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g Реклама

Неовитязі: відродити шляхетний дух
Минулими вихідними живо-

писний гай на березі Карачу-
нівського водосховища пере-
творився на Шервудський ліс 
епохи Робіна Гуда. Блищала на 

сонці криця середньовічних 
воїнів, прекрасні дами благо-
словляли їх зловити удачу на 
полі битви. Помірятися силами 
з шотландськими та французь-

кими ратниками також зголо-
сились витязі Київської Русі 
та японські самураї. Ні, то не 
лабіринт просторово-часово-
го континууму змішав у єдиній 

точці сторінки минулого різних 
народів: з ініціативи Інгулець-
кого райвиконкому молодіж-
ний комітет ВАТ «Південний 
ГЗК» проводив для працівни-

ків свого підприємства та ко-
лег з ПАТ «ІнГЗК», ПАТ «ПВП 
«Кривбасвибухпром» і збірної 
районної влади гру «Південний 
бастіон».

Читайте 6 стор. _________________________________________________________________________________________________ Фото Олександра ПОРтняГіна.
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g Реклама
Шановні мешканці  
міста, прилеглих  
районів та селищ!

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

Безвідсоткові кредити надаються виключно на ме-
талопластикові вік на та двері з високо якісних профілів 
VEKA, DECEUNINCK та REHAU виробництва Німеччини 
та Бельгії з підвищеним коефіцієнтом енергозбере-
ження. Можливе оформлення без першого внеску, 
без комісії та переплати, строком до одного року.

За детальною інформацією звертайтесь до кон-
сультантів кредитного центру за адресою: м. Кривий 
Ріг, вул. Мелешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й 
поверх (район площі Артема, зупинка «Вул. Філато-
ва»), або за багатоканальним телефоном гарячої лінії 
у м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 097-309-00-99), 
з понеділка по суботу з 9 до 18. При замовленні вікон 
за даною програмою доставка, монтаж та демонтаж 
висококваліфікованими спеціалістами підприємства 
«ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільгови-
кам та пенсіонерам надається додаткова знижка 2%.

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

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

телефон офіційної гарячої 
лінії у м. Кривий Ріг:  

(056) 401-33-44.

Подробиці

g Учора 

Південний проспект: реконструкція триває
Минулого місяця розпочалась друга черга 
реконструкції та благоустрою проспекту 
Південного, що в інгулецькому районі. 
Учора губернатор Дніпропетровщини Олек-
сандр Вілкул разом зі своїм першим заступ-
ником Вячеславом Задорожним та міським 
головою Юрієм Вілкулом провели виїзну 
нараду щодо ходу проведення робіт.

Торік, нагадаємо, на про-
спекті завершилась перша 
черга опоряджувальних 

робіт, а нинішнього року 
розпочалась друга, що має 
закінчитись у середині 

жовтня 2012-го. Цьогоріч 
за новою безшумною тех-
нологією буде укладено 740 
метрів трамвайних колій і 
за класичною – ще майже 
півкілометра. Також ре-
конструкції підлягають іс-
нуючі мережі водо-, тепло-, 
газо-, електропостачання, 
водовідведення та зв’язку, 
контактна мережа електро-
транспорту та зовнішнє 
освітлення проїжджої час-
тини і тротуару. У рамках 
проведення робіт передба-
чається не тільки замінити 
трамвайну колію, а й від-
новити більше 2 тис. м2 ас-
фальтобетонного покрит-
тя проспекту Південного 
та ще стільки ж – вулиці 
Панаса Мирного. Разом з 
міськими службами актив-
ну участь у роботах бере 
Південний ГЗК, силами і 
коштом якого здійснюєть-
ся реконструкція житлово-
го масиву ПівдГЗК, парку, 
зон відпочинку і спорту, а 

також ставка за мікрорайо-
ном. Зокрема, передбача-
ється відкрити в парку нове 
дитяче кафе та відновити 
роботу шахового клубу, а 
на стадіоні – створити три 
спортивні майданчики, се-
ред них один футбольний 
зі штучним покриттям. 

Про це відповідальні по-
садовці доповіли голові 
обл держадміністрації під 
час проведення виїзної на-
ради безпосередньо на міс-
ці проведення робіт, вико-
риставши в якості наочного 
приладдя схеми та графіки. 
Натомість отримавши від 
губернатора схвальні оцін-
ки й побажання відкрити 
оновлений парк напередодні 

Дня незалежності України. 
Потім очільник облас-

ті провів виїзні наради 
щодо реконструкції будів-
лі Криворізького театру 

імені Тараса Шевченка та 
ходу робіт з капітального 
ремонту ДЮСШ №3. До-
кладніше про це читайте в 
наступному номері «ЧГ».

________________________________________________________________________________________________ Едуард БілиК. Фото Олександра ПОРтняГіна. 

g Общественная инициатива

Трудовой коллектив ЮГОКа поддержал 
выдвижение Вячеслава Задорожного
В минувшую пятницу в ДК ОаО «ЮГОК» ни уста-
лость после тяжелого трудового дня, ни жаркая 
погода свыше +33⁰С не помешали встрече трудо-
вого коллектива Южного горно-обогатительного 
комбината с первым заместителем губернатора 
Днепропетровской области, депутатом Днепро-
петровского областного совета от Партии регио-
нов Вячеславом Задорожным.

Как криворожанина с до-
стойной трудовой биографи-
ей – Вячеслава Задорожного 
знают жители нашего города. 
Проработав немало лет в орга-
нах местного самоуправления, 
он зарекомендовал себя как на-
стоящий профессионал, опыт-
ный руководитель и порядоч-
ный человек, который любит 
родной город и делает много 
полезного для Кривого Рога и 
своих земляков.

Значительная часть встречи 
с югоковцами была посвящена 
живому общению тружеников 
с Вячеславом Задорожным. 
Вопросы, которые звучали из 
зала, касались государственной 
социальной политики, благо-
устройства, состояния дорог, 
экономического развития Дне-
пропетровщины. Вячеслав За-
дорожный отметил стреми-

тельное развитие области, что 
стало возможным благодаря 
последовательной и слаженной 
работе всех ветвей власти.

– Днепропетровщина по всем 
показателям занимает лидиру-
ющее место в социально-эконо-
мическом развитии. И главное, 
сегодня мы знаем, что делать, и 
решаем вопросы, которые наи-
более часто волнуют наших жи-
телей. Мы знаем все проблемы 
по каждому предприятию и по-
степенно их решаем в пределах 
наших функциональных обя-
занностей и финансовых воз-
можностей, – отметил Вячеслав 
Казимирович.

Вячеслав Задорожный рас-
сказал о своей работе в команде 
губернатора Александра Вил-
кула, об итогах социально-эко-
номического развития нашего 
региона и задачах на будущее. 

Также подробно остановился 
на введении в строй наиболее 
значимых объектов, на рефор-
мировании в системе здраво-
охранения, на региональной 
программе «Город без окраин», 
в рамках которой проходит 
вторая очередь реконструкции 
проспекта Южного.

Работая в Криворожском 
городском совете более 14 лет, 
Вячеслав Задорожный был 
куратором Ингулецкого райо-
на. А потому об особенностях 
района и о проблемах его жи-
телей знает не понаслышке. 
И как отметил председатель 
правления ОАО «ЮГОК» Ми-
хаил Короленко, он и сейчас 
знает, чем живет Ингулецкий 
район, какие проблемы волну-
ют его жителей:

– Мне как депутату Криво-
рожского городского совета 
прошлого созыва хорошо из-
вестна позиция Вячеслава За-
дорожного, на то время – пер-
вого заместителя городского 
головы. Приоритетными для 
него в решении любых вопро-
сов жизнедеятельности города 
являлись не только экономиче-
ские интересы Кривбасса, но и, 
в первую очередь, социальная 
защита криворожан. На встре-
чах Вячеслава Задорожного с 
руководителями предприятий 
района речь идет не только о 
производственных достижени-
ях, но и о решении социальных 
вопросов на предприятиях. По-
вышение комфорта на каждом 
рабочем месте, улучшение усло-
вий быта трудящихся, достой-
ная заработная плата, поощ-
рение тружеников – Вячеслав 

Казимирович настаивает на 
соблюдении этих условий на 
каждом – большом или малень-
ком – предприятии. Уверен, что 
Вячеслав Задорожный – тот че-
ловек, которому действительно 
можно доверять, и именно он, с 
его огромным опытом и высо-
ким профессионализмом, до-
стоин представлять интересы 
криворожан в столице.

На сегодняшний день пред-
ставители более 40 трудовых 
коллективов предприятий и ор-
ганизаций нашего города под-
держали выдвижение Вячес-
лава Задорожного в народные 
депутаты Украины. Среди них 
таких крупных, как ПАО «Ар-
селорМиттал Кривой Рог», КГО 
«Союз Чернобыль Украины», 
ПАО «Укртелеком» ЦТУ №2 и 
многие другие. Также свое до-
верие Вячеславу Задорожному 
посредством единогласного 
голосования выразили и пред-
ставители трудового коллекти-
ва ОАО «ЮГОК».

_____________________________________________________________________________________ Гаяне УДОВЕнКО.

g Оголошення
До уваги виборців,  
постійно нездатних  
пересуватись самостійно!

Відділ ведення Державного реєстру виборців 
виконкому Саксаганської районної у місті ради 
щоденно з 9.00 до 17.00 (крім суботи та неділі) за 
телефоном 64-14-38 надає консультації виборцям, 
постійно нездатним пересуватись самостійно, з 
питань уточнення їх персональних даних, внесе-
них до бази даних Державного реєстру виборців, 
та наявності відмітки «нездатний пересуватись 
самостійно».

Відділ ведення Державного реєстру  
виборців виконкому Саксаганської  

районної у місті ради.
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День  за  Днем:
тернівський район

g Перевіряльники з Києва

Проекзаменували МНСників
Минулого тижня розпочалася комплексна перевірка 
стану реалізації державної політики у сфері 
цивільного захисту та організації роботи з питань 
техногенної і пожежної безпеки у Дніпропетровській 
області. Проекзаменувала спеціальна комісія стан 
реалізації державної політики у сфері цивільного за-
хисту і в Кривому Розі.

– Перевірявся рівень органі-
заційної і практичної готовності 
керівного складу, органів управ-
ління цивільного захисту до ви-
конання завдань, спрямованих 
на запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації, захист насе-
лення від їх наслідків, проведення 
рятувальних робіт та організа-
цію життєдіяльності постражда-
лого населення, – розповідає на-
чальник Криворізького міського 
управління МНС Ігор Романюк. 
– А ще – екзаменувалась повнота 
і реальність планів щодо органі-

зації проведення заходів захисту 
населення у разі виникнення над-
звичайних ситуацій і ліквідації їх 
наслідків, робочих документів по-
садових осіб органів управління, 
комісій, служб, установ, організа-
цій та об’єктів господарчої діяль-
ності у Кривому Розі.

Було проведено навчання на 
тему: «Дії органів управління та 
силових ланок територіальної під-
системи єдиної державної систе-
ми запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації під час ви-
никнення аварії на хімічно небез-

печному об’єкті з виливом хлору». 
Відпрацювання дій проходило в 
3 кілометрах північніше смт Ра-
душне Криворізького району, 
на території складу хлору ДПП 
«Кривбасводопостачання». Під час 
навчання відбулось практичне від-
працювання дій з ліквідації мож-
ливої аварійної ситуації з викидом 
хлору внаслідок розгерметизуван-
ня ємності об’ємом 47 тонн.

Близько години працівники 
служб цивільного захисту від-
працьовували заходи з локалі-
зації розливу хімічно небезпеч-
ної речовини, евакуації людей, 
надання невідкладної медичної 
допомоги потерпілим. Приєм-
но повідомити, що всі відомчі 
структури спрацювали профе-
сійно та злагоджено. Поставле-
ні навчальні цілі та завдання на 

тренувальних заняттях досягну-
ті, виконані в повному обсязі.

 На сьогодні члени комісії вже 
перевірили міста Дніпропет-
ровськ, Нікополь, Вільногірськ 
та Кривий Ріг. Залишились – 
Павлоград, Дніпродзержинськ 
та Магдалинівський район.

 27 липня будуть підбиті під-
сумки перевірки Дніпропетров-
ської області.

_________________________________________ анатолій Білий, студент національного університету «Острозька академія».

 Ігор Романюк.

Подрібнена 
100-мільйонна 
тонна руди

На минулому тижні під ке-
рівництвом старшого майстра 
Анатолія Забули зміна №2  
дільниці №1 на чолі з Борисом 
Кондратенком  дробильної фа-
брики №3 ПАТ «Північного ГЗК»  
прийняла з Першотравневого 
кар’єру та подрібнила 100-міль-
йонну тонну залізної руди. 

Цим вагомим трудовим здобут-
ком, до якого, безперечно, доклали 
спільних зусиль гірники кар’єру, во-
дії гірничотранспортного цеху №1 
та залізничники, дробильники від-
значили 6-у річницю від дня запуску 
в експлуатацію ДФ-3. На сьогодні 
це сучасне високотехнологічне ви-
робництво, що працює за європей-
ськими стандартами та є візитною 
карткою ПАТ «ПівнГЗК» – флагмана 
гірничо-металургійної галузі. 

Стережись,  
амброзіє!

Як відомо, серпень для ба-
гатьох криворізьких алергиків 
ускладнюється тим, що в цей 
час зацвітає амброзія. 

Тож у Тернівському районі зазда-
легідь оголосили справжню війну 
цій карантинній рослині. Нині на 
житломасиві Даманському що-
дня по півтора-два гектари покосів 
здійснюють працівники приватної 
фірми «Уют». На решті території по-
рядкує управитель КП «ЖЕО-14», 
працівники якого викошують що-
дня по більш як півгектара обо-
чин доріг, інших карантинних зон. 
Долучилися до цієї роботи також 
підприємство «Сансервіс», яке що-
дня веде покіс до двох гектарів 
різнотрав’я, та «Індіго-грін», що 
обкошує промислові майданчики 
та прилеглі до дробильної фабрики 
№3 ПАТ «Північний ГЗК» території. 
Що ж до селищ приватного секто-
ра забудови, то тут профілактичну 
роботу з питань знищення амброзії 
серед мешканців ведуть голови 
квартальних та вуличних комітетів.

Тепер можна й 
відпочити

Завтра, 26 липня, вихованці 
Тернівського дитбудинку №4  
вирушають на відпочинок до 
оздоровчого табору «Слава», 
що на узбережжі Чорного моря. 

Разом з ними на відпочинок 
поїде й студент-третьокурсник Ки-
ївської муніципальної української 
академії танцю ім. Сержа Лифаря 
Дмитро Звонов. Свого часу хлопець 
захоплено освоював ази хореогра-
фічного мистецтва в зразковому 
танцювальному ансамблі «Жарт» 
Палацу культури Північного ГЗК, 
а тепер удосконалює своє мисте-
цтво в академії. Втім,  цей творчий 
колектив дав путівку в життя не 
тільки Дмитрові. Щойно студента-
ми Дніпропетровського училища 
культури стали цьогорічні випус-
кники дитбудинку №4 Марія Шека 
та Микола Ларочкін, також ви-
хованці «Жарту».  Загалом же, з 7 
випускників 11 класу дитбудинку 
№4 двоє стали студентами Криво-
різького національного  універси-
тету, ще двоє вступили до Криво-
різького політехнічного технікуму. 
Отож, після напруженого літа не 
гріх і відпочити разом з друзями 
біля моря. А поки діти відпочива-
тимуть, працівники дитбудинку  
№4 готуватимуть заклад до нового 
навчального року. 

Мотрона ПанОВа.

g Завітайте на фотовернісаж
Креативні Хоменки свою виставку  
присвячують літній Олімпіаді – 2012

Уперше легендарний лег-
коатлет Сергій Бубка ще в 
1986 році стрибнув на висоту 
6 метрів 1 сантиметр. Трапи-
лося це на Іграх доброї волі 
в Москві, де він (нині Герой 
України) перший із світових 
спортсменів подолав таку, 
здавалось би, нездоланну 
висоту. Вже пізніше донеч-
чанину підкорилася висота 
у 6 метрів 15 сантиметрів.  
С. Бубка встановив і 42 світо-
вих рекорди. Але тоді, у Мо-
скві, якраз був той феєричний 
початок штурму Сергієм Буб-
кою шестиметрової висоти.

Саме цей історичний момент 
зафіксував своєю фотокамерою 
наш земляк, член Спілки фото-
художників України Станіслав 
Хоменко. Цей унікальний зні-
мок та інші (всього 100 фото-
доробків) будуть представ-
лені на міській фотовиставці 
Станіслава та Влада Хомен-
ків, присвяченій ХХХ літнім 
Олімпійським іграм у Лондо-
ні та Року спорту і здорового 
способу життя в Україні. За 
ліком це вже 27-ма виставка 
Станіслава Івановича та його 
сина Влада Хоменка, члена 
Спілки журналістів України. 

Та кожного разу цей креа-
тивний сімейний дует дарує 
нові хвилюючі моменти, 
емоції, переживання, насо-
лоду тим, хто знайомиться з 
фотовернісажем. Тож симпа-
тики спортивного фото і сім’ї 
Хоменків, коли знову хочете 
все це відчути, а головне – 
побачити, завітайте 27 липня 
цього року (у день відкриття 
літньої Олімпіади – 2012) 
до Криворізької художньої 
школи, що знаходиться по 
вул. Димитрова, 11. Початок 
спортивного фотовернісажу 
– о 17.30.

Віталій тКаЧУК.

g Отакої! 
«Жарт» років на п’ять  

Днями під обід хтось зателефонував до міліції і повідомив, 
що заміновано виконком. З тим інформатор кинув слухавку, 
а ось правоохоронці кинулися перевіряти несподівану інфор-
мацію, задля чого по тривозі були підняті немаленькі сили – 
від вибухотехніків й саперів до кінологів зі спеціально навче-
ними собаками. Фахівці ретельно перевірили приміщення 
виконкому міськради та Криворізької райдержадміністрації. 
А коли нічого підозрілого не знайшли, то стали шукати «жар-
тівника».

Спрацювали правоохоронці досить оперативно, й уже за 
кілька годин був затриманий чолов’яга 1959-го року наро-
дження, мешканець одного з прилеглих сіл, котрий приніс 
тривожну звістку, яка виявилась фальшивкою. На пояснення 
свого вчинку чолов’яга повідомив, що посварився із сусідами 
на тлі спільного вживання міцних алкогольних напоїв. А для 
вирішення проблем спробував було викликати криворізьку 
міліцію до свого села, на що отримав обґрунтовану відмову 
й пропозицію звертатись за територіальною підпорядкова-
ністю. Складно сказати, як спрацював нетверезий мозок, але 
своєю інформацією про мінування чолов’яга вирішив пом-
ститися правоохоронцям, які йому відмовили. 

Нині він затриманий, а за фактом фальшивого звернен-
ня порушена карна справа за статтею 259 Карного кодексу 
України. Причому умовного терміну за цією статтею не існує, 
а тільки справжнє позбавлення волі, якої п’яничка позбавив 
себе щонайменше років на п’ять. 

Е. МіСцЕВий.

g Хроніка пригод
Смерть сама обирає жертву

Близько півночі у роздягальні фітнес-клубу по вул. Ди-
митрова прибиральниця виявила мертвого електрика. 
Звечора він займався ремонтом електромережі, судячи по 
відмітинах на долонях, невдало вхопив дріт і зазнав смер-
тельного удару струмом.

У водоймі поблизу кар’єру №2 Інгулецького ГЗК втопився 
22-річний аквалангіст, його труп виловили з глибини 7 ме-
трів, обставини трагедії вивчаються.

А в іншому випадку 18-річна мешканка мікрорайону Со-
нячний для хоробрості ковтнула чималу дозу оковитої та й 
вистрибнула з балкона 4-го поверху. Невдала спроба суїци-
ду завершилась тяжкими травмами грудей, живота, мозко-
вою комою і на додачу – отруєнням алкоголем.

Подарунка онукам не вийшло
Довгинцівські детективи розшукують пройдисвіта, який 

взяв у пенсіонера понад 12 тис. грн. нібито за 5 путівок онукам 
до дитячого табору, провів довірливу і щасливу родину до по-
тяга, відвернув увагу та скористався моментом для втечі.

тарас ЗатУльний.

Забули іскру Прометея
За минулий тиждень криворізькі пожежно-рятувальні 

підрозділи МНС виїжджали на ліквідацію 33 пожеж, 27 із 
яких виникли через людське недбальство. 

21 липня близько 3 години ночі до служби порятунку на-
дійшов сигнал про пожежу в цеху з виготовлення тротуар-
ної плитки одного з  підприємств в Центрально-Міському 
районі. На місце виклику був направлений черговий караул 
СДПЧ-10. Унаслідок загоряння обвалився дах одного з це-
хів, частково пошкоджено і знищено обладнання з виготов-
лення плитки. Через високу температуру деформувались 
металеві ворота. Виробничий процес зупинено.

За даним фактом проводиться розслідування.
Підготував анатолій Білий.

g телепроект
«Майданс» шиє костюми
триває підготовка криворізької  
команди до телемарафону «Май-
данс», що в серпні стартує на «інтері».

– Нині підготовка на попередньому етапі – ши-
ються костюми, – прокоментувала «ЧГ» головний 
адміністратор проекту «Майданс-3 – Кривий Ріг» 
Оксана Підглазна. – З 6 серпня розпочинаємо ре-
петицію. Танцюристи будуть готуватися до ефіру в 
столиці.

На реквізит і костюми планують витратити 100 тис. гривень. Побачити нашу команду 
по телевізору зможемо 18 серпня. Це буде презентація кожного міста, а далі щосуботи на 
Майдані в прямому ефірі будуть змагатися команди з двох міст.

 Нагадаємо, що команду криворізьких танцюристів очолюють тренери, які іменують 
себе Жора і Коля (Тарас Копил і Микола Коваль). У минулому сезоні вони відповідали за 
одеських «майдансерів». Тож, Кривий Ріг, готуйся вболівати за своїх. А найбільше, мабуть, 
за танцюристів будуть тримати кулаки криворізькі лялькарі, адже за мільйон, який може 
виграти кожна команда, наше місто запланувало купити автобус для пересувного лялько-
вого театру.
___________________________ анна РОДіЧКіна. Фото андрія тРУБіцина.

Подробиці

g Справи комунальні 

Не відкладати на останнє 
нинішньої спеки комуналь-
ники переважно опікуються 
підготовкою до наступних 
холодів.

– Уся підготовча робота повинна бути 
завершена не пізніше 31 серпня ниніш-
нього року, – підкреслив начальник 
управління благоустрою та житлової по-
літики виконкому міськради Олександр 
Катриченко під час оперативної наради 
з керівниками підприємств – постачаль-
ників житлово-комунальних послуг. – У 
вересні відбудеться сесія міськради, на 
якій аналізуватиметься стан підготов-
ки й буде дана принципова оцінка ви-

конавцям робіт. Тому попереджаю про 
персональну відповідальність кожного 
керівника за якість і вчасність підготов-
ки підприємства, незважаючи на його 
форму власності й відомчої підпорядко-
ваності. 

Загальний рівень підготовки нині пе-
ревищив у середньому 60-відсотковий 
показник. Натомість, скажімо, з 180 
житлово-будівельних кооперативів пас-
порти готовності отримали тільки чо-
тири, та й серед ОСББ рівень готовнос-
ті аналогічний. Але ж останній місяць 
мине швидко, тож часу для завершення 
всіх робіт лишилось обмаль.

______________________________________________________ Едуард БілиК. 
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g Кривбас промисловий

Мільярд на інвестиції
У липні Південний гірничо-збагачувальний комбінат відзначає 
одразу два професійних свята. По-перше, традиційно спільний з 
усіма іншими підприємствами галузі День металурга та гірника. 
По-друге, не менш важливу дату – свій день народження. цього 
року він уже 57-й. напередодні голова правління Ват Михайло Ко-
роленко зустрівся з представниками засобів масової інформації.

Наполеглива праця –  
для завтрашнього успіху

Південний комбінат справедливо називають 
першопрохідцем рудного розвитку Кривбасу. І 
нічого, що він бере початок не з дореволюцій-
них часів, а з післявоєнних. Саме з появою Пів-
денного почали масово добувати в регіоні не 
тільки багаті, але й бідні руди. Саме тоді Крив-
бас отримав, вважай, друге дихання. А вслід за 
ПівдГЗК з’явилися Новокриворізький, Цент-
ральний, Північний та Інгулецький комбінати.

Для самого ж Південного своєрідним рубіко-
ном став недалекий від нас 2010 рік. Тоді на під-
приємство прийшло нове керівництво на чолі з 
теперішнім головою правління Михайлом Ко-
роленком. Як пригадує сам Михайло Костянти-
нович, комбінат на той час переживав надзви-
чайно складні часи. Наступний рік також був 
непростим, але водночас і переломним. Пере-
ломилося на краще. За словами керівника, тоді 
комбінат пішов в іншому напрямі, слідуючи ра-
ніше розробленій стратегії. І поступ у цьому на-
прямі тільки посилюється.

– Я завжди говорю своїм підлеглим: запо-
рука успішної діяльності підприємства в май-
бутньому – це наполеглива робота сьогодні, 
– поділився Михайло Короленко з журналіс-
тами. – Наполеглива праця в 2011 році дала 
свої успішні результати вже в першому пів-
річчі поточного року.

Рекордні інвестиції
А з ними, як виявилось, і на-

дію на майбутнє. Загальний об-
сяг інвестицій на Південному 
ГЗК в 2012 році складе понад 
1 мільярд гривень, що на 44,7 
відсотка більше, ніж минуло-
го року. Основні кошти будуть 
спрямовані на придбання об-
ладнання та капітальне будів-
ництво. Крім того, інвестиції 
йтимуть на ремонти обладнання, будівель та 
споруд.

Уже за перше півріччя гірники інвестували в 
підприємство близько 400 мільйонів гривень. 
Було підписано 90% договорів на поставку об-
ладнання, 50 відсотків якого вже доставлено на 
підприємство. Трохи пізніше журналісти мали 
змогу ознайомитись зі зразками сучасної по-
тужної техніки на одному з оглядових майдан-
чиків кар’єру комбінату.

За словами Михайла Короленка, до ключових 
виробничих програм відносяться два проекти 
– продовження будівництва циклічно-поточної 
технології та реконструкція системи електро-
постачання рудозбагачувальних фабрик. Вони 
спрямовані на зменшення собівартості про-
дукції, а отже, на забезпечення 
більш стабільного стану ком-
бінату на ринку залізної руди. 
Мету Південний ГЗК ставить 
перед собою надзвичайно ам-
бітну – зайняти лідируючі по-
зиції на ринку залізорудної си-
ровини.

– У цьому році ми продо-
вжуємо розпочату минулоріч 
серйозну програму розвитку 
ПівдГЗК, котра виведе на новий 
рівень виробничі показники та 
умови праці на комбінаті, – роз-

повів М. Короленко. – Наша мета – збудувати 
ефективне, динамічне, сучасне підприємство зі 
світовим рівнем безпеки праці та високою со-
ціальною відповідальністю. Інвестиційна про-
грама 2012 року, котра успішно реалізується на 
комбінаті, суттєво наближає нас до досягнення 
цієї мети.

З виробничим і соціальне
Турбота про соціальну сферу не обмежуєть-

ся територією комбінату. Гірники активно по-
ліпшують життя однойменного житломасиву, 
розташованого поруч. Минулого року суттє-
во профінансовано роботи з першої черги ре-
конструкції проспекту Південний – головної 
транспортної артерії житломасиву. Мільйони 

комбінат вкладає і в другу чергу 
реконструкції, що нині активно 
проводиться. Напередодні Дня ме-
талурга та гірника Південний ГЗК 
підготував свій подарунок меш-
канцям району: коштом підприєм-
ства відремонтовано три спортивні 
майданчики на стадіоні. Завдячу-
ючи гірникам, відродиться й слава 
місцевого пляжу.

Як зазначив Михайло Королен-
ко, по сусідству з проспектом Пів-
денний буде міський пляж. «Старо-
жили пам’ятають, як у цих місцях 
купалися, загоряли та ловили рибу. 

Ми намагаємось відновити зону літнього від-
починку. А ще – прикрасити тутешній парк. І 
хочемо назвати його на честь Івана Івановича 
Савицького, котрий займав посаду директора 
ПівдГЗК 28 років», – розповів керівник комбі-
нату.

Що стосується підприємства, то сьогоднішнє 
фінансування екологічних заходів та проектів з 
поліпшення соціально-побутових умов трудів-
ників збільшено на 17 та 26 відсотків відповід-
но. За підсумками першого півріччя, зростання 
середньої заробітної плати склало 13,5 відсотка, 
її рівень сягнув 4900 гривень. Протягом року 
планується оздоровити більш ніж десять тисяч 
працівників та членів їхніх родин на курортах 
Криму та Західної України.

День за Днем:
Жовтневий район

Виховання  
милосердя

За направленням районного 
комітету у справах сім’ї  і мо-
лоді  в понеділок, 23 липня, 
семеро підлітків віком від 14 
до 17 років  почали працювати  
на громадських роботах у від-
діленнях 16-ї міськлікарні. 

Це вже друга така бригада – у 
червні в першій  бригаді працю-
вало 11 чоловік. Юні помічники 
виконують обов’язки молодшого 
санітарного персоналу – миють  
підлогу в палатах та в лікувальних 
приміщеннях, розносять ліки тяж-
кохворим пацієнтам, допомагають 
у транспортуванні їх на процедури 
тощо. З одного боку, діти мають 
змогу на канікулах трохи заробити 
– з фонду, створеного за фінансової 
участі промислових підприємств 
Жовтневого району, вони отрима-
ють заробіток у розмірі мінімальної 
зарплати. З іншого,  праця в лікарні 
є для підлітків школою людяності й 
милосердя. Адже виконувана ними 
робота вимагає чуйності, доброзич-
ливості, співчутливого ставлення до 
немічних людей, привчає приходи-
ти на допомогу тим, хто її потребує. 

Скуштуйте хліба 
«Доброго»

Продукція ВАТ «Криворіж-
хліб», якої випікається понад 
20 т на добу, особливої рекла-
ми не потребує. 

Споживачі не тільки Жовтневого, 
а й інших районів міста вже давно 
вподобали пшеничний хліб «Бажа-
нівський», а молодята саме тут за-
мовляють  весільні короваї. Взагалі 
ж в асортименті підприємства більш 
як 50 найменувань хлібобулочної 
випічки, у тому числі й власної ре-
цептури. Так, віднедавна на при-
лавках магазинів з’явилися житньо-
пшеничний хліб «Миколаївський» та 
«Добрий». Спільне в них те, що перш 
ніж потрапити в піч, майбутній хліб 
вистоюється в притрушених борош-
ном спеціальних лозових формах. 
Від цього на вже готових буханцях 
лишаються смужечки від лози. А 
відмінне – хліб «Добрий» містить 
усередині кмин, а до складу «Мико-
лаївського»  входять повидло, патока 
та ціле соняшникове насіння. Автор 
рецептів обох новинок – Олена Куче-
рявенко, заступник голови правлін-
ня ВАТ «Криворіжхліб» з якості.  

Літо фестивальне
Зараз ансамбль бального 

танцю «Юність» під керуван-
ням Валерія та Юлії Ковален-
ків здійснює гастрольний  тур 
по Європі, знайомлячи зі своїм 
мистецтвом глядачів Польщі, 
Німеччини, Чехії та Франції. 

А ось театр бального танцю ДП 
«Овація» «Ноктюрн» Олени та Воло-
димира Шульгів щойно повернувся 
з Болгарії, де  брав участь у Міжна-
родному хореографічному фестивалі 
«Слов’янський вінець» та двічі посів 
І місце серед танцюристів різних ві-
кових груп. Не загубилися наші само-
діяльні артисти й на міжнародних 
співочих фестивалях. Так, вокальний 
ансамбль «Стожари» Миколи Бабенка 
став володарем гран-прі на Міжна-
родному фестивалі вокального мис-
тецтва «Червона калина» в Алушті.  А 
на Міжнародному фестивалі дитячої 
творчості «Севастопольський вальс» 
І місце було присуджено криворізь-
кому театру естрадної пісні «Аліса», 
яким упродовж багатьох років керує 
Інеса Комар, мама вже відомих в 
Україні та за її межами співачок і ком-
позиторок Катерини та Оксани Комар.

Мотрона ПанОВа.

g Офіційно
Про результати проведення публічних слухань

Відповідно до розпорядження міського 
голови у єдиному дозвільному центрі м. 
Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-
ська, 1) 20.07.2012 відбулись публічні слу-
хання з питання перевірки цілей, задекла-
рованих при прийнятті діючих регуляторних 
актів - рішення міської ради від 22.06.2011 
№444 «Про внесення змін до Положення 
про паркування транспортних засобів у 
місті Кривому Розі» під час здійснення за-
ходів з повторного відстеження результатив-
ності його дії та рішення виконкому міської 

ради від 13.07.2011 №249 «Про внесення 
змін до міської маршрутної мережі па-
сажирського автомобільного транспор-
ту» під час здійснення заходів з повторного 
відстеження результативності їх дії.

У слуханнях брали участь: депутати місь-
кої та районних у місті рад, члени міської га-
лузевої ради підприємців з питань діяльності 
у сфері транспорту і зв’язку, мешканці міста, 
суб’єкти господарювання, керівники струк-
турних підрозділів виконкому міської та ра-
йонних у місті рад, представники податкових 

інспекцій міста та засобів масової інформації.
В ході слухань було проінформовано про 

наслідки відстежень результативності дії 
рішень міської ради від 22.06.2011 №444 та 
виконкому міської ради від 13.07.2011 №249, 
які свідчать про стале досягнення цілей, за-
декларованих при їх прийнятті, а саме:  

– створення рівних можливостей для 
суб’єктів господарювання щодо організації 
та подальшої експлуатації майданчиків для 
платного паркування, також для прискорен-
ня реалізації погодженої схеми організації 

дорожнього руху надано можливість опе-
ратору паркування впровадити її за власні 
кошти;

– вирішення питання транспортного за-
безпечення мешканців проспекту Карла 
Маркса, вулиць Дунайська, Ентузіастів;

– зменшення дублювання діючих марш-
рутів авто- та електротранспорту.

Присутніми було відмічено ефективність 
дій актів та наголошено на їх важливості для 
впровадження діяльності у сфері паркування 
транспортних засобів на території міста.

Відділ транспорту і зв’язку виконкому міської ради.

на часі

Михайло Короленко.

___________________________________________________________ Володимир СКіДанОВ. Фото Олександра ПОРтняГіна.
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Мовою цифр
Серед уперше виявлених хворих на туберкульоз 18% – 

працюючі громадяни, 13% – пенсіонери, 4% – студенти... 
Україна посідає сьоме місце в Європі за показником захво-
рюваності на активний туберкульоз та друге – за абсолют-
ною кількістю хворих. 

У Кривому Розі на диспансерному обліку нині перебува-
ють 5129 хворих на туберкульоз, у тому числі понад 700 ді-
тей і підлітків віком до 17 років.

1
2
3
4
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Якби Леся Українка жила в наш час…
туберкульоз виліковний – такою була 
тема «круглого столу», що проходив у 
нашому місті в рамках обласної програ-
ми «Зупинимо туберкульоз в Україні». 
З липня 2011 року вона реалізується 
на Дніпропетровщині за фінансової 
підтримки Глобального фонду бороть-
би зі СніДом, туберкульозом і малярією 
та Фонду Ріната ахметова «Розвиток 
України» й розрахована на 5 наступних 
років.

Відомо, що ситуація із 
захворюваністю на тубер-
кульоз в Україні на сьо-
годні досить невтішна. За 
оприлюдненими на «круг-
лому столі» даними, що-
річно туберкульоз діагнос-
тується більш як у 30 тисяч 
наших співгромадян. Біль-
ша частина хворих на ту-
беркульоз – це безробітні 
або ніде не працюючі люди, 
однак не можна сказати, 
що ця хвороба обминає со-
ціально благополучні вер-
стви населення. 

Учасниками «кругло-
го столу» були провідні 
міські фахівці-фтизіа-
три, спеціалісти Центру 
здоров’я і Центру про-
філактики та боротьби зі 
СНІДом, представники 
громадських організацій 
та фондів, що перейма-
ються проблемами бо-
ротьби з туберкульозом 
у нашому місті, журналіс-
ти. Головний координатор 
міського управління охо-
рони здоров’я з питань 
фтизіатрії Тетяна Борачук 
ознайомила учасників 
«круглого столу» зі ста-
ном лікувально-профі-
лактичної роботи в Кри-
вому Розі щодо боротьби 
з туберкульозом. З почат-
ку 2012 року на реаліза-
цію цієї програми містом 
спрямовано близько 5 
млн. грн. Також діє місь-
ка комплексна міжгалу-
зева програма «Здоров’я 
нації», завдяки впрова-
дженню якої вдалося пев-
ною мірою стабілізувати 
та поліпшити ситуацію 
щодо захворюваності на 
туберкульоз, щодо за-

хисту працюючого в спе-
ціалізованих медичних 
закладах та в осередках 
інфекції персоналу. Так, 
за підсумками 6 місяців 
2012 р. у Кривому Розі 
на 7,6% знизилися по-
казники захворюваності 
на всі види туберкульозу, 
зокрема захворюваності 
на туберкульоз легенів. 
Зменшилася кількість за-
давнених випадків у впер-
ше виявлених хворих, 
захворюваності бациляр-
ними формами туберку-

льозу, захворюваності на 
деструктивні форми ту-
беркульозу легенів. Зни-
зилась захворюваність 
на активний туберкульоз 
у дітей до 14 років тощо. 
Це при тому, що з кож-
ним роком, на жаль, де-
далі більше народжується 
ВІЛ-інфікованих дітей, які 
не підлягають вакцинації 
через ослабленість імуні-
тету. Дещо збільшилась 
за цей період смертність 
серед хворих на тубер-
кульоз, однак детальний 
розгляд кожного випадку 
засвідчує, що причиною 
смерті було неналежне 
ставлення самих хворих 
до свого здоров’я, недо-
тримання ними вимог лі-
кування. Здебільшого, це 
люди, що прибувають з 
місць позбавлення волі та 
соціально дезадаптовані 
громадяни.

 Розширив інформа-
цію про кроки на шляху 
подолання епідемічного 
порогу по туберкульозу 
головний лікар Криво-
різького тубдиспансеру 
№2 Дмитро Севенко.

– Протитуберкульозні 
заклади Кривого Рогу об-
слуговують також 5 сіль-
ських районів Дніпропе-
тровщини, міста Нікополь, 
Орджонікідзе, Жовті Води 
та охоплюють медичною 
допомогою близько міль-
йона чоловік, – сказав він. 
– Здійснена структурна 
реорганізація протитубер-
кульозних лікувальних за-
кладів дозволила створи-
ти такі умови, коли кожне 
відділення проводить лі-
кування однієї з багатьох 
категорії хворих на тубер-
кульоз пацієнтів, чим по-
вністю виключається мож-
ливість їх перехресного 
зараження в середині туб-
диспансеру. Тут ми скорис-
талися досвідом Донецької 
області. Для підсилення за-
хисту медпрацівників було 
закуплено бактерицидний 
опромінювач закритого 
типу, що дозволяє більш 
ретельно обробляти при-
міщення тубдиспансеру. 
Для хворих закуповують-
ся разові марлеві пов’язки, 
що убезпечує і їх самих, і 
медперсонал, і всіх оточу-
ючих від інфікування ту-
беркульозом.

 За сприяння благодій-

них фондів, неурядових 
організацій та спонсорів 
після капітального ре-
монту в лабораторії Кри-
ворізького тубдиспансеру 
було встановлено облад-
нання для лабораторних 
досліджень на суму близь-
ко 100 тис. грн. Це значно 
посилює інфекційний 
контроль. Завдяки цьому 
лабораторії присвоєно ІІІ 
рівень класності. Може-

мо пишатися, бо, окрім 
Кривого Рогу, такі лабо-
раторії мають лише Київ 
та Дніпропетровськ. До-
брі наслідки в плані про-
філактики захворювання 
на туберкульоз дає тісна 
співпраця з міським Цен-
тром здоров’я, з міським 
Центром з профілактики 
та боротьби зі СНІДом, 
реалізація спільних про-
ектів з громадськими 
організаціями, зокрема 
з благодійним фондом 
«Громадське здоров’я», та 
з правоохоронними орга-
нами.

Дещо поліпшилась 
останнім часом і кадрова 
ситуація. Побільшало лі-
карів-фтизіатрів. У штат-
ний розклад тубдиспан-
серу була введена посада 
психолога, і вже навіть 
перші 3 місяці його ро-
боти дали помітний по-
зитивний ефект у плані 
психологічної адаптації 
пацієнтів тубдиспансе-
ру. На жаль, досі ще серед 
частини населення побу-
тує стійке переконання, 
що туберкульоз – хвороба 
невідворотно смертельна 
й порятунку від неї немає. 
І через те захворілі на ту-

беркульоз люди нерідко 
звертаються по допомогу 
до кого завгодно, тільки 
не в спеціалізований ліку-
вальний заклад, або вза-
галі не вдаються до ліку-
вання, зауважив Дмитро 
Севенко.

 До честі нашого міс-
та, воно, як ніяке інше в 
Україні, у повному об-
сязі не тільки зберегло 
всю свою лікувально-са-

наторну та реабілітацій-
ну базу, починаючи від 
ясельних груп дитсадків і 
закінчуючи спеціалізова-
ними лікувально-освітні-
ми закладами, а й оснас-
тило їх найсучаснішим 
медично-профілактич-
ним обладнанням. Завдя-
ки цьому є можливість 
послідовної системної 
профілактики та лікуван-
ня до повного видужання 
дітей з позитивною реак-
цією Манту.

– Якби Леся Українка 
жила в наш час і в нашо-
му місті, вона б ще у ди-
тинстві позбулася своєї 
тяжкої хвороби, – сказала 
у відповідь на запитання 
журналістів завідуюча ди-
тячим кістково-туберку-
льозним санаторієм Ната-
лія Акальшева. – Нашому 
санаторію виповнилося 60 
років, і за цей час у ньому 
повернули здоров’я со-
тням дітей.

 Нещодавно багатьох 
збентежила інформа-
ція в ЗМІ про наслідки 
вакцинації дітей БЦЖ-
вакциною виробництва 
Данії. Звичайно, журна-
лісти не могли обійти ува-
гою це питання. Виявля-
ється, цією ж вакциною 
щепили й криворізьких 
немовлят, проте, як за-
певнив Дмитро Севенко, 
жодного випадку усклад-
нень після цього не було 
виявлено. Хоча й те прав-
да, що чимало батьків 
відмовляється нині від 
БЦЖ-щеплень своїм ді-
тям у пологових будинках. 
На думку фахівців, при тій 
ситуації по туберкульозу в 
Україні, коли щодня на цю 
хворобу вперше захворює 
102 людини, таке рішення 
досить ризиковане.

Визначальною думкою 
під час обговорення про-
блеми профілактики та 
лікування туберкульо-
зу була та, що наше міс-
то має чітку стратегію у 
розв’язанні цієї проблеми, 
має достатній матеріаль-
ний та фаховий ресурс 
для досягнення позитив-
них результатів у боротьбі 
з туберкульозом. Однак, 
якщо криворіжці не зла-
мають у своїй свідомості 
усталений стереотип про 
невиліковність туберку-
льозу, то процес подолан-
ня негативних наслідків 
буде тривалим.

_________________________________________________________________ Мотрона ПанОВа. Фото Олександра ПОРтняГіна.

актуальна тема

Школа №72 –  
школа  
інтелектуалів

В загальноосвітній школі № 72 
відбувся районний турнір з ша-
хів, присвячений 80-річчю Дні-
пропетровської області, в якому 
взяли участь 30 представників 
різних навчальних закладів. 

Як і очікувалося, перше команд-
не місце зайняла КЗШ № 72, друге 
– КЗШ № 119, а третє – КЗШ № 120.

 Серед юнаків призерами стали: 
Олександр Керницький, Богдан 
Верповський, серед дівчат – Дари-
на Гуль, Світлана Ткаченко та інші. 
Команди-переможці та переможці 
в особистому заліку були нагоро-
джені грамотами й шахами.

Борги, борги наші...
Станом на 1 липня в Саксаган-

ському районі заборгованість 
мешканців за спожиті енер-
гоносії та комунальні послуги 
складає понад 104 млн. грн. 

Основна частка загальної за-
боргованості припадає на борг 
підприємствам тепло-, гарячого 
водопостачання, а саме: КПТМ «Кри-
воріжтепломережа» – 39,5 млн. грн. 
та ДП «Криворізька теплоцентраль» 
– 26 млн. грн., а також КП «Житлово-
експлуатаційна організація № 35» 
–17,8 млн. грн.

Виконкомом районної у місті ради 
проводиться робота з питання пога-
шення заборгованості за енергоносії 
та житлово-комунальні послуги. Зо-
крема, ведеться діалог керівництва 
району з керівниками підприємств 
різних форм власності, які розташо-
вані на території району, проводять-
ся бесіди з мешканцями району. 
Також у липні 2012 року поновлена 
практика проведення виїзних засі-
дань виконкому на підприємствах, 
в установах та закладах району, пра-
цівники яких мають велику заборго-
ваність. Так, 6 та 17 липня проведено 
виїзні засідання на ТОВ «Полстар» і 
ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», 
де в бесіді з працівниками було ви-
значено шляхи вирішення питання 
погашення існуючої заборгованості 
за житлово-комунальні послуги та 
енергоносії.

Керівництво райвиконкому за-
кликає саксаганців відповідально 
ставитися до сплати за спожиті 
енергоносії та житлово-комунальні 
послуги, що, у свою чергу, є запо-
рукою теплих осель у холодну пору 
року, прибраних та упорядкованих 
прибудинкових територій, безпе-
ребійної роботи всіх комунальних 
служб. 

Микола КРаМаРЕнКО. 

g Оголошення
Виконком Криворізької міської 

ради оголошує конкурс  
на заміщення вакантної посади

В УПРаВлінні ЕКОнОМіКи
спеціаліста І категорії  

відділу з питань тарифів на послуги та 
моніторингу розрахунків за енергоносії

Вимоги до претендентів: громадянство 
України, повна вища економічна освіта за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи 
спеціаліста, без вимог до стажу роботи, вільне 
володіння державною мовою, знання осно-
вних програм роботи на комп’ютері.

Заяви до конкурсної комісії приймаються 
протягом 30 днів із дня опублікування оголо-
шення за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1, кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо осно-
вних функціональних обов’язків, розміру та 
умов оплати праці звертатися за телефонами:

– 74-66-28 (кадрова служба виконкому 
міської ради);

– 74-96-22 (управління економіки викон-
кому міської ради).
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Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов
ського з нагоди 
85ї річниці від 
дня народжен
ня та 10річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Нових надходжень 
з археології 2008
2011 років, пре

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

19321933 роках: 
хронологічний по
кажчик», з нагоди 
237ї річниці від 

дня заснування мі
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Живопис, 
графіка
Виставка  
робіт Юлії  
Зенкович.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Літні 
мотиви»
Виставка 

робіт Світлани 
Терлецької 

(бісеропле тіння).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
Живопису 
Анатолія 

Большунова.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Художньої 
фотографії 
«Погляд»

Учасників фото 
школистудії 
«Меридіан»  
з нагоди Дня 
Конституції.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

g Концерт

Виставка
Загальноміська 
виставка робіт 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Льодовиковий 
період 4»

Анімаційна  
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77. 

«Три метри над 
рівнем неба:  
Я тебе хочу»

Драма, мелодрама.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Римські  
пригоди»
Комедія.
Кінотеатр:  

«Одеса-кіно».

g Виставки 

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональна 

виставка Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Super Disco
Каждое воскре
сенье в ночном 
клубе «Studio 
54» проходят 
регулярные 
вечеринки 

под названием 
«Super Disco».
Весь вечер всем 

посетителям 
вход бесплат

ный.
Клуб: STUDIO 54, 

мкрн. «Солнеч-
ный», 22а. 

 Тел: (096) 171-48-34,  
(067) 694-34-04, 

29 июля  
с 22.00 до 5.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресе
нье ноч
ной клуб 
«Shelter» 

приглашает 
на вече

ринку под 
названием 
День «Ж».

Клуб: 
«Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-
928-27-66, 

29 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Неформат 
Party
Ночной 

клуб «Фе
никс» 

приглаша
ет вас на 

«Неформат 
Party». Всю 
ночь  вход 
свободный!

Клуб: 
«Феникс», 

ул. Спасская, 
19. 

Тел.: 65-70-72, 
097-951-17-31, 

29 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Hot Days
Друзья, лето 
в самом раз
гаре и надо 
успеть полу
чить от него 
максимум 
радости! 

Приглашаем 
вас 28 июля 
на пляжную 
вечеринку 
в Арт Клуб 
ШЕЛТЕр!

Клуб:  
«Shelter», ул. 
200 лет Кри-
вого Рога, 7г. 

Тел.: 409-03-84,
28 июля  

с 22.00 до 05.00.

Афіша

«Червоне місто»
Фотопроект Сер
гія Книша. Ви
ставка з нагоди 
Дня Європи та 

237ї річниці від 
дня заснування 
міста Кривого 
рогу за участю 
фотохудожни

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна,  

Ю. Панкратова.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Цвяхи»
Фотовиставка 

Сергія 
Мельниченка  
(м. Миколаїв).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Грає муніципальний  
духовий оркестр

28 липня о 18.00,  площа біля КП «Кри-
ворізький академічний міський театр 

драми та музичної комедії імені Тараса 
Шевченка», пр. Карла Маркса (Центрально-

Міський район). 
29 липня о 18.00, проспект Південний  

(Інгулецький район)

g Вечірки

g Кіно

«Залізне небо»
Бойовик, 

фантастика, 
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74,  
«Одеса-кіно».

«Нова  
людина-павук» 

3D
Фантастичний 

екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Темний лицар: 
Відродження 

легенди»
Фантастичний 

бойовик.
Кінотеатри:  

«Олімп», 
«Одеса-кіно».

«Червоні 
вогні»
Трилер.

Кінотеатр:  
«Одеса-кіно»,  

тел.: 493-09-09. 

«Шаг вперед 4»  
3D

Мелодрама.
Кінотеатр:  
 «Олімп».

Пенная  
вечеринка

Дорогие 
друзья, вот 

наконецто и 
наступил этот 
долгождан

ный для всех 
нас день. Мы 

рады сообщить 
вам, что: 28го 
июля в ночном 
клубе shot со
стоится пенная 

вечеринка. 
Вход: 40 грн.

Клуб: Shot,  
ул. Корнейчука, 
21. Тел.: 098-03-

32-693,  
28 июля  

с 21.00 до 05.00.

Пляжная 
вечеринка & 
ALCO-TRASH
В этот день 

мы отрываем
ся на полную!

Welcome 
drinks для 
самых кра

сивых гостей 
вечеринки  
специальный 
подарок от 
нашего бар

мена!
Клуб: Пит-Стоп, 
ул. Украинская, 
148. Тел.: 404-10-
04, 067-517-77-71, 

27 июля  
с 22.00 до 05.00.
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День  за  Днем:
Дзержинський р-н

Читач – газета – читач

g Казки бабусі лариси

Обида
Жил-был мальчик по имени Бог-

дан. Жил он в большом городе, а на 
лето приезжал к бабушке в деревню. 
Обижался он на всех по любому по-
воду. Дома – на маму, что застав-
ляла книжки складывать и стелить 
постель. В школе – на учителей, что 
спрашивают именно то, что он забыл. 
На ребят – что неточно бросали мяч 
во время игры. А потом еще и воз-
мущались, что он пропустил гол в во-
рота. Обижался на сестренку. Она за-
ставляла тарелку мыть после обеда. 
А еще – ябедничала и зло хихикала, 
когда его ругали.

– Вот поеду к бабушке с дедушкой, 
там никто меня не будет обижать, – 
думал Богдан.

Он давно не был в деревне и уже 
многое забыл, как там у бабушки. По-
мнил, что есть корова, но не помнил, 
как ее звать. А еще у бабушки есть пе-
тух – Петька. Он помнил его имя, по-
тому что когда был маленький, Петь-
ка клюнул его прямо в пальчик. Он 
тогда здорово на него обиделся, даже 
плакал. А бабушка отругала Петьку за 
то, что безобразничал…

Деревня встретила Богдана гром-
ким кукареканьем. Куда-то брели 
коровы. Они медленно шли по дороге 
и не хотели уступать дорогу Богдану. 
Одна корова даже толкнула его своим 
брюхом.

– Ну, вот. И здесь меня обижают, – 
обиделся Богдан.

Бабушка к приезду Богдана на-
пекла пирожков с яблоками. Богдан 
схватил пирожок и отправился во 
двор. Надо же все вспомнить.

Хлев был пустой, корова ушла 
вместе со всеми коровами на паст-
бище. Куры квохтали в сарае, и когда 
Богдан туда заглянул, то петух Петька 
насторожился и его гребень лег сра-

зу же на бок. Голову он наклонил и 
пошел на Богдана. Богдан еле успел 
прикрыть дверь. Петька был настро-
ен воинственно.

В это время вышла на крылечко 
бабушка и прогнала обидчика, но 
Богдан уже обиделся. Он выглянул 
из сарая и увидел два глаза, которые 
неотрывно смотрели на него. Это был 
пес Пушок. Теперь пес на Пушка не 
был похож, потому что был огромный. 
А Богдан был в гостях у бабушки, ког-
да Пушок был еще совсем малень-
кий и очень походил на маленький 
пушистый комочек. А сейчас красный 
язык выглядывал из пасти, а глаз он 
не отводил от руки, где был зажат пи-
рожок с яблоками.

Пока Богдан смотрел на Пушка, Пу-
шок выхватил пирожок и убежал. Обида 
взяла Богдана еще больше. Пошел он на 
речку, сел на камень, и так ему обидно 
стало, что слезы сами подступили к гла-
зам. Глаза защипали, и крупная капля 
упала на коленки. За ней покатилась 
вторая, и он услышал шепот.

Смотрит, а у него на коленке сидит 
маленькая старушка, росточком не 
больше, чем три зернышка вместе.

– Ты кто? – испугано спросил Богдан.
– Я? Меня зовут Обида. Тебя так часто 

все обижают, что я решила, что ты нуж-
даешься в друге. Лучше меня у тебя ни-
когда не будет друга, – сказала она.

– Но ты же бабушка, то есть я хотел 
сказать – девчонка. Меня ребята за-
смеют. А от девчонок одни проблемы, 
– говорит Богдан.

– А ты забудь, что я бабушка. Да и 
твоя бабушка ведь тебя никогда не 
обижает. Значит, и я тебя не обижу. Да 
и никто меня не увидит. Посади меня 
в карман, и я всегда буду с тобой ря-
дом, – шепчет Обида.

В это время упала еще одна слеза – 

и Обида стала чуть-чуть больше, чем 
была до этого.

С тех пор, как только его кто-либо 
обижал, он дотрагивался до карма-
на, где сидела Обида, и так ему было 
себя жаль, что слезы текли градом. А 
обижаться он стал еще больше, чем 
обижался раньше. Ребята начали его 
сторониться.

Однажды бабушка ему и говорит:
– Послушай, Богдан. Мне кажется, 

что ты подружился со старухой Обидой. 
Если это так, то ты выбрал себе не ту 
подружку. Тот, кто с ней дружит, жалеет 
об этом всегда. Тот, кто с ней прерывает 
дружбу раньше, тот всегда в выигрыше. 
Если я права, то прерви с ней дружбу 
сейчас. Все еще можно исправить.

Богдан обиделся на бабушку.
– Кто тогда со мной будет дружить? 

Меня все обижают.
– Потому и обижают, что Обиду ты с 

собой носишь.
Пошел Богдан на речку. Сел на тот 

камень, где познакомился с Обидой, 
и полез в карман. А в кармане ничего 
не было.

– Неужели я ее потерял?
– Да не потерял ты меня, – говорит 

Обида. – Просто я в кар-
мане уже не помещаюсь. 
И теперь сижу у тебя 
на плече. А вот сейчас 
стою рядом!

– Ух, какая ты боль-
шая! До пояса мне до-
стала! Как быстро 
растешь!

– Так ведь и слез 
твоих мно-
го. Все тебя, 
бедненького, 

обижают. Но ничего. Вот стану я такого 
роста, как ты, тогда никто не будет тебя 
обижать. Тогда все будут тебя бояться.

– Я не хочу, чтобы меня боялись, 
– говорит Богдан. – Я хочу, чтобы со 
мной играли. Я хочу, чтобы все стали 
друзьями, а не врагами.

Вот здесь обиделась Обида. Но 
Богдан убежал так быстро, что она не 
успела схватиться за него.

Дети играли в футбол и вдруг по-
звали его играть с ними. Он бегал за 
мячом по полю, а Обида не успевала 
сесть ему на плечо. Она слетала то 
от удара мяча, то от того, что Богдан 
падал от толчков друзей. Но рядом 
не было Обиды и ему не было даже 
больно. Ребята в конце игры смея-
лись над разбитой коленкой Витьки. 
Витька кривился, но тоже смеялся и 
говорил, что до свадьбы заживет.

Больше Богдан не разрешал Обиде 
ездить на себе. А когда осенью уезжал от 
бабушки, опять пришла к нему Обида. 
Она была маленькая, как три зернышка. 
Стала она просить Богдана взять ее в 
свой карман, но Богдан не взял ее.

– Мне без твоей дружбы лучше, – 
засмеялся он.

Обида расплакалась и растаяла.
Если ты дружишь со старушкой Оби-

дой, то разорви эту дружбу. Если она 
станет такого размера, как ты, тогда ты 

уже не сможешь носить ее на плече. 
Груз очень велик. А жить в 

дружбе с Обидой – это 
значит не увидеть и не 
почувствовать все са-

мое прекрасное, что 
есть в этом мире. 

Оглянись. Прогони 
Обиду.

лариса  
ВЕСЕлКОВа, 

ул. Рязанова.

g Маю думку 

«...Так високо, що аж не видно!»
Мені хочеться написати про три прозаїчні 
моменти, які бентежать мене і приносять 
багато гірких хвилин. 

Перше. У багатьох дво-
рах нашого великого міс-
та є смітники. Тут стоять 
великі ящики для сміття, а 
поруч – для харчових від-
ходів. Здається, що про-
стіше – висипай у кожний 
ящик, що потрібно. Так 
ні ж! У харчових відхо-
дах нерідко можна бачи-
ти газети, консервні бан-
ки, шматки битого скла, 
пластмасові пляшки, різне 
ганчір’я. Всього не перера-
хувати. А в смітті бувають 
і овочі, і фрукти, і, що най-
гірше, навіть кусні хліба, 
поцвілі булочки та інші 
борошняні вироби. 

Мені незрозуміло: чому 
люди так роблять? Невже 
не можна розділити ці від-
ходи? І взагалі, навіщо ж 
тоді купувати хліб і вироби 

з нього? Щоб потім усе це 
викидати на смітник?! У де-
яких країнах люди раді ско-
ринці хліба, вмирають від 
голоду, а тут хліб на смітни-
ках валяється. Ганьба!

Друге. Стан наших трам-
вайних і тролейбусних зу-
пинок також не тішить. 
Особливо це стосується 
віддалених зупинок. Іноді 
підійдеш до такої – і стає со-
ромно за наших людей, які 
не дотримуються чистоти 
й порядку. Чого тільки там 
немає! Клапті паперу, різ-
нобарвні пакети, коробки 
з-під цигарок і сірників, об-
гортки, недопалки, огризки, 
пляшки з-під пива, плювки, 
що гидко ступнути. І це при 
тому, що поруч стоять пусті 
урни. Звичайно, ніяких спе-
ціальних прибиральниць на 

зупинках немає, але коли б 
ми самі не кидали сміття, то 
і в прибиральницях не було 
б ніякої потреби. 

Одного разу мені довело-
ся довго стояти на трамвай-
ній зупинці на I дільниці і 
спостерігати таку картину. 
Одна молода особа почала 
виймати зі своєї господар-
ської сумки всякий непо-
тріб і кидати прямо на ас-
фальт. Поруч стояли люди і 
мовчали, наче так і слід. Чи, 
може, соромилися сказати. 
Мені також було дуже не-
зручно, але я не витримав і 
сказав: «Що ж ви, громадя-
ночко, робите? Навіщо тут 
цей ваш мотлох? Хто ж його 
буде прибирати?» На мої 
слова вона ніяк не зреагу-
вала, тільки подивилася так, 
наче я був їй щось винен. Із 
присутніх мене ніхто не під-
тримав. 

Коли я вдома розповів 
про це дружині, вона сказа-
ла: «Та це ще добре, що вона 
тобі нічого не відповіла, а то 
могла б і послати куди по-
далі». Так, дійсно, зараз і на 
вулиці, і на ринку, і в інших 
громадських місцях можна 
почути такі слова (і не тіль-
ки від молодих), що вуха 
в’януть. І нерідко це відбу-
вається в присутності дітей, 

підлітків. Куди ж у нас поді-
лися, пропали повага одне 
до одного, ввічливість, ду-
шевне тепло, не кажучи вже 
про милосердя?

І останнє. Знов про трам-
ваї, тролейбуси, автобуси і 
маршрутки. Вірніше, про те, 
як поводять себе пасажи-
ри на міському транспорті. 
Дехто скаже, що про це пи-
сано-переписано, але не за-
йве, гадаю, поговорити про 
це ще. 

Частенько заходиш у 
трамвай, тролейбус, авто-
бус чи у ту ж маршрутку і 
бачиш, як молоді, здорові 
юнаки й дівчата сидять, а 
поряд з ними стоїть неміч-
на бабуся, та ще й з важ-
кою сумкою, або ж інвалід, 
спершись на ціпок, а в них 
і серце не затремтить, щоб 
поступитися місцем. Куль-
тура! Де ж вона? 

...Згадується один цир-
ковий номер, коли клоун 
з високою жердиною, по-
ставивши її і дивлячись на 
верхній кінець, говорить: «У 
нас культура так високо, так 
високо, що її аж не видно!» 

Тож давайте, шановні до-
бродії, гуртом, громадою 
добиватися того, щоб куль-
тури в нашому місті було 
більше і щоб було її видно.

Станіслав ГлаДаР, пенсіонер, учасник Великої 
Вітчизняної війни, вул. Димитрова.  

Хвилини 
поезії
Земле 
моя...
Кохаю, сумую, 
радію...
Здається, 
ніхто так не вміє
Тебе, моя земле, 
любить.
З тобою я весни 
стрічаю,
Удвох журавлів 
проводжаєм
З тобою, 
життя мого мить.
Проплинули літо 
з весною,
Лишилася 
осінь зі мною.
Вже зиму чекаю 
й молюсь:
Надіюсь – 
у новому колі
Хоч синім 
барвінком, у полі,
До тебе я, 
земле, вернусь.

леонід ПЮРа.

Сторінку підготувала Олена таРаСиК.

На порядку  
денному –  
соціальний захист

Минулого тижня відбулося 
чергове засідання виконкому 
Дзержинської районної у місті 
ради.

На ньому розглядалися питання, 
винесені структурними підрозді-
лами, що стосуються забезпечення 
життєдіяльності району. Зокрема, 
щодо соціального захисту населен-
ня; захисту майнових та правових 
інтересів неповнолітніх; надання 
виконкомом адміністративних по-
слуг тощо. Загалом, з різних питань 
було прийнято 61 рішення.

Суверенітет  
та послання

Визначні події, визначні дати. 
Це стало темою чергової інфор-
маційної зустрічі в районі.

Минулого тижня в рамках Єди-
ного дня інформування населення 
така базова інформаційна зустріч 
пройшла в районному територі-
альному центрі. На ній було роз-
глянуто відразу три актуальні 
для сьогоднішнього дня теми: 
«Щорічне послання Президента 
України В. Януковича до Верхо-
вної Ради України про внутрішнє 
та зовнішнє становище України», 
«Двадцять друга річниця при-
йняття Декларації про державний 
суверенітет України», «Концепція 
гуманітарного розвитку України». 
До всіх, хто взяв участь у зустрічі, 
було донесено найдетальнішу ін-
формацію з цих питань.

Найбільші  
«шкідники» –  
металурги?

Нещодавно залізничники 
підбили невтішні підсумки: 
за перше півріччя 2012 року 
працівники Придніпровської 
залізниці виявили 608 пошко-
джених вантажних вагонів. 

Найбільшу кількість пошкодже-
них вагонів (599, або 99%) вияв-
лено на промислових підприєм-
ствах та в портах. І тут безперечне 
лідерство тримає криворізький 
металургійний комбінат.

За інформацією прес-служби 
Придніпровської залізниці, на 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
з початку року пошкодили 266 
вагонів. У найближчого від кри-
воріжців «Інтерпайп НТЗ» на «ра-
хунку» – 65 вагонів. В основному, 
вагони пошкоджуються через схід 
з рейок (220 вагонів, з них 160 – на 
«АрселорМіттал Кривий Ріг»), при 
вивантаженні магнітною шайбою 
– 66 вагонів на ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг», при грейферному 
вивантаженні – 38 вагонів, через 
порушення технічних умов на-
вантаження-вивантаження – 130 
вагонів, 79 – під час маневрових 
робіт. Як констатують залізнич-
ники, завдяки проведеній роботі 
з попередження пошкодження 
вагонів при вантажних операціях, 
на промислових підприємствах і в 
портах стали більш дбайливо ви-
користовувати вагони. Виняток – 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
де в першому півріччі 2012 року 
вдвічі збільшилась кількість по-
шкоджених вагонів, у порівнянні 
з аналогічним періодом минулого 
року.

Володимир СКіДанОВ.
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День  за  Днем:
ц.-Міський район

Спорт

Олександр Затулко: 

«Коли в команди щось не виходить,  
варто якраз прийти підтримати гравців»

– Олександре Володимировичу, наскільки ви 
задоволені підготовкою команди в міжсезон-
ня?

– Підготовка проходить добре, а от рішення 
головного тренера несподіване. Через це в мене 
самого виникає питання: як ми почнемо, як уві-
йдемо в сезон?

– Тобто на роботу тренера ви ніяк не впли-
ваєте, не ставите свої умови і не заважаєте?

– Здається, це видно навіть зараз (зазначи-
мо, що протягом усього вечірнього тренування 
Олександр Затулко дійсно ніяк не вмішувався в 
роботу тренера, спостерігаючи за матчем з три-
бун, – «ЧГ»).

– Як ви прокоментуєте заяву Віталія Квар-
цяного щодо того, що керівництво не дає під-
писати «вільного» Пічкура та інших гравців?

– Віталій Володимирович, крім того, що він 
хороший тренер, ще й хороший стратег і піар-
менеджер.

– Хочете сказати, що це стратегічна за-
ява?

– Я думаю, що це тактична заява і подальші 
кроки для трансферів.

– Олександре Володимировичу, чому все ж 
таки не був взятий до «Кривбасу» криворі-
жець Пічкур, який грав ще у «Волині» під ке-
рівництвом Кварцяного?

– Щодо Пічкура та інших гравців – рішення 
стосовно них приймав безпосередньо головний 
тренер.

– Нещодавно новим наставником молодіж-
ної команди став екс-кривбасівець Олександр 
Грановський. Це призначення викликано рі-
шенням керівництва клубу чи пропозицією 
нового головного тренера?

– Рішення призначити Олександра при-
йняло керівництво клубу. Переговори з ним 
ми вели давно, проте, через особисті нюан-
си, раніше ніж цим літом Грановський не міг 
очолити «молодіжку».

– Ви задоволені роботою тренера молодіж-
ного складу?

– Так, цілковито задоволений.
– Чи можете ви назвати когось з молодіж-

ного складу, хто міг би в перспективі потра-
пити в основну команду?

– Якби ми говорили рік тому, то я когось на-
звав би. На даний час зі старого складу зали-
шилось декілька гравців. На цей момент склад 
молодшої команди майже повністю змінився. 
Нині він представлений в основному вихован-
цями школи «Кривбасу» U-19. Ну і на додачу 
збираємо з усієї України молоді таланти, котрі 
підходять під вимоги Олександра Анатолійо-
вича. Враховуючи також і вимоги Кварцяного, 
ми побудуємо схему співпраці під основну ко-
манду.

– На вашу думку, нова норма Регламен-
ту чемпіонату про те, що в заявці команди 

Прем’єр-ліги повинна бути певна кількість 
власних вихованців, яка кожного року буде 
збільшуватись, позитивно вплине на розви-
ток вітчизняного футболу і підбір кадрів до 
національної збірної?

– Ні. Ця норма створює купу проблем.
– ?
– Поговоримо відверто. В Україні є перша 

четвірка топ-клубів: донецький «Шахтар», ки-
ївське «Динамо», харківський «Металіст» і дні-
пропетровський «Дніпро», які мають змогу 
скуповувати і переманювати молоді таланти 
з усієї України. І виходить така ситуація: наш 
клуб підготовлює футболіста змалечку, витра-
чає час тренерів, гроші, підтримує для цього 
тренувальну базу, оплачує збори, форму тощо. 
І ось коли юний футболіст от-от буде готовий 
натягти футболку клубу Прем’єр-ліги, до його 
батьків з пропозицією про перехід до клубу-
гранду виходять представники останнього. 
Звісна річ, і батьки, і хлопець погоджуються пе-
рейти навіть у глухий дубль, наприклад, доне-
цького «Шахтаря» або київського «Динамо», бо 
це клуб-гранд, клуб зі значно більшими фінан-
совими можливостями. Завадити цьому проце-
сові ми не можемо, адже при розгляді спірних 
питань діє норма «в інтересах розвитку юного 
футболіста». А за те, що такі клуби, як «Крив-
бас», протягом кількох років виховали вже май-
же професійного футболіста, вони отримують в 
якості компенсації… 12 тисяч гривень.

Це смішна сума. Вона повинна сягати не 12 
тисяч гривень, а 12 тисяч доларів. Причому не 
за весь термін підготовки гравця, а за кожний 
рік. От тоді клуби-середняки і клуби нижчих ліг 
зможуть розвивати і поправляти своє фінансо-
ве становище, більше вкладаючи в розвиток ди-
тячо-юнацького футболу.

В іншому разі, введення нової норми Регла-
менту просто змушує більшість клубів Прем’єр-
ліги викупати або брати в оренду у грандів своїх 
же колишніх вихованців, яких ті фактично без-
коштовно забрали і маринують «на лавках».

– Скажіть, а які цілі у першої команди на 
майбутній сезон?

– Давайте ми закінчимо підготовку, збере-
мося з тренерським штабом, подивимося на 
останні рішення і тоді вже будемо визначати 
плани на сезон. На даний момент нічого кон-
кретного сказати не можу.

– На скільки був підписаний контракт з 
Кварцяним і на яких умовах?

– Контракт підписаний на рік плюс один. 
Стосовно зарплати – це конфіденційна інфор-
мація.

– Остаточний розрив контракту з уже 
колишнім головним тренером криворізького 
«Кривбасу» Юрієм Максимовим стався з чиєї 
ініціативи?

– Скажемо так: це було обопільне рішення. 

Якщо команда постійно зазнає невдач, то зазви-
чай у таких випадках, щоб почати щось зміню-
вати, міняють, передусім, тренера. На жаль, так 
сталося і з Юрієм Вільйовичем. У нас зберегли-
ся з ним нормальні стосунки, ми підтримуємо 
інколи спілкування в телефонному режимі.

– Враховуючи результати команди навес-
ні та бажання самого Максимова покинути 
клуб, керівництву «Кривбасу» не було важко 
умовити Віталія Кварцяного очолити криво-
різьку команду?

– Ні. Я вважаю, що жоден безробітний укра-
їнський тренер не відмовиться очолити клуб 
Прем’єр-ліги. Така можливість випадає не кож-
ного дня.

– Чи будуть, як у минулі роки, представлені 
вболівальникам новий тренер і нові гравці на 
відкритому тренуванні?

– Звичайно, будуть. Але щоб вийти до убо-
лівальників, потрібно мати вже повний склад, 
чітко визначені цілі і якийсь результат. Я думаю, 
що ця зустріч відбудеться або перед грою з до-
нецьким «Шахтарем», або вже у вересні, коли 
гратиме збірна України.

– До речі, наскільки ви були задоволені під-
тримкою вболівальників у минулому сезоні і 
як ви ставитеся до них зараз?

– Коли в команди немає очок, то це «відгуку-
ється» на відвідуваності матчів. З іншого боку, 
коли все добре – і команду підтримують. Виграє 
команда – готові цілувати, програє – готові за-
копати живцем. Хоча коли в команди щось не 
виходить, тут варто якраз прийти підтримати 
гравців, підстебнути їх.

– Олександре Володимировичу, враховую-
чи скарги головного тренера на те, що ви не  

Футбольні пристрасті по-криворізьки
нещодавно кореспондент «Червоного гірника» по-
бував на контрольному матчі основної команди ФК 
«Кривбас» і молодіжного складу клубу. нагадаємо, 
що та зустріч завершилася з рахунком 6:1 на користь 
першого складу команди.

Конфлікт між знаним україн-
ським тренером Віталієм Кварця-
ним і керівництвом клубу тільки-
но набирав обертів після інтерв’ю 
Віталія Володимировича одному з 
Інтернет-сайтів, в якому він звину-
ватив генерального директора ФК 
«Кривбас» Олександра Затулка в 
зриві трансферної підготовки ко-
манди, розкритикував побудову та 
оголосив, що виставляє на транс-
фер 6 футболістів: воротаря Ар-
тема Штанька, захисника Віталія 
Федоріва, півзахисника Руслана 
Костишина і нападників Іржі Єслі-

нека, Олександра Іващенка та Сер-
гія Самодіна. Враховуючи деякі 
прізвища, футбольні вболівальни-
ки були дещо здивовані, адже час-
тина цих гравців визначала стиль 
гри минулорічного «Кривбасу».

Кореспондент «Червоного гір-
ника» зустрівся з генеральним ди-
ректором криворізького «Кривба-
су» Олександром Затулком і тоді 
ще головним тренером команди 
Віталієм Кварцяним під час това-
риського матчу та по його завер-
шенню, взявши в них інтерв’ю. На 
жаль, уже наступного дня Віталій 

Володимирович, звинувативши 
керівництво клубу начебто в зриві 
особистих домовленостей, зібрав 
речі й покинув розташування клу-
бу. При цьому в інтерв’ю телека-
налу «2+2» звинувативши гравців, 
виставлених на трансфер (до яких 
додалися ще захисники Сердюк 
і Васильєв), у «здаванні матчів». 
Фактично ж Віталій Володимиро-
вич виставив на трансфер ледь не 
всіх гравців основи «Кривбасу», 
які мали постійні контракти в клу-
бі, а не виступали в якості орендо-
ваних футболістів.

Залишення Кварцяним «Кри-
вбасу» за декілька днів до по-
чатку чемпіонату було сприйня-
те футбольною громадськістю 
неоднозначно. З одного боку, 
Віталія Володимировича звину-

ватили в тому, що він фактично 
«кинув» команду. З іншого – ви-
рішили, що Кварцяний вчинив 
мудро, при цьому навішуючи 
«всіх собак» конфлікту на керів-
ництво клубу.

Як би там не було, проте амбі-
ційність Кварцяного виявилася аж 
занадто високою для такого фут-
больного середнячка Прем’єр-ліги, 
яким по факту є ФК «Кривбас». У 
свою чергу, редакція не намага-
ється визначити «більш винува-
того» у скандалі, який прокотився 
футбольною Україною, а просто 
надає змогу своїм читачам само-
стійно зробити висновки про пер-
спективи розвитку «Кривбасу», 
запропонувавши обидва інтерв’ю 
– генерального директора клубу і 
екс-наставника команди.

Мистецький  
серпень

Розбавити літню спеку мис-
тецтвом пропонує Криворізька 
міська виставкова зала. Тут 
для поціновувачів мистецтва 
діє п’ять виставок – бісеропле-
тіння Світлани Терлецької, се-
рія фоторобіт під назвою «Цвя-
хи» від фотомитця з Миколаєва 
Сергія Мельниченка, живопис 
Юлії Зенькович та інші. На сер-
пень у виставкової зали теж 
великі плани.

Наступний місяць тут розпо-
чнеться з нової виставки робіт 
Олега Фадченка, який представить 
свій живопис. Традиційно до Дня 
незалежності відкриється вистав-
ка робіт художників нашого міста, 
присвячена цьому святу. Також 
криворіжці зможуть осягнути гли-
бину фоторобіт Анатолія Зелен-
ського та оцінити дев’ятиметровий 
виріб декоративно-прикладного 
мистецтва – килим – Катерини 
Кадоби. Та родзинкою серпня обі-
цяє бути ручне гравіювання на склі 
від Василя Пилки. Тож тим, хто не-
байдужий до мистецтва, радимо 
присвятити хоча б один зі своїх ви-
хідних візиту до виставкової зали.

А в музеї –  
Антарктида

Першого серпня в міському 
історико-краєзнавчому музеї 
відкриється цікава експози-
ція, присвячена заслуженому 
полярнику України, Почесному 
громадянину Києва та Кривого 
Рогу Миколі Маковею. 

Цього року він святкує шістде-
сятиріччя. Тут будуть представлені 
фотографії, особисті речі та речі, 
привезені з Антарктиди, одяг по-
лярника, ще багато цікавих експо-
натів. Трохи пізніше музей відкриє 
двері для бажаючих побачити 
традиційну виставку, присвячену 
Дню незалежності, – «Таланти твої, 
Криворіжжя». Тим часом у філіалі 
музею в сел. Веселі Терни серпень 
позначиться відкриттям виставки, 
де будуть представлені вишивка, 
в’язання, бісероплетіння май-
стринь Любові Боровикової та Віри 
Полової.

«Душа району»
У Центрально-Міському ра-

йоні продовжується реалізація 
проекту «Душа району». В рам-
ках цього проекту впорядкову-
ється територія мікрорайону 
Всебратське-2. Благоустрій усіх 
дворових територій здійсню-
ється спільно з мешканцями.

Ще навесні головою районної 
у місті ради Іриною Салтовською 
було проведено зустрічі з жителя-
ми мікрорайону. Там визначали 
проблемні питання та намічали 
план їх вирішення, який сьогодні 
вже почав упроваджуватись. Напе-
редодні Дня незалежності України 
буде проведено конкурс на кращу 
придворову територію мікрорайо-
ну Всебратське-2. Буде визначено 
найактивнішого мешканця, небай-
дужого до загальних проблем, або 
керівника будинкового комітету. 
Підсумки цього конкурсу оголосять 
під час проведення свята мікрора-
йону. Тож запрошуються всі, хто ба-
жає долучитися до такого проекту 
та стати його активним учасником.

анна РОДіЧКіна.
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купуєте тих чи інших гравців, скажіть: мож-
ливо, на заваді цьому стоїть фінансове ста-
новище клубу?

– Фінансове становище клубу стабільне вже 
протягом кількох останніх років. А фінансуван-
ня достатнє для нормального функціонування 
клубу і команди.

– На даному етапі діяльність клубу прино-
сить якийсь прибуток його власникам?

– Як клуби української Прем’єр-ліги, так і 
гранди світового масштабу (зокрема, «Барсе-
лона», мадридський «Реал», лондонський «Чел-
сі» тощо), за поодинокими винятками, ведуть 
збиткову діяльність. Фактично, для їхніх засно-
вників це спонсорство, меценатство. У Захід-
ній Європі лише невелика частина клубів може 
стабільно заробляти гроші за рахунок вихован-
ня й продажу перспективних молодих гравців. 
В Україні такий шлях розвитку, на жаль, поки 
що виключений. А продаж глядацьких квитків 
не повертає грошей, які вкладаються в коман-
ду. Хоча в деякі роки діяльність нашого клубу 
може вийти з мінусу, але лише за рахунок кіль-
кох вдалих трансферів.

– Багатьох місцевих уболівальників ці-
кавить питання: коли ж у Кривому Розі 

з’явиться давно обіцяний фірмовий магазин 
атрибутики «Кривбасу»?

– До цього потрібно підходити зважено. Що 
таке магазин? Це приміщення, де потрібно 
оплачувати оренду, комунальні послуги, зар-
плату продавцям. Відповідно утримувати. Він 
повинен окупатися, кількості проданого товару 
повинно вистачити, щоб сплатити всі витра-
ти. Це раз. Далі розмова йде про те, що і скіль-
ки ми купимо. Наприклад, клубна форма. Чи 
буде вона користуватись попитом? Її вартість 
не дешева і дозволити її собі може не кожен, а 
купувати китайську не хотілося б. Ось дивіться, 
той же самий «Шахтар» мав магазин на 95-му 
кварталі, і де він? У них окрема структура від 
футбольного клубу. На неї виділяються гроші, 
і вони закрили свій магазин.

– Може, просто не люблять «Шахтар» у 
Кривому Розі?

– Ну, будемо дипломатичні. Навіщо купу-
вати символіку іншого клубу, якщо є свій? Да-
вайте міркувати про наступне. У «Шахтарі» 
є окремий напрям з продажу клубної атри-
бутики. Там йдуть на те, що він збитковий, 
але вони його тримають, бо це імідж клубу. 
А ми такі збиткові речі утримувати не може-

мо, у нас просто немає фінансового ресурсу.
– Відкриття точок продажу на стадіоні 

безпосередньо під час матчу може вирішити 
цю проблему?

– Ми ж повинні не 5 і не 10 речей замовити 
у виробника. Ми повинні купити, наприклад, 
футболок тисячу, шортиків тисячу, шарфиків 
– дві тисячі. Гроші вкласти в той же магазин. А 
достатньої кількості покупців може просто не 
бути...

– А якщо який-небудь підприємець запропо-
нує вам співпрацю в цьому напрямку?

– Якщо підприємець готовий? Робимо, знову 
ж, дрібний опт. Тоді схема наступна: ми виро-
били певну кількість товару і підприємець його 
викупив. А там уже нехай продає на свій страх 
і ризик.

– А якщо підприємець власними зусиллями 
замовляє товар, продає його, а клуб просто 
делегує йому свій бренд за певний відсоток від 
продажу? Чи задовольнить вас таке вирішен-
ня ситуації з офіційним клубним фан-шопом?

– Варіант делегування бренда раніше ні-
коли не озвучувався. Ви перший, хто згадав 
таку можливість. Це була б слушна пропози-
ція, і її можна було б розглянути.

Виталий Кварцяный: 

«Я к каждому футболисту отношусь как к сыну»
Враховуючи стиль розмови Віталія Володими-

ровича, «Червоний гірник» вирішив не міняти 
мову оригіналу, щоб читачі вдосталь насолоди-
лися порівняннями та жартами Кварцяного, ви-
ступи якого на прес-конференціях криворізькі 
вболівальники, на жаль, уже не почують.

– Виталий Владимирович, на днях вы рас-
критиковали позицию клуба относительно 
того, что вам не дают брать новых игроков. 
И вот вчера вы выставили на трансфер 6 
футболистов. Чем вам не подошли эти игро-
ки по человеческим или игровым качествам?

– Все игроки без исключения находятся на 
позитиве в человеческом отношении. По су-
бординации и профессиональному отноше-
нию к тренировкам – также нет вопросов. Но 
пришло время некоторым людям заканчивать 
играть в футбол. Я, прежде всего, имею в виду 
Костышина. Я ему сказал: «Тебе за заслуги пе-
ред днепропетровским футболом медаль надо 
дать, памятник поставить, но ты свою энергию 
выдал и не можешь мешать молодым. Им надо 
давать развитие, и просто так тебе существо-
вать нет смысла». Пускай человек не обижается, 
я ему и всем честно все сказал в глаза. Пускай 
руководство решает, как провести человека: 
прощальный матч устроить или решить во-
прос с переходом. Я никогда не боюсь говорить 
правду людям в глаза, и Костышину все сказал 
честно. Он понял, какой переход я имел в виду. 
Пускай дальше решает с «генеральным» – или в 
Ахтырку, или в киевское «Динамо» переходит. 
Но я вижу, что нам он не поможет.

Что касается Федорива, то он нарушил спор-
тивный режим. Вначале он меня очень обнаде-
жил, но… Я уже говорил ребятам: «На подгото-
вительных сборах никакого алкоголя!» Пускай 
уже в ходе чемпионата, после игры там выпить 
с женой по бокалу пива… Но не перед трени-
ровкой! В итоге 20 минут матча с «Александри-
ей» мы играли практически вдесятером: Федо-
рив выпал из игры, был физически разбитым и 
эмоционально вымотанным. А я не хочу такого 
второго раза с его стороны! Человек меня уже 
подвел. Я не хочу держать бомбу под задницей!

– А как быть с линией нападения «Кривбас-
са», ведь вы выставили на трансфер всех 3 
нападающих?

– А где вы видели в «Кривбассе» линию на-
падения?! На сборах никто из них ничего не 
забил. Надо мной все смеялись, когда я напа-
дающим поставил играть Бартуловича. Мол, 
ты Ван Перси, давай шуруй. Он мне жаловал-
ся потом: «Ой, меня всего побили...» Значит, 
ты что-то мог, раз тебя били по ногам! А если 
я Самодина поставил и у него нет ни синяка, 
ни царапины – какой же с него толк? Ни обы-
грать, ни ударить, ни обострить ситуацию. Я 
не вижу у него перспективы. Тем более, он по 
футбольным документам иностранец.

Я надеюсь, что завтра нам привезут напада-
ющего. Я просил, чтобы его подписали…

– Фамилии новичков «Кривбасса» назове-
те?

– Бобуха хотим взять (Артем Бобух, амплуа 
– защитник, предыдущий клуб – «Оболонь» 
Киев, – «ЧГ»). Он, конечно, не молодой – ему 23 
года. Но у него хорошие перспективы и он дол-
жен уже стать игроком Премьер-лиги. У Арте-
ма большое желание выступать. Надеюсь, под-
пишем Дедечко (Денис Дедечко, полузащитник, 
последний клуб – «Луч-Энергия» Владивосток, 
– «ЧГ»)...

– Что будет с позицией голкипера, учиты-
вая, что Бойко остался в Киеве, а Штанько 
вы выставили на трансфер?

– Игорь Иваненко еще молодой – он пойдет в 
список «Б». Лучше Тлумака у нас никого нет (в 
прошлом защищал ворота львовских «Карпат», 
– «ЧГ»).

– Его уже подписали?
– Вот-вот должны. Пошли за него договари-

ваться. Я ж не влезаю в трансферный процесс, 
я просто прошу о том или ином игроке. Тем бо-
лее, пересмотрел уже более 35 игроков.

– Довольны ли вы тренировочными сбора-
ми?

– Самим процессом – да. А вот то, что не уда-
лось взять хотя бы еще несколько игроков, того 
же Пичкура, – плохо.

– Михель Бабатунде не был на сборах вме-
сте с командой, вернувшись в расположение 
клуба лишь недавно. В какой он сейчас форме?

– Функциональная готовность Бабатунде – 
нормальная. Без мяча работает, конечно, пока 
лучше, чем с ним.

– Какой потенциал вы видите в этой  
команде?

– Процентов 40 команды есть. Но нам надо 
усиливаться нестандартными квалифициро-
ванными игроками.

– Речь идет о полноценных контрактах 
или о характерной для «Кривбасса» аренде 
футболистов?

– Все что угодно! Я уже не знаю, как убеждать 
руководство! Я не имею такого карт-бланша, 
как некие тренера, как Моуриньо... Привезите 
уж кого-нибудь! И если я беру на себя ответ-
ственность и говорю – берите этого игрока, не 
пожалеете! Хоть раз в жизни послушайте меня, 
я же вас не обманываю, не убегаю и не беру его 
себе.

– Вы говорили ранее, что будете смотреть 
и подбирать местных игроков…

– Мне еще машину служебную не дали – да-
дут уже, наверное, когда я отсюда уеду. Я дома не 
успеваю побывать даже, все так быстро, спон-
танно… Я пока только знакомлюсь с игроками 
дубля. В четверг сыграем с U-19. Буду запоми-
нать ребят. Уже человек 50 есть. Если Грановский 

(главный тренер молодежной команды, – «ЧГ») 
захочет разбавить свой состав новыми игроками 
– будем беседовать, сотрудничать с Криворож-
ской городской федерацией футбола. Будем на-
ходить время. Главное, чтобы были очки и хоро-
шие результаты у основной команды.

– Игроки вас не очень боятся, учитывая 
ваш имидж и резкий нрав?

– А чего меня бояться? Я ж не дикарь! Я ж к 
ним не с улицы пришел что-то объяснять.

– И все же, вы предпочитаете авторитар-
ный стиль управления или корректируете 
его в зависимости от личности самого фут-
болиста?

– Вы знаете, в душе я к каждому футболисту 
отношусь как к сыну. У меня родному сыну – 34, 
и все в «Кривбассе» практически младше его.

– Насколько вы успели посмотреть город?
– Я пока живу на базе. Мне интересен город. 

Он мне вообще кажется мегаполисом: крупный 
индустриальный центр, с достаточным уров-
нем комфортности, с широкими улицами… В 
целом, Кривой Рог – нормальный, современ-
ный город.

– Встречу с болельщиками планируете про-
вести?

– Инициатива не должна исходить от меня. 
Обычно это прерогатива фан-клуба или руко-
водства самого клуба.

– Гендиректор сказал, что он за такую 
встречу, но после нескольких стартовых ту-
ров. Тем более, что в Кривом Роге у вас есть 
поклонники, как и по всей Украине…

– Положительные поклонники – это хоро-
шо. Но если нет результата, то дифирамбы 
быстро пропадают. А добиться сейчас резуль-
тата будет тяжело. Не будет очков – все ко 
мне повернутся задом и господа журналисты 
напишут обо мне, какой я неправильный спе-
циалист (посмеиваясь). Такая жизнь…

Бесідував андрій РОйКО.

Гуманітарний  
розвиток та  
щорічне послання

На базі управління Пенсій-
ного фонду України в Довгин-
цівському районі проведена 
інформаційна зустріч з трудо-
вим колективом. 

Основною тематикою стала 
двадцять друга річниця прийняття 
Декларації про державний сувере-
нітет України. Також розглядалися 
питання стосовно щорічного по-
слання Президента України Віктора 
Януковича до Верховної Ради про 
внутрішнє та зовнішнє становище 
України. 

Також на зустрічі розглядалися 
питання стосовно проекту Концеп-
ції гуманітарного розвитку України 
до 2020 року. Державна стратегія 
гуманітарного розвитку України 
ґрунтується на нормативних по-
ложеннях міжнародно-правових 
актів щодо забезпечення загаль-
нолюдських цінностей свободи, 
рівності та солідарності. Основним 
її завданням є оптимізація соціаль-
них відносин і забезпечення прав 
людини; покращення якості життя; 
налагодження ефективної системи 
охорони здоров’я й утвердження 
здорового способу життя; науко-
во-технічна модернізація та впро-
вадження інноваційних проектів; 
інтеграція національної культури в 
європейський культурний простір, 
а також збереження високих здо-
бутків у сфері мистецтва.

Учасники зустрічі висловили 
своє бачення означених проблем 
і внесли пропозиції з удосконален-
ня запропонованих розробок.

«Доступне житло» 
стає доступним

Днями в комунальному за-
кладі «Криворізька міська 
ди тяча лікарня №2» Дніпропе-
тровської обласної ради» від-
булася інформаційна зустріч із 
робітничою молоддю району за 
темою «Про соціальну ініціати-
ву Президента України Віктора 
Януковича – «Доступне житло». 

Означена соціальна ініціатива 
Президента України передбачає 
часткову компенсацію ставки за 
іпотечними кредитами на при-
дбання житла та дає змогу грома-
дянам втілити свою мрію – отри-
мати власне житло.

Учасники зібрання дуже зацікав-
лено поставились до цієї інформа-
ційної події, було задано немало 
запитань фахівцям, щодо яких 
надано конкретні відповіді та кон-
сультації з реалізації положень со-
ціальної ініціативи глави держави.

Турист –  
також споживач

Споживачам слід бути дуже 
обачними саме в «гарячий» 
для туристичного бізнесу час, 
який припадає на період літніх 
відпусток. 

Рекламні оголошення знову 
зарясніли привабливими пропо-
зиціями відпочинку. Тож турфір-
ми-одноденки з’являються наче 
гриби після дощу. Схема їхніх дій 
досить проста: клієнтів заманюють 
«привабливими пропозиціями за 
прийнятними цінами», забирають 
у них гроші – і шукай вітру в полі.

У разі виникнення питань або 
підозр, пов’язаних з туристични-
ми послугами, мешканці району 
мають можливість отримати без-
коштовну фахову консультацію у 
спеціаліста з питань захисту прав 
споживачів виконкому Довгинців-
ської районної у місті ради.

Едуард БілиК.
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Ашан АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,75 – 3,21 1,39 – 1,59 0,99 – 1,29 1,55 1,99 1,50 – 2,00
Буряк (кг) 1,89 1,15 1,89 1,64 0,99 2,00 – 3,00
Морква (кг) 4,03 3,89 4,99 4,69 5,99 3,00 – 4,00
Огірки (кг) 3,15 5,99 5,99 4,43  – 3,50 – 5,00
Капуста (кг) 4,43 3,69 0,99 – 4,77 4,31  – 4,00 – 5,00
Помідори (кг) 9,55 – 21,61 6,99 6,99 – 13,33 8,61 5,99 4,00 – 7,00
Яблука (кг) 14,96 – 20,56 15,79 – 16,79 15,99 – 29,88 15,59 5,99 5,00 – 7,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 24,95 – 61,95 44,99 – 53,99 40,89 – 61,99 46,07 – 65,99 43,99 – 53,95 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 37,24 – 65,95  – 36,99 – 62,49 27,89 – 70,00 42,99 – 45,95 38,80 – 65,00
Кури (кг) 21,39 21,49 – 22,99 21,48 20,12 – 22,99 20,79 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 5,10 – 11,58 5,99 – 7,99 5,20 – 6,05 12,29 5,19 – 8,59 4,50 - 6,50

Бакалія
Цукор 5,98 – 8,33 6,45 5,69 – 6,79 5,88 – 6,55 5,99 5,90
Пшоно 3,07 – 7,36 3,05 3,17 – 4,99 5,49 – 6,64 2,75 – 4,49 3,40 – 5,50
Рис 4,91 – 16,81 6,59 – 9,59 5,14 – 10,08 7,98 – 11,54 6,89 – 12,25 5,35 – 10,50
Гречка 8,23 – 15,16 8,69 8,08 – 10,87 8,81 – 19,78 11,59 9,50 - 10,00
Олія соняшникова 12,88 – 17,62 11,99 – 15,39 13,94 – 16,84 13,22 – 16,48 10,59 – 16,55 13,00 - 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,85 – 5,25 2,49 – 3,69 3,54 – 9,99 4,58 – 4,79 2,95 – 4,35 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,29 – 5,07 3,69 3,05 – 9,88 3,47 – 4,84 4,59 4,25 - 4,50
Макаронні вироби 4,68 – 18,21 4,29 – 7,99 4,85 – 7,57 4,74 – 7,60 6,49 – 6,79 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 3,80 – 8,49 5,59 – 7,59 5,14 – 8,34 8,69 7,19 – 9,29 4,50 – 5,00
Сир твердий (кг) 45,00 – 82,00 42,89 – 77,99 36,97 – 137,44 41,99 – 72,98 52,99 – 140,05 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,08 – 26,55 7,99 – 15,99 10,34 – 21,44 10,07 – 17,18 11,49 – 19,39 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 5,51 – 14,67 4,49 – 13,89 7,89 – 10,99 5,50 – 7,79 8,49 – 15,25 12,00 – 15,00
Кефір (0,5 л) 3,52 – 4,65 4,15 – 4,49 3,54 – 7,19 3,68 4,19 – 4,89 –

Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Криворізький р-н

Вчений-міжнарод-
ник з Валового

Цими днями дитячий оздо-
ровчий табір «Здрастуй, соне-
чко», що при Валівській шко-
лі, зустрічав почесного гостя – 
випускника цього навчально-
го закладу, доктора наук, до-
цента, викладача Київського 
інституту міжнародних відно-
син С. І. Даниленка. 

Земляк розповів юним про свої 
здобутки, про навчання студентів 
у КІМВ і поділився цікавими при-
годами зі свого шкільного життя.

Навчаючись у школі, Сергій Івано-
вич цілеспрямовано йшов до постав-
леної мети. Тому й досяг її. Нині він ви-
кладає в одному з найпрестижніших 
вузів України, готується підкорювати 
й інші вершини. Але ніколи не забу-
ває своєї малої батьківщини, тутеш-
ніх рідних, друзів, учителів.

Сергій Даниленко висловив ба-
жання бачити на студентських ла-
вах інституту міжнародних відно-
син і молодих земляків з Валового.

Коли підключать 
до обігріву  
15 бібліотек?

Голова Криворізької рай-
держадміністрації Олександр 
Позивайло провів нараду з 
сільськими та селищними го-
ловами, на якій грунтовно об-
говорено питання підготов-
ки до опалювального сезону 
2012-2013 років. 

При цьому було наголошено, що 
все господарство району має бути 
на 100 відсотків заздалегідь гото-
ве до настання холодів. І влада ре-
тельно проконтролює виконання 
поставлених завдань.

Доповідач з цього питання – 
виконуюча обов’язки першого за-
ступника голови районної дер-
жавної адміністрації Тамара Се-
менова поінформувала, що вже 
створено спеціальний штаб з ор-
ганізації підготовки до зими і він 
ефективно діє.

– Але мене дуже непокоїть, що 
буде з 15-ма сільськими бібліоте-
ками, які не мають тепла, – сказала 
вона. – Тому особисто проконтролюю, 
аби будівлі цих закладів були вчасно 
переведені на електрообігрів.

У цілому ж, картина по Криво-
різькому району щодо зустрічі осін-
ніх і зимових холодів наразі така: 
школи готові на 61 відсоток, дит-
садки – на 58, амбулаторії – на 64.

Також було повідомлено, що район 
за сплатою боргів підприємствам ЖКГ 
пасе задніх – знаходиться на 20 місці 
в Дніпропетровській області.

З питання «Про стан роботи з бага-
тодітними сім`ями, що користуються 
пільгами» теж доповіла Т. Семенова.

Дотація за молод-
няк худоби

На одній з останніх нарад на-
чальник управління агропро-
мислового розвитку Криворізь-
кої райдержадміністрації Ігор 
Фартушний порадував ферме-
рів і селян-одноосібників при-
ємною інформацією про те, що 
Кабінет Міністрів України визна-
чив дотації за утримання мо-
лодняка великої рогатої худоби.

Нині господарники сільського 
Криворіжжя готують відповідні до-
кументи для отримання дотацій.

анатолій Білий, 
студент національного 

університету «Острозька 
академія».

Кошик споживача

Ціни записала любов КОЗинеЦь.

g Зверніть увагу

Підвищено  
розмір допомоги
Підвищено розмір допомоги 
особі, яка здійснює догляд за 
інвалідом і-іі групи внаслідок 
психічного розладу з 10 від-
сотків прожиткового до рівня 
мінімальної заробітної плати.

17 червня 2012 року набули чиннос-
ті Закон України «Про внесення зміни 
до статті 5 Закону України «Про пси-
хіатричну допомогу» від 22.05.2012  
№ 4795 – VI та Постанова Кабінету Мі-
ністрів України від 28.05.2012 № 477 
«Про внесення змін до Постанови Ка-
бінету Міністрів України від 2 серпня 
2000 р. № 1192».

Відтепер розмір вищевказаної допо-
моги розраховується як різниця між 
трьома прожитковими мінімумами на 
кожного члена сім’ї та середньомісяч-
ним сукупним доходом сім’ї за попе-
редні шість місяців, але не може бути 
більше, ніж мінімальна заробітна плата 
(з 01.07.2012 – 1102 грн., з 01.10.2012 – 
1118 грн., з 01.12.2012 – 1134 грн.).

Якщо особа звернулася за призначен-
ням допомоги до 17.06.2012, допомо-
га призначається в старому розмірі до 
дати набуття чинності, і з дати набуття 
чинності вищевказаних змін підлягає 
перерахунку, виходячи з нового розмі-
ру допомоги. Перерахунок здійснюєть-
ся в автоматичному режимі, без додат-
кових звернень громадян. Якщо ж осо-
ба звернулась після набуття чиннос-
ті закону (після 17.06.2012), допомога 
призначається у збільшеному розмірі за 
повний місяць.

З метою перевірки права на отриман-
ня допомоги у збільшеному розмірі за-
прошуємо осіб, які здійснюють догляд 
за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок пси-
хічного розладу, який за висновком лі-
карської комісії медичного закладу по-
требує постійного стороннього догля-
ду, до органів праці та соціального за-
хисту населення за місцем проживання.

інеса Благун,  
начальник управління праці  

та соціального захисту населення 
виконкому міської ради.

Повідомлення про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення міської ради  
«Про затвердження Порядку залучення забудовників до пайової участі в створенні  
й розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу»  
та аналізу його регуляторного впливу

За результатами розгляду зауважень і 
пропозицій до регуляторного акта – про-
екту рішення міської ради «Про затвер-
дження Порядку залучення забудовни-
ків до пайової участі в створенні й роз-
витку інженерно-транспортної та соці-
альної інфраструктури м. Кривого Рогу», 
оприлюдненого в Криворізькій місь-
кій комунальній газеті «Червоний гір-
ник» (30.05.2012 №40) та розміщено-
го на веб-сайті виконкому міської ради 
(27.05.2012), внесено зміни.

Відповідно до Закону України «Про за-
сади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності», на ви-
конання вимог рішення міської ради від 
30.11.2010 №7 «Про Регламент міської 
ради», з метою отримання пропозицій, 
зауважень громадян, суб’єктів господа-
рювання, їх об’єднань, наукових уста-
нов та консультативно-дорадчих органів 
у здійсненні державної регуляторної по-
літики 28.07.2012 на офіційних сторін-
ках в мережі Інтернет:

– виконкому міської ради у підрозділі 
«Регуляторна політика» розділу «Ін-
формаційна база» www.kryvyіrih.
dp.ua;

– виконкомів районних у місті рад 
Дзержинської, Довгинцівської, Жов-
тневої, Інгулецької, Саксаганської, Тер-
нівської, Центрально-Міської www.
dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.
zhrrkrog.dp.ua, www.ing-org.dp.ua, 
www.srvk.org.ua, www.trnvk.dp.ua, 
vykonkom-tsmkr.gov.ua та в міській 
комунальній газеті «Червоний гірник» 
оприлюднюється регуляторний акт – 
проект рішення міської ради «Про за-
твердження Порядку залучення за-
будовників до пайової участі в ство-
ренні й розвитку інженерно-тран-
спортної та соціальної інфраструк-
тури м.Кривого Рогу», аналіз його 
регуляторного впливу.

Метою цього регуляторного акта є 
установлення прозорого та чіткого 
врегулювання порядку визначен-
ня величини й сплати забудовника-
ми внесків на розвиток інженерно-
транспортної та соціальної інфра-
структури міста.

Зі змістом зазначених матеріалів та-
кож можна ознайомитись щоденно 
(крім святкових, вихідних днів) у роз-
робника – управління містобудуван-

ня і архітектури виконкому міської 
ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Ра-
дянська,1, каб. 520, 529, тел.92-13-
81, 74-45-47).

Зауваження та пропозиції будуть 
прийматись у письмовій формі до 
28.08.2012 (крім святкових, вихідних 
днів) за адресою: 50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська,1:

– управлінням містобудування і ар-
хітектури виконкому міської ради, каб. 
520, тел. 92-13-81 та на електронну 
адресу: u.architecture@kryvyirih.dp.ua;

– управлінням розвитку підприємни-
цтва виконкому міської ради, каб.510, 
74-39-72 та на електронну адресу: 
ispolkomkr@ukrpost.ua;

– на електронних поштових скринь-
ках виконкому міської ради radakr@
ukrpost.ua і виконкомів Дзержинської, 
Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, 
Саксаганської, Тернівської, Централь-
но-Міської районних у місті рад: dzr_
vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, 
zhv_vk@ukrpost.ua, ing-vk@ctvnet.
dp.ua, saks_1242@ukrpost.ua, trnvk@
ukrpost.ua, cg-ispolkom-zag@mg.dp.
ua в мережі Інтернет.

g Офіційно

Звертаємо увагу мешканців Довгинцівського району!
28 жовтня 2012 року відбудуться чергові вибори народних 

депутатів України. Щоб взяти участь у голосуванні та уникнути 
ускладнень безпосередньо в цей день, запрошуємо виборців 
Довгинцівського району завчасно перевірити свої персональні 
дані в базі даних Державного реєстру виборців.

Звертатися за адресою: вул.Дніпропетровське шосе, 11, при-
міщення виконкому Довгинцівської районної в місті ради, дру-
гий поверх, каб. 203, 204. Режим роботи відділу: з понеділка по 
п’ятницю, з 8:30 до 17:00. При зверненні обов’язково мати пас-

порт або тимчасове посвідчення громадянина України.
Виборці, які постійно нездатні самостійно пересуватися, ма-

ють можливість з’ясувати про наявність у персональних даних 
відповідної позначки за телефонами: 440-53-60, 71-79-37, 440-
53-74 та уповноважити на подання заяви про встановлення чи 
зняття ознаки «Нездатний самостійно пересуватися» іншу осо-
бу. До заяви обов’язково додається копія паспорта або тимча-
сового посвідчення громадянина України та довідка від медич-
ної установи про постійну нездатність самостійно пересуватися.

Відділ ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету  
Довгинцівської районної в місті ради.

Інформація про зареєстровані благодійні організації, структурні утворення політичних партій, 
легалізовані первинні осередки політичних партій, зареєстровані (легалізовані) об'єднання 
громадян та інші громадські формування, Реєстраційною службою Криворізького міського 

управління юстиції за період з 20 червня 2012 року по 20 липня 2012 року
№  

п/п
Назва організації Дата реє-

страції  
(легаліза-

ції)

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

(довідки про  ле-
галізацію)

Юридична адреса ПІБ  
керівника

1 2 3 4 5 6
1 Первинна профспілкова організація Всеукраїн-

ської професійної спілки «Захист справедливос-
ті» працівників філії товариства з обмеженою 
відповідальністю «Метро Кеш енд Кері Україна» 
м. Кривий Ріг

22.06.2012 № 271 м. Кривий Ріг,  
вул. Бикова, 31 

Куделя А.Л.

2 Криворізький благодійний фонд «СВІТ НАДІЇ» 12.07.2012 №040  м. Кривий Ріг, вул. Кали-
ниченка, б. 13, офіс 310

Пурін П.В.

3 Благодійний фонд «КРОК ДО МРІЇ» 13.07.2012 №041 м. Кривий Ріг, вул. Пости-
шева, буд.35а/0, кім. 402 

Шалаєв С.В.

реєстраційна служба Криворізького міського управління юстиції.

управління розвитку підприємництва виконкому міськради.

грн.
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Скільки списів зламано, скільки слів сказано, скільки 
шкільних творів написано і скільки суперечок не 
розв’язано через неї. Через електронну книжку. 
Сьогодні на цю тему поговоримо разом з видавцем 
і письменником антоном Санченком. Зазирнувши з 
його допомогою на видавничу кухню, «ЧГ» дізнався: 
тут пахне смаленим.

 «Я одружився з морем та 
зрадив морській стихії з літе-
ратурою». Моряк за фахом та 
літератор за покликом душі, 
він пише прозу мариністичної 
тематики, перекладає й видає 
молодих авторів. На те, чому 
електронна книжка найближ-
чим часом не замахнеться на 
вбивство паперової, а також 
на цікаві історії з життя ви-
давця та читацькі вподобання 
українців Санченко слів не шко-
дує.

«Вордівський» файл, навіть 
відредагований і без помилок, 
не вважаю електронною книж-
кою. Це рукопис. Тільки оформ-
лення робить його книжкою. 
Справжня, якісна електронна 
книга проходить ті самі ета-
пи підготовки, що й паперовий 
фоліант, – редагування й корек-
туру, верстку, ілюстрацію і так 
далі. Найдорожчі на сьогодні 
– це редагування й коректура. 
Виправляють помилки руками, 
а не програмами. Але найгірше, 
що цієї роботи ніхто не поба-
чить, коли все добре й помилок 
немає. Та щойно десь вискочить 
якась дрібниця, всі це одра-
зу помітять. Нині триває війна 
форматів, як відомо. Отож, вона 
повинна бути представлена ще 
й в декількох електронних фор-
матах.

В Європі електронна читанка 
не розповсюджена. Європейці 
ладні платити за паперову біблі-
отеку радше, ніж за електронну, 
– там продається аж 0,1% елек-
тронних книг у порівнянні з «па-
перовим» ринком. А от Америка 
давно живе цим задумом, читає 
книги з Інтернету і платить за 
них. Там уже є навіть письменни-
ки-мільйонери, які заробили свій 
мільйон на електронній книзі. 

Дві мої книги спочатку 
з’являлися в електронному ви-
гляді, розміщені в Інтернеті, а 
потім для них знаходився вида-
вець. Одна з них – переклад ро-
ману Джошуа Слокама «Навко-
лосвітня подорож вітрильником 
наодинці». Цей текст ми розта-
шували на сайті «Автура», тут 
його завантажують безкоштов-
но, у деяких книгарнях можна 
придбати паперову версію. У 
книги була цікава передісторія.

Був цікавий проект на сайті 
«Гоголівська академія» – колек-
тивний переклад книжки кінця 
ХІХ – початку ХХ століття аме-
риканського капітана Джошуа 
Слокама, який першим наодин-
ці обійшов на своїй яхті довкола 

світу. Книжка дуже стара, тож 
зрозуміло, це був «паблік до-
мейн», як зараз модно називати 
суспільне надбання. Я оголосив, 
що всі бажаючі можуть розбира-
ти собі розділи цієї книжки і їх 
перекладати. Десь за п’ять міся-
ців ми повністю Слокама пере-
клали і видали. Довго шукали 
редактора, який зміг би з цим 
«морським» текстом упоратися, 
але знайшовся просто унікаль-
ний редактор. Це людина, котра, 
по-перше, була в Нью-Бекфорді 
на канікулах, а це місце, де по-
чинається мандрівка Слокама, 
атлантичне узбережжя США. 
По-друге, це людина з родини 
моряків і її не лякали жодні мор-
ські терміни. І коли після цьо-
го вона виявилася ще й україн-
ським редактором, я зрозумів: 
таких збігів не буває. Після того, 
як результати праці дев’ятьох 
перекладачів звів один літре-
дактор, вийшов класний текст. 
Експеримент вдався. Цим ми до-
вели, що коли все докупи буде 
зводити один фаховий редактор, 
то колективною працею мож-
на поступово ліквідувати брак 
українських перекладачів. 

Не від хорошого життя прий-
шов я до видання електронних 
книжок. На іншу мою «мор-
ську» книгу – «Нариси бурси» 
було замовлення видавця. Про-
те поки я її писав, видавець 
збанкрутував. Я залишився з 
текстом на руках, але з відре-
дагованим, готовим до друку 
текстом. З ним треба було щось 
робити. На півдорозі не кинеш. 
Знайшовся дизайнер-шрифто-
вик Дмитро Растворцев і офор-
мив «Нариси» як електрон ну 
книжку зі стилізацією під дем-
бельський альбом. Альбоми 
дембелів – цілий пласт, можли-
во кітчевої, культури оформ-
лення. Таке рішення, очевидно, 
стало класним і креативним, 
і на той час – було це два роки 
тому – цього виявилося досить, 
аби зробити електронну книгу 
популярною. Її почали активно 
скачувати з сайту, обговорюва-
ти і таке інше. Будь-яка книга 
має містити щось таке – еле-
мент здивування, захвату, щоб 
люди прагнули нею поділитися. 
Іноді це напружує. Буває, дуже 
хороша електронна книга, але 
нікому не цікава, бо не дивує. 
Тим вона і має вирізнятися від 
паперової.

Стати фактом літературного 
життя електронна книга може і 
без паперового варіанту, але на-
віть у «віртуальному» вигляді 

вона повинна бути оригіналь-
ною, сміливою, цікавою публіці. 
Якийсь час у книгарнях прово-
див презентації своєї книжки, 
не маючи її паперової версії. Під 
час кількох таких заходів зрозу-
мів: немає чого людям роздати. 
Тут же знайшлося рішення – 
міні-диск. Тож якась матеріалі-
зація книзі все ж потрібна. Але 
наступне питання і, гадаю, най-
проблемніше – готовність укра-
їнської читацької аудиторії за 
ці книжки платити. Готовність 
нульова. Електронна книга – це 
на шару, переконаний пересіч-
ний українець. І коли він купує 
собі «читалку» (пристрій для 
читання електронних книжок, – 
«ЧГ»), він рахує, скільки грошей 
він економить за рахунок того, 
що не купує паперові книжки. 
На це видавцям не варто обра-
жатися, нам треба думати, що 
все ж робити, аби нові книги 
з’являлися. 

Паперові книжки будуть ви-
ходити у світ за рахунок ризику 
видавця або автора, який вкладає 
гроші в папір. І їх він має повер-
нути. Електронні книжки роблять 
зарплату за свою працю немож-
ливою. Часто сайти, що пропону-
ють електронні романи й збірки, 
– легально чи ні – викладають від-
скановані версії паперових книг. 
Вони колись уже ж закінчаться. 
Тож слово за новою книгою. Ми 
провели експерименти і намага-
лися декілька «електронок» роз-
повсюдити по-різному. 

За «Нариси бурси»  пробува-
ли брати післяплату. Вказував 
номер рахунку, веб-гаманця і пи-
сав на міні-диску: «Ахтунг! Піс-
ля прочитання оплатіть книгу 
або видаліть її з комп’ютера». Це 
був перший і останній успішний 
досвід. «Електронка» окупилася, 
бо люди добровільно переказу-
вали гроші після прочитання. Я 
навіть був присоромлений чита-
чем з донецького регіону, який 
пішов на принцип. Йому до-
велося подолати 40 кілометрів, 
аби добратися до найближчого 
терміналу оплати рахунків. Мо-
раль: якщо людина свідомо пла-
тить за працю автора і колективу 
редакторів, вона знайде шлях це 
зробити. Коли не хоче, то годує 

відмовками: ось, мовляв, якби 
була одна клавіша, або щоб пе-
реказувати телефоном… Кожен 
третій, хто завантажував книгу, 
потім проплачував. З іншими 
книжками цей фокус не прой-
шов. Особливо не йде таким чи-
ном переклад, адже всі переко-
нані: раз класик помер, то кому 
ж платити? Скажімо, переклали 
ми Слокама, навіть на «Гугл пла-
неті» проклали маршрут ман-
дрівки письменника. У результа-
ті всі були в захваті, але переказ 
на рахунок зробили аж двоє. І це 
глухий кут у розвитку електрон-
них книжок. Тож продавати в 
Україні електронну книжку не-
можливо. А випадок із закрит-
тям відомого файлообмінника 
«Ex.ua» показав, що насправді 

хвилює українського користува-
ча Всесвітнього павутиння.

Марність платонічної ідеї елек-
тронної книги за гроші привела 
нашу команду до паперового фор-
мату. Ось я тримаю маленьку кни-
жечку Ані Гераскіної «Його звуть 
Міша, або Зорі в макаронах», яка 
є й у безкоштовному електронно-
му вигляді на «Автурі». Гроші ми 
отримуємо за паперовий варіант, 
але продаємо його через сайт, що 
позбавляє численних витрат.

У 2009-му, коли в країні ста-
лася видавнича криза, постраж-
дали молоді автори. Видавці по-
чали менше ризикувати й стали 
пускати в друк тільки відомих, 
перевірених, нехай навіть і з 
менш талановитими текстами 
письменників.

Цікавий ракурс

Хто є хто
 Антон Санченко народився в Херсоні 1966 
року.
  Середню школу закінчив у Києві (1983), 
морехідне училище – в Херсоні (1986). Працю-
вав начальником радіостанції в Керчі, Херсоні, 
Одесі та на закордонних пароплавах. Закінчив 
філологічний факультет Київського національ-

ного університету ім. Т. Шевченка (2005). Оповідання публікувалися в 
часописах, газетах, на літературних сайтах. 
 Вважає себе письменником-мариністом.
 Збірки оповідань ”Вызывной канал” (2003), ”Баркароли” (2008), 
“Нариси бурси” (2011). Роман-придибашка “Весілля з Європою” (2008). 
Декілька перекладацьких проектів: колективний переклад Джошуа 
Слокама   “Навколосвітня подорож вітрильником наодинці” (2011),  
Раймонд Бізлі “Принц Генріх Мореплавець, герой Португалії та відкрит-
тів” (2012).
 Улюблена фраза: «Давайте сперечатись про смак устриць з тими,  
хто їх їв» (Михайло Жванецький).

________________________________________________________________________________________________________________ анна РОДіЧКіна. Фото автора.

Електронна книга проти паперової:  
війна форматів? 
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Спорт

g Спорт

Стритбол:  
азартно, массово и просто здорово

g Футбол

До Дня металурга
На стадіоні СК «Інгулець» нашого міста протя-
гом трьох днів проходив міжнародний турнір з 
футболу, присвячений Дню працівників мета-
лургійної та гірничодобувної промисловості. 
Про це повідомляють «Інгулецькі новини».

За почесне звання переможця боролися чотири коман-
ди: «Ветерани ІнГЗКа», «Ветерани Широківського райо-
ну», СК «Інгулець» і команда з білоруського міста Жоді-
но «БілАЗ». Матч між командами «Ветерани ІнГЗКа» та  
«БілАЗ» завершився з рахунком 2:1, а СК «Інгулець» та «Ве-
терани Широківського району» зіграли між собою внічию.

За результатами ігор турнір виграла команда «Ветерани 
ІнГЗКа», друге місце дісталося гостям з Білорусі, а третє – 
у команди «Ветерани Широківського району».

«Гірник» починає з успіху
Криворізький «Гірник» здобув першу перемогу в ново-

му сезоні другої ліги, перегравши в Ялті місцеву «Перли-
ну». Про це повідомляє прес-служба команди. 

На якість гри вплинули, м’яко кажучи, не найкращий 
стан газону стадіону господарів, а також неймовірна крим-
ська спека. Тому комбінаційного футболу у виконанні 
обох команд вболівальники не побачили. Двобій вийшов 
рівним, і суперники створили мінімум небезпечних мо-
ментів. Єдиний м’яч, що став у підсумку переможним, був 
забитий у середині другої половини гри: Сергій Довбун 
виконав стандарт із правого флангу в штрафну господарів, 
де самим розторопним виявився Анатолій Пашковський, 
який ударом головою відправив м’яч у сітку воріт. 

g Карате

«Срібні» інгульчани
У СК «Інгулець» пройшов відкритий кубок з кіокушин-

кай-карате, інформує 1kr.ua. До нашого міста приїхали 
спортсмени з Миколаєва, Олександрії, Нікополя, Очакова 
та Одеси. Загалом у змаганнях взяли участь 82 каратисти, 
які визначали кращих у своїй вазі.

Господарі майданчика за підсумками турніру стали пе-
реважно срібними призерами, оскільки другі місця посі-
ли Тетяна Плахотна (дівчата 12-13 років), Світлана Хуто-
рянська (дівчата 14-15 років) та Іван Бочкор (юнаки 14-15 
років). Відзначився також і Руслан Величко (юнаки 14-15 
років), який був нагороджений спеціальним призом за 
кращу техніку.

Примітно, що кращим суддею змагань також названо 
криворіжця – Володимира Бабеуша.

g Назустріч головному спор-
тивному святу чотириріччя

Малі Олімпійські ігри
Наступної п’ятниці в Лондоні розпочнуться ХХХ Олім-

пійські ігри з літніх видів спорту, і наступної ж п’ятниці 
в нашому місті розпочнуться малі Олімпійські ігри серед 
молоді та підлітків, присвячені цьому спортивному святу, 
а також Року спорту та здорового способу життя.

Змагання проводитимуться з чотирьох видів спорту – 
міні-футболу, шашок, настільного тенісу та легкоатлетич-
ної естафети 4 х 100 м. Участь у них братимуть молодіжні 
збірні районів, складені з учнів 6-8 класів.

Запрошуємо вболівати за молодих спортсменів, які вине-
суть олімпійський вогонь на арену стадіону «Локомотив» 
(неподалік від залізничного вокзалу Кривий Ріг – Голов-
ний) о 10.00 27 липня.

g Шахи 

За дошками «Феруму»
Минулої суботи в Україні відзначався День шахів, з на-

годи чого в шаховому клубі «Ферум» кілька годин тривав 
міський шаховий турнір за участю двох десятків криво-
різьких майстрів спорту, кандидатів у майстри та першо-
розрядників. 

Як повідомляє суддя змагань Георгій Білоненко, перше 
місце посів міжнародний майстер спорту з шахів за лис-
туванням Віктор Соколов, який за коефіцієнтом обігнав 
кандидата в майстри Олександра Протопопова. Третім 
став ще один кандидат – Олександр Жмурко. 

Зараз розпочалося міжсезонне шахове затишшя, коли 
спортсмени відпочивають і продовжують удосконалюва-
ти свою майстерність, яка знадобиться їм уже на початку 
осені, коли розпочнеться чвертьфінальний турнір міських 
шахових змагань.

Е. МІСцЕвий.

g Футбол: Прем’єр-ліга

Друга перемога 
«Кривбасу» на старті
У стані палких уболівальників головної команди Криво-
го Рогу відверта радість: земляки знову виграли, тепер 
уже на своєму полі в одеського клубу «Чорноморець»,  
з рахунком 1:0.  Гол на 26 хвилині матчу з подачі улюб-
ленця криворізьких футбольних  фанів Младена Барту-
ловича забив Джаба Канкава, одним дотиком  перепра-
вивши м’яч у сітку воріт суперника.

В одеситів також були шанси 
відзначитися. Особливо  на почат-
ку поєдинку і в кінці. Однак цього 
вечора криворіжці були сильніши-
ми і, на моє прискіпливе бачення, 

перемога земляків уповні логічна.
У «Кривбасу»  6 очок, і коман-

да на 6 місці в турнірній таблиці 
Прем’єр-ліги. Минулорічна ситуа-
ція повторюється?

Микола КРаМаРЕНКо. Фото з Інтернет-видань. 

 Эти соревнования собра-
ли 37 мужских и женских 
команд из Кривого Рога и 
многих городов Украины, 
доказав, что любительский 
баскетбол тоже может стать 
одной из спортивных визи-
ток нашего города.

В своем приветствии 
участникам турнира Кон-
стантин Павлов отметил: 
«Всегда радует, когда рож-
даются новые спортивные 
традиции, тем более, если 
они связаны с новыми ви-
дами спорта. Сегодняшнее 
событие показывает: в Кри-
вом Роге с нашим общим 
участием появилась новая 
хорошая стритбольная тра-
диция. Нынешний турнир 
– уже третий. Эти соревно-
вания, как и два предыду-
щих, проходят с помощью 
нашей городской организа-
ции Партии регионов, и я 
рад оказать турниру свою 
личную поддержку».

Константин Павлов под-
черкнул, что Всеукраин-
ские турниры в Кривом 
Роге проводятся на прекра-
сной игровой площадке, 
расположенной в Жовтне-

вом районе. Эта 
с о в р е м е н н а я 
площадка име-
ет 2 баскетболь-
ных поля. А еще 
в нашем горо-
де много хоро-
ших открытых 
спортплощадок 
возле учебных 
заведений, в жи-
лых массивах.

– Мы продолжаем со-
здавать такие площадки, – 
сказал Константин Павлов, 
– чтобы ребята с удоволь-
ствием занимались всеми 
игровыми видами спор-
та. Мы развиваем спорт 
в родном городе, потому 
что понимаем, насколько 
это важно для того, чтобы 
у нас подрастало активное, 
крепкое молодое поколе-
ние. Конечно, молодежь 
интересует все новое, в том 
числе и новые виды спорта. 
Развитие криворожского 
стритбола – тоже реальная 
возможность для них стать 
спортсменами.

Ее уже увлеченно вопло-
щают в жизнь участники 
состоявшегося турнира. 

Среди них больше всего 
было криворожан, так, на-
пример, женский турнир 
составили только местные 
4 команды. Хотя гостей 
тоже приехало немало – из 
Днепропетровска, Харько-
ва, Донецка, Херсона, Запо-
рожья, Зеленодольска. Как 
отмечает команда органи-
заторов турнира, а это кри-
ворожане Иван Кононен-
ко, Олег Костыркин, Антон 
Гура и Ярослав Шрам, ны-
нешние соревнования ста-
ли наиболее массовыми и 
прошли на уровне, достой-
ном отборочного турнира, 
который проводится в рам-
ках Украинской стритболь-
ной лиги.

Победители этих сорев-

нований имеют заслужен-
ный шанс участвовать во 
Всеукраинском турнире 
по стритболу, который со-
стоится в августе, причем 
впервые – в столице, прямо 
на Крещатике. Сыграть на 
главной улице страны – та-
кая возможность есть толь-
ко у поклонников уличного 
баскетбола! А конкретно – у 
победителей турнира, на-
ших земляков – мужской 
команды «Даниссимо» и 
женской команды «Дикие 
кошки». Команды, заняв-
шие первые-третьи места, 
получили от Криворожской 
городской организации 
Партии регионов кубки и 
памятные призы.

– Спорт в нашем горо-
де развивается и благода-
ря надежной поддержке 
многих неравнодушных 
людей, общественных ор-
ганизаций, – сказал после 
окончания соревнований 
представитель Украинской 
стритбольной лиги в Кри-
вом Роге Иван Кононенко. 
– Мы благодарны Констан-
тину Павлову за участие в 
развитии нашего вида спор-
та, надеемся на его поддер-
жку и в дальнейшем. Сей-
час в нашем городе можно 
все больше видеть на самых 
разных площадках криво-
рожан, которые приходят 
играть в уличный баскет-
бол. К слову, это люди раз-
ного возраста, как и участ-
ники нашего турнира, среди 
которых были спортсмены 
от 15 до 45 лет. И это здоро-
во – спорт помогает жить на 
полном дыхании всегда!

На днях на одной из лучших 
открытых баскетбольных 
площадок города, по-
строенной по инициативе 
губернатора александра 
вилкула, прошел 3-й все-
украинский отборочный 
турнир по стритболу. он 
проведен при поддержке 
Криворожской городской 
организации Партии ре-
гионов и ее председателя, 
депутата областного совета 
Константина Павлова.

Дарья аКУЛова.
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Телебачення

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

13.40, 17.55 Погода
06.20 Православный 

календарь
06.25 Заголовки
06.30 Эксперт на связи
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 М/ф
08.15 Полезные советы
08.35 От первого лица
09.00 Итоги недели
09.15, 17.40 Деловой мир
09.35, 14.35, 00.15 Олим-

пийские страсти
11.00 Олимпиада-2012. 

Стрельба (лук)
11.40, 15.55, 05.50 Деловой 

мир. Агросектор
11.50 Олимпиада-2012. 

Академическая гребля
13.20 Олимпиада-2012. 

Плавание
13.45 Окно в Америку
14.15 Олимпиада-2012. 

Стрельба (пневматиче-
ская винтовка)

15.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олим-
пийские новости

16.00 Олимпиада-2012. 
Дзюдо. Бокс

16.55 Олимпийские стра-
сти. Другие новости

17.15 Страну - народу
18.00 Прямая трансляция 

Съезда Партии регио-
нов Украины

19.30 Олимпийские 
страсти. Спортивная 
гимнастика

21.00 Итоги дня
21.15 Олимпийские 

страсти. Плавание
22.50 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.00 Олимпийские 

страсти. Бокс
00.00 Олимпийские 

новости
00.05 Телемост Киев-

Лондон
00.30 Олимпиада-2012. 

Фехтование (шпага)
02.00 Олимпиада-2012. 

Дайджест дня
02.10 Новости (с сурдопе-

реводом)
02.25 Международный 

фестиваль «Счастливые 
ладони 2012»

03.55 Х/ф «Дети капитана 
Гранта»

05.20 М/сериал «Сандокан»

Канал «1+1»
06.30, 19.30, 23.55 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

07.30 М/сериал «Тимон и 
Пумба» (1)

08.00 Сериал «Гаишники»
10.20, 03.20 «Их нравы»
11.35 Х/ф «Бабушка на 

сносях» (1)
15.50 Х/ф «Джентльмены 

удачи» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.10, 05.30 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (2)

22.50 «Территория 
обмана»

00.10 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай - 2» (2)

01.55 Х/ф «Кровавая 
мама» (3)

03.55, 04.40 Сериал «Ме-
тод Лавровой»

Интер
04.15 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
05.45 Сериал «Русский 

шоколад» (1)
08.40 Сериал «Белый 

налив»
12.35 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.25 «Семейный суд»
15.25 «Судебные дела»
16.20 «Жди меня»
18.05 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 02.10 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)
22.25 Сериал «Петровка, 

38» (1)

02.35 Д/ф «Сергей Нико-
ненко. Поздно, люблю 
другую»

03.25 Д/ф «Наталья 
Гвоздикова и Евгений 
Жариков. Рожденные 
революцией»

ICTV
05.35 Служба розыска 

детей
05.40, 06.40, 02.05, 03.50 

Погода
05.45, 08.45, 12.45, 03.20 

Факты
06.00, 04.40 Свiтанок
06.45, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.50 Анекдоты по-

украински
07.15 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
09.30, 19.30, 01.10 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 13.00 Сериал «Без 

права на ошибку»
15.20, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
16.30 Сериал «Дальнобой-

щики»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
23.25 Сериал «Особо 

опасен»
00.40 Звездный тест-

драйв
02.10 Сериал «Жены 

футболистов-5»
03.55 Сериал «Кости-5»

трК «рудана»
15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.10, 17.55, 19.20 Теле-

газета
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф «Свинарка та 

пастух» 1 категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
17.40, 05.45 «Погода»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

Погода
18.15 «В гостях у Ладика и 

Маши»
18.30 «Я и мой дом»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
19.50 «Рассуждалки»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

тележурнал»
20.20, 21.50 «Мини-путе-

шествия»
21.15 «На углу улиц»
21.30 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 1 часть
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Х/ф «Операция 

«Трест» 1 с. 1 категория
00.40 Док.сериал «Тайны 

подводного мира»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
02.30 Хит-парад «На все 

100»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55 Сериал «Мятежный 

путь»
06.35, 07.25 Kids Time
06.40 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.40, 09.00, 19.30, 00.05 
Погода

07.45 Сериал «Как сказал 
Джим»

09.05 Сериал «Молодо-
жены»

10.20 Сериал «Папины 
дочки»

13.55 М/сериал «Приклю-
чения Джеки Чана»

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Свето-

фор»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.00 Репортер
19.25, 00.00 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.50 Сериал «Бальзаков-

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

21.50 Новый взгляд
22.50 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.10 Служба розыска 

детей
00.15 Сериал «Затерян-

ные» (2)
01.10 Сериал «Сердце-

едки»
02.50 Сериал «Грань» (2)
03.30 Зона ночi Культура
03.35 Ах не говорiть менi 

про любов...
04.10, 05.00 Зона ночi
04.15 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра
04.30 Країна людей

СтБ
05.55 «Документальный 

детектив»
06.50, 01.35 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
08.50, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 Х/ф «Мама напро-

кат» (1)
11.50 Сериал «Татьянин 

день» (1)
13.55 «Русские сенсации. 

Богатые тоже пляшут»
14.55 «Битва экстрасен-

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

Новини»
19.10 Сериал «Принцесса 

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

мир»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
03.10 «Вiкна-Спорт»
03.20 Х/ф «Гостья из буду-

щего» (1)

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

21.30 Погода
06.25 М/фы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 04.05 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.00 Сериал 

«Братья»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Цыган» 1 с.
14.30 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 03.40 Линия по-
ведения

18.00, 03.10 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.35 Мария Шукшина. 

Расскажите мне о моем 
отце

22.40 Кинофан: Х/ф «Дю-
ба-дюба» (2)

01.20 Светские хроники
01.50 Х/ф «Компрометиру-

ющие ситуации. Люби-
тели остренького» (3)

04.50 Социальный статус: 
ваш дом

05.35 Чудаки

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Ранетки» 

260 с.
09.50 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 113 с.
10.50 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 21 с.

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 71 с.

12.10 Твою маму!
12.45 Сериал «Зайцев +1»
13.20, 16.20 Одна за всех
13.45 Сериал «Маргоша» 

21 с.
14.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 1 с.
15.45 Даешь молодежь!
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.25, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
18.15 У ТЕТа тато!
18.55, 02.45 БарДак
19.20 Богиня шопинга
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.15 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
22.55 М/сериал «Масяня» (2)
23.20 Дурнев + 1
00.55 Х/ф «Чужой» (2)
03.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.25, 13.00, 21.00 Сериал 
«След» (1)

09.00, 01.50 Х/ф «Игра в 
прятки» (1)

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

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

15.35, 03.15 Чистосердеч-
ное признание

16.00 Федеральный судья
17.10, 19.15, 03.55 События 

Спорт
17.15, 04.00 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.50 Х/ф «Черная дыра» (2)
01.00 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30 «Большая политика»
11.20, 12.15 «Время 

интервью»
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 «Без особого 

риска» (1)
08.30 «Правда жизни». 

Мужские игрушки
09.00 Док.сериал «Право-

славные святые»
10.00 Сериал «Каменская 

- 2»
14.20 Х/ф «Крутые: смер-

тельное шоу»
16.45 Х/ф «Двойной 

обгон» (1)
18.30, 03.05 «Агенты 

влияния»
19.00, 23.30, 01.45, 04.30 

«Свiдок»
19.30 Сериал «Литейный»
21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Охота на дино-
завров» (2)

02.15 «Речовий доказ»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
08.00 Сериал «Сашка, 

любовь моя» (1)
11.50 Х/ф «Самая краси-

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

сможешь»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Х/ф «Король вечери-

нок» (2)
01.00, 03.50 «Ночная 

жизнь»
03.35 «Мобильные раз-

влечения»

11 Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
05.55 Сериал «Мятежный 

путь»
06.35 Kids’ Time
06.40 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.25 Тележурнал 
«Пассаж»

07.45 Сериал «Как сказал 
Джим»

09.00 Погода
09.05 Сериал «Молодо-

жены»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Светофор»
16.55, 19.50 Сериал «Не 

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

23.30, 04.15 канала
19.35 Пираньи
21.00 «О рыбалке всерьез»
22.00 «Вiдверто про 

Злагоду!»
22.15 Новый взгляд
22.50 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.10 Служба розыска 

детей
00.15 Сериал «Затерян-

ные»
01.10 Сериал «Сердце-

едки»
02.50 Сериал «Грань»

03.30 Зона ночi Культура
03.35 Ах не говорiть менi 

про любов...
04.10 Зона ночи

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

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

11.00 «Городок». Дайд-
жест

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

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

следствия»
22.15 Закрытие Между-

народного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы

00.40 Х/ф «Душечка»
02.15 Новости культуры
02.35 «Генерал звездных 

войн»

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

щение Мухтара-2». 
«Оранжевый Маврикий 
«, «Наследник»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

10.05 «Самые громкие 
русские сенсации»

11.50 «Музыкальные 
истории»

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

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детек-
тив»

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

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-3». 
«Случай на охоте» 1 
часть

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

20.25 Сериал «ЧС. Чрезвы-
чайная ситуация» 1, 2 с.

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

«Когти тигрицы»
23.40 Сериал «Глухарь. 

Продолжение». «Стыч-
ка», «Дыра»

01.30 «Уно моменто...» 
Семен Фарада»

02.15 «Прокурорская 
проверка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.15, 01.50 «Между нами, 

девочками»
18.55, 00.55 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.40 «Братья и звезды»
23.50 Сериал «Наслед-

ство»

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

Новости
06.35 Контрольная 

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

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

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

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

образцового содер-
жания»

19.15 «Братья и звезды»
20.20 Х/ф «Хищник»
22.05 Х/ф «Сдохни, Джон 

Такер!»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 М/фы
08.00 «Цена победы»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Крот-2»
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала 
- 4»

11.00 «Грани недели»
12.00 «2012»
13.00 Х/ф «Не родись 

красивым...»
16.00, 18.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет»
19.00, 04.00 «Клинч»
20.00 «Сканер»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «..А человек 

играет на трубе», М/фы 
для взрослых

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

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

кушение на Троцкого. 
Новая версия

14.15 Лекции и события
17.15 Цивилизация. 

Мэрилин, последние 
сеансы

19.30, 02.30 Игра в слова и 
не только

20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Дети 
террора

00.00 Сериал «24»
01.00 Музыка для 

взрослых
03.30 Как уходили кумиры. 

Борислав Брондуков
04.30 Х/ф «Роза»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Четверо»
09.20, 16.50 Петровка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

23.20 События
10.45 Х/ф «Игра без 

козырей»
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Огнеборцы»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Наши любимые 

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

сий». Ток-шоу
20.05 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Петровского»
23.40 «Футбольный 

центр»
00.10 «Выходные на 

колесах»
00.45 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.40 Х/ф «Не пытайтесь 

понять женщину»
04.30 Д/ф «Еда из палатки»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.00 Саундтреки
06.30 Х/ф «Душа»
08.10 Х/ф «Предчувствие 

любви»
09.30 Х/ф «Три толстяка»
11.20 Х/ф «Жестокий 

романс»
14.10 Х/ф «Проверка на 

дорогах»
16.00 Х/ф «Неподсуден»
17.45 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
19.00 Х/ф «Контрабанда»
20.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
22.40 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
00.15 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих»
01.40 Х/ф «Диалог с про-

должением»
03.00 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Ме-

лодрама «Реальное 
Рождество»

10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Мисс Петтигрю живет 
сегодняшним днем»

12.20, 20.20, 04.20 Трагико-
медия «Душка»

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Второе дыхание»

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

роки во Вселенной»
06.20, 10.20, 14.20 М/

сериал «Алиса в Зазер-
калье» 4 с., «Мурзилка 
на спутнике»

07.00, 11.00 М/ф «Человеч-
ка нарисовал я»

08.00, 12.00 М/ф «Закол-
дованный мальчик», 
«Юля-капризуля»

15.00 Х/ф «Старая кре-
пость» 1 с. «Комиссар 
Сергушин» ч.1

16.05 М/сериал «Самый 
маленький гном», «Кто 
получит приз?», «Заряд-
ка для хвоста», «Петя 
и волк», «А вы, друзья, 
как ни садитесь...»

17.00 М/сериал «Пока-
хонтас» 7 с., «Бибигон», 
«Терем-теремок»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Исче-
затель», «Варежка»

наше КИно
07.00 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин»
09.00 Х/ф «Зимняя вишня»
11.00 Х/ф «Один и без 

оружия»
13.00 Х/ф «Трактористы»
14.30 Х/ф «Белое про-

клятье»
16.00, 17.30 Х/ф «Безумный 

день инженера Бар-
касова»

19.00 Х/ф «Депутат 
Балтики»

21.00 Х/ф «Закрытие 
сезона»

23.00 Х/ф «Принципиаль-
ный и жалостливый 
взгляд»

01.00 Х/ф «Дубровский»
02.30 Х/ф «Катенька»
04.00, 05.30 Х/ф «Сыщик»

КИноКлуБ
06.35 Х/ф «Убийцы на 

замену»
08.05 Х/ф «Таймер»
10.00 Х/ф «Путь воина»
12.15, 02.35 Х/ф «Парень 

Икс (Человек Икс)»
14.05, 04.15 Х/ф «Священ-

ный дым»
16.05 Х/ф «Скелеты Желез-

ного острова»
18.00 Х/ф «Я ухожу - не 

плачь»
20.00 Х/ф «Виктор Фогель - 

король рекламы»
22.00 Х/ф «Настоящее 

мужество»
00.10 Х/ф «Я видел 

дьявола»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после...»
06.20 «Вокруг смеха»
07.45 «Кабачок «13 

стульев»
09.00 Телеспектакль 

«Часы с кукушкой»
10.10 «В гостях у Магомае-

ва» Фрэнк Синатра
11.00 «Здравствуй мир, 

здравствуй друг!»
12.00 «Колба времени». 

Повтор
13.05 «Рассказ о несколь-

ких днях»
14.00 «Что? Где? Когда?»
15.40 «Муслим Магомаев. 

Встреча с друзьями 
по случаю юбилея - 50 
лет»

17.00 «С утра пораньше»
18.00, 00.15 М/ф «Вол-

шебник изумрудного 
города»

18.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша»

20.00 «Встреча с мастера-
ми сцены»

21.00 «Рождённые в 
СССР»

22.15 Соната для альта 
и фортепьяно П. 
Хиндемита

23.00 «Кино и мы»
23.40 «Утренняя почта»
00.40 Х/ф «Гостья из 

будущего»
01.40 «Взгляд». Ток-шоу
03.00 «Колба времени»
04.00 «Ты меня любишь...» 

А. Серов

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 11 с.
20.00 Сериал «Заложники 

любви». 8 с.
21.00 Сериал «Паутина 

- 2». ф.1 «Пуля справед-
ливости». 1 с.

22.00 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». 3 с.

23.30 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». 4 с.

01.00 Сериал «Плата за 
любовь». 12 с.

02.00 Сериал «Надежда». 
1 с.

03.00 Сериал «Паутина 
- 2». ф.1 «Пуля справед-
ливости». 2 с.

TV 1000
03.00 Комедия «После 

прочтения cжечь»
04.50 Драма «Тренер 

Картер»
07.10 Приключения 

«Гвардейцы короля»
09.00 Комедия «Мышиная 

охота»
11.00 Боевик «Виртуоз-

ность»
13.00 Комедия «Сказки 

стриптиз-клуба»
15.00 Боевик «Конго»
17.00 Драма «Учитель на 

замену»
19.00 Драма «Умереть 

заново»
21.00 Драма «Наперекор 

судьбе»
23.00 Криминальное 

кино «Пылающая 
равнина»

01.00 Криминальное 
кино «Последнее дело 
Ламарки»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галакти-

ческий футбол»
06.30, 07.00, 07.30 М/

сериал «Бен 10. Ино-
планетная сверхсила»

08.00 «Крылья России»
09.00 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.35, 19.00 «Убойное 

видео»
10.40, 19.50, 20.35 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.25, 12.35, 13.40, 14.45 
Х/ф «Банды»

15.55 «Телепортация. 
Параллельные миры»

17.00 «Заговор куклово-
дов. По приказу Богов»

18.00 «Из всех орудий»
21.00 «Новости 2+2»
21.15, 00.40 «Проспорт»
21.20, 22.30 Сериал «По-

бег» (2)
23.40, 00.45 Сериал 

«Секретные материа-
лы-4» (2)

01.45 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

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

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Урок вы-

живания»
06.00 Драма «Защита 

Лужина»
08.00 Боевик «Планета 

динозавров»
10.00 Криминальное ки-

но «Иллюзия убийства»
12.00 Боевик «Орки»
13.40 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
16.00 Научная фантастика 

«Видеть всё!»
18.00 Триллер «Press Run»
20.00 Фильм ужасов «По-

хищение»
22.00 Драма «Фарго»
00.00 Мягкая эротика 

«Уйти от всего этого»
01.20 Мягкая эротика «За-

колдованная»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Х/ф «Белорусский 

вокзал»
05.30 Трагикомедия «Ро-

ман выходного дня»
07.20 Мюзикл «Бал в 

Савойе»
09.30 Приключения 

«Аукцион»
11.00, 13.10, 19.00, 20.50, 

02.55 «Окно в кино»
11.05 Сериал «На ножах», 

1 с.
12.00 Сериал «Приключе-

ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. ХХ 
век начинается», закл

13.15 Мелодрама «Зигзаг»
13.45 Кинороман «Сашка»
15.15 Мелодрама «Лю-

бовь приходит не одна»
16.50 Комедия «Соломен-

ная шляпка»
20.00 Сериал «На ножах», 

2 с.
20.55 Мелодрама «Крас-

ный жемчуг любви»
22.20 Комедия «Происше-

ствие в Утиноозёрске»
23.30 Кинороман «Глав-

ный конструктор»
01.45 Киноальманах 

«Ау-у!»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Антон 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Брелок с 

секретом»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинов»
21.15 Комедия «Агенты 

КГБ тоже влюбляются»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 23.30 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.25, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 М/сериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

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

спасения. Отряд 112»

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

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

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 30 липня
Cхід 5.2 Захід 20.45
Тривалість дня 15.22

Схід 18.34 
Захід 2.10

КозерігМарина (Маргарита), Леонід

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 14.55, 

18.15, 19.25, 22.55 
Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30 Эксперт на связи
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 М/ф
08.15 Полезные советы
08.35 От первого лица
09.00, 21.00 Итоги дня
09.20 Хомка смакует, 

телеки дарит
09.30, 14.20, 15.05, 18.45, 

00.15 Олимпийские 
страсти

11.30, 13.50 Олимпиа-
да-2012. Академическая 
гребля

12.00 Олимпиада-2012. 
Плавание

15.00, 00.00 Олимпийские 
новости

15.50 Олимпиада-2012. 
Бокс. Дзюдо

17.30 Олимпиада-2012. 
Прыжки в воду

18.20, 02.10 Новости (с 
сурдопереводом)

19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олим-
пийские новости

19.30 Олимпийские 
страсти. Спортивная 
гимнастика

20.55 Официальная 
хроника

21.15 Олимпийские 
страсти. Плавание

22.50 Тройка, Кено, 
Максима

23.00 Олимпийские 
страсти. Бокс

00.05 Телемост Киев-
Лондон

00.30 Олимпиада-2012. 
Бокс

02.00 Олимпиада-2012. 
Дайджест дня

02.30 Желаем счастья
02.55 ДПКЕ-2012. Финал 

национального отбора
05.20 М/сериал «Сандокан»

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30, 23.25 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

07.30 М/сериал «Тимон и 
Пумба» (1)

08.00 Сериал «Дневник 
доктора Зайцевой»

09.05, 03.20 «Их нравы»
10.25 «Полное перево-

площение - 3»
11.25, 12.25, 03.55, 04.45 

Сериал «Метод Лав-
ровой»

13.30 Х/ф «Школа для 
толстушек» (1)

17.45 «ТСН. Избранное»
18.10, 05.35 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 «Добрый вечер»
22.20 «Иллюзия без-

опасности. Что хуже 
горькой редьки»

23.40 Х/ф «Военная акаде-
мия» (2)

01.35 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай» (2)

Интер
04.35 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.05 Сериал «Русский шо-

колад» Заключительная 
с. (1)

09.15 Сериал «Тайны 
следствия - 7» (1)

11.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара-2» (1)

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

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

5»
18.05 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 01.15 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)
22.25 Х/ф «Связь» (2)
00.10 Д/ф «Никита Михал-

ков. Сами с усами»
01.40 «Телевизионная 

служба розыска детей»
01.45 Д/ф «Мистическая си-

ла Мастера. К юбилею 
Михаила Булгакова»

02.40 Д/ф «Здравствуйте, 
я ваша тетя Татьяна 
Васильева»

03.30 Д/ф «Владимир Мигу-
ля. Обратный отсчет»

ICTV
05.25, 06.35, 02.05, 03.00 

Погода
05.30, 08.45, 02.30 Факты
05.55, 04.40 Свiтанок
06.40, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.45, 12.40, 13.00 Анекдо-

ты по-украински
07.15 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
09.30, 19.30, 01.10 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.20 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.10, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.10, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.25 Сериал «Особо 

опасен»
00.45 Звездный тест-

драйв
02.10 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

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 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 1 часть
10.35 Х/ф «Операция 

«Трест» 1 с. 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 «Белый клык» 1 

категория
16.50 «Вiдкрита влада»
17.10 «Мир увлечений»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25 «Я и мой дом»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 2 часть
22.00 «Медицинский 

тележурнал»
23.10 Х/ф «Операция 

«Трест» 2 с. 1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»

новый Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25, 07.10 Kids Time
06.30 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.15 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим»
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

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

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25, 00.10 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.50 Сериал «Бальзаков-

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

22.05 Шуры-Амуры

23.05 Сериал «Счастливы 
вместе» (2)

00.20, 02.55 Сериал 
«Грань» (2)

01.15 Сериал «Сердце-
едки»

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.40, 01.55 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
08.25, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.25 Х/ф «Сиделка» (1)
11.25 Сериал «Татьянин 

день» (1)
13.25 «Битва экстрасенсов. 

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

Новини»
19.10 Сериал «Принцесса 

и нищенка» (1)
20.10 «Моя правда. Влади-

мир Пресняков»
21.10 «Моя правда. Митя 

Фомин. Беспризорный 
шоу-бизнеса»

22.40 «Моя правда. Война 
и мир Федора и Сергея 
Бондарчуков»

00.00 «Параллельный 
мир»

01.05 Сериал «Доктор 
Хаус» (2)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.45 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 18.55, 
21.30 Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.10 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
09.00, 19.00 Сериал 

«Братья»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Цыган» 2 с.
14.05 Мария Шукшина. 

Расскажите мне о моем 
отце

15.20 Ронин. Ток-шоу с 
Дмитрием Выдриным

18.00, 01.15 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.35 Аутсайдеры Африки
22.40 Кинофан: Х/ф «Нога 

бога»
01.40 Кинофан: Х/ф «Осо-

бые отношения» (2)
03.55 Социальный статус: 

ваши права
04.40 Чудаки

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Кремлев-

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

ны ведьмы» 114 с.
10.50 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 22 с.

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 72 с.

12.10, 19.20 Богиня 
шопинга

12.45 Сериал «Зайцев +1»
13.20, 16.20 Одна за всех
13.45 Сериал «Маргоша» 

22 с.
14.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 2 с.
15.45, 22.55 Даешь моло-

дежь!
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.25, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
18.15, 03.00 У ТЕТа тато!
18.55, 02.35 БарДак
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.15 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
00.20 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 19 с. (3)

00.55 Х/ф «Суши герл»

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.45 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

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

10.00, 05.15 Сериал «Вися-
ки - 2» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 03.50 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

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

00.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.00 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)
01.50 Х/ф «Черная дыра» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

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

троль»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Х/ф «Безбилетная 

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

04.40 «Свiдок»
09.00 Сериал «Москва. 

Центральный округ - 2»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.30 Х/ф «Государствен-

ная граница» (1)
18.30 «Речовий доказ». 

Преступник по почте
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Далеко от Лох-
Несса» (3)

02.20 «Речовий доказ»
03.10 «Агенты влияния»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.10, 15.00 «Самый 

умный»
11.05 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

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

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

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
01.20 Х/ф «Король вечери-

нок» (2)

11 Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25 Kids’ Time
06.30 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.10 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 23.40, 04.10 
канала

07.40 «Ваше право»
08.00 «Смотрите, кто 

пришел»
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

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

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

тата»
19.35 Пираньи
21.00 «Просто собака»
22.05 Шуры-Амуры
23.05 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.20, 02.55 Сериал 

«Грань»
01.15 Сериал «Сердце-

едки»
03.35 Зона ночi Культура
03.40 Сумний П’єро
04.05 Зона ночи

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 19.30 Сериал «Верю»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

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

домом!»
12.15 Ток-шоу «О самом 

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15, 02.35 «Звездные 

вдовы»
23.05 Сериал «Детектив-

ное агентство «Иван да 
Марья»

00.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Зна-
комство»

01.25 «Запад есть Запад. 
Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников»

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

щение Мухтара-2». 
«Старинная монета», 
«Младенец»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Кулинарный 
поединок»с Оскаром 
Кучерой

10.25 «Профессия - ре-
портер»

11.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 1 с.

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

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детектив»
16.40, 03.25 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-3». 
«Случай на охоте» 2 
часть

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

20.25 Сериал «ЧС. Чрезвы-
чайная ситуация» 3, 4 с.

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

«Фатальное желание»
23.40 Сериал «Глухарь. 

Продолжение». «На-
чальник следственного 
отдела», «Ночная па-
латка»

01.30 «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина»

02.15 «Прокурорская 
проверка»

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 

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.50 «Между нами, 

девочками»
19.00, 00.55 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом об-

разцового содержания»
22.40 «Владислав Третьяк. 

Вратарь без маски»
23.50 Сериал «Наслед-

ство»

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

Новости
06.35 Контрольная 

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

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

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

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

образцового содер-
жания»

19.25 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски»

20.30 Х/ф «Любопытный 
Джордж»

21.50 Х/ф «Игрушки»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 М/фы
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Крот-2»
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала - 4»
11.00 «Германия за не-

делю»
11.30 «Американский 

ликбез. Американская 
армия»

12.00 «Сканер»
13.00 Х/ф «..А человек 

играет на трубе», М/фы
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет»
19.00, 04.00 «Полный 

альбац»
20.00 «Большой дозор»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Мы - ваши дети», 

М/фы для взрослых

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

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

только
09.30 Здоровая жизнь с 

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

Мэрилин, последние 
сеансы

14.15 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

15.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

15.15 Исторические 
хроники с Николаем 
Сванидзе. Дети 
террора

17.15 Цивилизация. 
Нормандия - Неман

19.30, 02.30 Альбертэйн-
штейн

21.00, 01.00 Музыка для 
взрослых

00.00 Сериал «24»

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

23.20 События
10.45 Х/ф «Седьмой 

лепесток»
12.40 «Pro жизнь»
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Огнеборцы»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Барышня и 

кулинар»
17.45 Сериал «Ворожея»
19.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Её 

невезучее счастье»
20.05 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Петровского»
23.40 «Мозговой штурм. 

Будущее без допинга»
00.10 Х/ф «Тихие берега»
01.50 Х/ф «Джейн Эйр»
04.00 Д/ф «Пётр Столыпин. 

Выстрел в антракте»

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.50 Саундтреки
06.50 Х/ф «Волшебный 

Фонарь»
07.45 Х/ф «У матросов нет 

вопросов»
09.15 Х/ф «Первый парень»
10.55 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
13.35 Х/ф «Контрабанда»
15.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
17.15 Х/ф «Наградить по-

смертно»
19.00 Х/ф «Горячий снег»
21.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
22.30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
00.10 Х/ф «Постарайся 

остаться живым»
01.25 Х/ф «Друг мой 

Колька»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Хатико: Самый верный 
друг»

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

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Кроличья нора»

13.15, 21.15, 05.15 Драма 
«Выход на посадку»

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

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

рая крепость» 1 с. «Ко-
миссар Сергушин» ч.1

06.05, 10.05, 14.05 М/сери-
ал «Самый маленький 
гном», «Кто получит 
приз?», «Зарядка для 
хвоста», «Петя и волк», 
«А вы, друзья, как ни 
садитесь...»

07.00, 11.00 М/сериал 
«Покахонтас» 7 с., 
«Бибигон», «Терем-
теремок»

08.00, 12.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Исчеза-
тель», «Варежка», «Поте-

рялась птица в небе»
15.00 Х/ф «Старая кре-

пость» 2 с. «Комиссар 
Сергушин» ч.2

15.50 М/сериал «Самый 
маленький гном», «За-
ветная мечта», «Краса 
ненаглядная»

17.00 М/сериал «Покахон-
тас» 8 с., «Волшебное 
кольцо», «Птичка Тари»

18.00 «Мудрые сказки те-
тушки Совы», «Кукушка 
и скворец», «Терехина 
таратайка»

наше КИно
07.00 Х/ф «Депутат 

Балтики»
09.00 Х/ф «Закрытие сезона»
11.00 Х/ф «Принципиаль-

ный и жалостливый 
взгляд»

13.00 Х/ф «Дубровский»
14.30 Х/ф «Катенька»
16.00, 17.30 Х/ф «Сыщик»
19.00 Х/ф «Леон Гаррос 

ищет друга»
21.00 Х/ф «Год Собаки»
23.20 Х/ф «Девушка и 

Гранд»
01.00, 02.30 Х/ф «Мещане»
04.00 Х/ф «Двое в новом 

доме»
05.30 Х/ф «В русском стиле»

КИноКлуБ
06.15 Х/ф «Путь воина»
08.30 Х/ф «Скелеты Желез-

ного острова»
10.00 Х/ф «Я ухожу - не 

плачь»
12.00, 02.00 Х/ф «Виктор 

Фогель - король 
рекламы»

14.00 Х/ф «Настоящее 
мужество»

16.10, 04.00 Х/ф «Царь 
горы»

18.00 Х/ф «Нарушители 
кодекса»

20.00 Х/ф «Фанат»
22.00 Х/ф «Изумительный»
00.00 Х/ф «Зеркала 2»

ноСтальГИЯ
05.00 «Здравствуй мир, 

здравствуй друг!»
06.00 «Рожденные в 

СССР»
07.00 «Рассказ о несколь-

ких днях»
08.00 «Что? Где? Когда?»
09.40 «Муслим Магомаев. 

Встреча с друзьями 
по случаю юбилея - 50 
лет»

11.00 «С утра пораньше»
12.00, 18.00 М/ф «Вол-

шебник изумрудного 
города»

12.30, 18.30 Х/ф «Каникулы 
Кроша»

14.00 «Встреча с мастера-
ми сцены»

15.00, 21.00 «Рождённые 
в СССР»

16.15 Соната для альта 
и фортепьяно П. 
Хиндемита

17.00 «Бесноватый из 
Висконсина»

17.30 «Это было, было...». 
Поет Георг Отс

19.50 «Мастера искусств». 
Алла Тарасова

22.00 Киноконцерт «Сни-
му рыцаря или Рыцари 
не сдаются!»

23.00 «До и после...»
00.20 «Вокруг смеха»
01.45 «Кабачок «13 

стульев»
03.00 Телеспектакль 

«Часы с кукушкой»
04.10 «В гостях у Магомае-

ва» Фрэнк Синатра

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 12 с.
20.00 Сериал «Надежда». 

1 с.
21.00 Сериал «Паутина 

- 2». ф.1 «Пуля справед-
ливости». 2 с.

22.00 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». 4 с.

23.30 Х/ф «Хмель». 1 с. ф.1. 
«Крепость»

01.00 Сериал «Господа 
присяжные». 1 с.

02.00 Сериал «Надежда». 
2 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Американ-

ские горки»
05.10 Комедия «Мышиная 

охота»
07.00 Криминальное 

кино «Пылающая 
равнина»

09.00 Драма «Умереть 
заново»

11.00 Боевик «Конго»
13.00 Драма «Учитель на 

замену»
15.00 Драма «Наперекор 

судьбе»
17.00 Комедия «Материн-

ство»
19.00 Комедия «Спокой-

ной ночи»
21.00 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

23.00 Драма «Харви Милк»
01.10 Комедия «Синоптик»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галакти-

ческий футбол»
06.30, 07.00, 07.30 М/

сериал «Бен 10. Ино-
планетная сверхсила»

08.00, 18.00 «Из всех 
орудий»

09.00 «Новости 2+2»
09.15, 00.05 «Проспорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.35, 12.00 «Улетное ви-

део по-русски. Дачный 
сезон»

12.55 Х/ф «Газонокосиль-
щик»

15.55 «Тайны мира. По-
хищенные НЛО»

17.00 «Заговор куклово-
дов. Кольца судьбы»

19.50 Третий квалифи-
кационный раунд 
Лиги Чемпионов УЕФА. 
«Динамо (Киев) - Фей-
еноорд (Голландия). 
Прямая трансляция

22.05 «Про Лигу Чемпи-
онов»

22.35 Сериал «Побег» (2)
00.10 Х/ф «Основной 

инстинкт-2. Жажда 
риска» (2)

02.40 Х/ф «Собачий за-
втрак» (2)

TV1000 AcTIon
04.00 Криминальное ки-

но «Иллюзия убийства»
06.00 Боевик «Планета 

динозавров»
07.40 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
10.00 Научная фантастика 

«Видеть всё!»
12.00 Триллер «Press Run»
13.40 Боевик «Полко-

водцы»
16.00 Боевик «Предельная 

глубина»
17.50 Комедия «На трез-

вую голову»
20.00 Драма «Фарго»
22.00 Драма «Тело как 

улика»
00.00 Мягкая эротика «За-

колдованная»
01.20 Мягкая эротика 

«Никаких секретов»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05 Сериал «На 

ножах», 2 с.
04.50 Сериал «Сваты-3», 

1 с.
05.40, 11.00, 13.20, 19.00, 

20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Мелодрама «Крас-
ный жемчуг любви»

07.10 Х/ф «Без семьи»
09.45 Комедия «Неиспра-

вимый лгун»
12.00 Сериал «Щит и 

меч», 1 с.
13.25 Кинороман «Свер-

стницы»
14.45 Мюзикл «Пока без-

умствует мечта»
16.00 Мелодрама 

«Качели»
17.30 Комедия «Кое-что из 

губернской жизни»
20.00 Сериал «На ножах», 

3 с.
20.55 Комедия «Плюс 

один»
22.35 Мелодрама «Я буду 

ждать...»
23.55 Комедия «Где вы, 

рыцари?»
01.05 Драма «Белые во-

роны»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «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 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинов»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Отставной 

козы барабанщик»
21.15 Комедия «На Дери-

басовской хорошая 
погода, или На Брайтон 
Бич опять идут дожди»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.45, 23.30 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.25, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 М/сериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

10.25 «КиноМакси»
11.40, 22.00 Сериал «Служ-

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

вения»
20.20 «В поисках новых 

впечатлений»
21.05 «Лица вещей»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Путешествия
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:45 Государствен-

ный портал
19:45– 20:00 Аспекты 

жизни

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

Вівторок, 31 липня
Cхід 5.24 Захід 20.44
Тривалість дня 15.20

Схід 19.17 
Захід 3.19

КозерігЄміліан
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трК «КрИворІЖЖЯ»

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.15, 

11.25, 15.55, 18.15, 19.25 
Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30 Эксперт на связи
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 М/ф
08.15 Полезные советы
08.35 От первого лица
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30, 14.40, 18.45, 00.15 

Олимпийские страсти
11.30, 13.30 Олимпиа-

да-2012. Академическая 
гребля

13.10, 16.00 Олимпиа-
да-2012. Дзюдо

15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: 
Олимпийские новости

15.30, 17.55 Олимпиа-
да-2012. Бокс

17.00 Олимпиада-2012. 
Прыжки в воду

18.20, 02.10 Новости (с 
сурдопереводом)

19.30 Олимпийские 
страсти. Стрельба 
(пистолет)

20.10 Олимпийские 
страсти. Дзюдо

20.50 Мегалот
20.55 Официальная 

хроника
21.15 Олимпийские 

страсти. Плавание
22.45 Суперлото, Тройка, 

Кено
22.50 Олимпийские стра-

сти. Фехтование. Бокс
00.00 Олимпийские 

новости
00.05 Телемост Киев-

Лондон
00.30 Олимпиада-2012. 

Спортивная гимнастика
02.00 Олимпиада-2012. 

Дайджест дня
02.25 Х/ф «Золотой 

ключик»
03.40 Х/ф «Золушка»
05.00 М/сериал «Сан-

докан»

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30, 00.30 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

07.30 М/сериал «Тимон и 
Пумба» (1)

08.00 Сериал «Дневник 
доктора Зайцевой»

09.05 «Их нравы»
10.30 «Полное перево-

площение - 3»
11.30, 12.35, 04.05, 04.55 

Сериал «Метод Лав-
ровой»

13.40 Х/ф «Манна небес-
ная» (1)

17.45 «ТСН. Избранное»
18.10, 05.40 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 Х/ф «Провокатор» (2)
00.55 Х/ф «Бесшабашный 

отряд» (2)
02.40 Х/ф «Военная акаде-

мия» (2)

Интер
04.35 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.00 Сериал «Бумеранг из 

прошлого»
09.20 Сериал «Тайны 

следствия - 7» (1)
11.20 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» (1)
12.20 «Следствие вели... с 

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

5»
18.05 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.05 «Подроб-

ности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)

22.25 Х/ф «Вторжение» (2)
00.30 «Парк автомобиль-

ного периода»
01.10 Х/ф «Час расплаты» 

(2)
03.30 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.35 Д/ф «И ласковый, и 

нежный зверь»

ICTV
05.20 Служба розыска 

детей
05.25, 06.35, 02.00, 02.55 

Погода
05.30, 02.30 Факты
05.55, 04.40 Свiтанок
06.40, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.50, 12.30, 13.00 Анекдо-

ты по-украински
07.30 Сериал «Леся+Рома»
08.05 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.10 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.25 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.10, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.15, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.25 Сериал «Особо 

опасен»
00.40 Звездный тест-

драйв
02.05 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

03.00 Сериал «Кости-5»
03.45 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 02.00 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 2 часть
10.30 Х/ф «Операция 

«Трест» 2 с. 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 «Застава в горах» 

1 категория
17.00 М/ф
17.10 «На углу улиц»
18.30 «Я и мой дом»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

тележурнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 3 часть
22.00 «Афиша»
22.05 «Вiдкрита влада»
22.25 «Мини-путеше-

ствия»
23.10 Х/ф «Операция 

«Трест» 3 с. 1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.40 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25, 07.10 Kids Time
06.30 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.05 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим»
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

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

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25, 00.00 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
21.50 КабриоЛето
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.10 Служба розыска 

детей
00.15, 02.50 Сериал 

«Грань» (2)
01.10 Сериал «Сердце-

едки»
03.30 Зона ночi Культура
03.35 SOLO-MEA
04.05, 05.05 Зона ночi
04.10 Зiрка Вавiлова
04.50 Упертий українець

СтБ
05.30 «Документальный 

детектив»
06.20, 01.35 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
08.05, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.05 Х/ф «Сестренка» (1)
11.10 Сериал «Татьянин 

день» (1)
13.10 «Битва экстрасенсов. 

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

Новини»
19.10 Сериал «Принцесса 

и нищенка» (1)
20.10 «Спасите нашу 

семью»
22.25 «Звездная жизнь. 

Звездные трагедии»
23.20 «Параллельный 

мир»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
03.05 «Вiкна-Спорт»
03.15 Х/ф «Гостья из буду-

щего» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.40 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 18.55, 
21.30 Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.30 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
09.00, 19.00 Сериал 

«Братья»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Цыган» (3) с.
14.10 Аутсайдеры Африки
15.20, 03.05 Заложники 

свободы
18.00, 02.40 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.35, 05.05 Птицы без 

границ
22.40 Кинофан: Х/ф «Осо-

бые отношения» (2)
01.10 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. Раз-
влечения в Вегасе» (3)

04.20 Чудаки

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 2 с.
09.50 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 115 с.
10.50 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 23 с.

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 73 с.

12.10, 19.20 Богиня 
шопинга

12.45 Сериал «Зайцев +1»
13.20, 16.20 Одна за всех
13.45 Сериал «Маргоша» 

23 с.
14.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 3 с.
15.45, 22.55 Даешь моло-

дежь!
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.25, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
18.15, 03.00 У ТЕТа тато!
18.55, 02.35 БарДак
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.15 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
23.20 Дом 2
00.20 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 20 с. (3)

00.55 Х/ф «Бар Порки» (3)
03.25 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.45 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.25, 13.00, 21.00 Сериал 
«След» (1)

09.00, 22.00 Сериал «Су-
пруги» (1)

11.00, 05.15 Сериал «Вися-
ки - 2» (1)

12.00, 04.30 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 03.50 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»

20.00 Сериал «Катина 
Любовь - 2» (1)

00.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.00 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

01.45 Х/ф «Чак и Ларри: По-
жарная свадьба» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

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

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

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

«CRIME NEWS»

нтн
06.05 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.35 Х/ф «Дело было в 

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

04.40 «Свiдок»
09.00 Сериал «Москва. 

Центральный округ - 2»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.30 Х/ф «Государствен-

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

Детство на продажу
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Ледяные 
пауки» (3)

02.20, 03.20 «Речовий 
доказ»

03.00 «Мобильные раз-
влечения»

03.45 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.10, 15.00 «Самый 

умный»
11.05 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

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

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

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Закрытая 

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

11 Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.40 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25 Kids’ Time
06.30 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.10 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 23.40, 04.30 
канала

07.40 «Рекламная кухня»
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

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

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.35 Пираньи
22.00 «Бюро адвокатских 

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

вместе»
00.10 Служба розыска 

детей

00.15, 02.50 Сериал 
«Грань»

01.10 Сериал «Сердце-
едки»

03.30 Зона ночi Культура
03.35 SOLO-MEA
04.05 Зона ночи
04.10 Зiрка Вавiлова

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 19.30 Сериал «Верю»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

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

домом!»
12.15 Ток-шоу «О самом 

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15, 02.35 «Титаник. По-

следняя тайна»
23.05 Сериал «Детектив-

ное агентство «Иван да 
Марья»

00.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон. Крова-
вая надпись»

01.25 «Запад есть Запад. 
Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников»

02.15 Новости культуры

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

щение Мухтара-2». 
«Особые приметы», 
«Степень защиты»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Квартирный 
вопрос»

10.25 «Русская начинка»
11.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 2 с.
12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детек-
тив»

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

18.35 Сериал «Агент 
особого назначения-3». 
«Любовь и барабан» 
1 часть

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

20.25 Сериал «ЧС. Чрезвы-
чайная ситуация» 5, 6 с.

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

«Близкие люди»
23.40 Сериал «Глухарь. 

Продолжение». «Пере-
лом», «Палки»

01.30 «Элина Быстрицкая. 
Железная леди»

02.15 «Прокурорская 
проверка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.15, 01.50 «Между нами, 

девочками»
18.55, 00.55 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.40 Среда обитания. 
«Как найти работу»

23.50 Сериал «Наслед-
ство»

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

Новости
06.35 Контрольная 

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

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

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

говорят»

18.00 «Время»
18.20, 00.55 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.15 Среда обитания. 
«Как найти работу»

20.15 Х/ф «500 дней лета»
21.50 Х/ф «Тема»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 М/фы
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Крот-2»
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала 
- 4»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Мы - ваши дети», 

М/фы
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Сти-

лет» (закл.)
19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Мы - ваши дети», 

х/ф «Экскурсант»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

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

Нормандия - Неман
14.15, 01.00 Музыка для 

взрослых
17.15 Цивилизация. 

Стивен Фрай и Большое 
американское нефтя-
ное пятно

19.30, 02.30 Про мир с 
Мридулой Гош

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

00.00 Сериал «24»
03.30 Как уходили кумиры. 

Игорь Сорин
04.30 Х/ф «Страхи»

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

23.15 События
10.50 Х/ф «Люди добрые»
12.40 «Pro жизнь»
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Огнеборцы»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.40 Сериал «Ворожея»
19.15 Д/ф «Наш ласковый 

Миша»
20.00 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова»
23.35 Х/ф «Игра без 

козырей»
02.20 Д/ф «Я и моя фобия»
03.55 Д/ф «Сливочный 

обман»

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.50 Саундтреки
06.50 Х/ф «У матросов нет 

вопросов»
08.20 Х/ф «Три толстяка»
09.55 Х/ф «Дочки-матери»
11.50 Х/ф «Все наоборот»
13.05 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
15.45 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
17.15 Х/ф «А зори здесь 

тихие»
21.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
23.05 Х/ф «Чучело»
01.20 Х/ф «Жена ушла»
02.50 Киноляпы
04.50 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Нострадамус»
11.05, 19.05, 03.05 Боевик 

«Десантура. Никто 
кроме нас»

12.05, 20.05, 04.05 Комедия 
«Удачи, Чак»

13.55, 21.55, 05.55 Драма 
«Одинокий мужчина»

15.40, 23.40, 07.40 Драма 
«Кислород»

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

рая крепость» 2 с. «Ко-
миссар Сергушин» ч.2

05.50, 09.50, 13.50 М/
сериал «Самый малень-
кий гном», «Заветная 
мечта», «Краса нена-
глядная»

07.00, 11.00 М/сериал 
«Покахонтас» 8 с., 
«Волшебное кольцо», 
«Птичка Тари»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Кукушка и скворец», 
«Терехина таратайка», 
«Догада»

15.00 Х/ф «Старая кре-
пость» 3 с. «Комиссар 
Сергушин» ч.3

16.05 М/сериал «Самый 
маленький гном», 
«Пантелей и пугало», 
«Крылья дядюшки Ма-

рабу», «Зайчонок и му-
ха», «Слоненок-турист»

17.00 М/сериал «По-
кахонтас» 9 с., «Горный 
мастер», «Самый 
большой друг»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы». «Сказки 
африканской саванны» 
57 с. - «Там, за горой» 
58 с. - «Ужасный зверь» 
59 с. - «Визит к врачу», 
«Миллион в мешке»

наше КИно
07.00 Х/ф «Леон Гаррос 

ищет друга»
09.00 Х/ф «Год Собаки»
11.20 Х/ф «Девушка и 

Гранд»
13.00, 14.30 Х/ф «Мещане»
16.00 Х/ф «Двое в новом 

доме»
17.30 Х/ф «В русском 

стиле»
19.00 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
21.00 Х/ф «Огни»
23.00 Х/ф «Без мундира»
01.00 Х/ф «Летчики»
02.30 Х/ф «Накануне пре-

мьеры»
04.00 Х/ф «Восемь дней 

надежды»
05.30 Х/ф «С тех пор, как 

мы вместе»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Я ухожу - не 

плачь»
08.00 Х/ф «Настоящее 

мужество»
10.15, 02.00 Х/ф «Рики»
12.00, 04.00 Х/ф «Фанат»
14.00 Х/ф «Изумительный»
16.00 Х/ф «Зеркала 2»
18.00 Х/ф «Легендарный»
20.00 Х/ф «Корабельные 

новости»
22.00 Х/ф «Клиника 

смерти»
00.00 Х/ф «Друзья-бегуны»

ноСтальГИЯ
05.00 «С утра пораньше»
06.00, 12.00, 18.10 М/ф 

«Волшебник изумруд-
ного города»

06.30, 12.30, 18.35 Х/ф 
«Каникулы Кроша»

08.00 «Встреча с мастера-
ми сцены»

09.00, 15.00, 21.00 «Рож-
дённые в СССР»

10.15 Соната для альта 
и фортепьяно П. 
Хиндемита

11.00 «Бесноватый из 
Висконсина»

11.30 «Это было, было...». 
Поет Георг Отс

13.50 «Мастера искусств». 
Алла Тарасова

16.00 Киноконцерт «Сни-
му рыцаря или Рыцари 
не сдаются!»

17.00 «И в шутку, и 
всерьез»

17.40 Фильм-концерт «...
Дин Рид... Монолог»

19.55 «Сиди и смотри»
20.10 «Конкурс в магазине 

«Мелодия»
22.15 Фильм-концерт 

«Если б знали вы, как 
мне дороги...»

23.00 «Здравствуй мир, 
здравствуй друг!»

00.00 «Рожденные в 
СССР»

01.00 «Рассказ о несколь-
ких днях»

02.00 «Что? Где? Когда?»
03.40 «Муслим Магомаев. 

Встреча с друзьями 
по случаю юбилея - 50 
лет»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 1 с.
20.00 Сериал «Надежда». 

2 с.
21.00 Сериал «Паутина 

- 2». ф.1 «Пуля справед-
ливости». 3 с.

22.00 Х/ф «Хмель». 1 с. ф.1. 
«Крепость»

23.30 Х/ф «Хмель». 2 с. ф.2 
«Исход». 1 часть

01.00 Сериал «Господа 
присяжные». 2 с.

02.00 Сериал «Надежда». 3 с.
03.00 Сериал «Паутина 

- 2». ф.1 «Пуля справед-
ливости». 4 с.

TV 1000
03.00, 19.00 Драма «Ми-

стер Очарование»
05.00 Комедия «Материн-

ство»
07.00 Комедия «Синоптик»
09.00 Комедия «Милашка 

в розовом»
10.50 Комедия «Сбежав-

шая невеста»
13.00 Комедия «Спокой-

ной ночи»
15.00 Комедия «Супер-

начо»
17.00 Комедия «Выскочка»
21.00 Драма «Харви Милк»
23.10 Драма «Враг у 

ворот»
01.30 Комедия «Блондин-

ка в шоколаде»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галакти-

ческий футбол»
06.30, 07.00, 07.30 М/

сериал «Бен 10. Ино-
планетная сверхсила»

08.00, 18.00 «Из всех 
орудий»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.40 «Про-

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50, 19.50, 20.35 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

11.35 Х/ф «Откройте по-
лиция-3»

13.55 Х/ф «Нация пришель-
цев. Миллениум»

15.55 «Тайны мира. Пол-
тергейст»

17.00 «Заговор куклово-
дов. Бесы для России»

21.20, 22.30 Сериал «По-
бег» (2)

23.40, 00.45 Сериал 
«Секретные материа-
лы-4» (2)

01.45 Х/ф «44 минуты. 
Перестрелка в север-
ном Голливуде» (2)

03.25 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Полко-

водцы»
06.10 Боевик «Предельная 

глубина»
07.55 Драма «1984»
10.00 Боевик 

«Отряд»Стиляги»»
11.50 Комедия «На трез-

вую голову»
14.00 Боевик «Молодой 

мастер»
16.00 Фильм ужасов «При-

манки»
18.00 Боевик «Игрушеч-

ные солдатики»
20.00 Драма «Тело как 

улика»
22.00 Драма «Незна-

комцы»
00.00 Мягкая эротика 

«Никаких секретов»
01.25 Мягкая эротика 

«Анархия»
02.15 Мягкая эротика 

«Секс вслепую 4»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05 Сериал «На 

ножах», 3 с.
04.50 Сериал «Сваты-3», 

2 с.
05.40, 11.00, 13.40, 19.00, 

20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Комедия «Плюс 
один»

07.25 Детектив «Дело 306»
08.45 Комедия «Хочу тебе 

сказать...»
09.25 Мелодрама «При-

езжая»
12.00 Сериал «Щит и 

меч», 2 с.
13.45 Комедия «Улыбнись, 

ровесник!»
15.10 Мелодрама «Тихая 

семейная жизнь»
16.45 Кинороман «Театр»
20.00 Сериал «На ножах», 

4 с.
20.55 Мелодрама «Пизан-

ская башня»
22.35 Комедия «Акселе-

ратка»
00.00 Драма «Мелкий бес»
01.50 Х/ф «Западня»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Девушка с 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Отставной 

козы барабанщик»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Путе-

шествие мсье Перри-
шона»

21.15 Комедия «В поисках 
золотого фаллоса»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.45, 23.30 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.25, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 М/сериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

10.25 «Воспитание домаш-
них животных»

11.40, 22.00 Сериал «Служ-
ба спасения. Отряд 112»

16.45 Телеювелирторг
18.55 «КиноМакси»
20.20 «Женские откро-

вения»
21.05 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:45 Государствен-
ный портал

09:45 – 10:00 Аспекты 
жизни 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Зеркало
19:50 – 20:00 Юные 

экспер ты

ут-1

Середа, 1 серпня
Cхід 5.26 Захід 20.42
Тривалість дня 15.16

Схід 19.53 
Захід 4.34

ВодолійРоман, Стефан
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.15, 

13.05, 15.45, 18.15, 19.25 
Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30 Эксперт на связи
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 М/ф
08.15 Полезные советы
08.35 От первого лица
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30, 14.40, 18.45, 00.15 

Олимпийские страсти
11.00 Олимпиада-2012. 

Стрельба из лука
11.50, 13.10 Олимпиада-2012. 

Академическая гребля
12.00 Олимпиада-2012. 

Плавание
12.35, 16.00 Олимпиа-

да-2012. Дзюдо
15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: 

Олимпийские новости
16.40 Олимпиада-2012. 

Бокс
17.10 Олимпиада-2012. 

Стрельба (лук)
18.20, 02.10 Новости (с 

сурдопереводом)
19.30 Олимпийские 

страсти. Велоспорт
20.55 Официальная 

хроника
21.15, 22.45 Олимпийские 

страсти. Плавание
22.40 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Олимпийские стра-

сти. Фехтование. Бокс
00.00 Олимпийские 

новости
00.05 Телемост Киев-

Лондон
00.30 Олимпиада-2012. 

Спортивная гимнастика
02.00 Олимпиада-2012. 

Дайджест дня
02.30 Телеакадемия. 

Дайджест
02.50 Сериал «Отдел 

убийств» 1с
04.30 Х/ф «Принц и нищий»

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30, 00.00 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

07.30 М/сериал «Тимон и 
Пумба» (1)

08.00 Сериал «Дневник 
доктора Зайцевой»

09.05 «Их нравы»
10.30 «Полное перево-

площение - 3»
11.30, 12.35, 03.50, 04.40 Се-

риал «Метод Лавровой»
13.40 Х/ф «Манна небес-

ная» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.10, 05.30 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 «Я люблю Украину-3»
21.30 Х/ф «Цепная реак-

ция» (2)
00.15 Х/ф «Поцелуй меня, 

товарищ» (2)
02.05 Х/ф «Бесшабашный 

отряд» (2)

Интер
04.35 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.00 Сериал «Бумеранг из 

прошлого»
09.20 Сериал «Тайны 

следствия - 7» (1)
11.20 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» (1)
12.20 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.15 «Семейный суд»
15.15 «Судебные дела»
16.10 Сериал «Каменская 5»
18.05 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О жизни»
20.00, 01.35 «Подроб-

ности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)
22.25 Х/ф «Грех» (2)
00.30 Д/ф «Тайны века»
02.00 «Телевизионная 

служба розыска детей»
02.05 Д/ф «Жадность»

ICTV
05.20, 06.35, 02.00, 02.55 

Погода
05.30, 02.30 Факты
05.55, 04.30 Свiтанок
06.40, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.00 Спорт
06.45, 12.30, 13.00 Анекдо-

ты по-украински
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.10 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.20 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.10, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.15, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.25 Сериал «Особо 

опасен»
00.40 Звездный тест-

драйв
02.05 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

03.00 Сериал «Кости-5»
03.45 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 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 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 3 часть
10.40 Х/ф «Операция 

«Трест» 3 с. 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 «Большая жизнь» 

1 с. 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30 «Я и мой дом»
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путе-

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистый четверг»
21.30 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 4 часть
22.00 «Книжная полка»
23.10 Х/ф «Операция 

«Трест» 4 с. 1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
02.30 «Сделано руками»

новый Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25, 07.10 Kids Time
06.30 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.05 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим»
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

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

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25, 00.00 Спортрепортер
19.35 Пираньи
21.50 Кухня на двоих
22.50 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.10 Служба розыска детей
00.15, 02.50 Сериал 

«Грань» (2)
01.10 Сериал «Сердцеедки»
03.30 Зона ночi Культура
03.35 Усмiшник
04.00, 05.05 Зона ночi
04.05 Iван Мазепа

СтБ
05.40 «Документальный 

детектив»
06.35, 02.00 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
08.15, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.15 «Спасите нашу 

семью»
11.05 Сериал «Татьянин 

день» (1)
13.10 «Битва экстрасенсов. 

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

Новини»
19.10 Сериал «Принцесса 

и нищенка» (1)
20.10 «Звездная жизнь. 

Заклятые подруги»
21.10 «Звездная жизнь. 

Война за наследство»
22.40 «Звездная жизнь. 

Брачные рекордсмены»
00.05 «Параллельный мир»
01.10 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
03.30 «Вiкна-Спорт»
03.40 Х/ф «Гостья из буду-

щего» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.45 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 18.55, 
21.30 Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.45 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
09.00, 19.00 Сериал 

«Братья»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Цыган» 4 с.
14.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Роман Виктюк
15.20, 01.40 Заложники 

свободы
18.00, 01.15 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.35, 05.10 Гризли
22.40 Кинофан: Х/ф «Лю-

бовные причуды»
02.10 Кинофан: Х/ф «Дом 

на английской набе-
режной»

04.30 Чудаки
04.55 Экстремикс

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 3 с.
09.50 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 116 с.
10.50 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 24 с.

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 74 с.

12.10, 19.20 Богиня 
шопинга

12.45 Сериал «Зайцев +1»
13.20, 16.20 Одна за всех
13.45 Сериал «Маргоша» 

24 с.
14.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 4 с.
15.45, 22.55 Даешь моло-

дежь!
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.25, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
18.15, 03.00 У ТЕТа тато!
18.55, 02.35 БарДак
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.15 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
23.20 Дом 2
00.20 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 21 с. (3)

00.55 Х/ф «Бар Порки 2» (3)

трК «уКраИна»
06.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.50 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.25, 13.00, 21.00 Сериал 
«След» (1)

09.00, 22.00 Сериал «Су-
пруги» (1)

11.00, 04.30 Сериал «Вися-
ки - 2» (1)

12.00 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 03.55 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
00.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.00 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

01.45 Х/ф «Шпионские 
игры» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

16.15 «Кино с Яниной Со-
коловой»

17.25, 04.40 «Сканер»
18.15, 03.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Энергонадзор»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 
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нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Х/ф «С любимыми не 

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

04.35 «Свiдок»
09.00 Сериал «Александр 

Македонский, или 
Киллер мафии»

11.00, 21.45 Сериал «CSI: 
Майами»

12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.25 Х/ф «Государствен-

ная граница» (1)
18.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Пантеон 
мозга. Ленин

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

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Акулы - 2» (2)
02.25 «Речовий доказ»
03.10 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.25 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.10, 15.00 «Самый 

умный»
11.05 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

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

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

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Закрытая 

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

11 Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25 Kids’ Time
06.30 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.10 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 23.40, 04.30 
канала

07.40 «Стоп-кадр»
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

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

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.35 Пираньи
21.00 «Вечерний раз-

говор»
22.00 Кухня на двоих
22.50 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.10 Служба розыска 

детей
00.15, 02.50 Сериал 

«Грань»
01.10 Сериал «Сердце-

едки»
03.30 Зона ночi Культура
03.35 Усмiшник
04.00 Зона ночи
04.05 Iван Мазепа

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 19.30 Сериал «Верю»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

11.00 «Городок». Дайд-
жест

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15, 02.25 «Александр 

Солженицын. Спасен-
ное интервью»

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

00.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Король 
шантажа»

01.30 «Обменяли 
хулигана на Луиса 
Корвалана...»

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

щение Мухтара-2». 
«Срочно в номер», 
«Страшная порча»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Дачный ответ»
10.25 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 3 с.
12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детектив»
16.40, 03.20 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

18.35 Сериал «Агент особо-
го назначения-3». «Лю-
бовь и барабан» 2 часть

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

20.25 Сериал «ЧС. Чрезвы-
чайная ситуация» 7, 8 с.

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

«По закону совести»
23.40 Сериал «Глухарь. Про-

должение». «В особом 
порядке», «Хамелеон»

01.30 «ВиноКУРский 
соловей»

02.15 «Прокурорская 
проверка»

04.15 «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 «Сердцу не при-

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.50 «Между нами, 

девочками»
19.00, 00.55 «Давай по-

женимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом об-

разцового содержания»
22.40 «Веселые ребята - 

артисты и надзиратели»
23.50 Сериал «Наследство»

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

Новости
06.35 «Сердцу не при-

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

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

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

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

образцового содер-
жания»

19.30 «Веселые ребята 
- артисты и надзира-
тели»

20.30 Х/ф «12 раундов»
22.15 Х/ф «Трын-трава»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 М/фы
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»

09.00, 15.00, 02.00 Сериал 
«Крот-2»

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала - 4»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Мы - ваши дети», 

х/ф «Экскурсант»
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет-2»
19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
21.00, 03.00 Сериал «Стре-

ляющие горы»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Беда», М/фы для 

взрослых

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Про мир с Мридулой 

Гош
09.30 Здоровая жизнь с 

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

Стивен Фрай и Большое 
американское нефтя-
ное пятно

14.15 Политклуб Виталия 
Портникова

17.15 Цивилизация. 
Генералы пустыни

19.30, 03.00 Экономи-
ческая программа 
«Свободные люди»

21.00 Об избранниках
22.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
00.30 Сериал «24»
01.30 Музыка для 

взрослых
04.30 Х/ф «Галка»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
09.20, 16.50 Петровка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

23.20 События
10.50 Х/ф «Слон и Моська»
12.35 «Pro жизнь»
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Огнеборцы»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Порядок действий. 

«Еда из палатки»
17.45 Сериал «Ворожея»
19.15 «Доказательства 

вины. Таксистки»
20.05 Х/ф «Петровка, 38. 

Команда Семенова»
23.40 Х/ф «Риск без кон-

тракта»
01.15 Х/ф «Отчий дом»
03.10 Д/ф «Наш ласковый 

Миша»
03.55 Д/ф «Древние вос-

точные церкви».

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.00 Саундтреки
06.20 Х/ф «Свой парень»
07.30 Х/ф «Как стать счаст-

ливым»
09.00 Х/ф «Первый парень»
10.35 Х/ф «Штрафной удар»
12.20 Х/ф «Чучело»
14.50 Х/ф «Наградить по-

смертно»
16.30 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
18.05 Х/ф «Приступить к 

ликвидации»
20.45 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
22.35 Х/ф «Дети Дон 

Кихота»
00.10 Х/ф «Дочки-матери»
01.55 Х/ф «Официант с 

золотым подносом»
03.20 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Мело-

драма «Влюбленные»
10.35, 18.35, 02.35 Боевик 

«Десантура. Никто 
кроме нас»

11.35, 19.35, 03.35 Триллер 
«На пересечении 
Десятой и Вульф»

13.30, 21.30, 05.30 Мело-
драма «Коко Шанель»

15.15, 23.15, 07.15 Комедия 
«Гигантик»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Старая крепость» 3 с. 
«Комиссар Сергушин» 
ч.3

06.05, 10.05, 14.05 М/
сериал «Самый малень-
кий гном», «Пантелей 
и пугало», «Крылья 
дядюшки Марабу», 
«Зайчонок и муха», 
«Слоненок-турист»

07.00, 11.00 М/сериал «По-
кахонтас» 9 с., «Горный 
мастер», «Самый 
большой друг»

08.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы». «Сказки 
африканской саванны» 
57 с. - «Там, за горой» 
58 с. - «Ужасный зверь» 
59, 12.00 с. - «Визит к 
врачу», «Миллион в 
мешке», «ШУТКИ»

15.00 Х/ф «Старая 
крепость» 4 с. «Дом с 
привидениями» ч.1

16.05 М/сериал «Самый 
маленький гном», 

«Рисунок на песке», 
«Фунтик и огурцы», 
«Богатырская каша»

17.00 М/сериал «Пока-
хонтас» 10 с., «Как один 
мужик двух генералов 
прокормил», «Старая 
лестница»

18.00 «Азбука денег», 
«Контакт»

наше КИно
07.00 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
09.00 Х/ф «Огни»
11.00 Х/ф «Без мундира»
13.00 Х/ф «Летчики»
14.30 Х/ф «Накануне пре-

мьеры»
16.00 Х/ф «Восемь дней 

надежды»
17.30 Х/ф «С тех пор, как 

мы вместе»
19.00 Х/ф «Ранние жу-

равли»
21.00 Х/ф «Разборчивый 

жених»
23.00 Х/ф «Бродячий 

автобус»
01.00 Х/ф «Валерий 

Чкалов»
02.30 Х/ф «Туманность 

Андромеды»
04.00 Х/ф «Чужая»
05.30 Х/ф «На помощь, 

братцы!»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Изумительный»
08.00 Х/ф «Зеркала 2»
10.00, 02.00 Х/ф «Леген-

дарный»
12.00, 04.00 Х/ф «Кора-

бельные новости»
14.00 Х/ф «Клиника 

смерти»
16.00 Х/ф «Друзья-бегуны»
18.00 Х/ф «Двое в дороге»
20.00 Х/ф «Неотразимая 

Тамара»
22.00 Х/ф «Охота на 

индюшек»
00.00 Х/ф «Американские 

жиголо»

ноСтальГИЯ
05.00 «Бесноватый из 

Висконсина»
05.25 «Это было, было...». 

Поет Георг Отс
06.00, 12.10, 18.25, 00.00 

М/ф «Волшебник из-
умрудного города»

06.30, 12.35, 18.50, 00.30 
Х/ф «Каникулы Кроша»

07.50 «Мастера искусств». 
Алла Тарасова

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рождённые в СССР»

10.00 Киноконцерт «Сни-
му рыцаря или Рыцари 
не сдаются!»

11.00 «И в шутку, и 
всерьез»

11.40 Фильм-концерт «...
Дин Рид... Монолог»

13.55 «Сиди и смотри»
14.10 «Конкурс в магазине 

«Мелодия»
16.15 Фильм-концерт 

«Если б знали вы, как 
мне дороги...»

17.00 «Камера смотрит 
в мир»

17.50 «Возможно все»
20.00 «Что хочу, то и пою». 

Концерт Ларисы До-
линой

22.00 «Все начинается с 
любви...»

23.00 «С утра пораньше»
02.00 «Встреча с мастера-

ми сцены»
04.15 Соната для альта 

и фортепьяно П. 
Хиндемита

телеКлуБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 2 с.
20.00 Сериал «Надежда». 

3 с.
21.00 Сериал «Паутина 

- 2». ф.1 «Пуля справед-
ливости». 4 с.

22.00 Х/ф «Хмель». 2 с. ф.2 
«Исход». 1 часть

23.30 Х/ф «Хмель». 3 с. ф.2 
«Исход». 2 часть

01.00 Сериал «Господа 
присяжные». 3 с.

02.00 Сериал «Надежда». 
4 с.

03.00 Сериал «Паутина - 
2». ф.2. «Ненастоящий 
полковник». 1 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Милашка 

в розовом»
05.00 Комедия «Сбежав-

шая невеста»
07.10 Комедия «Супер-

начо»
09.00 Комедия «Заводила»
11.00 Комедия «Выскочка»
13.00 Драма «Погребен-

ный заживо»
15.00 Комедия «Моя 

первая свадьба»
16.45 Боевик «Повелитель 

бури»
19.00 Драма «Враг у 

ворот»
21.20 Комедия «Блондин-

ка в шоколаде»
23.10 Драма «Сладкая 

полночь»
00.50 Приключения 

«Выжить»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галакти-

ческий футбол»

06.30, 07.00, 07.30 М/
сериал «Бен 10. Ино-
планетная сверхсила»

08.00, 18.00 «Из всех 
орудий»

09.00 «Новости 2+2»
09.15, 00.40 «Проспорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55 «Убойное видео»
10.45, 11.30 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.55 Х/ф «Оскар»
13.55 Х/ф «Нация пришель-

цев. Внутренний враг»
15.55 «Тайны мира. Снеж-

ный человек»
17.00 «Заговор кукло-

водов. Шпионы из 
созвездия Орион»

19.00 Третий квалифи-
кационный раунд 
Лиги Чемпионов УЕФА. 
«Арсенал» (Киев) - 
Мура (Словения)/(ЦСКА 
Болгария). Прямая 
трансляция

21.00 «Про Лигу Европы»
21.20, 22.30 Сериал «По-

бег» (2)
23.40, 00.45 Сериал 

«Секретные материа-
лы-5» (2)

01.45, 02.35 Сериал «Иван 
да Марья»

03.25 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Молодой 

мастер»
06.00 Фильм ужасов «При-

манки»
08.00 Боевик «Игрушеч-

ные солдатики»
10.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
12.00 Боевик «Дикий 

Билл»
14.00 Боевик «СуперМак-

Грубер»
16.00 Боевик «Преступные 

связи»
18.00 Триллер «13»
20.00 Криминальное 

кино «Миссисипи в 
огне»

22.15 Научная фантастика 
«Существо»

00.00 Мягкая эротика 
«Анархия»

00.50 Мягкая эротика 
«Ангельские глазки»

01.50 Мягкая эротика «Лю-
бовницы лесбиянки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.05 Сериал «На 

ножах», 4 с.
04.45 Сериал «Сваты-3», 

3 с.
05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Мелодрама «Пизан-
ская башня»

07.20 Фантастика «Лунная 
радуга»

08.50 Комедия «Повод»
12.00 Сериал «Щит и 

меч», 3 с.
13.15 Мелодрама «Обык-

новенный человек»
14.55 Муз.фильм «Лев 

Гурыч Синичкин»
16.10 Боевик «День Д»
17.35 Комедия «Маяков-

ский смеётся»
20.00 Сериал «На ножах», 

5 с.
21.00 Боевик «Бой с 

тенью»
23.10 Комедия «Жили три 

холостяка»
01.20 Драма «Случай из 

газетной практики»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Путе-

шествие мсье Перри-
шона»

11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Пока без-

умствует мечта»
21.15 Комедия «Русский 

бизнес»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.45, 23.30 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.25, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 М/сериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

10.25 «Женские откро-
вения»

11.40, 22.00 Сериал «Служ-
ба спасения. Отряд 112»

16.45 Телеювелирторг
18.55 «Кухня на шпильках»
20.20 «Игры сильнейших»
21.05 «КиноМакси»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Четвер, 2 серпня
Cхід 5.27 Захід 20.40
Тривалість дня 15.13

Схід 20.22 Захід 5.50
Повний місяць

ВодолійІлій

ут-1
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Телебачення

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.15, 

14.35, 16.05, 18.15, 19.25 
Погода

06.20, 06.40, 07.25 Тема дня
06.30, 06.45, 07.15, 07.35 

Страна on line
06.35 Заголовки
06.50 Неизвестное от 

известных
06.55 Православный 

календарь
07.20 ТехноЭра
07.40 Глас народа
07.45 Хозяин в доме
08.15 Полезные советы
08.35 От первого лица
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30, 14.40, 18.45, 00.15 

Олимпийские страсти
11.00 Олимпиада-2012. 

Стрельба (лук)
12.00, 13.30 Олимпиа-

да-2012. Академическая 
гребля

12.50 Олимпиада-2012. 
Легкая атлетика

15.00, 19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: 
Олимпийские новости

16.10 Олимпиада-2012. 
Стрельба из лука. Бокс

17.10 Олимпиада-2012. 
Прыжки на батуте. 
Стрельба (пистолет)

18.20, 02.10 Новости (с 
сурдопереводом)

19.30 Олимпийские 
страсти. Велоспорт

20.55 Официальная 
хроника

21.15 Олимпиада-2012. 
Легкая атлетика. Семи-
борье. Ядро. Плавание

22.45 Тройка, Кено, Секун-
да удачи

22.50 Олимпийские стра-
сти. Легкая атлетика. 
Семиборье. Бокс

00.00 Олимпийские 
новости

00.05 Телемост Киев-
Лондон

00.30 Олимпиада-2012. 
Фехтование (сабля)

02.00 Олимпиада-2012. 
Дайджест дня

02.30 Хит-парад «Нацио-
нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.45 Д/ф «Альбина Дерю-
гина. Традиция побед»

04.15 Сериал «Отдел 
убийств» 2с

Канал «1+1»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 М/сериал «Тимон и 
Пумба» (1)

08.00 Сериал «Дневник 
доктора Зайцевой»

09.05 «Их нравы»
10.30 «Полное перево-

площение - 3»
11.30, 12.35, 03.35, 04.25 

Сериал «Метод Лав-
ровой»

13.40 Х/ф «Белая ворона» 
(1)

17.45 «ТСН. Избранное»
18.10, 05.15 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 Х/ф «Геймер» (2)
22.10 Х/ф «Обитель зла» (2)
00.25 Х/ф «Постал» (3)
02.15 Х/ф «За гранью» (3)

Интер
04.35 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.00 Сериал «Бумеранг 

из прошлого» Заключи-
тельная с.

09.15 Сериал «Тайны 
следствия - 7» (1)

11.20 Сериал «Возвраще-
ние Мухтара-2» (1)

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

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

5»
18.05 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00, 00.30 «Подроб-

ности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор» (1)
22.25, 03.40 Х/ф «Черный 

город» (2)

01.10 Д/ф «Лев Дуров. 
Истории веселые и 
грустные»

02.05 Д/ф «Жадность»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.25, 01.40, 02.35 

Погода
05.20, 02.10 Факты
05.45, 04.25 Свiтанок
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.35 Спорт
06.35, 12.30, 13.00 Анекдо-

ты по-украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30 Чрезвычайные 

новости
10.30, 16.20 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.10, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.10, 22.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.25 Сериал «Особо 

опасен»
00.25 Голые и смешные
01.45 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

02.40 Сериал «Кости-5»
03.25 Удержаться в 

кресле

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.20 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 4 часть
10.30 Х/ф «Операция 

«Трест» 4 с. 1 категория
11.30 Док.сериал «Тайны 

подводного мира»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Большая жизнь» 

2 с. 1 категория
16.55 «Медицинский 

тележурнал»
17.15 «Магiя пироди»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Шаг навстречу»
21.30 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 5 часть
22.00 «Косметичка»
23.25 Концерт «The 

Maneken: «Soul 
Sublime»

00.15 Фильм-концерт 
«Усадьба Jazz»

00.45 «Магия природы»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
02.30 «Мир увлечений»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Служба розыска 

детей
05.50 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25, 07.10 Kids Time
06.30 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.05 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим»
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

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

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25, 00.00 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.50 Х/ф «Это все она»
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)

00.10, 02.45 Сериал 
«Грань» (2)

01.05 Сериал «Сердце-
едки»

03.25 Зона ночi Культура
03.30 Катерина Бiлокур 

Послання
04.20, 05.25 Зона ночi
04.25 Тб про ТБ
04.55 Чорний колiр по-

рятунку

СтБ
05.30 «Документальный 

детектив»
05.55 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никаноро-
ва» (1)

07.20 Х/ф «Берегите муж-
чин» (1)

09.05, 00.25 Х/ф «Дамы 
приглашают кавале-
ров» (1)

10.45 «Зваженi та щасливi»
17.55, 22.00 «Вiкна-

Новини»
18.05 «Правила жизни. Вся 

правда о хлебе»
20.00 «Русские сенсации. 

Крутые туристы»
21.00 «Русские сенсации. 

Замуж за олигарха»
22.25 Х/ф «Сестренка» (1)
02.00 «Вiкна-Спорт»
02.10 Х/ф «Гостья из буду-

щего» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.50 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 18.55, 
21.30 Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.35 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
09.00, 19.00 Сериал 

«Братья»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Время Х»
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вадим Му-
лерман

15.20, 03.05 Заложники 
свободы

18.00, 02.40 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.35 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Станислав 
Говорухин

22.40 Кинофан: Х/ф «Дом 
на английской набе-
режной»

01.20 Х/ф «Девушка по 
вызову» (3)

04.20 Социальный статус: 
ваше здоровье

05.05 Чудаки

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.50 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 4 с.
09.50 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 117 с.
10.50 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 25 с.

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 75 с.

12.10, 19.20 Богиня 
шопинга

12.45 Сериал «Зайцев 
+1» (2)

13.20, 16.20 Одна за всех
13.45 Сериал «Маргоша» 

25 с.
14.45 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 5 с.
15.45 Даешь молодежь!
16.45 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.25, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
18.15, 03.25 У ТЕТа тато!
18.55, 03.00 БарДак
21.10 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.15 Чертовки в юбках
22.55 Очень грубо для 

Ю-Тюба
23.20 Дом 2
00.20 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 22 с. (3)

00.55 Х/ф «Месть Порки» (3)
02.35 Дурнев + 1
03.50 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.45 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.25, 13.00, 21.00 Сериал 
«След» (1)

09.00 Сериал «Супруги» (1)
11.00, 05.15 Сериал «Вися-

ки - 2» (1)
12.00, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 03.50 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.00 Сериал «Интерны» 

(1)
00.10 Сериал «Москва. 

Центральный округ 
- 3» (2)

02.00 Х/ф «Я знаю, что вы 
сделали прошлым 
летом» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

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

15.15 «Сканер»
16.15 «Лесной патруль»
17.25, 04.40 «Не первый 

взгляд»
18.10 «Окно в Европу»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Акцент»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
03.40 «Жизнь интересна»

нтн
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.55 Х/ф «Двое в новом 

доме» (1)
08.30, 19.00, 02.25, 04.40 

«Свiдок»
09.00 Сериал «Александр 

Македонский, или 
Киллер мафии»

11.00 Сериал «CSI: 
Майами»

12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.30 Сериал «Литейный»
15.25 Х/ф «Государствен-

ная граница» (1)
18.35 «Случайный сви-

детель»
19.30 Сериал «Конвой 

PQ-17»
23.50 Х/ф «Черная книга» 

(2)
02.55 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.10, 15.00 «Самый 

умный»
11.05 «В поисках приклю-

чений»
12.00 «Давай поженимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
14.00 «Одень меня, если 

сможешь»
17.00 «Секреты судьбы»
19.00 «Шикарная жизнь»
20.00 «КВН»
22.40 «Женская лига»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Закрытая 

школа» (2)
01.50 Сериал «Косяки» (2)
02.40 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Служба розыска 

детей
05.50 Сериал «Мятежный 

путь»
06.25 Kids’ Time
06.30 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

07.10 Новости 11, 08.30, 
19.00, 20.20, 23.40, 04.20 
канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвоктских 

расследований»
09.05, 15.50 Сериал «Све-

тофор»
10.25 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

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

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.35 Пираньи
20.50 Х/ф «Это все она»

22.55 Сериал «Счастливы 
вместе»

00.10, 02.45 Сериал 
«Грань»

01.05 Сериал «Сердце-
едки»

03.25 Зона ночi Культура
03.30 Катерина Бiлокур 

Послання
04.50 «О рыбалке всерьез»

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

Вести
10.30, 13.30, 16.30, 18.40 

Местное время. Вести-
Москва

10.50, 13.50 Вести. Дежур-
ная часть

11.00 «Городок». Дайд-
жест

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.15 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
19.30 «Юрмала»
21.20 Х/ф «С приветом, 

Козаностра»
23.15 Сериал «Детектив-

ное агентство «Иван да 
Марья»

00.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка»

01.30 Х/ф «Шутить изво-
лите?»

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

щение Мухтара-2». 
«Клофелиновые сны», 
«Выстрел»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Собственная 
гордость»

10.25 «Спасатели»
11.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 4 с.
12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30, 03.50 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт»

16.40 «Средь бела дня» с 
Виктором Набутовым

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

19.25 Сериал «Адвокат». 
«Весь этот джаз», 
«Номер 200», «Буква 
закона», «Настоящая 
цена»

23.05 «Ахтунг, руссиш!»
00.00 «Таинственная 

Россия. Якутия. Живые 
мамонты?»

00.55 Комедия «Я считаю: 
раз, два, три, четыре, 
пять»

02.45 «Прокурорская 
проверка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Сериал «Сердце 

Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
16.55 «Жди меня»
18.15 «Между нами, девоч-

ками»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.40 Х/ф «Ищите жен-

щину»
01.40 Х/ф «На подмостках 

сцены»
03.10 Х/ф «Морской 

характер»
04.45 «Львы атакуют»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная 

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

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

ками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.20 «Большая разница»
19.20 Х/ф «Покровские 

ворота»
21.40 Х/ф «На подмостках 

сцены»

23.05 Х/ф «Морской 
характер»

00.45 Х/ф «Милостивые 
государи»

01.55 «Львы атакуют»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 М/фы
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Крот-2»
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Стреляющие горы»
11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Х/ф «Беда», М/фы
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет-2»
19.00, 00.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Экономическая 

программа «Свобод-
ные люди»

10.00, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Генералы пустыни
14.15 Лекции и события
17.15 Цивилизация. 

Красный инквизитор. 
Смерть Вышинского

19.30, 02.30 Революция на 
диване

21.00 Безумная неделя
22.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.00 Сериал «24»
01.00 Музыка для 

взрослых
03.30 Как уходили кумиры. 

Игорь Тальков
04.30 Х/ф «Знахарь»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Ответный ход»
09.10, 10.50 Х/ф «Лицевой 

счет»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.45 События
13.55 «Взрослые люди»
14.30 Сериал «Огнеборцы»
15.30 «Клуб юмора»
16.50 Петровка, 38
17.15 Х/ф «Черноморочка»
19.15 Д/ф «Завербуй меня, 

если сможешь»
20.55 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
23.05 Таланты и по-

клонники. Иннокентий 
Смоктуновский

00.35 Х/ф «Приезжая»
02.35 Д/ф «Когда уходят 

любимые»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Штрафной удар»
07.40 Х/ф «Свой парень»
09.00 Х/ф «Объяснение в 

любви»
11.55 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
13.45 Х/ф «Горячий снег»
15.40 Х/ф «А зори здесь 

тихие»
19.15 Х/ф «Взорванный ад»
21.10 Х/ф «Дон Сезар Де 

Базан»
00.00 Х/ф «Жена ушла»
01.40 Х/ф «Поцелуй»
03.00 Киноляпы
04.00 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Безумцы из Скотланд-
Ярда»

10.45, 18.45, 02.45 Боевик 
«Десантура. Никто 
кроме нас»

11.45, 19.45, 03.45 Драма 
«Лопе де Вега: распут-
ник и соблазнитель»

13.35, 21.35, 05.35 Мело-
драма «Коко Шанель»

15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Ловушка»

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

рая крепость» 4 с. «Дом 
с привидениями» ч.1

06.05, 10.05, 14.05 М/
сериал «Самый малень-
кий гном», «Рисунок 
на песке», «Фунтик и 
огурцы», «Богатырская 
каша»

07.00 М/сериал «По-
кахонтас» 10, 11.00 с., 
«Как один мужик двух 
генералов прокормил», 
«Старая лестница»

08.00, 12.00 «Азбука 
денег», «Контакт», 
«Как Ниночка царицей 
стала»

15.00 Х/ф «Старая 
крепость» 5 с. «Дом с 
привидениями» ч.2

16.05 М/сериал «Винни-
Пух» ф.1, «Ваня и 
крокодил», «Огуречная 
лошадка», «Комаров», 

«Хвастливый мышонок»
17.00 М/сериал «По-

кахонтас» 11 с., «Седой 
медведь», «Козленок»

18.00 «Азбука денег», «Еще 
раз про квартет»

наше КИно
07.00 Х/ф «Ранние жу-

равли»
09.00 Х/ф «Разборчивый 

жених»
11.00 Х/ф «Бродячий 

автобус»
13.00 Х/ф «Валерий Чкалов»
14.30 Х/ф «Туманность 

Андромеды»
16.00 Х/ф «Чужая»
17.30 Х/ф «На помощь, 

братцы!»
19.00 Х/ф «Журналист» ч.1 

«Сад и весна»
21.00 Х/ф «Побег на край 

света»
23.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
01.00 Х/ф «Новенькая»
02.30 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
04.00, 05.30 Х/ф «И на кам-

нях растут деревья»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Клиника 

смерти»
08.00 Х/ф «Друзья-бегуны»
10.00, 02.00 Х/ф «Двое в 

дороге»
12.00, 04.00 Х/ф «Неотраз-

имая Тамара»
14.00 Х/ф «Охота на 

индюшек»
16.00 Х/ф «Американские 

жиголо»
18.00 Х/ф «Трон»
20.00 Х/ф «Любовь. 

Инструкция по при-
менению»

22.10 Х/ф «Ночь страха»
00.00 Х/ф «Человеческий 

контракт»

ноСтальГИЯ
05.00 «И в шутку, и 

всерьез»
05.40 Фильм-концерт «...

Дин Рид... Монолог»
06.10, 12.25, 18.10, 00.00 

М/ф «Волшебник из-
умрудного города»

06.35, 12.50, 00.30 Х/ф 
«Каникулы Кроша»

07.55 «Сиди и смотри»
08.10 «Конкурс в магазине 

«Мелодия»
09.00, 15.00, 03.00 «Рож-

дённые в СССР»
10.15 Фильм-концерт 

«Если б знали вы, как 
мне дороги...»

11.00 «Камера смотрит 
в мир»

11.50 «Возможно все»
14.00, 20.00 «Что хочу, то и 

пою». Концерт Ларисы 
Долиной

16.00 «Все начинается с 
любви...»

17.00 «Арт-курьер»
17.40 «Будильник»
18.40 Телеспектакль 

«Трактирщица»
21.00 «Колба времени»
22.05 Программа «ТЕМА»
23.00 «Бесноватый из 

Висконсина»
23.30 «Это было, было...». 

Поет Георг Отс
01.50 «Мастера искусств». 

Алла Тарасова
04.00 Киноконцерт «Сни-

му рыцаря или Рыцари 
не сдаются!»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 3 с.
20.00 Сериал «Надежда». 

4 с.
21.00 Сериал «Паутина - 

2». ф.2 «Ненастоящий 
полковник». 1 с.

22.00 Х/ф «Хмель». 3 с. ф.2. 
«Исход». 2 часть

23.30 Сериал «Рэкет». 1 с.
01.00 Сериал «Господа 

присяжные». 4 с.
02.00 Сериал «Надежда». 

5 с.
03.00 Сериал «Паутина - 

2». ф.2 «Ненастоящий 
полковник». 2 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Заводила»
05.00 Боевик «Повелитель 

бури»
07.15 Драма «Погребен-

ный заживо»
09.00 Драма «Капоте»
11.00 Комедия «Моя 

первая свадьба»
13.00 Драма «Наука сна»
15.00 Боевик «В ловушке 

времени»
17.00 Комедия «Законы 

привлекательности»
19.00 Драма «Истинные 

цвета»
21.10 Приключения 

«Выжить»
23.30 Боевик «Бегущий 

человек»
01.20 Научная фантастика 

«Сквозь горизонт»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галакти-

ческий футбол»
06.30, 07.00, 07.30 М/

сериал «Бен 10. Ино-
планетная сверхсила»

08.00, 18.00 «Из всех 
орудий»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 00.40 «Проспорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00 «Убойное видео»
10.50 «Сумасшедшее 

видео по-украински 
New»

11.35 Х/ф «Между ангелом 
и бесом»

13.55 Х/ф «Нация пришель-
цев. Наследие Юдара»

15.55 Секретная 
территория.»Тайны 
мира. Подземные 
города»

17.00 «Заговор куклово-
дов. Кто спасет Землю?»

19.00 Чемпионат Украины 
по футболу. 4 Тур. 
«Кривбас - Динамо» 
(прямая трансляция)

21.20, 22.30 Сериал «По-
бег» (2)

23.40 Сериал «Секретные 
материалы-5» (2)

00.45 Х/ф «Основной 
инстинкт-2. Жажда 
риска» (3)

03.20, 04.10, 05.00 Сериал 
«Иван да Марья»

05.50 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «СуперМак-

Грубер»
06.00 Боевик «Преступные 

связи»
08.00 Триллер «13»
10.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
11.40 Научная фантастика 

«Особь 3»
13.40 Комедия «Манхэт-

тенский проект»
15.50 Драма «Ложное ис-

кушение»
18.20 Приключения 

«Новые приключения 
Билла и Тэда»

20.00 Детектив «Идеаль-
ный побег»

22.00 Триллер «Рэмбо 4»
00.00 Мягкая эротика 

«Ангельские глазки»
01.00 Мягкая эротика 

«Жребий любви»
02.15 Мягкая эротика 

«Грудастые крошки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.05 Сериал «На 

ножах», 5 с.
04.50 Сериал «Сваты-3», 

4 с.
05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.50 Боевик «Бой с 
тенью»

08.00 Х/ф «Иваново 
детство»

09.35 Комедия «Светлая 
личность»

12.00 Сериал «Щит и меч», 
закл

13.15 Мелодрама «Дочки-
матери»

14.55 Х/ф «Лимонный торт»
15.15 Трагикомедия 

«Большой капкан, или 
Соло для кошки при 
полной луне»

16.50 Х/ф «Таёжный роман»
20.00 Сериал «На ножах», 

6 с.
21.00 Боевик «Бой с 

тенью-2: Реванш»
23.10 Комедия «Яблоко 

раздора»
00.45 Детектив «Незакон-

ченный ужин»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Кето и 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Пока без-

умствует мечта»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Хорошо 

сидим»
21.15 Комедия «Игра на 

миллионы»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.45, 00.00 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.15, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 13.25, 14.45 

«Ukrainian Fashion 
Week»

09.25, 16.00 М/сериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

10.25 «Трудный вопрос»
11.40 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Лица вещей»
20.20 «Тур-Гламур»
21.05 Разговоры про это
22.00 Х/ф «Без свидетелей»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Кабмин на 
связи 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:45 Позиция
19:45 – 20:00 Так было

трК «КрИворІЖЖЯ»

П’ятниця, 3 серпня
Cхід 5.29 Захід 20.39
Тривалість дня 15.10

Схід 20.47 
Захід 7.06

РибиОнуфрій, Симеон
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трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 08.00, 09.00, 

09.20, 18.30, 19.25 
Погода

06.10 М/ф
06.20 Мир православия
07.00 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.45 Олимпийский 

вызов
08.05 Это было недавно, 

это было давно. 
А.Миронов

09.05 Школа юного супе-
рагента

09.30, 15.05, 18.45, 00.15 
Олимпийские страсти

11.00 Олимпиада-2012. 
Триатлон

13.30 Олимпиада-2012. 
Академическая гребля

14.40 Олимпиада-2012. 
Стрельба (винтовка)

15.00, 00.00 Олимпийские 
новости

16.00 Олимпиада-2012. 
Прыжки на батуте

18.10 Олимпиада-2012. 
Бокс

19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олим-
пийские новости

19.30 Олимпийские стра-
сти. Легкая атлетика. 
Ходьба. Велоспорт

20.50 Мегалот
20.55 Обратная связь
21.00, 02.10 Итоги дня
21.20 Олимпийские стра-

сти. Легкая атлетика. 
Бокс. Фехтование

22.35 Суперлото, Тройка, 
Кено

22.45 Олимпийские стра-
сти. Легкая атлетика. 
Семиборье

00.05 Телемост Киев-
Лондон

00.30 Олимпиада-2012. 
Плавание

02.00 Олимпиада-2012. 
Дайджест дня

02.35 Сериал «Отдел 
убийств» 3,4с

Канал «1+1»
06.15 М/ф «Смурфы» (1)
07.00 «Настоящие врачи 

- 2»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15 М/сериал «Русалоч-

ка - 3» (1)
10.40 М/сериал «Тимон и 

Пумба» (1)
11.05 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»
11.55 «Десять шагов к 

любви - 2»
13.05 Х/ф «Блондинки в 

законе» (1)
14.55 Х/ф «Как отбить не-

весту» (1)
17.05 Сериал «Гаишники»
19.30, 05.30 ТСН: 

«Телевизионная служба 
новостей»

20.00 Х/ф «Степные 
дети» (1)

00.15 Х/ф «Мы. Верим в 
любовь» (2)

02.30 Х/ф «Геймер» (2)
03.50 Х/ф «Обитель зла» (2)

Интер
05.30 «Парк автомобиль-

ного периода»
05.55 Сериал «Девочка с 

севера» (1)
09.25 «Городок»
10.00 «Самый умный»
12.00 «ДОстояние РЕспу-

блики». Песни Игоря 
Николаева

14.10 Х/ф «Откройте, это 
я» (1)

18.00 Международный 
фестиваль юмора 
«Юрмалина-2011»

20.00, 02.20 «Подроб-
ности»

20.30 «Вечерний Киев»
22.40 «Битва компози-

торов»
00.05 Х/ф «Презумпция 

невиновности» (2)
02.50 Д/ф «Я буду вам 

сниться. Никита Михай-
ловский»

03.40 Д/ф «Жадность. Осто-
рожно, ремонт!»

ICTV
05.05, 05.40 Погода

05.10 Факты
05.45 Другой футбол
06.15 Козырная жизнь
07.00 Сериал «Полицей-

ская академия»
08.45 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.25 Стоп-10
12.25 Провокатор. Спец-

выпуск
13.35 Спорт
13.40 Твой счет
14.40 Смотреть всем!
15.45 Х/ф «После заката»
17.40 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Бондиана: 

«Золотой глаз»
21.45 Х/ф «Зажги этим 

летом!»
23.20 Наша Russia
00.15 Голые и смешные
01.15 Х/ф «Воины света» (2)
02.55 Сериал «Тринад-

цатый»
04.25 ПроЦiкаве
05.00 Свiтанок

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

тележурнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Д/ф «Маленькая го-

рячая Родина» 5 часть
10.50 Д/ф «Микола Ма-

щенко. Незавершений 
портрет»

11.20 «Сад. Огород. 
Цветник»

11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20, 03.15 Д/ф «Человек 

с киноаппаратом» 1 
категория

18.30 Фильм-концерт 
«Усадьба Jazz»

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Вкусы культур»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Д/ф «Експертиза... 

Страта божевiллям»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 «Я и мой дом»
23.00 «Моє весiлля»
23.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Х/ф «Джульбарс» 1 

категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.20 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55 Интуиция
09.00 М/сериал «Утиные 

истории»
09.35 М/сериал «Пингви-

ны из Мадагаскара»
10.00 КабриоЛето
11.00 Пикник
12.00 Новый взгляд
13.00 Кухня на двоих
14.00 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.35 Х/ф «Это все она»
17.35 Х/ф «Любовь на 

острове»
19.25 Х/ф «Чего хочет 

девушка»
21.20 Х/ф «Киллеры»
23.20 Х/ф «Дневник карье-

ристки»
01.30 Спортрепортер
01.35 Сериал «Сердце-

едки»
03.05 Зона ночi Культура
03.10 Iван Франко
04.05, 05.00, 05.30 Зона 

ночi
04.10 Загублений рай
05.05 Драй Хмара останнi 

сторiнки

СтБ
05.10 «Наши любимые М/

фы: Казаки» (1)
06.00, 01.25 Х/ф «Человек-

амфибия» (1)

07.40 «Караоке на Майдане»
08.40 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
08.50 «Едим дома»
10.00 Х/ф «Не может 

быть!» (1)
12.05 «Невероятная 

правда о звездах»
14.50 «Звездная жизнь. 

Заклятые подруги»
15.55 «Звездная жизнь. 

Война за наследство»
17.00 «Звездная жизнь. 

Брачные рекордсмены»
18.00 Х/ф «Время счастья» (1)
20.10 Х/ф «Время сча-

стья-2» (1)
22.10 «Моя правда. Влади-

мир Пресняков»
23.15 «Моя правда. Митя 

Фомин. Беспризорный 
шоу-бизнеса»

00.20 «Моя правда. Война 
и мир Федора и Сергея 
Бондарчуков»

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.20, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 16.20 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50 М/фы
09.00, 21.35 В гостях у 

Дмитрия Гордона. Ста-
нислав Говорухин

10.05 Х/ф «Капитан Немо»
14.20 Арт City
15.00 За семь морей
16.45 Дневник для роди-

телей
17.10, 02.10 Концерт 

Лаймы Вайкуле
18.15 Кумиры
18.30, 01.45 Социальный 

пульс выходных
19.00 Самые загадочные 

места Земли
20.00, 02.50 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.40 Ясновидящий про-
рок Третьего Рейха или 
шарлатан

22.40 Кинофан: Х/ф «В 
ожидании Миллера»

00.40 Х/ф «Летние за-
бавы» (3)

03.20 Неизвестная 
оккупация

04.10 Социальный статус: 
ваша пенсия

04.50 Чудаки
05.45 Экстремикс

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 М/сериал «Черный 

плащ»
10.35 Дикие и смешные
11.00 Крутоны
11.35 Сериал «Моя пре-

красная няня»
13.45 Х/ф «Нецелованная»
15.55 Королева бала 2
17.00 Х/ф «Артур и мини-

путы»
19.05 Х/ф «Один дома 4»
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.05 Х/ф «Чужие» (2)
00.55 Х/ф «Дориан Грей» (3)
02.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.10 События Спорт
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
07.25, 14.00 Сериал «Ин-

терны» (1)
08.00 Х/ф «Бетховен - 4» (1)
10.00 Тайны звезд
11.00, 03.50 Сериал «До-

рожный патруль - 4» (1)
15.10 Сериал «Ребенок 

пополам» (1)
18.00, 19.20 Сериал 

«Игра» (1)
22.30 Сериал «Бежать» (1)
00.20 Сериал «Час Волко-

ва» (2)
02.10 Х/ф «Я всё еще знаю, 

что вы сделали про-
шлым летом» (3)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 
13.10, 17.20, 00.35, 01.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Не первый взгляд»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10 «История успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25 «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»
07.25 Х/ф «Силач Санта-

Клаус» (1)
09.25, 12.55 Сериал «Кон-

вой PQ-17»
11.30 «Речовий доказ». 

Преступник по почте
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
15.00 Сериал «Эра стрель-

ца - 3»
19.00 Сериал «Тайны 

следствия - 10» (1)
00.00 «Случайный сви-

детель»
00.25 Х/ф «Война миров» 

(2)
02.20 «Речовий доказ»
03.30 «Агенты влияния»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.05 М/фы
09.00 М/ф «Приключения 

мишек Гамми(1)
10.00 М/ф «Винни Пух: 

Весенние денечки с 
малышом Ру» (1)

11.10 «Званый ужин»
12.10 Сериал «Только ты»
17.00 «Секреты судьбы»
18.00 Х/ф «Давайте по-

танцуем» (1)
20.05, 01.15 Сериал «Ко-

рабль»
21.50 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
02.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.20 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55 Интуиция
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Любимая работа»
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»
15.35 Х/ф «Это все она»
17.35 Х/ф «Любовь на 

острове»
19.25 Х/ф «Чего хочет 

девушка»
21.20 Х/ф «Киллеры»
23.20 Х/ф «Дневник карье-

ристки»
01.30 Спортрепортер
01.35 Сериал «Сердце-

едки»
03.05 Зона ночi Культура
03.10 Iван Франко
04.05, 05.00 Зона ночи
04.10 Загублений рай
05.05 Драй Хмара останнi 

сторiнки
05.30 Зона ночi

Планета-СнГ
05.00, 13.30 «Вся Россия»
05.15 «Юрмала»
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Вести
07.20 Х/ф «Шутить изво-

лите?»
08.50 «В мире животных»
09.20 «Субботник»
10.20 Х/ф «С приветом, 

Козаностра»
12.05 «Эдита Пьеха»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.40 «Честный детектив»

14.10 «Искатели»
15.05, 01.00 Х/ф «Чужая 

родня»
17.05, 02.40 «Субботний 

вечер»
19.30 Х/ф «Ящик Пандоры»
23.10 Х/ф «Дуэль»
04.10 «Городок». Дайд-

жест

нтв-МИр
04.55 «Мальвина Кыш 

собирает друзей»
06.40 «Безумный день»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 «Просто цирк»
07.55 «Главная дорога»
08.30 «Эксклюзив» «Алена 

Бабенко. «Повороты 
судьбы»

09.20 «Русская начинка»
09.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.55 «Квартирный 
вопрос»

12.25 Сериал «Дорожный 
патруль-4». «Удар на 
опережение», «Опас-
ные долги»

14.15 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

15.05 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-10» 
«Плёвое дело»

16.05 «Очная ставка»
17.05 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

17.45 «Музыкальные 
истории»

18.30 «Луч света»
19.00 «Самые громкие 

русскиесенсации»
20.45 «Ты не поверишь!»
21.35 Сериал «Погоня 

за тенью» «Выкуп», 
«Затмение»

23.30 «Профессия - ре-
портер»

00.05 Сериал «Час Волко-
ва» «Простая жизнь», 
«Укол воздухом»

01.55 «Летний Суперстар: 
Песни о любви»

03.40 «Кремлёвские по-
хороны»

04.30 Сериал «Адвокат». 
«Детские игры», «Вы-
игрыш», «Пагубная 
страсть»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.15 Х/ф «Стюардесса»
06.50 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Эпоха «Пьеха»
12.15 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт Эдиты Пьехи
14.00 «Афган. Точка невоз-

врата»
16.00, 18.15 Сериал «Хи-

романт»
19.15 «КВН». Премьер-лига
21.00 «Время»
21.25 «Елена Исинбаева. 

Девушка с шестом»
22.35 Х/ф «Жестокий 

романс»
01.30 Х/ф «Цветы от по-

бедителей»
03.10 Х/ф «Спорт, спорт, 

спорт!»
04.30 Х/ф «Мелочи жизни»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Х/ф «Мелочи жизни»
04.15 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
05.50 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «Эпоха «Пьеха»
09.15 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт Эдиты Пьехи
11.05 Х/ф «Одиноким 

предоставляется обще-
житие»

12.35 «Афган. Точка невоз-
врата»

14.25 Сериал «Хиромант»
15.00 Вечерние новости
15.15 «Хиромант»
16.25 «КВН». Премьер-лига
18.00 «Время»
18.25 «Елена Исинбаева. 

Девушка с шестом»
19.25 Х/ф «Любовь зла»
21.20 Х/ф «Комедия давно 

минувших дней»
22.45 Х/ф «Сапоги всмятку»
00.10 Х/ф «Ох, этот 

ужасный, ужасный 
телевизор»

01.40 Х/ф «Спорт, спорт, 
спорт!»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 М/фы

08.00 «Вечерние новости 
из Америки»

09.00 «Клинч»
10.00, 11.00 Сериал «Сы-

щик Самоваров»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 Х/ф «И снова утро»
14.30 «Живое слово»
15.00, 02.00 Сериал «Горы-

ныч и Виктория»
16.00, 01.00 «Американ-

ский ликбез. Американ-
ская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет-2»
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00, 22.00 Сериал «Пере-

дел. Кровь с молоком»
21.00 «Израиль за неделю»
23.00 Х/ф «Баламут», М/фы 

для взрослых
01.30 «М/фы для взрослых»
03.00 Х/ф «И снова утро», 

х/ф «Объездчик»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 13.30, 04.00 Экс-

периМентальный
07.30 Звериная работа
08.30 Об избранниках
09.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
11.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
11.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
12.00 Как уходили кумиры. 

Наталья Медведева
12.30 Как уходили кумиры. 

Ролан Быков
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00, 14.30 Вокруг света
15.30 Эксперимент
16.30 Политклуб Виталия 

Портникова
18.30 Удивительные 

парки развлечений
19.30, 03.00 Безумная 

неделя
20.30 Мама, я в эфире!
21.30 Лекции и события
23.30 Кеннеди, конец не-

винности
01.30 Музыка для 

взрослых
04.30 Х/ф «Профессор 

Вилчур»

тв Центр
04.15 Марш-бросок
04.50, 08.45 Мультпарад
05.25 Х/ф «Осторожно - 

Василёк!»
06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Д/ф «Ящерица-

гигант»
09.25, 10.45 Х/ф «Афган-

ский призрак»
10.30, 16.30, 18.00, 20.00, 

22.20 События
16.45 Петровка, 38
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока»
18.05 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно 
секретно»

20.20 Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

22.40 Х/ф «Близкий враг»
00.20 Х/ф «Благочестивая 

куртизанка»
02.35 Д/ф «Завербуй меня, 

если сможешь»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.20 Саундтреки
06.30 Х/ф «Инспектор Гулл»
09.05 Х/ф «Квартет Гвар-

нери»
10.25 Х/ф «Опасные 

друзья»
12.10 Х/ф «Черный треу-

гольник»
16.20 Х/ф «Ошибка рези-

дента»
19.20 Х/ф «Судьба рези-

дента»
22.30 Х/ф «Хороший, 

плохой, злой»
01.35 Х/ф «На несколько 

долларов больше»
03.40 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма «В 

кольце обмана»
10.45, 18.45, 02.45 Комедия 

«Любовь и сигареты»
12.35, 20.35, 04.35 Драма 

«Ад посреди города»
14.15, 22.15, 06.15 Боевик 

«На линии огня»
15.10, 23.10, 07.10 Драма «За-

пятнанная репутация»

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

рая крепость» 5 с. «Дом 
с привидениями» ч.2

06.05, 10.05, 14.05 М/сериал 
«Винни-Пух» ф.1, «Ваня и 
крокодил», «Огуречная 
лошадка», «Комаров», 
«Хвастливый мышонок»

07.00 М/сериал «Покахон-

тас» 11, 11.00 с., «Седой 
медведь», «Козленок»

08.00, 12.00 «Азбука 
денег», «Еще раз про 
квартет», «Доверчивый 
дракон»

15.00 Х/ф «Старая кре-
пость» 6 с. «Город у 
моря» ч.1

16.05 М/сериал «Винни-
Пух идет в гости», ф.2, 
«Мой друг зонтик», «В 
стране невыученных 
уроков», «Про щенка»

17.00 Х/ф «Кольца Альман-
зора»

18.05 М/ф «Кошкин дом», 
«Крашеный лис»

наше КИно
07.00 Х/ф «Журналист» ч.1 

«Сад и весна»
09.00 Х/ф «Побег на край 

света»
11.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
13.00 Х/ф «Новенькая»
14.30 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка»
16.00, 17.30 Х/ф «И на кам-

нях растут деревья»
19.00 Х/ф «Шельменко-

денщик»
21.00 Х/ф «Завтра была 

война»
23.00 Х/ф «Одиножды 

один»
01.00 Х/ф «Любить...»
02.30 Х/ф «Миллионы 

Ферфакса»
04.00, 05.30 Х/ф «Трое 

в лодке, не считая 
собаки»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Охота на 

индюшек»
08.00 Х/ф «Американские 

жиголо»
10.00, 02.10 Х/ф «Трон»
12.00, 04.00 Х/ф «Любовь. 

Инструкция по при-
менению»

14.10 Х/ф «Ночь страха»
16.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
18.00 Х/ф «Виновен вне 

подозрений»
20.00 Х/ф «Во всей красе»
22.00 Х/ф «Американец»
00.00 Х/ф «Невинный»

ноСтальГИЯ
05.00 «Камера смотрит 

в мир»
05.50 «Возможно все»
06.25, 12.10, 00.15 М/ф 

«Волшебник изумруд-
ного города»

06.50, 00.40 Х/ф «Каникулы 
Кроша»

08.00, 14.00 «Что хочу, то и 
пою». Концерт Ларисы 
Долиной

09.00, 03.00 «Рождённые 
в СССР»

10.00 «Все начинается с 
любви...»

11.00 «Арт-курьер»
11.40 «Будильник»
12.40 Телеспектакль 

«Трактирщица»
15.00 «Колба времени»
16.05 Программа «ТЕМА»
17.00 «До и после...»
18.20 «Необыкновенный 

концерт»
19.55 «Под знаком зодиака. 

Лев»
21.00 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец?»
22.10 «Наш любимый 

детектив»
23.05 «И в шутку, и 

всерьез»
23.45 Фильм-концерт «...

Дин Рид... Монолог»
01.55 «Сиди и смотри»
02.10 «Конкурс в магазине 

«Мелодия»
04.15 Фильм-концерт 

«Если б знали вы, как 
мне дороги...»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 4 с.
20.00 Сериал «Надежда». 

5 с.
21.00 Сериал «Паутина - 

2». ф.2 «Ненастоящий 
полковник». 2 с.

22.00 Сериал «Рэкет». 1 с.
23.30 Сериал «Рэкет». 2 с.
01.00 Сериал «Господа 

присяжные». 5 с.
02.00 Сериал «Надежда». 

6 с.
03.00 Сериал «Паутина - 

2». ф.2 «Ненастоящий 
полковник». 3 с.

TV 1000
03.00 Боевик «В ловушке 

времени»
05.00 Драма «Капоте»
07.10 Комедия «Яйцего-

ловые»
09.00 Драма «Наука сна»
11.00 Комедия «Законы 

привлекательности»
12.50 Драма «Спроси у 

пыли»
15.00 Драма «Истинные 

цвета»
17.10 Драма «Сексоголик»

19.00 Комедия «Дорожное 
приключение»

21.00 Боевик «Бегущий 
человек»

23.00 Научная фантастика 
«Сквозь горизонт»

01.00 Драма «Психоана-
литик»

«2+2»
08.00, 05.15 «М/фы»
08.55, 09.35 М/сериал 

«Генератор Рекс»
09.55 «Проспорт»
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.40 Х/ф «Ас из асов»
15.55, 17.00, 18.30, 19.40 Се-

риал «Мужской сезон»
20.50 Чемпионат Украины 

по футболу. 4 Тур. «Кар-
паты - Таврия» (прямая 
трансляция)

23.00 Х/ф «Газонокосиль-
щик-2» (2)

01.00 Х/ф «Динотопия. 
Аутсайдеры» (2)

02.45, 03.35, 04.25 Сериал 
«Иван да Марья»

TV1000 AcTIon
04.00 Комедия «Манхэт-

тенский проект»
06.05 Драма «Ложное ис-

кушение»
08.30 Приключения 

«Новые приключения 
Билла и Тэда»

10.10 Драма «Команда из 
штата Индиана»

12.15 Детектив «Идеаль-
ный побег»

14.00 Комедия «Замужем 
за мафией»

16.00 Боевик «Победители 
и грешники»

18.00 Фильм ужасов 
«Битва в пустыне»

20.00 Драма «Макбет»
22.00 Драма «Заноза»
00.00 Мягкая эротика 

«Жребий любви»
01.15 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви»
02.10 Мягкая эротика «Без 

трусиков»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Сериал «На ножах», 

6 с.
04.50 Боевик «Бой с 

тенью-2: Реванш»
07.05 Сказка «Волшебник 

Изумрудного города»
08.15 Мюзикл «31 июня»
10.30 Х/ф «Дуэль»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Комедия «Где бы ни 

работать...»
13.15 Детектив «Прощаль-

ная гастроль «Артиста»
14.35 Комедия «Кадриль»
16.00 Мелодрама «Школь-

ный вальс»
17.35 Комедия «Тариф 

новогодний»
20.00 Боевик «Бой с 

тенью - 3»
22.05 Мюзикл «Дульсинея 

Тобосская»
00.15 Драма «В четверг и 

больше никогда»
01.50 Комедия «Всё 

сначала!...» 

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Музыкаль-

ная история»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Хорошо 

сидим»
13.00 Гуморины из торбины
15.00 Комедия «О бедном 

гусаре замолвите 
слово» 1 с.

18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Барханов 

и его телохранитель»

mAXXI-TV
06.30, 08.40, 17.25, 00.35 

MaxxiМузыка
07.45, 17.50 «Сбросим 

лишнее»
08.05 «Сделано руками»
09.00 «Выдающиеся 

мужчины»
09.10, 19.05 Йога
09.50, 12.20, 14.50 СоюзМ/ф
10.25, 12.50 Все про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Воспитание до-

машних животных»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
18.10 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.25 «Игры сильнейших»
19.50 «По ту сторону звезд»
20.55 «Женские откро-

вения»
21.40 «КиноМакси»
22.20 Х/ф «Однажды в 

Голливуде» II

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:45 Позиция
09:45 – 10:00 Так было 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 4 серпня
Cхід 5.30 Захід 20.37
Тривалість дня 15.07

Схід 21.09
Захід 8.20

Риби
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 08.40, 14.15, 

18.30, 19.30 Погода
06.10 М/ф
06.20 Шаг к звездам
07.00 Это было недавно, 

это было давно. 
Е.Шифрин

07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.45 Олимпийский 

вызов
09.00 Смешной и еще 

смешнее
09.25 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.00 Страну - народу
10.15, 14.20, 15.05, 18.45, 

00.15 Олимпийские 
страсти

12.00 Олимпиада-2012. 
Теннис

14.30 Олимпиада-2012. 
Стрельба (пистолет)

15.00, 00.00 Олимпийские 
новости

16.00 Олимпиада-2012. 
Спортивная гимнастика

18.10 Олимпиада-2012. 
Борьба греко-римская

19.00 В ПЕРЕРЫВЕ: Олим-
пийские новости

19.35 Олимпийские 
страсти. Борьба греко-
римская

20.50 Главный аргумент
21.00, 02.10 Итоги недели
21.15 Олимпийские стра-

сти. Легкая атлетика
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Олимпийские стра-

сти. Легкая атлетика. 
Парусный спорт

00.05 Телемост Киев-
Лондон

00.30 Олимпиада-2012. 
Бокс

01.00 Олимпиада-2012. 
Фехтование

01.30 Олимпиада-2012. 
Прыжки в воду

02.00 Олимпиада-2012. 
Дайджест дня

02.30 After Live (За кулиса-
ми Шустер-Live)

02.50 Сериал «Отдел 
убийств» 5,6с. (закл.)

Канал «1+1»
06.00 Х/ф «Как стать 

крутым» (1)
07.45 М/ф (1)
08.05 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.15 М/сериал «Русалоч-

ка - 3» (1)
10.40 М/сериал «Тимон и 

Пумба» (1)
11.05 «Четыре свадьбы»
12.40, 14.55, 17.05 Сериал 

«Гаишники»
19.30 «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Х/ф «Служебный 

роман» (1)
23.40 «Светская жизнь»
00.40 «ТСН-неделя»
01.35 Х/ф «Весна сорок 

первого» (2)
03.10 Х/ф «Мы. Верим в 

любовь» (2)
05.00 Х/ф «Как отбить не-

весту» (1)

Интер
04.55 «Самый умный»
06.20, 03.25 Д/ф «Людмила 

Касаткина. Укротитель-
ница»

07.25 Х/ф «Укротительница 
тигров» (1)

09.30 «Школа доктора 
Комаровского»

10.05 Х/ф «Счастье по 
контракту» (1)

12.00 «Вечерний Киев»
14.00 Х/ф «Адель» (1)
16.10 Сериал «Гадкий 

утенок» (1)
20.00 «Подробности»
20.25 Х/ф «Сделка» (1)
22.55 Х/ф «Одиночка» (2)
01.05 Подробности
01.30 Х/ф «Сны» (2)
02.40 Д/ф «Поле Чудес. 

МММ возвращается»
04.20 «Знак качества»

ICTV
05.40, 06.00 Погода
05.45 Факты
06.05 Квартирный вопрос
06.55 Анекдоты по-

украински

07.20 Дача
07.50 Твой счет
08.50 Смотреть всем!
09.55 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Максимум в Украине
13.45, 23.35 Наша Russia
14.00 Х/ф «Зажги этим 

летом!»
15.55 Х/ф «Бондиана: 

«Золотой глаз»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Бондиана: «Зав-

тра не умрет никогда»
21.35 Х/ф «После заката»
23.55 Х/ф «Призрак дома 

на холме-2: Возвраще-
ние» (2)

01.30 Х/ф «Воины света» (2)
03.00 Интерактив. Еже-

недельник
03.15 Удержаться в 

кресле
04.05 ПроЦiкаве
04.40 Свiтанок

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Джульбарс» 1 

категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Д/ф «Експертиза... 

Страта божевiллям»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Член 

правительства» 1 
категория

18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 Д/ф «Микола Ма-

щенко. Незавершений 
портрет»

19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 М/ф
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я и мой дом»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.30 Сериал «Последний 

аккорд»
06.15 Клипсы
06.35, 08.00 Интуиция
07.45 Церковь Христова
09.05 М/сериал «Утиные 

истории»
09.40 М/сериал «Пингви-

ны из Мадагаскара»
10.00 Кто сверху?
11.55 Мачо не плачут
12.45 Шуры-Амуры
13.50 Светлые головы. 

Летние игры
14.55 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.55 Х/ф «Киллеры»
18.00 Х/ф «Розовая пан-

тера-2»
19.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова»
22.10 Х/ф «Гарольд и Кумар 

уходят в отрыв» (2)
00.05 Спортрепортер
00.10 Х/ф «Чего хочет 

девушка»
02.15 Сериал «Сердце-

едки»
03.45 Зона ночi Культура
03.50 Микола Лисенко
04.40 Перетворення
04.55, 06.00 Зона ночi
05.00 Розквiт українського 

кiно

СтБ
05.10 «Наши любимые М/

фы: Казаки» (1)
06.45, 01.10 Х/ф «Мимино» 

(1)
08.45 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
08.55 «Едим дома»
10.45, 00.05 «Невероятные 

истории любви»
11.45 «Караоке на Май-

дане»

12.45 «Звездная жизнь. 
Звездные трагедии»

13.45 «Русские сенсации. 
Замуж за олигарха»

14.45 Х/ф «Время счастья» 
(1)

16.55 Х/ф «Время сча-
стья-2» (1)

19.00 «Битва экстрасен-
сов»

20.05 Х/ф «Любовь на два 
полюса» (2)

22.05 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь» (1) 

тонИС
06.00, 05.20 Чудаки
06.25, 14.10, 16.55 М/фы
06.40 Ясновидящий про-

рок Третьего рейха или 
шарлатан

07.35, 20.35 Светские 
хроники

08.00 Социальный пульс 
выходных

08.40, 12.15, 16.10, 18.55, 
20.05 Погода

09.00 Воспитание дете-
нышей

10.00, 02.40 Ронин. 
Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.45 Ф-стиль
11.10 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Станислав 
Говорухин

12.20 Х/ф «Как поссори-
лися Иван Иванович 
с Иваном Никифоро-
вичем»

14.30 За семь морей
15.20, 20.00 Цивилизация 

Incognita
15.30 Арт City
17.10 Неизвестная 

планета
17.55, 01.55 Будь в курсе!
18.30, 02.15 Мир за неделю
19.00 Самые загадочные 

места Земли
20.10 Кумиры
21.00, 03.10 Прощай! 

Прости... ХХ век
21.55 Кинофан: Х/ф «Вот 

я стал богатый сэр и 
приехал в ЭСЭСЭР»

23.30 Концерт звезд рос-
сийской и зарубежной 
эстрады

00.30 Х/ф «Желания 
плоти» (3)

03.50 Неизвестная 
оккупация

04.40 Социальный статус: 
ваш дом

05.50 Экстремикс

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 М/сериал «Черный 

плащ»
10.35 М/сериал «Приключе-

ния капитана Врунгеля»
11.35 Х/ф «Нецелованная»
13.45 Крутоны
14.20, 20.00 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
15.10 Х/ф «Артур и мини-

путы»
17.10 Х/ф «Один дома 4»
19.00 Королева бала 2
21.45 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.15 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» (2)
01.25 Дурнев + 1
01.50 Х/ф «Чудо на 34-й 

улице»
03.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.40 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10 Х/ф «Бетховен - 5» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00, 04.10 Сериал «До-

рожный патруль - 4» (1)
13.50, 20.30, 21.50 Сериал 

«Интерны» (1)
16.00 Сериал «Ребенок 

пополам» (1)
17.50, 19.30 Сериал 

«Игра» (1)
19.00, 03.40 События 

недели
00.00 Сериал «Час Волко-

ва» (2)
01.50 Х/ф «Я всегда буду 

знать, что вы сделали 
прошлым летом» (3)

03.15 Чистосердечное 
признание

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.25, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

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

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 17.10, 17.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Феерия путеше-
ствий»

09.20 «Окно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
11.30 «ДМБ»
12.15 «Жизнь интересна»
13.20 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Хроника дня»
16.15, 04.40 «Фактор без-

опасности»
17.20 «Налоги»
17.25, 23.40 «Рекламная 

кухня»
18.15, 03.40 «Большая 

политика»
19.20, 02.10, 06.20 «Тема 

недели»
19.30, 20.20, 01.00, 05.15 

«Время интервью»
21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40, 04.00 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
00.30 «История успеха»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.30 Сериал «Эра стрель-

ца - 3»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Пантеон 
мозга. Ленин

12.00, 04.05 «Агенты 
влияния»

12.45 Д/ф «Почаев»
14.00 Док.сериал «Право-

славные святые»
15.00 Сериал «Тайны 

следствия - 10» (1)
19.00 Сериал «Каменская 

- 2»
23.20 Х/ф «В поисках при-

ключений» (2)
01.20 Х/ф «Спорт будуще-

го» (3)
02.55 «Речовий доказ»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.05 М/фы
09.00 М/ф «Приключения 

мишек Гамми» (1)
10.00 Х/ф «Давайте по-

танцуем» (1)
12.05 Сериал «Только ты»
15.00 Х/ф «Фото моей 

девушки»
17.00 «Секреты судьбы»
18.00 Х/ф «Потому, что я 

так хочу» (2)
20.00, 01.15 Сериал «Ко-

рабль»
21.50 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
02.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.30 Сериал «Последний 

аккорд»
06.15 Клипсы
06.35, 08.00 Интуиция
07.45 Церковь Христова
09.05 М/сериал «Утиные 

истории»
09.40 М/сериал «Пингви-

ны из Мадагаскара»
10.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.20, 19.40 «Рекламная 

кухня»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.30 «STREET STYLE»
11.55 Мачо не плачут
12.45 Шуры-Амуры
13.50 Светлые головы. 

Летние игры
14.55 Скетч-шоу «Красотки»
15.55 Х/ф «Киллеры»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Стоп-кадр»
19.00 «Новости недели»
20.00 «Реальный отпуск»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Хит-парад FM-TV»
22.10 Х/ф «Гарольд и Кумар 

уходят в отрыв»
00.05 Спортрепортер
00.10 Х/ф «Чего хочет 

девушка»
02.15 Сериал «Сердцеедки»
03.45 Зона ночi Культура
03.50 Микола Лисенко
04.40 Перетворення
04.55 Зона ночи
05.00 Розквiт українського 

кiно
06.00 Зона ночi

Планета-СнГ
05.00 «Вся Россия»
05.15 Х/ф «Ящик Пандоры»
08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Сам себе режиссер»
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 М/ф
11.30 Х/ф «Первый рейс»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Целители. Расплата 

за невежество»
14.20 «Городок»
15.15, 01.05 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»
17.05, 02.40 «Смеяться 

разрешается»
19.30 Х/ф «Наследница»
23.10 Х/ф «Сюрприз»
04.10 «Городок». Дайджест

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 «Сказки Баженова»
07.50 «Живут же люди!»
08.20 «Их нравы»
09.20 «Бывает же такое!»
09.50 «Эксклюзив» 

«Светлана Немоляева. 
Династия»

10.20 «Едим дома!»
10.55 «Дачный ответ»
12.25 Сериал «Дорожный 

патруль-3» «Расплата», 
«Нездоровая конку-
ренция»

14.15 «Развод по-русски»
15.10 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-10» 
«Ангел смерти»

16.10 «И снова здрав-
ствуйте!»

17.10 «Золотая пыль»
17.50 «Музыкальные 

истории»
18.30 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Тайный шоу-бизнес»
21.50 Сериал «Погоня за 

тенью» «Схватка... с 
того света», «Схватка. 
Большой куш»

23.45 Сериал «Час Волко-
ва» «Мать», «Даниэль»

01.35 «Ты суперстар. Бене-
фис: Юрий Айзеншпис. 
Человек, который 
зажигал звезды»

03.20 «Кремлёвские по-
хороны»

04.15 «Профессия - ре-
портер»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф «Трое из Про-

стоквашино»
06.25 Х/ф «Сердца че-

тырех»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.35 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Елена Исинбаева. 

Девушка с шестом»
13.20 «КВН». Премьер-лига
15.05 Х/ф «Воры в законе»
17.00 «Боже, какой пу-

стяк!» Концерт
18.55 Х/ф «Родня»
21.00 «Время»
21.20 «Мэрилин Монро. 

Невостребованный 
багаж»

22.45 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин»

00.45 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней»

02.10 Сериал «Сердце 
Марии»

03.00 Х/ф «Дети Ванюшина»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
04.15 Х/ф «Свидетельство 

о бедности»
05.20 «Служу Отчизне!»
05.50 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Здоровье»
07.15 «Непутевые за-

метки»
07.30 «Пока все дома»
08.25 Фазенда
09.15 Среда обитания. 

«Как найти работу»
10.05 Х/ф «Воры в законе»
11.40 «КВН». Премьер-лига
13.10 «Боже, какой 

пустяк!» Концерт 
А.Иванова и группы 
«Рондо»

14.50 «Война допингов»
15.55 Х/ф «Двойная про-

пажа»
18.00 «Время»
18.20 «Мэрилин Монро. 

Невостребованный 
багаж»

19.30 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин»

21.05 Х/ф «Цветы от по-
бедителей»

22.50 Х/ф «Дети Ванюшина»
00.25 Х/ф «Я крестный 

Пеле!»

RTVI
06.00, 08.00, 01.30 М/фы
07.00 Х/ф «Ребячий 

патруль»

09.00 «Ищем выход»
10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

Сериал «Передел. 
Кровь с молоком»

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Х/ф «Отцы и 

дети»
15.00, 02.00 Сериал «Горы-

ныч и Виктория»
16.00, 01.00 «Арт-

навигатор»
16.30 «Глобал 3000»
17.00, 05.00 Сериал 

«Стилет-2»
18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели»
21.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
23.00 Х/ф «Чича», х/ф 

«Практикант»

TBI
07.00, 13.30 ЭкспериМен-

тальный
07.30, 00.30 Звериная 

работа
08.30 Удивительные 

парки развлечений
09.30, 23.30 Мама, я в 

эфире!
10.30 Ювелир ТВ
11.30 Как уходили кумиры. 

Наталья Медведева
12.00 Как уходили кумиры. 

Ирина Бугримова
12.30 Как уходили кумиры. 

Сергей Бодров
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00, 14.30 Вокруг света
15.30 Секреты полов
16.30 Журналист и неза-

висимость
17.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
17.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
18.00 Об избранниках
19.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
20.30, 03.30 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30 Лекции и события
01.30 Кеннеди, конец не-

винности
04.30 Х/ф «Молодой лес»

тв Центр
04.15 Крестьянская 

застава
04.50 Мультпарад
05.55 Х/ф «Златовласка»
07.25 Фактор жизни
08.00 Д/ф «Необыкновен-

ные собаки»
08.45 «Барышня и 

кулинар»
09.20, 10.45 Х/ф «Про 

Красную Шапочку»
10.30, 13.30, 20.00, 22.20 

События
11.50 Х/ф «Над Тиссой»
13.50 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.25 «Доказательства 

вины. Таксистки»
15.15 Д/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

15.50 «Пороки и их по-
клонники»

20.20 Х/ф «Чисто англий-
ский детектив. Инспек-
тор Льюис»

22.40 Д/ф «Охота на детей»
00.15 Х/ф «Внезапный 

удар»
02.00 Х/ф «Ответный ход»
03.40 Д/ф «Лекарство от 

старости»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.20 Саундтреки
06.10 Х/ф «Опасные 

друзья»
07.50 Х/ф «Миллионы 

Ферфакса»
09.25 Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город»
11.00 Х/ф «Ошибка рези-

дента»
13.50 Х/ф «Судьба рези-

дента»
16.50 Х/ф «Возвращение 

резидента»
19.35 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»»
22.30 Х/ф «На несколько 

долларов больше»
00.50 Х/ф «Хороший, 

плохой, злой»
03.40 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма «В 

кольце обмана»
10.45, 18.45, 02.45 Мело-

драма «Иллюзионист»
12.40, 20.40, 04.40 Мело-

драма «Сатисфакция»
14.25, 22.25, 06.25 Боевик 

«На линии огня»
15.20, 23.20, 07.20 Драма 

«Комнаты смерти: Глаза 
пациентки»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Старая крепость» 6 с. 
«Город у моря» ч.1

06.05, 10.05, 14.05 М/
сериал «Винни-Пух 
идет в гости», ф.2, «Мой 
друг зонтик», «В стране 
невыученных уроков», 
«Про щенка»

07.00, 11.00 Х/ф «Кольца 
Альманзора»

08.05, 12.05 М/ф «Кошкин 
дом», «Крашеный лис», 
«Веселая карусель»

15.00 Х/ф «Старая кре-
пость» 7 с. «Город у 
моря» ч.2

16.05 М/сериал «Винни-
Пух и день забот» ф.3?? 
«Мешок яблок», «Че-
ловек, который умел 
творить чудеса»

17.00 М/ф «Приключения 
Буратино»

18.05 М/ф «Чиполлино»

наше КИно
07.00 Х/ф «Шельменко-

денщик»
09.00 Х/ф «Завтра была 

война»
11.00 Х/ф «Одиножды один»
13.00 Х/ф «Любить...»
14.30 Х/ф «Миллионы 

Ферфакса»
16.00, 17.30 Х/ф «Трое 

в лодке, не считая 
собаки»

19.00 Х/ф «Екатерина Во-
ронина»

21.00 Х/ф «Голова клас-
сика»

23.20 Х/ф «Колесо любви»
01.00 Х/ф «Зося»
02.30 Х/ф «Пощечина, 

которой не было»
04.00 Х/ф «Внимание! Всем 

постам ...»
05.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»

КИноКлуБ
06.10 Х/ф «Ночь страха»
08.00 Х/ф «Рамона и Бизус»
10.00, 02.00 Х/ф «Виновен 

вне подозрений»
12.00, 04.00 Х/ф «Во всей 

красе»
14.00 Х/ф «Американец»
16.00 Х/ф «Принцесса-не-

веста»
18.00 Х/ф «Рыжий пёс»
20.00 Х/ф «Месяц на озере»
22.00 Х/ф «Путь домой»
00.15 Х/ф «Начинающие»

ноСтальГИЯ
05.00 «Арт-курьер»
05.40 «Будильник»
06.10, 00.25 М/ф «Вол-

шебник изумрудного 
города»

06.40 Телеспектакль 
«Трактирщица»

08.00, 02.00 «Что хочу, то и 
пою». Концерт Ларисы 
Долиной

09.00 «Колба времени»
10.05 Программа «ТЕМА»
11.00 «До и после...»
12.20 «Необыкновенный 

концерт»
13.55 «Под знаком зодиака. 

Лев»
15.00 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец?»
16.10 «Наш любимый 

детектив»
17.05 «Песни Евгения 

Птичкина». Концерт
18.00 «Рожденные в 

СССР»
19.00 «Театральные 

встречи»
20.00 «Ансамбль «Ариэль» 

20 лет». Концерт
21.30 «Голубой огонек»
23.00 «Камера смотрит 

в мир»
23.50 «Возможно все»
00.50 Х/ф «Каникулы 

Кроша»
03.00 «Рождённые в 

СССР»
04.00 «Все начинается с 

любви...»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Господа 

присяжные». 5 с.
20.00 Сериал «Надежда». 

6 с.
21.00 Сериал «Паутина - 

2». ф.2 «Ненастоящий 
полковник». 3 с.

22.00 Сериал «Рэкет». 2 с.
23.30 Сериал «Рэкет». 3 с.
01.00 Сериал «Господа 

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

7 с.
03.00 Сериал «Паутина - 

2». ф.2 «Ненастоящий 
полковник». 4 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Яйцего-

ловые»
05.00 Драма «Сексоголик»
06.50 Драма «Спроси у 

пыли»
09.00 Комедия «Дорожное 

приключение»
11.00 Триллер «Побег из 

Лос-Анджелеса»
13.00 Комедия «Костолом»
15.00 Приключения «По-

следний отпуск»
17.00 Комедия «Быть 

Стэнли Кубриком»
19.00 Комедия «Выход на 

сцену»
21.00 Драма «Психоана-

литик»
22.50 Боевик «Блэйд»
01.00 Боевик «Блэйд 2»

«2+2»
08.00 «М/фы»
09.00, 09.40 М/сериал 

«Генератор Рекс»
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями»

13.15 «Улетное видео 
по-русски»

14.40 «Тайны волшебных 
трав»

15.45 «Сны. Расшифровка 
будущего»

16.50 «Код звезды»
17.55 «Пирамиды - антен-

ны Вселенной»
19.20 Чемпионат Украины 

по футболу. 4 Тур. 
Сезон 2012-2013 «Арсе-
нал - Днепр» (Прямая 
трансляция)

21.30 «Профутбол»
22.30 Х/ф «Защитник» (2)
00.30 Х/ф «Циклоп» (2)
02.35 Сериал «Иван да 

Марья»
03.25 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Комедия «Замужем 

за мафией»
06.00 Боевик «Победители 

и грешники»
08.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
10.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
12.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
14.00 Комедия «Мужчины 

за работой»
15.50 Триллер «Красный 

угол»
18.00 Приключения «По-

велитель мух»
20.00 Драма «Окись»
22.00 Комедия «Фокус-

ники»
00.00 Мягкая эротика «Не-

насытные в любви»
00.55 Мягкая эротика «Гру-

дастые спасательницы»
02.00 Мягкая эротика 

«Знакомство вслепую»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Боевик «Бой с 

тенью - 3»
06.00 Комедия «Ключ»
08.20 Х/ф «Тигры на льду»
09.40 Х/ф «Сердце не 

камень»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Драма «Отец»
13.25 Сериал «Сваты-3», 

5-8 с.
16.45 Х/ф «Вокзал для 

двоих»
20.00 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
21.30 Мелодрама «Не-

оконченный урок»
23.00 Комедия «Вечерний 

лабиринт»
00.15 Детектив «Сумка 

инкассатора»
01.45 Мелодрама «Пляж-

ный разбойник»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Насред-

дин в Бухаре»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «О бедном 

гусаре замолвите 
слово» 1 с.

13.00 Гуморины из 
торбины

15.00 Комедия «Афери-
сты»

18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Пистолет 

с глушителем»

mAXXI-TV
06.30, 08.40, 18.20, 00.25 

MaxxiМузыка
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05 «Сделано руками»
09.00, 13.20 «Выдающиеся 

мужчины»
09.10, 19.30 Йога
09.45, 14.45, 18.00 СоюзМ/ф
10.25, 19.10, 21.25 Все 

про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «По ту сторону 

звезд»
12.45 Фестиваль ТВ-Старт
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
17.50 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.35 «В поисках новых 

впечатлений»
20.05 «Женские откро-

вения»
20.55 «Игры сильнейших»
21.35 Разговоры про это
22.05 Х/ф «Узелки»

трК «КрИворІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в 

кадре

Неділя, 5 серпня
Cхід 5.32 Захід 20.35
Тривалість дня 15.03

Схід 21.30 
Захід 19.31

РибиТрофим

ут-1
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ПОНЕДІЛОК, 30 липня ВІВТОРОК, 31 липня СЕРЕДА, 1 серпня ЧЕТВЕР, 2 серпня П’ЯТНИЦЯ, 3 серпня СУБОТА, 4 серпня НЕДІЛЯ, 5 серпня
СПорт 1

06.30, 12.40 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

07.00, 19.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Миддлсбро - Лидс

09.05 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

09.45, 18.00, 05.10 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Астана - 
Нижний Новгород

11.25 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
17.20, 04.00 Китай. 1/4 фина-
ла. Женщины. 1 матч

12.05 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
04.35 Китай. 1/4 финала. 
Женщины. 2 матч

13.15, 02.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Бри-
столь Сити - Кардифф Сити

15.15, 21.45 Теннис АТР. Apia 
International Sydney. Австра-
лия. 1/4 финала. Дель Потро 
- Багдатис

23.45 WSB Всемирная с. Бокса 
2011-2012. 1/4 финала. Мум-
баи - Баку

06.45 Первый украинский 
гольф опыт

СПорт 2
06.45 Чемпионат мира по 

гонкам на катерах класса 1 
2012, 21.30 г. Габон. Обзор

07.20, 02.55 Теннис ATP. Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
1/4 финала. 2-й матч. Типса-
ревич - Херник

08.40 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

09.15, 16.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Барнсли - 
Вест Хэм

11.40, 19.15 Теннис ATP. Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
1/2 финала. 1-й матч. Белуч-
чи - Димитров

14.00, 22.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - Азовмаш

15.40, 01.40 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

17.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Блекпул - 
Саутгемптон

23.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Вест Хэм - 
Рединг

04.10 Гольф. Портреты
05.15 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

EurosporT
04.00 Олимпийские игры. Тя-

желая атлетика. Женщины. 
До 53 кг

05.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Квалификация. Женщины

06.00, 09.30, 21.15, 01.45 Олим-
пийские игры. Плавание. 
Финалы

07.00, 23.15 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

10.30, 13.15 Олимпийские игры. 
Перекличка с арен

12.00 Олимпийские игры. Пла-
вание. Предварительные 
заплывы

15.25, 21.10 Взгляд из Лондона. 
Журнал

15.30, 03.00 Олимпийские игры. 
Гребной слалом

17.00 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Вышка. Син-
хронные прыжки. Мужчины. 
Финал

18.00 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
До 58 кг

19.15 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Командные соревнования. 
Финал. Мужчины

23.45 Олимпийские игры. 
Гандбол. Групповой этап. 
Женщины

00.45 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
До 62 кг

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 00.45, 

02.50 Футбол NEWS
06.10, 20.35 Шахтер - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
08.10 Арсенал - Гонконг Китчи. 

Товарищеский матч
10.15 Бразилия - Беларусь. 

Олимпиада 2012
12.00, 16.15 Futbol Mundial
12.30, 01.00 Заря - Арсенал. 

Чемпионат Украины
14.20 Футбол: Досадно и 

смешно
14.25 Черноморец - Волынь. 

Чемпионат Украины
16.40 LIVE. Ман Сити - Малай-

зия. Товарищеский матч
18.40 Райо Вальекано - Реал. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

22.50 Ман Сити - Малайзия. 
Товарищеский матч

03.05 Севастополь - Николаев. 
Чемпионат Украины. Первая 
Лига

05.00 Промо+Новости

СПорт 1
07.15, 20.15 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Лидс 
- Вест Хэм

09.15, 17.25, 05.40 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Летувос 
Ритас - Азовмаш

11.05 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011, 04.00 Китай. 
1/4 финала. Смешанная пара

12.10 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011, 05.00 Ки-
тай. 1/4 финала. Мужчины

13.00, 02.10 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Миддлсбро - Лидс

15.05, 22.15 Теннис АТР. Apia 
International Sydney. Австра-
лия. 1/4 финала. Беннето 
- Богомолов

16.55 Первый украинский 
гольф опыт

19.15 Гольф. PGA. RBC Canadian 
Open. Обзор

00.05 WSB Всемирная с. Бокса 
2011-2012. 1/4 финала. Аста-
на - Мехико

СПорт 2
06.15, 13.45, 21.55 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
06.45, 01.55 Теннис ATP. Open 

Gstaad. Швейцария. 1/2 финала. 
1-й матч. Белуччи - Димитров

09.00 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012, 04.05 г. Габон. Обзор

09.35, 04.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Блекпул - Саутгемптон

11.30, 17.55 Теннис ATP. Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
1/2 финала. 2-й матч. Типса-
ревич - Матье

14.15, 20.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Проком - ЦСКА

16.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Вест Хэм - 
Рединг

22.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Барнсли - 
Вест Хэм

00.20 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

01.20 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

EurosporT
04.00 Олимпийские игры. Прыж-

ки в воду. Вышка. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Финал

05.00 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
До 62 кг

06.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Командные соревнования. 
Финал. Мужчины

07.00, 23.45 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30, 21.30, 03.00 Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10.30, 15.00, 20.30 Олимпийские 
игры. Перекличка с арен

12.00 Олимпийские игры. Пла-
вание. Предварительные 
заплывы

13.45 Олимпийские игры. 
Академическая гребля. 
Предварительные заезды

16.55, 21.25 Взгляд из Лондона. 
Журнал

17.00 Олимпийские игры. Прыж-
ки в воду. Вышка. Синхронные 
прыжки. Женщины. Финал

18.00 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
До 63 кг

19.15 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Командные соревнования. 
Финал. Женщины

23.00 Олимпийские игры. 
Футбол. Групповой этап. 
Великобритания - Бразилия

00.15 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Групповой этап. 
Мужчины. Тунис - США

02.00 Олимпийские игры. Тяж.
атлетика. Мужчины. До 69 кг

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.20 

Футбол NEWS
06.10 Заря - Арсенал. Чемпио-

нат Украины
08.10 Валенсия - Севилья. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

10.15, 16.00, 19.00, 01.00 «Один на 
один с Гамулой». А. Головко

10.40 Футбол: Досадно и смешно
11.00 Черноморец - Волынь. 

Чемпионат Украины
12.50 Urban Freestyler Poland
13.20 Атлетико - Барселона. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

15.10 Futbol Mundial
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.30 Ворскла - Карпаты. Чем-

пионат Украины
18.30 «Один на один с Гамулой». 

В. Ващук
19.30 «Один на один с Гамулой». 

А. Гусин. Премьера
20.00 Ливерпуль - Челси. Кубок 

Англии
22.00 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура. Премьера
22.50 Бразилия - Беларусь. 

Олимпиада 2012
01.30 Ильичевец - Таврия. 

Чемпионат Украины
03.35 Барселона - Спортинг. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

05.25 Промо+Новости

СПорт 1
07.50, 19.50 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Вест-
Хем - Миддлсбро

09.45, 18.05, 05.15 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Азовмаш 
- ЦСКА

11.30 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
04.05 Китай. 1/4 финала. 
Мужчины. Пары

12.50, 03.40 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

13.25, 01.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Лидс 
- Вест Хэм

15.25, 21.45 Теннис АТР. Apia 
International Sydney. Австра-
лия. 1/2 финала. Истомин 
- Ниеминен

17.25 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

23.45 WSB Всемирная с. Бокса 
2011-2012. 1/4 финала. Мо-
сква - Лейпциг

СПорт 2
06.30, 01.45 Теннис ATP. Open 

Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
1/2 финала. 2-й матч. Типса-
ревич - Матье

08.50, 21.20 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

09.55, 23.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Саут-
гемптон - Портсмут

11.50, 18.30 Теннис ATP. Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
Финал. Типсаревич - 
Белуччи

14.35 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

15.15, 22.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС - Жаль-
гирис

16.45, 04.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Барнсли - Вест Хэм

03.55 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

EurosporT
04.00 Олимпийские игры. 

Прыжки в воду. Вышка. 
Синхронные прыжки. Жен-
щины. Финал

05.00 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
До 63 кг

06.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Командные соревнования. 
Финал. Женщины

07.00, 23.15 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30, 21.30, 02.30 Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10.30, 15.50 Олимпийские игры. 
Перекличка с арен

12.00 Олимпийские игры. Пла-
вание. Предварительные 
заплывы

14.00 Олимпийские игры. 
Академическая гребля. 
Предварительные заезды

15.00 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Индивидуальная 
гонка с раздельного старта. 
Женщины

15.45, 21.25 Взгляд из Лондона. 
Журнал

17.00 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Индивидуальная 
гонка с раздельного старта. 
Мужчины

18.00 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
До 69 кг

19.15 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Индивидуальные соревно-
вания. Финал. Мужчины

23.45 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин. 
Синхронные прыжки. Муж-
чины. Финал

00.15 Олимпийские игры. 
Волейбол. Групповой этап. 
Женщины. Бразилия - Юж-
ная Корея

01.30 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Мужчины. 
До 77 кг

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 03.45 Футбол 

NEWS
06.10 Черноморец - Волынь. 

Чемпионат Украины
08.10 Реал - Эспаньол. Лучшие 

матчи чемпионата Испании 
2011/2012

10.15, 16.00, 21.10, 01.30, 04.00 
«Один на один с Гамулой». 
А. Гусин

10.45, 18.25, 04.25 Futbol Mundial
11.10 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
13.05, 20.55 Футбол: Досадно 

и смешно
13.20 Бразилия - Беларусь. 

Олимпиада 2012
15.10, 04.55 Чемпионат Брази-

лии. Обзор тура
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.25 LIVE. Бразилия - Новая 

Зеландия. Олимпиада 2012
18.55 LIVE. Испания - Марокко. 

Олимпиада 2012
21.40 LIVE. Великобритания- 

Уругвай. Олимпиада 2012
23.40 Бразилия - Новая Зелан-

дия. Олимпиада 2012
01.55 Испания - Марокко. 

Олимпиада 2012
05.25 Промо+Новости

СПорт 1
07.00, 19.50 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Рединг - Блэкпул

08.55, 19.15 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.25, 17.30, 05.50 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Азовмаш 
- Нимбурк

11.10 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
04.15 Китай. 1/2 финала. 
Женщины. Пары

12.05 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
05.10 Китай. 1/2 финала. 
Женщины

12.45 Первый украинский 
гольф опыт

13.15, 02.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Вест-
Хем - Миддлсбро

15.10, 21.45 Теннис АТР. Apia 
International Sydney. Австра-
лия. 1/2 финала. Багдатис 
- Беннето

00.05 WSB Всемирная с. Бокса 
2011-2012. 1/4 финала. Милан 
- Париж

03.45 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

СПорт 2
06.30, 01.40 Теннис ATP. Open 

Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
Финал. Типсаревич - 
Белуччи

09.15 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

10.15, 23.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Нот-
тингем Форест - Бристоль 
Сити

12.00 Теннис ATP. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. 1-й матч. 
Нишикори - Соеда

13.25, 21.40, 04.20 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

14.05 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

14.45, 22.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Спартак

16.40, 04.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Саут-
гемптон - Портсмут

18.40 Теннис ATP. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. 1/4 финала. 2-й матч. 
Родик - Рассел

20.00 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Женщины

21.00 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

EurosporT
04.00 Олимпийские игры. 

Велоспорт. Индивидуальная 
гонка с раздельного старта. 
Мужчины

05.00 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
До 69 кг

06.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Индивидуальные соревно-
вания. Финал. Мужчины

07.00, 23.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30, 21.30, 02.00 Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10.30, 15.00, 20.15, 23.30 Олим-
пийские игры. Перекличка 
с арен

12.00 Олимпийские игры. Пла-
вание. Предварительные 
заплывы

14.15 Олимпийские игры. 
Академическая гребля. 
Финалы

16.30, 17.45 Олимпийские игры. 
Гребной слалом

17.40, 20.10 Взгляд из Лондона. 
Журнал

18.30, 03.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Индивидуальные соревно-
вания. Финал. Женщины

00.45 Олимпийские игры. 
Баскетбол. Групповой этап. 
Мужчины

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.20 

Футбол NEWS
06.10, 01.30 Ворскла - Карпаты. 

Чемпионат Украины
08.10 Бразилия - Новая Зелан-

дия. Олимпиада 2012
10.15, 15.10, 22.00, 01.00 

«Один на один с Гамулой». 
А.Заваров

10.45 Ильичевец - Таврия. 
Чемпионат Украины

12.35 Чемпионат Бразилии. 
Обзор тура

13.05 Футбол: Досадно и 
смешно

13.20, 22.50 Испания - Марокко. 
Олимпиада 2012

15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Заря - Арсенал. Чемпио-

нат Украины
18.00 Великобритания- Уруг-

вай. Олимпиада 2012
20.00 Металлург Д - Челик. 

Лига Европы
03.35 Бетис - Реал. Лучшие 

матчи чемпионата Испании 
2011/2012

05.25 Промо+Новости

СПорт 1
07.35, 20.50 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Вест-
Хем - Рединг

09.35, 18.20, 04.55 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

10.10, 18.55, 05.20 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Жальгирис 
- УНИКС

12.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

13.10 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011 Китай. 1/2 
финала. Смешанная пара

14.00 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011 Китай. 1/2 
финала. Мужчины. Пары

14.55 Теннис АТР. Brisbane 
International Open. Австра-
лия. Финал. Долгополов 
- Мари

16.25, 03.10 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Рединг - Блэкпул

22.50 Теннис АТР. Apia 
International Sydney. 
Австралия. Финал. Беннето - 
Ниеминен

00.40 WSB Всемирная с. Бокса 
2011-2012. 1/4 финала. Мехи-
ко - Астана

СПорт 2
06.45, 00.50 Теннис ATP. Atlanta 

Tennis Championships. 
Атланта, США. 1/4 финала. 
2-й матч. Родик - Рассел

08.10 Гольф. Портреты
08.55 Кубок мира по стрельбе 

из лука. Обзор
09.30, 22.55 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Вест 
Хэм - Бирмингем

11.25, 18.05 Теннис ATP. Atlanta 
Tennis Championships. 
Атланта, США. 1/2 финала. 
1-й матч

13.45, 20.30, 03.10 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

14.15, 21.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Проком - Летувос 
Ритас

16.10, 03.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Нот-
тингем Форест - Бристоль 
Сити

02.10 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Женщины

05.30 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

EurosporT
04.00 Олимпийские игры. 

Академическая гребля. 
Финалы

04.45 Олимпийские игры. 
Гребной слалом

06.15 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Индивидуальные соревно-
вания. Финал. Женщины

07.00, 00.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30, 21.30 Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы

10.30, 15.45, 20.45 Олимпийские 
игры. Перекличка с арен

12.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

15.40, 20.40 Взгляд из Лондона. 
Журнал

18.00 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
До 75 кг

19.15 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек

22.30, 02.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы

00.30 Олимпийские игры. 
Волейбол. Групповой этап. 
Женщины. Алжир - Италия

01.30 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
До 85 кг

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.20 

Футбол NEWS
06.10 Ильичевец - Таврия. 

Чемпионат Украины
08.10 Испания - Марокко. 

Олимпиада 2012
10.15, 15.10, 01.00 «Один на 

один с Гамулой». А. Кан-
чельскис

10.45, 16.00 Шахтер - Кривбасс. 
Чемпионат Украины

12.35 Futbol Mundial
13.05 Футбол: Досадно и 

смешно
13.20 Бразилия - Новая Зелан-

дия. Олимпиада 2012
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
17.55 LIVE. Зирка - Сталь. Чемпи-

онат Украины. Первая Лига
19.55 LIVE. Говерла - Заря. 

Чемпионат Украины
22.00 Futbol Mundial. Премьера
22.50 Великобритания- Уруг-

вай. Олимпиада 2012
01.30 Зирка - Сталь. Чемпионат 

Украины. Первая Лига
03.35 Расинг - Барселона. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

05.25 Промо+Новости

СПорт 1
07.20, 20.55 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Блэкпул - Саутгемптон

09.15, 14.35 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

09.50, 19.00, 05.05 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Жальгирис 
- Локомотив Кубань

11.45, 22.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.20 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. 1/2 финала. Мужчины

13.25 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. Финал. Мужчины

15.10, 03.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Вест-
Хем - Рединг

17.10, 01.45 Теннис АТР. Apia 
International Sydney. 
Австралия. Финал. Беннето - 
Ниеминен

23.25 WSB Всемирная с. Бокса 
2011-2012. 1/4 финала. Баку 
- Мумбаи

СПорт 2
06.45 Теннис ATP. Atlanta Tennis 

Championships. Атланта, 
США. 1/2 финала. 1-й матч

09.00, 17.40 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

09.35, 23.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Саутгемптон - Рединг

11.30, 01.00 Гольф. Schuco Open 
2012. Гамбург, Германия

16.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Локомотив - Азовмаш

18.10, 05.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Вест 
Хэм - Бирмингем

20.10 Теннис ATP. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. Финал

22.30 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

EurosporT
04.00, 21.30, 02.45 Олимпийские 

игры. Плавание. Финалы
05.00, 18.00 Олимпийские игры. 

Велоспорт. Трек
06.00 Олимпийские игры. Тя-

желая атлетика. Женщины. 
До 75 кг

07.00, 00.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

09.30, 22.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы

10.30, 15.45, 20.45 Олимпийские 
игры. Перекличка с арен

12.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика

15.40, 20.40 Взгляд из Лондона. 
Журнал

16.30 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин. 
Женщины. Полуфинал

00.30 Олимпийские игры. 
Волейбол. Групповой 
этап. Мужчины. Бразилия 
- Сербия

02.00 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
До 94 кг

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 01.20, 03.30 Футбол 

NEWS
06.10, 11.45 Говерла - Заря. 

Чемпионат Украины
08.10 Зирка - Сталь. Чемпионат 

Украины. Первая Лига
10.00, 13.40, 16.10, 19.45, 22.15 

Футбол NEWS. LIVE
10.20, 20.55 «Один на один с 

Гамулой». В. Ващук
10.45 «Один на один с Гамулой». 

А. Головко
11.15 «Один на один с Гамулой». 

А. Гусин
13.55, 16.25, 18.55, 21.25 LIVE. 

1/4 финала. Олимпиада 2012
15.55 Футбол: Досадно и 

смешно
18.25 Futbol Mundial
23.25, 01.35, 03.45 1/4 финала. 

Олимпиада 2012
05.45 Промо+Новости

СПорт 1
06.55, 20.10 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Барнсли - Вест Хэм

08.50 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

09.55, 17.45, 04.30 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. 1/4 финала. 
Летувос Ритас - Химки

12.00 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
03.20 Китай. Финал. Смешан-
ная пара

12.45 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
04.00 Китай. Финал. Женщи-
ны. Пары

13.25, 19.35, 01.05 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

14.00 Чемпионат мира по 
аквабайку 2012, 22.05 года. 
Италия. Обзор

14.40, 01.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Блэкпул - Саутгемптон

16.35 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. 1/2 финала. Мужчины

22.45 WSB Всемирная с. Бокса 
2011-2012. 1/2 финала. Аста-
на - Москва

СПорт 2
07.15, 14.25, 00.15 Теннис 

ATP. Atlanta Tennis 
Championships. Атланта, 
США. Финал

09.25 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012, 19.10 г. Габон. Обзор

10.05, 22.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Миддлсбро - Саутгемптон

11.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.30, 19.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Енисей

16.35 Чемпионат мира по 
аквабайку 2012, 21.30, 02.20 
г. Италия. Обзор

17.15, 05.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Саутгемптон - Рединг

02.55 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

03.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Локомотив - Азовмаш

EurosporT
04.00, 09.30, 21.00, 03.00 

Олимпийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы

05.00 Олимпийские игры. 
Тяжелая атлетика. Мужчины. 
До 94 кг

05.45 Олимпийские игры. 
Плавание. Финалы

07.00, 00.00 Вместе в Лондон. 
Олимпийский журнал

07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Английский завтрак. Олим-
пийский журнал

10.30, 15.30 Олимпийские игры. 
Перекличка с арен

12.00, 19.15 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Трек

13.30 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины

16.00, 16.30 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах

16.25, 20.55 Взгляд из Лондона. 
Журнал

18.15 Олимпийские игры. Тя-
желая атлетика. Женщины. 
Свыше 75 кг

00.30 Олимпийские игры. 
Волейбол. Групповой этап. 
Женщины. Бразилия - 
Сербия

01.30 Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин. 
Женщины. Финал

02.00 Олимпийские игры. 
Теннис. Мужчины. Финал

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 Фут-

бол NEWS
06.10, 08.10, 11.45, 14.45 1/4 

финала. Олимпиада 2012
10.00, 13.40, 16.40, 19.45, 21.45 

Футбол NEWS. LIVE
10.20 «Один на один с Гамулой». 

В. Грачов
10.45, 14.00 Futbol Mundial
11.15 Д/ф «Симфония». ЕВ-

РО-2012. Премьера
14.30 Футбол: Досадно и 

смешно
16.55 LIVE. Металлург З - Ильи-

чевец. Чемпионат Украины
18.55 LIVE. Ворскла - Черномо-

рец. Чемпионат Украины
20.55 LIVE. Металлург Д - Метал-

лист. Чемпионат Украины
22.55 Металлург З - Ильичевец. 

Чемпионат Украины
01.05 Ворскла - Черноморец. 

Чемпионат Украины
03.15 Металлург Д - Металлист. 

Чемпионат Украины
05.10 Промо+Новости
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Ответы:
По горизонтали:
3. Водомёт. 9. Земство. 10. Учитель. 11. Диаметр. 12. Засов. 14. Спуск. 15. Войско. 16. Идио
ма. 17. Теплоход. 21. Перчатка. 24. Рикошет. 25. Прокат. 26. Скачки. 27. Стрелец. 28. Опти
ка. 30. Лорнет. 32. Анекдот. 34. Аэронавт. 36. Динозавр. 40. Колода. 41. Линкор. 43. Строй. 
44. Дозор. 45. Рубикон. 46. Грузило. 47. Интерес. 48. Макраме.
По вертикали:
1. Желание. 2. Остов. 3. Водосбор. 4. Дракон. 5. Мнение. 6. Турникет. 7. Стопа. 8. Хлястик. 
13. Ворона. 14. Смычок. 17. Теплота. 18. Простор. 19. Диктант. 20. Побелка. 21. Переход. 
22. Тычинка. 23. Авиатор. 29. Конвой. 31. Огород. 32. Автодром. 33. Тиснение. 35. Экс
терн. 37. Водомер. 38. Бамбук. 39. Клякса. 40. Кобза. 42. Родео. 

Поздоровлення. Реклама

Вітаємо!

g Кроссворд

По горизонтали:
3.  Судовой двигатель, использующий 
силу выталкиваемой струи воды. 9. Си
стема учреждений местного само
управления в России в 19 в. 10.  Лицо, 
которое обучает чему–нибудь, препо
даватель. 11.  Расстояние по прямой 
линии между крайними точками круга. 
12.  Большая задвижка для запирания 
дверей, ворот. 14.  Приспособление, 
приводящее в действие курок, затвор. 
15.  Вооружённые силы государства. 
16.  Сочетание языковых единиц, зна
чение которого не совпадает со зна
чением составляющих его элементов. 
17.  Судно с двигателем внутреннего 
сгорания. 21.  У боксёров: надеваемый 
на руку предмет спортивного снаря
жения в форме утолщённой и мягкой 
сжатой в кулак кисти. 24.  Отражённое 
прямолинейное движение. 25. Времен
ное пользование чемлибо за плату. 
26.  Вид конного спорта. 27.  В Русском 
государстве 1617 вв: военнослужащий 
особого постоянного войска. 28.  Раз
дел физики, изучающий явления и 
свойства света. 30. Очки, к оправе кото
рых вместо дужек прикреплена ручка. 
32. Смешное происшествие. 34. Возду
хоплаватель. 36.  Вымершее пресмы
кающееся. 40.  Род деревянного коры
та. 41.  Боевой корабль. 43.  Шеренга, 
а также воинская часть, построенная 
согласно уставу. 44.  Обход для осмо
тра. 45. Река, переход которой означа
ет принятие бесповоротного решения. 
46. Рыболовная снасть. 47. Особое вни
мание к чему–нибудь, желание вник
нуть в суть, узнать, понять. 48. Художе
ственное изделие из толстых плетёных 
нитей.

По вертикали:
1. Влечение, стремление к осуществ

лению чего–нибудь, обладанию чем
нибудь. 2.  Скелет. 3.  Род многолетних 
травянистых растений семейства люти
ковых. 4. Род южных летающих ящериц 
с кожными складками вдоль тела. 5. Су
ждение, выражающее взгляд на чтони
будь. 6.  Вертящееся устройство, уста
навливаемое при входе для пропуска 
людей по одному. 7. Мера бумаги. 8. По
лоска ткани на спинке одежды, приле
гающая к талии или лежащая свободно. 
13.  Рассеянный, невнимательный чело
век. 14. Слегка изогнутая деревянная па
лочка с натянутым вдоль неё пучком кон
ских волос. 17. Форма движения материи 
— беспорядочное движение частиц тела. 
18. Свободное, обширное пространство. 
19. Школьная письменная работа. 20. По
крытие стен или потолков известью. 
21. Место, предназначенное для пешехо
дов, пересекающих улицу. 22.  Мужской 
половой орган цветка. 23.  Специалист 
по управлению летательным аппара
том. 29. Караул, охрана. 31. Участок зем
ли под овощами. 32. Место, специально 
оборудованное для испытания автомо
билей, а также для автомобильных со
ревнований. 33. Процесс печати по сво
ей сути. 35.  Лицо, сдающее экзамены 
при учебном заведении, не обучаясь в 
нем. 37.  Прибор для измерения расхо
да жидкости. 38.  Древовидный злак с 
очень крепкой древесиной. 39.  Пятно 
от капнувших с пера чернил, черниль
ная капля на бумаге. 40.  Украинский 
музыкальный инструмент. 42.  Ковбой
ские состязания, включающие поимку 
и укрощение дикой лошади.

ДВНЗ «Криворізький  
національний університет»  
IV рівня акредитації 
оголошує конкурс на заміщення 
посад науково-педагогічних 
працівників:

Орфографічні скорочення: завідувач кафедри 
– зав.каф.; професор – проф., доцент – доц.; старший 
викладач – ст.викл.; викладач – викл.; асистент. – ас.

По загальноуніверситетських кафедрах: 
автоматизованого електроприводу: доц. – 1; ст.викл. 
– 1; ас. – 3; автомобільного транспорту: ас. – 1; архі-
тектури та містобудівництва: ас. – 1; будівельних гео-
технологій: ас. – 1; будівельних конструкцій: ас. – 1; 
відкритих гірничих робіт: зав.каф. – 1; доц. – 1; ас. – 2; 
геодезії: – зав.каф. – 1; доц. – 1; ас. – 1; гірничих ма-
шин і обладнання: зав.каф. – 1; ст.викл. – 2; ас. – 2; 
геології і прикладної мінералогії: ст.викл. – 1; екології: 
ст.викл. – 1; ас. – 3; економіки, організації та управ-
ління підприємствами: доц. – 2; ст.викл. – 2; ас. – 7; 
економічного аналізу і фінансів: зав.каф. – 1; ст.викл. 
– 5; ас. – 3; економічної кібернетики і управління про-
ектами: зав.каф. – 1; ст.викл. – 3; ас. – 1; економічної 
теорії та підприємництва: ст.викл. – 1; електромехані-
ки: доц. – 1; ст.викл. – 1; ас. – 4; електропостачання 
та енергетичного менеджменту: зав.каф. – 1; доц. – 1; 
ст.викл. – 2; ас. – 1; інженерної педагогіки та мовної 
підготовки: викл. – 2; інженерної математики: доц. 
– 1; ст.викл. – 6; ас. – 2; іноземних мов: викл. – 1; 
інформатики, автоматики і систем управління: доц. 
– 1; ст.викл. – 3; ас. – 5; історії та українознавства: 
ст.викл. – 1; комп’ютерних систем та мереж: зав.
каф. – 1; ст.викл. – 2; ас. – 2; маркшейдерії: доц. – 1; 
менеджменту і адміністрування: проф. – 1; доц. – 2; 
ас. – 5; металургії чорних металів та ливарного ви-
робництва: ст.викл. – 1; моделювання і програмного 
забезпечення: ст.викл. – 2; ас. – 1; нарисної геометрії 
та інженерної графіки: доц. – 1; опору матеріалів 
та будівельної механіки: ст.викл. – 1; ас. – 1; обліку, 
аудиту і фінансового аналізу: доц. – 2; ст.викл. – 1; 
ас. – 2; обробки металів тиском та металургійного 
обладнання: ас. – 1; підземної розробки родовищ 
корисних копалин: зав.каф. – 1; ас. – 3; підйомно-
транспортних машин: ас. – 1; рудникової аерології та 
охорони праці: ас. – 3; систем промислового електро-
споживання та електричного транспорту: зав.каф. –1; 
ас. – 1; теоретичної та прикладної механіки: ст.викл. 
– 1; теплоенергетики: ст.викл. – 1; теплогазоводопос-
тачання, водовідведення і вентиляції: зав.каф. – 1; 
доц. – 1; ст.викл. – 2; ас. – 4; технології, організації та 
механізації будівництва: доц. – 1; ст.викл. – 1; ас. – 1; 
технології будівельних виробів, матеріалів і конструк-
цій: доц. – 1; ст.викл. – 2; технології машинобудуван-
ня: ст.викл. – 4; ас. – 2; фізики: ст.викл. – 1; ас. – 1; 
фізичного виховання: – викл. – 2.

По педагогічному інституту: психолого-педа-
гогічний факультет: декан – 1; кафедри дошкільної 
освіти: ас. – 1; математики та методики її навчання: 
доц. – 1; практичної психології: доц. – 1; педагогіки: 
ст.викл. – 1; російської філології та зарубіжної літе-
ратури: доц. – 1; теорії і практики початкової освіти: 
ст.викл. – 1; фізичної культури та методики її викла-
дання: ст.викл. – 1; фізики та методики її навчання: 
ст.викл. – 1; соціології та економіки: ст.викл. – 1; 
загальної і вікової психології: ст.викл. – 1; фізичної 
культури та методики її викладання: викл. – 1; іс-
торії України: ас. – 1; фізіології та валеології: ас. – 2; 
зоології: ст.викл. – 1; ботаніки та екології: ас. – 5; 
фізичної географії та геології: ас. – 2; математики та 
методики її навчання: ас. – 2; фізики та методики її 
навчання: ст.викл. – 1; інформатики та прикладної 
математики: ас. – 3; загальнотехнічних дисциплін: 
ст.викл. – 1; практичної психології: ас. – 1; теорії і 
практики початкової освіти: ст.викл. – 1; змісту і ме-
тодики початкового навчання: доц. – 1; ст.викл. – 1; 
дошкільної освіти: ас. – 2; української мови: ст.викл. 
– 1; англійської філології: викл. – 1; англійської мови 
з методикою викладання: викл. – 2; німецької мови і 
літератури з методикою викладання: доц. – 1; росій-
ської філології та зарубіжної літератури: ст.викл. – 1; 
музикознавства, інструментальної та хореографічної 
підготовки: доц. – 1; – викл. – 1.

По кафедрах економічного інституту: еконо-
міки підприємства: ст.викл. – 3; банківської справи: 
доц. – 2; інформатики та інформаційних технологій: 
ст.викл. – 4; історії, філософії і політології: ст.викл. – 1; 
обліку і аудиту: ст.викл. – 2; обліку та державного фі-
нансового контролю: ст.викл. – 1; ас. – 1; розміщення 
продуктивних сил та технологій виробництв: доц. – 1; 
ст.викл. – 2; ас. – 1; фізичного вдосконалення та реабі-
літації: ст.викл. – 2; викл. – 1; фінансів: доц. – 1.

По кафедрах металургійного інституту: ме-
талургійних технологій: зав.каф. – 1; доц. – 1; ст.викл. 
– 2; ас. – 1; хімічних технологій та екології: зав.каф. 
– 1; доц. – 1; ст.викл. – 1; механічного обладнання 
металургійних заводів: ст.викл. – 1; ас. – 1; економіки 
і підприємництва: ст.викл. – 6; ас. – 1; фундаменталь-
них дисциплін: ст.викл. – 1; ливарно-прокатних техно-
логій: доц. – 1; ст.викл. – 2; ас. – 2;

У конкурсі можуть брати участь громадяни України.
Термін подання документів – по 25 серпня 2012 р. 

за адресою: 50027, м. Кривий Ріг, вул. 22 Партз’їзду, 11, 
ДВНЗ «КНУ» (каб.346).

Подавати документи разом із висновками ка-
федри про професійні, особисті якості претендентів та 
відповідні рекомендації щодо осіб,

– особові справи, яких знаходяться у відділі 
кадрів університету (інституту), – заяву; список 
друкованих праць і винаходів за останні 3 роки,

– які працевлаштовуються до університету, – 
заяву; копію паспорта; особовий листок з обліку кадрів 
з фотографією та автобіографією; копії документів про 
повну вищу освіту, науковий ступінь і вчене звання, 
завірені в установленому порядку; список друкованих 
праць і винаходів за період науково-педагогічної ді-
яльності.

Вимоги до претендентів: завідувачі кафедр 
– як правило доктори наук та/або професори; про-
фесори – доктори наук та/або професори; доценти 
– кандидати наук та/або доценти; старші викладачі 
– як правило кандидати наук та/або доценти, досвід 
викладацької діяльності, стаж роботи за профілем; 
асистенти, викладачі – як правило магістри за про-
філем відповідних кафедр.

Житлом університет не забезпечує.

g Публічні слухання
Керуючись Законом України «Про за

сади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», на 
виконання розпорядження міського 
голови від 27.06.2012 №150р «Про про
ведення публічних слухань» у єдино
му дозвільному центрі м. Кривого Рогу 
13.07.2012 проведено публічні слухання 
з питання обговорення проекту рішення 
міської ради «Про внесення змін у дода
ток до рішення міської ради від 28.04.2010 
№3816 «Про затвердження Положення 
про порядок надання ритуальних по
слуг на території міста Кривого Рогу» та 
аналізу його регуляторного впливу. 

У слуханнях взяли участь представ
ники постійних комісій міської ради, 
члени міської координаційної ради з 
питань розвитку підприємництва, за
ступники голів виконкомів районних 
у місті рад, керівники та спеціалісти 
структурних підрозділів виконкому 
міської ради та районних у місті рад, ке
рівники та фахівці підприємств та орга
нізацій міста, суб’єкти господарювання, 
які надають ритуальні послуги, пред
ставники територіальної громади та за
собів масової інформації.

Основним питанням, що порушу
валося на публічних слуханнях, було 
ознайомлення усіх присутніх із змістом 
проекту рішення міської ради «Про вне
сення змін у додаток до рішення міської 

ради від 28.04.2010 №3816 «Про затвер
дження Положення про порядок надан
ня ритуальних послуг на території міста 
Кривого Рогу».

На отримані в ході публічних слухань 
запитання та зауваження надано відпо
відні роз’яснення.

Зауваження та пропозиції до проекту 
рішення приймаються у письмовій фор
мі до 25.07.2012 (крім святкових та ви
хідних днів) за адресою: 50101, м. Кри
вий Ріг,   пл. Радянська,1.

* * *
Керуючись Законом України «Про за

сади державної регуляторної політики 
у сфері господарської діяльності», на 
виконання розпорядження міського 
голови від 27.06.2012 №150р «Про про
ведення публічних слухань» у єдино
му дозвільному центрі м. Кривого Рогу 
13.07.2012 проведено публічні слухання 
з питання перевірки сталого досягнення 
цілей, задекларованих при прийнятті рі
шення міської ради від 22.06.2011 №449 
«Про внесення змін до Положення про 
порядок надання ритуальних послуг на 
території міста Кривого Рогу» . 

У слуханнях взяли участь представ
ники постійних комісій міської ради, 
члени міської координаційної ради з 
питань розвитку підприємництва, за
ступники голів виконкомів районних 
у місті рад, керівники та спеціалісти 

структурних підрозділів виконкому 
міської ради та районних у місті рад, ке
рівники та фахівці підприємств та орга
нізацій міста, суб’єкти господарювання, 
які надають ритуальні послуги, пред
ставники територіальної громади та за
собів масової інформації.

Основними питаннями, що порушу
валися на публічних слуханнях, були об
говорення сталого досягнення цілей, 
задекларованих при прийнятті рішення 
міської ради від 22.06.2011 №449 «Про 
внесення змін до Положення про поря
док надання ритуальних послуг на те
риторії міста Кривого Рогу» та надання 
інформації щодо очікуваної результатив
ності по показниках.

Рішення міської ради 25.06.2011 опри
люднено в міській комунальній газеті «Чер
воний гірник», на офіційній сторінці викон
кому міської ради в мережі Інтернет.

Відстеження результативності дії ре
гуляторних актів  рішення міської ради 
від 22.06.2011 №449 «Про внесення змін 
до Положення про порядок надання 
ритуальних послуг на території міста 
Кривого Рогу» триватиме до 25 липня 
поточного року, зауваження та про
позиції до нього приймаються у пись
мовій формі до 25.07.2012 за адресою: 
управління благоустрою та житлової 
політики виконкому міської ради, пл. 
Радянська,1, кімната 552.

Шевцову  
Светлану Яковлевну, 

педагога  
с 45летним стажем,

поздравляем 

с 75-летием!
Пусть каждый день прино

сит Вам здоровье, радость, 
благополучие семьи. Ваши 

ученики всегда помнят 
первую учительницу.

Родственники,  
дочери, внучки, 
коллеги, семья  
Войцеховских.

Требуется

заместитель  
руководителя

тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 грн.

Криворізьке міське управління юстиції  
для інформування населення 
м. Кривого Рогу повідомляє,   

що 31.07.2012 року  з 10.00 до 12.00 
вІДБУДЕтьСя ПРовЕДЕННя 
прямої  «гарячої» телефонної лінії 

заступником начальника управління – начальником 
відділу з правових питань міського управління юстиції Гри-
шиною Оксаною Миколаївною, за номером 409-60-89.

Заява про наміри
З метою дотримання вимог природоохоронного законодавства України КФ 

ТОВ «Укрвибухтехнологія», що знаходиться за юридичною адресою: Дніпропе
тровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, буд. 29, а виробничий майданчик 
знаходиться на території промислового майданчика ПАТ «Інгулецький ГЗК», 
необхідно отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря. Аналіз результатів розрахунку приземних концентрацій забруднюю
чих речовин, утворених викидами підприємства, показав, що на межі санітар
нозахисної зони виробничого майданчика перевищень гранично допустимих 
концентрацій немає. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел підприємства складають: оксид вуглецю – 3,803 т/рік, вуг
лецю діоксид – 853,936 т/рік, метан – 0,015 т/рік, залізо та його сполуки (в пе
рерахунку на залізо) – 0,002 т/рік, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) 
– 0,0000015 т/рік, манган та його сполуки (в перерахунку на діоксид мангану) 
– 0,0002 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочас
тинки, волокна) – 6,7028 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перера
хунку на діоксид азоту – 1,378 т/рік, азоту оксид – 0,0015 т/рік, аміак – 0,0658 т/
рік, сірки діоксид – 0,0002 т/рік, неметанові леткі сполуки (НМЛОС) – 0,001322 т/
рік, формальдегід – 0,0002 т/рік.

Керівництво підприємства і надалі зобов’язується експлуатувати устаткуван
ня з дотриманням вимог законодавства. У разі виникнення питань чи пропози
цій щодо намірів КФ ТОВ «Укрвибухтехнологія» можна звертатись до управління 
екології виконкому Криворізької міської ради за тел. 745641, 921363.

Экскурсионные туры в СаНКт-ПетербурГ!  
«… Санкт-Петербург – это роман, который длится 
всю жизнь. И каждый раз он предстает несколько 
иным…» Стоимость от 1750 грн.
Гарантированные номера в лучших здравницах 
КрыМа, труСКаВца, СхОДНицы, КарПат.
турция, еГиПет – вылет из Днепропетровска 
(бесплатная доставка в аэропорт и обратно).
бОлГария – автобус из Кривого Рога, авиа – из Киева.

хОрВатия, ЧерНОГОрия – вылет из Днепро-
петровска, а также отдых в Греции, испании, 
италии, Франции и др.
Пгт. лазурное, б/о «Корабел» (2-, 3-местные но-
мера, 3-разовое питание, 7 дней – 1470 грн.).
ФеОДОСия, п. Береговое, кемпинг «Лазурный» 
(молодежный лагерь), 70 м от пляжа. Заезды на 7 
дней: 28.07, 4.08, 11.08, 18.08, 25.08.2012 г. Стои-
мость 2100 грн.

«Кривбасстур» предлагает!
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Наш адрес: ул. Мусоргского, 19, тел. 51-00-24, 51-02-63.

Управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради.
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Міськдовідка: вакансії

Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
станом на 20.07.2012 р.

Криворізький міський центр зайнятості.

Лікар-бактеріолог  
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
«Бактеріологічний медико-діа-

гностичний центр «СЄВЄР» (063) 565-
18-18

Електрогазозварник, слюсар-
ремонтник, фрезерувальник    
Зар. пл. 1 150,00 грн. 

Токар  
Зар. пл. 1 120,00 грн. 

Токар-карусельник  
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
«Виробнича компанія «ПРОМ-

ГРУП» (056) 493-80-38
Електрогазозварник  

Зар. пл. 1 155,00 грн. 
Лікар  

Зар. пл. 1 700,00 грн.
«Криворізький державний цирк» 

(0564) 92-87-73
Електрогазозварник  

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
АТ Електроград (056)404-93-30

Слюсар-ремонтник  
Зар. пл. 1 800,00 грн. 

Токар  
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Токар-карусельник  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ВАТ КриворіжНДПІрудмаш до-

слідний завод (0564) 27-14-93
В’язальник  

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
Величко Алла Борисівна (0564) 

95-51-33
Лікар-педіатр дільничний, 

лікар-фізіотерапевт  
Зар. пл. 1 460,00 грн. 
ДЗ Відділкова лікарня ст. Кривий 

Ріг головний ДП Придніпровська за-
лізниця (056) 442-06-39

Покрівельник рулонних покрі-
вель та покрівель із штучних 

матеріалів  
Зар. пл. 1 969,00 грн. 
ДКП ЖЕО №31 (0564) 50-30-71
Лікар-ортопед-травматолог  
Зар. пл. 1 742,50 
ДКП КЗ Криворізька міська дитяча 

поліклініка №3 ДОР (0564) 53-21-53
Лікар з ультразвукової 

діагностики  
Зар. пл. 1 811,00 грн. 

Лікар-акушер-гінеколог  
Зар. пл. 2 281,00 грн. 

Лікар-лаборант  
Зар. пл. 2 018,00 грн. 

Слюсар-ремонтник  
Зар. пл. 1 108,00 грн. 
ДКП КЗ Криворізький перинаталь-

ний центр зі стаціонаром Дн. обл. 
(0564) 53-01-62

Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування  

Зар. пл. 1 223,00 грн. 
ДКП КЗО КОЛІ для сільської молоді 

(0564) 53-30-65
Вихователь  

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
Сестра медична  

Зар. пл. 1 648,00 грн. 
ДКП Притулок для дітей №1 Служ-

би у справах дітей виконкому Криво-
різької міської ради (056) 406-15-05

Соціальний робітник  
Зар. пл. 1 337,00 грн. 
ДКП ТЦСО У Жовтневому районі 

(0564)95-18-71
Слюсар-сантехнік  

Зар. пл. 2 050,00 грн. 
ДОЧП Овація ПАТ Центральний 

ГЗК (0564) 22-01-84, (056) 406-68-23, 
(0564) 38-49-09

Головний інженер  
Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ДП «Степове» (056) 401-72-64

Столяр  
Зар. пл. 1 650,00 грн. 
ДП «ДПІ «Кривбаспроект» (056) 

449-91-98
Електрогазозварник  

Зар. пл. 2 256,00 грн. 
Слюсар з контрольно-

вимірювальних приладів та 
автоматики (електромеханіка)  

Зар. пл. 2 150,00 грн. 
ЗАТ КСЗ (056)404-27-12

Лікар-інфекціоніст  
Зар. пл. 1 987,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня №2 (0564) 71-66-34

Лікар-педіатр  
Зар. пл. 1 624,00 грн. 

Лікар-хірург  
Зар. пл. 2 132,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня №2 (0564) 71-66-34
Кухар  

Зар. пл. 1 128,00 грн. 
Сестра медична з фізіотерапії  

Зар. пл. 1 324,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча лі-

карня № 4 Дніпропетровської облас-
ної ради (0564) 64-31-42

Лікар-анестезіолог  
Зар. пл. 2 878,00 грн. 

Лікар-ендокринолог  
Зар. пл. 1 523,00 грн. 

Лікар-невропатолог  
Зар. пл. 1 600,00 грн. 
КЗ Криворізька міська лікарня 

№5 Дніпропетровської обласної ради 
(0564) 65-12-82

Молодша медична сестра  
з догляду за хворими  

Зар. пл. 1 119,00 грн. 
Сестра медична операційна  
Зар. пл. 1 235,00 грн. 
КЗ Міська клінічна лікарня №2 

ДОР (0564)65-21-53
Електрослюсар (слюсар) черго-
вий та з ремонту устаткування,  

Інженер з охорони праці,  
інженер-електронник, слюсар 
з контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики 
(електромеханіка)  

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Климчук Віктор Ярославович 

(056) 401-35-19
Муляр, слюсар-сантехнік  

Зар. пл. 1 983,00 грн. 
КП ЖЕО №45 (056) 407-26-30

Звукооператор  
Зар. пл. 1 802,00 грн. 

Лялькар  
Зар. пл. 2 215,00 грн. 
КП Криворізький міський театр 

ляльок (0564) 26-61-45
Соціальний робітник  

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
КУ ТЦ СО у Дзержинському районі 

(0564) 74-34-13
Соціальний робітник  

Зар. пл. 1 163,00 грн. 
КУ ТЦ СО у Саксаганському районі 

(0564)64-73-17
Завідувач відділу  

Зар. пл. 1 821,00 грн. 
Юрисконсульт  

Зар. пл. 1 235,00 грн. 
КУ ТЦ СО у Центрально-Міському 

районі (0564)90-86-59
Лікар-педіатр  

Зар. пл. 1 445,00 грн. 
КУ Центр соціальної реабіліта-

ції дітей-інвалідів у м. Кривому Розі 
(0564) 64-63-10

Головний бухгалтер  
Зар. пл. 2 397,00 грн. 

Керівник гуртка  
Зар. пл. 1 337,00 грн. 
Міський комунальний заклад куль-

тури «Народний дім» (0564) 26-08-23
Лікар-трансфузіолог  

Зар. пл. 1 564,00 грн. 
Обласний комунальний заклад 

«Криворізька станція переливання 
крові» (056) 407-10-48

Лікар-інфекціоніст  
Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ОКЗ Криворізький шкірно-вене-

ричний диспансер (0564) 64-02-41
Штукатур  

Зар. пл. 1 891,00 грн. 
ПАТ «ПВП «Кривбасвибухпром» 

(056) 404-98-21
Водій автотранспортних засобів  

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Інженер-конструктор  

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
Фрезерувальник  

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПАТ Дизельний завод (056) 470-12-86

Гальванік, ливарник пластмас, 
налагоджувальник контрольно-
вимірювальних приладів та ав-

томатики, начальник бюро  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Головний конструктор, головний 
технолог, слюсар з механоскла-

дальних робіт, токар  

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Заточувальник  

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
Інженер з організації 
та нормування праці  

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
Контролер на контрольно-про-

пускному пункті, чистильник  
Зар. пл. 1 500,00 грн. 

Оператор верстатів з 
програмним керуванням, 

різальник на пилах, ножівках та 
верстатах, слюсар із складання 
металевих конструкцій, токар-

револьверник  
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Прибиральник виробничих 

приміщень  
Зар. пл. 1 200,00 грн. 

 Свердлувальник  
Зар. пл. 3 500,00 грн. 

Токар-розточувальник  
Зар. пл. 3 800,00 грн. 
ПАТ Електрозавод (0564) 95-84-08

Електрогазозварник  
Зар. пл. 2 100,00 грн. 

Електрослюсар з ремон-
ту електричних машин, слю-
сар з механоскладальних ро-

біт, слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування  

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Фрезерувальник  

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПАТ Електромашпромсервіс  

(0564) 50-22-60
Бухгалтер  

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПАТ ЗТНВФ Коло (0564) 72-02-44

Головний механік  
Зар. пл. 3 700,00 грн. 
ПАТ Криворіжхліб (056) 404-36-75

Газорізальник  
Зар. пл. 2 100,00 грн. 

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткування  
Зар. пл. 1 700,00 грн. 

Заточувальник, шліфувальник  
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Інженер-технолог, модельник 
виплавних моделей  

Зар. пл. 1 900,00 грн. 
Начальник дільниці  

Зар. пл. 2 700,00 грн. 
Обрубувач, полірувальник 

(механічне оброблення 
металів), полірувальник 

лопаток, фрезерувальник  
Зар. пл. 2 200,00 грн. 

Оператор верстатів з програм-
ним керуванням  

Зар. пл. 1 500,00 грн.
Слюсар-інструментальник, 
слюсар-ремонтник, токар  

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Токар-розточувальник  

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПАТ КрТЗ «Констар» (056) 404-06-

22, (056) 409-32-29
Вантажник  

Зар. пл. 1 160,00 грн. 
ПКФ ТОВ Технополіс-1 (056) 409-16-61

Інструктор з навчання  
практичної їзди  

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ПО ППТНЗ Автошкола (0564) 51-06-14

Бетоняр  
Зар. пл. 3 000,00 грн. 

Газозварник, електрик дільни-
ці, лицювальник-плиточник, ма-
ляр, монтажник гіпсокартонних 

конструкцій, муляр  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Штукатур  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП «ВІРА» (0564) 90-04-31

Головний бухгалтер  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП «Комп’ютерна техніка «Халки-

дики»  (0564) 90-12-10
Машиніст крана автомобільного  

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ПП «Мехбудтранс» (0564) 92-94-50

Водій автотранспортних засобів  
Зар. пл. 3 100,00 грн. 

Машиніст бульдозера 
(гірничі роботи)  

Зар. пл. 4 600,00 грн. 
Машиніст скрепера 

(гірничі та гірничо-капітальні 
роботи)  

Зар. пл. 3 400,00 грн. 

ПП «Трансбуд КР» (0564) 71-50-55
Менеджер (управитель) із збуту  

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП Агрометкомплект (056) 404-07-16

Охоронник  
Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Бастіон-К (056) 404-96-90

Слюсар-електрик з ремонту та 
обслуговування вантажопідій-

мальних кранів і машин  
Зар. пл. 1 102,00 грн. 
ПП Бетсі (056) 409-12-56

Провізор  
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

Фармацевт  
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП Гален (056) 440-18-23, (056) 

404-40-57
Вантажник  

Зар. пл. 1 400,00 грн. 
Підсобний робітник, столяр  
Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Інтер’єр (056) 404-99-45

Викладач 
(методи навчання)  

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПП ІНФОЛОГОС (0564) 65-46-14

Слюсар-сантехнік  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП Кривбасснаб (056) 406-45-29, 

(0564) 65-26-06
Водій автотранспортних засобів  

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Одіум-Престиж (056) 401-48-08

Робітник з комплексного обслу-
говування й ремонту будинків  

Зар. пл. 1 102,00 грн.
ПП Орфей (0564) 28-00-48

Електрозварник  
на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Слюсар з ремонту  
технологічних установок  

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ПП Плазіс-ЄМ (056) 405-83-23

Менеджер (управитель)  
в оптовій торгівлі  

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Сільвер Груп (096) 471-81-78

Менеджер (управитель)  
в оптовій торгівлі  

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПП Складпак (056) 409-79-97

Монтажник зовнішніх 
трубопроводів  

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ПП Техбудальянс (0564) 71-50-55, 

(067) 630-36-07
Апаратник виробництва 

кисломолочних та дитячих 
молочних продуктів  

Зар. пл. 2 140,00 грн. 
Апаратник пастеризації 

(молочне виробництво)  
Зар. пл. 2 480,00 грн. 

Водій автотранспортних 
засобів, машиніст холодильних 

установок  
Зар. пл. 1 900,00 грн. 

Електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткування  
Зар. пл. 1 853,00 грн. 

Майстер виробництва  
Зар. пл. 3 905,00 грн. 

Налагоджувальник 
устаткування у виробництві 

харчової продукції  
Зар. пл. 1 777,00 грн. 

Начальник лабораторії  
з контролю виробництва  

Зар. пл. 3 322,00 грн. 
Оператор автомата для 

розливання молочної продукції 
у пакети та плівку  

Зар. пл. 1 378,00 грн. 
ПРАТ «Криворізький міськмоло-

козавод № 1» (0564) 27-18-35
Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій  

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТЗОВ «Інкорпорація» (0564) 90-

02-50
Сестра медична  

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ «ВАШ ЗІР» (0564) 26-62-62

Монтажник зовнішніх 
трубопроводів  

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
ТОВ «Інжбудсервіс» (056) 440-65-73

Електрозварник ручного 
зварювання, монтажник 

з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій  
Зар. пл. 4 000,00 грн. 

Інженер-конструктор  
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «МК-МОНТАЖ» (056) 404-85-62

Лікар з ультразвукової 
діагностики, лікар-

алерголог, лікар-гінеколог 
для дітей та підлітків, лікар-

дерматовенеролог, лікар-
дієтолог, лікар-ендокринолог, 

лікар-кардіолог, лікар-
кардіоревматолог дитячий, 

лікар-стоматолог, лікар-
фізіотерапевт  

Зар. пл. 1 568,00 грн. 
ТОВ «МРІЯ МЕД-СЕРВІС» (0564) 92-

87-64
Бетоняр  

Зар. пл. 1 250,00 грн. 
Електрогазозварник, 

монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій  

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ТОВ «НОВІ ЕЛЕКТРО СИСТЕМИ» 

(056)407-14-70
Електрогазозварник, 

лицювальник-плиточник, 
покрівельник рулонних 

покрівель та покрівель зі 
штучних матеріалів 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ТОВ «Прометей» (0564) 92-55-51

Адміністратор системи  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «Тондо» (0564) 92-28-09

Машиніст екскаватора, 
машиніст навантажувальної 

машини  
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «Хайдельбергграніт Україна» 

(056) 778-60-28
Бетоняр  

Зар. пл. 1 102,00 грн. 
ТОВ «Цемент» (056)404-44-97

Монтажник будівельний  
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Діабаз КР (056)440-00-55

Електрогазозварник  
Зар. пл. 1 142,00 грн. 
ТОВ Дніпропромсінтез (056) 404-

44-74
Адміністратор  

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
Керуючий рестораном (кафе, 

їдальнею і т. ін.)  
Зар. пл. 1 850,00 грн. 

Офіціант  
Зар. пл. 1 270,00 грн. 
ТОВ Дружба Люкс (056) 409-82-10

Головний бухгалтер  
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ТОВ Дячок (056) 404-48-98

Електрозварник ручного 
зварювання, електромонтер 

контактної мережі  
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Енергопроектбуд (056) 401-

62-57
Газорізальник, електрозварник 

ручного зварювання, 
монтажник зовнішніх 

трубопроводів  
Зар. пл. 1 900,00 грн. 
ТОВ Енерготехбуд (056)404-49-61

Електрогазозварник  
Зар. пл. 1 380,00 грн. 

Електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустатку-

вання   
Зар. пл. 1 220,00 грн. 
ТОВ Керуюча компанія ДОМ.КОМ 

(056) 409-05-50, (056) 404-41-60
Монтажник  

Зар. пл. 2 800,00 грн. 
ТОВ КОМФОРТ-КРИВБАС (056) 409-

25-25
Машиніст крана автомобільного  

Зар. пл. 1 102,00 грн. 
Слюсар з ремонту автомобілів, 

токар  
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ Кривбас-БелАЗ-Сервіс СП 

(056) 406-45-29
Електрик дільниці  

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Кривбаспромбуд (056) 404-

43-52

Інженер з проектно-кошторисної 
роботи  

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Кронверк-ретрофіт-ЕТЛ (0564) 

92-00-71
Сортувальник матеріалів  

та виробів з деревини, столяр-
верстатник (будівельні роботи)  

Зар. пл. 1 240,00 грн. 
ТОВ МЛ (056)404-99-48

Радіомеханік з ремонту 
радіоелектронного 

устаткування  
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ НВП Кривбаспромавтоматика 

(056) 401-09-83
Інженер-землевпорядник  

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ НВП Укргеопроект (0564) 92-

26-61
Швачка  

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Полстар (056)404-43-75

Слюсар з ремонту 
та обслуговування 

перевантажувальних машин  
Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ТОВ Ремпромтранс (056) 440-04-62

Монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій  

Зар. пл. 1 150,00 грн. 
ТОВ Сервісмонтаж (056) 401-28-30

Електрогазозварник, 
монтажник з монтажу сталевих 
та залізобетонних конструкцій, 

покрівельник будівельний, 
слюсар-ремонтник  

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Сервістехремонт (056)409-

21-67
Машиніст екструдера  

Зар. пл. 1 102,00 грн. 
ТОВ Сервіс-Упаковка (056) 404-

89-34
Формувальник залізобетонних 

виробів та конструкцій  
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Спарта (056)405-08-19

Закрійник, швачка  
Зар. пл. 1 320,00 грн. 

Технолог  
Зар. пл. 1 580,00 грн. 
ТОВ СТИЛЬ ПРОМ (056)410-44-56, 

(056)409-70-57
Вагранник (ливарні роботи), 

шихтувальник  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Заливальник металу, модельник 
з металевих моделей, підруч-
ний сталевара вакуумної печі  

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Слюсар з механоскладальних 

робіт  
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Токар  
Зар. пл. 3 500,00 грн. 
ТОВ Укр-Контакт (056) 404-29-45

Фарбувальник приладів  
і деталей  

Зар. пл. 1 102,00 грн. 
ТОВ Фірма Едельвейс-4 (0564) 66-

11-33
Водій автотранспортних засобів  

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Хайдельбергбетон Україна 

(056) 404-45-25
Інженер з налагодження й ви-

пробувань  
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ Чорметавтоматика (056) 493-

34-77
Оброблювач поверхневих  

дефектів металу 
(сталеплавильне та прокатне 

виробництва)  
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «АГРОМЕТ» (0564)71-40-70

Садівник  
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ «Криворіжелектромонтаж» 

(0564) 26-27-85
Лікар-педіатр  

Зар. пл. 1 758,00 грн. 
УСТ Криворізький дитячий буди-

нок-інтернат (0564) 64-43-22
Електрогазозварник  

Зар. пл. 1 875,00 грн. 
Коваль ручного кування  

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ФІЛ Вагонне депо Мудрьона ДП При-

дніпровська залізниця (056) 493-08-01



23•Червоний гірник• середа, 25 липня 2012 року
Архіваріус

Підготував володимир БУхтІяРов (тел.: 097-2801876).

Эта справка из Комитета государственной 
безопасности УССР напрямую связана с 
судьбой героя нашего повествования. 
Сначала подаем ее без изменений, а потом 
прокомментируем.

С. Васильевка  Бобри-
нецкого р-на  Кировоград-
ской области Гончар М.В.

Уважаемая  Мария 
Василь евна!

Ваш муж, Гончар Саве-
лий Андреевич, 1900 г.р., 
был арестован Бобринец-
ким РО НКВД 4 декабря  
1937  г. и содержался в тюрьме  
г. Кировограда. По постанов-
лению тройки при УНКВД 
по Николаевской области 
от 8 декабря 1937 года за-
ключен в исправтрудлагерь 
сроком 10 лет за контрре-
волюционную агитацию, 
наказание отбывал в Вят-
ском исправительно-тру-
довом лагере НКВД СССР. 
Сведениями о его дальней-
шей судьбе не располагаем, 
возможно, эти данные со-
хранились в архиве ГУИТУ 
МВД СССР. 

Гончар С.А. реабили-
тирован по заключению, 
утвержденному прокуро-
ром Кировоградской об-
ласти 14 апреля 1989 г., 
справка о чем направлена 
Дубченко Валентине Са-
вельевне.

Начальник подразделе-
ния УКГБ В.Б.Белоус.

Речь идет об отце Григо-
рия Гончара. Вот так сгу-
били человека. Уродливая 
по сути и бесчеловечная 
по содержанию «тройка» 
решила судьбу тружени-
ка. В те тяжелые 30-е годы 
ломали судьбы миллио-
нов своих же сограждан. 
Страшные времена. Григо-
рий так и не узнал об отце 
ничего. Самый родной его 
человек погиб от рук своих 
же, и сын пал на поле бра-
ни, защищая свою страну в 
страшной кровопролитной 
войне с фашизмом. Григо-
рий Гончар родился 27 мая 
1927 года в с. Васильевка 
Бобринецкого района Ки-
ровоградской области, как 
тогда говорилось (и писа-
лось тоже), в семье серед-
няка. А вот главу этого 
семейства не пожалели. 

Савелий Андреевич Гончар 
подпал под «номинацию» 
кулака. Говорят, его роднят 
с кулаком разве только его 
стальные кулаки. Так они 
окрепли от непосильного 
труда на земле-кормилице. 
Когда забрали главу семьи, 
его детей и жену выгнали 
из хатенки и они подались в 
Кривой Рог. Ходили слухи, 
что там можно найти ра-
боту и жилье. Поселились 
на Черногорке. Там жили 
грабари, что готовили пло-
щадки под мощности за-
вода «Криворожсталь». 
Маленький Гриша видел, 
как поднимались корпуса 
будущего металлургичес-
кого гиганта. Мать тоже 
работала на этой стройке. 
Паренек учился в началь-
ной школе. В 1936 году 
семья вернулась домой. В 
городе трудно было про-
кормиться, потянулись к 
земле. Так и жили-бедо-
вали. От отца не было вес-
точки. 

Когда началась война, 
Грише исполнилось 11 лет. 
Пережил оккупацию. Было 
еще хуже, чем после ареста 
отца. После освобождения 

села Васильевка Григорий 
хотел уйти на фронт. Мать 
спрятала документы. И тог-
да он ушел в Кривой Рог и 
там уже под чужой фами-
лией – Вишневецкий – до-
бровольцем принял прися-
гу красноармейца. Мы не 
знаем, в какой части воевал 
сын «врага народа», но то, 
что воевал храбро, сомне-
ний нет. Какой же силой 
характера надо было обла-
дать, чтобы пойти воевать 
за ту страну, которая так 
нагло и безжалостно забра-
ла отца. У юноши долг взял 
верх. Он пошел бить фа-

шистов, потому что видел 
результаты их господства 
в его родном селе. Григо-
рий Гончар под фамилией 
Вишневецкий воевал в ря-
дах 9-й гвардейской армии. 
Освобождал Европу, про-

шел территории Венгрии 
и Австрии. Пал смертью 
храбрых 14 апреля 1945 
года в бою за город Санкт-
Пельтен. Там и похоронен. 
О гибели сообщил его бое-
вой товарищ Петр Тимчук.

11.03.1945 года.
Добрый день или вечер. Дорогие родители мама и сестры 
Валя, Лида и Зиночка. Перш за все я вам сообщаю, что пока 
жив, здоров, чего и Вам желаю в Вашей домашней жизни.
Мама, я нахожусь в Красной Армии, в чужой стране Венгрии. Бью 
врага наверняка, ежедневно двигаемся вперед на запад. Мама, я 
Вам написал уже несколько писем, но от Вас ответа не получил ни 
одного на все мои письма.
Мама, пишите мне все свои новости, какие у нас есть,  
дома ли хлопцы 27 года, какие девчата дома, какие 
учатся, получаете ли письма от дяди Ефрема и прошу, 

вышлите мне его адрес.
Ваш сын Гриша.03.06.1945 года.

Здравствуйте, родители Вишневецкого, мать, 
братья и сестры!
Сообщаем Вам, что ваш сын Гриша погиб 
в борьбе из немецкими захватчиками 14 
апреля 45 года в Австрии под городом 
СантПельтен.
Сообщаем, что мы його схоронили на том 
самом месте, где он погиб.
С приветом од його бойовых друзей.
Желаем всього хорошего вашей жизни.
Мой адрес: в/ч 25925 «К» Тимчуку Петру.

g Літо піонерське

«Жива» піраміда
Це вихованці піонерського табору «Весела дача». 1957-й. 

Діти готуються до міжтабірних змагань. Фото зафіксувало 
«живу» піраміду. Тепер про піонерське літо й не згадують. 
Шкода… 

Публікується вперше.

g Письма  павшего солдата

Два года приписал, ушел воевать

g Роки студентські

Другий випуск
На той час цей на-

вчальний заклад мав 
назву – Криворізький 
гірничорудний техні-
кум. У 1937 році відбу-
лися не тільки репресії 
та розстріли безвин-
них людей. Того року 
Кривбас вдруге одер-
жав попов нення у ви-
гляді техніків проход-
ки та кріплення шахт. 
Їх дуже чекали на 
підземному виробни-
цтві. Що не рік – нові 
шахти, які все глибше 
вгризалися в надра 
криворізькі. 

Ось, скажімо, Воло-
димир Бородулін од-
разу після закінчення 
технікуму відслужив 
строкову на Далекому 
Сході. А потім у 1939-
1941 роках будував 
шахту «Гігант» ШУ ім. 
Дзержинського, згодом 
працював там гірни-
чим техніком. З початком 
війни відмовився від «бро-
ні» і пропав безвісти на 
фронтах 1941 року. Борис 
Мошиченко теж воював. У 
боях заслужив два ордени, 
а ще два – на відбудовах та 
будівництвах нових шахт 
нашого басейну. Борис 
Кіндратович, випускник 
технікуму 1937 року, став 

заслуженим будівельни-
ком України. Повним ка-
валером знака «Шахтар-
ська слава» зустрів свій 
смертний час М.М. Ринг. 
Помітний слід залишив і 
Євген Янов. Починав крі-
пильником шахти ім. Ка-
лініна. Потім обороняв 
Вітчизну. За відбудову 
шахт Кривбасу заслужив 
орден Трудового Черво-

ного Прапора. В його ха-
рактеристиці записано: 
«Умілий керівник про-
цесу видобутку руди». 
Після трудової зміни в 
технікум поспішав Фе-
дір Петрович Терещенко. 
Він ще в 1908 році закін-
чив Катерино славський 
гірничий інститут. Од-
разу харків’янин пере-
їхав до Кривого Рогу. Як 

виявилося – назавжди. 
Ще до революції керував 
рудником «Фермієр». У 
1923-1928 роках – голо-
вний інженер ШУ ім. Ар-
тема. Двічі відбудовував 
Кривбас. У тих самих 30-х 
встигав викладати в гір-
ничорудному технікумі. 

Ось таку інформацію   
«передала» нам ця стара 
фотографія.
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Сам собі психолог

g Варто знати

Правду, чашко, розкажи...
у кожного з нас на роботі є своя персональна чайна чи кавова 
чашка. і чим більше часу ми проводимо в офісі, тим ретельні-
ше підбираємо чашку. але за яким принципом? Та немає нія-
кого принципу – може здивуватися читач. Все справа смаку!

Погоджуємося. Але в цьому випадку мова 
йде не стільки про наші естетичні уподобан-
ня, скільки про сам характер, професіона-
лізм. Не вірите? Переконайтеся самі, порів-
нявши дані тесту із власними дослідженнями 
офісного масштабу.

Чашки колег і навіть самого шефа вам ба-
гато про що розкажуть. При цьому майте на 
увазі: чашки ваших «піддослідних», у тому 
числі й ваша, не мають бути копією тих, що їх 
пропонує тест – вони лише за формою і сут-
тю можуть нагадувати зразки із психологіч-
ного тесту, що був проведений німецькими 
психологами.

Я пам’ятник собі...
Не тільки чашка, а й 

письмове причандалля, 
робоче місце і навіть 
зовнішній вигляд та-
кої людини свідчить 
про її обраність. Все, що 
оточує таку особу, кричить: «Я не така, як ви, 
я – щось особливе!» На професійній ниві такі 
люди не менш гонорові, вони нізащо не ви-
конуватимуть роботу, якщо вважають її ниж-
че свого рівня. При найменшому зауваженні 
збоку такі люди, не роздумуючи, вибирають 
перевірений спосіб захисту – напад.

Головне – зв’язки
Власник такої чаш-

ки – всезнайко, лю-
дина, у якої всюди є 
«свої» люди. Найпо-
інформованіша люди-
на в колективі, проте не завжди настільки ж 
обізнана у своїй професії. Там вона також діє 
за звичною схемою, будує свої стосунки ви-
ключно на особистих зв’язках.

Працювати, щоби жити
І жити добре. Про це, до речі, свідчить і 

чашка, яку він (вона) привіз (-ла) із останньої 

закордонної по-
їздки. Така лю-
дина ніколи не 
зрадить заліз-

ному правилу: 
кесарю – кесаре-
ве, тобто роботі 

– робочий день. І ні хвилини 
більше. Це, щоправда, не озна-
чає, що мова йде про поганого 
працівника. Навпаки, і коле-
ги, і начальство цінують його за високий про-
фесіоналізм, ерудицію і готовність виконати 
будь-яке завдання.

Типовий трудоголік
Стовп колективу, ходяча 

енциклопедія виробництва. 
Справа у трудоголіків на пер-
шому місці до такого ступе-
ня, що власний вигляд їх абсолютно не  хви-
лює. Складається враження, що вони і в дзер-
кало не так часто заглядають. Та варто до них 
звернутися із якоюсь дурницею, що стосуєть-
ся роботи, і люди буквально перетворюють-
ся на очах.

Стовп колективу
Власник цієї посуди-

ни може пити чай, каву чи 
цілющі відвари із трав. В 
цьому він невибагливий. 
Але в   колективі  має   славу метра, котрий зав-
жди дасть мудру пораду, візьме на себе відпо-
відальність, на його підтримку завжди можуть 
розраховувати колеги. Якщо, звісно, вони ар-
гументують свої позиції. Без цього ліпше і не 
потикатися. Будь-яка фальш, дилетантство 
обернеться проти вас.

Тендітний,  
як порцеляна

Власник(-ця), та-
кої філігранної ча-

шечки завжди готовий(-а) вислухати будь-
кого, поспівчувати, разом поплакати. Але 
коли доходить до діла, надає перевагу тому, 
щоби сховатися за витончену квіткову ого-
рожу. На професійній ниві не забуде під-
креслити, що він (вона) в курсі всіх «ноу-
хау», наче риба у воді. Стиль дуже багато 
означає для таких людей. Якщо доходить 
до конфлікту, вони не проявляють бійців-
ських якостей. Будьте з ними делікатними, 
інакше ризикуєте розбити тонку, наче пор-
целянову, душу.

Динамічна натура
Для власників такої 

модної чашечки стиль 
має дуже велике значення. 
Вони завжди елегантні, на-
магаються бути в курсі по-
дій як в цілому в житті, так 
і в своїй професії, спокійно вислуховують 
критику на свою адресу. В той же час люб-
лять влаштовувати іншим стресові ситуа-
ції, які потім запивають чашечкою улюбле-
ної кави.

Як правило, каву п’ють тільки натуральну. 
Інший допінг для них – визнання в колекти-
ві. Якщо цього немає, вони легко змінюють 
роботу, поки не знайдуть ту, де їх достойно 
оцінять. Будьте уважними з такими колега-
ми, бо вони намагатимуться перехопити ці-
кавішу та помітнішу частку роботи. Рутина – 
не для них.

За матеріалами вітчизняних видань.

g на замітку

Короткий пара-
зитологічний 
словник
«Ще раз це скажеш 
– приб’ю». Страшні 
думки на зразок 
цієї навідували 
хоч раз у житті 
кожного з нас, хоча 
автор «цього» міг 
бути найдобрішою 
людиною, а «це» – 
якимсь безневин ним 
слівцем.
«Ніби»

Дослідники схиляються до 
висновку, що слово «ніби» вжи-
вають люди, які не бажають 
бути категоричними. Саме ж це 
небажання властиве інтелекту-
алам, так само як і вантажни-
кам.
«Це – цей»

Цим словом заповнюють па-
узи тугодуми, тобто ті, хто по-
вільно думає. Не варто їх ква-
пити – інколи вони думають 
повільно, але добре.
«Так би мовити»

Вислів, яким намагаються 
розбавити свої монологи базі-
ки. Сміятися – після кожного 
«так би мовити».
«Чесно кажучи»

Люди, які весь час опирають-
ся на «чесно», не обов’язково 
варті довіри. Такі люди самі не 
схильні особливо собі вірити.
«Перепрошую»

Звичка засмічувати свою 
мову вибаченнями власти-
ва людям, які в дитинстві час-
то отримували тички за недос-
татню уважність до інших, але 
так і не зрозуміли до кінця, що 
ж тим родичам і колегам треба.
«Ти тільки  
не ображайся»

Не виключено, що носію та-
кого виразу «ображати» до-
водиться часто. Чому – питан-
ня інше. Однак «ти тільки не об-
ражайся, у тебе ноги криві» і 
«ти тільки не ображайся, мені 
треба бігти» – це абсолютно 
різні речі.
«Звичайно»

Той, хто говорить, на кожне 
своє слово очікує від співроз-
мовника критичних зауважень 
і намагається наперед відмес-
ти заперечення.
«Напевне, швидше  
за все, ймовірно»

Ці вирази непевності на-
справді свідчать не про те, що 
людина в чомусь невпевнена, 
а про її бажання бути в чомусь 
якомога точною.
«До речі»

Думка людини, що часто 
вживає це слово-паразит, обга-
няє думку співрозмовників. Як 
правило, це людина з високою 
креативністю.

g Зверніть увагу

А яку каву любите ви?
Хтось любить чай, а хтось – каву. Ви 

коли-небудь замислювалися, чому ваша 
знайома завжди замовляє капучино, 

батько п’є тільки еспресо, а найкращий 
друг найчастіше віддає перевагу 

лате? Виявляється, між характером 
людини і його улюбленим напоєм існує 

взаємозв’язок.

Еспресо – міцна чор-
на кава, зварена в каво-
машині. На його основі 
створюють усі інші ка-
вові напої.

Еспресо користується 
популярністю в реаліс-
тів, консерваторів і вкрай 
прямолінійних людей. Їх 
важко переконати в чо-
му-небудь. Приймаю-
чи рішення, вони керу-
ються тільки власними 
принципами. Зате на них 
у всьому можна поклас-
тися. Любителі цього на-
пою найчастіше віддають 
перевагу елітним авто, 
строгому стилю, класич-
ній музиці.

Лате – пошаровий ка-

вовий коктейль, що 
складається з еспресо, 
молока і невеликої кіль-
кості молочної піни. 
Вливаючи молочну піну, 
барісти наносять малю-
нок на поверхню напою.

Лате віддають перева-
гу люди, яким подоба-
ється публічність. У них 
гарне почуття гумору. 
Найчастіше вони є ду-
шею компанії і корис-
туються великою попу-
лярністю у протилежної 
статі. Увечері вихідного 
дня вони зазвичай десь 
весело проводять час. 
Їм до душі танцювальні 
ритми, галасливі вечір-
ки і ресторанна їжа.

Капучино – суміш 
еспресо і спіненого мо-
лока. Для його приготу-
вання еспресо у співвід-
ношенні один до одно-
го змішують з молоком 
і молочною піною. Це 
другий за популярністю 
кавовий напій у світі.

Капучино люблять 
романтики, мрійники 
і всі, у кого почуття пе-
реважають над розумом. 
Найчастіше ці люди ма-
ють добре серце, відкри-
ту душу і цінують в ін-
ших чесність. Багато лю-
бителів цього ідеально 
збалансованого напою 
воліють жити біля моря, 
їздити на седанах, слу-
хати якісний поп. І ще 
вони ласуни.

Американо – еспресо, 
розбавлений гарячою во-
дою або приготований у 
фільтровій кавоварці.

Любителі американо 
раціональні і вважають 
за краще брати від життя 

все. Вони завжди всти-
гають, шукають найко-
ротший шлях до досяг-
нення мети, як прави-
ло, успішні. Їм подоба-
ється богемний спосіб 
життя, вишукана музика 
та спортивні авто. Най-
частіше вони вибирають 
житло подалі від центру 
міста, оскільки не терп-
лять суєти. Або, в край-
ньому разі, тихий двір.

Буде справедливо зау-
важити, що рецептів кави 
значно більше, ніж чо-
тири. Як бути, якщо ваш 
співрозмовник замовив 
щось інше? Підключіть 
логіку та аналогії. Напри-
клад, рістетто, доппіо, 
каву по-східному можна 
віднести до групи еспре-
со; каву по-віденськи – до 
капучино, а еспресо макі-
ато – до лате.

А яку каву любите ви? 
Адже і ваші кавові при-
страсті можуть багато 
про вас розповісти...
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Жіночий клуб

g Зверніть увагу

До кожного стилю – свої прикраси
Ювелірні вироби і біжутерія допоможуть 
вам підкреслити індивідуальність і створи-
ти будь-який образ: від строгого класичного 
до легковажного романтичного. Вбрання 
буде виглядати по-новому, якщо правильно 
підібрати до нього прикраси.

Нічого зайвого
Коли збираєтесь на діло-

ву зустріч, пам’ятайте, що 
прикрас не повинно бути за-
багато. Якщо, приміром, на 
пальчику у вас красується 
перстень із великим каме-
нем, а у вухах такі ж сереж-
ки, то не варто вдягати інші 
персні чи браслети. Витон-
ченість, простота і доскона-
лість форм – основні кри-
терії у підборі прикрас до 
строгого ділового костюма.

Легковажно- 
романтичний

Із джинсовим сарафаном 
чи сорочкою чудово гармо-
ніює «повітряне» кольє із 
синіми скляними камінця-
ми і перламутром. Цей жі-

ночний комплект додасть 
джинсовому одягу роман-
тичну нотку.  Також до одя-
гу із джинсової тканини іде-
ально підходять прикраси зі 
шкіри, приміром, кулони.

У стилі сафарі
Смішні кулони у вигляді 

звірят, оригінальні підро-
блені камені, дерев’яні кора-
лі – такі скромні доповнен-
ня, зроблені із натуральних 
матеріалів, прекрасно від-
живлять одяг у стилі сафарі.

Спокусливе  
декольте

Однотонне вечірнє 
плаття довжиною до щи-
колотки – гідна оправа для 
розкішних дорогоціннос-

тей. Особливо ефектно 
виглядає багатоярусне ко-
льє із великою кількістю 
різнокольорових стразів 
або ж намисто і сережки 
із бірюзи в золоті. І, зви-
чайно, поза конкуренцією 
у якості прикраси до ве-
чірнього туалету – нитка 
натуральних або штучних 
перлів.

Якщо сукня оброблена 
узорами чи вишивкою, то 
не слід вдягати дуже вели-
кі сережки і браслет.

«Бабусині»  
коштовності

Дорогі прикра-
си, які дісталися 
вам іще від бабусі, мо-
жуть стати родзинкою 
вбрання і підкреслити 
індивідуальний стиль. 
Але підбирати їх потріб-
но дуже ретельно, т о м у 
що невдало ви-
брана, приміром, 
брошка може «до-

дати» вам як мінімум ро-
ків десять.

Ручна робота
Хоча б раз у житті до-

звольте собі замовити пер-
стень у ювеліра. Звичайно, 
це задоволення обійдеться 
вам значно дорожче від фа-
бричних виробів, але така 
розкіш цілком виправдана. 
Адже більше ні в кого не буде 

такого персня!

g Важливе

Де зберігати косметику
Мільйони жінок у всьому 

світі користуються космети-
кою. А от як зберігати те, за 
допомогою чого ми подо-
вжуємо молодість, знають 
не всі.

Більшість із нас тримають 
косметичні засоби на поличці у 
ванній кімнаті. І роблять велику 
помилку. Річ у тім, що у ванній завжди підвищена вологість, ве-
ликі перепади температур - і від цього креми можуть псуватися.

Звичайно, якщо ви використовуєте вміст тюбика чи баночки 
швидко, тобто це засоби, якими ви користуєтеся чи не щодня, 
а то й щодня, крем може стояти у ванній. За короткий час йому 
нічого не станеться. Але якщо у ванній багато косметичних за-
собів, які вам потрібні лише час від часу, тоді це - не найкраще 
місце для зберігання косметики.

Усю косметику потрібно тримати якомога далі від тепла, у про-
холодному місці. Інакше ви ризикуєте в один прекрасний день 
почати користуватися зіпсованим продуктом, який втратив свої 
властивості. Крім того, він може викликати подразнення шкіри.

Особливо слід закцентувати увагу на живильних кремах. 
Живильні креми, до складу яких входять витяжки з рослинних 
і тваринних речовин, вимагають спеціального зберігання: у 
прохолодному місці, при температурі від +8 до +10 градусів.

Щоб шкіра не загрубіла
Влітку багато жінок купують 

у аптеках та парфумерних ма-
газинах крем після засмаги. 
Коштують ці засоби не так вже 
й дешево. 

Щоб не викидати зайві гроші, 
ви можете самі приготувати такий 
засіб вдома. Результат після вико-
ристання буде не просто не гірший, а й кращий.

Візьміть свіже домашнє куряче яйце, відділіть жовток від 
білка. Жовток покладіть на долоню (руки повинні бути ідеаль-
но чисті) і щедро намастіть ним обличчя. Коли жовток застигне 
(не дайте підсохнути на кірку), вимийте обличчя спершу водою, 
а після цього пінкою для вмивання. Жовткову маску можна ро-
бити на будь-яких ділянках тіла, де шкіра загрубіла.

Соки з овочів і фруктів не тільки зцілять 
від хвороб, а й захистять вашу красу від 
в’янення. адже найбільш ефективни-
ми і нешкідливими є косметичні засоби, 
виготовлені на основі компонентів природ-
ного походження.

Кожен тип шкіри потре-
бує певного виду природ-
ної косметики: сухій шкірі 
необхідні зволоження та 
відновлення водно-жиро-
вої плівки, жирній шкі-
рі – видалення надлишку 
шкірного сала і звуження 
пор, змішаний тип шкіри 
– різних видів догляду за 
різними частинами облич-
чя. Сік або кашку з овочів, 
ягід і фруктів можна дода-
ти в будь-який живильний 
крем.

Аґрус
Для чутливої шкіри: 1 

ч. ложку сиру змішайте з 
1 ч. ложкою рідкого меду, 
додайте 2 ч. ложки соку 
аґрусу. Протріть суміш че-
рез ситечко і нанесіть на 
обличчя на 15 хв. Змийте 
холодною водою.

Для сухої шкіри: 50 мл 
молока змішайте з 50 мл 
соку аґрусу. У цій суміші 
змочіть шар вати, злегка 
відіжміть і покладіть на 
обличчя на 15-20 хв. Звер-
ху прикрийте обличчя мо-
крим рушником. Коли зні-
мете маску, обов’язково 
нанесіть на шкіру обличчя 
живильний крем.

Огірок
Для сухої шкіри: 100 мл 

соку ретельно змішайте з 1 
ч. ложкою гліцерину і вві-
тріть у шкіру. Такий лось-
йон добре зволожує і оздо-
ровлює.

Для  в’янучої  шкіри пі-
дійде огіркова настоянка, 
яка очищає, тонізує і злег-
ка вибілює. Натріть 500 
г огірків, залийте 400 мл 
горілки, залиште насто-
юватися в прохолодному 
темному місці на 2 тиж-
ні, потім процідіть. Перед 
кожним використанням 
додавайте в настоянку по 
0,5 ч. ложки гліцерину і 
води.

Для жирної шкіри: змі-
шайте сік свіжої капусти і 
огірка в рівних пропорці-
ях. Цією сумішшю проти-
райте шкіру.

Абрикоси
Для нормальної шкіри: 

м’якоть двох абрикосів 
змішайте з 1 ст. ложкою 
лимонного соку. Отрима-
ну масу накладіть на об-
личчя, зверху – марлечку. 
Через 20 хв. змийте водою 
або відваром липи.

Для сухої шкіри, яка 
лущиться: яєчний жов-
ток змішайте з 1 ч. ложкою 
абрикосового соку, вві-
тріть або легкими рухами 
вбийте в шкіру. Через 20 
хв. змийте теплою водою.

Для жирної шкіри: 
змішайте однакову кіль-
кість абрикосового соку з 
м’якоттю і кислого молока. 
Нанесіть на 20 хв.

Банани 
Для     сухої     шкіри: ро-

зімніть достиглий банан, 
у кашку додайте вершки 
і, помішуючи, крохмаль. 
Розітріть масу до густоти 
сметани. Перед нанесен-
ням маски змастіть повіки 
живильним кремом. На-
кладайте суміш на шкіру 
шар за шаром у міру виси-
хання, а коли нанесете все, 
покладіть зверху марлю. 
Потримайте 20-30 хв., а 
потім зніміть ватним там-
поном, змоченим у теплій 
воді. Для приголомшливо-
го ефекту робіть маску че-
рез день протягом 20 днів.

Помідори
Для   жирної   шкіри: 

змішайте сік 1 помідора з 1 
ст. ложкою сиру. Маску на-
несіть на 15 хв., після чого 
змийте теплою водою.

Яблуко
Для жирної пористої 

шкіри: змішайте в рівних 
пропорціях м’якоть яблу-
ка і хрону. Нанесіть на об-
личчя на 5-10 хв.

Для сухої подразненої 
шкіри: 2 ч. ложки сиру 
змішайте з 1 ч. ложкою 
яблучного соку, додайте 
0,5 жовтка і 1 ч. ложку кам-
форної олії. Все добре роз-
мішайте. Накладіть на об-
личчя на 15-20 хв., змийте 
спочатку теплою, потім – 
холодною водою.

Морква
Для сухої шкіри: додай-

те до жовтка по 1 ч. лож-
ці оливкової олії, сметани 
і морквяного соку та 2-3 ч. 
ложки вівсяної муки (мож-
на мелених пластівців). 
Нанесіть на очищену 
шкіру на 20-30 
хв. Змийте те-

плою водою і змастіть об-
личчя живильним кремом.

Для жирної шкіри: 1 ст. 
ложку морквяного соку 
змішайте зі збитим біл-
ком, загустіть маску бо-
рошном і нанесіть на 20 
хв. Змийте теплим відва-
ром ромашки.

Виноград 
Для жирної шкіри: 0,5 

скл. дуже теплої густої мо-
лочної манної каші змішай-
те з 2 жовтками, 2 ч. лож-
ками меду, 2 ч. ложками 
оливкової олії, додайте 0,5 ч. 
ложки солі, 2 ч. ложки соку 

солодкого винограду. 
Нанесіть на шкіру об-

личчя на 20-30 хв. 
Змийте теплою во-
дою.

Для сухої шкі-
ри: добре розітріть 
один жовток і змі-

шайте його з 2-3 ч. 
ложками виноград-
ного соку. Потримай-
те 15-20 хв., а потім 

змийте теплою водою.

По крапельці
Вирішили приготувати маску з натуральним соком? Тоді запам’ятайте, які 

фрукти та ягоди з користю можна принести в жертву красі та вічній молодості:
 Сік малини, суниці та полуниці пом’якшує, зволожує і тонізує шкіру.
 Сік лимона добре відбілює шкіру, звужує пори.
 Сік вишні, смородини, чорниці живить шкіру і звужує пори.
 Морквяний сік має в’яжучу дію, створює ефект засмаги.
 Сік винограду і кабачків знімає запалення, зволожує, пом’якшує.
 Сік яблук, апельсинів і мандаринів оздоровлює і тонізує.

Овочі й фрукти для гарної шкіри

Улітку і восени краще  
готувати фруктові та 
ягідні маски, взим-
ку  – овочеві, а навесні 
використовувати свіжу 
зелень.

Варто знати
Прикраси із срібла органічно доповнять наряди холодних тонів, а 

от золото чудово гармоніює із теплими кольорами.
Не перестарайтеся із прикрасами – їх не повинно бути багато.
Підбирайте ювелірні вироби у залежності від свого віку і конкрет-

ної ситуації.
Щоб захистити срібні і золоті прикраси від витирання, зберігайте їх 

загорненими у тонкий папіросний папір або шматочок шовку.
За матеріалами вітчизняних видань.
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Віддача від дачі

За матеріалами інтернет-видань.

Для боротьби зі шкід-
никами і хворобами на 
дачних ділянках отруто-
хімікати краще не засто-
совувати, а використову-
вати рослинні настої.

Чорна ніжка – дуже 
поширене грибкове за-
хворювання капусти. 
Крім цієї рослини, воно 
вражає салат, помідори, 
бобові. З’являється час-
тіше на розсаді: у нижній 
частині стебла біля ко-
реневої шийки. Ураже-
не місце чорніє, стебло 
стає тонким, загниває 
і надломлюється, легко 
висмикується із землі. 
Сприяють цьому захво-
рюванню надмірна во-
логість, різкі коливання 
температури, загущені 
посадки, недостатність 
провітрювання. Інфекція 
зберігається в грунті, де 
накопичується.

Профілактика і ліку-
вання

• Надійніше вирощува-
ти сорти та гібриди, стій-
кі до чорної ніжки.

• Обов’язково про-
парюють грунт, при-
значений для роз-
сади. В крайньому 
випадку поливають ки-
плячим розчином мар-
ганцівки малиново-фіо-
летового кольору.

• Ящики перед напо-
вненням грунту продез-
інфікуйте міцним роз-
чином марганцівки або 
мідним купоросом (1 ст. 
ложка на 5 л води).

• Щоб уберегти грунт 
від перезволоження при 
поливі сходів, присипте 

його промитим і прожа-
реним охолодженим піс-
ком (краще річковим) або 
припудріть просіяним по-
пелом (шаром 1-2 см).

* При появі чорної 
ніжки вогнище ураження 
поливають 1%-ною бор-
доською рідиною, роз-
чином мідного купоро-
су (2,5 г на 5 л води) або 
марганцівки (11,5 г на 5 
л води). Але на ранньому 
етапі вирощування хворі 
рослини краще видалити.

Кила капусти – дуже 
небезпечне захворюван-
ня. Найбільше вражає 
кольрабі, білокачанну і 
цвітну капусту, менше 
хворіє листова. Перші 
ознаки хвороби – припи-
нення росту, пожовтіння 
і в’янення листя. На коре-
нях утворюються нарос-
ти – здуття різної форми 
(кулясті, веретеноподібні 
або пухирчасті). Пізні-
ше вони буріють, корінь 
сильно розростається і 
загниває.

Хвора капуста припи-
няє ріст, тому що перестає 
отримувати воду і пожив-
ні речовини з грунту.

Кила може вразити 
рослину в будь-який час. 
Частіше хворіє капуста, 
що росте на перезволо-
женому, бідному органі-
кою або кислому грунті. 
Нерідко заразу заносять 
з купованою хворою 
розсадою, або з поганим 
компостом, або із зем-
лею (нарости у вигляді 
бурульок або намистин). 
Збудники хвороби збе-
рігаються в грунті, на 

бур’янах і пожнивних 
рослинних рештках.

Профілактика і ліку-
вання

• Хворі рослини ліку-
ванню не підлягають, 
тому важливо запобігти 
самій хворобі. Краще ви-
рощувати сорти та гібри-
ди, стійкі до кили.

• Кислі грунти раз на 23 
роки вапнують, вносячи 
восени 200—300 г/м2 не-
гашеного вапна, або на-
весні – таку ж кількість 
доломітового борошна.

• Якщо овочі були ура-
жені килою, то на цьому 
місці всі капустяні росли-
ни не можна вирощувати 
5 років.

• Не купуйте розсаду 
у випадкових осіб. При її 
придбанні навіть у спеці-
алізованих господарствах 
добре оглядайте коріння: 
кила зустрічається і там.

• Для вирощування 
розсади не беріть грунт 
з грядок. Насіння перед 
посівом потримайте 20 
хв. у гарячій (50°С) воді, а 
потім занурте на 12 хв. у 
холодну воду.

• При висаджуванні 
розсади не вносьте в грунт 
свіжий гній або компост, 
сирі грунти дренуйте.

• Висаджуйте капусту 
в ранні терміни, тому що 
холодний грунт менш не-
безпечний для заражен-
ня. Висаджуючи розсаду, 
додавайте в ямки дерев-
ний попіл.

• Хворі килою рослини 
викопують і спалюють, 
в компост їх складати не 
можна.

g  Школа садівника

Перший – рано навесні. Тоді 
проводять санітарне обрізуван-
ня: видаляють поламані, висо-
хлі, вимерзлі, недорозвинені, 
слабкі, пошкоджені шкідниками 
або хворі стебла. Тоді ж прово-
дять їх нормування. Тобто вида-
ляють зайві, залишаючи в кущі 
4-6 або 12-14 на 1 метрі ряду.

Укорочують стебла також на-
весні. Залишені на плодоношен-
ня обрізають до першої зверху 
добре розвиненої бруньки або всі 
стебла вкорочують до однієї ви-
соти (1,8-2 м).

Стебла, ушкоджені мороза-
ми, обрізають інакше:

• вимерзлі видаляють, зрізую-
чи біля самої основи;

• у підмерзлих по рівень снігу 

видаляють пошкоджену частину, 
а ту, що залишилася, доглядають 
і отримують урожай;

• стебла, в яких бруньки в се-
редній частині загинули (через 
неправильне пригинання дугою), 
зберігають.

Також диференційовано прово-
дять обрізування рослин, пошко-
джених шкідниками:

•  стебла, бруньки яких «начи-
нені» личинками брунькової молі, 
зрізають біля основи і спалюють;

• видаляють і стебла, на яких 
перезимували личинки стебло-
вої галиці (зазвичай такі пагони 
стають дуже крихкими і лама-
ються);

• стебла з поселенцями стебло-
вої галиці зрізають під розшире-

ною частиною, де знахо-
дяться шкідники. 

Другий підхід до ма-
лини із секатором при-
падає на початок черв-
ня, коли молоді пагони 
досягнуть 30-40 см за-
ввишки. У цей час виріза-
ють всі менш розвинені, зали-
шаючи 8-10 найкращих пагонів 
на кущ або 16-18 на 1 метр ряду. 
Таке проріджування (нормуван-
ня) робить основу кущів більш 
провітрюваною, отже, малина 
менше потерпатиме від шкідників.

Третє обрізування здійснюють 
відразу після завершення остан-
нього збору врожаю. Біля самої 
основи (трохи нижче рівня грун-
ту) зрізають всі стебла, що від-
плодоносили, іслабкі, хворі мо-
лоді пагони.

Восени (в крайньому разі рано 
навесні), не вибираючи, зрізають 

всі до одного стебла у малини 
рашбушберрі і ремонтантної. Ра-
зом з ними з малинника видаля-
ються павутинний кліщ, джерела 
збудника пурпурової плямистос-
ті, личинки стеблової галиці.

Малину обрізають тричі
Щоб отримувати багатий урожай, за малиною потрібно 
доглядати. велике значення має своєчасне обрізування 
кущів. Протягом сезону малину обрізають кілька разів.

g  важливо

а ваші помідори  
без фітофтори?
Фітофтороз – найпо-
ширеніше грибкове 
захворювання, яким 
уражаються листки, 
стебла і головне – 
плоди рослин.

На нижньому боці листя хворих 
рослин з’являються бурі плями зі 
слабким білуватим нальотом, на 
стеблі і черешках – бурі видовже-
ні плями, на плодах – розпливчасті бурі підшкірні 
плями. Уражені плоди розм’якшуються і гниють. 
Інфекція довго зберігається в рослинних рештках.

Першоджерелом інфекції є уражені бульби кар-
топлі. Потім фітофтороз переходить на рослини 
помідора, де виявляється через 10-15 днів.

Фітофтороз провокують надмірна вологість по-
вітря (понад 75%), рясні роси, тумани, коливання 
денних і нічних температур, що сприяють утво-
ренню роси, загущена посадка рослин бур’янами, 
а також розміщення помідорів поблизу картоплі.

g  а ви знали

Поливати   
потрібно щодня?
У суху погоду намагаюся 
поливати грядки щодня 

– боюся, що ро-
слини зів’януть. 
Сусіди кажуть, 
що поливати 
потрібно час 
від часу. Чи 
правда це? Є 
якісь норми 
поливу?

 Юрій РоМаНовиЧ.
Найбільше поливу потребують 

грядки: овочі містять від 75 до 97% 
води. Але є серед них справжні во-
долюби, не здатні без втрат перено-
сити навіть короткочасну ґрунтову 
і повітряну посуху. Це огірки, всі 
види капусти, зелень — перш за все 
салат і шпинат, редиска. Це швидко-
рослі рослини з неглибоким корін-
ням (основна маса в 30 см від по-
верхні) і великими листками, через 
які активно випаровується волога.

Скоростиглим сортам води по-
трібно більше, ніж середньо – і піз-
ньостиглим (це стосується також і 
інших культур). Вони дуже чутливі 
до частих поливів з промочуванням 
усього кореневого шару землі та 
зволоження повітря дощуванням. 
Там, де мало води, огірки не налива-
ються, гірчать, зелень грубіє, капус-
та дає дрібні і потворні качани.

У цибулі, часнику неглибоке ко-
ріння, яке освоює порівняно не-
великий обсяг грунту. Наприклад, 
– цибулі-ріпки обсяг кореневої сис-
теми всього 0,3 м3 (для порівнян-
ня: коріння гарбуза займає більше  
100 м3, коріння буряка 17 м3).

Ось чому, хоча вузькі листки ци-
булевих економно витрачають во-
логу, в період активного росту їм 
до середини літа потрібні регулярні 
поливи. До речі, пожовтіння кінчи-
ків листя озимого часнику напри-
кінці весни частіше трапляється від 
нетривалої посухи, а не від хвороб.

Помідори, морква, кавуни, дині, 
гарбузи, кабачки відрізняються 
глибоко проникаючими коренями 
і листям, пристосованими до неве-
ликого випаровування.

На хорошій городній землі (ро-
дючій, структурній) томати поли-
вають через 4-6 днів, намагаючись 
глибоко промочити землю.

Перезволоження молодих по-
мідорів призводить до непотріб-
ного посилення росту бадилля, 
ослаблення цвітіння і зав’язування 
плодів на перших гронах. А навіть 
невелика посуха під час масового 
наливу плодів сприяє появі вер-
шинної гнилизни.

Для моркви та інших корене-
плодів критичним терміном росту 
вважають кінець серпня – перші де-
кади вересня, коли посилено наро-
щується маса. Осіння засуха — го-
ловна причина отримання дрібних, 
несмачних коренеплодів, які ще й 
погано зберігаються.

Малина добре росте в пухкому 
і вільному від бур’янів грунті, 
тому кожен раз при обрізанні 
малини  слід прополювати 
чагарник, рихлить грунт, 
при необхідності засипаючи 
коріння що оголилися, своє-
часно підв’язуйте підростаючі 
пагони до шпалери.

1 Садити рослини по-
далі від картоплі.

2 Перед посівом на-
сіння протруїти в 

1%-му розчині марган-
цівки протягом 25-30 
хв. з наступним про-
миванням у проточній 
воді і підсушуванням.

3 Розсаду підживлю-
вати фосфорнока-

лійними добривами.

4        Обробляти розсад 
напередодні виса-

джування 1%-им роз-
чином бордоської ріди-
ни. Наступні обробки 
повторювати через 2 
тижні до початку дозрі-
вання плодів у відкри-
тому грунті.

5  У період вегетації 
можна рекомендува-

ти обробити рослини, 
крім бордоської рідини, 
суспензією хлорокису 
міді (4 г на 10л води), 
мідномильною емуль-
сією (2 г мідного ку-

поросу і 200г мила на 
10л води. У вологі роки 
число обробок збіль-
шити до 4-5. Останнє 
кроплення бордоською 
рідиною потрібно про-
водити не пізніше, ніж 
за 8 днів до збирання 
плодів. Витрата розчи-
ну 1 л на 10 м2.

6  З народних засобів 
ефективна обробка 

рослин часником з мар-
ганцівкою (1,5 склян-
ки кашки часнику і 1,5 
г марганцівки на 10 л 
води). Перший раз по-
кропити через 2 тиж-
ні після висаджування 
і повторити через 10 
днів.

7   Для підвищення 
стійкості рослин 

можна полити розчи-
ном із 40 крапель йоду 
і 30 г хлористого калію 
на 10 л води, витрачаю-
чи по 0,5 л на одну рос-
лину.

аби фітофтороз не уражав помідори, 
потрібно дотримуватися кількох вимог.

g  Щедра грядка

Щоб капуста не хворіла

аби уникнути хвороб капусти 
і її ушкодження шкідниками, 
потрібно дотримуватися сівозмі-
ни, змінюючи місце вирощування, 
боротися з бур’янами, вапнувати 
грунт, проводити підживлення 
рекомендованими добривами, 
вчасно висаджувати розсаду. 
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Наше дозвілля

За матеріалами інтернет-видань.

Рюкзак – досить міст-
кий, щоб покласти всі 
необхідні речі. Чолові-
чий – місткістю не мен-
ше вісімдесяти літрів, 
жіночий  – не   менше 
шістдесяти.

Палатка –  міцна і лег-
ка (нові намети важать 
не більше двох кілограмів).

Спальник – легкий, те-
плий і такий, що швидко 
сохне. Для весняних і 
осінніх переходів необ-
хідно брати зимовий 
спальник, вага якого 2 
кг. Влітку досить легкого 
спальника (1 кг).

Туристичний кили
мок  – необхідний під 

час ночівлі в наметі, а 
також при сидінні на хо-
лодній землі.

Одяг  – але тільки най-
необхідніший, відпо-
відно до пори року і 
погоди. Пару светрів, 
футболок, шапку і 
куртку (в лісі і го-
рах може лежати 
сніг, навіть у теплу 
погоду), дві зміни білиз-
ни (якщо похід плануєть-
ся більш ніж на два дні), 
плащ-дощовик, головний 
убір, пару шкарпеток, ві-
трівку з капюшоном.

Гігієнічні засоби  – 
зубна паста і щітка, гре-
бінець, мило, туалетний 

папір, сонцезахисний 
крем, рушник (краще з 
мікрофібри).

Посуд – легкий, міцний 
і місткий. Не підходить 
для походів одноразо-
вий або керамічний по-
суд. Виделки брати із со-
бою зовсім не потрібно. 
Обов’язково взяти сір-

ники, запальничку, ніж, 
миску і ложку, кружку.

Порожня пластикова 
пляшка  – в неї можна 
буде набирати воду, щоб 
втамовувати спрагу під 
час переходів протягом 
дня. Підійде дволітрова 
пляшка, яка зручно крі-
питься збоку рюкзака.

Світлодіодний ліхта
рик  – краще налобний.

Аптечка – універсаль-
на та легка. Туди слід по-
класти зеленку, перекис, 
бинт, пластир, протиза-
студні засоби, активоване 
вугілля і засоби для шлун-
ка. Знеболювальна мазь і 
еластичний бинт допомо-
жуть в разі виникнення 
проблем з суглобами.

Крім усього перера-
хованого, у поході зна-
добляться фотоапарат, 
мобільний телефон, те-
лескопічні палиці, доку-
менти і гроші. Тепер ви 

знаєте, як виглядає набір 
справжнього туриста, 
тому зможете отримати 
максимум вражень від 
будь-якої подорожі.

А що досвідчений ту-
рист обов’язково візьме 
із собою в будь-який по-
хід? Звичайно, сірники. 
Як не дивно, але сірники 
і сіль люди зазвичай за-
лишають вдома в першу 
чергу. Це, так би мовити, 
предмети першого забу-
вання. Але якщо без солі 
так-сяк проіснувати в 
поході можна, то без сір-
ників вже постає питан-
ня про виживання. Адже 
багаття в природних 
умовах – це їжа і тепло.

Сірники бояться вог-
кості, тому в кожного 
туриста є свій спосіб їх 
герметичного зберіган-
ня. Наприклад, дехто 
занурює сірники в роз-
плавлений парафін.

g отакої!

Душу – 
на аукціон
американка на ім’я Лорі 
n з міста альбукерке 
виставила на продаж на 
Інтернет-аукціоні eBay 
свою «злегка використа-
ну» душу. Початкова ціна 
лоту – всього 2 тисячі 
доларів. хоча це не пер-
ший випадок, коли хтось 
виставляє свою душу на 
торги, у Лорі унікальний 
і трагічний випадок, 
пише The Daily Mail.

Як розповідає жінка, в 2007 
році вона сильно постражда-
ла в аварії, яку спровокував 
п’яний водій. Вона зламала 
ногу, стегно і таз, три тижні 
пролежала в комі і тепер па-
ралізована. Лорі не може пов-
ноцінно працювати і змушена 
перебиватися випадковими 
заробітками. «Можна сказати, 
що це крик про допомогу. Я ді-
йшла до краю. Я втомилася. Я 
не почуваюся добре. Я на са-
мому кінці своєї мотузки. На 
краю», – пояснила Лорі. Тому 
жінка хоче надати комусь мож-
ливість врятувати її душу якщо 
не молитвою, то перероджен-
ням. Крім того, вона обіцяє на-
дати докладний «сертифікат» 
про чорні та білі плями на її 
душі.

Раніше повідомлялося, що 
британець Йєн Ашер на аук-
ціоні eBay пустив з молотка 
своє минуле життя і вирішив 
розпочати все з чистого арку-
ша. Переживаючи кризу се-
реднього віку та розлучення з 
дружиною, чоловік виставив 
на продаж геть усе. Окремими 
лотами було його місце робо-
ти та знайомства з його друзя-
ми. Йєн продав дім з усім, що 
в ньому було, машину, мото-
цикл, водні лижі та парашутне 
спорядження.

Чоловік буквально став ін-
тернет-сенсацією і почав подо-
рожувати світом, насолоджую-
чись життям та здійснюючи 
свої мрії. З моменту продажу 
«минулого» на аукціоні ми-
нуло чотири роки і тепер Йєн 
ділиться враженнями, які він 
отримав від усього, що з ним 
сталося у «новому житті». За 
цей час відчайдух встиг закоха-
тися, придбати острів у Кариб-
ському морі, об’їздити майже 
увесь світ і навіть зіграти не-
величку роль у голлівудському 
фільмі.

Історію Йєна збирається 
придбати та екранізувати сту-
дія Disney.

• Незвичайний лот Лорі 
зібрав багато переглядів, 

але покупця поки  
не знайшлося.

Нині для тих, хто любить подорожі, всі  
шляхи відкриті: гори, озера, водоспади, 
замки... Головне – бажання і, звичайно, 
певні знання і вміння, аби похід не за-
вдав проблем. Поговоримо про те, що 
потрібно насамперед взяти в похід.

g  тим, хто вирушає на природу
Скільки часу потрібно, щоб повністю розклалися:
паперовий рушник    – 2-3 тижні
бананова шкірка   –  3-4 тижні
паперовий пакет   – 1 місяць
газета    – 1,5 місяця
картон     – 2 місяці
апельсинова шкірка  – 6 місяців
фанера    – 1-3 роки
вовняна шкарпетка   – 1-5 років
ПЕТ-пакування з молока  – 5 років

недопалок    – 10-12 років
шкіряне взуття   – 25-40 років
пінопластова склянка  – 50 років
гумова шина  – 50-80 років
пластиковий контейнер  –  50-80 років
алюмінієва банка   – 200-500 років
пластикова пляшка   – 450 років
одноразовий підгузок (!) – 500 років 
пластиковий кульок  – 200-1000 років

g  в дорогу

Набір справжнього туриста

При роботі на комп’ютері 
організм людини отримує пев-
ні навантаження, що характе-
ризуються розумовою, зоро-
вою і фізичною напругою, що 
може привести до порушення 
опорно-рухового апарату, ура-
ження хребта – порушення 
постави, сколіозу, ураження 
променезап’ясткового сугло-
ба – тунельного синдрому, ар-
трозу, порушення зору – зо-
рового синдрому. Технічний 
прогрес зупинити неможливо 
– комп’ютерів усе одно більша-
тиме. Тому таким важливим є 
виховання правильного, гра-
мотного ставлення до новинок 
техніки. 

Купуючи комп’ютер дити-
ні, потрібно пам’ятати де-
кілька корисних рекомендацій, 
дотримання яких знижують не-
сприятливий вплив комп’ютера 
на здоров’я дитини:

1 Монітор повинен відпо-
відати міжнародним стан-

дартам безпеки. Частота ка-

дрової розгортки повинна 
бути не менше 70 Гц. На сучас-
ному етапі кращими по безпеці 
визнаються монітори на рідких 
кристалах, системи LCD.

2 Дитина до 6 років повинна 
проводити за комп’ютером 

не більше 10-15 хв. і то не що-
дня. Для дітей 7-12 років об-
меження становить 20 хв. на 
день. Старшим дітям можна 
сидіти за комп’ютером не біль-
ше години в день. Для дітей, 
що відносяться до групи ризи-
ку за станом зору, час, проведе-
ний біля комп’ютера, потрібно 
дозувати індивідуально. При 
цьому періодичність занять з 
дитиною повинна бути не біль-
ше 2-х разів на тиждень.

3 Важливо, щоб на монітор 
не потрапляло світло і не 

падали відблиски від лампи.

4 Комп’ютер повинен вста-
новлюватися в добре про-

вітрюваному приміщенні, де 
регулярно проводиться вологе 
прибирання.

5    Розміри комп’ю терного 
столу й стільця повинні 

відповідати зросту дитини. 
Екран потрібно розташувати 
так, щоб по відношенню до 
центру дисплея погляд падав 
трохи зверху вниз, під кутом 
10-20°. Найкраще розташува-
ти монітор на такій відстані, 
щоб дитина могла торкнутися 
до нього кінчиками пальців 
витягнутої руки.

6 Крім виконання спеціаль-
ної гімнастики, потурбуй-

теся про те, щоб дивлячись в 
монітор, дитячі очі не страж-
дали від занадто яскравих ко-
льорів екранної картинки.

Діти активно пізнають світ. 
Але від користі до шкоди – 
один крок. Помірне перебуван-
ня за комп’ютером поліпшує 
концентрацію уваги, занадто 
довге – погіршує.

g  До уваги батьків

Щоб не був шкідливим 
комп’ютер
Сьогодні важко уявити своїх дітей без 
комп’ютера. З його допомогою можна пізнава-
ти навколишній світ дошкільникові, він може 
стати хорошим другом в приготуванні уроків 
школярам, про невичерпні можливості в пізна-
вальній і навіть науковій діяльності студентів 
годі і говорити. але цей витвір людини не є 
досконалим.

Кактуси та акваріум з 
рибками добре поглинають 
радіацію. Тому їх добре мати 
поруч.

g а ви знали?

Найрідкісніший –  
зелений
Колір очей дістається 
людині по спадковості. 
основних варіантів 
кольору не так вже й 
багато, а ось їх відтінків 
– велика кількість.

У більшості жителів планети 
очі карі, найрідкісніший колір 
очей – зелений. Якщо вірити 
статистиці, то лише 2% населен-
ня Землі має зелені очі.

Такий колір, утім як і будь-
який інший, визначається кіль-
кістю меланіну в організмі. У 
зеленооких людей його менше, 
в людей з карими очима – біль-
ше. А те, що зелений колір очей 
дуже рідкісний, – це ще й на-
слідок «роботи» середньовічної 
інквізиції, коли рудих дівчат із 
зеленими очима вважали відь-
мами і спалювали на багатті.

Зелений колір очей і його від-
тінки від сіро-зеленого до сма-
рагдового поширений серед 
східних і західних слов’янських 
народів, зокрема – німців і шот-
ландців. Але не тільки. Напри-
клад, серед жителів Ісландії 
– невеликої острівної держави 
– зелений або блакитний колір 
очей має майже 80% населення, 
в Туреччині майже 20% зеле-
нооких жителів, а ось у країнах 
Південної Америки, Азії, на Се-
редньому Сході зелений колір 
очей практично не зустрічаєть-
ся.
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Без хвороб

g Сам собі діагност

Очі розкажуть 
про ваші недуги
із давніх-давен відомо, що очі 
людини – це дзеркало її душі. 
наші очі відображають фізичний 
і психічний стан організму. голов-
ні ознаки, за якими досвідчений 
лікар оцінює стан організму, – це 
зміни на райдужній оболонці 
очей, форма зіниць, блиск, швид-
кість та ясність погляду.

Променисті очі не лише додають обличчю ви-
разності, а й свідчать про нормальне функціону-
вання внутрішніх органів.

«Осклянілі» чи, навпаки, занадто «жагучі» очі 
сигналізують про негаразди у центральній нерво-
вій системі, про психологічний та психічний дис-
комфорт.

Опуклість очей може свідчити про порушен-
ня функцій щитовидної залози і загрозу базедо-
вої хвороби.

Часте моргання вказує на внутрішнє занепо-
коєння та страх. 

Якщо кон’юнктива ока бліда – це ознака 
анемії, а якщо до того ж із жовтизною – є пробле-
ми з печінкою.

Колір, розмір і форма райдужної оболонки 
ока мають особливе значення для точного діагно-
зу. Наявність навколо оболонки білого кола вказує 
на склероз судин, зумовлений надлишковим спо-
живанням цукру та солі.

Маленька райдужна оболонка свідчить про 
хворобу суглобів. Якщо світле кільце інтенсивно 
забарвлене і випинається – це тривожний сигнал 
про дегенеративні зміни в суглобах і небезпеку ар-
триту.

Наявність коричневих крапок на райдуж-
ній оболонці свідчить про нестачу заліза в ор-
ганізмі.

g До часу 

Зубний біль не кожному по зубах
несподівано розболівся зуб! Вічне запитання: що ж 

робити? Звичайно, найкращий вихід – звернутися до 
лікаря. але часто буває, що зробити це неможливо. 

Тут слід засвоїти кілька основних правил.

Не грійте хворе місце ззовні! 
Не закутуйтеся, не прикладайте 
хустинок і не спіть на хворій щоці  
– за ніч ваше обличчя збільшить-
ся втричі. Запам’ятайте: хворе 
місце гріють зсередини!

Гарячі полоскання корис-
ні при загостреннях практич-
но будь-яких стоматологічних 
захворювань. Не має особливо-
го значення, чим саме ви буде-
те полоскати зуб. Важливо – як.

Перш за все, полоскання по-
винно бути гарячим і частим 
– не менше 5-10 разів на день. 
Півлітрову банку беріть в одну 
руку, тазик – в іншу. Сідаєте пе-
ред телевізором і набираєте рі-
дину «за щоку». Вистигло — 
сплюнули в тазик, набрали нову 
порцію. І так до кінця. Через 
півтори-дві години повторити.

Хворий зуб можна також по-
лоскати слабким розчином мар-
ганцівки або соди. Сода, до речі, 
знезаражує краще, ніж трав’яні 
відвари, але часто полоскати 
нею не слід, оскільки можете 
спалити слизову. А якщо у вас 
пародонтоз, то сода взагалі про-
типоказана.

А ось поради народної меди-
цини проти зубного болю.
Зап’ястя руки із внутрішньо-

го боку натріть розрізаним зубчи-
ком часнику. Після цього зробіть 
ще й компрес: подрібнений час-
ник прикладіть до пульсу, якомо-
га тугіше забинтуйте, щоб часни-
кова кашка щільно прилягала до 
зап’ястя, особливо до пульсу. Коли 
зубний біль відчуваєте із правого 
боку, часникову кашку накладає-
те на зап’ястя лівої руки і навпаки.
Покладіть у вухо з того 

боку, де болить зуб, корінець 
подорожника і тримайте його 
там до зникнення болю. Зазви-
чай біль минає за півгодини.
Якщо біль не дуже силь-

ний, на уражений зуб покладіть 
сирий буряк.
Візьміть скибочку підшкір-

ного свинячого сала (свіжого 
чи солоного; якщо сало солоне, 
сіль потрібно зчистити) і покла-
діть на хворе місце між яснами і 
щокою. Тримати 15-20 хв.
Прив’яжіть до шиї, ниж-

че потилиці, гарячу тканину або 
ж загорнутий у тканину тертий 
хрін, гірчицю, щоб добре «пекло».
Дуже швидко, навіть миттє-

во, можна усунути зубний біль, 
якщо ясна хворого зуба змасти-
ти спиртовою настоянкою аїру.
Жменю дрібно нарізаних 

листків малини та м’яти (в одна-
кових кількостях) і 30 г винного 
оцту 2 тижні настоюйте в скля-
ній посудині. Потім настоянку 
процідіть. Коли болить зуб, по-
лощіть нею ротову порожнину.
Ватку або бинт змочіть 

ялицевою олією і прикладіть до 
хворого зуба або запалених ясен 
на 10-20 хв. При зубному болі 
через 1,5-2 год. зробіть ще раз 
такий компрес. При парадонто-
зі потрібно зробити 15-20 аплі-
кацій. Через 6 місяців курс ліку-
вання слід повторити.

   g ліки з грядки
Наш зелений друг

Усі ми з дитинства пам’-
ятаємо, що їсти зелень дуже 
корисно. Цікаво, а чи знали 
наші бабусі, які саме корисні  
властивості має зелень? На-
приклад, кріп?

Кріп благотворно впливає на 
травлення. Ефірні олії, які міс-
тяться в цій рослині, підсилю-

ють секрецію жовчі, допомагаю-
чи травним процесам.

Також кріп заспокоює подраз-
нений кишечник, нормалізує 
кал, а ефірні олії пригнічують 
мік робну інфекцію, якщо причи-
ною діареї є мікрошкідники.

У складі кропу є флавоноїди, 
а також вітаміни групи В, які за-

спокоюють нервову систему.
Ефірні олії, які містить кріп, 

успішно дезінфікують і пригні-
чують вогнища інфекції. Насіння 
і листя кропу добре освіжає по-
рожнину рота завдяки наявнос-
ті тих же ефірних олій.

Останні дослідження по-
казали, що монотерпени, що 

входять до складу кропу, до-
помагають в профілактиці ра-
кових захворювань. Завдяки 
цим речовинам активізуєть-
ся секреція ензиму, який ней-
тралізує канцерогенні речови-
ни. Інші складники кропу та-
кож попереджають ракові за-
хворювання.

g а ви знали?
Сміх перемагає біль

Британські вчені з Оксфордського уні-
верситету пояснили, чому, посміявшись 
від душі, люди забувають про біль. Вони 
стверджують, що під час сміху в організ-
мі виділяються хімічні сполуки, які ма-
ють знеболювальні властивості.

Також вчені зазначають, що велике 
значення має і тип сміху. Просто усміш-
ки і сміх не викликають ніякого фізіоло-
гічного ефекту. Завдання виконує тіль-
ки справжній регіт.

g Спробуйте!
Бадьорість –  
за хвилину
нерідко люди не роблять 
ранкової гімнастики, мо-
тивуючи це тим, що не ви-
стачає часу. Комплекс на-
ведених вправ дозволить 
досягти відчуття бадьо-
рості за одну хвилину.
Швидко потріть одні до од-

них пальці рук (5 секунд).
Швидко потріть розігрі-

тими теплими пальцями щоки 
вгору-вниз (5 секунд).
Постукайте кінчиками 

пальців по маківці голови, ніби 
вибиваючи барабанний дріб (5 
секунд).
Стисніть руку в кулак, не 

напружуючи її. Енергійно по-
гладьте внутрішній і зовнішній 
бік обох передпліч по три рази.
Обережно натисніть на  

щитовидну залозу (трохи ниж-
че кадика) великим і вказівним 
пальцями (тричі).
Знайдіть на шиї пульсуючу 

сонну артерію. Обережно натис-
ніть на неї з одного боку і пора-
хуйте до п’яти. Опустіть руку і 
глибоко подихайте. Зробіть те ж 
з іншого боку.
Великим пальцем знайдіть 

ямку біля основи черепа (там, де 
починається хребет), натисніть 
на неї і, порахувавши до трьох, 
відпустіть. Повторіть тричі.
Стисніть кінчик великого 

пальця стопи, а потім його по-
душечку. Якщо ця точка болюча, 
розітріть її до зникнення болю.
Щільно захопіть великим і 

вказівним пальцями руки ахіл-
лове сухожилля, стисніть його, 
потім відпустіть. Повторіть три-
чі на кожній нозі.
Швидко потріть зовнішній 

бік ступні рукою або п’ятою дру-
гої ноги.
Розкритою долонею по-

плескайте ногу спереду, збоку і 
ззаду від ступні до паху (при ва-
рикозному розширенні вен цю 
вправу робити не можна!).

Після виконання цих вправ ви 
повинні відчути, як по тілу роз-
ливається приємне тепло. За 60 
секунд ви стимулювали головні 
системи організму, давши йому 
заряд бадьорості та здоров’я.

g у записник
Які трави збирають у липні

Вероніка лікарська, дурман звичайний, листя вербени лікарської, листя 
беладони, листя і квіти гадючника, глухої кропиви білої, гвоздики різноко-
лірної, осот, розхідник, сухоцвіт багновий, дрік красильний, любисток, мелі-
са лікарська, звіробій звичайний, квітки липи та нагідок, пижмо, ромашка 
лікарська, череда звичайна, м’ята холодна, собача кропива, квітки цикорію 
дикого, трава споришу, хвощ польовий.

До речі, полоскання спиртом, коньяком та 
іншими зігрівальними напоями не вважається 
гарячим. Полоскати можна відварами рум’янку, 
шавлії, кори дуба. Для полоскання підійде навіть 
гарячий чай чи кава.

g Має знати кожен

Мокрий одяг – 
і сонце «не б’ється»
літнє сонечко іноді може показати свої «кула-
ки». Після зимових грипів, запалень, бронхітів 
та застуд ми змінюємо хвороби на літні, однією 
із яких найчастіше є сонячний удар.

Сонячний удар – це важкий хворобливий стан, 
спричинений сильним перегріванням організ-
му прямим сонячним промінням, унаслідок чого 
розширюються мозкові кровоносні судини і від-
бувається набряк мозку. Супроводжується такий 
стан почервонінням обличчя та сильним голо-
вним болем, нудотою, блювотою, запаморочен-
ням, зниженням серцевої діяльності та втратою 
свідомості. Інколи сонячний удар може призвес-
ти до летальних наслідків, тому люди, які перебу-
вають неподалік постраждалого, повинні вміти 
надати йому першу медичну допомогу.

Передусім слід перенести постраждалого у 
приміщення або у те місце, де немає прямої дії 
сонячного проміння, звільнити від тісного одягу, 
освіжити його холодною водою, простежити, чи 
немає задишки і викликати медиків.

Кожному слід пам’ятати, що особливо шкідли-

вим є обіднє сонячне проміння, адже у цей час у 
ньому містяться не ультрафіолетові, а ультрачер-
воні промені, які рівносильні опроміненню лазе-
ром і знищують білок тіла. Тому засмагати най-
краще до 11 години та після 17 години.

Окрім того влітку слід носити натуральний 
одяг, а при дуже високій температурі повітря – 
навіть мокрий. Обов’язкові головні убори, най-
краще – солом’яні.

Недопустимі також різкі перепади температу-
ри, тому морозиво, яке в таку спеку набуває осо-
бливої популярності, як не дивно, їсти не бажано. 
Щоб запобігти запаленню легень, бажано відмо-
витися від холодних, газованих та алкогольних 
напоїв і холодних продуктів.

Корисно включити до раціону каші, овочі та 
фрукти, оскільки вони мають охолоджувальну 
дію.
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g  на варті здоров’я

g  Важливо знати

g  Зверніть увагу

Без хвороб

g Поради цілителів
Лікує... сеча

Іноді цілющий вплив на наше тіло можуть мати найнесподі-
ваніші засоби. Як от, наприклад, сеча.

• Мийте сечею руки - так полікуєте тріщини, усунете біль.
• Промивайте нею свіжі рани – швидше загояться.
• Сеча допомагає при сверблячці та інших шкірних захворюваннях.
• Коли непокоїть геморой – обмивайте гулі теплою сечею.
• Народні цілителі радять вживати сечу внутрішньо при захворюван-

ні жовчних протоків, при лихоманці, високій температурі.
• Знахарі в давнину очищали і лікували сечею шлунково-кишковий 

тракт. У таких випадках вживають свіжу сечу по півсклянки через 2 год. 
після їди двічі на день. Після цього 2 год. їсти не слід.

• Теплою свіжою сечею промивають вуха, коли послаблюється слух, а 
для поліпшення зору – очі.

У яких випадках жінка 
має народжувати  
у сучасному перинаталь-
ному центрі?

Пологи – це природний процес, тому жінки з нор-
мальним перебігом вагітності мають змогу народжу-
вати у пологових будинках Дніпропетровщини, де для 
них створені всі умови для отримання кваліфікованої 
медичної допомоги.

Перинатальний центр – це медичний заклад тре-
тинного рівня, тобто такий, який надає висококвалі-
фіковану спеціалізовану медичну допомогу. Це цілий 
комплекс оптимальної системи організації медичної 
допомоги матерям та немовлятам, що передбачає 
нові сучасні технології в акушерстві, неонатології та 
педіатрії, медичне обладнання найвищого рівня та 
роботу висококваліфікованих медичних кадрів.

До перинатального центру потрапляють жінки з 
патологіями або підозрами на них, які належать до 
групи високого перинатального акушерського ризи-
ку, а також роділлі, які мають патології нирок, серця 
та інших внутрішніх органів, – тобто такі, що можуть 
вплинути на перебіг вагітності.

Також пацієнтками перинатального центру стають 
жінки зі складними випадками, а саме: відходження 
навколоплідних вод, рубці на матці, патології у плоду 
тощо.

Крім того, будь-яка вагітна жінка у стані активної 
пологової діяльності може також звертатися за ме-
дичною допомогою до перинатального центру.

Є Питання щОДО 
МОДЕРніЗації ОХОРОни 
ЗДОРОВ’я? ЗВЕРтайтЕСя!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  
охорони здоров’я 
Дніпропетровської облдержадміністрації:

0-800-50-72-50

Якщо вкусила змія
Часто любителі природи вирушають 

до лісу: хто по гриби та ягоди, хто про-
сто на прогулянку, так би мовити, за 
здоров’ям. Різні приємні несподіванки 
чекають на них, але трапляються і дуже 
неприємні, пов’язані, приміром, із «зу-
стріччю» з отруйною змією. У ситуаці-
ях, коли це не виключно, слід дотриму-
ватися певних правил перестороги.

Вирушаючи до лісу, взуйте гумові чобо-
ти, штани, які не повинні щільно облягати 
ноги. Якщо ж на ногах  у вас черевики, то 
штани заправте у них із напуском. У тако-
му разі змія вкусить не за ногу, а за штан-
ку. Візьміть довгу палицю для того, щоб 
розсувати кущі та зарості.

Якщо вберегтися не вдалося і вас таки 

вкусила отруйна змія, то в передній час-
тині напівовала між серпоподібними 
смугами є дві ранки-сліди від отруй-
них зубів, із яких зазвичай сочить-
ся кров.

Перш за все спробуйте від-
смоктати із ранки отруту, постій-
но спльовуючи її. Відсмоктувати із 
ранки отруту не можна тій людині, 
яка має садна або інші пошкодження губ 
та слизової оболонки порожнини рота.

Ранку слід обробити 5%-им спиртовим 
розчином йоду або одеколоном чи спир-
том. Відсмоктавши отруту, обмежте рух-
ливість постраждалого –  це зменшить 
приплив отрути до внутрішніх органів.

Якщо змія вкусила в ногу, прибинтуй-

те її до другої ноги і, підклавши 
щось під обидві ноги, трохи під-

німіть їх.
Якщо укус в руку – зафіксуйте її у зігну-

тому положенні.
Щоб пришвидшити виведення отрути, 

давайте постраждалому якомога більше 
пити чаю або лужної води.

І звісно ж, намагайтеся якомога 
швидше на ношах доправити хворого 
до лікарні.

g В тему
Ідеальний засіб від безсоння

Учені виявили ефективний і простий засіб, який допоможе жінкам швидко заснути. Щоб сон був здоровим 
і міцним, панночкам рекомендується прикладати до потилиці холодні предмети.

Ідеальний варіант – звичайна грілка, наповнена крижаною водою. Такий метод дозволить спати всю ніч, 
не відволікаючись на шум. Подібне відкриття може виявитися ефективнішим від будь-якого снодійного!

Експеримент, в якому взяли участь декілька жінок, був проведений фахівцем Пітсбурзького університету 
Еріком Нофцингером. У лікуванні застосовується абсолютно нешкідливий метод, що не вимагає додаткового 
вживання лікарських препаратів. Процедура займає лише кілька хвилин і не становить загрози для жіночо-
го здоров’я. Вона допоможе розібратися в причинах безсоння пацієнток.

Всім пацієнткам зробили холодні компреси, після чого вони швидко поринули в обійми Морфея.

Повноцінний сон є абсолютно необхідною умовою 
для збереження міцного здоров’я і гарного само-
почуття, оскільки під час глибокого сну клітини 
людського організму, пошкоджені вільними радика-
лами, активно замінюються новими. таким чином, 
відбувається регенерація тканин.

Для забезпечення глибокого 
і повноцінного сну необхідно 
дотримуватися наступних ре-
комендацій:
1. По можливості  
виробіть і дотримуйтесь 
режиму сну.

Спробуйте засинати та 
просинатися в один і той же 
встановлений час. Найбільш 
сприятливим часом для сну є 
проміжок з 22 години вечора 
до 6 години ранку. Причому, в 
більшості випадків, здоровій 
людині для сну достатньо не 
більше восьми годин. А іноді 
достатньо і шести.

Спочатку вас переслідува-
тиме сонливість. Не підда-
вайтеся їй. Якщо ви поспите 
вдень або ввечері, вночі ви 
вже не заснете і наступний 
день відчуватимете себе не 
кращим чином.
2. Уникайте вживання їжі 
за дві-три години до сну.

 Вночі організм повинен від-

почивати, відновлюючи пра-
цездатність, а не витрачати 
енергію на перетравлювання 
жорсткої їжі. До того ж, вночі 
їжа повністю не перетравлю-
ється і починає отруювати орга-
нізм, що звичайно ж шкідливо.
3. Забезпечте доступ 
свіжого повітря у вашу 
спальну кімнату.

 Літом це може бути відкрите 
вікно, а взимку – відчинена ква-
тирка. Кисень потрібний для 
звільнення вашого організму 
від вільних радикалів, які на-
копичуються в організмі під час 
роботи в приміщеннях.
4. Позбавтеся від пере-
живань минулого дня, 
заспокойтеся і налаштуй-
теся на спокійну хвилю. 

Для цього можна перед сном 
вийти на півгодини прогуля-
тися по вулиці (тільки не 
уздовж автомагістралей), по-
дихати повітрям. Це допомо-
же вам швидше заснути.

5. По можли-
вості, спіть без одягу.

 Навіть м’яка нічна піжама 
може сковувати рухи і пере-
шкоджати кровотоку під час 
сну. Одного разу спробувавши 
спати роздягнутим, ви здивує-
теся, наскільки краще відпочи-
не ваш організм.
6. Уникайте спати більш 
ніж потрібно. 

Зайві дві-три години в ліжку 
замість відпочинку принесуть 
вам лише сонливість на весь 
день. Пам’ятайте про те, що 
«чим більше спиш – тим більше 
хочеться».

Приємного відпочинку і сновидінь

Декілька слів  
про безсоння

Насправді безсоння це 
не фізична проблема, а 
психологічна. Коли люди-
на по-справжньому захо-
че спати, вона засне навіть 
під барабанний бій під ву-
хом. Тому, якщо ви не мо-
жете заснути, то не варто 
просто так лежати в ліжку. 
Тільки проворочаєтесь до 
ранку. Встаньте і займіть-
ся якою-небудь справою. 
Або почитайте. Побачите, 
через півгодини – годину 
у вас почнуть злипатися 
очі, а через півтори години 
ви заснете міцним повно-
цінним сном, забувши про 
безсоння.

І припиніть турбува-
тися з приводу безсоння. 
Від нього ще ніхто не 
вмирав. А ось сам по собі 
неспокій цілком може за-
важати заснути.

Привчаючи себе за-
синати та просипатися в 
певний час, ви не тільки 
захистите себе від без-
соння, але і забезпечите 
собі високу працездат-
ність і гарне самопочуття 
протягом дня.

Родимі плями, або, як їх називають лікарі, 
невуси, – це доброякісні новоутворення, 
найчастіше вроджені. 

Вони бувають різні: піг-
ментні і безпігментні, боро-
давчасті, судинні, розмір їх 
– від шпилькової голівки до 
декількох сантиметрів.

Видаляти родимки мож-
на тільки за медичними 
показаннями. Ні в якому 
разі не можна намагатися 
самому позбутися родим-

ки домашніми засобами.
Припікання, зрізування 

викликають посилений ріст 
і зміну плями. Навколо неї 
з’являються почервоніння, 
набряклість, болючість, 
свербіж. Подібні ж зміни 
можуть бути обумовлені 
травмою родимки, напри-
клад, під час гоління, тертям 
коміра, пояса, бюстгальтера, 
тривалим сонячним опромі-
ненням. Якщо ви помітили 

це, неодмінно покажіться 
дерматологу або онкологу.

Відомі випадки злоякіс-
ного переродження трав-
мованих родимих плям, на 
щастя, надзвичайно рідкіс-
ні. Але все ж, якщо родимки 
запалюються або деформу-
ються, необхідна консуль-
тація фахівця. Тільки лікар 
може визначити характер 
змін і призначити той чи ін-
ший метод лікування.

g Фітоаптека

Настій полину  
поліпшить апетит
із лікувальною метою використову-
ють листя і траву рослини. 

Полин містить ефірну 
олію, глікозиди, дубильні 
речовини, органічні кис-
лоти, каротин, вітамін С. 
Саме завдяки своїм скла-
довим і має здатність лі-
кувати багато недуг, а ще 
— покращувати апетит.

Гіркий полин росте на 
окраїнах доріг, полів, біля 
будинків і парканів.

Листки рекомендують 
заготовляти ще до цвітін-
ня, у червні-липні, траву 
– на початку цвітіння, у 
липні-серпні. Сушать на 
відкритому повітрі в тіні, 
у приміщеннях із доброю 

вентиляцією. Сухі лист-
ки і трава мають дуже 
ароматний запах і дуже 
гіркий смак. Зберігають 
у сухих, провітрюваних 
приміщеннях до двох 
років.

Настій полину гіркого 
використовують для по-
ліпшення апетиту і для 
поліпшення діяльності 
органів травлення. Для 
цього столову ложку си-
ровини залити склянкою 
окропу. Настояти протя-
гом  хвилин. Вживати те-
плим по третині склянки 
тричі на день.

___________________________________________________________________________________________________________ За матеріалами вітчизняних видань.

Родимки, звичні та незвичні
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Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов
ського з нагоди 
85ї річниці від 
дня народжен
ня та 10річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Нових надходжень 
з археології 2008
2011 років, пре

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

19321933 роках: 
хронологічний по
кажчик», з нагоди 
237ї річниці від 

дня заснування мі
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Живопис, 
графіка
Виставка  
робіт Юлії  
Зенкович.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Літні 
мотиви»
Виставка 

робіт Світлани 
Терлецької 

(бісеропле тіння).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
Живопису 
Анатолія 

Большунова.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Художньої 
фотографії 
«Погляд»

Учасників фото 
школистудії 
«Меридіан»  
з нагоди Дня 
Конституції.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

g Концерт

Виставка
Загальноміська 
виставка робіт 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Льодовиковий 
період 4»

Анімаційна  
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77. 

«Три метри над 
рівнем неба:  
Я тебе хочу»

Драма, мелодрама.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Римські  
пригоди»
Комедія.
Кінотеатр:  

«Одеса-кіно».

g Виставки 

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональна 

виставка Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Super Disco
Каждое воскре
сенье в ночном 
клубе «Studio 
54» проходят 
регулярные 
вечеринки 

под названием 
«Super Disco».
Весь вечер всем 

посетителям 
вход бесплат

ный.
Клуб: STUDIO 54, 

мкрн. «Солнеч-
ный», 22а. 

 Тел: (096) 171-48-34,  
(067) 694-34-04, 

29 июля  
с 22.00 до 5.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресе
нье ноч
ной клуб 
«Shelter» 

приглашает 
на вече

ринку под 
названием 
День «Ж».

Клуб: 
«Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-
928-27-66, 

29 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Неформат 
Party
Ночной 

клуб «Фе
никс» 

приглаша
ет вас на 

«Неформат 
Party». Всю 
ночь  вход 
свободный!

Клуб: 
«Феникс», 

ул. Спасская, 
19. 

Тел.: 65-70-72, 
097-951-17-31, 

29 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Hot Days
Друзья, лето 
в самом раз
гаре и надо 
успеть полу
чить от него 
максимум 
радости! 

Приглашаем 
вас 28 июля 
на пляжную 
вечеринку 
в Арт Клуб 
ШЕЛТЕр!

Клуб:  
«Shelter», ул. 
200 лет Кри-
вого Рога, 7г. 

Тел.: 409-03-84,
28 июля  

с 22.00 до 05.00.

Афіша

«Червоне місто»
Фотопроект Сер
гія Книша. Ви
ставка з нагоди 
Дня Європи та 

237ї річниці від 
дня заснування 
міста Кривого 
рогу за участю 
фотохудожни

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна,  

Ю. Панкратова.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Цвяхи»
Фотовиставка 

Сергія 
Мельниченка  
(м. Миколаїв).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Грає муніципальний  
духовий оркестр

28 липня о 18.00,  площа біля КП «Кри-
ворізький академічний міський театр 

драми та музичної комедії імені Тараса 
Шевченка», пр. Карла Маркса (Центрально-

Міський район). 
29 липня о 18.00, проспект Південний  

(Інгулецький район)

g Вечірки

g Кіно

«Залізне небо»
Бойовик, 

фантастика, 
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74,  
«Одеса-кіно».

«Нова  
людина-павук» 

3D
Фантастичний 

екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Темний лицар: 
Відродження 

легенди»
Фантастичний 

бойовик.
Кінотеатри:  

«Олімп», 
«Одеса-кіно».

«Червоні 
вогні»
Трилер.

Кінотеатр:  
«Одеса-кіно»,  

тел.: 493-09-09. 

«Шаг вперед 4»  
3D

Мелодрама.
Кінотеатр:  
 «Олімп».

Пенная  
вечеринка

Дорогие 
друзья, вот 

наконецто и 
наступил этот 
долгождан

ный для всех 
нас день. Мы 

рады сообщить 
вам, что: 28го 
июля в ночном 
клубе shot со
стоится пенная 

вечеринка. 
Вход: 40 грн.

Клуб: Shot,  
ул. Корнейчука, 
21. Тел.: 098-03-

32-693,  
28 июля  

с 21.00 до 05.00.

Пляжная 
вечеринка & 
ALCO-TRASH
В этот день 

мы отрываем
ся на полную!

Welcome 
drinks для 
самых кра

сивых гостей 
вечеринки  
специальный 
подарок от 
нашего бар

мена!
Клуб: Пит-Стоп, 
ул. Украинская, 
148. Тел.: 404-10-
04, 067-517-77-71, 

27 июля  
с 22.00 до 05.00.
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Оголошення

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

Требуется

Куплю

Послуги

Загублене

різне

g Інформація 
Про підприємства, які є найбільшими 
забруднювачами у місті станом на 01.07.2012

 № місця  
починаючи

з найбільшого 
 забруднювача

Назва підприємства
% у загальному 
обсязі забруд-
нення  по місту

атМоСФЕРНЕ ПовІтРя
1 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 79,9
2 ВАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» 14,2
3 ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» 3,9
4 ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна» 0,8
5 ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» 0,7
6 ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» 0,39
7 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 0,06
8 ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» 0,03
9 ПАТ «ММК ім.Ілліча» ГЗК «Укрмеханобр» 0,02

РоЗМІЩЕННя вІДхоДІв
1 ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» 45,7
2 ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат» 23,92
3 ВАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат» 12,42
4 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 9,00
5 ПАТ «Центральний гірничозбагачувальний комбінат» 8,89
6 ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 0,07

Про стан виконання у І півріччі 2012 року заходів довгострокової програми по вирішенню 
екологічних проблем Кривбасу та поліпшенню стану навколишнього природного середови-
ща на 2011-2022 роки

В місті Кривий Ріг з 2011 року розпочала дію довгострокова програма по вирішенню екологічних проблем Крив-
басу та поліпшенню стану навколи шнього природного середовища на 2011-2022 роки, яка затверджена рішен ням 
Дніпропетровської обласної ради від 29.04.2011 №110-6/VІ (далі – Про грама). Програма передбачає контроль з боку 
громадськості, задля забезпечен ня якого управління екології виконкому міської ради інформує про наступне. Пріо-
ритетними у природоохоронній діяльності 2012 року визначено заходи Довгострокової програми, направлені на ви-
рішення питань з поліпшення стану атмосферного повітря, поверхневих, підземних вод, лі квідації підтоплення, іншого 
забруднення навколишнього середовища та охорони довкілля.

Усього за І півріччя в місті на реалізацію заходів Програми направлено 391,9 млн. грн., з них: власних коштів під-
приємств – 369,0 млн. грн., бюджетних коштів – майже 22,9 млн. грн.

Підприємствами при проведенні масових вибухів обов’язково здійснюються природоохоронні заходи, спрямовані 
на скорочення техноген ного навантаження на довкілля та людину: використання внутрішньої і зовні шньої гідрозабій-
ки, застосування безтротилових вибухових речовин та інше. Використання безтротилових вибухових речовин у І півріччі 2012 
року становило 100 %. Екологічна ефективність цих заходів та заходів з пилопридушення становить 5,6 тисяч тонн.

В 2012 році планується ввести в експлуатацію повітроохоронні об’єкти: 1. Заміна батарейного циклону БЦ-9 на СИОТ 
на ПАТ «ЦГЗК». 2. Заміна фільтра системи очистки забруднюючих речовин, що відводя ться від сушильного барабану 
ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна». 3. Модернізація аспіраційної установки ш. ім. Леніна ПАТ «Кривбас залізрудком». 
4. Будівництво скруберів на дільниці подрібнення вапняку та бентоніту випалювальної машини цеху з виробництва 
окатишів №2 ПАТ «Північний ГЗК».

Виконання в повному обсязі ПрАТ «КЗГО» заходу щодо заміни рукавних фільтрів ФРКДІ-1100 на газоочисному об-
ладнанні електродугових печей сталефасаноливарного цеху забезпечило зниження викидів в атмо сферне повітря 
забруднюючих речовин на 26,15 тонн на рік. ПАТ «Північний ГЗК на 50,8 тонн знижено викиди пилу за рахунок експлу-
атації скруберів на млинних трактах №1-3 . Для доведення якості очищення стічних вод до нормативних показни ків у 
2012 році продовжуються роботи щодо розширення та реконструкціі загальноміських каналізаційних очисних споруд 
Північної станції аерації по тужністю 36,0 тис.м3 стоків на добу та Центральної станції аерації (ІІ черга). Продовжуються 
проектні роботи щодо реконструкції споруд біологічного очищення стічних вод Центральної станції аерації потужністю 
81 тис.куб.м на добу з втіленням технології дефосфатизації. В межах Програми за рахунок фондів охорони навколиш-
нього при родного середовища проводяться роботи з проектування та будівництва ме реж водовідведення, що дозво-
лять додатково зменшити рівень впливу на водні об’єкти та покращити показники їх екологічного стану. Завершено 
будівництво об’єкта «Каналізаційні мережі вулиць Каракалпацької, Єрмолової, Кленової» в Центрально-Міському 
районі міста. Крім екологічного ефекту досягнуто соціальний ефект, який полягає у реалі зації ініціатив мешканців за-
значених вулиць щодо централізованого відведення каналізаційних стічних вод. Для зменшення обсягів розміщення 
відходів виробництва гірничови добувними підприємствами здійснюється використання розкривних порід для будів-
ництва хвостосховищ, виробництва щебеню, будівництва (ремонту) автомобільних доріг тощо.

У сфері покращення стану земель проведені роботи з гірничотехнічної рекультивації: кар’єру №2 ПАТ «Центральний 
ГЗК» – шляхом засипки відпра цьованої ємності розкривними породами цього підприємства та відходами ливарного 
виробництва ПрАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» в обсязі 2,83 млн.тонн; зон обвалення шахт «Ювілей-
на» і ім. Фрунзе ПАТ «ЄВРАЗ Суха Балка» пустими породами в об’ємі 335,68 тис.тонн; зон обвалення ПАТ «Кривбасза-
лізрудком» в обсязі 259,8 тис.м3. Управління екології виконкому міськради. 

№ 887. 2комнатную квартиру, 3 этаж 
5этажного дома со «свежим» евроре
монтом и мебелью по ул. Буденного, 13, 
рядом парк, напротив магазина «Мир 
кафеля», не над дорогой. Магазины, са
дик, школа, остановки рядом. Тел. 097
1880439, 0964723677.

№ 932. Дом в живописном месте: газ, 
вода, сад, огород, 2 кухни, 2 туалета. 
Тел. 0974713368.

№ 955. Будинок у сел. «Победа» (50 
м від школи), у дворі гаражангар 100 
кв.м. Ціна 50 тис. євро. Тел. 0960107979.

№ 924. Срочно дачу на Смычке, 4 со
тки, домик кирпичный, свет, вода питьевая 
постоянно. Тел. 712161, 0985462103.

№ 934. Земельный участок 12 соток с 
постройками в центре города. Дорого. 
Тел. 0980276420.

№ 921. Электромотор, колесо на ве
лосипед 500 Вт, скорость 40 км/час, за
пас хода 40 км. Тел. 0675991983.

№ 928. Китайфон с телевизором I5 
2SIM, 385 грн. Тел. 4013374, 0675980996.

№ 927. Фотоаппарат «NIKON» 
D3000KIT. Отличное состояние, 2700 
грн. Тел. 4013374, 0675980996.

№ 950. Вулики двокорпусні, лежаки 
б/у. Тел. 272512, 0962985059.

№ 824. очень дорого! цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, ка-
шалота (изделия), тв, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит. Тел. 4011742, 
0637670807, 0661761807, 0970422903.

№ 825. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 1200 грн., «Горизонт» – 550 грн., 
«Ленинград» – 300 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 300 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн., «Киев-88» – 500 грн., 
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200 
грн., «искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «алмаз» – 300 грн. оБЪЕКтивЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 550 
грн., «Калейнар-3» – 500 грн., «вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 
до 650 грн., «Карл цейс», «Пента-
кон», «Пан Колор», «волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 4011742, 063
7670807, 0661761807, 0970422903.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
2060 грн.; холодильники – 3060 грн.; 
газ. колонки – 100150 грн.; пральні 
машинки – 2050 грн.; ванни чавунні – 
100120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; 
метал. мотлох, брухт чорних металів 
Тел. 0976189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных 
метал лов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. Порез
ка, погрузка, самовывоз. Тел. 097
6189585 (перезвоню).

№ 610. Любое авто на 
выгодных условиях. Воз
можен выкуп из кредита. 
Порядочность гаранти
рую. Тел. 0675392676.

№ 703. ВАЗ у будьякому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро
автобус. Дорого. Тел. 502274, 067
9209037, 0500412760.

№ 853. ВАЗ 01099, «Славуту», «Тав
рію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». Тел. 
0679819673.

№ 925. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов. Запись с кас
сет на DVD. Пульты – продажа, ремонт. 
Соцрынок, маг. «Ковры». Тел. 4013374, 
0675980996.

№ 926. Для себя б/у арматуру реф
ленку диам. 10 мм, 500 метров (300 кг). 
Тел. 4013374, 0675980996.

№ 948. Чорнобильське посвідчення 
серія Б, категорія 2 № 149469, видане 
Дніпропетровською облдержадміні
страцією 6.09.2000 р. на ім’я Матющенка 
Віталія Миколайовича, вважати недійсним.

№ 956. Паспорт АЕ 277349, виданий Жов
тневим РВ КМУ УМВС України в Дніпро
петровській обл. 6 серпня 1996 р. на ім’я 
Ступак Вікторії Віталіївни, вважати недійсним.

№ 332. Витяг про державну реєстрацію 
за № 3646287 від 21.05.2004 р., виданий 
КП «Криворізьке бюро технічної інвента
ризації» на комплекс за адресою: Дніпро
петровська обл., м. Кривий Ріг, вул. 50 ро
ків Жовтня, б. 17, вважати недійсним.

• побутова техніка
№ 15. РЕМоНт хоЛоДиЛьНиКІв. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в8. Тел. 745259, 4015038, 
0675993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМоНт хоЛоДиЛьНиКІв 
вДоМа. Гарантія. Тел. 956668, 067
3165901, 0505614766. Ремонт праль
них машин. Тел. 4403810, 4015712. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМоНт хоЛоДиЛьНиКІв. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 40102 
85, 0977795606. Дешево.

№ 611. Гарантійний ремонт холо
дильників вдома. Заміна ущільнювальної 
гуми. Тел. 4012392, 0679678246, 282872.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 4018263, 067
3981097.

№ 709. Ремонт ПРаЛьНих МаШиН, 
МІКРохвиЛьовоК, тV, КоФЕ-Ма-
ШиН, БойЛЕРІв. Тел. 4401810.

• пам’ятники
№ 710. ПаМятНиКи. Пл. аРтЕМа, 

3. тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо
устройство места на кладбище. Пенсио
нерам скидки. Пл. аРтЕМа, 3. тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – бо
лее 90 образцов), крошка, бе
тон; оградки, столики, скамей
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 4405039, 
4011782, 0981229633, ул. Те

левизионная, 1а.
№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 66

1077, 4064350.
№ 711. ПаМятНиКи. НиКоЛаЕв-

СКоЕ ШоССЕ, 21. тел. 401-42-51. РаС-
ПРоДаЖа! аКциоННЫЕ цЕНЫ! Ко-
ЛиЧЕСтво оБРаЗцов оГРаНиЧЕНо.

 • меблі

№ 917. Перевезу меблі та ін. послу
ги вантажників. Недорого. Тел. 40131
05, 0675671948.

 • інше

№ 713. КРовЛя КРЫШ! Фасадные 
работы: отДЕЛКа, ПоКРаСКа, УтЕ-
ПЛЕНиЕ. Доставка материалов. 
СКиДКи! Тел. 4013233, 0973165445.

№ 865. ГЕРМЕтиЗация МЕЖПа-
НЕЛьНЫх Швов. Ремонт небольших 
объемов мягкой кровли, реставрация 
балконов. Тел. 4772751, 0679659768. 
Лиц. АОО № 424525.

№ 952. ГиПСоКаРтоН, ШПаКЛЕв-
Ка, ПоКРаСКа, оБои. ЭЛЕКтРиКа. 
УтЕПЛЕНиЕ БаЛКоНов, ЛаМиНат, 
ПЛаСтиК, МДФ. Тел. 4010573, 097
7050386.

№ 870. КоНДициоНЕРЫ. Чистка, 
устранение неприятных запахов, де
зинфекция. Тел. 0505346680, Юрий.

№ 878. Врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, ло
джий, балконов пластиком. Тел. 401
3515, 0982413969.

№ 949. Ремонт и установка бойле
ров, колонок, госповерка счетчиков 
тепла, установка автоматов перена
пряжения. Тел. 660547, 0984842663.

№ 698. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 0986929955.

№ 941. Предприятие изготавлива
ет навесы, беседки, козырьки, ворота 
въездные (в т.ч. откатные), гаражные, 
ограждения (от элитных до сетчатых), 
предметы интерьера, двери металли
ческие (в т.ч. с влагостойкими наклад
ками), ковка. Изделия из МДФ: арки 
межкомнатные, двери любого размера и 
цвета. Тел. 4010417, 922998, 0503213250.

№ 128. Адвокат – юридичні кон
сультації, захист інтересів у суді. Св. 
№ 617 від 11.02.2011 р. Тел. 4016886, 
0913256886.

№ 203. аДвоКат. Всі види юри
дичних послуг. Звертатись: вул. Кур
чатова, буд. 7, кв. 3 (рн кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 4013275, 
0505600358.

№ 929. ШКоЛа воДитЕЛьСКо-
Го МаСтЕРСтва при ассоциации 
каскадеров «тоРНаДо» проводит 
обучение безопасного управления 
автомобилем в различных дорожных 
условиях с автоматической короб
кой передач и механической. Базо
вая под готовка, габаритная, контр
аварийная, экстремальное вождение. 
Тел. 0677187434, 0672984216.

№ 845. Київський лікар психотера
певтнарколог Гарницький В.П. допомо
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не
вроз. Прийоми: 28, 29, 30 липня, 11, 12, 
13 серпня 2012 р. Тел. 4012542, 40120
19, 0677992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 
від 14.12.2009 р.).

№ 830. ПРиЕМ вРаЧа-ЭНДоКРи-
НоЛоГа 1 КатЕГоРии РахМаН а.М. в 
ЭНДоКРиНоЛоГиЧЕСКой аПтЕКЕ по 
ул. ПУШКиНа, 14. Лиц. ав 431404 от 
2.10.08. Тел. 4938046, 4938047.

№ 882. КУРСи ПЕРУКаРя, КРавця 
оДяГУ. Тел. 4010922.

№ 712. отДЫх У МоРя! ПГт Ла-
зурное, До МоРя 200 м. тихий 
СЕМЕйНЫй отДЫх Со вСЕМи УДоБ-
СтваМи. тЕЛ. хоЗяйКи 098-5922038, 
анна Борисовна (посредников про-
сим не беспокоить).

№ 900. Предлагается жилье для 
отдыха в Симеизе рядом с Ялтой. Ев
роремонт, удобства в номере. Сайт: 
simeiznatali.com. Тел. 0971880439, 097
5087809.

№ 931. Требуется юрист с опытом 
работы более 10 лет, гражданский, 
уголовный, хозяйственный процессы. 
Тел. 0678029360, еmail: 1хQukr.net.

№ 848. Требуется диспетчер, прием 
входящих звонков. Тел. 0632418758.

№ 849. Требуется администратор
охранник. Тел. 0632418758.

№ 850. Требуется исполнительный 
директор, оргкадровые вопросы. Тел. 
0502080976.

№ 866. Требуется помощник бухгал
тера на первичную документацию. Тел. 
0633624652.

№ 879. Требуется диспетчер на теле
фон в офис, можно без опыта работы. 
Обучение. Доход 17133871 грн. Тел. 
0984966310.

№ 880. Требуются сотрудники в офис 
для работы с людьми, документами. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост. Тел. 0975785005.

№ 892. Требуется расклейщик 
объявлений с о/р. График свободный. 
Тел. 0984462291, 0939093337.

№ 943. тРЕБУЕтСя оФиС-КоНСУЛь-
таНт, вхоДяЩиЕ ЗвоНКи, вЕДЕНиЕ 
ДЕЛовЫх ПЕРЕГовоРов. ДохоД 
РаСтУЩий. Тел. 0675865108.

№ 944. оФиС! в ЗвяЗи С РаСШиРЕ-
НиЕМ СРоЧНо тРЕБУЕтСя СотРУДНиК. 
ДохоД СтаБиЛьНЫй, РаССМотРиМ 
вСЕ КаНДиДатУРЫ. Тел. 0675865108.

№ 885. тРЕБУЕтСя СотРУДНиК С 
ФУНКцияМи аДМиНиСтРатоРа. З/П 
3000 ГРН. Тел. 0973570757.

№ 886. Работа молодым мамам, пен
сіонерам. Оплата еженедельно. Тел. 
0973052016.

№ 953. ПРЕСтиЖНая РаБота С 
оБУЧЕНиЕМ На РаБоЧЕМ МЕСтЕ 
СПЕциаЛьНоСти МЕБЕЛьЩиКа, З/П До-
СтойНая. Тел. (056)4042128, 0675690079.

№ 954. На РаБотУ тРЕБУЮтСя: 
СтоЛяРЫ, ПЛотНиКи, РаЗНоРаБо-
ЧиЕ. СоцПаКЕт. Тел. (056)4042128, 
0675396688.

№ 947. Приглашаем на работу. 
Строительному предприятию для 
выполнения строительномонтажных 
работ на СевГоКе срочно требуются 
рабочие по специальностям: эл. газо-
сварщики, газорезчики, каменщи-
ки, бетонщики, монтажники. опыт 
работы по специальности (жела-
тельно). Информация по тел. (056)
4064843, (056)4064845, 0962488843, 
0672841984. Адрес: г. Кривой Рог, ул.  
Г. Романовой, 1.

№ 951. Отдам в хорошие руки котен
ка, рыжий мальчик, приучен к туалету и 
драпке. Тел. 0973335716.

Ректорат, трудовий колектив 
ДВНЗ «Криворізький національний 
університет», працівники, студенти 
та аспіранти Криворізького педа
гогічного інституту висловлюють 
щирі співчуття доктору соціологіч
них наук, професору, завідувачу ка
федри соціології та економіки Ло
бановій Аллі Степанівні з приводу 
тяжкої втрати – передчасної смерті 
чоловіка

ЛОБАНОВА 
Сергія Миколайовича

Приватне підприємство 
виготовляє 

МЕтаЛЕвІ виРоБи БУДІвЕЛьНо-
Го, ПРоМиСЛовоГо  

та ПоБУтовоГо ПРиЗНаЧЕННя
тел. 401-04-17, 92-29-98, 050-3213250.

Шановні виборці Жовтневого ра-
йону!

З метою надання можливості ви
борцям звернення до відділу ведення 
Державного реєстру виборців викон
кому Жовтневої районної у місті ради 
з питання уточнення своїх персональ
них даних, відділ змінив свій режим 
роботи на період з 28 липня по 28 
жовтня 2012 року:

– понеділокп’ятниця – з 8.30 до 
17.00; перерва з 12.30 до 13.00; субо
та – з 9.00 до 13.00, неділя – вихідний.

Шановні мешканці міста!
1 серпня 2012 року 

«День відкритих дверей»
 у відділенні Фонду соціального 

страхування від нещасних  
випадків на виробництві 

та профзахворювань за адресою:  
м. Кривий Ріг, пр. Миру, 30а  

(зупинка «1 міська лікарня»).
Гостинно запрошуємо всіх бажаю

чих з 8.00 до 17.00!

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

оголошує набір учнів 
до 10-х класів 
з поглибленим вивченням 
української мови та математики.
адреса: мкрн. Гірницький, 3. 
тел. 408-18-51.

Адміністрація школи. 

Відділення Фонду соціального  
страхування від нещасних  
випадків на виробництві  

та профзахворювань України 
 в місті Кривому Розі

інформує
9 серпня 2012 року з 10 до 12 го

дини у відділенні відбудеться виїзний 
особистий прийом потерпілих на ви
робництві начальником управління 
виконавчої дирекції Фонду в Дніпро
петровській області Братко Н.І.

Записатись на прийом можна за 
телефоном 922816 або особисто в 
каб. № 109.

Продаю

Криворожский государственный цирк 
на постоянную  

работу приглашает 
инициативных, коммуникабельных, 

креативных работников 
в отдел по организации  

зрителя
Требования: возраст от 25 до 45 + желание работать.

Запись на собеседование  
по тел. 92-88-92, 097-0224488.
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25.07.2012  26.07.2012

станом на 24.07.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Спекотно
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється ясна, спекотна погода. 
Температура вночі до 23 граду-
сів тепла, вдень до 34 градусів 
тепла. Вітер північно-східний 
та східний, 3-4 м/сек. Атмос-
ферний тиск 749…752 мм рт. 
ст. 

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс Нбу 799,30 24,69 967,55

укрСиббанк
807,50 23,80 970,00
812,50 25,10 995,00

Приватбанк
807,00 24,00 965,00
811,50 25,00 995,00

Промінвест-
банк

806,50 24,20 971,00
810,90 25,10 989,00

райффайзен 
банк аваль

808,50 24,00 965,00
812,50 25,40 1000,00

Форум
808,00 24,40 967,00
811,00 25,50 987,00

Південком-
банк

807,00 24,00 970,00
811,00 25,00 999,00

укрексімбанк
806,00 24,00 975,00
810,30 24,80 994,00

КУПІвЛя ПРоДаЖ

04 09 16 18 19 21

25 та 26 липня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖеК -ПОт 
наступного 
розіграшу 
4 550 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1178 
виграшні номери 21.07.2012 

джек-пот 4 200 000

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 2 1
9:00 2 2

12:00 2 1
15:00 2 2
18:00 2 1
21:00 2 2

СПІВ-
Пали СтаВКи СуМа

6 0 0.00
5 5 3521.00
4 201 122.00
3 3367 12.00
2 23223 6.00
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редакційна колегія
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Члени редколегії:
Володимир СКІДаНОВ 
(заступник головного редактора)
Віталій тКаЧуК (завідувач відділу)
тетяна ДрЄЄВа (завідувач відділу)

Калейдоскоп

g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
На початку тижня вас чекає 

сюрприз. У цей час збiгатиметься 
все можливе i неможливе. Нарештi 
проясняться заплутанi ситуацiї, та-
ємне стане вiдомим.

телець (21.04-21.05)
 Яким чином скористатися вда-

лим часом, вирiшувати саме вам. 
У будь-якому випадку не зали-
шайтеся осторонь, дiйте, активно 
проявiть себе в соцiумi.

близнюки (22.05-21.06)
Тиждень буде сповнений на-

пружених моментiв. Вiддайте пе-
ревагу найважливiшим справам, 
iнакше, як кажуть, за двома зай-
цями поженешся – жодного не 
спiймаєш.

рак (22.06-23.07)
Образа на всiх i вся може суттє-

во ускладнити вам життя. Не за-
бувайте: якщо не можна змiнити 
ситуацiю, треба змiнити ставлення 
до неї. Захоплення налаштують вас 
на позитив.

лев (24.07-23.08)
На початку тижня ви зможете 

зрушити гори, от i направляйте 
енергiю на мирнi справи, на те, що 
потребує активних сил i швидкого 
вирiшення. У вихiднi краще не пла-
нувати поїздки.

Діва (24.08-23.09)
Вiвторок-середа будуть вда-

лими для вас. Використовуй-
те вiльний час не тiльки для 
успiшного вирiшення дiлових 
питань, а й для розвитку своїх 
талантiв та нових знайомств.

терези (24.09-23.10)
Перша половина тижня 

може видатися хмарною через 
конфлiкти i невдоволення пере-
важно з вашого боку. Прагнучи 
досконалостi, не забувайте про 
буденнi справи.

Скорпіон (24.10-22.11)
Якщо ви готовi на подвиги, час 

дiяти. Ви впораєтеся з авралом на 
роботi, але домашнi справи мо-
жуть обернутися конфліктами.

Стрілець (23.11-21.12)
Друга половина тижня обiцяє 

прихильнiсть оточуючих. Вашi за-
слуги достойно оцiнять, але не 
зайвим буде перестрахуватися в 
бізнесі. Остерiгайтеся сумнiвних 
знайомств.

Козеріг (22.12-20.01)
У середу-четвер емоцiї зава-

жатимуть здiйснити плани. Не 
йдiть на поводу у почуттiв, бiльше 
довiряйте розуму. Дiтям та роди-
чам знадобиться ваша допомога.

Водолій (21.01-19.02)
У першiй половинi тижня вар-

то вiдмовитися вiд поїздок i 
переговорiв. Висока вiрогiднiсть, 
що вашi слова неправильно зро-
зумiють, нагадають давнi помилки.

риби (20.02-20.03)
Будьте готовi до сюрпризiв 

долi, подiї розвиватимуться 
неочiкувано для вас. Наприкiнцi 
тижня знижуйте активнiсть, ради-
мо підлікуватися. Можливi неспо-
дівані фiнансовi надходження.

на 30 липня – 5 серпня

Малюнки а. ГайНа.

редакційна колегія
Головний редактор Ольга КалиНЮК
Члени редколегії:
Володимир СКІДаНОВ 
(заступник головного редактора)
тетяна ВерШицЬКа

(відповідальний секретар)
Віталій тКаЧуК (завідувач відділу)
тетяна ДрЄЄВа (завідувач відділу)

«Перша декада серпня непогана 
для відпочинку, середина – гірша, 
а в кінці місяця можна буде відпо-
чивати спокійно – метеорологічні 
процеси стабілізуються», – ска-
зала вона.

В. Мартазінова розповіла, що 
загалом кліматологи не очіку-
ють у серпні такої сильної спеки, 
як у липні. «Спеки до 32-35 граду-
сів не буде ніде, крім сходу, – там 
можуть зберігатися такі темпера-
тури», – уточнила кліматолог.

Водночас, за її словами, темпе-
ратурний режим у серпні на всій 
території країни буде нестійким, а 
середньодобова температура ко-
ливатиметься в межах 20 градусів, 
тобто вдень 25-26, а вночі 17-18 
градусів.

У середині серпня очікується 
зниження температури повітря 
в окремі дні до 20 градусів.

На півдні країни темпера-
турний режим відповідатиме 
нормам для цього регіону або ж 
незначно – на 2-3 градуси – їх пе-
ревищуватиме, але в середині мі-
сяця також можливе зниження 
температури повітря, зазначила 
фахівець.

На курортах Західної Украї

ни температура повітря в серпні 
коливатиметься в межах 20-25 
градусів, спеки в останній місяць 
літа там не очікується.

Мартазінова зауважила, що 
зниження температури в сере
дині серпня спричинить опади. 
«Дощі в середині серпня будуть 

по всій території Укра
їни, у тому числі на ку

рортах – у Криму, Карпатах 
і загалом у Західній Україні», – 
спрогнозувала вона. Кліматолог 
додала, що в окремі дні опади 

можуть бути досить сильними, 
але порівняно з липнем їхня ін-
тенсивність буде меншою.

Мартазінова порадила відпо-
чивальникам стежити за про-
гнозами Гідрометцентру, оскіль-
ки нестійкий характер погоди в 
серпні може мати такі прояви, як 
сильний вітер та зливи.

g Погодні акценти

Народні прикмети
– У першій половині серпня погода постійна – зима буде довга.
–  Перед дощем реп’ях розкриває свої колючки.
– Блимання зірок – ознака погіршення погоди з посиленням вітру.
–  Комарі, мухи та інші комахи набридливі – на дощ і негоду.
–  Грозовий серпень – на довгу й теплу осінь. 
– Хмари «переливають кольори» – віщують грозу.
– Вирує життя у мурашнику – дощу найближчим часом не буде; коли ж 
на поверхні мало мурах і ті повзають, затягуючи нірки, – чекайте опадів; 
великі мурашині купини – на сувору зиму.

у серпні спеки вже не буде, крім сходу.  
а дощі й прохолода – в другій декаді
Погода на українських курортах у серпні 
буде сприятливою для відпочинку на 
початку та в кінці місяця. Про це пові-
домила завідувач відділу кліматичних 
досліджень Українського гідрометеоро-
логічного інституту вазіра Мартазінова у 
коментарі «Укрінформу».

expres.ua

g анонс g Посміхніться
«Життя після 

п’ятдесяти тіль-
ки починається!» 
– хоробро подума-
ла жінка і попро-
сила налити їй ще 
п’ятдесят.

* * *
Знаю відмінний 

жарт про пошту, 
та він до всіх довго 
доходить.

 * * *
Кажуть, що бага-

то жителів Туреч-
чини хочуть побу-
вати в Україні, щоб 
нарешті побачити, 
де ж українці так 

втомлюються, щоб 
потім ТАК відпочи-
вати?!!

 * * *
Питання євреєві:
– У вас шість 

яблук, якщо ви 
віддасте полови-
ну своєму брату, 
скільки у вас зали-
шиться?

- Таки п’ять з по-
ловиною.

 * * *
«Семеро одного не 

чекають», – сказа-
ли медсестри і по-
чали операцію без 
хірурга.

– Для мене най-
кращий відпочинок 
на Канарах.

– Та ти ж туди 
ніколи не їздив!

– Я – ні. Але дру-
жина їздить туди 
щороку!

* * *
Бабуся прикинула-

ся сплячою в метро,   
коли в вагон зайшла 
вагітна жінка.

Вхід безкоштовний.

Шановні  
криворіжці  
та гості міста! 

Запрошуємо вас 
27 липня 2012 року о 16.30 

на презентацію  
збірників віршів –

«Стихи для детей»,
 «Космическая сказка», 
«Избранные стихи», 

автором яких є Шрамко 
Валентина Олександрівна

 

Презентація відбудеться у 
КЗК «Виставкова 
зала», що зна
ходиться за 
адресою: м. 
Кривий Ріг, 
Централь
ноМісь
кий район, 
вул. Жов
тнева, буд. 
№ 2.
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