педагогической деятельнос-
ти. Более десяти лет возглав-
лял Пятихатский районный 
отдел народного образова-
ния. В 1954 году окончил 
химико-биологический 
факультет Криворожского 
пед института. В 1960-1961 
годах Яков Пантелеймоно-
вич возглавлял педколлек-
тив школы-интерната № 4 
Кривого Рога.  К фронто-
вым наградам прибавились 
орден «Знак Почета» и знак 
«Отличник народного об-
разования УССР». Потом 
герой войны вернулся в 
родные Пятихатки, работал 
директором восьмилетки. В 
1973 году Яков Пантелеймо-
нович написал письмо кра-
сным следопытам 6-Б класса 
криворожской СШ № 51. 

Последний орден – Оте-
чественной войны  степени 
– получил за несколько ме-
сяцев до смерти. Это прои-
зошло 30.08.1985 года.

У двери он остановился. Мгновения хватило, 
чтобы поправить гимнастерку и пилотку. Тяже-
лые двери поддались решительному толчку.
– Товарищ подполковник, курсант... – вошед-
ший осекся. – Извините, лейтенант Вергун 
прибыл…

 Освободители Кривого Рога. Герой Советского 
Союза Стрекалов, генерал-майор Заикин и Герой 

Советского Союза Вергун. 

 С боевыми побратимами. Я.П. Вергун – 2-й справа. 
Публикуется впервые. 

 Я.П. Вергун.
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Маловідомий Павло Глазовий
Павло Глазовий воював артилеристом, користувався  
успіхом у жінок і ледь не «образив» самого Брежнєва
Цим літом виповнюється 90 років від дня народження одного з на-
ших найбільш уславлених земляків – поета-сатирика Павла Гла-
зового, заслуженого діяча мистецтв України, лауреата премій ім. 
Остапа Вишні, П. сагайдачного, І. нечуя-Левицького, наталії Забіли. 
30 серпня 1922 року в селі новоскелеватка Казанківського району 
в родині селянина Прокопа Павловича народився старший син, на-
званий на честь діда.

Проте мало хто знає, що 
на Криворіжжі проживає 
багато кровних родичів 
Павла Глазового, від май-
же 80-річних старих до не-
мовлят. Тільки в Кривому 
Розі їх нині семеро (сестра 
Любов, племінник Віктор, 
внучаті племінники Олена 
та Сергій, а також їхні діти 
– Максим, Дмитро і Ярос-
лав), а молодший брат Пав-
ла Прокоповича Олексій 
разом зі своїми нащадками 
проживає в Широківсько-
му районі. «Червоний гір-
ник» поспілкувався з пле-
мінником Павла Глазового 
– Віктором Кругляком, чия 
матір Марія доводилася мо-
лодшою сестрою відомому 
українському гумористу. 
Окрім певної зовнішньої 
схожості з Павлом Проко-

повичем, наш співрозмов-
ник своєю вдачею та дотеп-
ністю, мабуть, найбільше 
нагадував знаменитого ро-
дича, від віршів і оповідань 
якого реготала багатоміль-
йонна країна.

– Вікторе Петровичу, 
що вам відомо про історію 
роду Глазових?

– Звідки за походженням 
Глазові, ми того не знаємо. 
Народився Павло Проко-
пович у селі Новоскелеват-
ка Казанківського району 
на Миколаївщині, де і жили 
його батьки. У нас є версія, 
що прізвисько, а потім пріз-
вище Глазові походить від 
великих блакитних очей, 
які притаманні носіям цьо-
го прізвища, але це лише 
здогадка. Знаю, що Глазові 
перенесли страшний голо-

домор 1933 року, жахливі 
спогади про нього залиши-
лися в моєї матері Марії на 
все життя. У 1930-і роки, 
після колективізації, сім’я 
Глазових переїхала на Кри-
воріжжя. Мій дід з бабкою 
по матері мешкали в селі 
Ранній Ранок, а потім пере-
їхали в Шимановку. Коли ж 
залізодобувний кар’єр по-
чав розширюватися і хата 
Глазових потрапила під 
знос, вони, отримавши ком-
пенсацію, купили житло в 
смт Широкому. В цьому се-
лищі помер батько Павла 
Прокоповича, і моя мати за-

брала бабку доживати віку 
до себе, у Центрально-Місь-
кий район Кривого Рогу. А в 
Широкому пустив коріння 
наймолодший брат Олексій.

– Чи часто ви спілкува-
лися зі своїм знаменитим 
дядьком і яким він вам 
запам’ятався?

– Павло Глазовий був ви-
соким, кремезним, сивим, 
вагою під 90 кілограмів і 
ростом за 180 сантиметрів. 
У 1960-1970-х, раз на рік 

Павло Прокопович разом 
зі своєю сім’єю приїжджав 
на місяць у Кривий Ріг до 
батьків. У нього був такий 
синівський обов’язок – про-
вести відпустку неодмінно у 
батьків. За цей час він також 
відвідував усіх своїх криво-
різьких друзів, колишніх од-
нокурсників.

Добре пам’ятаю, що при-
їжджали Глазові до Криво-
го Рогу з сумками, чемода-
нами і обов’язково з ними 
був акордеон. Дядько Павло 
дуже майстерно грав на ньо-
му. Він сідав, заплющував 
очі і з усмішкою на вустах 
таке витворяв на акордеоні, 
що всі були просто в захваті. 
Грав, в основному, класичні 
композиції. Музика в нього 
лунала красиво і абсолютно 
без фальші, з віртуозним пе-
реходом на різні швидкості. 
Його виконанням на акор-
деоні люди просто заслу-
ховувалися. А за обідом від 
його жартів у всіх рот тяг-
нувся до вух. Причому, що 
цікаво, від свого гумору він 
реготав більше за всіх. Інко-
ли шуткував римою, жарти 
в нього, навіть на непідго-
товлену тему, сипались як із 
торби.

І з часом його гумор ні-
куди не дівся. Якось у 1985 
році я вже з дружиною і од-
нією знайомою, яка допома-
гала нам у купівлі машини, 
перебував у Києві. І корис-
туючись нагодою, ми заві-
тали в гості до Павла Про-
коповича. Так ось ця жінка, 
опинившись за столом ра-
зом з дядьком Павлом, про-
сто «тухла» зі сміху. Він на-
стільки тонко підмічав якісь 
життєві моменти, так клас-
но римував слова, що бути 
сумним поруч з ним було 
неможливо. Навіть якщо ти 
раніше був абсолютно не-
знайомий особисто з сати-
риком Глазовим.

– А ви його колись бачили 
в поганому гуморі?

– Ні, він завжди був весе-
лий – така в нього була на-
тура.

– За його творчим про-
цесом довелося спостеріга-
ти?

– При собі він завжди но-
сив записничок і постійно 
щось занотовував. Бувало, 
просинався поночі і, смію-
чись, записував жарти, які 
йому спали на думку.

– Віршики чи гуморески 
родичам присвячував?

– Здається, ні. Просто да-
рував книги зі своїми твора-
ми. Мені, коли я був малим, 
він подарував свою дитячу 
книжку «Барвінок». А вже 
в 1992 році, заскочивши на 
хвилинку до нас під час по-
їздки до Казанки, де його 
дуже люблять, дав на згадку 
свою збірку «Сміхологія».

– Творчі люди, пережива-

ючи якусь кризу, частіше 
за інших схильні віддатися 
поганим звичкам, пити. Як 
з цим було у Павла Проко-
повича?

– Він курив цигарки, за-
биваючи люльку ватою. А 
стосовно алкоголю завжди 
знав норму і ніколи більше 
чарки за столом не випивав. 
Бачити його нетверезим 
мені не доводилося. Думаю, 
іншим людям – також.

– Павло Прокопович був 
партійним?

– Ну а як же! Бути в Спіл-
ці письменників України, 
користуватись народною 
популярністю в СРСР і не 
перебувати в партії – на-
певне, тоді це було немож-
ливим!

– А чи був він «правовір-
ним» комуністом у радян-
ські роки?

– Цього ніколи не відчу-
валося. Він був достатньо 
розумною людиною, щоб у 
колі друзів не кидати сло-
ва про провідну роль ком-
партії, Леніна чи «світле 
майбутнє». Тим більше, що 
Павло Прокопович побачив 
на своєму віку всі сторо-
ни життя – пережив голо-
домор, пройшов усю війну, 
захищав блокадний Ленін-
град. Під час однієї з розмов 
на початку 1970-х, коли я 
щойно повернувся додому 
зі строкової служби в ар-
мії, Павло Прокопович, по-
цікавившись, в якому роді 
військ я служив, розповів, 
що під час Великої Вітчиз-
няної війни він був арти-
леристом. У військове учи-
лище в Білорусії Глазовий 
потрапив ще в 1940 році, а 
демобілізувався з армії аж в 
1946-му. Мав бойові нагоро-
ди. Але докладно про його 
бойовий шлях я, на жаль, 
мало що знаю.

– Павло Прокопович не 

жалівся, що якісь його ві-
рші чи гуморески не опу-
бліковані через вказівки «з 
гори»?

– Знаю, що одного разу 
в нього виникла проблема 
з органами держбезпеки: 
його викликали на допит у 
КДБ. Так співпали події, що 
Павло Прокопович видав 
віршика «Поїхав один Ба-
лабон на два тижні за кор-
дон» і в цей же час з СРСР 
виїжджав Леонід Брежнєв. 
Мої батьки були шокова-
ні цією ситуацією, думали, 
що в КДБ нашого родича 
просто «порвуть». Але, на 
щастя, для мого дядька все 
минулося благополучно, 
дисидента з нього ніхто не 
«ліпив» і серйозних звину-
вачень йому висувати не 
стали.

– У побуті якою мовою 
користувався Павло Гла-
зовий?

– Тільки українською. 
Але спілкувався він не так, 
як говоримо ми. Його мова 
була більш літературна, чис-
та, без жаргонізмів, суржи-
ку і діалектних слів.

– Враховуючи станови-
ще Павла Прокоповича, чи 
допомагав він своїй криво-
різькій рідні?

– Звичайно! Коли в Києві 
вчилася його сестра Люба, 
він допомагав їй усіляко. 
Моїм батькам, коли вони 
будували власну хату, допо-
міг грошима, причому від-
разу сказав, щоб вони їх не 
повертали.

Його стосунки з нами 
були щирими, без якихось 
панських замашок. Усі ро-
дичі в Кривому Розі були 
раді його приїзду. Причому 
він ніколи не навідувався 
без подарунків. Обов’язково 
дядько Павло привозив де-
фіцитний торт «Київський», 
а мені, пам’ятаю, доставали-

У всесвітньо відомій Інтернет-енцикло-
педії Вікіпедії (причому в її російському 
варіантові) дана наступна влучна характе-
ристика творчості Павла Глазового:

«Неисчерпаемыми источниками творчества юмориста 
являлись сокровища живого украинского языка и жемчужины 
народной мудрости. Его басням присущи остроумие и мет-
кость. Немало басен и миниатюр имеют черты народного 
анекдота. Его произведения с удовольствием исполняют 
мастера слова, народные артисты Анатолий Литвинов и 
Анатолий Паламаренко. Кто не помнит смешные и очень 
острые выступления Андрея Совы, Штепселя и Тарапуньки. 
Создавал для них миниатюры выдающийся украинский 
сатирик Павел Глазовой. Пик популярности Павла Глазового 
пришёлся на 80-е. Тогда без его юморесок не выходил ни один 
журнал «Перец», не обходился ни один концерт. До сих пор 
почти в каждой домашней библиотеке есть его сборник. 
Особенно уважают меткое слово мастера в сёлах. Твор-
чество Павла Глазового характерно отображает весёлый 
нрав и меткий юмор украинского народа».

 Кривий Ріг, 1985 рік. Павло Глазовий (четвертий праворуч) з рідними 
сестрами Марією та Любов’ю, племінником Віктором Кругляком (другий 
зліва) і його дружиною Ларисою, внучатими племінниками Ігорем і Сергієм.
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ся київські цукерки і якась 
іграшка.

– Доводилося чути, що 
з часом його стосунки з 
криворізькими родичами 
якось не заладилися. Чому?

– Мабуть, така в нас, укра-
їнців, негативна риса. Забиті 
повсякденними справами, 
ми потроху перестаємо ро-
дичатися, мало приділяємо 
цьому часу. Віддалятися ки-
ївські і криворізькі Глазові 
почали після смерті мате-
рі Павла Прокоповича. У 
дядька Павла вже не було 
приводу постійно навідува-
тися до Кривого Рогу, адже 
обоє його батьків уже були 
поховані. Нас, криворіжців, 
до Києва не запрошували, а 
ми не набивалися в гості…

Останній раз я особис-
то спілкувався з ним ще в 
1990-х роках. Тоді я з сином 
по робочих справах заїхав 
до нього в гості. У Павла 
Прокоповича була велика 
простора квартира, з дво-
ма великими кімнатами і 
стелями до 4 метрів. Ми за-
їхали з гостинцем та й дали 
зрозуміти, що гостювати-
мемо без ночівлі. У квар-
тирі він жив із сином, але 
того не було вдома. Разом з 
ними тоді жив старий соба-
ка – біла болонка. У дядька, 
як і 30 років до того, усе було 
завалено книжками. Але, як 
мені здалося, за ці три деся-
тиліття в нього майже нічо-
го не змінилося – ні меблі, ні 
кахлі у ванній кімнаті й кух-
ні. Мені запам’яталась одна 
деталь – дзеркальна смуга 
перед останньою плиткою 
під стелею. Це на початку 
1960-х було таким собі ши-
ком в оздобленні квартир. І 
ось минуло тридцять років, 
а на кухні у Павла Проко-
повича була та сама плитка 
і ніхто ніякого ремонту не 
робив…

У квартирі помітно не ви-
стачало жіночої руки – вона 
мала вигляд якоїсь старої 
і «замученої», а особливо 
кидалися в очі оббиті древ-
нім дерматином міжкім-
натні двері. Що сталось з 
його дружиною, я не знаю, 
але в принципі Павло Про-
копович завдяки своїм зо-
внішнім даним, характеру і 
тодішньому становищу ува-
гою з боку жінок не був об-
ділений. Якісь жінки в нього 
інколи підживали, але дру-
гою дружиною ніхто з них 
не став. Знаю, що доглядати 
за квартирою йому допома-
гала сестра Люба, яка періо-
дично приїжджала до Києва 
з Кривбасу.

– А що ви можете розпо-
вісти про дружину і дітей 
Павла Прокоповича?

– Дружиною в нього була 
полячка Неля. Вона була не-
високого зросту, дуже гоно-
риста жінка. Її світле волос-
ся завжди було укладене в 
красиву зачіску. Поводила 
себе як панянка. Дуже арис-
тократична панянка…

А дітей у Павла Глазового 
було троє. Неля народила 
йому дочку Лесю і сина Ан-
дрія. Також у дядька Павла 
був позашлюбний молод-

ший син, який теж прожи-
вав у Києві. З’явився він на 
світ у 1970-і роки, коли Пав-
ло Прокопович уже не пе-
ребував у шлюбі. На жаль, 
окрім Андрія, у мене немає 
ніяких відомостей про те, 
як склалася доля інших його 
дітей. А ось з Андрієм мені 
довелося бачитися і спілку-
ватися тут, у Кривому Розі.

– І яким був син знамени-
того сатирика?

– Мені важко дати якусь 
об’єктивну оцінку, хоча б 
тому, що мій двоюрідний 
брат і я походили з різних 
«світів». Мої батьки – зви-
чайні робітники, а Андрій 
виховувався в дуже інтелі-
гентній сім’ї, яка мала висо-
кий статус. У 1970-і роки я 
тільки-но повернувся з ар-
мії і приїхав у гості до моєї 
тітки Люби, в якої тоді гос-
тював Глазовий з сім’єю. І 
мене здивувало, що о 9-й 
годині ранку, коли батьки 
Андрія були вже давно на 
ногах, їхній син ніжився в 
ліжку. І вигляд у нього був 
якийсь хворобливий…

Більше я його не бачив. 
Як мені оповідали, він ще 
за часів Радянського Союзу 
мав, можливо, якесь відно-
шення до модернових му-
зичних течій – панків, хіпі. 
Пам’ятаю його фотографію: 

худий, світле довге волосся 
з залисинами, якась наче бі-
логвардійська довга шинель 
і армійські англійські чере-
вики…

Проте Андрій був дуже 
освічений і начитаний. У 6 

років він уже знав непога-
но англійську мову і основи 
давньогрецької міфології. 
Як виріс, здається, працю-
вав журналістом. Був багато 
за кордоном, співпрацював 
із «зеленими». У 1990-і, за-
вдяки тому, що Андрій на-
лагодив добрі відносини з 
канадською діаспорою укра-
їнців, представники остан-
ньої спонсорували видання 
Павла Глазового «Сміхоло-
гія». Загалом, твори Павла 
Прокоповича дуже цінува-
лись у старої української ді-
аспори в Америці та Європі. 
У 1990-і та 2000-і роки він 
жив, передусім, за рахунок 
гонорарів з-за кордону, де 
друкувались його книги. 
Причому діаспора допома-
гала не тільки фінансово, а 
й матеріально, включно до 
продуктових наборів.

Після смерті Павла Глазо-
вого в 2004 році його твор-
ча спадщина дісталася саме 
Андрієві, який передчасно 
пішов з життя в минулому 
році. У Києві нині прожи-
ває його дочка – онука Пав-
ла Прокоповича.

– На вашу думку, на які 
роки припав творчий роз-
квіт Павла Глазового?

– Мабуть, зеніт його сла-
ви був у 1960-х. Десь у 1962-
1964 роках у СРСР функ-
ціонували всього лише два 
телеканали. І новорічний 
концерт, який складався з 
двох програм, демонстру-
вали по головному з них. У 
першій частині співали і ви-
голошували типові радян-
ські лозунги: Ленін, партія 
тощо… А в другій програ-
мі демонструвався концерт 
тодішніх музичних зірок. 
І обов’язково в другій час-
тині новорічного концер-
ту повинні були виступити 
або Райкін, або Тарапунька і 
Штепсель. Проте неодмінно 
на всіх новорічних концер-
тах знаходилося місце ви-
ступам Андрія Сови. Сова 
був близьким другом Павла 
Глазового і майстерно чи-
тав його вірші. Розповідав 
він їх дуже класно. Причо-
му, що прикметно, на весь 
СРСР Андрій Сова виголо-
шував гумористичні вірші 
не одмінно українською мо-
вою. І тоді його виступи на-
стільки були цікаві людям 

і передавалися один одно-
му, що їхню популярність 
можна порівняти хіба що з 
сучасним «Вечірнім кварта-
лом». У кого не було книжок, 
занотовували собі вірші Гла-
зового в зошити і потім чи-
тали сусідам і близьким.

Гарно малював і писав ві-
рші Павло Прокопович ще 
тоді, коли вчився в школі. 
Він був талановитим само-
учкою, і згодом Остап Ви-
шня запримітив його і дав 
шанс проявити себе. А та-
лант у Павла Глазового був 
ще з дитинства. От, на жаль, 
його малюнки не зберегли-
ся. Хоча і малював дядько 
Павло майстерно. Мені роз-
повідав дід, що ще в школі 
він так класно намалював 
одноокого голову колгоспу 
десь на стінці якоїсь будів-
лі, що той чоловік виглядав 
неначе на фотографії. От 
тільки дядько Павло на ма-
люнку йому око соломою 
закрив. За це голова колгос-
пу ганявся по селу за юним 
художником і погрожував 
побити, як спіймає.

– Сучасне покоління мо-
лоді, читаючи вірші Пав-
ла Глазового, усе ж таки 
не знаходить в них якогось 
великого гумору. В дечому 
вони можуть здаватися не 
такими вже і смішними, а 
їхній гумор – наївним або 
недостатньо «тонким». 
Але чому ваш дядько став 
настільки популярним у 
радянські роки?

– Таке зауваження слуш-
не, нині гумор Павла Гла-
зового сприймається по-
іншому. Просто в ті часи 
партія показувала життя 
радянських людей тільки 
в рожевих кольорах – усе в 
нас гарно, красиво, живи і 
радій. А Павло Прокопович 
намагався показати мінуси 
тієї доби, викрити «фурун-
кули» того суспільства. Він 
намагався робити це по-
легкому, іншим чином на-
вряд чи йому б дозволили. 
Глазовий показував у своїх 
віршах, що в нас є проблема 
вживання самогону, є дар-
моїди, які виснуть на шиї у 
суспільства. Він не міг ви-
сміяти вище керівництво 
країни, але він давав до-
брого прочухана нижчим 
ешелонам влади, поведінка 

яких отримувала негативну 
оцінку в народу.

– Як реагують ваші зна-
йомі, коли дізнаються, що 
вашим близьким родичем є 
Павло Глазовий?

– Їхньому здивуванню не-
має меж. Багато хто з кри-
воріжців чув про Глазового 
і читав його твори, але ді-
знатись, що в нашому місті 
проживає багато його рід-
них, виявляється повною 
несподіванкою. Та й нам 
приємно, що в більшості 
випадків наші земляки не 
забувають про Павла Про-
коповича. Мої дід з бабою 
завжди гордилися сином. 
Але ніхто з нас ні в радян-
ські часи, ні в роки незалеж-
ності України не намагався 
отримати якісь преферен-
ції, наприклад на робочо-
му місці, від славного імені 
Павла Глазового.

– Вам би хотілось, щоб і 
наступні покоління криво-
ріжців пам’ятали і цінува-
ли творчість Павла Про-
коповича?

– У кожному історичному 
проміжку часу є свої гумо-
ристи. Павло Глазовий міг 
розсмішити більшість укра-
їнців у другій половині ми-
нулого століття. Але зміню-
ється час, змінюються теми 
для жартів, змінюється сам 
гумор. Цілком нормальним 
є те, що з роками творчість 
Павла Прокоповича буде 
потроху забуватися. Головна 
цінність, мені здається, в ін-
шому – виходець зі звичай-
ної селянської родини отри-
мав народне визнання і, не 
дивлячись на важку юність 
і молодість, зумів до самої 
смерті зберегти почуття 
гумору та веселу вдачу. Ду-
маю, коли такі риси харак-
теру притаманні людині, їй 
легше жити в цьому світо-
ві. Павло Прокопович хотів, 
щоб люди більше посміха-
лися і мали завжди гарний 
настрій. Потрібно виробити 
соціальну установку: ніколи 
не піддаватися зневірі. Кож-
на людина в силах перекона-
ти себе в цьому, навчитися 
інакше дивитися на життя, 
боротися з депресією. І сво-
їм прикладом Павло Глазо-
вий показав, що з почуттям 
гумору можна досягти біль-
шого, ніж без нього.

З творів  
Павла  
Глазового
сАМО- 
ОБсЛУГОВУВАннЯ

Розказує по секрету Гна-
тові Мартин:

– Зайшов оце я сьогодні у 
наш магазин.

Там нові тепер порядки, 
покупцеві – рай:

Все розклали на полицях, 
мацай, вибирай.

Перебрав я на поличці де-
кілька речей,

Бачу – з мене молодичка 
не спуска очей.

Де не стану, все на мене 
оком накида.

І, між іншим, симпатич-
на, гарна, молода.

Ти б поглянув: очі сині, 
брови, як шнурок.

Значить, можу я ще мати 
успіх у жінок.

Гнат скривився: – І чого б 
я даром носа драв?

Та особа слідкувала, щоб 
ти щось не вкрав.

ШЛюБнА  
АРиФМеТиКА

– Не женися,– кажуть 
Гнату,– бо останнє втра-
тиш.

Ти й так уже трьом дру-
жинам аліменти платиш.

Гнат сміється:
– Врахував я всі складні 

моменти:
Знайшов кралю, яка лу-

пить із трьох аліменти.

УБОЛІВАннЯ
Було у батька дві дочки, 

любов його й надія
Одна зустріла гончара, а 

друга гречкосія,
Та й одружилися. Живуть, 

як чесні люди прості
Тож якось батько взяв ці-

пок, пішов до них у гості.
Зайшов до старшої дочки. 

– Ну, як живеш? – питає.
– Живем та ліпимо горш-

ки. Всього нам вистачає.
Як добре висохне товар, 

то буде все прекрасно.
Молись, щоб не було дощу, 

хай світить сонце ясно.
Пішов до меншої дочки.
– А ти тут як? – питає.
– Та маєм хліб і пиріжки, 

всього нам вистачає.
Одна морока тільки є: до-

щів на гречку треба.
Молися, таточку, щоб бог 

послав дощу із неба.
А серце батькове болить. 

Що діяти?
Для гречки потрібен дощ.
А піде дощ, то пропадуть 

горщечки...

БУйнІ ПРеДКи
Вдарив батько спересердя 

хлопчика малого.
Той поплакав, переплакав 

та й питає в нього:
–Тебе, татку, бив твій 

татко?
– Бив, та ще й немало.
– Ну, а татка твого били?
– Теж перепадало.–
І сказало хлопченятко, за-

ломивши ручки:
– Тепер ясно, звідки в тебе 

хуліганські штучки.

 Павло Глазовий (другий справа) в гостях у криворізьких родичів  
у 1980-х роках.

Андрій РОйКО. Фото з сімейного архіву Віктора КРУГЛЯКА та з вітчизняних Інтернет-видань.
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За матеріалами інтернет-видань.

Жіноча тема

g Треба знати

Яка у вас шкіра?
Незалежно від віку і типу, шкіра обличчя  
повинна бути доглянутою
Коли треба починати доглядати за шкі-
рою? З молодих років. Тоді колаген у 
сполучних тканинах навіть в зрілому 
віці не стане жорстким, ламким і груд-
куватим. а це означає, що буде менше 
зморщок і обличчя довше збереже при-
вабливість.

Якщо кремом треба 
користуватися з юних 
років, то живильні та 
відновлювальні маски 
призначені для жінок 
після тридцяти. Спра-
ва в тому, що вони дуже 
сильно стимулюють 
шкіру і дають їй додат-
кове живлення, тобто 
вирішують вікові про-
блеми.

Застосовувати мас-
ки потрібно строго від-
повідно до типу шкіри. 
Значить, спочатку треба 
дізнатися, до якого виду 
вона належить.

Шкіра може бути нор-
мальною, сухою, жир-
ною, чутливою і комбі-
нованою. Зрозуміти це 
просто.
У нормальної (ней-

тральної) шкіри ніжно-
рожевий колір, м’який 
блиск, вона гладка, без 
видимих дефектів, пори 
дрібні, непомітні. На до-
тик така шкіра повинна 
бути бархатистою. Вона 
менше схильна до нега-
тивного впливу довкілля.
Суха шкіра мато-

ва, тьмяна, часто лу-
щиться. Пори зазвичай 
дрібні. Вона недостат-
ньо еластична, тому ви-
никає відчуття стягну-
тості. На ній часто ви-
никають різні почерво-
ніння (особливо на що-

ках і підборідді), раніше 
з’являються зморшки. 
Такій шкірі дуже шкід-
ливе сухе і морозне по-
вітря, сильний вітер.

Компенсувати недо-
статню роботу сальних 
залоз можна додатковим 
зволоженням шкіри. 
Для цієї мети призначе-
ні жирні креми, компре-
си, живильні маски.
При комбінованій 

шкірі деякі ділянки об-
личчя виглядають як 
сухі, а на інших шкіра 
жирна або змінюється 
залежно від пори року.
Жирну шкіру важ-

ко не впізнати: на вигляд 
вона товста, щільна, з 

великими порами, жир-
ним блиском, часто із 
запаленнями і вуграми. 
Нагадує вона лимонну 
або апельсинову кірку.

І після цих пояснень 
ви не знаєте, яка у вас 
шкіра? Спробуйте про-
йти невеличкий тест.

Щоб визначити тип 
шкіри обличчя, спочат-
ку її потрібно ретельно 
очистити, знявши грим. 
Після цього дайте шкірі 
відпочити.

Через годину після 
вмивання прикладіть 
м’яку паперову сервет-
ку до обличчя. Якщо в 
результаті ви отримаєте:
чисту серветку – у 

вас суха шкіра;
нечіткий відбиток 

обличчя на ній – у вас 
нормальна шкіра;
серветку з майже 

фо тографічним відбит-
ком – у вас жирна шкіра;
чіткий відбиток 

Т-зони (лоб, ніс, підбо-
ріддя) і неявний відби-
ток щік – у вас комбіно-
вана шкіра.

Зрозуміло, що це 
дуже приблизний спо-
сіб визначення типу 
шкіри. Але взявши його 

за основу, можна спро-
бувати охарактеризува-
ти кожен тип шкіри.

В останні роки вияв-
лено і поступово набуває 
поширення шкіра облич-
чя нового типу – хімічно 
обтяжена. Причиною ви-
никнення такого типу 
шкіри стало забруднен-
ня довкілля у великих 
містах. її відмітна озна-
ка — вона ніяк не реагує 
на вплив навіть найкра-
щих фірмових кремів. А 
це означає, що потрібно 
переходити на космети-
ку з природних продук-
тів і компонентів. І чим 
швидше, тим краще.

Звичайно, щоб облич-
чя було доглянутим, не-
обхідно вести здоровий 
спосіб життя. Недоси-
пання і безсоння – най-
зліші вороги вашої шкі-
ри. Справа в тому, що 
відновлюється вона під 
час сну, причому най-
більш інтенсивне онов-
лення шкіри припадає 
на нічні години. Коко 
Шанель любила повто-
рювати: щоб бути кра-
сунею, жінці потріб-
на подушка і побільше 
гарного крему від змор-
щок. А вже вона знала, 
що радити.

Необхідно відмовити-

ся від шкідливих звичок 
– куріння і алкоголю. 
У курців, в тому чис-
лі й пасивних, зморш-
ки з’являються наба-
гато раніше. Пов’язано 
це з тим, що люди, які 
курять, витрачають на 
40% більше вітаміну С, 
необхідного для утво-
рення колагену в шкірі.

Нині хороша косме-
тика коштує досить до-
рого, а шкіра потребує 
догляду щодня. Що ж 
робити, якщо ви не дру-
жина банкіра або олі-
гарха? Скористатися на-
родною мудрістю і до-
вше не старіти з допо-
могою дарів присадиб-
ної ділянки.

Перевага косметики 
з фруктів і овочів поля-
гає в тому, що вона аб-
солютно не містить кон-
сервантів, а приготу-
вання дозволяє відчути 
себе трохи чарівником, 
трохи знахарем.

У плодах, ягодах і 
овочах містяться найго-
ловніші вітаміни краси 
– А, С і Е.

Вітамін А оберігає 
шкіру від шкідливого 
впливу зовнішнього се-
редовища і покращує її 
загальний стан.

Вітамін С затримує 
появу зморщок, розгла-
джує шкіру.

Вітамін Е захищає її 
від ультрафіолетових 
про менів, стресів, отруй-
них речовин, що містять-
ся в повітрі та їжі.

Тип шкіри обличчя не 
завжди постійний. Він 
може змінюватися з 
віком, зі зміною стану 
здоров’я і навіть – з 
порами року. 

g Згодиться

Колір волосся і ваша пора року
Практикуючі пе-
рукарі-колорис-
ти, підбираючи 
потрібний колір, 
радять виходити 
не тільки з вимог 
моди, а й з чоти-
рьох типів зовніш-
ності, які визнача-
ються назвами пір 
року.

Весна – світла блондин-
ка з майже «прозорим» ко-
льором обличчя і персико-
вим рум’янцем.

Підходять усі «теплі» бі-
ляві тони: від ясно-пшенич-
ного до інтенсивного медо-
вого кольору, плюс золотис-
ті проблиски на пасмочках.

Не підходять – вогняно-
рудий колір; усі темні ко-
ричневі тони.

Осінь – шатенка або ру-
сява блондинка з рудува-
тим теплим відливом; колір 
обличчя – від слонячої кіст-
ки до жовтуватого, найчас-

тіше без рум’янцю.
Підходять усі руді й ко-

ричневі тони, що тяжі-
ють до золотого або мідно-
го, наприклад, золотисто-
оранжевий, тиціаново-ру-
дий, каштановий і горіхо-
вий.

Не підходять ясно-біля-
вий колір; голубувато-фіо-
летові тони.

Зима – брюнетка; ша-
тенка з червоно-коричне-
вим попелястим блиском; 
колір обличчя молочний 
без рум’янцю.

Підходять усі коричневі 

тони, що підкреслюють на-
туральний темний колір во-
лосся, синяво-чорні і синьо-
фіолетові варіації.

Не підходять усі світлі й 
коричневі варіанти з ухи-
лом в теплі, мідні тони.

Літо – волосся, як пра-
вило, попелястого відтінку; 
шкіра обличчя ніжна, світ-
ла, майже молочного ко-
льору або рум’яна.

Підходять усі попелясті 
відтінки, світло- і червоно-
коричневі тони, сивина.

Не підходять усі золотисті, 
мідні, червонуваті відтінки.

g Зверніть увагу

Позбавляємося 
синців під очима
Щоби правильно обрати 
засіб боротьби з синцями під 
очима, треба визначити, до 
якого саме типу вони нале-
жать. 

Частіше за все, це явище спадкове і за-
лежить від товщини шкіри. Позбутися цієї 
природної особливості майже неможли-
во, тож краще наносити на шкіру корек-
тор з жовтуватим відтінком, що нейтралі-
зує блакитний колір.

Якщо ж у вас під очима набряки ледь 
коричневого кольору, це може свідчити 
про проблеми з печінкою або нирками, 
тож мерщій до лікаря.

Коли ж колір кругів блакитний – скоріш 
за все, в вас порушення кровообігу і неста-
ча кисню в клітинах. Тож частіше гуляйте.

Проте нерідко так звані синці – зви-
чайна алергічна реакція на крем чи гель, 
який вам не підходить за складом ком-
понентів. Тому звертайте увагу на те, що 
саме відбувається зі шкірою після вико-
ристання нового косметичного засобу.

Ось кілька продуктів, які допоможуть 
вам у боротьбі з синцями.
 К артопля. 

Найпопулярніший 
і найефективніший 
варіант – це маска 
з сирої тертої кар-
топлі. Картопляну 
кашу викладіть на 
марлю, а потім по-
кладіть на повіки 
на 10-15 хв. Вико-
ристовуйте таку маску 1-2 рази на тиждень.

Для шкіри повік також корисна маска із 
суміші пшеничного борошна (1 ч. ложка), 
натертої картоплі та 1 ст. ложки молока. 
Таку маску накладають на 10 хв. 

Чай. Щоден-
ні примочки із зава-
реного чорного чаю 
– чаїнки складіть у 
2 марлеві мішечки, 
а потім на шкіру на-
вколо очей на 10-15 
хв. Якщо ж ви обра-

ли чай у пакетиках, то після того, як запа-
рите його окропом, дайте йому вистигну-
ти та покладіть на деякий час у холодиль-
ник. Тепер на кілька хвилин до повік, по-
тім змастіть шкіру навколо очей кремом 
проти набряків.
Зелень. По-

мічний крем із лис-
тя і стебла петруш-
ки. 20 г зелені подріб-
ніть і перемішайте із 20 г 
вершкового масла. Такий 
домашній крем наносьте двічі на тиждень 
на вологу й очищену шкіру після вмиван-
ня холодною водою і протирання шматоч-
ком льоду.

Ромашка. 
Примочки з ро-
машки треба ро-
бити щовечо-
ра перед сном. 
Для цього залий-

те чайну ложку квітів окропом та залиште 
настоятися на 10 хв. Теплі компреси три-
майте 15 хв.
Лід. Краще заморожу-

вати той самий відвар ромаш-
ки і масажувати шматочками 
льоду ділянки довкола очей. 
Це покращить кровообіг у клі-
тинах шкіри.

Не забувайте щоденно ви-
користовувати спеціальний 
крем, який треба наносити навколо очей 
вранці й увечері. Два рази на тиждень ро-
біть самомасаж повік. Це сприяє посилен-
ню кровообігу в дрібних судинах під шкі-
рою і оберігає від передчасної появи змор-
щок. Увечері, після того, як знімете макіяж, 
візьміть трохи оливкової олії і легко прома-
сажуйте шкіру навколо очей в напрямі від 
внутрішнього до зовнішнього кута ока.

Стан шкіри змінюється 
з віком, однак при пра-
вильному догляді вона 
може довго залишатися 
молодою.

g Пам’ятка 
Волосся після відпустки
Літня пора багато чим чудова, однак нерідко за
вдає організму чималий стрес. Серед усього іншо
го, одним з мінусів спеки і купання стають пошко
джене, втомлене і ламке волосся. Як же рятувати 
наше волосся після літа?

Екстрена допомога. Вирішити проблему втомленого 
волосся швидше за все допоможе легка стрижка. Вирівню-
вання і видалення пошкоджених кінчиків не тільки додасть 
волоссю більш свіжий і здоровий вигляд, але й допоможе 
самому волоссю стати сильніше і міцніше.

Шампунь + бальзам. Після відпустки скористайте-
ся сильним відновлювальним або навіть лікувальним 
шампунем для пошкодженого волосся. Після миття голо-
ви шампунем неодмінно скористайтеся бальзамом-опо-
ліскувачем. Чудово, якщо до складу шампуню і бальзаму 
буде входити ромашка.

Масло. Якщо Ваше волосся дуже сухе, то 1-2 рази на тиж-
день, за годину до миття голови, нанесіть на волосся підігрі-
те масло і розподіліть по всій довжині, особливу увагу при-
діляючи кінчикам. Для такої процедури прекрасно підійдуть 
реп’яхова, рицинова, мигдальна, персикова і оливкова олія.

Маски. Чудовий спосіб зміцнити й оживити своє по-
шкоджене волосся – це використання різних зволожую-
чих масок для волосся. Ви можете придбати такі маски в 
магазині, або ж зробити самостійно.

Регулярний догляд. Пам’ятайте, що тільки регуляр-
ний і систематичний догляд і турбота допоможуть повер-
нути волоссю красу, силу і здоровий вигляд. Не лінуйтеся, 
порадуйте свою шевелюру, і вона неодмінно відповість 
Вам здоровим зовнішнім виглядом, блиском і густотою!

а) суха шкіра

б) нормальна 
шкіра

в) жирна 
шкіра

г) комбінована 
шкіра
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g Кращі рецепти від читачів

Подарунок з італійським присмаком

Наша кухня

«Моя бабуся – дуже гар-
на господиня, привітна та 
чуйна людина, – пише ону-
ка Ніни Яківни, Вікторія. 
– Хотілося б її порадувати 
і зробити такий незвичай-
ний подарунок, щоб рецепт 
моєї бабусі надрукували в 
її улюбленій газеті. У Ніни 
Яківни велика колекція ре-
цептів, але найулюбленіша 
страва – піца! Хоча це тра-
диційна італійська стра-
ва, але моя бабуся почала 
готувати її і в нашій роди-
ні». Можливо, саме цю іта-
лійську страву з хрусткою 
скоринкою та апетитною 
начинкою будуть смакува-
ти гості Ніни Яківни. Отже, 
бути піці Ніни Луцько на 
кухні «ЧГ»!
Що потрібно?

0,5 л води, 1 ст. л. солі 

(без верхів-
ки), 1 ст. л. 
цукру, 30 г 
д р і ж д ж і в ,  
100 г соняшникової олії.

Начинка: 3 помідори, 
200 г твердого сиру, 100  г 
жарених грибів, 200 г яло-
вичого сирого фаршу, ма-
йонез.
Готуємо  
домашню піцу

Закип’ятити воду з цу-
кром, сіллю, соняшнико-
вою олією. Дати їй трохи 
охолонути, а вже в теплій 
суміші розвести дріжджі. 

Потім замісити некруте 
тісто й залишити на 15 хв. 

У цей час підготувати 
начинку, змазати форму 
олією, викласти тісто на 
форму, а згори – начин-
ку наступним чином: по-

мідори – кільцями, фарш, 
гриби, майонез. Зверху 
притрусити все це твер-
дим сиром.

Ставимо в розігріту ду-
ховку (180 градусів) на 25 хв.

Бон апетит! 
Порада 

При приготуванні піци 
форма не має принципо-
вого значення, головне, 
щоб тісто було тонким і 
хрустким. Для цього піч 
повинна бути дуже до-
бре підігріта, навіть роз-

печена. Таким чином піца 
готується дуже швидко, 
тісто добре пропікається, 
а начинка зберігає свій 
смак та аромат.
До речі

Сир – без нього ми на-
вряд чи зможемо уявити 
традиційну піцу. Та він 
не є обов’язковим компо-
нентом. Найкраще підхо-
дять сири твердих сортів 
– їх легше терти. Помідо-
ри і томатні пасти теж не 
завжди кладуться в на-
чинку. Піца, приготовле-
на без них, називається 
«Б’янка». Так само піца 
не обов’язково повинна 
бути з «відкритою» на-
чинкою. Її готують і «за-
критою». Така піца нази-
вається «кальцоне». При 
її приготуванні круглий 
пласт тіста, покритий на-
чинкою, складають на-
впіл, защипують краї і 
запікають. Буває також і 
«десертна піца», в осно-
вному з фруктовою на-
чинкою.

g Важливо
Основні правила 
консервування
1 Посуд, призначений для 

консервування (банки, 
пляшки, кришки), треба ви-
мити гарячою водою, дода-
ючи питну соду.

2 Банка з консервовани-
ми овочами вважається 

повною, якщо повітряний 
проміжок між продуктом 
і верхнім краєм становить 
1,5-2 см. 

3 Надмірна кількість пові-
тря у банках припусти-

ма, тому що при стерилізації 
повітря нагрівається і тиск 
на кришку збільшується, що 
призводить до її деформації 
і навіть зриву. Щоб вилучи-
ти з банок якомога більше 
повітря, треба класти в них 
продукти в гарячому вигля-
ді. Тоді пара, яка виходить 
з гарячих продуктів, витіс-
нить частину повітря з бан-
ки і займе його місце.

4  Усі домашні консерви 
треба зберігати на холоді, 

бажано при температурі не 
більше +10°С і не нижче 0°С. 

5 Якщо в герметично за-
критих консервах у про-

цесі зберігання здулися 
кришки, то такі консерви 
вживати заборонено.

6 Обов’язкове дотримання 
правил приготування і 

зберігання консервів захи-
щає від ботулізму.

7 Ножі, якими чистять і 
розрізають овочі, по-

винні бути з нержавіючої 
сталі, тоді овочі не темні-
ють у місцях розрізів. Такі 
ножі сприяють зберіганню 
в продуктах вітаміну С і не 
додають їм металевого при-
смаку. 

8 Щоб не деформувати 
овочі (особливо наріза-

ні) при перекладанні їх з 
каструлі чи миски в банки, 
користуються звичайними 
столовими ложками чи ви-
делками з нержавіючої ста-
лі.

9 Щоб зберегти якомога 
більшу кількість вітаміну 

С у  консервах, мити і блан-
шувати овочі треба недовго, 
дотримуючись рекомендо-
ваного часу.

10 Варити чи бланшува-
ти овочі краще в за-

критому чи прикритому 
посуді, тоді повітря менше 
з’єднується з продуктом і 
вітамін С розпадатиметься 
повільніше.

За рецепт – 
гонорар!

Конкурс «ЧГ» три-
ває. Взяти в ньому 
участь запрошуємо 
всіх читачів. А за ре-
цепти, що будуть на-
друковані, їхні ав-
тори отримають 50 
гривень! Щоб поділи-
тися своїм кулінарним 
доробком, вам треба 
надіслати:
3рецепт страви 

(не забудьте 
детально описати 
інгредієнти)

3фотографію 
готової страви та 
своє фото (або 
сфотографуйтеся 
з улюбленим 
смаколиком)

3розповідь про себе
3 бажано – 

фоторецепт.
Тож не баріться, при-

носьте рецепти в ре-
дакцію, присилайте 
поштою – «Червоний гір-
ник», пр. Металургів, 28, 
м. Кривий Ріг, 50027, або 
на елект ронну адресу – 
niavka@i.ua

Ведуча рубрики Анна РОДІЧКІНА.

Вікторія Демчик вирішила зробити своїй 
бабусі особливий подарунок на день 
народження. Спекти фірмову страву пані 
Ніни Вікторії поки що не під силу, тож ону-
ка надіслала рецепт  бабусиної домашньої 
піци на конкурс у редакцію її улюбленої 
газети. 
Цього тижня героїня на кухні «ЧГ» – 
Ніна Луцько. Їй  23 серпня виповнить-
ся 74 роки. До привітань з найкращи-
ми побажаннями приєднується і 
«Червоний гірник».

Анекдот у тему
Тільки у нас замовлена піца приїжджає швидше, ніж 
викликана «швидка допомога».

Її корисність 
яєчня
За останніми даними 
американських вчених, 
найкориснішим сніданком 
виявилася яєчня, бо в ній...

...багато вітамінів (D –  краса шкіри, здоров’я очей та кісток, В12–антиане-
мійний вітамін, В4 – наша пам’ять, здорові нирки та печінка, а ще – мінус діабет);

...багато мікроелементів (селен – наша статева система, здорова печінка, 
красива міцна шкіра та м’язи, здорові очі, міцний імунітет; антиоксидант – 
гальмує розвиток пухлинних тканин; фосфор – здорові кістки та нервова тка-
нина; калій – здорове серце та сечовивідна система; мідь та кобальт – ні анемії, 
йод – пам’ять, розумові здібності, здорова щитовидна залоза);

...багато амінокислот, адже недаремно яйце визнане еталоном щодо поєд-
нання амінокислот та корисності. Щороку в жовтні у світі святкують День 
яйця – на знак подяки яйцю як доступному та суперкорисному джерелу білка, 
вітамінів та мікроелементів.

g А ви знали?

Легкий борщ на всю зиму
g Про запас

Це дуже зручно: дістали 
буряки з банки і – в борщ. 
До того ж, у квашеному чи 
маринованому вигляді вони 
ніколи не «зів’януть» так, 
як свіжі. Спробуйте приго-
тувати ось такі консервації. 
Взимку – як знайдете.

Борщова заправка
3 кг буряків, 1,5 кг моркви, 1 кг цибу-

лі, 0,5 л томатної пасти, 300 г олії.
Буряки ретельно вимити щіточ-

кою, зварити, охолодити, почисти-
ти і порізати соломкою. Моркву по-
чистити, натерти на крупній тертці і 
потушкувати до м’якості в 180 г олії. 
Цибулю порізати кубиками і обсма-
жити до золотистого кольору в решті 

олії. Змішати всі овочі, додати томат-
ну пасту і тушкувати на маленькому 
вогні, безперервно помішуючи, про-
тягом 10 хв.

Розкласти гарячу заправку в півлі-
трові банки, накрити кришками і стери-
лізувати протягом 40 хв. Банки вийняти 
і закрутити кришки.

Квашені буряки
Поріжте буряки соломкою і залийте 

звичайною сирою водою кімнатної тем-
ператури. Вона почне бродити. Поки 
бродить, нехай стоїть за кімнатної тем-
ператури – це 2-3 дні. Потім поставте 
буряки в холодильник або в будь-яке 
холодне місце для зберігання. Квас від 
таких буряків використовують ще й 
при приготуванні домашнього хрону.

g Не дрібниці

Почніть ранок  
правильно!

• Правильний сніданок по-
збавляє думок про їжу до само-
го обіду. Яким чином? Завдяки 
стравам, що містять білок.

• Правильний сніданок по-
чинається за годину після про-
будження. Чому? Бо сніданок 
запускає ваш організм у роботу!

• Правильний сніданок має 
правильні пропорції. Як дізна-
тися про них? Перевірте за та-
блицею калорійності.

• Правильний сніданок ніку-
ди не поспішає. З якого дива? 
Бо тоді від нього жодної корис-
ті тому, хто його їсть.

• Правильний сніданок лю-
бить спілкуватися. З ким, про 
що і навіщо? За чашкою кави 
або чаю зі знайомими, колега-
ми, друзями. Про життя. Задля 
гарного настрою на цілий день!

• Правильний сніданок  – це 
свіжоприготовлений сніданок. 
Чому він не може постояти 

звечора в холодильнику? Бо 
тоді він втрачає свій смак!

• Правильний сніданок по-
винен бути улюбленим. На-
скільки це обов’язково? Не-
смачні страви перетворюють 
сніданок на випробування.

• Правильний сніданок ко-
рисний! Як дізнатися про це? За 
складом страв, які ви зазвичай 
споживаєте зранку.

• Правильний сніданок пунк-
туальний і вірний друг. Чи 
можна це перевірити? Тільки 
тоді, якщо ви снідаєте щодня в 
один і той же час.

• Про правильність вашого 
сніданку на 50% свідчить стан 
вашого здоров’я. Перевірте 
його!

g Спробуйте!

Лікер смородиновий
Такий напій порадує вас і гостей прекрасним 
смаком та ароматом.

Вам знадобиться по 30 листків смородини, малини і вишні, 0,5л 
ягід чорної смородини, 1л цукру, 0,5 ч. ложки лимонної кислоти,  
700 г горілки.

Листя і ягоди промити, залити 2 л окропу й залишити на ніч, щоб 
настоялися. Вранці відтиснути через марлю, додати цукор, лимонну 
кислоту, закип’ятити. Додати горілку, коли основа охолоне повністю. 
Розлити в пляшки і поставити в холодильник.

Незайвим буде нагадати, що якість продукту безпосередньо зале-
жатиме від того, яку горілку ви оберете. Дешевою підробкою зіпсуєте 
і лікер, і враження від нього.
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Без хвороб

g Згодиться
Якщо дуже пітнієте

Людям, які стражда-
ють від надмірної пітли-
вості, потрібно щоденно 
користуватися тальком із 
додаванням трав.

Достатньо після того, як 
прийняли душ, «обсипати» 
тіло цим порошком – і від-
чуття свіжості збережеться 

на весь день. Домашній тальк також допоможе при 
випріванні і різних ранках та натираннях, які часто 
з’являються у жарку пору.

Купіть в аптеці звичайний тальк. Приготуйте сушені 
листки шавлії та квітки лаванди (трави беруть в од-
накових кількостях). Подрібніть їх на порошок. Після 
цього змішайте з тальком у такій пропорції: одна час-
тина трав’яної суміші і три частини тальку. Приготов-
лений порошок зберігайте у добре закритій посудині.

g Зверніть увагу

Причиною ботулізму можуть стати  
домашні консерви
Ботулізм – небезпечне інфекційне захворювання. Воно нале-
жить до групи бактеріальних токсикозів, спричинених уживан-
ням їжі, яка містить токсин, що накопичився внаслідок розвитку 
специфічного збудника.

Збудник CІ.botulinum значно пошире-
ний у навколишньому середовищі. У ви-
гляді спор він живе у грунті та воді. Ве-
гетативні форми збудника слабо стійкі 
до високої температури: при 80⁰С гинуть 
протягом 15 хв. Спори, навпаки, надзви-
чайно стійкі до дії фізичних і хімічних 
чинників: при температурі 100°С зберіга-
ються 15 год., 120⁰С – 12 хв.

До 90% випадків ботулізму пов’язано 
із вживанням продуктів домашнього 
консервування: квашених і маринова-
них грибів, що були в герметично заку-
порених банках, вяленої і копченої риби, 
овочевих і плодових банкових консервів, 
ковбаси, сирокопченого окосту, балику 
тощо.

В інкубаційному періоді токсин всмок-
тується з травного тракту в кровоносну та 
лімфатичну системи, а потім мігрує в цен-
тральну нервову систему, де відбувається 
незворотна фіксація отрути – найважли-
віша патогенетична ланка захворювання.

У більшості випадків захворювання 
починається гостро з появи неспецифіч-
них симптомів (нездужання, загальна 
слабкість, головний біль). 
Згодом додаються специ-
фічні симптоми: уражен-
ня органів зору, параліч 
м’якого піднебіння, язи-
ка, глотки, гортані, розлад 
мовлення, порушуються 
акти жування і ковтання. 
Можлива смерть за ясної свідомості від 
паралічу м’язів діафрагми, що беруть 
участь в акті дихання. 

Профілактика ботулізму в домаш-
ніх умовах можлива у двох напрямках: 
заходи, що сприяють максимальному 
звільненню сировини від спор, і заходи, 
в разі яких токсин інактивується або 
руйнується.

До заходів першої групи належить ме-

ханічне очищення продук-
тів, призначених для консер-
вування, і старанна термічна 
обробка.

Мариновані й солоні гри-
би є найчастішою причиною ботулізму. 
Враховуючи особливість будови плодо-
вого тіла, відмити гриби від землі та піску 
практично неможливо, а отже, і звільни-
ти їх від спор. Термічна обробка і засо-
лювання в домашніх умовах не можуть 
знищити спори, які під час зберігання 
проростають. Тому в домашніх умовах 
засолювати і маринувати гриби треба в 
невеликих діжках у кислому маринаді з 
додаванням кухонної солі (2 ст. ложки 
солі на 1 л води і 2 ст. ложки 80% оцтової 
есенції на 1 л грибів із розсолом).

До заходів другої групи належить тер-
мічна обробка продукту перед спожи-
ванням: проварювання, просмажування, 
тушкування.

g Лікує природа
Петрушка: і прянощі, і ліки

Усім відомо, що петрушка незамінна при при-
готуванні багатьох страв. І не лише в цьому її 
заслуга. Виявляється, петрушку дуже широко 
використовують у народній медицині.

У листках і коренях петрушки містяться аскорбі-
нова кислота, ефірна олія, мінеральні солі (каротин – 
лише у листках). З лікувальною метою, окрім листків і 
коренів, використовують насіння петрушки.

Як потогінний та сечогінний засіб при водянці, на-
бряках, спричинених серцевими недугами, каменях 
у нирках та сечовому міхурі, жовчнокам’яній хворобі 
використовують насіння петрушки. Його мелють 
на порошок і готують відвар у розрахунку 4 ч. ложки 
насіння на склянку окропу. Прокип’ятити 15 хв., трохи 
остудити, процідити і пити по 1 ст. ложці 4-6 разів на 
день. Дітям відвар дозують чайними ложечками.

Можна вживати також настій, приготовлений хо-
лодним способом: 1 ч. ложку перетертого насіння на-
стояти у склянці води 8 год. Вживати по чверті склянки 
4 рази на день.

Петрушку слід вживати обережно (а відвари 
взагалі не вживати) вагітним жінкам. Петрушка 
тонізує матку, і це може призвести до викидня.

Відомо також зовнішнє застосування петрушки. 
Свіжі розтерті листки чи ватні тампони, змочені со-
ком петрушки, прикладають до місць укусів комарів, 
бджіл, ос, джмелів.

Для видалення ластовиння і темних пігментних 
плям рекомендують вранці та ввечері протирати шкі-
ру міцним відваром коренів петрушки, змішаним із 
лимонним соком.

g не дрібниці

Красива посмішка – це здорові зуби
Мрієте про голлівудську посмішку? немає 
нічого простішого! Дотримуйтеся гігієни по-
рожнини рота – і здорові зуби та красива 
посмішка стануть вашим козирем.

Щітка
Зубна щітка – основний 

інструмент для видалення 
м’яких відкладень із поверхні 
зубів і міжзубних щілин. Коли 
купуєте зубну щітку, в першу 
чергу звертайте увагу на жор-
сткість щетини.

Якщо на ваших зубах швид-
ко з’являється зубний камінь 
або ви багато курите, купуйте 
щітки із жорсткою щетиною. 
У вас здорові ясна і зуби? Тоді 
вибирайте зубні щітки серед-
ньої жорсткості. М’які щітки 
рекомендуються при підви-
щеному витиранні емалі зубів 
або при запальних процесах 

у парадонті. Дітям найкраще 
підходять спеціальні дитя-
чі щітки, які виготовляють із 
м’якої щетини. І запам’ятайте 
– використовувати зубну щіт-
ку потрібно не довше як 2-3 
місяці.

Паста
Пасти діляться на гігієнічні 

та лікувально-профілактичні. 
Гігієнічні пасти мають лише 
дезодоруючі та очищаючі 
властивості. Вони не поперед-
жують розвиток хвороби.

Лікувально-профілактич-
ні пасти, завдяки комплексу 
корисних речовин, перешко-

джають розповсюдженню 
бактеріального нальоту, від-
новлюють цілісність тканини, 
чистять і полірують поверхню 
зубів.

Флос 
Флоси, або зубні нитки, 

ідеально видаляють наліт і 
залишки із міжзубних про-
міжків, з якими не може впо-
ратися щітка. 

Користуватися флосом не-
складно, головне робити це 

правильно. Натягніть зубну 
нитку великим і вказівним 
пальцями кожної руки. Обе-
режно введіть натягнену нит-
ку у проміжок між зубами, 
роблячи при цьому рухи впе-
ред-назад. Акуратно рухайте 
ниткою, знову ж таки, про-
тягуючи вперед і назад у між-
зубних проміжках. Витягніть 
нитку, піднімаючи її вверх.  
Еліксир  
для полоскання

Ці гігієнічні засоби мають 
антисептичні та дезодорую-
чі властивості. Для приготу-
вання одного полоскання до-
статньо розчинити у склянці 
води кілька крапель еліксиру. 
Прополощіть цим розчином 
порожнину рота вранці та 
ввечері після чистки зубів.

Шкіра без бородавок
Вірус папіломи, який є причиною появи боро-

давок, можна підхопити на пляжі, у фітнес-клу-
бі тощо.

Найчастіше світлі бородавки з’являються на паль-
цях, кистях рук і підошвах ніг. 

Можна спробувати позбутися таких бородавок за 
допомогою чистотілу, капусти, часнику, цибулі.

Свіжим капустяним соком просочіть серветку і при-
кладіть її у вигляді компресу до бородавок. Процеду-
ру повторюйте до повного їх зникнення.

Також можна прикласти до бородавок суміш із на-
тертої на дрібній тертці цибулі з медом у співвідно-
шенні 1:2 і зробити компрес, попередньо змастивши 
шкіру жирним кремом. Замість цибулі можна вико-
ристовувати часник.

Можна спробувати позбутися бородавок за допо-
могою свіжого чистотілу: протягом 2-3 тижнів двічі на 
день добре змащувати бородавки соком цієї рослини.

Тільки своєчасна діагностика і призна-
чення специфічної серотерапії забезпе-
чують сприятливе закінчення хвороби.

Ботулізм – найтяжче харчове отруєння 
бактеріальної природи. Останнім часом 
смертність від нього сягає 20%. Інкуба-
ційний період ботулізму становить 4-72 
год., але може коливатися від 2-3 год. 
до 6-10 діб. Що коротший інкубаційний 
період, то важчий перебіг хвороби.

_________________________________________________________________________________________________ За матеріалами вітчизняних Інтернет-видань.

g Увага, небезпека! 
Профілактика гострих кишкових інфекцій

Щорічно в період з травня до вересня зростає за-
гроза захворювання гострими кишковими інфекці-
ями, до яких належать сальмонельози, шигельози, 
гастроентероколіти та інші. Враховуючи особливості 
даного періоду, а також метеорологічну ситуацію, 
яка склалася цього року (найбільший підйом тем-
ператури повітря за останні 112 років), виникають 
сприятливі умови для збереження та розмноження 
збудників гострих кишкових інфекцій у навколиш-
ньому середовищі. Гострі кишкові захворювання 
викликаються різними мікроорганізмами – бакте-
ріями, вірусами – та характеризуються переваж-
ним враженням шлунково-кишкового тракту. 
Найчастіше перші клінічні ознаки захворювання 
спостерігаються в найближчі 4-24 години: біль в 
області живота, нудота, блювота, підвищення тем-

ператури, діарея, а в тяжких випадках – виражена 
інтоксикація та зневоднення.

По місту спостерігається циклічний підйом захво-
рюваності гострими кишковими інфекціями. Разом 
з тим зросла і кількість випадків гострих кишкових 
інфекцій вірусної етіології, сальмонельозу. На теперіш-
ній час по місту вже перехворіло гострими кишковими 
інфекціями майже 500 чоловік, 74,2% з них – це діти. 
Також зросла і кількість сімейних випадків захворю-
вання кишковими інфекціями.

Збудники гострих кишкових інфекцій потрапля-
ють в організм людини з продуктами харчування, 
водою. Необхідно відзначити, що захворілі на киш-
кові інфекції по місту найчастіше інфікувались через 
забруднені молокопродукти (31%), м’ясні продук-
ти (17%), кулінарні страви внаслідок недостатньої 

їх термічної обробки, порушень умов зберігання.
Особливу небезпеку становлять харчові продукти, 

які швидко псуються, а також страви, які готуються 
без термічної обробки, оскільки збудники кишкових 
інфекцій можуть у них не лише накопичуватися, а й 
розмножуватися, при цьому смак їжі залишається 
незмінним.

Щоб убезпечитися від захворювань гострими киш-
ковими інфекціями, необхідно: суворо дотримува-
тися правил особистої гігієни, обов’язково мити руки 
з милом після повернення додому з вулиці, перед 
прийомом їжі та після відвідування туалету; для пиття 
використовувати кип’ячену воду або воду гарантова-
ної якості; овочі, фрукти, ягоди ретельно мити під про-
точною водопровідною водою перед вживанням; не 
купувати продукти харчування у випадкових осіб або 

в місцях стихійної торгівлі; у домашніх умовах дотри-
муватися термінів придатності та умов зберігання хар-
чових продуктів, а також правил особистої гігієни при 
приготуванні гарячих і холодних страв. Сирі продукти 
та готові страви зберігати окремо; ретельно прожарю-
вати або проварювати продукти харчування, особливо 
м’ясо, птицю, яйця, рибу тощо; на кухні дотримуватися 
чистоти, не накопичувати сміття та харчові відходи, 
не допускати появи мух і тарганів; не купатися у водо-
ймах, де це заборонено; при купанні уникати попадан-
ня води в організм.

При появі перших симптомів кишкової інфекції 
(блювота, пронос, підвищення температури, біль у 
животі) з метою запобігання ускладнень кишкових 
інфекцій звертайтесь за медичною допомогою, не за-
ймайтеся самолікуванням!

_____________________________________________________________________ Вікторія ПРОША, лікар-епідеміолог ДЗ «Криворізька міська санепідстанція».
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g  Реклама

g  Реклама

Без хвороб

Алкоголизм излечим!
20 августа и 5 сентября 

(ул. Мелешкина, 14а,  
бывшее РУ им. Кирова, кабинет 303)

кандидат медицинских наук
Довженко  

Роман Александрович
проводит сеансы лечения алкогольной  

зависимости и табакокурения.
справки по телефонам: 443-02-33, 
093-0455273, 050-1958529.

Лиц. № 603844 от 7.11.2011 г.

g Варто знати про паразитів 

Гельмінти живуть і харчуються  
за рахунок господаря 
Лагідне тепле серпневе сонечко, дозрілі овочі та 
фрукти… Здається, ось вона – свобода від весняної 
нежиті, простуди та авітамінозу! Однак не все так 
просто. сонячні промені, теплий грунт створюють 
ідеальні умови для розповсюдження паразитарних 
інфекцій. 

Зокрема, гельмінтозів. У по-
всякденності гельмінти ще на-
зивають глистами. Це організми, 
які відносяться до класу парази-
тичних черв’яків. Виправдовую-
чи «звання» паразитів, гельмінти 
живуть і харчуються за рахунок 
господаря, завдаючи шкоди його 
здоров‘ю. 

Очевидно, мало хто з нас знає, 
що розповсюдженість гельмінто-
зів така ж висока, як і ГРВІ. Тоб-
то практично половина землян 
страждає від цих паразитів. Та 
коли вірусна інфекція триває в 
середньому 7 днів, знайомство з 
гельмінтами може добряче затяг-
нутися.  

– Як не сумно, але заразити-
ся може кожен, – застерігає лі-
кар-методист міського Центру 
здоров’я Сергій Спіров. – За да-
ними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, аскаридозом у світі 
щорічно заражається 1,2 мільйона 
людей. Цьому сприяють міграції 
жителів нашої планети, неблаго-
получна екологія (особливо в міс-
тах), зміна кліматичних умов. До 
речі, саме з розвитком індустрії 
туризму в останні десятиріччя 

пов’язана поява нетипових для 
України паразитів, котрі найбіль-
ше поширені в спекотних країнах. 
До організму людини гельмінти 
потрапляють найчастіше з хар-
чами: овочами, фруктами, погано 
обробленими м’ясними та риб-
ними продуктами. Основні «по-
середники» інфікування – брудні 
руки, ігри на землі, в пісочницях, 
купання в зараженому водойми-
щі (особливо в стоячих озерах). 
Господарі домашніх тварин ризи-
кують ще більше – «живучі» яйця 
глистів добре себе почувають на 
шерсті братів наших менших. 
Найпоширеніші – круглі черв’яки 
(аскариди та гострики). В Україні, 
як стверджують паразитологи, 8 
із 10 дошкільнят заражені глиста-
ми. Оскільки рівень кислотності 
шлунка в дітей нижчий, ніж у до-
рослих, а ферментативна система 
ще тільки-но формується, дітлахи 
не захищені від нападу паразитів. 

Навіть коли ви підозрюєте, що 
вас атакували глисти, виявити їх 
буває досить складно. За винят-
ком тих випадків, коли їх вже ви-
дно неозброєним оком (скажімо, 
в дитячому горшку). Підтвердити 

гельмінтоз можна за допомогою 
лабораторних аналізів. Є ще один 
спосіб виявлення – серологічний, 
котрий дозволяє визначити наяв-
ність у крові антитіл до паразитів. 
Як правило, він ефективний при 
тривалій присутності гельмін-
тів в організмі.

– Що ж потрібно, аби 
вберегтися від глистів?

– Ретельно мити руки 
перед уживанням їжі і 
після роботи на приса-
дибній ділянці. Особли-
во треба слідкувати за дітьми, 
щоб вони дотримувались цієї 
гігієнічної процедури. Насампе-
ред після контакту з домашніми 
тваринами чи тих же забав у пі-
сочниці. Страви з риби та м’яса 
треба добре проварювати чи про-
смажувати, ретельно мити овочі 
та фрукти, котрих зараз вдосталь. 
Кип’ятіть питну воду, захищайте 
своє помешкання від мух усіля-
кими способами. Під час курсу 
лікування гельмінтозу міняйте 
натільну та постільну білизну, 
періть у гарячій воді. Спеціалісти 
взагалі рекомендують проводити 
антигельмінтну профілактику для  
всієї сім’ї не рідше двох разів на рік. 
Вони також стверджують: більша 
половина всіх алергійних реак-
цій – це результат існуючого або 
перенесеного гельмінтозу. Тобто 
протягом свого життя практично 
кожна людина переносить пара-

зитарне захворювання. 
Цікавий факт: сліди гель-

мінтозу були виявлені вченими 
навіть у фараонів Давнього Єгип-
ту. Тому й способів боротьби з 
ними придумано немало. Най-
більш відомим народним спосо-
бом є часник. Використовують 
суміші лікарських рослин: тра-
ви полину, пижма, кори круши-
ни, плоди дев’ясилу. Однак вони 
підходять далеко не всім, а дітям 
взагалі важко підібрати необхід-
ну дозу. Сьогодні вченими розро-
блено цілі покоління спеціальних 
протиглистових препаратів. 

Враховуючи масштаби розпо-
всюдженості паразитів, пошук 
нових, більш ефективних препа-
ратів, таких як, скажімо, «Ворміл», 
не припиняється. Цей доступний 
антигельмінтний препарат широ-
кого спектру дії передбачений для 
лікування та профілактики глис-
тяних інвазій у всієї родини.

______________________________________________________________________________________ Підготував Віталій ТКАЧУК.

Лиц. МЗо Укр.  
АВ №603206  

от 7.09.2011 г.

КорреКция веса и роста
у взрослых и детей
избыточная масса тела
повышение массы тела
астенический синдром
расчет индекса и калора-
жа питания

Прием ведет эндокринолог  
ЗАБоЛоТНЯЯ Н.И.

Ул. Филатова, 10, тел.: 405-65-76, 
405-65-78, 405-65-79. 

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

Рекламний  
відділ «ЧГ»

понеділок-четвер 
з 9.00 до 18.00;

п’ятниця 
з 9.00 до 17.00
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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.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
Нових надход
жень з архео

логії 20082011 
років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Живопис
Персональна 

виставка  
О. Фадченка.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка робіт 
В. Пилки   

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка вит
вору декоратив
ноприкладно
го мистецтва 

(килим)   
 К. Кадолби.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Фотовиставка 
робіт Анатолія 
Зеленського.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Таланти твої, 
Криворіжжя»
Декоративно
прикладного 
мистецтва, 
присвячена 
21й річниці 
Незалежності 

України.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

g Концерт

«Льодовиковий 
період 4»

Анімаційна  
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп».  

g Виставки 

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональна 

виставка Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресенье 
ночной клуб 

«Shelter» 
приглашает 

на вечеринку 
под названи
ем День «Ж».
Клуб: «Shelter», 

пр. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-928-
27-66, 

19 августа 
с 21.00 до 05.00.

Happy Birthday 
Ivan Beringer
– 2MENproject 

[Surzhyk& 
RA_D.A.R.]
– STEALTH

– Track
– Artem Nevskiy
– Bobby Boom
– Alex Sanchez

– Archi
– YampolSky
– S Petrovich

– S.Buryi
Вход: для девушек до 
23.00 бесплатный (де
позит 50 грн), после 
– 40 грн. Для парней 

40 грн.
Клуб: «STUDIO 54». 

Тел.:  096-171-48-34, 067-
694-34-04.

 18 августа 2012 с 21.00.

Гавайская 
вечеринка

Мы ждем Вас, что
бы вместе отпра
виться в далекие 
путешествия к 
берегам Тихого 

океана. Веселье до 
утра, пинаколада 
и знойные девуш
ки избавят Вас от 

дурного настроения 
и хлопот. Aloha!!!

Клуб: «Shelter»,   
пр. 200 лет Кривого 
Рога, 7г. Тел.: (056) 

409-03-84, (067) 641-
11-17 (после 18:00). 

18 августа  
с 22.00 до 05.00.

Афіша

«Червоне місто»
Фотопроект 
Сергія Кни

ша. Виставка 
з нагоди Дня Єв
ропи за участю 
фотохудожни

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна, 
А. Мунтяна, 
С. Гринька,  
В. Білоуса.

Філія КЗК «Кри-
ворізький міський 

історико-крає-
знавчий музей» 

сел. Веселі Терни – 
10.00-17.00. 

Тел.: 35-13-66.

«Цвяхи»
Фотовиставка 

Сергія 
Мельниченка  
(м. Миколаїв).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

Грає муніципальний  
духовий оркестр

18 серпня о 18.00,  площа біля КП «Кри-
ворізький академічний міський театр 

драми та музичної комедії імені Тараса 
Шевченка», пр. Карла Маркса  
(Центрально-Міський район).

Super Disco
Каждое 

воскресе
нье серия 
вечеринок 

Sunday Super 
Disco. 

 Вход бес
платный для 
всех (депозит 

30 грн. ) 
Face Control, 
Dress Code.

Клуб:  
«STUDIO 54», 

19 августа  
с 21.00.

g Вечірки

g Кіно

«Піраньї»  
3D

Трилер.
Кінотеатри:  

«Олімп»,  
«Одеса-кіно». 

«Темний лицар: 
Відродження 

легенди»
Фантастичний 

бойовик.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Джунглі 
звуть!  

В пошуках  
Марсупіламі»
Пригодницька 

комедія.
Кінотеатр:  

«Одеса-кіно».

«Третій 
зайвий»
Комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
 «Олімп».

«Від гвинта»  
3D

Анімація.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74.  
«Одеса-кіно»,  

тел.: 493-09-09.

«Нестримні2»  
Бойовик,  
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
«Олімп», 

 тел.: 440-07-77.

«Згадати все»  
Фантастичний 

екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Феї: Таємниця 
зимового лісу»  

3D 
Мультфільм, 

сімейний.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно». 
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Оголошення

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

Требуется

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
РУКОВОДИТЕЛЯ

ТЕЛ. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 гр.

Продаю Куплю

Послуги

Різне

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!

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

Требуется

Заява про наміри
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» має намір отримати дозвіл на викиди за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів з 
використанням технології ХТС в ливарно-ковальському виробництві.

При використанні запропонованих в технології виробництва ХТС сировин-
них матеріалів обсяг викидів в атмосферу складе 8,568 т/рік, у т.ч.(т/рік): пил – 
8,001; кислота сірчана – 0,222;  спирт ізопропіловий – 0,0405; спирт метиловий 
– 0,0203; лігроїн – 0,0405; спирт фурфуриловий – 0,111; о-толуолсульфокислота 
– 0,1332. 

Здійснення реконструкції газоочисного устаткування призведе до зниження 
викиду пилу в атмосферу  по ФСЛЦ ЛКВ на 2,404 т/рік. Це пов’язано із застосу-
ванням сучасного та високоефективного газоочисного обладнання.

Прийняті в проекті рішення є оптимальними, відповідають вимогам еколо-
гічного та санітарного законодавства, забезпечують експлуатаційну надійність 
об’єктів навколишнього техногенного середовища.

З питаннями та пропозиціями щодо намірів підприємства можна звер-
татися до управління екології виконкому Криворізької міськради (пл. Ра-
дянська, 1, к. 405, тел. 74-56-41).

№ 955. Будинок у сел. «Победа» 
(50 м від школи), у дворі гараж-ан-
гар 100 кв.м. Ціна 50 тис. євро. Тел. 
096-0107979.

№ 1015. Газифицированный 
жилой дом на НКГОКе, привати-
зированный участок 6 соток, 
фруктовый сад. Дом кирпичный 8х9 
м, 4 комнаты, кухня, ванная, вода 
в доме. Жилая времянка, хозпо-
стройки, гараж. Улица асфальтиро-
вана. Школа. Продуктовый магазин 
в 100 м. Документы в порядке. Тел. 
067-5642460, 067-2767855.

№ 1040. Срочно продается 
газифицированный дом в с. Дев-
ладово. Имеется летняя кухня, по-
греб, сарай, бассейн для воды. Тел. 
097-5864741.

№ 1054. Дом 8х9 в Долгинцево, 
6 соток, удобства в доме, кафель, 
экономкотел, автомат-колонка, 
газплита «Индезит» с вытяжкой, 
стабилизатор напряжения, горя-
чая вода в доме и летней кухне. 
Капитальный ремонт. Цена 33 тыс. 
долларов. Тел. 098-3325922.

№ 1044. Дом в Кривом Роге по 
ул. Светлогорской со всеми удоб-
ствами. Участок 14 соток. Тел. 066-
8725110.

№ 1043. 3-комн. квартиру «ста-
линка» в Саксаганском районе, 3-й 
этаж пятиэтажного кирпичного 
дома по ул. Курчатова. Общ. пло-
щадь 72,9 кв.м, жилая 48,7 кв.м. 
Цена 25 тыс. у.е. Тел. 066-8725110.

№ 983. 2-комн. квартиру «сталин-
ку» на ЮГОКе, ц. 22 тыс. у.е. Тел. 098-
2413839.

№ 1029. 1-ком. квартиру на Соц-
городе, 1/5 эт. кирпичный дом. Тел. 
050-3213250.

№ 1042. Дачу на Карачунах. До-
мик металлический, кладовая, туа-
лет. Над домиком виноградная арка, 
сад. Тел. 26-38-65, 067-8915387.

№ 1047. Волгу-21, ц. 8500 грн. Тел. 
096-7697610.

№ 1046. Волгу 31029. Один хозя-
ин. Тел. 050-3215111.

№ 1045. ВАЗ-2106, цвет бежевый, 
13000 км после кап. ремонта. Тел. 
26-29-33, 098-5005345.

№ 1055. ВАЗ-2114, 2007 г., серая, 
пробег 135 тыс. км. центрзамок. 
Цена 5 тыс. у.е. Тел. 067-7146495.

№ 1057. Из питомника плюшевые 
вислоухие котята: сайт la-corse.at.ua 
Тел. 067-7974803.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лам-
пові) – 20-60 грн.; холодильники 
– 30-60 грн.; газ. колонки – 100-
150 грн.; пральні машинки – 20-50 
грн.; ванни чавунні – 100-120 грн.; 
батареї, 1 секція – 12 грн.; метал. 
мотлох, брухт чорних металів Тел. 
097-6189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. По-
резка, погрузка, самовывоз. Тел. 
097-6189585 (перезвоню).

№ 610. Любое авто на выгодных 
условиях. Возможен выкуп из кре-

дита. Порядочность 
гарантирую. Тел. 067-
5392676.

№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 977. ВАЗ 2101-099, «Славу-
ту», «Таврію», «Ланос», СЕНС, «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

№ 925. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов. Запись с 
кассет на DVD. Пульты – продажа, 
ремонт. Соцрынок, маг. «Ковры». 
Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 976. ПОСТІЙНО КУПУЄМО 
МЕД, ВІСК, МЕРВУ, ПРОПОЛІС. 
Тел. 067-9210634, 067-9243057.

№ 1053. Студентський квиток, ви-
даний КТУ на ім’я Токар Анастасії 
Юріївни, вважати недійсним.

№ 1060. Паспорт на имя Наза-
ренко Александра Вячеславовича, 
выданный 12.08.97г. Долгинцев-
ским РВ Криворожского ГУУМВД 
Украины в Днепропетровской об-
ласти, считать недействительным.

№ 1051. Свідоцтво про загально-
обов’язкове державне соціальне 
страхування на ім’я Задесенець Вікторії 
Михайлівни вважати недійсним.

№ 1052. Свідоцтво про загально-
обов’язкове державне соціальне 
страхування на ім’я Дубини Ольги 
Леонідівни вважати недійсним.

№ 1056. Тимчасове посвідчення  
№ 938076, видане 01.09.2011 р. Інгу-
лецьким ОРВК на ім’я Савченка Юрія 
Володимировича, вважати недійсним.

№ 1062. Свідоцтво про право 
власності на квартиру за адресою: вул. 
Вознесенського, 11-46, видане згідно 
з розпорядженням УЖКГ № Ж-430 від 

28.01.1994 р. на ім’я Беспрозваної 
Ніни Єфимівни, вважати недійсним.

№ 1065. Витяг з БТІ про реєстра-
цію права власності на ім’я Польщака 
Павла Віталійовича на 37/100 части-
ни квартири № 15 дому № 10 по вул. 
Костенка, вважати недійсним.

№ 1033. Свідоцтво про право 
власності на квартиру за адресою: 
вул. Джамбула, 15-3, видане згідно 
з розпорядженням шахти «Бать-
ківщина» в/о «Кривбасруда» від 
11.03.1994 р. № 64 на ім’я Черняв-
ської Зінаїди Іллінічні, вважати не-
дійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КІВ. Гума. Будинок «Ремпобуттехні-
ка», пр. Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 
401-50-38, 067-5993757. Професіо-
налізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ. 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 ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ 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.

№ 1038. Реставрация ванн, рако-
вин, устранение сколов, трещин, 
паутинок. Выбор цвета. Гарантия. 
Тел. 36-16-44, 098-5083623.

№ 1058. АВТОНОМНОЕ ОТО-
ПЛЕНИЕ под ключ, оформление 
документов, установка газовых 
счетчиков, котлы, колонки, 
радиаторы, газификация, кре-
дит, водопровод, канализация, 
частный сектор. Тел. 401-44-85. 
097-5836378.

№ 1059. КРОВЛЯ мягкая, жест-
кая, металлочерепица, шифер, 
рубероид, рубимаст и т.д. Конь-
ки, козырьки, система водостока. 
УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ФАСАДОВ пе-
нопластом, короед барашек, шту-
катурка. Качество, гарантия. Тел. 
401-44-85, 097-5836378.

• ПАМ’ЯТНИКИ

№ 846. Гранит (каталог – более 
90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, 
скамейки. Укладка плитки 
недорого и качественно. 
Тел. 440-50-39, 401-17-82, 
098-1229633, ул. Телевизи-
онная, 1а.

№ 710. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-

ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛА-
ЕВСКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-
51. РАСПРОДАЖА! АКЦИОННЫЕ 
ЦЕНЫ! КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ 
ОГРАНИЧЕНО.

• МЕБЛІ
№ 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.

№ 1063. ПЕРЕТЯЖКА И ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, 
РАССРОЧКА НА 10 мес. ПЕНСИ-
ОНЕРАМ СКИДКА, БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ТКАНИ. Тел. 410-12-77.

• ІНШЕ

№ 952. ГИПСОКАРТОН, ШПА-
КЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ. 
ЭЛЕКТРИКА. УТЕПЛЕНИЕ БАЛ-
КОНОВ, 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. Утепле-
ние, обшивка металлических две-
рей, лоджий, пластиком. Тел. 401-
35-15, 098-2413969.

№ 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.

№ 1025. Пред-
приятие из-
г о т а в л и в а е т 
навесы, беседки, 
козырьки, во-
рота въездные 

(в т.ч. откатные), гаражные, ограж-
дения (от элитных до сетчатых), 
предметы интерьера, двери мета-
ллические (в т.ч. с влагостойкими 
накладками), ковка. Изделия из 
МДФ: арки межкомнатные, двери 
любого размера и цвета. Тел. 401-
04-17, 92-29-98, 050-3213250.

№ 698. Спил деревьев бензопила-
ми (с автовышкой). Порезка, вывоз, 
корчевка. Продаю дрова круглого-
дично. Тел. 098-6929955.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. 
Св. № 617 від 11.02.2011 р. Тел. 
401-68-86, 091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кіноте-
атру «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-ЭНДО-
КРИНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХ-
МАН А.М. в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕ-
СКОЙ 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 
(посредников просим не беспо-
коить).

№ 353. ТОВ «СБ «Вікторія» за-
прошує на роботу чоловіків – охо-
ронників, вахтовий метод у Дні-
пропетровську. Вік 25-40 р. Тел. 
067-2203291, (044) 331-80-46.

№ 885. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
С ФУНКЦИЯМИ АДМИНИСТРАТО-

РА. З/П 3000 ГРН. Тел. 097-3570757.
№ 953. ПРЕСТИЖНАЯ РАБОТА С 

ОБУЧЕНИЕМ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ МЕБЕЛЬЩИКА, 
З/П ДОСТОЙНАЯ. Тел. (056)-404-21-
28, 067-5690079.

№ 954. НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
СТОЛЯРЫ, ПЛОТНИКИ, РАЗНОРА-
БОЧИЕ. СОЦПАКЕТ. Тел. (056)-404-
21-28, 067-5396688.

№ 979. Набор сотрудников: дис-
петчер-охранник; секретарь-адми-
нистратор; помощник руководите-
ля. Требования – грамотная речь, 
деловой вид. Оплата стабильно. 
Тел. 098-0418800, 066-9174961.

№ 1008. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
в ОФИС. ВХОДЯЩИЕ ЛИНИИ, ТЕ-
КУЩИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ. ДО-
ХОД РАСТУЩИЙ. Тел. 067-5865108.

№ 1014. Компании срочно требу-
ются: диспетчер, помощник руково-
дителя, администратор, помощник 
бухгалтера, помощник экономиста. 
Оплата высокая и стабильная. Тел. 
096-7713891, 095-2733977.

№ 358. ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТО-
ЯННУЮ РАБОТУ СОТРУДНИКИ 
С ОБРАЗОВАНИЕМ МЕНЕДЖЕ-
РА, ЭКОНОМИСТА. МОЖНО БЕЗ 
О/Р. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА. Тел. 050-
8773328, 067-3079789.

№ 358а. ТРЕБУЮТСЯ В ОФИ-
СНЫЙ ЦЕНТР СОТРУДНИКИ НА 
РАЗЛИЧНЫЕ ВАКАНСИИ. МОЖНО 
БЕЗ О/Р. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА. Тел. 
050-8773328, 067-3079789.

№ 1022. Работа. Административ-
ная, можно без опыта. Доход 2500-
3000 грн. Тел. 067-5865391.

№ 1023. Требуется помощник ру-
ководителя. Можно без опыта. Мо-
лодежь приветствуется. Строго от 
18 лет. Доход 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865391.

№ 887. Требуется оператор на 
телефон з/п 2300 грн. Тел. 097-
3052016, 095-5401151.

№ 1048. Диспетчер на входящую 
информацию, пятидневка с 10 до 
18. Тел. 098-8206227.

№ 1049. Требуется помощник 
бухгалтера на первичную докумен-
тацию. Тел. 063-3624652.

№ 1050. Требуется делопроизво-
дитель-архивариус. Оплата регу-
лярно. Тел. 096-7435680.

№ 1061. Курси кравця, перука-
ря. Тел. 067-5691471.

№ 1066.  Требуются вакансии – 
договорной отдел. Диспетчер, ад-
министратор, оператор ПК, мене-
джер-координатор, бухгалтер. Тел. 
097-7949313.

№ 1067. Требуется заместитель 
по оптовым договорам. Перспекти-
ва – руководитель офиса с доходом 
более 13500 грн. Тел. 097-7949313.  

Подарим умненького котенка на 
выбор – Асика или Васика. Тел. 067-
5679083, 098-3934480.

15 августа –  
9 дней

светлой  
памяти  

любимого  
брата, мужа, 

дорогого отца, 
деда  

и прадеда

ВИЛКУЛА 
Станислава Васильевича

(15.08.1943 – 7.08.2012)
Вечная память навсегда сохра-

нится в наших сердцах.
Брат, жена, дочь, внук, 

 правнук.

ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦІЯ 
Дзержинського району м. Кривого Рогу, адвокат-
ського об’єднання «Дніпропетровська обласна 
колегія адвокатів» знаходиться за новою адре-
сою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 5, офіс № 25.
В юридичній консультації працюють кваліфіко-
вані адвокати, які надають юридичну допомогу 
з кримінальних, цивільних, адміністративних 

тощо справ.

Виконком Саксаганської ра-
йонної у місті ради висловлює 
щире співчуття рідним і близь-
ким з приводу важкої втрати – 
передчасної смерті 

МОЛОЖОН  
Галини Францівни,

яка з 2001 по 2004 роки пра-
цювала в управлінні праці та со-
ціального захисту населення ви-
конкому Саксаганської районної 
у місті ради.

 ТЕЛЕФОНИ ДЛЯ ДОВІДОК: 92-97-18, 92-70-70.

Передплати «ЧГ»  
на четвертий квартал 

2012 року 

ТА ВИГРАЙ 
ПУТІВКУ  

ДО ЯЛТИ. 

В Ялту разом з «Гірником»

Загублене
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На 2026 серпня
Овен (21.0320.04)

На цьому тижнi не рекомендуємо 
планувати важливi справи. Також не 
варто проявляти себе в соцiумi – ви 
навряд чи досягнете бажаного. Ак-
тивний вiдпочинок у вихiднi допо-
може вiдволiктися від проблем.
Телець (21.0421.05)

У вас будуть приводи для 
гордощiв – життя примусить актив-
но вирiшувати давнi справи i питан-
ня. Вам тiльки залишиться мiцнiше 
тримати свої лаври. Дух змагання 
буде хорошим стимулом для вас.
Близнюки (22.0521.06)

Вас порадують несподівані нови-
ни, у четвер-п’ятницю будьте готовi 
активно попрацювати, мобiлiзуйте 
для цього сили. У вихiднi вирiшуйте 
те, що давно вiдкладали.
Рак (22.0623.07)

Можливi конфлiкти з родича-
ми. Будьте лояльнi до оточуючих, 
вмiйте прощати. У роботi краще 
робити акцент на давнi проекти i 
незавершенi справи.
Лев (24.0723.08)

Уникайте конфлiктiв, а якщо вже 
щось сталося, то краще першим 
пiти на компромiс. Перша полови-
на тижня буде багатою на подiї, ви 
зможете проявити свої таланти i 
здiбностi.
Діва (24.0823.09)

Насиченими будуть понедiлок 
i вiвторок. Ви зможете залучити 
до спiльних проектiв впливових 
людей. Ви будете в центрi подiй, 
а наприкiнцi тижня отримаєте 
приємнi новини.
Терези (24.0923.10)

Чим серйознiше i вiдпо вi даль-
нiше ви поставитеся до того, що 
вiдбувається навколо вас, тим ви-
щими будуть результати вашої ро-
боти. Спочатку доведеться визначи-
тися, а чи потрiбно вам це, а потiм 
уже дiяти. Вихiднi будуть цiкавими.
Скорпіон (24.1022.11)

Для вас вдалою буде друга по-
ловина тижня. Ви зумiєте прояви-
ти себе i повернути справу так, як 
вигiдно i потрiбно саме вам. Будь-
те обережнi на дорогах.
Стрілець (23.1121.12)

Будьте готовi до скандалiв, вашi 
бажання i вимоги до колег можуть не 
збiгатися, тому шукайте запаснi ви-
ходи з неприємних ситуацiй. Бiльше 
уваги придiляйте дiтям i батькам.
Козеріг (22.1220.01)

Налаштуйтеся на дiловий лад, 
попереду багато роботи з доку-
ментами. Цього тижня на пер-
ший план вийдуть сiмейнi про-
блеми. Вiрогiдно, до звичної сфе-
ри дiяльностi додадуться новi 
обов’язки.
Водолій (21.0119.02)

Вам нагадають, що нове – це до-
бре забуте старе. Зараз у ваше життя 
повернуться давнi знайомi, можуть 
повторитися пройденi ситуацiї. Ви-
лучайте з цього користь.
Риби (20.0220.03)

Удача чекає на вас уже на почат-
ку тижня. Цей перiод сприятливий 
для оригiнальних i смiливих дiй, 
не бiйтеся ризикувати. Декому з 
вас пощастить знайти нову, добре 
оплачувану, роботу.

g анонсg Жарт
ірина ПаВленКО.

g Праця залюбки

На гостинах у королеви квітів
Є люди, яким Всевишній подарував рід-
кісний хист: за допомогою квітів вони 
можуть створити свято будь-коли, не-
зважаючи на календар. 

«Хто ж це?» – запитає-
те ви. Звісно ж, флорис-
ти! Фах, як на теперіш-
ні часи, вельми рідкісний. 
Але то нічого. Ніна Воло-
димирівна Мірошниченко 
сама є флористом і в між-
шкільному навчально-ви-
робничому об’єднанні на-
вчає мистецтва прекрас-
ного всіх охочих. Кажуть, 
що королевою квітів є тро-
янда. Але щоб володіти та-
кими тонкими й прекрас-
ними підлеглими, недо-
статньо бути просто гар-
ною. Треба ще й спілкува-
тися з ними, розуміти їх, 
леліяти… Ніна Володи-
мирівна все це може роби-
ти. Любі читачі, ви, мабуть, 
здогадалися, що мова йти-
ме про незвичайну жінку, 
справжню королеву квітів 
– з лагідним серцем.

…Часом здається, що не 
ми обираємо долю, а доля 
– нас. Щира дружба пані 
Ніни з квітами розпочала-
ся випадково. Либонь, у 
кожної людини трапляють-
ся зустрічі, які допомагають 
у життєвому вирі відшука-
ти себе. Пані Ніна насампе-
ред хвалить долю за те, що 
та звела її з Еммою Василів-
ною Матухно. Саме вона на-
вчила Ніну спілкуватися з 
квітковим світом. 

Спочатку Емма Василівна 
правила «за перекладача» 
з мови квітів, аж доки пані 
Мірошниченко не опанува-
ла способи життя й диваку-
вату мову пелюстків, лис-
точків, стеблинок. Працю-
ючи в радгоспі «Декоратив-
ні культури», розпочинала 
виставками квітів на свя-
та. Кар’єру пов’язала з роз-
витком профілю «Флорист». 
У 1985 році виконком Цен-
трально-Міської районної у 
місті ради ухвалив рішен-

ня про відкриття в навчаль-
но-виробничому комбінаті 
профілю «Квітникар». Опіс-
ля наставниця забезпечила 
Ніні «зелену вулицю», реко-
мендувавши жінку на по-
саду майстра виробничо-
го навчання. Певне, серцем 
відчула майбутню короле-
ву квітів. 

Що ж, треба віддати на-
лежне доброму генію Ніни 
Володимирівни, пані Еммі, 
за те, що підтримала й усі-
ляко сприяла її фаховому 
розвитку. Хоча попервах і 
було вельми й вельми су-
тужно: ані кабінету, ані лі-
тератури… Згодом, у 1993 
році, відкрився профіль фі-
тодизайну й з’явилася, на 
превелике щастя, Україн-
ська школа аранжування 
квітів. І закрутилося, зави-
рувало…

Розпочинала пані Мі-
рошниченко з компози-
цій з живих квітів та сухо-
квіття. На ту пору штучних 
майже не виготовляли. Їх 
було в продажу на заячий 
скік, як-то кажуть, і за чи-
маленьку ціну. Не було та-
кож і засобів закріплен-
ня квітів: використовува-
ли мішечки з піском або 
пластилін. Ніна Володими-
рівна пригадує, як у 1995 
році вперше купила губку 
для квітів. Ото була дивна 
дивина! Адже закріплена 

на ній рослина стоїть удві-
чі довше, аніж у воді. А за-
галом, навчалися мисте-
цтва квіткової краси одне 
в одного, читали відповід-
ну літературу, експеримен-
тували. Далася взнаки Ніні 
Володимирівні й праця за 
сумісництвом у крамни-
ці «Мелана». Те й працею 
важко було назвати: раю-
вання, та й годі. Від такого 
розмаїття штучних квіток 
аж світ макітрився! Отам і 

був для пані Ніни досвіду 
простір, а хвилинам раху-
нок. Її композиції ставали 
окрасою офісів та осель у 
Болгарії, Румунії, Білорусі, 
Росії: створеного нами кві-
ту та по всьому світу. 

Жінка пригадує, як ку-
пувала в крамниці іграш-
кових лелек для створен-
ня чудових теплих компо-
зицій, які замовляли за-
кордонні підприємці. Од-
ного за одним придбала 
їх близько 12 штук. Так і 
«розлетілися» ті чорногу-

зики в створених компози-
ціях за кордон, захопивши 
з собою частинку добро-
ти й щирого українського 
серця... 

Я була вельми поди-
вована, коли дізналася, 
що на флористів вчать-
ся й хлопчаки. На преди-
во, роботи з квітів хлоп-
чака та дівчини аж ніяк не 
відрізняються. За словами 
пані Ніни, у дівчаток біль-
ше остраху. Бояться вида-
тися недолугими, сміш-
ними через якусь химер-
ну ідею. А парубота, навпа-
ки, переймається лишень 
результатом своєї робо-
ти. Має Ніна Мірошничен-
ко й послідовниць, які до-
сягли значних успіхів у ца-
рині прекрасного. Декілька 
її учениць, які ходили ще й 
на додаткові заняття, від-
крили свої салони та квіт-
кові крамниці. 

…Усі ми прагнемо кра-
си й шукаємо її в різних ца-
ринах: хто в літературі, хто 
в малярстві, а хто, як бачи-
мо, у квітах. Ніна Мірошни-
ченко знайшла себе саме 
в квітковій красі. Спілку-
ючись з рослинами, вона 
ніби потрапляє в інший світ, 
в якому розчиняється… 
Розчиняється в розмаїт-
ті їхніх барвистих пелюст-
ків, витонченості... З роси та 
води нашій королеві квітів! 
І нехай у її душі завше кві-
тує весна! 

Для наших ту-
ристів таблички 
«Купатися забо-
ронено!», «Не влі-
зай – уб’є!», «Ру-
ками не чіпати!» 
– це виклик!

***
Люблю прогу-

лятися в 3 годи-
ни ночі. Особли-
во по дому. Осо-
бливо до кухні.

***
Бермудський 

трикутник: ди-
ван – кухня – ін-
тернет... Ох, і 
багато народу в 
ньому пропало!!!

15.08.2012    16.08.2012

станом на 14.08.2012 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, опади
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очікуєть-
ся хмарна погода, з прояснен-
нями. Можливі опади. Темпера-
тура вночі до 15 градусів тепла, 
вдень до 22 градусів тепла. Ві-
тер західний, 2-5 м/сек. Атмос-
ферний тиск 739…750 мм рт. ст.

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,08 986,26

УкрСиббанк
808,00 24,40 987,00
813,00 25,60 1012,00

ПриватБанк
809,00 24,80 985,00
813,00 25,80 1010,00

Промінвест
банк

808,00 24,90 992,00
812,40 25,80 1010,00

Райффайзен 
Банк Аваль

808,00 24,50 982,00
813,00 26,00 1019,00

Форум
807,50 24,90 985,00
812,00 26,00 1007,00

Південком
банк

810,00 24,50 980,00
812,50 25,50 1010,00

Укрексімбанк
807,00 24,70 986,00
811,00 25,40 1003,00

КУПіВля ПРОДаЖ

03 11 18 35 42 48

15-16 серпня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК ПОТ 
наступного 
розіграшу 
5 700 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1184 
виграшні номери 11.08.2012 

джек-пот 5 500 000.00

g Курси валют

0:00 1 2
3:00 2 1
6:00 1 2
9:00 2 2
12:00 1 2
15:00 2 2
18:00 1 1
21:00 2 1

СПІВ
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 0 0.00
4 101 273.00
3 2071 22.00
2 17799 6.00
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