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g До Дня Конституції g Реклама

Подробиці

У доленосний день, 16 років тому…
16 років минуло від знаменного черв-
невого дня 1996 року – прийняття 
Конституції України. У переддень 16-ї 
річниці цієї події свідомі криворіжці 
прийшли шанобливо уклонитись 
пам’яті Великого сина українського 
народу, борця за його самостійність 
Тараса Шевченка.

 До пам’ятника Кобза
реві вишикувалась ко
лона із народних депу
татів України, Почесних 
громадян Кривого Рогу, 

депутатів обласної та 
місцевих рад, членів ви
конкому міськради, голів 
районів міста, представ
ників трудових колекти

вів, очолювана першим 
заступником голови обл
держадміністрації Вячес
лавом Задорожним і ме
ром Кривого Рогу Юрієм 
Вілкулом. До підніжжя 
пам’ятника поборнику 
свободи і рівноправ’я ля
гли живі квіти. 

– Щиро й сердечно ві
таю вас із великим свя
том – Днем Конституції, 
– звернувся до городян 

Юрій Вілкул. – Зрозу
міло, що статті Консти
туції повинні 100відсо
тково виконуватись. Я 
впевнений, що в нашому 
місті так і відбуваєть
ся. Людина має жити по 
совісті, а країна – від
повідно до прийнятої 
Конституції. Впевненос
ті вам, здоров’я і добра! 
Не забувайте не лише 
про свої права, але й про 
обов’язки. 

– Зараз уже не так лег
ко знайти учасників при
йняття першої Консти
туції, – резюмує Вадим 
Гуров, народний депутат 
України трьох скликань, 
Почесний громадянин 
Кривого Рогу. – Мені не
абияк пощастило в жит
ті – я був особисто при
четний до цієї  видатної 
історичної події. Осно
вний Закон країни за
тверджує всі атрибути 

державної влади, регу
лює наше життя у вели
ких масштабах. До речі, 
наша Конституція 1996 
року була визнана кра
щою в Європі. Пригадую, 
як о третій годині ночі я 
взяв слово, підшукував 
слова примирення і для 
націоналістів, і для ко
муністів, адже з кожного 
пункту треба було набра
ти по 300 голосів. Най
запекліша боротьба роз
горталась навколо герба, 
гімну і прапора. Щодо 
кольору прапора кому
ністи стояли «на смерть». 
Я тоді сказав: «Ну що ви 
переймаєтесь кольором? 
Посправжньому нашим 
буде той прапор, який 
буде здійматись угору 
на Олімпійський іграх, а 
ми будемо плакати». Так 
воно і вийшло. А тепер 
для нас важливо цього 
Закону дотримуватись. 

27 червня перший заступник голови 
Дніпропетровської облдержадміністрації 
Вячеслав Задорожний провів виїзну нара-
ду з питання розчищення ріки Саксагань. 

У ході зустрічі зі спеціа-
лістами, відповідальними 
за виконання робіт, яка 
відбулась на 4 пусковому 
комплексі річки, Вячеслав 
Казимирович передав до-
ручення губернатора Дні-
пропетровщини Олександра 
Вілкула про те, що всі роботи 
з очистки русла Старої Сакса-
гані повинні бути завершені 
до свята Незалежності Укра-
їни.

Відзначимо, що на Сак-
сагані очисні та відновлю-
вальні роботи тривають не 
перший місяць, проте вони 
вже добігають свого кінця. 
Так, на сьогоднішній день 
вичищено з русла річки Сак-
сагань близько 190 тисяч 

кубометрів мулу. Залиши-
лося прибрати з річки ще 
близько 30 тисяч кубоме-
трів мулу. Виконавець робіт 
– приватне підприємство 
«Універсалгазбуд» – пла-
нує завершити очистку до 1 
серпня, для того, щоб розпо-

чати виконання робіт з бере-
гоукріплення та благоустрою 
берегів річки.

– Наразі на річці працює  
5 екскаваторів, 3 великих 
навантажувачі, 2 гідравлічні 
екскаватори, 2 бульдозе-
ри, – розповів «Червоному 
гірнику» головний інженер 
ПП «Універсалгазбуд» Євген 
Бєлік. – У день з річки виво-
зиться близько 1-1,2 тисячі 
кубометрів мулу. До почат-

ку серпня на всіх 5 пускових 
комплексах річки плануєть-
ся завершити очисні робо-
ти. Далі відбуватиметься 
формування укосів, берего-
укріплення щебеневою 
фрак цією, прокладка георе-
шітки, завезення чорнозему 
задля подальшого виса-
дження зелених насаджень.

Минулого тижня Вячес-
лав Задорожний особисто 
проконтролював хід робіт і 
освоєння виділених коштів. 
На кінець червня було осво-
єно близько 27,5 мільйона 

гривень з 38-ми мільйонів, 
виділених з бюджетів різних 
рівнів на реалізацію проекту 
з очистки русла Старої Сакса-
гані.

Зазначимо, що на сьогод-
нішній день спеціалістами 
розробляється близько 4 ва-
ріантів промивки русла Ста-
рої Саксагані. Остання, ско-
ріше за все, має відбутися 
вже наступного року. Також 
по завершенню берегоукрі-
плюючих робіт відбудеться 
благоустрій території, яка 
прилягає до річки.

Тетяна ДРєєВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Андрій РойКо. Фото автора.

g Гаряча лінія
Земля у спадок

Якщо у вас є запитан-
ня щодо набуття права 
власності на земельну 
ділянку в порядку 
спадкування, те-
лефонуйте до ре-
дакції на пряму 
«гарячу лінію»  
6 липня 2012 року з 14.00 до 15.00 за те-
лефоном: (056) 92-82-09.

Ви отримаєте компетентні відповіді 
безпосередньо від керівника управління 
Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпро
петровської області Сергія Ніколаєва.

Близько 13 з половиною мільярдів гри-
вень перерахованих податків та зборів 
за минулий рік, понад половину бюдже-
ту області – все це податковий внесок 
криворіжців, без якого був би неможли-
вий нинішній розвиток країни та регіону. 
І немалою мірою його стабільність забез-
печена роботою податкової служби.

Минулого понеділка її 
працівники відзначили 
своє професійне свято. 
Напередодні кращих по
датківців привітав місь

кий голова Юрій Вілкул, 
подякувавши за висо
кий професіоналізм та 
сумлінність у виконанні 
обов’язків. За його сло

вами, перед працівника
ми служби нині стоять 
складні та масштабні 
завдання, від виконання 
яких залежить успіх со
ціальних реформ у дер
жаві. Поліпшення якості 
життя людей неможливе 
без чіткого та правиль
ного дотримання зако
нодавства. «У тому числі 
й тих законів, що кури
руються податковою 
службою», – підкреслив 
міський голова. Нині 
служба переживає пері
од реформування, котре 
спрямоване на створен
ня партнерських відно
син з платниками подат
ків. У поглибленні таких 
відносин із законослух

няними підприємствами 
вбачає головне завдання 
податківців мер міста.

Того дня кращі з кра
щих представників 
служби на Криворіжжі 
отримали з рук Юрія 
Вілкула нагороди. Ро
боту великої групи по
датківців відзначили 

грамотами міськвикон
кому. Керівника Спе
ціалізованої державної 
податкової інспекції по 
роботі з підприємства
ми ГМК у м. Кривому 
Розі Геннадія Темника 
нагороджено нагрудним 
знаком «За заслуги пе
ред містом» І ступеня.

Шановні мешканці 
міста,прилеглих районів 
та селищ!

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

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

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

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

Телефон офіційної  
гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 

(056) 401-33-44.

Володимир СКІДАНоВ. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

g Урочистий прийом

Половина бюджету області – за Криворіжжям

g Екологія

Саксагань очистять до Дня незалежності
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g Суспільне життяДень  за  Днем:

Тернівський район

Команда  
молодості нашої

У рамках соціального проекту 
компанії Метінвест «Школа – вуз 
– комбінат» 126 цьогорічних ви-
пускників вищих, середньо-спе-
ціальних навчальних закладів 
та ПТУ були працевлаштовані на 
своє перше робоче місце в ПАТ 
«Північний ГЗК». 

Головні вимоги, що висуваються 
до молодого спеціаліста, – він пови-
нен мати добрі професійні знання, 
уміти працювати в команді, бути 
здатним до самостійних рішень. Уже 
з перших днів роботи «новобранці»  
були оточені увагою з боку моло-
діжної організації комбінату. Днями 
для кращої їх адаптації в трудовому 
колективі «ПівнГЗК» з ініціативи 
«молодіжки»  на комбінатській базі 
відпочинку «Івушка» пройшла спор-
тивно-конкурсна гра «Єдина команда 
Метінвесту», під час якої молоді пра-
цівники засвідчували не тільки свою 
фізичну спритність і витривалість, а 
й оте саме вміння діяти злагодже-
ною командою, спільно приймати 
рішення, знаходити вихід із складних 
ситуацій. Це був їхній перший кон-
курс. А в майбутньому будуть й інші, 
такі, як «Кращий молодий лінійний 
керівник», «Кращий робітник за про-
фесією», «Кращий молодіжний соці-
альний проект» тощо.  А поки що ге-
неральний директор ПАТ «Північний 
ГЗК» Андрій Шпилька вручив перші 
нагороди переможцям.

Є над чим  
замислитися

Цього літа в пришкільних 
оздоровчих таборах Тернівсько-
го району було оздоровлено 96 
дітей із категорії тих, що опини-
лися в складних життєвих обста-
винах. 

На це було затрачено 12 тис. грн. 
бюджетних коштів, суму, що є най-
більшою у порівнянні з іншими райо-
нами міста. Звідси можна стверджу-
вати, що й дітей пільгової категорії 
було оздоровлено найбільше.  З од-
ного боку, такій обставині можна було 
б тільки порадіти, а з іншого – є над 
чим замислитися. Тільки за останніх 
півроку  в районі поставлено на пер-
винний облік 36 дітей-сиріт та дітей, 
які залишилися без батьківського 
піклування. За словами начальника 
районної служби у справах дітей Алли 
Головатої, для Тернів, де переважна 
частина населення проживає в се-
лищах і зберігає відповідні моральні 
традиції та устої, це неймовірно ве-
лика кількість осиротілих дітей. По-
дальша доля нових сиріт визначена 
так: 34 з них були взяті під опіку ро-
дичами, одна дитина була передана в 
прийомну родину, ще одна – влашто-
вана в дитбудинок сімейного типу. За-
галом, зусилля Тернівської  районної 
служби у справах дітей спрямовані 
на те, аби якомога більше дітей, по-
збавлених батьківського піклування, 
знайшли родинне тепло та ласку.

На радість  
малечі

До 16 дитячих майданчиків, 
збудованих у Тернівському ра-
йоні, додався ще один – по вул. 
Сестроріцькій у Веселих Тернах. 

Це перший у районі такий май-
данчик, розташований у приватному 
секторі забудови. А перед тим був 
змонтований спортивно-тренажер-
ний комплекс на подвір’ї веселотер-
нівської школи № 40. Тож тепер діти і 
підлітки селища мають де проводити 
цікаве дозвілля.

Мотрона ПАНоВА.

Довіра виборців – людині слова і справи
Минулої суботи в актовій залі ДП «Науково-дослідний 
гірничорудний інститут» криворізькі воїни-
інтернаціоналісти на чолі з Юрієм Федосенком та 
за участі керівника Дніпропетровського обласного 
об’єднання ветеранів Афганістану Віктора Воло-
шина, представники міської ради родин загиблих 
воїнів зібралися на планову нараду, щоб розглянути 
нагальні питання життєдіяльності місцевого осередку 
ветеранів афганської війни. 

До них долучилися представни
ки криворізьких чорнобильців зі 
своїм лідером Олексієм Цибанем. 
Разом вони запросили на зустріч 
депутата Дніпропетровської об
ласної ради Юрія Любоненка, адже 
саме під час цього заходу міські 
організації Української спілки ве
теранів Афганістану (воїнівінтер
націоналістів) та Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів 
«Союз Чорнобиль  України» звер
нулися до нього з проханням бало
туватися до Верховної Ради.

Як зазначив перший заступник 
голови міської організації ветера
нів афганської війни Олександр 
Горанько, спілкуючись із пред
ставниками криворізьких ЗМІ 
напередодні наради, тісна спів
праця воїнівінтернаціоналістів з 
Юрієм Любоненком триває про

тягом багатьох років – і за часів 
його керівництва містом, і тепер, 
коли він є депутатом облради, де 
очолює комісію з питань будівни
цтва, транспорту, зв’язку та благо
устрою. Весь час це «взаємодія без 
збоїв, жодного разу не було, щоб 
прохання афганців не задоволь
нили». Нині ж вони сподівають
ся, що, в разі обрання народним 
депутатом, Ю.Любоненко – лю
дина слова і справи, яка завжди й 
в усьому підтримувала воїнівін
тернаціоналістів та сім’ї загиблих 
воїнів, чимало зробила для них у 
нашому місті (у тому числі щодо 
матеріальної допомоги їм, а також 
чорнобильцям) – представляти
ме їхні інтереси в українському 
парламенті та ініціюватиме зміни 
в законодавстві, які сприятимуть 
покращенню їх соціального за

хисту. Про це йшлося і під час зу
стрічі.

Від імені криворізьких ліквіда
торів аварії на ЧАЕС за попередню 
роботу Юрію Любоненку подяку
вав Олексій Цибань. Він висловив 
сподівання, що цей досвід буде пе
ренесено й у Верховну Раду – зо
крема, задля вирішення гострих 
проблем тих, до кого країна звер
нулася в час небезпеки і хто наразі 
потребує підтримки.

– Моя життєва позиція завжди 
залишається незмінною: держа
ва відправила вас на війну, від
правила захищати мирний атом, 

і ви з честю й гідністю, героїчно 
виконали свою місію – не шко
дуючи здоров’я, не шкодуючи 
життя. Держава повинна вас обе
рігати, і темпи цієї підтримки 
слід нарощувати, – підкреслив, 
звертаючись до присутніх, Юрій 
Любоненко і нагадав, що балоту
ватиметься по мажоритарному 
округу, а це означає тісну спів
працю з виборцями. Він відповів 
на низку запитань, наголосивши, 
зокрема, на тому, що серед його 
пріоритетів – децентралізація 
бюджету й надання нашому міс
ту більшої економічної свободи. 

 ____________________________________________________________________________________________________ олена ТАРАСИК.

Свято на вулиці Семашка
Ще один дитячий майданчик 
відкрили в нашому місті минулого 
тижня. На цей раз свято прийшло на 
вулицю Семашка. Нові яскраві гой-
далки та каруселі з’явилися поміж 
декількох багатоповерхівок.

 У Дзержинському 
районі таких майдан
чиків встановлено 
вже більше шести де
сятків, а за минулі два 
роки по всій Дніпро
петровській області 
їх було побудовано в 
цілому більше трьох 
сотень, а цьогоріч 
встановлено ще двіс
ті. Дітям обіцяють, 
що на цьому не зу
пиняться. Про це на 
урочистому відкрит
ті розповів Почесний 
громадянин Кривого 
Рогу, депутат облради 
Вячеслав Задорож
ний.

– Ще недавно ми 
всі бачили, що було 
на цьому місці. І ось 
менше ніж за місяць 
тут з’явився дитя
чий майданчик, – за
значив він. – І такі 
майданчики буду
ються не тільки тут 

і не тільки у великих 
промислових містах, 
а по всій території 
Дніпропетровської 
області. 

Для маленьких меш
канців цього мікрора
йону та їхніх батьків 
відкриття такої спо
руди –  хороша нови
на. Кажуть, на літніх 
канікулах майданчик 
сумувати не буде. При
вітали мешканців зі 
святом, що нарешті за

вітало на їхню вулицю, 
й інші почесні гості.

– Це вже шістдесят 
восьмий дитячий май
данчик для Дзержин
ського району. Учора 
такий же відкривали в 
Тернівському, – зазна
чив депутат облради, 
голова міської орга
нізації Партії регіонів 
Костянтин Павлов. Він 
також побажав усім ді
тям набратися сил та 
енергії, проводячи тут 
літні канікули.

Щойно перерізали 
символічну стрічку, 
діти чимдуж помчали 
випробовувати нове 
місце для розваг.

    Анна РоДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Подробиці

g обдаровані діти

Стара світлина  
промовляє…
Вже від самого тільки слова «світлина» струменять 
промені дивного світла, насиченого романтикою 
минувшини, загадковістю молодих облич. Старе 
фото ніби піднімає завісу над зародженням трепет-
них людських почуттів, створенням нової родини, 
фіксує для майбуття славні трудові звершення 
криворіжців. 

«Історія старої фотографії» – під 
такою назвою відбувся міський за-
очний конкурс творчих робіт серед 
учнівської молоді, ініційований де-
путатом облради, головою міської 
організації  Партії регіонів Костянти-
ном Павловим. Загалом у конкурсі 
взяли участь близько 150 дітей.  Юні 
дарування віком від 12 до 15 років, 
за допомогою керівників та бать-
ків, майстерним художнім словом 
відтворювали події, зображені на 
родинних фотографіях: розповіда-
ли про любов до рідних людей, про 
життя своїх орденоносних бабусь та 
дідусів – будівничих Кривбасу, про 
знаменні для рідного краю події. 

Обдарованих переможців місь-
кого етапу змагання, юних меш-
канців Жовтневого та Тернівського 
районів, гостинно вітали святковим 
концертом у залі МПДЮТ «Гориц-
віт». З теплими словами приві-
тання і напутніми настановами на 
творче майбуття й плідну працю 
заради розквіту Криворіжжя до 

дітей звернувся засно-
вник конкурсу Костян-
тин Павлов. 6 учасни-
кам, що посіли перші 
місця, – Анні Стеценко, 
Катерині Буртовій, 
Дарині Юрчиній, Кате-
рині Горб, Лесі Сухіній, 
Карині Мірошник – 
були вручені путівки 
до Міжнародного 
дитячого центру «Ар-
тек». Конкурсанти, що 
зайняли 2 та 3 місця, 
отримали пізнавальні 
енциклопедії. 

– Конкурс відбувся вперше, але 
хотілось би зробити його традицій-
ним, – зазначив Костянтин Павлов, 
– я ініціював його в рамках проекту 
«Літопис міста пишемо разом». Він 
зокрема є реалізацією масштабної 
програми з підтримки обдарова-
них дітей Дніпропетровщини, за-
початкованої губернатором області 
Олександром Вілкулом. Впевнений, 
дорогі серцю фотографії зберігають 
у кожній родині. Те, з якою любов’ю 
й душевністю юні конкурсанти опи-
сували історію своєї сім’ї, прикмет-
ні місця й краєвиди, вселяє надію, 
що вони, як і я, люблять своє місто. 
У рядках їхніх оповідань – цікаві 
моменти переплетення сімейних 
літописів з історією Кривого Рогу. 
Радує, що на наших очах підрос-
тає покоління добрих, талановитих 
криворіжців. Я переконаний – з 
віком ці діти нестимуть любов до 
своєї землі протягом усього життя. 
Бажаю їм успіхів у досягненні вер-
шин! 

g Плюс один

Тетяна ДРєєВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

У «чистий четвер» 
наведуть порядок 
й знищать бур’яни

Щотижня у районі прово-
дяться робочі «чисті четвер-
ги». Ось і 5 липня, тобто за-
втра вранці, буде наведено 
порядок у скверах, на вули-
цях району, вивезено, де тре-
ба, сміття.

– Усе буде зроблено як і нале-
жить, – говорить заступник за-
відуючого відділу житлово-ко-
мунального господарства викон-
кому районної у місті ради Ната-
лія Коношко. – А оскільки зараз 
«піднімають голову» карантин-
ні рослини та бур’яни, то вони 
будуть скошуватись. Особли-
во обабіч транспортних шляхів 
та тротуарів. Насамперед, зви-
чайно, знищуватимемо злощас-
ну амброзію, яка шкідлива для 
здоров’я людей. Взагалі у нас, як 
завжди, заплановано великий 
обсяг робіт.

«Веселі старти» 
захопили 
понад тисячу 
школярів…

На 5-ому мікрорайоні За-
річний відбулось урочисте за-
криття міжтабірної шкільної 
Спартакіади «Веселі старти». 
Біля приміщення КЗШ № 125 
минулого понеділка зібрались 
всі ті, хто активно брав участь 
у спортивних заходах другої 
міжтабірної зміни.

– Усі наші загальноосвітні шко-
ли району були розподілені на так 
звані кущі, де проводились між-
табірні спартакіади, – пояснює го-
лова Жовтневого райспорткомі-
тету Олександр Плакса. – Хлопці 
та дівчата змагались з міні-фут-
болу, шашок, шахів, піонерболу, 
а також у «Веселих стартах». Зви-
чайно, кожна команда намага-
лась виступити якнайкраще. Але 
головним було те, що шкільна 
молодь набралась сил, змістов-
но провела в літню пору своє до-
звілля. Загалом за цей час спор-
тивними заходами було охопле-
но понад тисячу шкільної дітвори 
Жовтневого району. Хоча міжта-
бірна спартакіада вже й заверши-
лась, та спортивне життя не при-
пиняється. Адже діють влітку всі 
шкільні спортивні майданчики. 
Причому ті, де встановлене тре-
нажерне обладнання. Таких спор-
тивних майданчиків з подібним 
технічним обладнанням у Жов-
тневому районі функціонує вже 
дев’ять. Тож шкільній молоді є 
де набиратись сил та наснаги. До 
того ж, кажуть, що й рідні стіни 
допомагають. А вже після літньо-
го фізичного гарту хлопці та ді-
вчата знову вирушать до школи 
за міцними знаннями.

«Кохання  
врятує світ»

Саме під такою назвою 8 
липня (тобто наступної неді-
лі) відбудеться театралізова-
не свято біля ДП «Овація» ПАТ 
«Центрального ГЗК».

Буде чимало приємних сюрп-
ризів. Ви вже заінтриговані? Тоді 
приходьте у вихідний – не пожал-
куєте. Свято розпочнеться о 16 го-
дині.

Віталій Ткачук.

На часі

g у міській раді

Охорона правопорядку: краще 
оснащення – ліпший результат
Минулого тижня відбулось пленарне за-
сідання міської ради. Його провів міський 
голова Юрій Вілкул. На засіданні депутати 
розглянули та прийняли відповідні рішен-
ня з 64 питань.

Головним питанням на 
сесії депутати розгляну
ли ситуацію із взаємодією 
органів місцевого само
врядування міста з пра
воохоронними органами 
щодо забезпечення закон
ності, правопорядку та 
безпеки громадян. Нага
даємо, напередодні депу
тати особисто ознайоми
лись з ситуацією в цій ца
рині, побувавши в місько
му управлінні міліції, вій
ськовій частині №3011 та 
навчальному закладі, що 
готує кадри для право
охоронної служби.

З метою підвищен
ня ефективності робо
ти щодо протидії злочин
ності, результативнос
ті цієї роботи, створення 
необхідних умов для за
безпечення громадсько
го порядку та безпеки 
громадян, недопущення 
зростання рівня злочин
ності в місті, рішенням 
міської ради щороку за
тверджується відповідна 
програма. З 2005 по 2011 
роки з міського бюдже
ту було виділено міліції 
більш ніж 13 мільйонів 
гривень. Вони пішли на 
придбання 80 автомобі
лів, паливномастильних 
матеріалів, систем відео
спостереження, радіо
обладнання тощо.

– У рамках заходів гу
бернатора області Олек
сандра Вілкула з підтри
мання громадського по
рядку в 2010 році місто 
отримало 27 патрульних 
автомобілів, – розповів 
начальник відділу взає
модії з правоохоронними 
органами та оборонної 
роботи апарату міськра
ди і виконкому Юрій Ді
хтяр. – Зазначені матері
альнотехнічні засоби до

зволяють оперативно ре
агувати на повідомлення 
про злочини, ефективно 
використовувати наявні 
сили та засоби в місті.

Втім, не лише нещодав
нє виїзне навчання лягло 
в основу визначення на
прямків наступної робо
ти, але й особистий при
клад. Як відзначив під 
час обговорення депу
тат Юрій Арсеєв, одним 
з напрямів, що потре
бує підтримки, є служ
ба дільничних міліціоне
рів, її технічне оснащен
ня та пристосованість са
мих приміщень пунктів 
охорони правопорядку. 
Адже нерідко стан остан
ніх вимагає кращого. Ось 
над цим Ю. Арсеєв за
кликав народних обран
ців попрацювати, продо
вживши вже розпочату 
своїми колегами справу. 
Скажімо, як це було під 
час минулорічного упо
рядкування двох діль
ничних пунктів у Цен
тральноМіському та До
вгинцівському районах.

На необхідності поси
лення профілактики ре
цидивної злочинності 
наголосив депутат Мико
ла Колесник. За його сло
вами, слід більш активно 
вирішувати питання со
ціальної адаптації звіль
нених осіб, активізувати 
роботу наглядових рад, 
органам соціального за
хисту здійснювати захо
ди соціального патрона
жу та моніторингу. Таким 
чином, робити все мож
ливе, аби дати можли
вість колишнім засудже
ним повернутися до нор
мального життя на волі.

Пізніше, спілкуючись 
з журналістами, місь
кий голова відзначив, що 

спрямованість на забез
печення правопорядку 
в місті знаходитиме по
дальше втілення.

– Завжди вважав і вва
жаю, що Кривий Ріг по
винен бути не лише ліде
ром за економічними по
казниками, комфортністю 
та благоустроєм, але й ста
більним та безпечним міс
том для його мешканців, – 
розповів Юрій Вілкул.
Відео  
на запобігання

Сучасні технології бу
дуть більш широко ви
користовуватися в ро
боті правоохоронців. І в 
цьому міська влада на
дасть широку підтримку. 
Зокрема, суттєво розши
риться мережа камер ві
деоспостереження.

Як повідомив журна
лістам міський голова, 
нині по Кривому Рогу діє 
25 камер відеоспостере
ження. Незабаром ця ме
режа поповниться нови
ми пунктами. Встановле
ні вони будуть у місцях 
масового скупчення лю
дей, що сприятиме більш 
оперативному розкриттю 
злочинів. Адже така тех
ніка надійно фіксує всі 
правопорушення, виво
дячи їх на центральний 
пункт спостереження.

Високо оцінив міський 
голова і роботу муніци
пальної гвардії. Нещодав
но створена структура, за 
його словами, вже дове
ла свою ефективність. Що 
відзначили й на сесії депу
тати міської ради.
Замість паперу – 
електронні файли

Реформування системи 
медичного обслуговування 
людей торкнеться й доку
ментообігу. На зміну звич
ним карткам хворих, що 
ведуться в паперовій фор
мі, прийдуть комп’ютерні 
файли, як це ведеться у сві
товій практиці.

За словами Юрія Віл
кула, раніше депута
ти виділили кошти на 
комп’ютеризацію закла
дів медицини першого 
рівня. Наступним кро
ком стало впровадження 
програми «Електронна 
картка». Таким чином до 
відомостей про пацієн
тів матиме доступ кожен 
лікар. І не лише закладів 
медицини першого рів
ня, але й другого. Це доз
волить прискорити об
слуговування пацієнтів 
та обрати ліпшу в кожно
му конкретному випадку 
схему лікування.

Сто мільйонів  
на соціальний 
розвиток

Коментуючи прийня
ті на сесії рішення, Юрій 
Вілкул зазначив, що було 
більш ніж на два міль
йони гривень збільшено 
фінансування програми 

соціальноекономічно
го розвитку міста. Таким 
чином, загалом у цьо
му напрямі заплановано 
профінансувати заходи 
на більш ніж сто мільйо
нів гривень.

Частково додаткові ко
шти будуть спрямовані 
на реконструкцію школи 
№18, для створення на її 
базі навчальновиховно
го комплексу. Крім того, 
продовжиться практика 
придбання спортивного 
обладнання для спортив
них майданчиків, що по
ряд зі школами. За раху
нок коштів бюджету буде 
облаштовано ще вісім та
ких майданчиків.

Не обминули депутати 
увагою і насущні питання 
комунального господар
ства. Зокрема, один міль
йон двісті тисяч гривень 
буде спрямовано на по
точні ремонти покрівель. 
Вестимуться роботи на 
основі співфінансування.

Володимир СкідаНоВ. Фото андрія ТрубіциНа.

g депутатская забота

Исполняя наказы избирателей
Конец июня ознаменовался радостным и 

долгожданным событием для жителей микрора-
йона камнедробильного завода, что в Центрально-
Городском районе Кривого Рога.  При участии де-
путата городского совета от Партии регионов Оле-
га Малачевского и представителей районной парт-
организации был построен бетонный лестничный 
спуск к мосту через реку Ингулец, соединяющему 
этот микрорайон с Николаевским шоссе. 

Как рассказали жители микрорайона КДЗ, мост 
находился в аварийном состоянии. Его восстанов-
ление было для людей одним из злободневных во-
просов, поскольку другого пешеходного соедине-
ния через реку с Николаевским шоссе у них про-
сто нет.  Проблема была озвучена в 2009 году на 
тот момент ещё кандидату в депутаты городского 

совета Олегу Малачевскому. Отчитаться о первых 
результатах по выполнению этого наказа избира-
телей он смог уже в 2010 году, когда при его учас-
тии и поддержке районной организации Партии 
регионов был проведен ремонт моста с восста-
новлением металлических конструкций. «Слабым 
местом» этого инфраструктурного объекта остава-
лись лестничные спуски. Вместо надёжных ступе-
ней были просто протоптанные людьми тропинки. 

И вот на днях было закончено строительство 
бетонного лестничного спуска со стороны улицы 
Довженко.

– Мы выполнили ещё один наказ избирателей, 
–  отметил на торжественном открытии Олег Ма-
лачевский. – При участии Центрально-Городской 
районной организации Партии регионов и под-

держке районной власти был сделан хороший 
лестничный спуск к мосту. В дальнейшем мы пла-
нируем построить такие же бетонные ступеньки с 
другой стороны моста.

Юлия СергееВа.
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g До уваги

День за Днем:
Саксаганський р-н Парк імені Газети «Правда»  

стане найкращим у місті
8 травня 1932 року в Центрально-
Міському районі нашого міста на місці 
злиття річок Інгулець і Саксагань 
був закладений один з найбільших 
криворізьких парків – парк імені Газети 
«Правда». За свою довгу історію парк пе-
режив як свій розквіт, так і повне захара-
щення. І ось до 80-річного ювілею одного 
з найстаріших парків Кривого Рогу, за-
вдяки взаємодії усіх небайдужих людей, 
улюблене місце відпочинку десятків тисяч 
криворіжців буде повністю осучаснене за 
європейським зразком.

26 червня поблизу онов
леної човнової станції, яка 
вже давно стала візитною 
карткою Кривого Рогу, від
булася презентація дру
гої черги проекту рекон
струкції парку імені Газети 
«Правда». Презентації пе
редувала екскурсія доріж
ками парку, під час якої 
засновник благодійного 
фонду «Громадська ініціа
тива мешканців Кривбасу» 
Володимир Соколовський 
продемонстрував пред
ставникам громадськості 
зміни, які вже відбулися в 
зеленій зоні площею май
же в 37 гектарів.

Відзначимо, що благо
дійний фонд «Громад

ська ініціатива мешканців 
Кривбасу» є добровільною, 
благодійною та непри
бутковою організа цією, 
створеною у 2011 році. Го
ловним напрямом діяль
ності фонду є здійснення 
благодійності в інтересах 
суспільства та окремих ка
тегорій осіб, які потребу
ють допомоги. За час свого 
існування фонд уже долу
чився до кількох благодій
них справ, однією з яких і 
було виконання першого 
етапу реконструкції парку 
імені Газети «Правда».

Ще минулого року парк 
був захаращений сміттям, 
абсолютно позбавлений 
лавок, його малі архітек

турні форми були зане
дбані, а доріжки і сходи – 
повністю розбиті. А вже 
нині він докорінно зміню
ється. Як розповів під час 
презентації другого етапу 
реконструкції парку де
путат міськради, голова 
наглядової ради благодій
ного фонду Олег Малачев
ський, у 20112012 роках 
у парку було капітально 
відремонтовано Будинок 
садівника, проведено ре
конструкцію комплексів 
першої та другої вхідних 
арок, відремонтовано схо
ди, встановлено понад пів
сотні зручних лавок і біля 
кожної з них поставлено 
урни для сміття, прове
дено видалення сухостій
них, фаутних та аварійних 
дерев. Завдяки зусиллям 
міської влади нещодавно в 
парку був збудований най
більший на Дніпропетров
щині дитячий майданчик 
з сучасним обладнанням. 
Вже завершені роботи і 
по створенню комплексу 
«Кам’яні алеї».

Представники благодій
ного фонду ознайомили 
громадськість як з поточ
ним станом справ, так і з 
планами на майбутнє. До 
2014 року включно пла
нується подальша рекон
струкція човнової станції 
з причалом, мостів через 
Інгулець і Саксагань, ство
рення безкоштовної Wi
Fi зони, встановлення ще 
понад 100 лавок і місць 
для шахістів, відновлення 
літньої сцени з приміщен
нями для перевдягання 
артистів, розширення ди
тячого майданчика тощо. 

До речі, свої побажання і 
креативні ідеї щодо пере
творення парку організа
торам можуть висловити 
всі небайдужі криворіжці. 
Зокрема, засновник благо

дійного фонду «Громад
ська ініціатива мешканців 
Кривбасу» Володимир Со
коловський відзначив:

– Ми запрошуємо до 
участі у фонді всіх бажаю
чих – як підприємства, так і 
фізичні особи. Кожен може 
допомогти як фінансово, 
так і фахово. І я радий, що 
інколи наші виробничі на
ради перетворюються на 
громадські.

У свою чергу, голова 
ЦентральноМіської ра
йонної у місті ради Ірина 
Салтовська нагадала, що 
від початку свого заснуван
ня парк імені Газети «Прав
да» завжди був у центрі 
уваги громадськості.

– Далекого 1926 року на 
сторінках тоді ще газети 
«Красный горняк» серед 
криворіжців, у тому чис
лі місцевих журналістів, 
розгорнулася дискусія про 
вибір місця для першого 
міського парку, – розпові
ла Ірина Петрівна. – І тоді 
було прийнято рішення 

розбивати майбутній місь
кий парк на базі садового 
парку, який заснував дво
рянин Федір Мершавцев. 
До слова, будинок Федора 
Матвійовича знаходив
ся на території нинішньої 
школи №8. Причому цей 
парк ще в кінці 19 сторіч
чя був місцем відпочинку 
не тільки дворянства, але 
й робітників та інженерів, 
які обслуговували шахти 
Криворіжжя. Ще до ре
волюції він мав статус на
родного парку. А невдо
взі, після реконструкції, 
я впевнена, буде одним 
із найулюбленіших місць 
відпочинку криворіжців.

Також, відповідаючи на 
питання журналістів, Во
лодимир Соколовський 
повідомив, що на заходи, 
передбачені першим ета
пом реконструкції парку, 
фондом уже було витра
чено близько 1,5 мільйона 
гривень. У кошторисі ви
датків на вже заплановані 
цілі з другої черги рекон
струкції буде закладено ще 
близько 56 мільйонів гри
вень.

Наразі фонд співпрацює 
не тільки з представника
ми місцевої влади, міської 
організації Партії регіонів, 
потужними місцевими під
приємствами, але й з на
уковцями, археологами, іс
ториками. Ландшафтним 
дизайном парку будуть за
йматися спеціалісти Криво
різького ботанічного саду.

Також у парку імені Газе
ти «Правда» буде реалізо
вано ще багато креативних 
і цікавих ідей, про які «Чер
воний гірник» розповість у 
наступних своїх номерах.

_____________________________________________________________________________________ Андрій РойКо. Фото автора.

Формування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців завершено
Із введенням в дію Закону України «Про державну реє-

страцію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі 
– Закон), який набрав чинності 1 липня 2004 року, було ство-
рено та розпочато формування Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі –  ЄДР).

Згідно із частиною другою Прикінцевих положень Закону 
про реєстрацію (в редакції Закону від 15.03.2003) держав-
ний реєстратор протягом 2004-2005 років при надходженні 
від юридичних та фізичних осіб-підприємців реєстраційної 
картки зобов’язаний був провести заміну раніше виданих їм 
свідоцтв про державну реєстрацію на свідоцтва про держав-
ну реєстрацію єдиного зразка.

З березня 2011 року набрав чинності Закон «Про внесення 
змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридич-

них осіб та фізичних осіб-підприємців», відповідно до якого 
всі юридичні особи та фізичні особи-підприємці, створені 
та зареєстровані до 1 липня 2004 року, були зобов’язані у 
встановлений термін подати державному реєстратору реє-
страційну картку для включення відомостей про них до ЄДР.

Це означає, що процес включення до ЄДР відомостей про 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрова-
них до 1 липня 2004 року, завершився 3 березня цього року.

Звертаємо увагу, що процес включення до ЄДР зазначе-
них вище відомостей тривав сім з половиною років.

Згідно з положеннями Закону №2390 після закінчення пе-
редбаченого для включення відомостей до ЄДР строку, упо-
вноважені органи проводять звіряння відомчих реєстрів, 
за результатами якого готують аналітичну інформацію для 

передачі її тимчасовим міжвідомчим спеціальним комісіям, 
утвореним з метою проведення інвентаризації юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих до 1 лип-
ня 2004 року, відомості про яких до встановленого строку не 
включені до ЄДР.

За результатами проведеної роботи відомості про таких 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців будуть вклю-
чені до   ЄДР  з   відміткою  про  те,   що   свідоцтва  про   їх 
державну реєстрацію, оформлені з використанням бланків 
старого зразка, вважаються недійсними.

Ураховуючи зазначене вище, відомості про таких осіб бу-
дуть включені до ЄДР державними реєстраторами, про що 
громадян міста додатково буде повідомлено через засоби 
масової інформації.

_____________________________________________________________ Відділ державних реєстраторів міськради і виконкому.

Семінар  
з керівниками 
органів  
самоорганізації 
населення

У виконкомі районної в міс-
ті ради відбувся семінар-на-
рада з керівниками органів 
самоорганізації населення. 

Його провів заступник голо-
ви Саксаганської райради Юрій 
Красножон. На порядку денному 
розглядалися питання про орга-
нізацію роботи щодо внесення 
окремих категорій громадян у 
списки на безкоштовне отриман-
ня телетюнерів. А також про зміни 
до законодавчих актів з питання 
узаконення самочинного будів-
ництва, про організацію благо-
устрою на території Саксагансько-
го району.

Юрій Красножон підбив під-
сумки роботи за перше півріччя 
поточного року керівників органів 
самоорганізації населення. А та-
кож відзначив кращих з них.

До послуг  
малечі – новий 
ігровий  
майданчик по 
вулиці Балакіна

Нещодавно дітвора Сакса-
ганського району отримала 
новий чудовий дарунок. А 
саме: було відкрито дитячий 
ігровий майданчик по вулиці 
Балакіна, 4 (це біля Саксаган-
ського РВ КМУ ГУМВС України 
в Дніпропетровській області). 

На урочистостях були при-
сутні почесні гості, які виявили 
ініціативу та доклали багато зу-
силь, аби цей майданчик вчасно 
ввели в експлуатацію. Це голова 
міської організації Партії регіо-
нів, депутат Дніпропетровської 
облради Костянтин Павлов, за-
ступник міського голови, депутат 
Саксаганської райради Костянтин 
Бєліков, виконуючий обов’язки 
голови Саксаганської райради 
Юрій Красножон, депутат міськ-
ради дев’яти скликань Ангеліна 
Штиленко, депутати місцевих рад. 
У цьому святковому заході взяли 
участь батьки та їх діти, для яких, 
зрештою, й облаштовано цей ігро-
вий майданчик. Вони залишились 
задоволеними таким ось приєм-
ним сюрпризом. І одразу ж, як го-
диться, випробували майданчик. 
Під час урочистостей Костянтин 
Павлов подарував символічний 
«золотий ключик» наймолодшим 
господарям прекрасного ігрового 
містечка. Натомість вдячні ді-
тлахи вручили почесним гостям 
подарунки, зроблені власноруч. 
Це дійство, на яке зібралось по-
над 700 мешканців району, звору-
шило багатьох. Адже малюки, які 
мешкають в найближчих житло-
вих будинках, відтепер матимуть 
змогу ще змістовніше відпочива-
ти. І, безумовно, розвиватися.

Заступник голови Саксаган-
ської районної в місті ради Юрій 
Красножон подарував Костянтину 
Павлову дерев’яну карту із зобра-
женням на ній усіх дитячих май-
данчиків нашого рідного міста. 
Після відкриття майданчика роз-
почалась ігрова спортивна про-
грама для малечі.

Віталій ТКАЧУК.

Перспективи



6 •Червоний гірник• середа, 4 липня 2012 року

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
довгинцівський р-н

На часі

Шанувати себе  
та країну

Усім миром за рідну краї-
ну… 28 червня релігійні орга-
нізації району провели молеб-
ні за Україну та український 
народ. 

Утім, заходи з відзначення Дня 
Конституції України розпочалися ще 
задовго до цього. У закладах культу-
ри району та пришкільних таборах 
з денним перебуванням дітей були 
проведені уроки державності, усні 
журнали, правові хвилини, годи-
ни інформування, політичні хвили-
ни, бесіди, години права, концертні 
програми, спортивні змагання, кон-
курси малюнків на асфальті...

Крім того, організовано книж-
кові тематичні виставки, експо-
зиції в музеях, тематичні куточки, 
виставки художніх творів, присвя-
чені видатним сторінкам історії 
України, випуски тематичних стін-
нівок, газет, проведено інформа-
ційно-просвітницькі дайджести.

Минулого тижня у виконкомі 
районної у місті ради відбулися 
районні урочистості з нагоди Дня 
Конституції України та Дня молоді. 
Заступник голови районної у міс-
ті ради І. Сторожук привітала при-
сутніх з Днем Конституції Украї-
ни та розповіла про основні заса-
ди конституційного ладу України. 
Кращих громадських діячів та ро-
бітничу молодь було нагороджено 
грамотами райвиконкому, після 
чого присутнім була запропоно-
вана святкова концертна програ-
ма за участю кращих творчих ко-
лективів району.

Хтось платить,  
а хтось  
сподівається  
перечекати?

Питання розрахунків спожи-
вачів району за житлово-кому-
нальні послуги та використані 
енергоносії залишається акту-
альним, незважаючи на закін-
чення опалювального сезону.

Виконкомом райради спіль-
но з підприємствами – надава-
чами послуг постійно проводить-
ся робота щодо забезпечення сто-
відсоткових розрахунків за жит-
лово-комунальні послуги, пога-
шення існуючої заборгованості. І 
вона дала певні позитивні резуль-
тати. Заборгованість, накопичену 
за опалювальний сезон, протягом 
квітня-травня погашено на 51,2%. 
У цілому, заборгованість мешкан-
ців району за житлово-комуналь-
ні послуги складає 71,3 млн. грн., а 
це 14,1% від загальної заборгова-
ності по місту. У порівнянні з попе-
реднім місяцем вона зменшилась 
на 6,2 млн. грн., або 8,0%.

Станом на 1 червня працівники 
підприємств, установ та закладів 
району мають загальну заборго-
ваність 1,1 млн. грн. Борг на одно-
го працюючого складає 193,3 грн. 
При цьому працівники бюджетної 
сфери не мають заборгованості за 
житлово-комунальні послуги і на-
віть здійснили передоплату. Нато-
мість найбільшими боржниками 
залишаються працівники ЗАТ «Кри-
ворізький суриковий завод»; ВСП 
«Криворізьке локомотивне депо»; 
ВСП «Вагонне депо Батуринська»; 
ВСП «Криворізька дирекція заліз-
ничних перевезень»; ТОВ «Спар-
та». На цих підприємствах заборго-
ваність складає більше 700 грн. на 
одного працюючого.

Володимир СкідаНоВ.

g гаряча тема

Виші відчинили двері
На підході до головного корпусу кри-
ворізького національного університету 
дуже людно. Величезна черга прямо зі схо-
динок, що ведуть у фойє, виходить майже 
надвір. Так у стінах найбільшого в нашому 
місті вишу стартувала вступна кампанія. у 
понеділок, 2 липня, щойно відгули останні 
радісні вигуки щасливих іспанських вболі-
вальників, усі вищі навчальні заклади 
країни розпочали прийом документів.

Ажіотаж для перших 
днів вступної кампанії – 
звична річ. Щороку абіту
рієнтів і їхніх батьків за
певняють: подавати до
кументи краще не в пер
ші дні роботи, а трохи 
згодом. Та обійтися без 
штовханини не виходить. 
Карина Остапенко – одна з 
великої армії цьогорічних 
вступників. Подаватиме 
документи до КНУ на 
три різні спеціальності. У 
межах одного університе
ту цьогоріч, до речі, дозво
лено змагатися за студент
ське місце на трьох спеці
альностях. Всього ж мож
на розіслати документи до 
п’яти вишів.

– Вирішила, що неод
мінно здам усі документи 
в перший же день, тому 
що він щасливий, – роз
повідає Карина. – Я буду 
вступати на художньо
графічне відділення фа
культету мистецтв у пе
дагогічному, а також пла
ную подати документи на 
одну з гірничих спеціаль
ностей та в економічний 
інститут. Поки що вда
лося впоратися тільки з 
одним. На це витратила 
близько години, але далі, 
думаю, піде швидше.

Такі черги в перший 
день зумовлені, до всьо
го іншого, ще одним фак

тором – нововведенням у 
зв’язку з прийняттям но
вого закону. Тепер абіту
рієнтам, які не досягли 
повноліття, до вишів тре
ба йти не тільки з доку
ментами, але й з мамою, 
батьком чи опікуном.

– У цьому році є певні 
особливості, пов’язані з ви
конанням пунктів закону 
«Про захист персональних 
даних». При подачі доку
ментів, тобто безпосеред
ньо персональних даних, 
необхідно дати письмо
ву згоду на використан
ня нами і Міністерством 
освіти і науки цих даних. 
Особливість цієї проце
дури полягає у тім, що за 
неповнолітніх абітурієн
тів згоду повинні підпи
сати і зареєструвати бать
ки чи опікуни. Саме цей 
пункт для деяких батьків 

і несе певні незручності, – 
коментує відповідальний 
секретар приймальної ко
місії КНУ Віталій Ткач. – 
Тому наголошуємо: пода
вати документи до будь
якого вишу тим, кому не 
виповнилося вісімнадця
ти, треба разом з татом чи 
мамою.

Своя географія
Цього року, як і мину

лого, документи можна 
подавати і через Інтернет. 
Але судячи з кількості лю
дей у черзі, майбутні пер
шокурсники не поспіша
ють довіряти електрон
ному вступу свою долю.

– Ми виконали всі умови 
стосовно Єдиної електрон
ної бази освіти України, є 
відповідні довідки і робочі 
місця, – запевняє Віталій 
Ткач. – Ми готові і сьогод
ні працюємо за цією сис
темою. Паралельно наразі 

вмикається сис
тема «Конкурс», 
та ж, що була і ми
нулого року, тіль
ки дещо змінена.

Уже відомо, за 
яку кількість бю

джетних місць будуть бо
ротися в кожному універ
ситеті чи інституті вчо
рашні школярі. КНУ, на
приклад, отримав 1438 
місць в обсягу держза
мовлення на денне від
ділення й ще 314 – на за
очне. У тому числі відпо
відно 100 і 42 місця для 
випускників технікумів. 
Між іншим, на цей раз 
у Криворізькому націо
нальному університеті ді
ятиме так звана об’єднана 
приймальна комісія. Тож 
у головному корпусі мож
на подати документи, ска
жімо, і до економічного, і 
до педагогічного інститу
тів. Щоб справа йшла опе
ративніше, кажуть тут, 
влаштували свою геогра
фію: для прийому доку
ментів бажаючих стати 
педагогами виділено пра
ве крило головного кор
пусу КНУ, для технічних 
та економічних спеціаль
ностей – ліве, а у великій 
читальній залі розташу
валися консалтинговий 
і реєстраційний центри, 
де можна отримати по
раду чи з’ясувати особли
вості набору на ті чи інші 
спеціальності.

– Принципових трудно
щів в організації діяльнос
ті приймальної комісії не 
було, тому що в кожному з 
цих закладів прий мальна 
комісія була складена з 
фахівців високого рів
ня. Тепер новий колектив 
буквально за лічені тиж
ні знайшов спільну мову. 
Хочу додати, що цього 
року в міністерстві як ні
коли вчасно дали нам пла
ни на прийом на бюджет
ну форму навчання, – від
значає в.о. ректора КНУ 
Микола Ступнік. – Обсяги 
держзамовлення вже дав
но афішовані і на сай
ті університету, і на стен
дах приймальної комісії. 
Взагалі конкуренція між 
абітурієнтами всетаки 
повинна бути. Зазвичай 
перші дні прийому ажіо
тажні. Незважаючи на 
те, що є дуже багато часу 
на цю процедуру, бага
то хто воліє зробити цей 
крок саме в перший день. 
Тож просимо вибачення, 
що час трохи затягуєть
ся, але я переконаний, що 
за декілька днів усе ввій
де в нормальний робочий 
ритм.

Розпочавшись у пер
ший понеділок липня, 
вступна кампанія – 2012 
триватиме до 31 липня, а 
вже 10 серпня буде оста
точно укладено списки 
тих, хто у вересні сяде на 
студентську лаву.

g духовность и культура

«Україна моя квітуча»: заходи на сайт и участвуй в конкурсе
В литературной жизни 

Криворожья уже несколько 
лет все более массовым и из-
вестным становится город-
ской конкурс «Україна моя 
квітуча», инициатором ко-
торого является губернатор 
Днепропетровской области 
Александр Вилкул. Конкурс 
проводится при поддержке 
Криворожской городской ор-
ганизации Партии регионов.

Это творческое состяза-
ние литературных талантов 
проходит уже в пятый раз. 
В 2012 году еще более ши-

рокий интерес к нему мно-
гих криворожан обеспе-
чил собственный электрон-
ный ресурс – открытие сайта 
«Україна моя квітуча» http://
krivbass-regiony.com/konkurs.

– Пользуясь сайтом, каж-
дый аматор литературы, 
проживающий в нашем го-
роде, может узнать всю не-
обходимую информацию о 
конкурсе этого года, а так-
же о победителях четверто-
го конкурса, посмотреть его 
фотоархив, – рассказывает 
председатель оргкомитета 

конкурса, заместитель пред-
седателя городской органи-
зации Партии регионов Олег 
Жицкий. – Сайт предлага-
ет вниманию его пользова-
телей и литературные про-
изведения, поступающие 
на этот конкурс. Каждый ав-
тор, который регистрирует-
ся на сайте, заполняет анке-
ту и получает свой личный 
«кабинет», в котором мо-
жет опубликовать свои луч-
шие произведения для того, 
чтобы их прочитали все. По 
проценту набранных поло-

жительных отзывов опре-
деляется читательская «топ-
десятка» лучших произве-
дений. Сайт постоянно об-
новляется, и нас радует, что с 
появлением своей электрон-
ной версии конкурс «Украї-
на моя квітуча» приобретает 
еще более широкий общест-
венный резонанс. Ведь цель 
этого конкурса – выявление 
среди наших земляков но-
вых литературных талантов 
и популяризация живого ли-
тературного слова.

Теперь и с помощью элек-

тронной информации, про-
читав на сайте Положение о 
проведении конкурса, мож-
но убедиться в том, что это 
творческое соревнование – 
для аматоров литературы 
всех возрастов. Работы на 
конкурс, в печатном и элек-
тронном виде, принимаются 
по 1 ноября нынешнего года. 
Не теряя времени, заходите 
на сайт «Україна моя квіту-
ча», знакомьтесь с его ново-
стями и становитесь участ-
никами этого популярного 
конкурса!

дарья акуЛоВа.

анна родічкіНа. Фото андрія ТрубіциНа.

Цьогорічне нововведення – підвищення прохідного балу для 
профільних предметів. На ЗНО абітурієнт тепер має отримати 
124 бали мінімум з кожного предмета і 140 балів з того, який 
вищий навчальний заклад у своїх правилах прийому визна-
чив профільним.  
– Вища освіта на те й вища, що ставить високі критерії, – 
коментує цю ситуацію Микола Ступнік. – Підійдемо до цього 
питання по-філософськи. Всі діти хороші, всі – талановиті. Але 
одна дитина спрямована до точних наук, інша – до мистецтва 
чи гуманітарної діяльності. Це рішення об’єктивно підготовле-
не і аргументоване тривалою роботою профільного інституту з 
проблем вищої школи, тож щодо цього було певне підґрунтя.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
дзержинський р-н

Мистецький ракурс

«Хай святиться  
ім’я твоє, Україно!»

Головні урочистості з наго-
ди конституційного свята від-
булися в привітній залі КПМНЗ 
«Криворізька міська музична 
школа № 4». 

У них взяли участь перший за-
ступник голови Дніпропетров-
ської обласної державної адмі-
ністрації Вячеслав Задорожний, 
керівництво району, ветерани ві-
йни, представники трудових ко-
лективів та громадськості.

У закладах культури та бібліо-
теках району пройшли тематич-
ні заходи з нагоди Дня Консти-
туції України «Хай святиться ім’я 
твоє, Україно!». А безпосередньо в 
день свята епіцентр подій переміс-
тився в парк ім. Б. Хмельницько-
го. Там гуляли від душі: святковий 
концерт з нагоди Дня Конституції 
України підготували мешканцям і 
гостям району творчі колективи та 
муніципальний духовий оркестр.

Метал для Львова
Півтори тисячі тонн арма-

турного прокату виробниц-
тва ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» використано під час 
реконструкції Міжнародного  
аеропорту «Львів» ім. Данила 
Галицького. 

Як повідомили на підприєм-
стві, арматура стандартних профі-
лерозмірів (діаметри 8, 10, 12, 32 
мм) криворізького виробництва 
застосовувалася для армування 
(посилення) залізобетонних конст-
рукцій фундаменту нового паса-
жирського терміналу, а також під 
час реконструкції злітно-посадоч-
ної смуги аеропорту м. Львів.

Для будівництва нового термі-
налу ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг» постачало арматурний про-
кат класів А400С і А500С за ДСТУ 
3760:2006, що використовується 
під час зведення багатоповерхо-
вих будівель і технічно складних 
об’єктів. Даний вид продукції від-
повідає необхідному рівню плас-
тичних властивостей з належною 
міцністю. Використання цієї про-
дукції підприємства в будівництві 
забезпечує можливість виготов-
лення зварних каркасів без ризи-
ку утворення тріщин, що визна-
чає довговічність залізобетонних 
конструкцій.

З безпекою  
нормально

КП «Кривбасводоканал» пе-
ревірено на відповідність ви-
могам законодавства з охоро-
ни праці. 

Як повідомив прес-центр Кри-
ворізького гірничопромислового 
тер управління Держгірпромнаг-
ляду, робота адміністрації підпри-
ємства та служби з охорони праці 
«Кривбасводоканалу» по створен-
ню безпечних умов праці визнана 
такою, що відповідає нормам.

Такий висновок зробила комісія 
на чолі з першим заступником на-
чальника Криворізького ТУ Олек-
сандром Кононенком за результа-
тами всебічної планової перевір-
ки підприємства, підведення під-
сумків якої відбулося на нараді в 
присутності керівників та фахів-
ців «Кривбасводоканалу». Пору-
шення, виявлені інспекторським 
складом під час перевірки, зде-
більшого носили технічно-органі-
заційний характер. І як запевнили 
фахівці підприємства, в найближ-
чий термін будуть усунені.

Володимир СкідаНоВ.

g  Знай наших!

У пошуках затаєних скарбів
– Як же можна було таке замовчувати? – ро-
їлося в голові, поки бігла на зустріч з моїм 
непересічним співрозмовником. – це ж треба 
так скромно приховувати від місцевих медій-
ників таку цікаву, шляхетну ініціативу! Треба 
негайно виправити ситуацію і поділитись із 
криворізьким читачем хоч і далеко не свіжою, 
але такою знаковою інформацією. 

Про що, спитаєте, мова? А мова, 
власне, про те, що наш земляк, го
ловний редактор журналу «Кур’єр 
Кривбасу», відомий письмен
ник, лауреат Національної премії 
України імені Т.Г. Шевченка Гри
горій Гусейнов уже 6 років по
спіль винагороджує наших ви
датних співвітчизників премією 
«Глодоський скарб». А найприк
метніше в цій новині те, що знахо
дить тих талановитих особистос
тей і вручає їм премію Григорій 
Джамалович за власною ініціати
вою і власним же коштом.

У затишній атмосфері кабінету 
з приємним ароматом новеньких 
і старих книжкових палітурок на 
полицях, письменник охоче поді
лився історією появи на україн
ському мистецькому небосхилі 
нової оригінальної премії.

Навесні, коли степ  
розквітає…

– Коли я в березні 1996 року 
отримав Шевченківську премію, 
то морально був не готовий до 
цього, адже нагорода тоді ста
новила 100 тисяч гривень. Я по
їхав до свого друга, директора 
Ліги меценатів Михайла Слабо
шпицького. Ми порадились і ді
йшли згоди, що доцільно поклас
ти ці гроші на рахунок ліги, а на 
відсотки, нараховані на внесок, 
вручати премію талановитим 
митцям. Тоді це були 15 % (15 ти
сяч гривень). Зараз, щоправда, 
вони зменшились, але я все одно 
щороку вручаю саме 15 тисяч. 
Ось таким чином і з’явився «Гло
доський скарб». До речі, вперше 
в історії України одні митці по
чали відзначати інших. Ми ви
рішили, що церемонія вручен
ня мусить бути простою, без па
фосу і конкуренції. Як хто помі
тить цікавого митця – розповідає 
про нього. Я запросив до друж
ньої наради дуже симпатичних 
мені людей: віцепрем’єра Мико
лу Жулинського, професора Киє
воМогилянської академії Лари
су Масенко, заступника ректора 
академії Володимира Панченка. 
Оскільки всі мої книжки напи
сані про наші степові місця, дуже 
хотілося, щоб церемонія відбува
лася навесні, коли степ розквітає.
У полоні  
українського бароко

Першим лауреатом стала люди
на, яку я давно знав. Тарас Ком
паніченко – молодий батько 4 ді

тей, корінний киянин, 
грає на бандурі. Яка ди
вовижна харизма у ньо
го, який український 
дух! Тоді його ніхто не 
знав, а тепер він уже ві
домий музикант, заслу
жений артист Украї
ни. Вручення вирішили 
проводити в Літератур
ному музеї м. Києва (ко
лишній колегіум Галага
на, в якому вчився Ага
тангел Кримський, він
чався Іван Франко, бо 
при навчальному закла
ді була церква). Раніше 
була така практика: ко
жен заклад, що себе поважав, мав 
поряд церкву. (Між іншим, у нас 
в Довгинцевому, де зараз стоїть 
паровоз, раніше теж була школа
церква.) Атмосфера першої цере
монії була посімейному затиш
ною: у фойє музею грав оркестр, 
гостей пригощали вином і сиром. 
Запрошені цікавились ім’ям ла
уреата. Коли ж вийшов цей мо
лодий хлопець і заграв на банду
рі автентичну музику XVIIXVIII 
століть, чарівне українське ба
роко – всі сиділи приголомше
ні. Крім самого лауреата, ми за
просили його учителя, колегму
зикантів, видавців. Після нагоро
дження було вирішено вирушити 
в подорож. Обрали батьківщину 
Євгена Маланюка. Тарас висту
пав там перед дітками, його гра 
дарувала такий потужний заряд 
позитивної енергії!

Наступного року лауреатом 
став прокуратор БуБаБу Ві
ктор Неборак. Потужний поет, 
його обдарування можна порів
няти з талантом Миколи Вінгра
новського. На другу церемонію 
прийшли відомі особистості: 
Іван Малкович, Микола Рябчук, 
Людмила Таран, Ігор Римарук, 
Василь Герасим’юк. По врученні 
ми поїхали в Миколаївську об
ласть. Рідне село Вінграновсько
го надзвичайно прикметне – на
півпольське, напів українське. 
Посходилися близькі й далекі 
родичі Вінграновського. Зал був 
повний, голова сільради читав 
вірші поетаземляка. Нас приго
щали зеленим борщем…

Привітання  
в радіоефірі

А згодом якось виникла пропо
зиція проводити вручення на ра
діо «Культура». І ось третього ла
уреата – поетку «НьюЙоркської 
групи» з Німеччини Емму Ан
дієвську – ми нагороджували в 
прямому ефірі. А потім повезли 
її на Черкащину, на батьківщину 
поетанеокласика Павла Фили
повича. На місці його хати тепер 
пустка, тож заступник управлін
ня культури облдержадміністра
ції запропонував Еммі відкрити 
там пам’ятний камінь.

Четвертим митцем був Кость 
Москалець – поет родом із Бах
мача Сумської області. Щира 
східноукраїнська душа, автор 
текстів для популярного за кор
доном львівського театру «Не 

журись», заснованого Григорі
єм Чубаєм і Юрком Вінничуком. 
Кость – справжній гуру, знає сві
тову філософію. Останнім часом 
він став відлюдькуватим, витяг
ти його в Київ було важко, в ефі
рі він почувався трохи скуто, але 
потім «розігрівся» і був готовий 
до спілкування зі слухачами.

Надалі мені закортіло щось 
змінити, не обмежуватись лише 
письменницьким колом. Сво
го часу я дуже любив творчість 
українського музиканта Богода
ра Которовича. На жаль, він по
мер, і його ансамбль почав роз
падатись. Але в ньому продо
вжувала грати донька Которови
ча, Мирослава. Гаряче підтримав 

її кандидатуру скрипаль Кири
ло Стеценко – заслужений артист 
України, внук легенди україн
ської музики XIX століття Кири
ла Стеценка, вбитого в 1919 році 
чекістами. Наша пропозиція про
лунала для Миросі доволі неспо
дівано. Отримавши премію, вона 
попросила відвезти її на Волинь, 
на могилу свого дідасвященика.

Саме Кирило й Мирося по
радили мені звернути увагу на 
молодого співака Андрія Бон
даренка. Йому 24 роки, родом з 
Кам’янцяПодільського, нині – 
соліст Академії молодих співа
ків Маріїнського театру (Санкт
Петербург), лауреат багатьох 
міжнародних конкурсів. Він за
вітав до Києва з благодійним 
концертом для хворих діток. А 
за місяць на конкурсі баритонів 
у Лондоні Андрій отримав Гран
прі. Я переглянув його інтерв’ю 
британському телебаченню, де 
він представився українцем. І 
прийшла думка нагородити цьо
го талановитого хлопчину. Не
зважаючи на щільний гастроль
ний графік, він зміг прибути на 
вручення. Ми приготували йому 
сюрприз: запросили до Києва 
батьків, сестру, першу вчитель
ку, керівника хору, де він почи
нав співати. Андрій був приємно 
здивований…

Спостерігаючи за щирим захо-
пленням Григорія Джамаловича 
обдаруванням кожного з заохоче-
них лауреатів, дійшла висновку, 
що й сам засновник премії (без 
пафосу і зайвого галасу) отри-
мує задоволення від свого добро-
чинства. Адже давати від ще-
дрого серця не менш приємно, ніж 
отримувати. З азартом першо-
відкривача відшукуючи в замуле-
ній мистецькій царині самобут-
ні скарби, Гусейнов відкриває не-
відомі імена, делікатно нагадує 
громадськості, що в Україні все ж 
існує інша творча еліта – інте-
лігентна, інтелектуальна, наці-
онально свідома.

Глодоський скарб був знайдений школярем Володимиром Чухрієм на березі 
ставу в селі Глодоси Кіровоградської області. Дослідники встановили, що це по-
ховання вагомої особи VII століття. Скарб містив 2,5 кг золотих речей (700 пред-
метів) і ще більше срібних. Нині скарб зберігається в Києво-Печерській лаврі.

Тетяна дрєєВа.

Андрій Бондаренко.

Григорій Гусейнов.

g  офіційно
До уваги мешканців міста!

Для отримання не
обхідної інформації з 
питань запроваджен
ня часткової компенса
ції ставок за іпотечними 

кредитами на придбання 
громадянами доступно
го житла, вам необхідно 
звернутися до спеціаліс
тівконсультантів викон

кому міської ради, пред
ставників банківських 
установ в єдиному вікні 
«Доступне житло» муні
ципального центру пос

луг м. Кривого Рогу що-
денно з 9-00 до 15-00,  
окрім суботи та неділі, 
за адресою: виконком 
Криворізької міської 

ради, пл. Радянська, 1.
Детальні консульта

ції щодо реалізації даної 
програми за телефоном: 
92-13-18.

Відділ дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міськради.
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g Актуально

g Хроніка пригод

День  за  Днем:
Ц.-Міський район

Тема дня

Під таким гаслом 30 червня в Києві на 
Майдані Незалежності відбувся благодійний 
концерт Елтона Джона і групи «Queen» за 
участі Адама Ламберта. організатор зна-
кового концерту – фонд «АнтиСНІД» олени 
Пінчук за підтримки УєФА напередодні 
фіналу єврочемпіонату вкотре нагадав 
світовій спільноті про болючу проблему 
поширення захворюваності на СНІД. Що й 
казати, для нашої країни, яка посідає одне з 
чільних місць у цьому прикрому рейтингу, 
заклик зірок світового рівня аж ніяк не буде 
зайвим.

На превеликий жаль, не 
менш загрозливою є ситу
ація і в нашому місті. За 
зізнанням фахівців, остан
нім часом у Кривому Розі 
панує нездорова тенден
ція – ВІЛпозитивні жінки 
відмовляються від АРВ
терапії і, відповідно, на
роджують хворих малю
ків. Криком душі назвала 
свій коментар досвідчений 
лікар, акушергінеколог 
міського Центру СНІДу 
Ліліана Кваша:

– Так складається, що 
близько 90% хворих жі
нок дізнаються про ВІЛ
позитивний статус саме 
під час вагітності. До нас 
вони приходять пригніче
ними. Тут і страх, і гань
ба, і риторичні питання: 
скільки мені залишилось 
жити, кому тепер потріб
на ця дитина? Така реакція 
– свідчення нашого мен
талітету, невисокого рів
ня культури й освіченості. 
Між тим, вихід є з будь
якої ситуації, і ми з упев
неністю стверджуємо, що 
можемо допомогти жінці, 
яка вчасно стала на облік 
(бажано до 12 тижнів ва
гітності), вберегти немовля 
від зараження і продовжи
ти своє життя. Відповід
но до протоколів, якими 
ми керуємось, з 24 тижня 
вагітності призначається 
профілактичне лікування 
антиретровірусними пре
паратами (АРВтерапія). 
У нашому центрі жінки 
проходять комплексне об
стеження, здають повторні 
аналізи на ВІЛ. У ході ліку

вання ми безкоштовно ви
даємо необхідні препарати, 
слідкуємо за клінічними 
показниками, побічними 
реакціями. Якщо вірус
не навантаження в кро
ві знижується і майже не 
визначається, то вірогід
ність зараження дитини 
зводиться до нуля (навіть 
якщо пологи відбуваються 
природним шляхом, а не за 
допомогою кесаревого роз
тину). Таким принципом 
керується вся Європа. На 
сьогодні ми знизили кіль
кість кесаревих розтинів 
до мінімуму, тож висно
вок очевидний – лікування 
противірусними препара
тами ефективне. На жаль, 
наші жінки стають на об
лік, коли їм заманеться, а то 
й зовсім ігнорують меди
ків. Коли ж нам закидають 
претензії щодо неефектив
ності дії препаратів, я про
поную прийти до центру 
під час огляду покинутих 
ВІЛпозитивних малюків з 

дитбудинку. На власні очі 
побачити, як ці дітки «вхо
дять у клініку», не можуть 
сидіти, стояти, не набира
ють вагу, відстають у роз
витку. Якщо інфікування 
відбулось під час вагітності 
та пологів матері, прогресія 
захворювання малюка роз
вивається стрімко. Наш лі
карпедіатр одна з перших 
в Україні почала лікувати 
таких діток АРВтерапією, 

консультуючись із коле
гами зза кордону. Завдяки 
її професіоналізму і небай
дужості вони почали ходи
ти, розмовляти, набирати 
вагу, адаптуватись до се
редовища…

– Як зазвичай аргумен-
тують відмову від АРВ-
терапії?

– Причини різні. Деякі 
жінки, які давно знають про 
свій статус, вже приймали 
АРВтерапію і народили 
здорових діток, тепер вва
жають, що вдруге народять 
здорове немовля і без про
філактики. Але ж бомба дві
чі в одну вибоїну не падає. 
Категоричне неприйняття 
зустрічаємо з боку май
бутніх матусь, які відмов
ляються через фанатичну 
віру у зцілення Господнє. В 
таких випадках я парирую: 
«А може, саме Господь по
слав мене вам у допомогу?» 
Є серед пацієнток і такі, що 
десь почули чи прочитали 
про неефективність препа
ратів. Така неправдива ін
формація цілком на совісті 
гореписак.

– Як довго триває курс 
лікування?

– Річ у тому, що жін
ки потрапляють до нас із 
різною кількістю вірусу 
в крові. Залежно від цих 
показників комусь про
тивірусне профілактичне 
лікування показане лише 
під час вагітності, а ко
мусь воно призначається 
пожиттєво (через ризик 
виникнення ускладнень 

і приєднання опортуніс
тичних інфекцій, від яких 
людина гине). Під час ва
гітності у жінки спрацьо
вує потужна мотивація 
– життя дитини. І дуже 
прикро буває спостері
гати, як терапію кидають 
одразу після пологів і, на 
жаль, швидко йдуть з жит
тя. Серед наших пацієнток 
є жінки, які загинули за 5 
місяців після пологів, за 
рік. Але найбільше з рівно
ваги виводить цинічний 
обман: жінки приходять, 
обстежуються, беруть 
препарати і вдають, що 
приймають їх. Адже при 
нестабільному постачан
ні ліків лише діти й вагіт
ні були забезпечені ними 
повністю. Для чого ж ти 
береш і викидаєш, коли 
є інші пацієнти, що їх так 
потребують?..

– До якої вікової кате-
горії належить більшість 
ваших пацієнток?

– Щоденно на прийомі 
бувають від 12 до 30 жі
нок віком від 20 до 30 ро
ків. Приходять і дівчатка 
1994 року народження (!) 
з ВІЛпозитивним ста
тусом. «Такий хороший 
хлопчик, ми вже 3 місяці 
зустрічаємось», – зізна
ються лікареві… Наша мо
лодь впевнена, що цього 
достатньо, аби починати 
займатись незахищеним 
сексом. Телевізор, бігбор
ди, Інтернет з усіх усюд 
кричать про небезпеку за
раження СНІДом, але ніяк 
не достукаються до свідо
мості молодих… Їх треба 
інформувати, розповіда
ти про ризик зараження, 
вчити культури інтимного 
життя. Планування сім’ї, 
вагітності, обстеження 
не має бути чимось не
звичайним. Треба просто 
прийти і проконсультува
тись. Незважаючи на наші 
заходи, заняття школи для 
батьків, вагітних, робо
ту благодійних організа
цій, ситуація залишається 
критичною. Щоправда, 
останні два роки ми тесту
ємо призовників і жодно
го ВІЛпозитивного серед 
них не виявили. Втішає, 
що ці молоді хлопці мають 
більше розсудливості.

– А яка нині ситуація 
з постачанням препара-
тів?

–  Забезпечені на 100%. 
Ми готові запропонува
ти хворим і ліки, і квалі
фіковану допомогу, саме 
тому так боляче сприй
маємо категоричну від
мову. Відповідно до за
кону, силоміць вплинути 
на таких пацієнток ми 
не можемо, тому відпові
дальність за їхнє здоров’я 
і здоров’я дитини цілком 
на їхньому сумлінні.

«Твоє життя – не гра!  
Зупинимо СНІД разом!»

На початку 2000 року в 
Кривому Розі процент 
передачі вірусу від ма-
тері до дитини становив 
25%, на сьогодні він 
складає лише 5,8% (по 
Україні 7%). Із 4 матусь 
ВІЛ-інфікованих у 2010 
році дітей дві мами 
зовсім не приймали 
курс, ще дві перервали 
його. У 2011 році через 
нерегулярний прийом, 
відмову від АРВ-терапії 
та пізнє обстеження 
були інфіковані ще 7 
діток.

 За 4 місяці 2012 року в Кривому Розі зареєстровано 460 
нових випадків інфікування ВІЛ. Домінує статевий шлях 
передачі вірусу.

Тетяна ДРєєВА.

Знайшлись граната і самопал
Мешканець вулиці Коротченка виявив у згортку, за-

лишеному йому на зберігання знайомим десь із місяць 
тому, вогнепальну зброю кустарного виробництва, 
прилаштовану для стрільби будівельно-монтажними 
патронами. Цей свідомий громадянин здав самопал у 
міліцію, інший же підозрілий пан вештався серед ночі 
містом з півсотнею набоїв калібру 5,6 мм, боєприпаси в 
нього вилучив дільничний інспектор при зовнішньому 
огляді речей. Інший тип натрапив у лісосмузі біля цвин-
таря «Бажанове» на ручну гранату періоду Великої 
Вітчизняної війни, понад місяць хизувався нею перед 
знайомими, доки небезпечний предмет не вилучили 
співробітники карного розшуку.
Пропив машину

У розпачі 1.07 до міліції прибіг хлопець із вимогою 
знайти зниклу напередодні «Шевроле Лачетті». Швид-
ко з’ясувались обставини псевдовикрадення. Чоловік 
звечора жлуктив пиво з малознайомим типом, далеко 
за північ віддав йому ключі від легковика, щоб посто-
рожив до ранку, сам поїхав додому на таксі. Але вранці 
похмільний синдром геть стер з пам’яті минулі події. 

Де поділась чотириколісна гордість, забув начисто. Тим 
часом «сторож», залитий пивом по вінця, спокусився 
промчатись по нічному місту – і вщент розгатив чуже 
майно, налетівши на стовп.
«Моделі» трудились у борделі

За санкцією суду співробітники сектору бороть-
би з торгівлею людьми нагрянули в кубло розпусти 
по вул. Революційній, діюче під вивіскою масаж-
ного агентства. Задокументовано факт надання 
сексуальних послуг – задоволення примх статево 
стурбованим індивідам обходилось щонайменше 
в півтисячі гривень. Прикметно, що три викриті 
21-річні повії одночасно займались і звідництвом, 
при знайомствах вручали візитівки, де значилось, 
ніби вони «фотомоделі».
Відпочинок «із наслідками»

За повідомленням сектору взаємодії зі ЗМІ МУ 
МНС, на «продовжених» вихідних вогнеборці 20 
разів виїжджали гасити траву та сміття після від-
почивальників на пікніках. У суботу по вул. Ватуті-
на вогонь із стихійної помийниці поширився на су-
сідні споруди, згоріло 5 гаражів. Тоді ж на ставках 

у Жовтневому районі втопився невідомий чоловік 
після невдалого і необдуманого стрибка з вишки у 
воду, його особа встановлюється.
Халепи з «Фольксвагенами»

Минулої п’ятниці по вул. Іллічівській водій 
«Фольксвагена» збив на пішохідному переході 
двох дітей. Дівчинка 13-ти років зазнала пере-
ломів ноги та плеча, струсу мозку, 7-річне хлоп’я 
відбулось легшими травмами.

Наступного дня по вул. Блюхера легковик тієї ж 
марки під управлінням жителя Запоріжжя не від-
дав перевагу автомобілю на перпендикулярній 
головній дорозі, пасажир гостя міста госпіталі-
зований з переломом плеча. У дуже схожу істо-
рію потрапила водій-пенсіонерка по вул. Леніна, 
також на «VW»: не зорієнтувалась на дорозі, зі-
штовхнулась із зустрічним транспортом, так само 
постраждав пасажир.

Не віддав перевагу зустрічному транспорту і 
пенсіонер, який пересувався вул. Урицького, що-
правда, не на іномарці, а на велосипеді, сповіщає 
прес-служба МУ МВС. З численними переломами 
вчить тепер Правила…

Тарас ЗАТУЛьНИй.

Нагородили  
кращих

Мешканці району долучи-
лися до свята національного 
масштабу, яке минулого тиж-
ня відзначала вся Україна. 
Та розпочалися урочистості 
дещо раніше – у вівторок,  
26 червня.

 Цього дня в стінах Криво-
різького обласного музичного 
училища відбулися районні уро-
чисті збори з нагоди Дня Кон-
ституції України. Всіх присутніх 
привітала зі святом голова Цен-
трально-Міської районної у місті 
ради Ірина Салтовська. Особливо 
приємним був цей захід для тих 
працівників підприємств, орга-
нізацій та установ Центрально-
Міського району, які були визнані 
кращими. Їх на урочистих зборах 
нагородили відзнаками виконко-
му Центрально-Міської районної 
у місті ради – Почесними грамо-
тами та грамотами. А нагрудним 
знаком «За розбудову Централь-
но-Міського району» нагородили 
вчителя математики Світлану 
Трофименко та заступника на-
чальника Центрально-Міського 
районного відділу міліції Віталія 
Ченшова.

Легший шлях до 
трамваю

Минулого тижня в Цен-
трально-Міському районі за-
кінчили облаштування схід-
ців до мосту, що об’єднує два 
житломасиви. 

Особливе значення цей шлях 
має для мешканців житлових 
масивів КДЗ та Карачуни. Слід 
відзначити, що вони впродовж 
тривалого періоду боролися 
з проблемою транспортного 
з’єднання і були змушені ви-
трачати багато часу на дорогу.  
Вирішити це питання дозволило 
відкриття сходинок до підвісно-
го мосту, що з’єднує житловий 
масив КДЗ та житловий масив 
Карачуни. Для багатьох мешкан-
ців це буде легшим способом по-
трапити з одного житломасиву до 
іншого, а також швидко дістатися  
до трамвайної лінії, що особли-
во важливо для людей похилого 
віку.

«Зірниця»  
в таборах 

Цього року в районі про-
водять літні канікули в шко-
лі, але без уроків більше  
16 тисяч дітей. Для них діє  
14 пришкільних таборів. Се-
ред інших розваг, які пропону-
ють дітворі, була й військово-
спортивна гра з елементами 
туризму «Зірниця». Серед 
основних її завдань – підго-
товка молоді до виконання 
конституційного обов’язку – 
захисту Батьківщини.

Гра пройшла якраз у перед-
день святкування Дня Конститу-
ції, в середу, 27 червня. У парку 
імені Газети «Правда» діти, що 
відпочивають у пришкільних 
таборах, грали та вболівали за 
свої команди. Участь у «Зірниці» 
взяли 32 дитини. Вболівальників 
зібралося вдвічі більше. Пере-
можці отримали цінні заохочу-
вальні призи та грамоти комітету 
з фізичної культури і спорту ви-
конкому районної у місті ради.

 Анна РоДІЧКІНА.
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Дитинство кримінальне
Дитинство у загальному розумінні прийнято 
асоціювати з епітетами «щасливе» й «без-
турботне». Якби воно було таким у кожного 
малюка, скількох проблем би позбавилось 
людство. Але райдужним воно буває далеко 
не в усіх. 

Долі багатьох наших 
співвітчизників калічить 
дитинство… кримінальне. 
Дитяча злочинність – про
блема, яка демонструє не
спроможність суспільства 
з його численними інститу
тами та структурами впора
тися з важливою функцією 
– виховання підростаючого 
покоління. Проблема, що 
засвідчує низький рівень 
відповідальності дорос
лих при виконанні батьків
ських обов’язків, недостат
ню ефективність роботи 
правоохоронних органів, 
центрів соціальних та пси
хологічних служб, служби у 
справах дітей. 

Про щоденну робо
ту кримінальної міліції у 
справах дітей Довгинців
ського райвідділу КМУ 
УМВС України в Дніпро
петровській області жур
налістам розповів опер
уповноважений Сергій 
Недбайло:

– Насамперед почну з 
того, що в нашому відділен
ні працює всього 3 чоло
віки замість 5. Недостатня 
комплектація штату нега
тивно впливає на показ
ник розкриття злочинів та 
якість профілактичної ро
боти. Найбільшу пробле
му, як відомо, становлять 
неблагополучні, циганські 
сім’ї, неповні родини, де 
батька немає, а мама само
тужки не справляється з 
важким підлітком. Нерід
ко такі матері звертають
ся з проханням, щоб ми 
провели бесіду з дитиною. 
Дуже важко працювати з 
дітьми з психічними відхи
леннями, неадекватними, 
схильними до бродяжни
цтва. Таких направляємо 
до психіатрів, психологів, 
викликаємо для розмови 
шкільних психологів. Про
водимо профілактичну 
роботу, виїжджаємо гру
пами в рейди, практикує
мо екскурсії: показували 
дітям СІЗО, за підтримки 
в.о. начальника райвідді
лу Андрія Познякова для 
сиріт організовували піз
навальну екскурсію в Дні

пропетровськ. Чималого 
клопоту додають малолітні 
втікачі з притулку «Пролі
сок». Один хлопчиксирота 
циганської національності 
регулярно тікав звідтіля, 
незважаючи на чудові умо
ви утримання, харчування, 
догляду. Де ми його тільки 
не знаходили: біля пунктів 
прийому металу, на рин
ках. Згодом відвезли хлоп
чину в Дніпродзержинськ 
у спеціальний центр для 
волоцюжок, де їм надають 
медичну допомогу. 

– А з благополучних сі-
мей тікають?

– Буває так, що дітлахи 
просто загуляються до
пізна з друзями, а батьки в 
паніці кидаються їх розшу
кувати. Так, протягом по
точних місяців цього року 
нами розшукано 8 дітей, які 
вважались зниклими безві
сти. Всі вони живіздорові. 
Нещодавно стався трагіч
ний випадок у Дніпродзер
жинську – знайшли труп 
зниклої дитини. Відтак 
реагуємо оперативно, під
німаємось у будьяку пору 
доби, всі дії спрямовуємо на 
розшук. Трапляються і ви
падки  розтління неповно
літніх. Кілька таких злочи
нів ми розкрили з початку 
року. Злочинці – чоловіки 
похилого віку, стосовно 
них було порушено карні 
справи. Один з насильників 
був вітчимом постраждалої 
дівчинки. Наркоман. Його 
було засуджено до позбав

лення волі, у тюрмі він по
мер. Збочинці заманюють 
малечу телефонами, гріш
ми, цукерками. Використо
вують дітей і для скоєння 
злочину: ми задокументу
вали два факти втягнення 
неповнолітніх у злочинну 
діяльність. Нещодавно було 
розкрито злочин: дорослі з 
2 неповнолітніми грабува
ли людей на вулиці – від
бирали золоті ланцюжки, 
телефони. До речі, випадки 
крадіжок мобільних теле
фонів почастішали і в на
вчальних закладах. Діти 
ще не вміють слідкувати за 
своїм майном. Тож радимо 
батькам не купувати доро
гі, багатофункціональні те
лефони. Не забувайте, що 
серед однокласників вашої 
дитини є й такі, які заздрять 
дорогій іграшці і прагнуть 
її відібрати. Наприклад, у  
94ій школі хлопчик по
стійно краде речі у ровес

ників. Мати в нього хвора, 
батька немає. Він самотуж
ки доглядає матір і час від 
часу щось потягує... 

– Дитяча злочинність, 
бродяжництво, випадки 
насильства проти дити-
ни – результат батьків-
ської безвідповідальності?

– Безумовно. Лише за 
останній час нами на
правлено в прокуратуру 
5 матеріалів на порушен
ня кримінальних справ 
за статтею «Злісне неви
конання батьківських 
обов’язків, що спричинило 
тяжкі наслідки». Йдеться 
про завдані дитині тілесні 
ушкодження, травми, за
грозу життю. Так, на 2му 
Східному взимку жінка на
родила в домашніх умовах 
без допомоги медиків і ви
кинула немовля на балкон. 
Таким чином хотіла заподі
яти смерть дитині. На щас
тя, маля врятували. Окрім 
батьківської безвідпові
дальності, дошкуляє зло

чинна байдужість дорос
лих, які наживаються на 
дітях. Приміром, продавці 
алкогольних і тютюнових 
виробів. Був недавно ви
падок на Дружбі: останній 
дзвоник школярі відзначи
ли алкоголем. Дві дівчинки 

потрапили до реанімації з 
алкогольною інтоксикаці
єю. З’ясовуючи обставини 
справи, ми встановили, що 
спиртні напої тоді розпи
вали майже півкласу. На 
батьків склали адміністра
тивний протокол за ст. 184 
ч. 3 «Вчинення неповно

літніми адміністративно
го порушення». Якщо такі 
випадки повторюються, 
дитину ставлять на облік 
до нарколога. Так само, без 
докорів сумління, продав
ці DVDдисків продають 
дітям заборонені фільми, 
що пропагують насиль
ство, наругу над плоттю. 
Нещодавно ми притяг
нули до відповідальності 
власника ятки, який реа
лізовував таку продукцію. 
З цього приводу хотілось 
би звернутись до батьків 
з порадою контролювати 
перегляд дитиною програм 
телебачення та фільмів, ко
ристування Інтернетом. 

– А який у районі стан 
справ з уживанням непо-
внолітніми наркотичних 
речовин?

– Можу запевнити – ді
тей, які систематично вжи
вають наркотики, в районі 
немає. Бог милував, «шир
ку» дітям не продають. 
Втягнення неповноліт
нього в наркоманію кара
ється позбавленням волі 
на строк від 5 років… Не 
менш актуальна пробле
ма продажу неповнолітнім 
спиртного та цигарок. За
документовано п’ять ви
падків реалізації підпри
ємцями неповнолітнім 
алкогольних і тютюнових 
виробів. У таких випадках 
складаємо адміністратив
ний протокол, направля
ємо документи в обласну 
податкову інспекцію з ме

тою  позбавлення ліцен
зії. Мінімальний штраф за 
це порушення становить 
6 800 гривень. Наразі наша 
увага прикута до кіоску на 
зупинці «Школа», що на 
1му Східному. У цій точ
ці постійно продають пиво 
і цигарки дітям. Взимку 

троє хлопчаків придбали 
тут міцне пиво і незаба
ром опинились у лікарні. 
Ми встановили, що в цьо
му кіоску часто купують 
спиртне і сигарети учні 
128ї школи. Але його влас
ниця, приватний підприє
мець Тягунова, не реагує на 
вжиті нами заходи, адмін
протокол не підписує, на 
всі наші вимоги відповідає 
відмовою. На жаль, через 
надмірну гуманність зако
нів силоміць привести її у 
райвідділ та отримати від 
неї всі необхідні докумен
ти ми не можемо. Між тим, 
почуваючись безкарною, 
підприємниця продовжує 
реалізовувати алкогольні 
вироби неповнолітнім...

Тетяна ДРєєВА. Фото автора.

До речі
За словами прокурора Кри-

вого Рогу, старшого радника 
юстиції Федора Кириєнка, 
питання дитячої злочиннос-
ті перебуває на постійному 
контролі прокуратури міста. 
Прокурорські перевірки пока-
зали, що нинішній стан справ 
свідчить про недостатню 
роботу органів системи дер-
жавної профілактики, в дея-
ких випадках – недостатню 
зайнятість дітей змістовним 
дозвіллям. Встановлено, що 
діти, схильні до правопору-
шень, мають девіантну пове-
дінку, перебувають на обліку у 
службі у справах дітей як такі, 
що опинилися у складних жит-
тєвих обставинах, потребують 
більшої уваги та захисту з боку 
держави, її уповноважених 
органів. Встановлено факти, 
коли з дітьми, які перебували 
на профілактичному обліку в 
кримінальній міліції у справах 
дітей, робота з попередження 
злочинної діяльності про-
водилась формально, нена-
лежно, внаслідок чого дітьми 
Жовтневого, Інгулецького та 
Довгинцівського районів про-
довжено злочинну діяльність. 

Головне завдання всіх 
державних органів системи 
профілактики – своєчасне ви-
явлення таких сімей та дітей з 
метою недопущення трагічних 
випадків з дітьми. Соціально-
психологічна служба системи 
освіти міста забезпечена фа-
хівцями на 96%. Необхідно 
лише професійно виконувати 
свої обов’язки та з особливою 
увагою ставитися до проблем, 
які турбують дітей, своєчасно 
вживати невідкладні заходи 
щодо їх подолання. Діюча 
мережа позашкільних закла-
дів міста дозволяє охопити 
дітей позашкільною освітою. 
Необхідно активізувати роботу 
щодо залучення дітей до цих 
закладів.

Сергій Недбайло.

Протягом поточного року органами прокуратури міста 
Кривого Рогу активізовано роботу щодо вжиття цивільно-
правових засобів захисту прав дітей, зокрема пред’явлено 
14 позовних заяв на захист прав дітей: про позбавлення 
батьківських прав – 12; на захист житлових та майнових 
прав дітей – 1; захист особистих немайнових прав – 1.

За підсумками 4-х місяців 2012 року у Кривому Розі спо-
стерігається зростання дитячої злочинності з 59 злочинів 
(2011 р.) до 93 (2012 р.), зокрема в Інгулецькому районі – з 
2 до 13 злочинів, Тернівському – з 3 до 17 злочинів, Довгин-
цівському – з 3 до 13 злочинів та Жовтневому – на 100 % 
(з 15 до 30 злочинів). Кількість злочинів, вчинених дітьми 
у стані сп’яніння, зменшилася з 5 до 4 осіб. Зросла кількість 
вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів – з 25  
(2011 р.) до 57 (2012 р.) злочинів, з яких 19 – грабежі. Най-
більше їх у Жовтневому (14) та Довгинцівському (10) районах. 

Плавці –  
молодці!

В останні дні черв-
ня кримське курорт-
не місто Євпаторія 
приймало чемпіонат 
України з плавання. 

Інгулецькі спортсме-
ни там внесли вагому 
частку свого спортивно-
го таланту в  скарбницю 
слави Кривого Рогу. Ви-
хованець фізкультурно-
оздоровчого комплексу 
Південного гірничо-зба-
гачувального комбінату 
Антон Гончаров здобув 
«золото» на півторакіло-
метровій дистанції віль-
ним стилем і в естафеті 
4х200 м. Ірина Ікінер із 
ДЮСШ №2 виявила «зо-
лоту» спритність на сто-
метрівці, «срібну» – на 
50 м і 200 м, «бронзову» 
– на 100 м вільним сти-
лем та в естафетах 4х50 
й 4х200. Денис Сало. 
також із ДЮCШ №2, «ви-
плив» на третю сходин-
ку п’єдесталу в змаганні 
на п’ятдесятиметрівці 
брасом.

«Золота»  
злива

Минулими ви-
хідними турбаза 
Центрального гірни-
чо-збагачувального 
комбінату опинилась 
під владою героїв. 

Справжніше не бу-
ває, бо взяти участь у 
виснажливому турис-
тичному багатоборстві 
«Останній герой» дійсно 
під силу тільки могутнім 
тілом і духом. Турнір 
проводився серед робіт-
ничих спортивних клу-
бів підприємств Групи 
Метінвест, до боротьби 
за звання найвитри-
валіших  долучилось 
сімнадцять команд із 
десяти індустріальних 
гігантів.

Випробування зви-
тяжцям випали неаби-
які! У суворих умовах 
довелось проявляти 
вигадку, пролетарську 
міцність рук, команд-
не братство. Титани 
мандрівних стежин із 
Інгулецького ГЗК посіли 
друге місце, відчайдухи 
з команди ЦГЗК «Турист» 
– третє. І, зрештою, ціл-
ком заслужено лаври 
переможців увінчали 
ще одну команду гос-
подарів – «БЧЦ-1967». 
Чемпіони у прямому 
сенсі потрапили під 
золоту зливу – сприт-
ністю, майстерністю і 
почуттям єдності вони 
заробили п’ять тисяч 
«золотих» монет.

Тарас 
ЗАТУЛьНИй.
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Ціни, товари, послуги

Кошик споживача

ціни записала Наталя ЗаВаЛьНЮк.

АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,59 –1,99 2,38 – 3,77 1,58 2,99 2,00 –3,00
Буряк (кг) 1,95 2,49 1,58 –1,88 0,99 – 1,99 2,50 – 3,00
Морква (кг) 5,75 4,33 – 5,99 5,18 2,49 – 5,99 5,00 – 6,00
Огірки (кг) 3,59 2,99 4,67 – 1,50 –4,00
Капуста (кг) – 4,29 4,99 – 3,50 – 5,00
Помідори (кг) 11,25 13,99 – 18,99 11,99 10,99 – 12,99 7,00 – 15,00
Яблука (кг) 16,99 15,99 15,35 – 11,00 –14,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 47,99 – 54,99 31,84 – 61,49 40,00 – 65,99 37,95 – 62,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг)  – 38,44 – 65,89 27,89 – 70,00 41,95 – 69,95 38,80 – 65,00
Кури (кг) 22,99 21,49 20,27 – 22,99 21,79 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 5,29 – 9,65 4,80 – 14,94 11,48 – 14,98 4,39 –8,59 4,50 – 6,00

бакалія
Цукор 6,39 5,59 – 7,39 5,60 – 6,10 5,99 – 7,99 5,80
Пшоно  – 3,77 –7,64 5,49 – 7,28 2,75 – 4,05 3,40 – 5,50
Рис 4,95 – 18,59 4,36 – 28,55 7,98 – 10,13 5,15 – 11,99 5,35 – 10,50
Гречка 8,45 7,79 – 13,94 8,58 – 19,78 7,99 – 16,99 9,50 – 10,00
Олія соняшникова 11,99 – 15,39 11,89 – 16,84 13,13 – 15,52 10,59 – 16,85 13,00 – 16,00

борошняні вироби
Хліб (булка) 1,95 – 3,69 3,54 – 9,99 4,58 – 4,79 2,95 – 4,99 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,69 3,07 – 9,79 3,48 – 4,84 3,45 – 8,99 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 5,99 – 7,89 4,90 –7,57 4,75 – 7,28 6,49 – 9,49 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,59 – 8,29 5,14 – 8,42 6,79 – 8,69 6,69 – 10,85 4,5 – 5,00
Сир твердий (кг) 42,89 – 77,99 49,34 –104,94 52,09 – 84,98 52,99 – 109,99 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 6,99 – 18,89 10,34 – 31,89 10,00 – 17,18 11,95 –19,39 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 6,95 – 13,89 8,06 – 12,54 5,50 – 7,79 7,69 – 15,25 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,65 – 4,49 4,14 – 4,99 3,68 4,19 – 5,35 –

g Споживачу на замітку

Інструкція щодо підключення телетюнера
В Україні вже працює цифрове 

телебачення. Для його прийому 
необхідно між антеною та теле
візором підключити телетюнер. 

Це проводиться таким чином:
Кабель від антени під’єднати 

до відповідного роз’єму на теле
тюнері.

Телетюнер за допомогою по
трійного кабелю з трьома 
роз’ємами різних кольорів, під
ключити до роз’ємів відповід
них кольорів телевізора.

Увімкнути у розетку кабелі 
живлення телевізора та телетю
нера. Натиснути на пультах дис
танційного керування телевізо
ра та телетюнера кнопки вми
кання цих пристроїв (можуть 
бути позначені символом ).

На екрані телевізора за кілька 
секунд з’явиться меню «Майстер 

налаштування». Використовую
чи ПУЛЬТ ТЕЛЕТЮНЕРА, здій
сніть послідовно необхідні нала
штування, визначені у меню.

Мова меню: використовуй
те кнопки / для вибору мови 
меню та натисніть кнопку ОК 
для підтвердження вибору.

Країна: використовуючи 
кноп ки /, виберіть у спис
ку країну «Україна» та натисніть 
кнопку ОК для підтвердження 
вибору.

Режим екрана: використову
ючи кнопки /, виберіть від
повідний формат екрана (якщо 
екран телевізора прямокутний 
– бажано обрати «16:9», якщо 
звичайний – «4:3») та натисніть 
кнопку ОК для підтвердження 
вибору.

Живлення антени: викорис

товуйте кнопки / для вклю
чення живлення антени у разі 
потреби (режим Вкл.) та натис
ніть кнопку ОК для підтвер
дження вибору.

Виберіть у меню «Майстер на-
лаштування» пункт Далі та на
тисніть кнопку ОК для підтвер
дження вибору.

У меню «Налаштування анте-
ни» виберіть пункт Пошук та на

тисніть кнопку ОК для підтвер
дження вибору.

Телетюнер почне пошук кана
лів, на екрані буде відображати
ся інформація про знайдені ка
нали. Як тільки пошук каналів 
буде завершено, телевізор вклю
читься на каналі, що знаходить
ся першим у списку каналів.

Приємного перегляду програм 
цифрового телебачення!

1 2

g оголошення
Постановою Кабінету Міністрів України від 

23 травня 2012 р. № 492 внесено зміни до:
1. Методики нормативної грошової оцін-

ки земель сільськогосподарського призна-
чення та населених пунктів, затвердженої 
постановою КМУ № 213 від 23.03.1995.

В пункті 21 визначено: дані за результата-
ми проведення нормативної грошової оцін-
ки земельної ділянки оформляються як ви-
тяг з технічної документації про норматив-
ну грошову оцінку земель, що видається те-
риторіальним органом Держземагентства 
за місцезнаходженням земельної ділянки у 
строк, що не перевищує семи робочих днів з 
дати надходження відповідної заяви.

2. Методики нормативної грошової оцін-
ки земель несільськогосподарського при-
значення (крім земель населених пунктів), 
затвердженої постановою КМУ № 1278 від 
23.11.2011.

Відповідно до зазначених змін, з 1 січня 
2013 року видача витягів з технічної доку-
ментації про нормативну грошову оцінку 
земель здійснюється у строк, що не переви-
щує 7 робочих днів з дати надходження від-
повідної заяви.

Телефон для довідок: 409-12-98.
управління держкомзему  

у м. кривий ріг  
дніпропетровської області.

Підвищення соціальних гарантій особам, які здійснюють догляд  
за інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу

Чинним законодавством пе-
редбачена матеріальна підтрим-
ка малозабезпеченим особам, які 
здійснюють догляд за інвалідом 
І чи II групи внаслідок психічно-
го розладу, який за висновком лі-
карської комісії медичного закла-
ду потребує постійного сторон-
нього догляду, шляхом виплати 
допомоги на догляд.

У травні поточного року Вер-

ховною Радою України схвалено 
внесення змін до діючого законо-
давства, якими передбачено під-
вищення розміру допомоги осо-
бі, яка здійснює догляд за інва-
лідом І-ІІ групи внаслідок психіч-
ного розладу з 10 відсотків про-
житкового мінімуму (з 01.04.2012 
109,40 грн.) до рівня мінімальної 
заробітної плати (з 01.04.2012 - 
1094 грн.).

Крім того, відтепер право на 
отримання цієї допомоги мати-
муть сім’ї, доходи яких не пере-
вищують трьох прожиткових міні-
мумів, встановлених для кожного 
члена сім’ї (раніше був лише один 
прожитковий мінімум).

Про дату набуття чинності ви-
щевказаних змін та механізм ви-
плати допомоги на догляд буде 
повідомлено додатково.

управління праці та соціального захисту населення виконкому міськради.

Публічні слухання
Відповідно до розпорядження 

міського голови «Про проведення 
публічних слухань» 10.07.2012 о 
16.00 у виконкомі міської ради (пл.
Радянська, 1) відбудуться публічні 
слухання з перевірки цілей, задекла-
рованих при прийнятті рішення ви-
конкому міської ради від 27.12.2011 
№435 «Про встановлення тарифів на 
послуги з утримання будинків і спо-
руд та прибудинкової території для 
власників (орендарів) нежитлових 

приміщень у житлових будинках  
(гуртожитках) у м. Кривому Розі».

Матеріали публічних слухань 
(вищевказане рішення) оприлюд-
нено в міській комунальній газеті 
«Червоний гірник» від 28.12.2011 
та на офіційній сторінці виконко-
му міської ради в мережі Інтернет 
(www.kryyvirih.dp.ua).

Крім того, зі змістом діючого 
рішення можна ознайомитися в 
управлінні благоустрою та житло-

вої політики виконкому міськра-
ди (кабінет №550, контактний те-
лефон 440-02-38, відповідальний 
Катриченко О.В.)

Запрошуємо громадян, суб’єктів 
господарювання, їх об’єднання, на-
укові установи та консультативно-
дорадчі органи відповідно до про-
цедури здійснення державної ре-
гуляторної політики взяти участь в 
обговоренні наслідків рішення ви-
конкому міської ради.

управління благоустрою та житлової політики виконкому міськради.

g оголошення
До уваги 
мешканців 
Довгинцівського 
району!

Відділ ведення Державно
го реєстру виборців викон
кому Довгинцівської район
ної в місті ради нагадує меш
канцям району, що 28 жовтня 
2012 року відбудуться черго
ві вибори народних депутатів 
України. Щоб реалізувати без 
перешкод своє виборче право 
та взяти участь у голосуванні 
на виборах, запрошуємо вас 
завчасно перевірити свої пер
сональні дані з метою усунен
ня неточностей та невідповід
ностей в базі даних Держав
ного реєстру виборців.

Звертатися за адресою: вул. 
Дніпропетровське шосе, 11, 
приміщення виконкому До
вгинцівської районної в місті 
ради, другий поверх, каб. 203, 
204. Режим роботи відділу: з 
8.30 до 17.00 (крім вихідних). 
При зверненні обов’язково 
мати паспорт або тимчасо
ве посвідчення громадяни
на України. Довідки за теле
фонами: 4405360, 717937, 
4405374.

Відділ ведення 
державного реєстру 

виборців виконавчого 
комітету довгинцівської 

районної в місті ради.

Криворізьке 
міське 
управління 
юстиції звітує 

За І півріччя 2012 року 
міським управлінням юсти
ції, підпорядкованими від
ділами державної реєстра
ції актів цивільного стану та 
державної виконавчої служ
би розглянуто 103 звернення 
громадян, з них 71 заява та 32 
скарги.

З питань організації вико
нання рішень судів та інших 
(посадових осіб) відповідно 
до законів надійшло 50 звер
нень, з них: щодо стягнення 
коштів – 24 звернення, алі
ментів – 16 та 10 – з інших пи
тань.

З питань організації робо
ти державних та приватних 
нотаріусів надійшло 4 заяви 
та 3 скарги.

З питань організації роботи 
відділів державної реєстра
ції актів цивільного стану ре
єстраційної служби Криво
різького міського управління 
юстиції надійшло 24 заяви.

Надано роз’яснення чинно
го законодавства 22 громадя
нам.

Всі звернення було розгля
нуто та надано обґрунтова
ні відповіді заявникам від
повідно до чинного законо
давства: 13 звернень вирі
шено позитивно, на 74 нада
но роз’яснення; в тому числі 
7 перебувають на розгляді та 
9 звернень направлено за на
лежністю.
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«Уровень развития музыкаль
ной культуры, уровень проведе
ния музыкальных фестивалей 
– это один из показателей разви
тия региона и интенсивности тех 
процессов, которые происходят 
на Днепропетровщине. Идея про
ведения такого фестиваля зрела 
давно и запрос на мероприятия 
такого уровня есть и среди молоде
жи, и среди людей более старшего 
поколения. Мы приняли решение 
провести здесь, в Днепропетров
ске, такой фестиваль, которого еще 
не было в Украине. Подготовка фе
стиваля «Краще місто» шла более 
полугода. Трехдневный фестиваль 
– достаточно сложное событие с 
точки зрения организации. Это 
трехдневный opеn air с участием 
лучших групп из Европы, Амери
ки, России и Украины», – сказал 
губернатор Днепропетровщины 
Александр Вилкул. Также он от
метил, что Фестиваль «Краще 
місто – Дніпропетровськ» – это 
не только рокконцерты. Это це
лый комплекс, который включает 
в себя спортивные соревнования, 
перфомансы, мастерклассы, байк
шоу: «Все это является хорошим 
праздником, который поднимет 
настроение зрителям и зарядит их 
положительной энергией».

Стартовал фестиваль 29 июня 
байкерпарадом, который возгла
вил губернатор Днепропетровской 
области Александр Вилкул. Ко
лона мотоциклистов начала свой 
парад на Фестивальном причале 
г. Днепропетровска и, проехав по 
городу, финишировала в Днепро
петровском загородном парке от
дыха «Новоселица». Отвечая на во

прос журналистов, мотоцикл – это 
его хобби или дань моде, Александр 
Вилкул сказал: «Я люблю мотоци
клы. Я люблю движение. Это часть 
меня. Это не дань моде. Я езжу на 
мотоцикле последние 25 лет. Когда
то мы с женой подсчитали, что в об
щей сложности я проехал более 150 
тысяч километров. Я считаю, что 
увлечение мотоциклом – это увле
чение сильных духом и уверенно 
смотрящих вперед людей».

На протяжении трех дней на фе
стивале работало три сцены: сцена 
«Открытие», Лаунджсцена и Глав
ная сцена. 

На сцене «Открытие» выступа
ли молодые рокисполнители из 
Украины, Белоруссии, Эстонии и 
Татарстана, отбор которых про
водился в течение полугода. В фе
стивале приняли участие более 30 
начинающих рокгрупп. В част
ности, «Гражданин Топинамбур» 
– Днепропетровск, Украина; «Дом 
Грибоедова» – Днепропетровск, 
Украина; «Кімната Гретхен» – Дне
пропетровск, Украина; «Corvus» – 
Харьков, Украина; «Berq» – Киев, 
Украина; «On Level» – Харьков, 
Украина; «SA/BO» – Эстония; 
«4исла» – Ужгород, Украина; «Ани
мациЯ» – Чистополь, Татарстан. 
Участие в фестивале позволило 
молодым талантам расширить 
круг своих слушателей, получить 
неоценимый опыт участия в таких 
масштабных фестивалях, перенять 
опыт известных исполнителей. 

На Лаунджсцене для любителей 
электронной музыки выступили 
более 20 известных диджеев из 
Украины. В частности, Sender, Dj 
Donatas, Dj Lana и другие. 

В «Новоселице» в первый 
день фестиваля «Краще місто – 
Дніпропетровськ» на главной сце
не радовали зрителей «O.Torvald» 
(Украина), «Mачете» (Украина), 
«Бумбокс» (Украина), «Сплин» 
(Россия), «Би2» (Россия), «Вопли 
Видоплясова» (Украина), а также 
– «Evanescence» (США), которые 
за 16 лет своего существования в 
Украине выступали впервые.

«Мы чувствуем хорошую атмос
феру и настроение людей. Это дей
ствительно масштабный проект, 
и мы рады принимать в нем уча
стие», – сказали участники группы 
«Evanescence».

Фанзона перед главной сценой 
была заполнена до отказа, люди 
танцевали, подпевали, наслажда
лись хорошей музыкой.

Как отметил Олег Скрипка 
(«Вопли Видоплясова»), этим фе
стивалем Днепропетровск «всем 
утер нос»: «Я побывал на многих 
фестивалях. Сразу могу сказать, 
этот фестиваль – это мощно. Все 
рождается из амбиций. Есть се
рьезные амбиции, которые рож
дают уровень, а уровень рождает 
эффект. То, чего всегда не хватало 
Украине – это амбиции. Когда по
являются амбиции все становится 
так как надо, как хотелось. Искрен
не благодарен Александру Вилкулу 
и Константину Дудко за то, что они 
меня пригласили на фестиваль. Я 
считаю, что такие съезды очень не
обходимы Украине, потому что мы 
выходим на европейский уровень. 
К нам приезжает много гостей. 
Очень хорошо, что у вас такие ам
биции – у вас нет футбола, но вы 
всем утерли нос, потому что такого 
фестиваля не было и пока еще нет 
в Украине: ни в Донецке, ни в Ки
еве, ни во Львове, ни в Харькове». 

На второй день фестиваля на 
главной сцене выступили «We 
Are!» (Украина), «Red Wolf» (Укра
ина), «КуКа» (Украина), «Друга 
Ріка» (Украина), «Братья Кара
мазовы» (Украина), «ДДТ» (Рос
сия), «Apollo 440» (Великобрита
ния), «The Rasmus» (Финляндия), 
Shifty&DJ Lethal. 

Лидер группы «Сплин» Алек
сандр Васильев считает, что фе
стиваль «Краще місто», который 
проходит в Днепропетровске при 
поддержке губернатора области 

Александра Вилкула, – это хоро
шее и нужное событие. «От это
го фестиваля все в выигрыше – и 
журналисты, и организаторы, и 
выступающие, и зрители. Все мы 
наслаждаемся летом. Фестиваль – 
это всегда хорошо и особенно хо
рошо, что он проходит на свежем 
воздухе», – сказал Александр Ва
сильев. Также он отметил высокий 
уровень организации фестиваля.

В заключительный день на фе

стивале выступили «Epolets» 
(Украина), «Tokio» (Украина), 
«Brainstorm» (Латвия), «White Lies» 
(Англия), «Ленинград» (Россия), 
«Океан Ельзи» (Украина) и Joachim 
Garraud (Франция). Также на глав
ной сцене фестиваля транслиро
вался финал Чемпионата Европы 
по футболу «Евро2012».

Лидеры группы «Би2» Шура и 
Лева считают Днепропетровск од
ним из своих любимых городов в 
Украине. По уровню организации 
и масштабу фестиваль «Краще 
місто», по их мнению, может стать 
одним из знаковых событий в му
зыкальной жизни Украины. «Судя 
по количеству зрителей, СМИ и 
уровню организации – этот фести
валь  станет масштабным событи
ем. Такие фестивали – это важно 
для развития молодежи и музы
кальной жизни», – сказал, в част
ности, Лева. Он также отметил, что 
«было бы хорошо, если бы в каж
дом городе проводился подобный 
фестиваль». 

Осветить фестиваль приехали 
более 200 представителей СМИ 
из Украины, Австрии, России, Ка
захстана и других стран Европы. 
Журналисты имели возможность 
пообщаться с организаторами и 
хедлайнерами фестиваля на пресс
конференциях, которые проходи
ли в рамках фестиваля на протя
жении всех трех дней.

Организатор фестиваля «Краще 
місто» Константин Дудко побла
годарил губернатора Александра 
Вилкула за поддержку и внимание 
к развитию музыкальной культу
ры в Украине: «Я безумно благода
рен Александру Вилкулу за то, что 

он уделил такое 
внимание фести
валю. Я благода
рен Александру 
Юрьевичу – мо
лодому парню, у 
которого в глазах 
горит этот огонь, 
который дол
жен гореть у тех 
людей, которые 
хотят чегото 
достичь. Я наде
юсь, что на этом 
фестивале мы 
будем встречать
ся каждый год».

з місця подій

При поддержке губернатора  
Александра Вилкула  
прошел самый масштабный  
музыкальный фестиваль страны  
«Краще місто – Дніпропетровськ»

На Днепропетровщине при поддержке губернатора 
Александра Вилкула прошел крупнейший музыкаль-
ный фестиваль «Краще місто – Дніпропетровськ». 

В течение трёх фестивальных дней в The Best City. UA 
«Краще місто – Дніпропетровськ» приняли участие 77 ар-
тистов из Украины,  Европы,  Америки и России. В списке 
хедлайнеров фестиваля мировые звезды: совместный 
проект Shifty («CrazyTown») и DJ Lethal («LimpBizkit», 
«HouseofPain»), «Evanescence», «The Rasmus», «Appolo 
440», «White Lies», Joachim Garraud;  россияне: «ДДТ», 
«Сплин», «Ленинград», «Би-2», «Токио» и популярнейшие 
украинские рокеры: «океан Ельзи», «Бумбокс», «Братья 
Карамазовы», «Друга Ріка», «Вопли Видоплясова»,   
латыши «Brainstorm» и многие другие. С 29 июня по  
1 июля в Днепропетровском загородном парке отдыха 
«Новоселица» на нескольких сценах и площадках  
прошли рок-концерты, спортивные соревнования,  
перфоменсы и мастер-классы. За три дня фестиваль 
посетили около 60 тысяч человек из Украины, России, 
Белоруссии, Казахстана, Франции и других стран.

По информации управления прессы и информации Днепропетровской областной государственной администрации. 

Губернатор возглавил байкер-парад.
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g  Прощай, євро-2012!   

Спорт

g Літнє 
міжсезоння 

Дві вікторії 
«Кривбасу» 
Наш «Кривбас» 
під орудою нового 
наставника Віталія 
Кварцяного в літнє 
міжсезоння прово-
дить свій навчаль-
но-тренувальний 
збір у Словенії. 

Окрім тренувань, 
кривбасівці проведуть 
чотири спаринги зі свої
ми опонентами з різних 
країн. Два контроль
них поєдинки підопічні  
В. Кварцяного вже зігра
ли й обидва виграли з од
наковим рахунком – 1:0. 
Спочатку в румунської 
команди вищої ліги цієї 
країни «Брашов» (голом 
відзначився Руслан Кос
тишин). А потім подо
лали угорський «Печ»,  
який теж виступає в еліт
ному дивізіоні. Єдиний 
і переможний м’яч – на 
рахунку кривбасівця 
Младена Бартуловича. 
Наступним суперником 
«Кривбасу» був босній
ський «Желєзнічар» (ні
чия 1:1). А вже 6 липня, 
як інформує пресслужба 
ФК «Кривбас», наша ко
манда повернеться в 
рідні пенати й готувати
меться до старту нового 
чемпіонату в національ
ній прем’єрлізі. 

Підготував Віталій ТКАЧУК.  Фото з Інтернет-видань.

Так, європейці відкри
ли під час футбольного 
турніру для себе друж
ню країну, яка всіх при
йняла хлібосольно. Ті ж 
шведські вболівальники, 
котрі облюбували в Києві 
Труханів острів (де вони 
мешкали), до цих пір те
пло згадують про своє пе
ребування в столиці. Так 
само, як усі півфіналісти 
– німці, італійці, іспанці, 
португальці. Та й усі інші. 
Ну а окрасою Євро2012, 
безумовно, став фінал 
фаворитів футбольного 
дійства між Італією та Іс
панією. В Європі їх клуб
ний футбол знаходиться 
на перших позиціях. Осо
бливо іспанський, адже в 
них є два потужних клуби 
зі світовим ім’ям – «Бар
селона» та «Реал». Тому 
підопічні головного тре
нера Вінсента дель Боске 
на газоні НСК «Олімпій
ський» почувалися гос
подарями. Підтримати 
їх приїхало до столиці 11 
тисяч іспанських фанів. 

І вони були нагородже
ні сповна: їхні улюблен
ці розгромили «Скуадру 
адзуру» з рахунком – 4:0. 
Хто б міг подумати, що 
4разові чемпіони світу 
пропустять так багато 
м’ячів у свої ворота? Тим 
більше, що в «рамці» сто
яв досвідчений та непро
бивний Буффон. Але й 
він не міг нічого вдіяти. 
Отож, іспанці втретє по
спіль виграють Кубок 
Європи. Хто зупинить 
таку чудову збірну, котра 
продемонструвала атаку
ючий, сучасний футбол? 
Такий подобається всім 
симпатикам спорту № 1. 

Ну а італійці задоволь
нились срібними меда
лями. Феєричним вияви
лось і закриття Євро2012: 
над столичною фанзоною 
пролунав яскравий салют. 
Він засвідчив, що Україна 
гідно себе представила на 
правах гостинного гос
подаря єврочемпіонату, 
який, по суті, об’єднав усіх 
людей навколо національ

ної спортивної ідеї. Такий 
чемпіонат був потрібний 
насамперед нашій країні. 
Аби самоствердитися на 
євроарені, здобути симпа
тії та міжнародний авто
ритет. І це, завдяки Мунді
алю, досягнуто. 

Не підвела, за великим 
рахунком, і наша націо
нальна збірна під керів
ництвом Олега Блохіна. 
Так, нам би хотілося, на 
правах господаря, досяг
ти й більшого. Але такі 
вже реалії. Наші футбо
лісти показали все, на що 
здатні. І завершили турнір 
з піднятою головою. На
бралися чимало досвіду 
для подальших виступів 
уже на чемпіонаті світу 
– 2014, що відбудеться в 
Бразилії. Звичайно, в Ріо
деЖанейро вже не висту
патимуть такі наші зірки, 
як Шевченко, Воронін. Та 
їх замінять молоді обдаро
вані хлопці, за якими фут
больне майбутнє України.

Втретє поспіль тріумфують  
іспанські тореадори 
Україна та Польща розпрощалися з футболь-
ним євро-2012. Причому на мажорній ноті: 
президент УєФА Мішель Платіні (котрий 
відвідав усі 30 матчів) заявив, що українці 
з поляками блискуче провели футбольний 
Мундіаль. І сотні тисяч вболівальників з кон-
тиненту (і не тільки) мали змогу побувати 
на 8 стадіонах цих країн, отримати «море» 
адреналіну. Тільки у київській столичній фан-
зоні (що на Хрещатику) побувало 1,5 мільйона 
симпатиків шкіряного м’яча. Це своєрідний ре-
корд проведення євротурніру. І всі зарубіжні 
гості в унісон запевняють: «Спасибі, Україно!» 
А голландські вболівальники,  котрі побува-
ли в Харкові, повернувшись додому, навіть 
вирішили обладнати 2 тисячі банерів зі сло-
вами вдячності, щоб потім їх розмістити на 
вулицях першої української столиці. 

Ось вона, «золота» піренейська дружина. Боротьба – на кожному клаптику поля.

Порадував фінал симпатиків футболу.

Феєричні голи – на будь-який смак!

В апеннінців цього разу лише «срібло».
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.35 

Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 09.20, 

12.15, 14.30, 15.30, 19.00, 
23.40 Погода

06.20 М/фильм 
06.35, 07.15 Формула любви. 

А.Панкратов-Черный. 
1-2 часть

07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00 Итоги недели
09.25 Пока родители спят
09.50 Олимпийским 

курсом
10.05, 12.20 Кубок мира по 

футболу 2014. Дневник 
ФИФА

11.05 Темный силуэт
11.15 Шеф-повар страны
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.50 Право на защиту
13.10 Мисс КИМО 2012
13.35 Детский концерт «Все 

мы - непоседы»
14.40 Окно в Америку
15.00 Euronews
15.10, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.35, 03.20 Х/ф «Освобож-

дение» 1с. (1)
17.05 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
19.05 О главном
19.30 Звезды юмора
20.20 Агро-News
20.40 Сельсовет
20.55 Плюс-минус
21.00 Итоги дня
21.30 Смешной и еще 

смешнее
22.00 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.25 Итоги
23.45 От первого лица
01.45 Сериал «Сержант 

Рокка» (2)
04.45 Деловой мир. Неделя
05.15 М/сериал «Каспер»

Канал «1+1»
06.30, 19.30 ТСН: «Телевизи-

онная служба новостей»
07.30 М/сериал «Король-

лев. Тимон и Пумба» (1)
08.00 Сериал «Гаишники»
10.15, 04.25 «Их нравы»
11.05 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.05 Х/ф «Любовь-мор-

ковь» (1)
14.15, 15.15, 04.55, 05.40 Се-

риал «Метод Лавровой»
16.20 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой»
17.25 «Не ври мне»
18.25 «Семейные мело-

драмы»
20.15 «Магия»
22.15 «Территория обмана»
23.20 Х/ф «Ананасовый экс-

пресс» (2)
01.35 Х/ф «Фальшивая 

личина» (2)
03.00 Х/ф «Вульфсбейн: 

человек-волк» (3)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30 Утро с ИНТЕРом
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
08.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Самая 

красивая» (1)
13.25 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

14.20 «Судебные дела»
15.15 «Сердце подскажет»
16.15 «Жди меня»
18.10 Сериал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 02.15 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Ласточкино 

гнездо» (1)
23.25 Х/ф «Московский 

жиголо» (2)
01.30 Д/ф «Секретные тер-

ритории. Пришельцы. 
Дверь во вселенную»

02.45 «Знак качества»
03.10 Д/ф «Любовь в дикой 

природе»

ICTV
05.35 Служба розыска 

детей

05.40, 06.35, 01.40, 02.55 
Погода

05.45, 04.35 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.40, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.40 Спорт
06.45 Анекдоты по-

украински
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели с 

О.Соколовой
08.45, 12.45, 02.30 Факты
09.30, 19.30, 00.50 Чрез-

вычайные новости с 
К.Стогнием

10.35, 13.00 Сериал «Охот-
ники за караванами»

15.15 Сериал «Прокурор-
ская проверка»

16.25 Сериал «Улицы разби-
тых фонарей. Менты-8»

18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
22.25 Факты. Итог дня
22.40, 03.00 Свобода слова с 

Андреем Куликовым
01.45 ПроЦiкаве

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

все 100»
11.15 «Сад. Огород. 

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

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф «Адмирал На-

химов» 1 категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Вкусы культур»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

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

тельный мир автомоби-
лей» 9 часть

00.00 Док.сериал «Мир 
животных»

01.00 Док.сериал «Тайны 
подводного мира»

02.00 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

03.30 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

новый Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотников 
за привидениями» (1)

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

06.45 М/сериал «Губка Боб 
Квадратные штаны» (1)

07.30, 08.30, 19.00, 00.25 
Репортер

07.35, 08.35, 19.25, 00.45 
Погода

09.00 Сериал «Молодоже-
ны-2» (1)

10.00 Сериал «Папины 
дочки» (1)

13.55 М/сериал «Приключе-
ния Джеки Чана» (1)

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
15.50 Сериал «Молодожены 

2» (1)
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
17.55 Сериал «Воронины» (1)
19.20, 00.40 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

22.00 Светлые головы. 
Летние игры

23.10 Сериал «Счастливы 
вместе» (2)

00.50 Служба розыска 
детей

00.55 Сериал «Затерянные» 
(2)

01.40 Сериал «Сердцеедки» 
(1)

02.30, 03.30 Зона ночи
02.35 Iван Мазепа
03.35 Точка роси
04.30, 05.05 Зона ночi 

Культура

04.35 Невгамовний Панте-
леймон

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.40, 01.30 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
08.40, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40, 19.05 Сериал «Кара-

мель» (1)
10.40 Х/ф «Одиноким 

предоставляется обще-
житие» (1)

12.35 Х/ф «Осенний вальс»
14.50 «Битва экстрасенсов»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.05 «Куб»
22.25 «Детектор лжи»
23.25 «Параллельный мир»
00.30 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.05 «Вiкна-Спорт»
03.15 Сериал «Галина» (2)

тонИС
06.00 Мир за неделю (1)
06.20, 07.55, 15.15, 19.00, 

21.35 Погода
06.25, 13.40 М/фильм ы
06.35 Ф-стиль
07.00, 16.00, 03.50 Страна 

советов
08.00, 04.35 Социальный 

статус: ваши права
09.00 Сериал «На ножах» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Без ошейника» (1)
14.30 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 01.50 Линия поведе-
ния (1)

17.55, 01.20 Реальный 
мир (1)

18.55, 21.30 Экономический 
пульс

19.05 Сериал «Пари» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.40 День, когда Земля 

изменилась (1)
22.50 Кинофан: Х/ф «За при-

горшню долларов» (2)
00.55 Светские хроники
02.10 Кинофан: Х/ф «Муж-

ской характер, или Танго 
над пропастью-2 « (2)

05.20 Чудаки
05.50 Экстремикс

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.00 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

245 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 98 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 6 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 56 с. (1)

12.15 Твою маму!
13.10, 16.30 Даешь моло-

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

6 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

246 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.20 У ТЕТа мама!
19.00, 00.55 БарДак
19.25 Богиня шопинга
20.35, 22.00 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 6 с. (3)

23.30 Дурнев + 1
01.45 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

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

«След» (1)
09.00 Сериал «Встречное 

течение» (1)
10.00, 22.00 Сериал «Крими-

нальная полиция» (1)
11.10, 05.15 Сериал «Висяки 

- 2» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.10, 19.15, 03.35 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
23.00 Х/ф «Обитель зла - 2: 

Апокалипсис» (2)

01.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.50, 03.40 Сериал «Жел-

тый дракон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 03.35, 04.35 «Об-
зор прессы»

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15 Обще-

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

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

закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 

05.15 «Время. Итоги дня»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Налоговый 

дневник»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
05.55 Х/ф «Ватерлоо» (1)
08.25 «Дневник Ukraine 

Trophy 2012»
08.30 «Правда жизни». 

Фанаты
09.00 Док.сериал «Право-

славные святые»
10.00 Сериал «Каменская - 2»
14.20 Х/ф «Стая» (1)
16.35 Х/ф «07-й меняет 

курс» (1)
18.30, 04.20 «Агенты 

влияния»
19.00, 23.30, 01.50, 04.50 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Пауки» (3)
02.20 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» (1)
03.55 «Речовий доказ»
05.20 «Уроки тетушки 

Совы»
05.45 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фильм  «Малень-

кие Эйнштейны» (1)
08.35 М/фильм ы
09.10 Сериал «Дыши со 

мной. Счастье взаймы»
12.05 Х/ф «Держи ритм» (1)
14.20 «КВН»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Званый ужин»
19.00 Сериал «Закрытая 

школа»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Х/ф «Просто друзья» 

(1)
01.00 Х/ф «Суперзвезда» (1)
02.40, 03.50 «Ночная жизнь»
03.35 «Мобильные раз-

влечения»

11 Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотников 
за привидениями»

06.40, 07.40 Подъем
06.45 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.05 «Экономика в 

деталях»
07.30, 08.30 Репортер
07.35 Погода
08.35 «Родительский клуб»
09.00 Сериал «Молодо-

жены-2»
10.00 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приключе-

ния Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
15.50 Сериал «Молодожены 

2»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

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

00.25, 02.30, 04.35 канала
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

22.00 «Вiдверто про 
Злагоду!»

22.15 Светлые головы. 
Летние игры

23.10 Сериал «Счастливы 
вместе»

00.50 Служба розыска 
детей

00.55 Сериал «Затерянные»
01.40 Сериал «Сердцеедки»
03.00 Iван Мазепа
03.30 Зона ночи
03.35 Точка роси
04.30 Зона ночi Культура

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

Люся»
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 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Шаповалов»
21.15 Сериал «Дорога на 

остров Пасхи»
22.10 Д/ф «Последний 

фараон»
23.15 Сериал «Каменская»
00.10 «Вести+»
00.30 Ночное шоу «Про-

филактика»
01.30 Вести.ru
01.45 Х/ф «Ольга Сергеев-

на». 6с
02.50 Новости культуры
03.10 Свидетели. «Тридцать 

лет с вождями. Виктор 
Суходрев». ф.1

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

Мухтара-2»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 «Самые громкие 

русские сенсации»
12.35 «До суда»
13.30 Суд присяжных
14.35, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
15.30, 03.20 «Судебный 

детектив»
16.40 Сериал «Литейный»
18.35 Сериал «Агент особо-

го назначения-2»
19.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-3»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат»
23.40 «Конец прекрасной 

эпохи. Бродский и До-
влатов»

00.25 Сериал «Глухарь. Про-
должение»

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 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.20, 02.25 Сериал «Жен-

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

девочками»
19.00, 01.00 «Давай по-

женимся!»
20.00, 03.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дом образ-

цового содержания»
22.35 «Свобода и справед-

ливость»
23.45 Ночные новости
00.00 Проект «Их Италия»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе 

утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

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

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

девочками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.30 «Свобода и справед-
ливость»

20.20 Ночные новости
20.45 Проект «Их Италия»
21.35 «Мини-юбка. Корот-

кая история»
22.20, 00.05 Х/ф «Голубой 

Макс»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «М/фильм ы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Крот». 2 с.
10.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 6 с. «Стиль-
ная смерть»

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

12.00 «2012»
13.00 Х/ф «Петровка, 38»
15.00, 02.00 Сериал «Крот». 3 с.
16.00, 18.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00 Сериал «Золотые 

парни». 13, 05.00 с.
19.00, 04.00 «Клинч»
20.00 «Сканер»
21.00, 03.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала-4». 7 с. 
«Подстава»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «На окраине, где-

то в городе...»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

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

щания и предательства
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
16.15 SOS
17.15 Цивилизация. Дикий 

в мире моды
19.30 Игра в слова и не 

только
20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.00 Сериал 24
01.00 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Шпион в маске»

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

События
10.45 «Постскриптум»
11.35, 04.10 «Доказатель-

ства вины. Извини-под-
винься»

12.25 «В центре событий»
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. Хакасы»
14.30 Сериал «Мужская 

работа»
15.30 Клуб юмора
17.15 Наши любимые 

животные
17.50 Сериал «Любовь на 

острие ножа»
19.15 «Место для дискус-

сий». Ток-шоу
20.05 Х/ф «Зверобой-3»
22.50 События. 25-й час
23.25 «Футбольный центр»
23.55 «Выходные на 

колесах»
00.30 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.20 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.40 Саундтреки
06.20 Х/ф «Тимур и его 

команда» (1)
08.45 Х/ф «Два дня чудес» (1)
10.00 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (1)
11.40 Х/ф «Не стреляйте в 

белых лебедей» (1)
14.20 Х/ф «Пядь земли» (1)
15.55 Х/ф «До первой 

крови» (1)
17.40 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (1)
19.20 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (1)
21.10 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (1)
23.55 Х/ф «Опасный воз-

раст» (1)
01.25 Х/ф «Валентина» (1)
03.00 Киноляпы
04.20 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Крабат - ученик 
колдуна»

11.05, 19.05, 03.05 Драма «Я 
так давно тебя люблю»

13.05, 21.05, 05.05 Драма 
«Разрисованная вуаль»

15.15, 23.15, 07.15 Драма 
«Принцесса Мари»

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

ловей»
06.25, 10.25, 14.25 М/фильм  

«Котенок по имени гав». 
1 с.. М/фильм  «Коля, Оля 
и Архимед»

07.00, 11.00 М/фильм  «Ла-
пландские сказки»

08.15, 12.15 М/фильм  «Кот, 
который гулял сам по 
себе». «Сборник М/
фильм ов»

15.00 Х/ф «По щучьему 
веленью»

16.00 М/фильм  «Котенок 
по имени гав». 2 с.. 
«Сборник М/фильм ов»

17.00 М/фильм  «Черный 
пират». 18 с.. М/фильм  
«Братья Лю»

18.00 М/фильм  «Уроки 

тетушки совы. Азбука 
безопасности на до-
роге». 1-4 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

наше КИно
07.00 Х/ф «Садовник»
09.00 Х/ф «Мечтать не 

вредно»
11.00 Х/ф «Замок»
13.00 Х/ф «Музыкальная 

история»
14.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает»
16.00 Х/ф «Клуб женщин». 

1 с.
17.30 Х/ф «Клуб женщин». 

2 с.
19.00 Х/ф «Последняя ночь»
21.00 Х/ф «День командира 

дивизии»
23.00 Х/ф «Пустыня»
01.30 Х/ф «Эй, на линкоре!»
02.30 Х/ф «Сегодня или 

никогда»
04.00 Х/ф «Дюма на Кавказе»
05.30 Х/ф «Дети как дети»

КИноКлуБ
06.20 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака»
08.00 Х/ф «Артур и война 

двух миров»
10.00 Х/ф «Иллюзионист»
11.30 «Плюс кино»
12.00, 04.00 Х/ф «Тринадца-

тый отдел»
14.00, 02.00 Х/ф «Жюльетта»
16.00 Х/ф «Трезор»
18.00 Х/ф «Отчаянная до-

мохозяйка»
20.00 Х/ф «Война красавиц»
22.00 Х/ф «Борсалино»
00.05 Х/ф «Добро пожало-

вать домой»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после полу-

ночи»
06.00 Фильм-концерт 

«Мария Миронова в 
своем репертуаре»

07.20 Х/ф «И это все о 
нем». 6 с.

08.30 Фильм-концерт 
«Билли Джоэл в Москве»

09.00 Мюзикл «Желтая под-
водная лодка»

10.30 «Пока все дома»
11.00 «Брейн-ринг»
12.00, 03.00 «Колба вре-

мени»
13.00 Телеспектакль «С 

Луны свалился»
14.00 «Как это делалось в 

Одессе?!» «Золотой Дюк»
15.45 «Вячеслав Добрынин. 

Автопортрет».
17.00 «С утра пораньше»
18.00 Концерт «Дружат 

дети всей земли»
18.30, 00.30 М/фильм  

«Приключения капитана 
Врунгеля»

18.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». 1 с.

20.00 Встреча Эльдаром 
Рязановым. 1 часть

21.00 «Рождённые в СССР»
22.00 «Авторский вечер 

поэта Андрея Демен-
тьева»

23.00 Д/ф «Весна в Пном-
пене»

00.00 Фильм-концерт «Мы 
- клоуны»

00.50 Х/ф «И это все о 
нем». 5 с.

02.00 Фильм-концерт «Го-
ды, поколения, песни»

04.00 «Взгляд»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 2 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита». 11 с. 
«Человеческий фактор», 
3 часть

21.00 Сериал «Телохра-
нитель - 3». 8 с. «Как 
выглядит рай», 4 часть

22.00 Сериал «Отряд специ-
ального назначения». 4 с.

23.30 Сериал «Отряд специ-
ального назначения». 5 с.

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 3 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита». 12 с. 
«Человеческий фактор», 
4 часть

03.00 Сериал «Телохрани-
тель - 3». 9 с. «Жизнь за 
сто миллионов», 1 часть

TV 1000
03.00 Боевик «Большой 

Стэн»
05.00 Комедия «Моя первая 

свадьба»
06.40 Боевик «Космические 

ковбои»
09.00 Комедия «Любовный 

менеджмент»
11.00 Драма «Последняя 

любовь на Земле»
13.00 Комедия «Страна 

чудаков»
15.00 Комедия «Переход-

ный возраст»
17.00 Драма «Черная 

cмерть»
19.00 Боевик «Воины света»
21.00 Криминальное кино 

«Девушка с татуировкой 
дракона»

00.00 Драма «Ночи в стиле 
буги»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галактиче-

ский футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/сериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сила» (1)

08.00 Сериал «Золото 
скифов» (1)

09.00 «ГАИ. Дорожные 
войны»

09.20 Сериал «Десантура» 
(1)

18.00 «Броня России»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
21.00 «Новости 2+2»
21.15, 00.00 «Проспорт»
21.20 «Дневники ралли 

«Шелковый путь»
21.25 «Улетное видео по-

русски»
22.00, 23.00 Сериал «Се-

кретные материалы-3» 
(2)

00.05 Х/ф «Щупальца» (2)
01.50 Сериал «На краю 

Вселенной» (3)
02.45 «Звезды в опере»

TV1000 AcTIon
04.00 Комедия «Плохой 

Санта»
06.00 Боевик «Зона смерти»
08.00 Триллер «Сверх-

новая»
10.00 Боевик «Игрушечные 

солдатики»
12.00 Научная фантастика 

«Особь 3»
14.00 Х/ф «Верблюжьи 

пауки»
16.00 Комедия «Ледяной 

урожай»
18.00 Боевик «Механик»
20.00 Боевик «Смертонос-

ный воин»
22.00 Драма «Законопос-

лушный гражданин»
00.00 Мягкая эротика 

«Сочная 3»
01.20 Мягкая эротика 

«Смертельные инъек-
ции 2»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Трагикомедия «Со-

бачье сердце»
06.05 Мелодрама «Любовь 

земная»
07.40 Комедия «Добро 

пожаловать, или 
Посторонним вход вос-
прещён»

08.50 Кинороман «Объ-
яснение в любви»

11.00 Сериал «Охотники за 
бриллиантами», 2 с.

12.00 Сериал «Как закаля-
лась сталь», 2 с.

13.05, 19.00, 20.50, 02.55 
«Окно в кино»

13.10 Комедия «Центровой 
из поднебесья»

14.40 Драма «Поцелуй»
15.45 Боевик «На игре»
17.20 Комедия «Гараж»
20.00 Сериал «Охотники за 

бриллиантами», 3 с.
21.00 Х/ф «Незначительные 

подробности случайно-
го эпизода»

21.30 Детектив «Кровные 
узы»

00.35 Комедия «Полуноч-
ная бабочка»

01.05 Кинороман «Иду 
искать»

02.35 Х/ф «Стихотворение»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Х/ф «Как поссорились 

Иван Иванович с Ива-
ном Никофоровичем»

07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Х/ф «Фонтан»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Х/ф «Идеальные 

женихи»
21.15 Х/ф «Семейный план»

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

лишнее»
08.00, 23.30 MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25, 16.00 М/сериал 

«Сандокан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Лица вещей»
11.30 Х/ф «Осень. Черта-

ново»
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, 9 липня
Cхід 4.57 Захід 21.09
Тривалість дня 16.12

Схід 23.26 
Захід 11.50

ОвенДавид, Діонісій

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.35 

Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 09.20, 

09.55, 11.35, 15.10, 19.00, 
23.40 Погода

06.20 М/фильм 
06.35, 07.15 Формула любви. 

М.Распутина. 1-2 ч
07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 05.00 Свет
10.00 Хомка смакует, телеки 

дарит
10.05 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.55 Шаг к звездам. Евро-

видение
11.40, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.00 Граница государства
12.15 На счастье
12.35 Х/ф «О друзьях-това-

рищах» (1)
14.55 Euronews
15.00, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.15 О главном
15.35, 03.20 Х/ф «Освобож-

дение» 2с. (1)
17.00 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
19.10 Бенефис Ю.Гальцева и 

Г.Ветрова
20.55 Плюс-минус
21.30 Старая шутка с 

С.Дроботенко
22.00 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, Максима
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.25 Итоги
23.45 От первого лица
01.45 Сериал «Сержант 

Рокка» (2)
04.45 Сельсовет
05.25 М/сериал «Каспер»

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30 ТСН: «Телевизи-

онная служба новостей»
07.30 М/сериал «Король-

лев. Тимон и Пумба» (1)
08.00, 16.20 Сериал «Днев-

ник доктора Зайцевой»
09.05, 04.10 Сериал «Пари-

жане» (1)
10.05, 03.40 «Их нравы»
11.20 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.15 «Магия»
14.15, 15.15, 04.55, 05.45 Се-

риал «Метод Лавровой»
17.25 «Не ври мне»
18.25 «Семейные мело-

драмы»
20.15 «Большая разница 

по-украински»
22.15 Х/ф «Сломанная 

стрела» (2)
00.25 Х/ф «Эксперимент» (3)
01.55 Х/ф «Ананасовый экс-

пресс» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30 Утро с ИНТЕРом
07.00 «Новости»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 08.00, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
08.30, 20.25 Спорт в Под-

робностях
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Семин»
12.15 Сериал «Судмедэк-

сперты»
13.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Объявлен в 

розыск» (1)
18.10 Сериал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.30 «Подробности»
20.45 Футбол. Интер 

Суперкубок Украины. 
«Шахтер» - «Металлург»

23.15 Х/ф «Огуречная 
любовь» (1)

02.40 Д/ф «Секретные 
территории. Драконы. 
Звездная раса»

03.55 «Телевизионная 
служба розыска детей»

04.00 Д/ф «Любовь в дикой 
природе»

ICTV
05.15, 06.25, 01.50, 03.05 

Погода
05.20, 08.45, 02.40 Факты
05.35, 04.35 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.40 Спорт
06.35, 13.00 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
09.30, 19.30, 00.50 Чрез-

вычайные новости с 
К.Стогнием

10.30, 16.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-8»

12.45 Факты. День
13.05, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.15 Сериал «Прокурор-

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

листов-4»
03.10 Сериал «Герои-4»
03.55 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 «Мiсто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 

«Спорт»
07.05, 09.30, 17.40, 19.15, 21.05, 

23.05, 05.45 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 9 часть

11.30, 01.00 Док.сериал «Тай-
ны подводного мира»

12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о 

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «На углу улиц»
14.00 «Сделано руками»
14.30 «Интеркласс»
14.55 «Мини-путешествия»
15.15 Х/ф «Семеро смелых» 

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

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

ження»
21.30 Д/ф «Лесь Курбас. Мiж 

двома пострiлами»
22.00 «Медицинский теле-

журнал»
23.10 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 10 часть

00.00 Док.сериал «Мир 
животных»

03.00 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

новый Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотников 
за привидениями» (1)

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

06.45 М/сериал «Губка Боб 
Квадратные штаны» (1)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 
Репортер

07.35, 08.35, 19.25, 00.35 
Погода

09.00, 15.50 Сериал «Моло-
дожены 2» (1)

10.00 Сериал «Папины 
дочки» (1)

13.55 М/сериал «Приключе-
ния Джеки Чана» (1)

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
17.55 Сериал «Воронины» (1)
19.20, 00.30 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

22.00 Шуры-Амуры
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.40 Сериал «Затерянные» 

(2)
01.25 Сериал «Сердцеедки» 

(1)
02.15, 03.15 Зона ночи
02.20, 03.20 Богдан Хмель-

ницький
04.20, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.25 Княгиня Ольга

04.35 Таємниця кохання. 
Олександрiя

04.50 Перетворення

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.40, 01.50 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
08.40, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40, 19.10 Сериал «Кара-

мель» (1)
10.40 «Русские сенсации. 

Свадьба Максима и 
Аллы»

11.40 Х/ф «Никогда не за-
буду тебя» (1)

13.45 «Битва экстрасенсов»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10 «Моя правда. Тайная 

жизнь «Иванушек 
Интернешнл»

21.10 «Моя правда. Стас 
Пьеха. По ту сторону 
фамилии»

22.40 «Моя правда. Фаина 
Раневская»

23.55 «Параллельный 
мир»

01.00 Сериал «Доктор 
Хаус» (1)

03.20 «Вiкна-Спорт»
03.30 Сериал «Галина» (2)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фильм ы
07.00, 16.00, 03.45 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «Пари» 

(1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Бес в ребро» (1)
14.00 День, когда Земля 

изменилась (1)
15.20, 01.55 Линия поведе-

ния (1)
17.55, 01.30 Реальный 

мир (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40 Сокровища при-

роды (1)
22.50 Кинофан: Х/ф «Муж-

ской характер, или Танго 
над пропастью-2 « (2)

02.20 Кинофан: Х/ф «Ровно 
в полдень» (1)

04.30 Социальный статус: 
ваш дом

05.15 Чудаки
05.40 Экстремикс

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

246 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 99 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 7 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 57 с. (1)

12.15, 19.25 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30 Даешь моло-

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

7 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

247 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

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

+1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 7 с. (3)

00.25 Дом-2. Спецвыпуск
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 Со-

бытия Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.15, 13.00, 21.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 22.00 Сериал «Крими-

нальная полиция» (1)
11.10, 05.10 Сериал «Висяки 

- 2» (1)
12.10, 04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья

17.15, 03.45 Критическая 
точка

19.20 Ток-шоу «Говорит 
Украина»

20.00 Сериал «Катина 
Любовь - 2» (1)

23.00 Сериал «Супруги» (1)
00.00 Сериал «Сообще-

ство» (2)
01.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.50 Х/ф «Обитель зла - 2: 

Апокалипсис» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 03.35, 04.35 «Об-
зор прессы»

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

«CRIME NEWS»

нтн
06.10 «Легенды уголовного 

розыска»
07.10 Х/ф «Криминальный 

талант» 1 c.(1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.40, 

04.25 «Свiдок»
09.00 Сериал «Человек 

войны»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные дела»
13.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.30 Х/ф «Берегите жен-

щин» (1)
18.30 Спецпроект «Разбой 

в центре Киева»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Сто миллионов 
лет до нашей эры» (2)

02.10 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» (1)

03.55 «Речовий доказ»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.20 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фильм  «Малень-

кие Эйнштейны» (1)
08.35 М/фильм ы
09.00, 16.00 «Одень меня, 

если сможешь»
10.00, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 19.00 Сериал «Закры-

тая школа»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

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

11 Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотников 
за привидениями»

06.40, 07.40 Подъем
06.45 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.15, 02.15, 
04.35 канала

09.00, 15.50 Сериал «Моло-
дожены 2»

10.00 Сериал «Папины 
дочки»

13.55 М/сериал «Приключе-
ния Джеки Чана»

14.45 «Мой малыш»
15.15 Сериал «Друзья»
15.45 Teen Time
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20 «Приемная депутата»
19.30 «36,6»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 Шуры-Амуры
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»

00.40 Сериал «Затерянные»
01.25 Сериал «Сердцеедки»
02.45, 03.20 Богдан Хмель-

ницький
03.15 Зона ночи
04.20 Зона ночi Культура
04.25 Княгиня Ольга

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

Люся»
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 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Шаповалов»
21.15 Сериал «Дорога на 

остров Пасхи»
22.10 «Парни из нашего 

«Городка»
23.05 Сериал «Каменская»
00.00 «Вести+»
00.20 Ночное шоу «Про-

филактика»
01.20 Вести.ru
01.35 Х/ф «Ольга Сергеев-

на». 7с
02.50 Новости культуры
03.10 Свидетели. «Тридцать 

лет с вождями. Виктор 
Суходрев». ф.2

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

Мухтара-2»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 «Кулинарный по-

единок»
10.25 «Академия красоты»
11.00 Сериал «Опергруппа-2»
12.35 «До суда»
13.30 Суд присяжных
14.35, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
15.30, 03.20 «Судебный 

детектив»
16.40 Сериал «Литейный»
18.35 Сериал «Агент особо-

го назначения-2»
19.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-3»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат»
23.40 «Конец прекрасной эпо-

хи. Бродский и Довлатов»
00.25 Сериал «Глухарь. Про-

должение»
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 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.20, 02.25 Сериал «Сердце 

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

девочками»
19.00, 01.00 «Давай по-

женимся!»
20.00, 03.15 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дом образ-

цового содержания»
22.35 «Опасный рейс»
23.45 Ночные новости
00.05 Проект «Их Италия»

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

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

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

девочками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00, 00.05 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 Сериал «Дом об-

разцового содержания»
19.30 «Опасный рейс»
20.20 Ночные новости
20.45 Проект «Их Италия»
21.35 Комедия «Мужской 

стриптиз»
23.10 Поединки. «Испыта-

ние смертью». ф.1

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фильм ы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот». 3 с.
10.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 7 с. «Под-
става»

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Сканер»
13.00 Х/ф «На окраине, где-

то в городе...»
15.00, 02.00 Сериал «Крот». 

4 с.
16.00, 01.00 «Особое мнение»
17.00 Сериал «Золотые 

парни». 14, 05.00 с.
19.00, 04.00 «Полный 

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

сква. Три вокзала-4». 8 с. 
«Енисей»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Тайная прогулка»

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 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Дикий 

в мире моды
14.15 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
16.15 SOS
17.15 Цивилизация. Крей-

сер «Варяг»
19.30 Альбертэйнштейн
21.00 Музыка для взрослых
00.00 Сериал 24
01.00 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Роза»

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

События
10.45 Х/ф «Клиника»
12.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. 

Черкесы»
14.30 Сериал «Мужская 

работа»
15.30 Клуб юмора
17.15 «Барышня и кулинар»
17.50 Сериал «Любовь на 

острие ножа»
19.15 Д/ф «Стакан для звезды»
20.05 Сериал «Зверобой-3»
22.50 События. 25-й час
23.25 «Мозговой штурм. 

Психология массового 
поражения»

23.55 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

02.35 Д/ф «Отпуск за свой 
счет»

03.05 Х/ф «Игрушка»

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Как стать счаст-

ливым» (1)
06.50 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи» (1)
08.10 Х/ф «Нейлон 100%» (1)
09.50 Х/ф «До первой 

крови» (1)
11.25 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (1)
14.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (1)
16.05 Х/ф «Настя» (1)
17.35 Х/ф «Восхождение» (1)
19.35 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (1)
21.20 Х/ф «Жестокий 

романс» (1)
00.05 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна» (1)
01.35 Х/ф «Давайте без 

фокусов» (1)
02.50 Киноляпы
03.30 Саундтреки
04.10 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Посмотри на меня»
10.55, 18.55, 02.55 Драма 

«Юрьев день»
13.20, 21.20, 05.20 Комедия 

«Мистификация»
15.20, 23.20, 07.20 Драма 

«Принцесса Мари»

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

щучьему веленью»
06.00, 10.00, 14.00 М/фильм  

«Котенок по имени 
гав». 2 с.. «Сборник М/
фильм ов»

07.00 М/фильм  «Черный 
пират». 18, 11.00 с.. М/
фильм  «Братья Лю»

08.00, 12.00 М/фильм  
«Уроки тетушки совы. 
Азбука безопасности на 
дороге». 1-4 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

15.00 Х/ф «Волны черного 
моря». 1 с.. «Белеет 
парус одинокий»

16.10 М/фильм  «Котенок 
по имени гав». 3 с.. 
«Сборник М/фильм ов»

17.00 М/фильм  «Черный 
пират». 19 с.. М/фильм  

«Дракон». М/фильм  
«Солдатский кафтан»

18.00 М/фильм  «Уроки 
тетушки совы. Азбука 
безопасности на до-
роге». 5-8 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

наше КИно
07.00 Х/ф «Последняя ночь»
09.00 Х/ф «День командира 

дивизии»
11.00 Х/ф «Пустыня»
13.30 Х/ф «Эй, на линкоре!»
14.30 Х/ф «Сегодня или 

никогда»
16.00 Х/ф «Дюма на Кавказе»
17.30 Х/ф «Дети как дети»
19.00 Х/ф «Зеленая карета»
21.00 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
23.00 Х/ф «Скорбное бес-

чувствие»
01.00 Х/ф «Сильные духом». 

1 с.
02.30 Х/ф «Горожане»
04.00 Х/ф «Двое на голой 

земле»
05.30 Х/ф «Без видимых 

причин»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Трезор»
07.30 «Плюс кино»
08.00 Х/ф «Жюльетта»
10.00, 02.00 Х/ф «Отчаянная 

домохозяйка»
12.00, 04.00 Х/ф «Война 

красавиц»
14.00 Х/ф «Борсалино»
16.05 Х/ф «Добро пожало-

вать домой»
18.00 Х/ф «Королевское 

наследство»
20.00 Х/ф «Кортекс»
22.00 Х/ф «Турне»
00.00 Х/ф «Воображаемая 

жизнь ангелов»

ноСтальГИЯ
05.00 «Брейн-ринг»
06.00 «Рожденные в СССР»
07.00 Телеспектакль «С 

Луны свалился»
08.00 «Как это делалось в 

Одессе?!» «Золотой Дюк»
09.45 «Вячеслав Добрынин. 

Автопортрет»
11.00 «С утра пораньше»
12.00 Концерт «Дружат 

дети всей земли»
12.30, 18.30 М/фильм  

«Приключения капитана 
Врунгеля»

12.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». 1 с.

14.00 Встреча Эльдаром 
Рязановым. 1 часть

15.00, 21.00 «Рождённые 
в СССР»

16.00 «Авторский вечер 
поэта Андрея Демен-
тьева»

17.05 «Экспедиция в ХХI 
век» «Пришельцы идут 
на контакт»

18.05 Концерт «В вечерний 
час»

18.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». 2 с.

20.00 Встреча с Эльдаром 
Рязановым. 2 часть

22.00 «Звуковая дорожка в 
Кремле»

23.00 «До и после полуночи»
00.00 Фильм-концерт 

«Мария Миронова в 
своем репертуаре»

01.20 Х/ф «И это все о 
нем». 6 с.

02.30 Фильм-концерт 
«Билли Джоэл в Москве»

03.00 Мюзикл «Желтая под-
водная лодка»

04.30 «Пока все дома»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 3 с.
20.00 Сериал «Государствен-

ная защита». 12 с. «Чело-
веческий фактор», 4 часть

21.00 Сериал «Телохрани-
тель - 3». 9 с. «Жизнь за 
сто миллионов», 1 часть

22.00 Сериал «Отряд специ-
ального назначения». 5 с.

23.30 Сериал «Россия моло-
дая». 1 с. «Морского дела 
старатели»

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 4 с.

02.00 Сериал «Государствен-
ная защита - 2». 1 с. «Гарем 
для киллера», 1 часть

03.00 Сериал «Телохрани-
тель - 3». 10 с. «Жизнь за 
сто миллионов», 2 часть

TV 1000
03.00 Боевик «Космические 

ковбои»
06.00 Комедия «Любовный 

менеджмент»
08.00 Криминальное кино 

«Фирма»
11.00 Комедия «Переход-

ный возраст»
13.00 Комедия «Высший 

балл»
15.00 Драма «Яркая звезда»
17.10 Драма «Женщина из 

пятого округа»
19.00 Боевик «Пророк»
20.45 Комедия «Свидание 

со звездой»
22.30 Драма «Ночи в стиле 

буги»
01.10 Драма «Переправа»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галактиче-

ский футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/сериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сила» (1)

08.00 Сериал «Золото 
скифов» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.00 «Про-

спорт»
09.20, 21.20 «Дневники рал-

ли «Шелковый путь»
09.25 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00 Х/ф «Невезучие» (1)
12.00, 12.35, 13.00, 13.35 

Сериал «Следаки» (1)
14.00, 15.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (1)
16.00 «По закону звезд»
17.00 «Апокалипсис». 

Фильм 1 Земля «
18.00 «Броня России»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
21.25 «Улетное видео по-

русски»
22.00, 23.00 Сериал «Се-

кретные материалы-3» 
(2)

00.05 Х/ф «Чужой против 
чужого» (3)

01.50 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

02.45 «Звезды в опере»

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Сверх-

новая»
06.00 Х/ф «Верблюжьи 

пауки»
08.00 Боевик «Игрушечные 

солдатики»
10.00 Научная фантастика 

«Особь 3»
12.00 Драма «Ложное ис-

кушение»
14.30 Драма «Барбаросса»
18.00 Триллер «Наркоз»
20.00 Драма «Законопос-

лушный гражданин»
22.00 Фильм ужасов «По-

хищение»
00.00 Мягкая эротика 

«Смертельные инъек-
ции 2»

01.20 Мягкая эротика «More 
than Handful 14»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.00 Сериал «Охот-

ники за бриллиантами», 
3 с.

04.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 
3», 1 с.

05.45, 10.55, 13.05, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.50, 02.35 Х/ф «Двое»
06.10 Детектив «Кровные 

узы»
09.15 Комедия «Спортив-

ная честь»
12.00 Сериал «Как закаля-

лась сталь», 3 с.
13.10 Х/ф «Зелёные поля»
13.45 Мелодрама «Во-

дитель для Веры»
15.40 Боевик «На игре 2. 

Новый уровень»
17.10 Комедия «Много 

шума из ничего»
18.30 Х/ф «Незначительные 

подробности случайно-
го эпизода»

20.00 Сериал «Охотники за 
бриллиантами», 4 с.

21.00 Х/ф «Стихотворение»
21.20 Мелодрама 

«Одинокая женщина с 
ребёнком»

23.15 Комедия «Страховой 
агент»

00.20 Мелодрама «Дождь в 
чужом городе»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Х/ф «Папиросница от 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Х/ф «12 стульев» 1 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Х/ф «Чужая свадьба»
21.15 Х/ф «Свидание Джейн»

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

лишнее»
08.00, 12.40, 23.30 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25, 16.00 М/сериал 

«Сандокан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «КиноМакси»
11.30, 22.00 Сериал «Служба 

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, 10 липня
Cхід 4.58 Захід 21.08
Тривалість дня 16.10

Схід 23.48 
Захід 12.57

ОвенСампсон, Георгія, Мартин
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трК «КрИворІЖЖЯ»

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

Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 09.20, 

15.15, 23.15 Погода
06.20 М/фильм 
06.35, 07.15 Формула любви. 

С.Садальский. 1-2 часть
07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Контрольная работа
09.55 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.50 В гостях у Д. Гордона
11.40, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
11.50 Х/ф «Живые и мерт-

вые» (1)
15.00 Euronews
15.10, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Старая шутка с 

С.Дроботенко
16.00, 03.20 Х/ф «Освобож-

дение» 3с. (1)
17.00 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
19.05 Прощальный кон-

церт М.Поплавского
20.50 Мегалот
20.55 Плюс-минус
21.30 Свет
21.50 Народный список
22.50 Суперлото, Тройка, 

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

Рокка» (2)
04.20 Пока родители спят
04.45 Детский концерт «Все 

мы - непоседы»

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30 ТСН: «Телевизи-

онная служба новостей»
07.30 М/сериал «Король-

лев. Тимон и Пумба» (1)
08.00, 16.20 Сериал «Днев-

ник доктора Зайцевой»
09.05, 03.50 Сериал «Пари-

жане» (1)
10.05, 03.20 «Их нравы»
11.20 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.15 «Большая разница 

по-украински»
14.15, 15.15, 04.35, 05.25 Се-

риал «Метод Лавровой»
17.25 «Не ври мне»
18.25 «Семейные мело-

драмы»
20.15 Х/ф «Скорость - 2: Кру-

из под контролем» (2)
22.50 «Деньги»
23.55 Х/ф «Король бойцов» 

(3)
01.40 Х/ф «Сломанная 

стрела» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30 Утро с ИНТЕРом
07.00 «Новости»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 08.00, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
08.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Семин»
12.15 Сериал «Судмедэк-

сперты»
13.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Объявлен в 

розыск» закл. (1)
18.10 Сериал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.35 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Ласточкино 

гнездо» (1)
00.25 «Парк автомобильно-

го периода»
00.50 Х/ф «Железнодорож-

ный романс» (1)
02.45 Д/ф «Секретные 

территории. Предки из 
космоса»

04.00 «Телевизионная 

служба розыска детей»
04.05 Д/ф «Любовь в дикой 

природе»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.30, 01.45, 03.05 

Погода
05.25, 02.35 Факты
05.40, 04.40 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.40 Спорт
06.40, 13.00 Анекдоты по-

украински
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.45 Чрез-

вычайные новости с 
К.Стогнием

10.30, 16.45 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-8»

12.45 Факты. День
13.25, 20.10 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.35 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
22.20 Факты. Итог дня
22.35 Джентельмены 

на даче
23.45 Сериал «Алькатрас»
01.50 Сериал «Жены футбо-

листов-4»
03.10 Сериал «Герои-4»
03.50 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 «По-
года»

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 18.30, 02.00 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Д/ф «Лесь Курбас. Мiж 

двома пострiлами»
10.30 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 10 часть

11.30, 01.00 Док.сериал «Тай-
ны подводного мира»

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 «Ветер с востока» 

1 категория
16.45 «Вкусы культур»
17.10 «На углу улиц»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский теле-

журнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 Бiографiчний фiльм 

про Ю. Любоненка
21.20 «Моє житло»
21.30 «Мир увлечений»
22.00 «Афиша»
22.05 «Вiдкрита влада»
22.25 «Мини-путеше-

ствия»
23.10 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 11ч.

00.00 Док.сериал «Мир 
животных»

02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотников 
за привидениями» (1)

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

06.45 М/сериал «Губка Боб 
Квадратные штаны» (1)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 
Репортер

07.35, 08.35, 19.25, 00.35 
Погода

09.00, 15.50 Сериал «Моло-
дожены 2» (1)

10.00, 13.55 Профилактика
10.00 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.55 М/сериал «Приключе-

ния Джеки Чана» (1)
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
17.55 Сериал «Воронины» 

(1)
19.20, 00.30 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

22.00 КабриоЛето

23.00 Сериал «Счастливы 
вместе» (2)

00.40 Служба розыска детей
00.45 Сериал «Затерянные» 

(2)
01.30 Сериал «Сердцеедки» 

(1)
02.20, 03.10 Зона ночи
02.25 Богдан Хмельницький
03.00 Врятований любов’ю
03.15 Пiд знаком бiди
04.00 Шануйте майстрiв 

замолоду
04.20, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.25 Бистроплинний сон

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.35, 01.35 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
08.35, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.35, 19.05 Сериал «Кара-

мель» (1)
10.40 «Русские сенсации. 

100 граммов славы»
11.35 Х/ф «Дочка» (1)
13.40 «Битва экстрасенсов. 

Война титанов»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10 «Спасите нашу 

семью»
22.25 «Звездная жизнь. 

Самые скандальные 
звездные разводы»

23.30 «Параллельный мир»
00.35 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.15 «Вiкна-Спорт»
03.25 Сериал «Галина» (2)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.50 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фильм ы
07.00, 16.00 Страна советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «Пари» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Включите север-

ное сияние» (1)
14.00 Сокровища при-

роды (1)
15.20, 01.50 Линия поведе-

ния (1)
17.55, 01.20 Реальный 

мир (1)
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40, 04.55 Животные - 

герои фобий (1)
22.50 Кинофан: Х/ф «Ровно 

в полдень» (1)
02.15 Кинофан: Х/ф «Хоро-

ший, плохой, злой» (1)

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

247 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 100 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 8 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 58 с. (1)

12.15, 19.25 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30 Даешь моло-

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

8 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

248 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

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

+1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 8 с. (3)

00.25 Дом-2. Спецвыпуск
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00 События
07.10, 17.10, 19.15 События 

Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

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

«След» (1)
09.00, 23.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
10.00, 22.00 Сериал «Крими-

нальная полиция» (1)
11.10 Сериал «Висяки - 2» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
00.00 Сериал «Сообще-

ство» (2)
00.30 Сериал «100 вопро-

сов» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 03.35, 04.35 «Об-
зор прессы»

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

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

07.20 «Автопилот-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 истории»
16.15 «Драйв»
17.25, 04.40 «Арсенал»
18.15, 03.40 «Агроконтроль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Сканер»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 
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нтн
05.50 «Легенды уголовного 

розыска»
06.50 Х/ф «Криминальный 

талант» 2 c. (1)
08.30, 19.00, 23.30, 02.30, 

04.40 «Свiдок»
09.00 Сериал «Человек 

войны»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.30 Х/ф «Приморский 

бульвар» (1)
18.30 «Правда жизни». НЛО 

атакует
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Пуля в голове» (2)
03.00 «Мобильные раз-

влечения»
03.15 Х/ф «Жандарм женит-

ся» (1)
05.10 «Уроки тетушки Совы»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фильм  «Малень-

кие Эйнштейны» (1)
08.35 М/фильм ы
09.00, 16.00 «Одень меня, 

если сможешь»
10.00, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 19.00 Сериал «Закры-

тая школа»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

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

11 Канал
05.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотников 
за привидениями»

06.40 Подъем
06.45 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.15, 02.20, 
04.35 канала

07.30 «Клиника семейной 
медицины»

08.00 «Променад»
09.00, 15.50 Сериал «Моло-

дожены 2»
10.00, 13.55 Профилактика
10.00 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приключе-

ния Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Ваше право»
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 КабриоЛето
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.40 Служба розыска детей

00.45 Сериал «Затерянные»
01.30 Сериал «Сердцеедки»
02.50 Богдан Хмельницький
03.00 Врятований любов’ю
03.10 Зона ночи
03.15 Пiд знаком бiди
04.00 Шануйте майстрiв 

замолоду
04.20 Зона ночi Культура

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

Люся»
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 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Шаповалов»
21.15 Сериал «Дорога на 

остров Пасхи»
22.10 Д/ф «Еда»
23.05 Сериал «Каменская»
00.00 «Вести+»
00.20 Ночное шоу «Про-

филактика»
01.20 Вести.ru
01.35 Х/ф «Ольга Сергеев-

на». 8с
02.55 Новости культуры
03.20 «Убийство в Каннах. 

Савва Морозов»

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

Мухтара-2»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 Квартирный вопрос
10.25 Русская начинка
11.00 Сериал «Опергруп-

па-2»
12.35 «До суда»
13.30 Суд присяжных
14.35, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
15.30, 03.20 «Судебный 

детектив»
16.40 Сериал «Литейный»
18.35 Сериал «Агент особо-

го назначения-2»
19.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-3»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат»
23.40 Своя игра
00.25 Сериал «Глухарь. Про-

должение»
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 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

приговор»
12.20, 02.25 Сериал «Серд-

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

девочками»
19.00, 01.00 «Давай по-

женимся!»
20.00, 03.10 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дом образ-

цового содержания»
22.35 Среда обитания. «Из 

чего сделана еда»
23.45 Ночные новости
00.00 Проект «Их Италия»

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

Новости
06.35 Контрольная за-

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

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

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

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

образцового содер-
жания»

19.30 Среда обитания. «Из 
чего сделана еда»

20.20 Ночные новости
20.45 Проект «Их Италия»
21.35 Х/ф «Летние часы»
23.10 Поединки. «Испыта-

ние смертью». ф.2

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фильм ы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот». 4 с.
10.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 8 с. «Енисей»
11.00 «Израиль за неделю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Тайная прогулка»
15.00, 02.00 Сериал «Крот». 

5 с.
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Крова-

вый круг». 1 с.
19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
21.00, 03.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала-4». 9 с. 
«Чужое лицо»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Продление рода»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

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

сер «Варяг»
14.15 Музыка для взрослых
16.15 SOS
17.15 Цивилизация. Самая 

большая бомба в мире
19.30 Про мир с Мридулой 

Гош
21.00 Политклуб Виталия 

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

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

События
10.50 Х/ф «Комната с видом 

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

Чеченцы»
14.30 Сериал «Мужская 

работа»
15.30 Клуб юмора
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.50 Сериал «Любовь на 

острие ножа»
19.15 «Доказательства 

вины. Почерк маньяка»
20.05 Сериал «Зверобой-3»
22.50 События. 25-й час
23.25 Х/ф «Грозовой перевал»
02.10 Сериал «Тайны при-

роды»
04.15 Д/ф «Моссад: лицен-

зия на убийство»

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (1)
06.45 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается» (1)
08.30 Х/ф «Пена» (1)
10.00 Х/ф «Настя» (1)
11.45 Х/ф «Жестокий 

романс» (1)
14.20 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (1)
16.00 Х/ф «Опасный воз-

раст» (1)
17.35 Х/ф «Живые и мерт-

вые» (1)
21.30 Х/ф «Летучая мышь» 

(1)
00.20 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью» (1)
01.30 Х/ф «Большая семья» (1)
03.10 Киноляпы
03.40 Саундтреки
04.20 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Сердце медведицы»
11.10, 19.10, 03.10 Драма 

«Воскресение»
12.50, 20.50, 04.50 Триллер 

«Орел приземлился»
15.10, 23.10, 07.10 Триллер 

«Зеркальные игры»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Волны черного моря». 
1 с.. «Белеет парус 
одинокий»

06.10, 10.10, 14.10 М/фильм  
«Котенок по имени 
гав». 3 с.. «Сборник М/
фильм ов»

07.00 М/фильм  «Черный 
пират». 19, 11.00 с.. М/
фильм  «Дракон». М/
фильм  «Солдатский 
кафтан»

08.00, 12.00 М/фильм  
«Уроки тетушки совы. 
Азбука безопасности на 
дороге». 5-8 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

15.00 Х/ф «Волны черного 
моря». 2 с.. «Белеет 
парус одинокий»

16.10 М/фильм  «Котенок 
по имени гав». 4 с.. 
«Сборник М/фильм ов»

17.00 М/фильм  «Черный 
пират». 20 с.. М/фильм  
«Скоро будет дождь». М/
фильм  «Иванушко»

18.00 М/фильм  «Уроки 

тетушки совы. Азбука 
безопасности на до-
роге». 9-12 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

наше КИно
07.00 Х/ф «Зеленая карета»
09.00 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева»
11.00 Х/ф «Скорбное бес-

чувствие»
13.00 Х/ф «Сильные 

духом». 1 с.
14.30 Х/ф «Горожане»
16.00 Х/ф «Двое на голой 

земле»
17.30 Х/ф «Без видимых 

причин»
19.00 Х/ф «Герой нашего 

времени («Максим Мак-
симыч», «Тамань»)»

21.00 Х/ф «Путешествие в 
другой город»

23.00 Х/ф «Исчезновение»
01.00 Х/ф «Сильные 

духом». 2 с.
02.40 Х/ф «Никто не за-

менит тебя»
04.00 Х/ф «Гойя, или Тяж-

кий путь познания». 1 с.
05.30 Х/ф «Гойя, или Тяж-

кий путь познания». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Борсалино»
08.05 Х/ф «Добро пожало-

вать домой»
10.00, 02.00 Х/ф «Королев-

ское наследство»
12.00, 04.00 Х/ф «Кортекс»
14.00 Х/ф «Турне»
16.00 Х/ф «Воображаемая 

жизнь ангелов»
18.00 Х/ф «Сердцеед»
20.00 Х/ф «Неуловимый 

Люк»
21.45 «Плюс кино»
22.15 Х/ф «Белый материал»
00.05 Х/ф «Стая»

ноСтальГИЯ
05.00 «С утра пораньше»
06.00 Концерт «Дружат 

дети всей земли»
06.30, 12.30, 18.30 М/фильм  

«Приключения капита-
на Врунгеля»

06.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». 1 с.

08.00 Встреча Эльдаром 
Рязановым. 1 часть

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

10.00 «Авторский вечер 
поэта Андрея Демен-
тьева»

11.05 «Экспедиция в ХХI 
век» «Пришельцы идут 
на контакт»

12.05 Концерт «В вечерний 
час»

12.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». 2 с.

14.00 Встреча с Эльдаром 
Рязановым. 2 часть

16.00 «Звуковая дорожка в 
Кремле»

17.00 Д/ф «Первый прези-
дент». 1 ч. «Быть самим 
собой»

18.00 Фильм-концерт 
«Ритмы эстрады»

18.45 Х/ф «Собака на 
сене». 1 с.

20.00 «Голубой огонек»
22.00 Фильм-концерт 

«Все клоуны» «Сегодня 
и ежедневно»

23.00 «Брейн-ринг»
00.00 «Рожденные в СССР»
01.00 Телеспектакль «С 

Луны свалился»
02.00 «Как это делалось 

в Одессе?!» «Золотой 
Дюк»

03.45 «Вячеслав Добры-
нин. Автопортрет»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 4 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита - 2». 1 
с. «Гарем для киллера», 
1 часть

21.00 Сериал «Телохрани-
тель - 3». 10 с. «Жизнь за 
сто миллионов», 2 часть

22.00 Сериал «Россия моло-
дая». 1 с. «Морского дела 
старатели»

23.30 Сериал «Россия моло-
дая». 2 с. «Мужание»

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 5 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита - 2». 2 
с. «Гарем для киллера», 
2 часть

03.00 Сериал «Телохрани-
тель - 3». 11 с. «Жизнь за 
сто миллионов», 3 часть

TV 1000
03.00 Криминальное кино 

«Фирма»
05.35 Комедия «Высший 

балл»
07.15 Вестерн «Непро-

щенный»
09.30 Драма «Женщина из 

пятого округа»
11.00 Драма «Яркая звезда»
13.10 Боевик «Пророк»
15.00 Комедия «Свидание 

со звездой»
17.00 Комедия «Буги-вуги»
19.00 Комедия «Сказки 

стриптиз-клуба»
20.50 Драма «Переправа»
22.50 Боевик «Баллистика. 

Экс против Сивер»
00.30 Криминальное кино 

«Отступники»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галактиче-

ский футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/сериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сила» (1)

08.00 Сериал «Золото 
скифов» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.00 «Про-

спорт»
09.20, 21.20 «Дневники рал-

ли «Шелковый путь»
09.25 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00 Х/ф «Укол зонтиком» (1)
12.00, 12.35, 13.00, 13.35 

Сериал «Следаки» (1)
14.00, 15.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (1)
16.00 «Гагарин.Последний 

полет»
17.00 «Апокалипсис». 

Фильм 2 Луна»
18.00 «Броня России»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
21.25 «Улетное видео по-

русски»
22.00, 23.00 Сериал «Се-

кретные материалы-3» 
(2)

00.05 Х/ф «Игра в прятки» (3)
01.50 Сериал «На краю 

Вселенной» (3)
02.45 «Звезды в опере»

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Наркоз»
06.00 Драма «Ложное ис-

кушение»
08.40 Драма «Барбаросса»
12.00 Комедия «Сбрось 

маму с поезда»
13.40 Драма «Война Харта»
16.00 Боевик «Тайная 

война»
18.00 Фильм ужасов «Аку-

лозавр»
20.00 Фильм ужасов «По-

хищение»
22.00 Драма «Фарго»
00.00 Мягкая эротика «More 

than Handful 14»
01.35 Мягкая эротика «Воз-

вращение Джули»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.00 Сериал «Охот-

ники за бриллиантами», 
4 с.

04.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 
3», 2 с.

05.40, 10.55, 13.05, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45, 02.20 Х/ф «Зелёные 
поля»

06.25 Мелодрама 
«Одинокая женщина с 
ребёнком»

08.20 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»

09.40 Мелодрама «Сен-
тиментальное путеше-
ствие на картошку»

12.00 Сериал «Как закаля-
лась сталь», 4 с.

13.10 Х/ф «Незначительные 
подробности случайно-
го эпизода»

13.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
16.00 Муз.ф. «Похитители 

книг»
17.30 Комедия «Сватовство 

гусара»
18.40 Х/ф «Стихотворение»
20.00 Сериал «Охотники за 

бриллиантами», 5 с.
21.00 Х/ф «Двое»
21.20 Боевик «Антикиллер»
23.10 Комедия «Уходя - 

уходи»
00.40 Аристофан «Комедия 

о Лисистрате»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Х/ф «Процесс о трех 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Х/ф «12 стульев» 2 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Х/ф «Последнее дело 

Вареного»
21.15 Х/ф «Просто десерт»

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

лишнее»
08.00, 12.40, 23.30 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25, 16.00 М/сериал 

«Сандокан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Воспитание домаш-

них животных»
11.30, 22.00 Сериал «Служба 

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

вения»
21.05 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:45 Государствен-
ный портал

09:45 – 10:00 Аспекты 
жизни 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

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

перты

ут-1

Середа, 11 липня
Cхід 4.59 Захід 21.07
Тривалість дня 16.08

Схід 00.12 Захід 14.03
Остання чверть

ОвенПавло, Сергій, Герман
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.40 

Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 09.20, 

12.00, 15.10, 19.00, 23.45 
Погода

06.20 М/фильм 
06.35, 07.15 Формула любви. 

А.Малинин. 1-2 часть
07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Книга.ua
09.50 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.50 Здоровье
11.55, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.05 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.30 Х/ф «А был ли Каро-

тин?» (1)
14.55 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Шутка с братьями 

Пономаренко
15.55, 03.35 Х/ф «Освобож-

дение» 4с. (1)
17.00 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
19.05 О главном
19.30 Пожилая шутка с 

Р.Карцевым
20.00 Звезды юмора
20.55 Плюс-минус
21.30 Старая шутка 

с В.Коркиной и 
В.Остроуховым

22.00 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, 

Максима
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.30 Итоги
23.50 От первого лица
01.45 Телеакадемия. 

Дайджест
02.00 Сериал «Сержант 

Рокка» (2)
04.35 Ближе к народу
05.05 Кто в доме хозяин?
05.25 Школа юного супе-

рагента

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30 ТСН: «Телевизи-

онная служба новостей»
07.30 М/сериал «Король-

лев. Тимон и Пумба» (1)
08.00, 16.20 Сериал «Днев-

ник доктора Зайцевой»
09.05, 03.55 Сериал «Пари-

жане» (1)
10.05 «Их нравы»
11.20 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.15 Х/ф «Танцуют все»
14.15, 15.15, 04.40, 05.30 Се-

риал «Метод Лавровой»
17.25 «Не ври мне»
18.25 «Семейные мело-

драмы»
20.15 «Я люблю Украину-3»
21.30 «Десять шагов к 

любви - 2»
22.40 «Четыре свадьбы»
00.10 Х/ф «Скорость - 2: Кру-

из под контролем» (2)
02.20 Х/ф «Первобытные» (3)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30 Утро с ИНТЕРом
07.00 «Новости»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 08.00, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
08.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Семин»
12.15 Сериал «Судмедэк-

сперты»
13.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским 2»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Чокнутая»
18.10 Сериал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 02.15 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Ласточкино 

гнездо» (1)
23.30, 03.35 Х/ф «Одуван-

чик» (1)
01.25 Д/ф «Секретные 

территории»
02.40 «Телевизионная 

служба розыска детей»
02.45 Д/ф «Секретные терри-

тории. Тайны времени. 
Вернуться в будущее»

ICTV
05.20, 06.30, 01.50, 03.10 

Погода
05.25, 02.40 Факты
05.40, 04.30 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.45 Спорт
06.40, 12.25, 13.00 Анекдоты 

по-украински
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.50 Чрез-

вычайные новости с 
К.Стогнием

10.30, 16.35 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-8»

12.45 Факты. День
13.15, 20.10 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.25 Сериал «Прокурор-

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

на даче
23.50 Сериал «Алькатрас»
01.55 Сериал «Жены футбо-

листов-4»
03.15 Сериал «Кости-5»
04.00 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.00, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

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

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 11ч

11.40, 01.00 Док.сериал «Тай-
ны подводного мира»

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 «Валерий Чкалов» 

1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путе-

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистый четверг»
21.30 «Моє весiлля»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 12 часть

00.00 Док.сериал «Мир 
животных»

02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотников 
за привидениями» (1)

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

06.45 М/сериал «Губка Боб 
Квадратные штаны» (1)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 
Репортер

07.35, 08.35, 19.25, 00.35 
Погода

09.00, 15.50 Сериал «Моло-
дожены 2» (1)

10.00 Сериал «Папины 
дочки» (1)

13.55 М/сериал «Приключе-
ния Джеки Чана» (1)

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
17.55 Сериал «Воронины» 

(1)
19.20, 00.30 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

22.00 Кухня на двоих
23.05 Сериал «Счастливы 

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

(2)
01.30 Сериал «Сердцеедки» 

(1)
02.15, 03.15 Зона ночи
02.20 Семеренки
03.20 Українцi Любов
04.15, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.20 Сумний П’єро
04.45 Кохання всього життя

СтБ
05.40 «Документальный 

детектив»
06.10, 02.05 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
07.55, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.55, 19.15 Сериал «Кара-

мель» (1)
09.55 «Спасите нашу 

семью»
11.45 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам» (1)
13.45 «Битва экстрасенсов. 

Война титанов»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.15 «Звездная жизнь. Не 

родись красивой»
21.20 «Звездная жизнь. За-

ложницы эпизодов»
22.40 «Звездная жизнь. 

Дети-актеры-2»
00.05 «Параллельный 

мир»
01.10 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.35 «Вiкна-Спорт»
03.45 Сериал «Галина» (2)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фильм ы
07.00, 16.00 Страна советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «Пари» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Двое под одним 

зонтом» (1)
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Валерий 
Золотухин

15.20, 03.00 Линия пове-
дения (1)

17.55, 02.30 Реальный 
мир (1)

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.40, 05.00 Наш мир - всег-
да ли он был таким? (1)

22.50 Кинофан: Х/ф «Хоро-
ший, плохой, злой» (1)

03.25 Кинофан: Х/ф «Охот-
ники за сокровищами 
затопленных городов» (1)

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

248 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 101 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 9 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 59 с. (1)

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

9 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

249 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

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

+1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 9 с. (3)

00.25 Дом-2. Спецвыпуск
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
05.00, 05.10, 11.10 Сериал 

«Висяки - 2» (1)
05.45 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 Со-

бытия Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

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

«След» (1)
09.00, 23.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
10.00, 22.00 Сериал «Крими-

нальная полиция» (1)

12.10, 04.20 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 03.45 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
00.00 Сериал «100 вопро-

сов» (2)
01.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.50 Х/ф «Детские игры 

- 2» (3)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 
02.55, 03.35, 04.35 «Об-
зор прессы»

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

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

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

16.15 «Кино с Яниной Со-
коловой»

17.25, 04.40 «Сканер»
18.15, 03.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Энергонадзор»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
05.45 «Легенды уголовного 

розыска»
06.45 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.55, 

04.30 «Свiдок»
09.00 Сериал «Шатун»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.25 Х/ф «Фара» (1)
17.05 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (1)
18.30 «Легенды уголовного 

розыска». Охотники на 
Хрущева

22.40 Сериал «Кримина-
листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Акулы - 3» (2)
02.25 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе»(1)
04.00 «Речовий доказ»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фильм  «Малень-

кие Эйнштейны» (1)
08.35 М/фильм ы
09.00, 16.00 «Одень меня, 

если сможешь»
10.00, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 19.00 Сериал «Закры-

тая школа»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

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

11 Канал
05.05 Сериал «Последний 

аккорд»
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотников 
за привидениями»

06.40, 07.40 Подъем
06.45 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.15, 02.15, 
04.30 канала

09.00, 15.50 Сериал «Моло-
дожены 2»

10.00 Сериал «Папины 
дочки»

13.55 М/сериал «Приключе-
ния Джеки Чана»

14.15 «36,6»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 Пираньи
21.00 «Respect TV»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»

22.20 «Васильевский 
остров»

23.05 Сериал «Счастливы 
вместе»

00.40 Служба розыска 
детей

00.45 Сериал «Затерянные»
01.30 Сериал «Сердцеедки»
02.45 Семеренки
03.15 Зона ночи
03.20 Українцi Любов
04.15 Зона ночi Культура

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

Люся»
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 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Шаповалов»
21.15 Сериал «Дорога на 

остров Пасхи»
22.10 «Пятая графа. Эми-

грация»
23.05 Сериал «Каменская»
00.00 «Вести+»
00.20 Ночное шоу «Про-

филактика»
01.20 Вести.ru
01.35 Х/ф «Золотая мина». 1с
02.55 Новости культуры
03.20 «Натурщица для 

гения»

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

Мухтара-2»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 Дачный ответ
10.25 «Медицинские тайны»
11.00 Сериал «Опергруппа-2»
12.35 «До суда»
13.30 Суд присяжных
14.35, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
15.30, 03.20 «Судебный 

детектив»
16.40 Сериал «Литейный»
18.35 Сериал «Агент особо-

го назначения-2»
19.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-3»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат»
23.40 Своя игра
00.25 Сериал «Глухарь. Про-

должение»
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 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.20, 02.25 Сериал «Сердце 

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

девочками»
19.00, 01.00 «Давай по-

женимся!»
20.00, 03.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дом образ-

цового содержания»
22.35 «Человек и закон»
23.45 Ночные новости
00.05 Проект «Их Италия»

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

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

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

девочками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00, 00.05 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 Сериал «Дом об-

разцового содержания»
19.30 «Человек и закон»
20.20 Ночные новости
20.45 Проект «Их Италия»
21.35 Х/ф «Обезьянья кость»
23.00 Х/ф «Вчера, сегодня и 

всегда»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фильм ы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот». 5 с.
10.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 9 с. «Чужое 
лицо»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Продление рода»
15.00, 02.00 Сериал «Крот». 

6 с.
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Крова-

вый круг». 2 с.
19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 10, 03.00 с. 
«Скорпион в мешке»

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

путешествие на кар-
тошку»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Про мир с Мридулой 

Гош
09.30 Здоровая жизнь с 

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

большая бомба в мире
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
16.15 SOS
17.15 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

19.30 Экономическая 
программа «Свободные 
люди»

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

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

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Инспектор уго-

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

События
10.50 Х/ф «Мужская женская 

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

Чуваши»
14.30 Сериал «Мужская 

работа-2»
15.30 Клуб юмора
17.15 Порядок действий. 

«Свадебный переполох»
17.50 Сериал «Любовь на 

острие ножа»
19.15 Д/ф «Моссад: лицен-

зия на убийство»
20.05 Сериал «Зверобой-3»
22.50 События. 25-й час
23.25 «Культурный обмен»
23.55 Х/ф «Королевский 

дворец»
01.55 Сериал «Тайны при-

роды»
04.10 Д/ф «Стакан для 

звезды»

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Не имей сто 

рублей...» (1)
06.50 Х/ф «Приключения 

Кроша» (1)
08.25 Х/ф «Назначение» (1)
10.00 Х/ф «Женитьба» (1)
11.40 Х/ф «Летучая мышь» (1)
14.20 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (1)
15.55 Х/ф «Дорогая Елена 

Сергеевна» (1)
17.45 Х/ф «Пядь земли» (1)
19.25 Х/ф «Торпедоносцы» (1)
21.10 Х/ф «Сильва» (1)
00.05 Х/ф «Заложница» (1)
01.35 Х/ф «Чужая жена и 

муж под кроватью» (1)
02.40 Киноляпы
03.20 Саундтреки
04.20 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Флэйм и Цитрон»
11.20, 19.20, 03.20 Драма 

«Воскресение»
13.00, 21.00, 05.00 Триллер 

«Конкретный бизнес»
14.40, 22.40, 06.40 Драма 

«Генсбург. Любовь 
хулигана»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Волны черного моря». 
2 с.. «Белеет парус 
одинокий»

06.10, 10.10, 14.10 М/фильм  
«Котенок по имени 
гав». 4 с.. «Сборник М/
фильм ов»

07.00 М/фильм  «Черный пи-
рат». 20, 11.00 с.. М/фильм  
«Скоро будет дождь». М/
фильм  «Иванушко»

08.00 М/фильм  «Уроки те-
тушки совы. Азбука без-
опасности на дороге». 
9-12, 12.00 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

15.00 Х/ф «Волны черного 
моря». 3 с.. «Белеет 
парус одинокий»

16.05 М/фильм  «Котенок 
по имени гав». 5 с.. 
«Сборник М/фильм ов»

17.00 М/фильм  «Черный 
пират». 21 с.. М/фильм  
«Сын камня». М/фильм  
«Жадный Кузя»

18.00 М/фильм  «Уроки 
тетушки совы. Мои 
домашние питомцы». 
1-5 с.. М/фильм  «Четыре 
монеты»

наше КИно
07.00 Х/ф «Герой нашего 

времени («Максим Мак-
симыч», «Тамань»)»

09.00 Х/ф «Путешествие в 
другой город»

11.00 Х/ф «Исчезновение»
13.00 Х/ф «Сильные духом». 

2 с.
14.40 Х/ф «Никто не заменит 

тебя»
16.00 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 

путь познания». 1 с.
17.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 

путь познания». 2 с.
19.00 Х/ф «Полковник в 

отставке»
21.00 Х/ф «Восточный роман»
23.00 Х/ф «Я - актриса»
01.00 Х/ф «Бесприданница»
02.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
04.00 Х/ф «Транзит». 1 с.
05.30 Х/ф «Транзит». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Турне»
08.00 Х/ф «Воображаемая 

жизнь ангелов»
10.00, 02.00 Х/ф «Сердцеед»
12.00, 04.00 Х/ф «Неулови-

мый Люк»
14.00 Х/ф «Белый материал»
16.00 Х/ф «Стая»
18.00 Х/ф «Я объявляю 

войну»
20.00 Х/ф «Зануда»
22.00 Х/ф «Неудачники»
00.00 Х/ф «Убежище»

ноСтальГИЯ
05.00 «Экспедиция в ХХI 

век» «Пришельцы идут 
на контакт»

06.00 Концерт «В вечерний 
час»

06.30, 12.30, 18.30, 00.30 М/
фильм  «Приключения 
капитана Врунгеля»

06.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». 2 с.

08.00 Встреча с Эльдаром 
Рязановым. 2 часть

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рождённые в СССР»

10.00 «Звуковая дорожка в 
Кремле»

11.00 Д/ф «Первый прези-
дент». 1 ч. «Быть самим 
собой»

12.00 Фильм-концерт 
«Ритмы эстрады»

12.45 Х/ф «Собака на сене». 1 с.
14.00 «Голубой огонек»
16.00 Фильм-концерт «Все 

клоуны» «Сегодня и 
ежедневно»

17.00 Д/ф «Первый пре-
зидент». 2 ч. «Человек 
планеты»

18.00 «ША!» Школа астро-
логии»

18.45 Х/ф «Собака на сене». 2 с.
20.00 Концерт «Музыка и 

мода»
22.00 «Народный артист 

СССР Василий Мерку-
рьев»

23.00 «С утра пораньше»
00.00 Концерт «Дружат 

дети всей земли»
00.45 Х/ф «Про Красную 

Шапочку». 1 с.
02.00 Встреча Эльдаром 

Рязановым. 1 часть
04.00 «Авторский вечер 

поэта Андрея Демен-
тьева»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 5 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита - 2». 2 
с. «Гарем для киллера», 
2 часть

21.00 Сериал «Телохрани-
тель - 3». 11 с. «Жизнь за 
сто миллионов», 3 часть

22.00 Сериал «Россия моло-
дая». 2 с. «Мужание»

23.30 Сериал «Россия 
молодая». 3 с. «Беда за 
бедой»

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 6 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита - 2». 3 
с. «Гарем для киллера», 
3 часть

03.00 Сериал «Телохрани-
тель - 3». 12 с. «Жизнь за 
сто миллионов», 4 часть

TV 1000
03.00 Вестерн «Непро-

щенный»
05.20 Боевик «Баллистика. 

Экс против Сивер»
07.00 Комедия «Силы 

природы»
09.00 Комедия «Сказки 

стриптиз-клуба»
11.00 Боевик «Час рас-

платы»
13.10 Комедия «Буги-вуги»
15.00 Драма «Наперекор 

судьбе»
17.00 Приключения «Трое 

в каноэ»
19.00 Криминальное кино 

«Отступники»
22.00 Приключения «Вы-

жить»
00.30 Боевик «Голубая 

сталь»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галактиче-

ский футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/сериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сила» (1)

08.00 Сериал «Золото 
скифов» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.00 «Про-

спорт»
09.20, 21.20 «Дневники рал-

ли «Шелковый путь»
09.25 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00 Х/ф «Побег» (1)
12.00, 12.35, 13.00, 13.35 

Сериал «Следаки» (1)
14.00, 15.00 Сериал «Мо-

сква. Три вокзала» (1)
16.00 «Тайны мира. Правда 

об НЛО»
17.00 «Апокалипсис». 

Фильм 3 Солнце»
18.00 «Броня России»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
21.25 «Улетное видео по-

русски»
22.00, 23.00 Сериал «Се-

кретные материалы-3» 
(2)

00.05 Х/ф «Человек из 
будущего» (3)

01.50 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

02.45 «Звезды в опере»

TV1000 AcTIon
04.00 Комедия «Сбрось 

маму с поезда»
06.00 Боевик «Полководцы»
08.10 Боевик «Тайная 

война»
10.00 Боевик «Предельная 

глубина»
11.50 Драма «Война Харта»
14.10 Фильм ужасов «Аку-

лозавр»
15.50 Драма «Бобби»
18.00 Боевик «Вавилон н.э.»
20.00 Драма «Фарго»
22.00 Научная фантастика 

«Существо»
00.00 Мягкая эротика «Воз-

вращение Джули»
01.20 Мягкая эротика «Сек-

суальные штучки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.00 Сериал «Охотни-

ки за бриллиантами», 5 с.
04.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей 
3», 3 с.

05.45, 10.55, 13.05, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в кино»

05.50, 02.25 Х/ф «Незначи-
тельные подробности 
случайного эпизода»

06.20 Боевик «Антикиллер»
08.10 Комедия «Тракто-

ристы»
09.35 Мелодрама «Танц-

площадка»
12.00 Сериал «Как закаля-

лась сталь», 5 с.
13.10 Х/ф «Стихотворение»
13.30 Х/ф «Испытательный 

срок»
15.10 Комедия «Жмурки»
16.55 Х/ф «Двое»
17.20 Кинороман «Ленин в 

Париже»
20.00 Сериал «Охотники за 

бриллиантами», 6 с.
21.00 Х/ф «Зелёные поля»
21.35 Трагикомедия «Ви-

дримасгор, или История 
моего космоса»

22.55 Трагикомедия «Кин-
дза-дза!»

01.10 Мелодрама «Всего 
один поворот»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Х/ф «Три товарища»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Х/ф «12 стульев» 3 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Х/ф «Фонтан»
21.15 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»

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

лишнее»
08.00, 12.40, 23.30 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25, 16.00 М/сериал 

«Сандокан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Женские откро-

вения»
11.30, 22.00 Сериал «Служба 

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, 12 липня
Cхід 5.00 Захід 21.06
Тривалість дня 16.06

Схід 00.39 
Захід 15.07

Тілець

ут-1
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Телебачення

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 09.20, 

12.20, 13.35, 15.35, 00.10 
Погода

06.20 М/фильм 
06.35, 07.15 Формула любви. 

О.Сумская. 1-2 часть
07.45 Эра бизнеса
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30 Д/ф «Физика на фоне 

джаза». Ф.2 «Террор»
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.10 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.00, 21.20 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55 Окраина
13.45 Д/ф «Орбита 

М.Поплавского»
14.35 Наша песня
15.20 Euronews
15.25, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40, 02.50 Х/ф «Освобож-

дение» 5,6с. (1)
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.40 Дорогами Украины
19.00 «Хазанову 60 лет». 

Бенефис
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.00 Итоги
01.40 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

05.20 Книга.ua

Канал «1+1»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 М/сериал «Король-
лев. Тимон и Пумба» (1)

08.00, 16.20 Сериал «Днев-
ник доктора Зайцевой»

09.05, 03.40 Сериал «Пари-
жане» (1)

10.05 «Их нравы»
10.50 «Абсолютная пере-

мена - 3»
11.50 «Я люблю Украину-3»
13.05 «Десять шагов к 

любви - 2»
14.15, 15.15, 04.25, 05.15 Се-

риал «Метод Лавровой»
17.25 «Не ври мне»
18.25 «Семейные мело-

драмы»
20.15 Х/ф «Хищник» (2)
22.25 Х/ф «Хищник-2» (2)
00.35 Х/ф «Путь воина» (2)
02.20 Х/ф «Кунг По: кулак 

атакует» (2)

Интер
05.05 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.30, 07.10 Утро с ИНТЕРом
07.00 «Новости»
07.30, 08.00, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
07.35, 08.10, 08.35 «Утро с 

ИНТЕРом»
08.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Семин»
12.15 Сериал «Судмедэк-

сперты»
13.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским 2»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Чокнутая»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Ласточкино 

гнездо» (1)
22.30 «Большая политика с 

Евгением Киселевым»
02.00 Х/ф «Берия»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.25, 01.35, 02.50 

Погода
05.20, 02.25 Факты
05.35 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.25 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, 19.25 Чрезвычайные 

новости с К.Стогнием
10.30, 16.25 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-8»

12.45 Факты. День
13.05, 20.10 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.15 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
22.10 Джентельмены 

на даче
23.20 Сериал «Алькатрас»
00.15 Голые и смешные
01.40 Сериал «Жены футбо-

листов-4»
02.55 Сериал «Кости-5»
03.40 ПроЦiкаве
04.30 Свiтанок

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 «Мир увле-

чений»
10.30 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 12 часть

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 «Навстречу 

жизни» 1 категория
16.35, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
16.55 «Медицинский теле-

журнал»
17.15 «Вкусы культур»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 Док.сериал «Тайны 

фокусов»
23.25 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 13 часть

00.15 Док.сериал «Мир 
животных»

01.10 «Сад. Огород. 
Цветник»

03.00 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

новый Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.45 Служба розыска 

детей
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями» 
(1)

06.35, 07.05, 07.40, 08.45 
Подъем

06.40 М/сериал «Губка Боб 
Квадратные штаны» (1)

07.30, 08.30, 19.00, 00.40 
Репортер

07.35, 08.35, 19.25, 01.00 
Погода

09.00, 15.50 Сериал «Моло-
дожены 2» (1)

10.00 Сериал «Папины 
дочки» (1)

13.55 М/сериал «Приклю-
чения Джеки Чана» (1)

14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
17.50 Сериал «Воронины» 

(1)
19.20, 00.55 Спортрепортер
19.30 Пираньи
21.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины» (1)
23.40 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
01.05 Сериал «Затерянные» 

(2)
01.50 Сериал «Сердцеед-

ки» (1)
02.35, 03.25 Зона ночи
02.40 Пристрастi навколо 

символiки
03.00 Справа про 

воз’єднання
03.30 Четверта хвиля
04.50, 05.30 Зона ночi 

Культура
04.55 Обожнювана
05.20 Софiя - дитя кохання

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.10 Х/ф «Семь нянек» (1)
07.35 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (1)
09.15 «Зваженi та щасливi»
17.45, 22.00 «Вiкна-Новини»
17.55 «Правила жизни. Кон-

сервированная ложь»
18.55 «Правила жизни. 

Сладости: горькая 
правда»

19.55 «Один за всех»
22.25 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам» 
(1)

00.25 Х/ф «Дочка» (1)
02.15 «Вiкна-Спорт»
02.25 Х/ф «Сказки... сказки...

старого Арбата» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.50 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фильм ы
07.00, 16.00, 04.15 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «Пари» 

(1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (1)

14.00 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Валерий 
Золотухин

15.20, 01.50 Линия по-
ведения (1)

17.55, 01.20 Реальный 
мир (1)

20.00 Социальный статус: 
ваши права

21.40 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Эдуард Хиль

22.45 Кинофан: Х/ф «Охот-
ники за сокровищами 
затопленных городов» (1)

02.15 Кинофан: Х/ф «Отряд 
«Дельта» (2)

05.00 Страна вулканов
05.25 Чудаки

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

249 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 102 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 10 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 60 с. (1)

12.15 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30, 19.25 Даешь 

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

10 с. (1)
15.05 Сериал «Ранетки» 

250 с. (1)
16.00, 22.30 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.30 Сериал «Моя пре-

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

йцев +1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 10 с. (3)

00.25 Дурнев + 1
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

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

(1)
09.00 Сериал «Супруги» (1)
10.00 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
11.10, 05.10 Сериал «Висяки 

- 2» (1)
12.10, 04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.45 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00 Сериал «Интерны» (1)
23.10 Открытие Одесского 

международного кино-
фестиваля

00.10 Сериал «100 вопро-
сов» (2)

01.10 Сериал «Мёрси» (2)
02.00 Х/ф «Детские игры 

- 3» (3)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

15.15 «Сканер»
16.15 «Лесной патруль»
17.25, 04.40 «Не первый 

взгляд»
18.10 «Окно в Европу»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Акцент»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
03.40 «Жизнь интересна»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Х/ф «Каждый деся-

тый» (1)
08.30, 19.00, 01.35, 03.40 

«Свiдок»
09.00 Сериал «Шатун»
11.00 Сериал «CSI: Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.30 Сериал «Литейный»
15.30 Х/ф «Шестой» (1)
17.15 Х/ф «Пленный»
19.30 Сериал «1942»
23.30 Х/ф «В аду» (3)
02.05 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне» (1)
04.10 «Агенты влияния»
05.00 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фильм  «Малень-

кие Эйнштейны» (1)
08.35 М/фильм ы
09.00, 16.00 «Одень меня, 

если сможешь»
10.00, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00 «Давай поженимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00 Сериал «Закрытая 

школа»
17.00 «Секреты судьбы»
19.00 «Шикарная жизнь»
20.00 «КВН»
22.40 «Женская лига»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

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

11 Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Служба розыска 

детей
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/сериал «Новые 

приключения охотни-
ков за привидениями»

06.35, 07.40 Подъем
06.40 М/сериал «Губка Боб 

Квадратные штаны»
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.40, 05.00 
канала

07.30 «Мой малыш»
09.00, 15.50 Сериал «Моло-

дожены 2»
10.00 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 М/сериал «Приклю-

чения Джеки Чана»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.50 Сериал «Воронины»
19.30 Пираньи
21.00 Тележурнал 

«Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Всё для тебя»
22.50 «Лучшие»
23.20 «Днепровская лига 

КВН. 1/8 финала»
00.20 «Просто собака»
01.05 Сериал «Затерянные»
01.50 Сериал «Сердце-

едки»
02.35, 03.25 Зона ночи
02.40 Пристрастi навколо 

символiки
03.00 Справа про 

возєднання
03.30 Четверта хвиля
04.50 Зона ночi Культура

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

Люся»
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 Ток-шоу «С новым 
домом!»

11.45 Ток-шоу «О самом 
главном»

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

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

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Х/ф «Удиви меня»
21.15 Открытие ХХI 

Международного 
фестиваля «Славянский 
базар в Витебске»

23.05 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка»

01.10 Вести.ru. Пятница
01.35 Х/ф «Золотая мина». 

2с
02.45 Х/ф «Странные 

взрослые»

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

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

Сегодня
09.25 «Собственная 

гордость»
10.25 Спасатели
11.00 Сериал «Опергруп-

па-2»
12.35 «До суда»
13.30 Суд присяжных
14.35, 17.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
15.35, 03.00 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

16.45 «Женский взгляд»
18.35 Сериал «Агент особо-

го назначения-2»
20.25 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу
21.15 Сериал «Адвокат»
23.10 «Ахтунг! Руссиш!»
00.05 «Таинственная 

Россия: Западный Саян. 
Покинутая обитель вне-
земной цивилизации?»

01.00 Х/ф «Одиночка»
04.00 «Судебный детектив»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Сериал «Сердце 

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

девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние 

РЕспублики: Владимир 
Матецкий»

23.50 Х/ф «Пропавший без 
вести»

02.50 Х/ф «Будь здоров, 
дорогой!»

04.10 Х/ф «Лето было 
только день»

Первый Канал. СнГ
02.00, 16.05 «Поле чудес»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.05 «Доброе утро»
06.35 Контрольная закупка
07.00 «Жить здорово!»
08.00 Модный приговор
09.20 Сериал «Сердце 

Марии»
10.20 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.25 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние Новости
15.35 «Между нами, 

девочками»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «ДОстояние 

РЕспублики: Владимир 
Матецкий»

20.25 Х/ф «Пропавший без 
вести»

23.10 Х/ф «Мелинда и 
Мелинда»

00.45 Х/ф «Лето было 
только день»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фильм ы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот». 6 с.
10.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала-4». 10 с. 
«Скорпион в мешке»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Х/ф «Сентименталь-

ное путешествие на 
картошку»

15.00, 02.00 Сериал «Крот». 
7 с.

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Крова-
вый круг». 3 с.

19.00, 00.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 11, 03.00 с. 
«На рельсах»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30 Экономическая 

программа «Свободные 
люди»

10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

14.15 Лекции и события
16.15 SOS
17.15 Цивилизация. 

Сыщик Карацупа. 
Рождение мифа

19.30 Революция на 
диване

21.00 Кабаре Веселый 
ПесецЪ

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

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Будни уголовно-

го розыска»
09.05 «Культурный обмен»
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Х/ф «Неслужебное 

задание»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.15 «Лица России. 

Шорцы»
14.30 Сериал «Мужская 

работа-2»
15.30 Клуб юмора
16.50 «Петровка, 38»
17.15 Х/ф «Внимание, 

цунами!»
19.15 Д/ф «Знаки судьбы»
20.55 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
22.50 События. 25-й час
23.25 Х/ф «Настоящая 

МакКой»
01.25 Сериал «Тайны при-

роды»
03.25 Д/ф «Теория смерти»

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Женитьба» (1)
07.00 Х/ф «Кортик» (1)
08.35 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (1)
09.55 Х/ф «Не имей сто 

рублей...» (1)
11.35 Х/ф «Сильва» (1)
14.25 Х/ф «Торпедоносцы» 

(1)
16.15 Х/ф «Заложница» (1)
18.00 Х/ф «Слушать в от-

секах» (1)
20.50 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова» (1)
22.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (1)
00.00 Х/ф «Большая семья» 

(1)
01.40 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» (1)
03.10 Киноляпы
04.00 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Шекспир по новому: 
Много шума из ничего»

10.40, 18.40, 02.40 Комедия 
«Троцкий»

12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Край»

14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Однажды в Марселе»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Волны черного моря». 
3 с.. «Белеет парус 
одинокий»

06.05, 10.05, 14.05 М/фильм  
«Котенок по имени 
гав». 5 с.. «Сборник М/
фильм ов»

07.00 М/фильм  «Черный 
пират». 21, 11.00 с.. М/
фильм  «Сын камня». М/
фильм  «Жадный Кузя»

08.00, 12.00 М/фильм  «Уро-
ки тетушки совы. Мои 
домашние питомцы». 
1-5 с.. «Сборник М/
фильм ов»

15.00 Х/ф «Волны черного 
моря». 4 с.. «Белеет 
парус одинокий»

16.00 М/фильм  «Воз-
вращение блудного 
попугая». 1 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

17.00 М/фильм  «Черный 
пират». 22 с.. М/фильм  
«Сын камня и великан». 
М/фильм  «Наследство 
волшебника Бахрама»

18.00 М/фильм  «Уроки 
тетушки совы. Мои до-
машние питомцы». 6-11 
с.. М/фильм  «Тигренок 
на подсолнухе»

наше КИно
07.00 Х/ф «Полковник в 

отставке»
09.00 Х/ф «Восточный 

роман»
11.00 Х/ф «Я - актриса»
13.00 Х/ф «Бесприданница»
14.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
16.00 Х/ф «Транзит». 1 с.
17.30 Х/ф «Транзит». 2 с.
19.00 Х/ф «Гадюка»
21.00 Х/ф «Сам я - вятский 

уроженец». 2 серии
23.00 Х/ф «Сицилианская 

защита»
01.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего бомбар-
дировщика»

02.30 Х/ф «Штормовое 
предупреждение»

04.00 Х/ф «О любви»
05.30 Х/ф «Все наоборот»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Белый материал»
08.00 Х/ф «Стая»
10.00, 02.00 Х/ф «Я объ-

являю войну»
12.00, 04.00 Х/ф «Зануда»
14.00 Х/ф «Неудачники»
16.00 Х/ф «Убежище»
18.00 Х/ф «Фея»
20.00 Х/ф «Блондинка с 

обнаженной грудью»
22.00 Х/ф «Кошмар за стеной»
00.00 Х/ф «Вечернее 

платье»

ноСтальГИЯ
05.05 Д/ф «Первый прези-

дент». 1 ч. «Быть самим 
собой»

06.00 Фильм-концерт 
«Ритмы эстрады»

06.30, 12.30, 18.10, 00.30 М/
фильм  «Приключения 
капитана Врунгеля»

06.45 Х/ф «Собака на сене». 1 с.
08.00 «Голубой огонек»
09.00, 15.00, 03.00 «Рождён-

ные в СССР»
10.00 Фильм-концерт 

«Все клоуны» «Сегодня 
и ежедневно»

11.00 Д/ф «Первый пре-
зидент». 2 ч. «Человек 
планеты»

12.00 «ША!» Школа астро-
логии»

12.45 Х/ф «Собака на сене». 2 с.
14.00 Концерт «Музыка 

и мода»
16.00 «Народный артист 

СССР Василий Мерку-
рьев»

17.00 «Человек и закон»
17.30 «Утренняя почта»
18.30 Фильм-спектакль 

«Сказочное путеше-
ствие мистера Бильбо 
Беггинса, Хоббита, че-
рез дикий край, черный 
лес, за туманные горы. 
Туда и обратно»

19.40 «Это было, было... 
Вальс о вальсе»

20.00 Д/ф «Анна Герман. 
Судьба и песни»

21.00 «Колба времени»
22.00 «Взгляд»
23.00 «Экспедиция в ХХI 

век» «Пришельцы идут 
на контакт»

00.00 Концерт «В вечерний 
час»

00.45 Х/ф «Про Красную 
Шапочку». 2 с.

02.00 Встреча с Эльдаром 
Рязановым. 2 часть

04.00 «Звуковая дорожка в 
Кремле»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 6 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита - 2». 3 
с. «Гарем для киллера», 
3 часть

21.00 Сериал «Телохрани-
тель - 3». 12 с. «Жизнь за 
сто миллионов», 4 часть

22.00 Сериал «Россия 
молодая». 3 с. «Беда за 
бедой»

23.30 Сериал «Россия мо-
лодая». 4 с. «Страшней», 
чем шторм»

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 7 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита - 2». 4 
с. «Гарем для киллера», 
4 часть

03.00 Сериал «Паутина». 1 
с. «Ловушка», 1 часть

TV 1000
03.00 Комедия «Силы 

природы»
05.00 Боевик «Час расплаты»
07.10 Комедия «Чего хотят 

женщины»
09.25 Приключения «Трое 

в каноэ»
11.10 Драма «Наперекор 

судьбе»
13.10 Комедия «Спокойной 

ночи»
15.00 Драма «Грозовой 

перевал»
17.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
19.00 Драма «Тренер Картер»
21.20 Боевик «Голубая 

сталь»
23.10 Боевик «Бегущий 

человек»
01.00 Драма «Харви Милк»

«2+2»
06.00 М/сериал «Галакти-

ческий футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/сериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сила» (1)

08.00 Сериал «Золото 
скифов» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 00.00 «Проспорт»
09.20, 21.20 «Дневники рал-

ли «Шелковый путь»
09.25 Х/ф «Игра в четыре 

руки» (1)
11.50, 12.25, 12.50, 13.25 

Сериал «Следаки» (1)
13.50 Сериал «Москва. Три 

вокзала» (1)
14.50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» (1)
15.50 «Тайны мира.Царство 

мертвых»
16.50 «Апокалипсис». 

Фильм 4 Вселенная»
17.50 «Броня России»
18.50 Чемпионат Украины 

по футболу. 1 Тур. 
«Волынь» - «Карпаты».
Прямая трансляция

21.25 «Улетное видео по-
русски»

22.00, 23.00 Сериал 
«Секретные материа-
лы-3» (2)

00.05 Х/ф «Чернокнижник» 
(3)

01.55 Х/ф «Чужой против 
чужого» (3)

03.25 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

04.20 «Звезды в опере»
05.30 М/фильм ы

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Полко-

водцы»
06.10 Боевик «Предельная 

глубина»
08.00 Боевик «Орки»
09.50 Драма «Бобби»
12.00 Боевик «Вавилон н.э.»
14.00 Драма «Защита 

Лужина»
16.00 Фильм ужасов «1408»
18.00 Триллер «Монстры»
20.00 Научная фантастика 

«Существо»
22.00 Драма «Исчезнове-

ние Элис Крид»
00.00 Мягкая эротика «Сек-

суальные штучки»
01.30 Мягкая эротика «Кар-

тинки в журнале»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.00 Сериал «Охот-

ники за бриллиантами», 
6 с.

04.50 Сериал «Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей 
3», закл

05.45, 10.55, 12.55, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.50 Х/ф «Стихотворение»
06.10 Трагикомедия «Ви-

дримасгор, или История 
моего космоса»

07.30 Драма «Нормандия-
Неман»

09.30 Мюзикл «Душа»
12.00 Сериал «Как закаля-

лась сталь», закл
13.00 Х/ф «Двое»
13.20 Кинороман «Пере-

кличка»
15.15 Мелодраме «Мне не 

больно»
17.00 Мюзикл «Поездки на 

старом автомобиле»
18.25 Х/ф «Зелёные поля»
20.00 Сериал «Охотники за 

бриллиантами», 7 с.
21.00 Драма «Живи и 

помни»
22.40 Комедия «Старики-

разбойники»
00.10 Комедия «Весенние 

голоса»
01.20 Кинороман «Па-

цаны»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Цирк»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой домой
09.35 Х/ф «12 стульев» 4 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Х/ф «Женщина, кото-

рая поет»
21.15 Х/ф «Шаг навстречу»

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

лишнее»
08.00, 12.40, 00.00 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

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

21.50 Все про все
09.05, 13.15, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.25, 16.00 М/сериал 

«Сандокан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Трудный вопрос»
11.30 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Лица вещей»
20.20 «Тур-Гламур»
21.05 Разговоры про это
22.00 Х/ф «Страховой 

агент»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Кабмин на 
связи 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Позиция
19:50 – 20:00 Мой город

трК «КрИворІЖЖЯ»

П’ятниця, 13 липня
Cхід 5.01 Захід 21.05
Тривалість дня 16.04

Схід ... 
Захід 16.09

ТілецьАндрій, Варфоломей, Фома, Матфей, Сімон, Сафроній
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трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 11.50, 

13.35, 15.10, 21.40, 23.40 
Погода

06.10 М/фильм 
06.20 Мир Православия
07.00, 23.45 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.35 Шустер-Live
09.20 Школа юного супе-

рагента
10.45 Народный список
12.05, 03.35 Х/ф «Воры в 

законе»
13.50 10+10. Украина - 

Грузия
15.00 Зеленый коридор
15.15 В гостях у Д.Гордона
17.05 Золотой гусь
17.35 Формула любви
18.20 Бенефис Ю.Гальцева 

и Е.Воробей
20.50 Мегалот
20.55, 01.55 Обратная 

связь
21.00, 01.20 Итоги дня
21.30, 01.50 Кабмин: со-

бытия недели
21.50 Место встречи
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.20 Эксперт на связи
00.15 Ювелир ТВ
02.00 Сериал «Сержант 

Рокка» (2)
05.00 Свет
05.20 Окраина

Канал «1+1»
06.00 М/фильм  «Смурфы» 

(1)
06.40 «Настоящие врачи 

- 2»
07.40 «Кулинарные курсы 

с Юлией Высоцкой»
08.05 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10 М/сериал «Русалоч-

ка - 3» (1)
10.35 М/сериал «Король-

лев. Тимон и Пумба» (1)
11.00, 05.20 «Мир наи-

знанку - 3»
12.20 «Большая разница 

по-украински»
13.15 Х/ф «Мымра» (1)
15.05 Х/ф «История весен-

него призыва» (1)
17.10 Сериал «Гаишники»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Х/ф «Жена генерала» 

(1)
00.00 Х/ф «Хищник» (2)
02.10 Х/ф «Хищник-2» (2)
03.50 Х/ф «Путь воина» (2)

Интер
05.40 «Парк автомобиль-

ного периода»
06.05 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
09.20 «Городок «
10.00 «Орел и Решка»
11.05 «Самый умный»
13.00 Х/ф «Не отрекаются 

любя» (1)
17.00 «Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала 2011»»

19.00 «Рассмешить 
комика»

20.00, 01.50 «Подроб-
ности»

20.30 «Вечерний Киев»
22.25 Вечер бокса. Дэвид 

Хэй - Дерек Чисора
02.20 Х/ф «Парень с 

Марса» (2)
03.50 Д/ф «Жадность. 

Сколько стоит жизнь»

ICTV
05.05, 05.40 Погода
05.10 Факты
05.45 Другой футбол
06.15 Козырная жизнь
07.00, 01.35 Сериал «Поли-

цейская академия»
08.55 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.30 Стоп-10
12.30 Провокатор. Спец-

выпуск
13.25 Спорт
13.30 Твой счет
14.30 Смотреть всем!
15.30 Х/ф «Смерти во-

преки»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер

19.00 Сериал «Операция 
«Горгона»

22.50 Наша Russia
23.45 Сериал «Тринад-

цатый»
03.05 Удержаться в 

кресле
04.55 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

тележурнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Док.сериал «Удиви-

тельный мир автомоби-
лей» 13 часть

11.20 «Сад. Огород. 
Цветник»

11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.40 Х/ф «Путёвка в 

жизнь» 1 категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 Док.сериал «Тайны 

фокусов»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Д/ф «Возвращение в 

отчий дом»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 Д/ф «Євген Дес-

лав. Фантастична 
мандрiвка»

23.00 «Моє весiлля»
23.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Док.сериал
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.30 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
07.05 Снова вместе
09.00 М/сериал «Утиные 

истории» (1)
09.35 М/сериал «Пингви-

ны из Мадагаскара» (1)
10.00 КабриоЛето
11.05 Пикник
12.05 Новый взгляд
13.10 Кухня на двоих
14.10 Скетч-шоу «Красот-

ки» (1)
14.45 Х/ф «Французский 

поцелуй» (1)
17.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины» (1)
19.45 Сериал «Бальзаков-

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

00.00 Х/ф «Любители со-
бак» (1)

02.00 Спортрепортер
02.05 Сериал «Сердцеед-

ки» (1)
03.40, 04.40 Зона ночi
03.45 Де ти, Україно?
04.45 Вище неба
05.15, 05.35 Зона ночi 

Культура
05.20 Мовчазне божество

СтБ
05.40 «Наши любимые М/

фильм ы: приключения 
капитана Врунгеля» (1)

06.30 Х/ф «Новогодние 
приключения Маши и 
Вити» (1)

07.50 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвiст»
10.55 Х/ф «Безумно влю-

бленный» (1)
13.05 «Невероятная 

правда о звездах»
15.55 «Звездная жизнь. Не 

родись красивой»
16.55 «Звездная жизнь. 

Заложницы эпизодов»
18.00 Х/ф «Узкий мост» (1)
22.15 «Моя правда. Тайная 

жизнь «Иванушек 
Интернешнл»

23.15 «Моя правда. Стас 
Пьеха. По ту сторону 
фамилии»

00.15 «Моя правда. Фаина 
Раневская»

01.15 Х/ф «Собачье серд-

це» (1)
03.35 Х/ф «Яды, или 

Всемирная история 
отравлений» (2)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.30, 15.20, 18.55, 

19.55 Погода
06.50, 08.45 М/фильм ы
07.00 Ф-стиль
07.20 Будь в курсе!
07.50, 16.05 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
09.00, 21.40 В гостях у 

Дмитрия Гордона. 
Эдуард Хиль

10.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера» (1)

14.20 За семь морей
14.55 Арт City
16.30 Дневник для роди-

телей
16.55 Концерт груп-

пы «Иванушки 
International»

18.15 Кумиры
18.30, 02.55 Социальный 

пульс выходных
19.00 Самые загадочные 

места Земли (1)
20.00, 03.20 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.30, 05.10 Уганда (1)
22.45 Кинофан: Х/ф «От-

ряд «Дельта» (2)
01.15 Кинофан: Х/ф «От-

ряд «Дельта»-2» (2)
03.50 Другие земли
04.20 Вечные источники 

энергии
04.40 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Твинисы
08.00 Телепузики
08.30 Лентяево
09.30 М/сериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.40 М/сериал «Пукка» (1)
10.10 Ералаш
10.45 Крутоны
11.15 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
13.15 Х/ф «Восточная не-

веста» (1)
15.25 Королева бала 2
16.30 Даешь молодежь!
17.00 Х/ф «Молодожены» 

(1)
18.50 Х/ф «Один дома» (1)
20.50 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.50 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.15 Х/ф «Спуск 2» (3)
01.10 Х/ф «Идеальная 

семья» (1)
02.55 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.10 События Спорт
07.15, 14.00 Сериал «Ин-

терны» (1)
08.10 Х/ф «Трудный ребе-

нок - 3» (1)
10.00 Тайны звезд
11.00, 03.50 Сериал «До-

рожный патруль - 2» (1)
16.10, 02.00 Х/ф «Эгоист» 

(1)
18.10, 19.20 Сериал «Пилот 

международных авиа-
линий» (1)

21.15 Сериал «Бежать» (1)
00.10 Сериал «Час Вол-

кова» (1)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 
13.10, 17.20, 00.35, 01.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Не первый взгляд»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10 «История успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»

17.25, 04.40 «Феерия 
путешествий»

17.45 «Драгоценности»
18.15 «Время интервью»
19.20, 23.45, 01.45, 06.00 

«Тема недели»
19.30, 02.15, 06.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.00, 05.15 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.35 «Большая 
политика»

21.40, 04.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.25 Сериал «Чисто 

английские убийства» 
(1)

09.30, 13.00 Сериал «1942»
11.30 Спецпроект «Раз-

бой в центре Киева»
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
15.00 Сериал «Эра стрель-

ца - 2»
19.00 Сериал «Тайны 

следствия - 10» (1)
23.35 «Случайный сви-

детель»
00.00 Х/ф «Неоспоримый» 

(2)
01.55 Х/ф «Жандарм и 

жандарметки» (1)
03.30 «Речовий доказ»
04.30 «Агенты влияния»
05.20 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
09.00 М/фильм  «Приклю-

чения мишек Гамми» (1)
10.00 М/фильм ы
10.20 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна» (1)
12.50 М/фильм  «Книга 

джунглей - 2» (1)
14.10 «Шикарная жизнь»
15.05 Сериал «Женщины в 

игре без правил»
20.00 Х/ф «Про любовь»
22.00 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
02.05 «Концерт Pink»
03.00 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.30 Сериал «Последний 

аккорд»
07.05 Снова вместе
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Лучшие»
11.05 Пикник
12.05 Новый взгляд
13.10 Кухня на двоих
14.10 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
14.45 Х/ф «Французский 

поцелуй»
17.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
19.45 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

00.00 Х/ф «Любители 
собак»

02.00 Спортрепортер
02.05 Сериал «Сердце-

едки»
03.40, 04.40 Зона ночi
03.45 Де ти, Україно?
04.45 Вище неба
05.15, 05.35 Зона ночi 

Культура
05.20 Мовчазне божество

Планета-СнГ
05.00, 13.30 «Вся Россия»
05.15 Х/ф «Удиви меня»
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Вести
07.15 Х/ф «Странные 

взрослые»
08.50 «В мире животных»
09.20 «Субботник»
10.20 Х/ф «Что скрывает 

любовь»
12.05, 03.40 «Роза с шипа-

ми для Мирей. Русская 
француженка»

13.20 Местное время. 
Вести-Москва

13.40 «Честный детектив»
14.10 «Искатели»
15.00, 01.55 Х/ф «На семи 

ветрах»
17.05 «Субботний вечер»
19.30 Х/ф «Мой любимый 

гений»
23.05 Фестиваль «Славян-

ский базар - 2012»
00.10 Х/ф «Только любовь»

нтв-МИр
05.05 Х/ф «Сельский врач»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Сегодня
07.20 Просто цирк
07.50 Главная дорога
08.25 «Эксклюзив»
09.20 Русская начинка
09.55 «Кулинарный по-

единок»
10.55 Квартирный вопрос
12.35 Сериал «Дорожный 

патруль-4»
14.25 «Наши» со Львом 

Новоженовым»

15.15 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-10»

16.20 «Очная ставка»
17.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память
18.25 «Самые громкие 

русские сенсации»
20.55 Ты не поверишь!
21.50 Сериал «Погоня за 

тенью»
23.40 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
00.10 Сериал «Час 

Волкова»
02.00 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая»
03.35 «Кремлевские по-

хороны»
04.25 Сериал «Адвокат»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.25 «Гении и злодеи»
06.55 Х/ф «Ботанический 

сад»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Лабиринты Григо-

рия Лепса»
12.15 Х/ф «Храни меня, 

дождь»
15.00 Футбол. Суперкубок 

России. «Зенит» - «Ру-
бин». Прямой эфир

17.00, 18.15 Х/ф «Кварти-
рантка»

19.15 «КВН». Премьер-лига
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.30 Х/ф «Летние часы»
00.35 Звезды мирового 

джаза в юбилейном 
концерте Игоря 
Бутмана

01.50 Х/ф «1000 долларов в 
одну сторону»

03.15 Х/ф «Убийство в 
Саншайн-Менор»

04.35 «Пока все дома»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Х/ф «Мужчина в 

доме»
04.15 Х/ф «Ботанический 

сад»
05.55 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «Лабиринты Григо-

рия Лепса»
09.15 Х/ф «Храни меня, 

дождь»
10.55 Сериал «Вепрь»
13.05 «КВН». Премьер-

лига
14.35 Вечерние Новости
15.00 Футбол. Суперкубок 

России. «Зенит» - «Ру-
бин». Прямой эфир

17.00 «Он вам врет!»
18.00 «Время»
18.20 «Большая разница»
19.20 Х/ф «27 свадеб»
21.10 Звезды мирового 

джаза в юбилейном 
концерте Игоря 
Бутмана

22.15 Х/ф «Чрево»
00.05 Х/ф «Пока безумству-

ет мечта»
01.20 «Жди меня»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00, 01.30 «М/фильм ы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Клинч»
10.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 8 «Сотрудник» 
1 с.

11.00 Сериал «Шериф-2». 
Фильм 8 «Сотрудник» 
2 с.

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером» Гость 
программы. Алексей 
Иващенко

13.00, 03.00 Х/ф «Король 
Лир» 1 с.

14.30 Программа «Живое 
слово»

15.00, 02.00 Сериал «Я тебя 
люблю». 9 с.

16.00, 01.00 «Американ-
ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 Сериал «Кро-

вавый круг». 4 с.
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Сыщик 

Самоваров». Фильм 1 
«Дождь» 1 с.

21.00 «Израиль за не-
делю»

22.00 Сериал «Сыщик 
Самоваров». Фильм 1 
«Дождь» 2 с.

23.00 Х/ф «Огарёва, 6»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 13.30, 04.00 Экс-

периМентальный
07.30 SOS

08.30 Вечер с Николаем 
Княжицким

10.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

12.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00 Правдивые 

истории. Побег из 
Алькатраса с.1

14.30 Эксперимент
15.30 Вокруг света
16.30 Политклуб Виталия 

Портникова
18.30 Кабаре Веселый 

ПесецЪ
20.30 Мама, я в эфире!
21.30 Лекции и события
23.30 Политическое 

платье
01.00 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Х/ф «Знахарь»

тв Центр
05.05 Марш-бросок
05.40, 08.45 Мультпарад
06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Д/ф «Горная горилла»
09.25 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина». 
1 с.

10.30, 16.30, 18.00, 22.55 
События

10.50 Городское собрание
11.35 «Сто вопросов 

взрослому»
12.15 Х/ф «Любовь с при-

вилегиями»
14.50 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботинке»
16.45 «Петровка, 38»
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока»
18.05 «Давно не виде-

лись!»
20.00 «Постскриптум»
21.00 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.15 Х/ф «Раскаленная 

суббота»
01.20 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
03.10 Д/ф «Советский кос-

мос: четыре короля»
04.15 «Мозговой штурм. 

Психология массового 
поражения»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.00 Саундтреки
06.30, 03.20 Киноляпы
07.00 Х/ф «Пена» (1)
08.30 Х/ф «Мио, мой 

Мио» (1)
10.25 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (1)
13.10 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» (1)
14.35 Х/ф «Противостоя-

ние» (1)
22.30 Х/ф «Хорошая жен-

щина» (1)
00.15 Х/ф «Вся правда о 

любви» (2)
01.50 Х/ф «Плюмбум, или 

опасная игра» (1)
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королев-
ство»

10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Париж»

12.50, 20.50, 04.50 Драма 
«Джуно»

14.30, 22.30, 06.30 Боевик 
«На линии огня»

15.25, 23.25, 07.25 Драма 
«Мужество»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Волны черного моря». 
4 с.. «Белеет парус 
одинокий»

06.00, 10.00, 14.00  
М/фильм  «Возвра-
щение блудного по-
пугая». 1 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

07.00 М/фильм  «Черный 
пират». 22, 11.00 с.. М/
фильм  «Сын камня и 
великан». М/фильм  
«Наследство волшебни-
ка Бахрама»

08.00 М/фильм  «Уроки 
тетушки совы. Мои 
домашние питомцы». 
6-11, 12.00 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

15.00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса»

16.05 М/фильм  «Воз-
вращение блудного 
попугая». 2 с. Х/ф «Не 
улетай, землянин»

17.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках»

18.10 М/фильм  «Золотая 
антилопа»

наше КИно
07.00 Х/ф «Гадюка»
09.00 Х/ф «Сам я - вятский 

уроженец». 2 серии
11.00 Х/ф «Сицилианская 

защита»
13.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего бомбар-
дировщика»

14.30 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
16.00 Х/ф «О любви»
17.30 Х/ф «Все наоборот»
19.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
21.00 Х/ф «К вам пришел 

ангел...»
23.00 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»
01.00 Х/ф «Гамлет». 1 с.
02.30 Х/ф «Здравия 

желаю!»
04.00 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 1 с.
05.30 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Неудачники»
08.00 Х/ф «Убежище»
10.00, 02.00 Х/ф «Фея»
12.00, 04.00 Х/ф «Блон-

динка с обнаженной 
грудью»

14.00 Х/ф «Кошмар за 
стеной»

16.00 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака»

18.00 Х/ф «Случайный 
роман»

20.00 Х/ф «Женщина и 
мужчины»

22.05 Х/ф «Натали»
00.00 Х/ф «Сладкое зло»

ноСтальГИЯ
05.00 Д/ф «Первый пре-

зидент». 2 ч. «Человек 
планеты»

06.00 «ША!» Школа астро-
логии»

06.30, 12.10, 00.30 М/фильм  
«Приключения капита-
на Врунгеля»

06.45 Х/ф «Собака на 
сене». 2 с.

08.00 Концерт «Музыка 
и мода»

09.00, 03.00 «Рождённые 
в СССР»

10.00 «Народный артист 
СССР Василий Мерку-
рьев»

11.00 «Человек и закон»
11.30 «Утренняя почта»
12.30 Фильм-спектакль 

«Сказочное путеше-
ствие мистера Бильбо 
Беггинса, Хоббита, 
через дикий край, чер-
ный лес, за туманные 
горы. Туда и обратно»

13.40 «Это было, было... 
Вальс о вальсе»

14.00 Д/ф «Анна Герман. 
Судьба и песни»

15.00 «Колба времени»
16.00 «Взгляд»
17.00 «До и после полу-

ночи»
18.10 «Аншлаг? Аншлаг!»
19.30 «Программа «А»
21.00 Х/ф «The Beatles: 

Help!»
23.00 Д/ф «Первый прези-

дент». 1 ч. «Быть самим 
собой»

00.00 Фильм-концерт 
«Ритмы эстрады»

00.45 Х/ф «Собака на 
сене». 1 с.

02.00 «Голубой огонек»
04.00 Фильм-концерт 

«Все клоуны» «Сегодня 
и ежедневно»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 7 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита - 2». 4 
с. «Гарем для киллера», 
4 часть

21.00 Сериал «Паутина». 1 
с. «Ловушка», 1 часть

22.00 Сериал «Россия мо-
лодая». 4 с. «Страшней», 
чем шторм»

23.30 Сериал «Россия мо-
лодая». 5 с. «Крепости 
быть !»

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 8 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита - 2». 5 
с. «Вендетта по-русски», 
1 часть

03.00 Сериал «Паутина». 2 
с. «Ловушка», 2 часть

TV 1000
03.00 Комедия «Чего хотят 

женщины»
05.20 Комедия «Дамский 

угодник»
07.00 Драма «Грозовой 

перевал»
09.00 Комедия «Спокой-

ной ночи»
10.40 Комедия «В поисках 

Галактики»
12.40 Драма «Тренер 

Картер»
15.00 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

17.00 Драма «Кроличья 
нора»

19.00 Боевик «Звёздный 
путь 7. Поколения»

21.10 Боевик «Бегущий 
человек»

23.10 Драма «Харви Милк»
01.20 Драма «Графиня»

«2+2»
08.00 М/фильм ы (1)
08.55 М/сериал «Генера-

тор Рекс» (1)

09.50 «Проспорт»
09.55 «Дневники ралли 

«Шелковый путь»
10.00 Сериал «Приключе-

ния Конана» (1)
13.00, 13.50 «Улетное 

видео по-русски»
14.45, 15.50, 16.55, 18.00 

Кинофайлы .Сериал 
«Банды» (1)

19.20 Чемпионат Украины 
по футболу. 1 Тур. 
«Динамо» - «Металург 
Донецк».Прямая транс-
ляция

21.30 Чемпионат Украины 
по футболу. 1 Тур. «Ме-
таллист» - «Ильичевец».
Прямая трансляция

23.30 Х/ф «Агент пришель-
цев» (2)

01.20 Х/ф «Игра в прятки» 
(3)

02.55 Х/ф «Человек из 
будущего» (3)

04.20 «Звезды в опере»
05.30 М/фильм ы

TV1000 AcTIon
04.00 Драма «Защита 

Лужина»
06.00 Боевик «Орки»
08.00 Боевик «Планета 

динозавров»
10.00 Фильм ужасов «1408»
12.00 Триллер «Монстры»
14.00 Боевик «Рекрут»
16.00 Боевик «Урок вы-

живания»
18.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

20.00 Драма «Заноза»
22.00 Научная фантастика 

«Особь»
00.00 Мягкая эротика 

«Картинки в журнале»
01.20 Мягкая эротика 

«Девушки соло»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Сериал «Охотники за 

бриллиантами», 7 с.
04.50 Драма «Живи и 

помни»
06.35 Киноповесть «Обо-

чина»
08.05 Комедия «Безумный 

день инженера Бар-
касова»

10.15 Х/ф «Нос»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Х/ф «Вера и Фёдор»
12.30 Драма «Вам и не 

снилось...»
14.00 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...»
15.10 Комедия «Француз»
16.50 Трагикомедия 

«Забытая мелодия для 
флейты»

20.00 Триллер «Домовой»
21.45 Комедия «Пере-

крёсток»
23.35 Х/ф «Путь в «Сатурн»
00.55 Кинороман «Шаг»

ГуМор тБ
05.00 Х/ф «Ведьма»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой домой
09.50 Х/ф «Шаг навстречу»
13.00 Гуморини iз торбини
15.00 Х/ф «Пикник»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Х/ф «Большой и 

лохматый»

mAXXI-TV
06.30, 08.35, 17.25, 00.30 

MaxxiМузыка
07.45, 17.50 «Сбросим 

лишнее»
08.05 «Сделано руками»
08.55, 17.45 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.05 Йога
09.50, 12.20, 14.45 СоюзМ/

фильм 
10.25, 12.50 Все про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Воспитание до-

машних животных»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
18.20 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.40 «Игры сильнейших»
19.50 «Бритни Спирс. В ее 

мире»
20.25 «Мишель Обама. 

Первая леди стиля»
20.55 «Женские откро-

вения»
21.40 «КиноМакси»
22.25 Х/ф «Любовь в воз-

духе» II

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Позиция
09:50 – 10:00 Мой город 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 14 липня
Cхід 5.03 Захід 21.05
Тривалість дня 16.02

Схід 01.10
Захід 17.08

БлизнюкиАнгеліна, Никодім
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.05, 07.55, 09.00, 

11.15, 13.20, 17.20, 18.45, 
20.50, 22.50, 23.30 
Погода

06.10 М/фильм 
06.20 Это было недавно, 

это было давно. 
Г.Хазанов

07.10 7 чудес Украины
07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Кто в доме хозяин?
09.50 Ближе к народу
10.20 Шаг к звездам. Евро-

видение
11.20 Д/ф «Страну - на-

роду»
11.40, 15.10, 18.00 Формула 

любви
12.25 Караоке для 

взрослых
13.25, 03.40 Х/ф «Вален-

тина» (1)
16.00 Золотой гусь
16.25 Шеф-повар страны
17.25 Деловой мир. 

Неделя
18.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-ли-
га. «Шахтер» (Донецк) 
- «Арсенал» (Киев)

19.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Главный 
аргумент

21.00 Итоги недели
21.40 Точка зрения
22.00 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Это было недавно, 

это было давно. 
М.Жванецкий. Авто-
портрет

01.20 Итоги дня
01.55 Главный аргумент
02.05 Сериал «Сержант 

Рокка» (2)
05.10 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

Канал «1+1»
06.35 Х/ф «Турборейндже-

ры» (1)
08.35 М/фильм 
09.00 «Лото-Забава»
10.10 М/сериал «Русалоч-

ка - 3» (1)
10.35 М/сериал «Король-

лев. Тимон и Пумба» (1)
11.00 «Кулинарные курсы 

с Юлией Высоцкой»
11.30 «Четыре свадьбы»
13.00, 05.00 Х/ф «Бальное 

платье» (1)
14.50, 17.10 Сериал «Гаиш-

ники»
19.30, 23.20 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Любовь-мор-

ковь - 2» (1)
22.20 «Светская жизнь»
00.20 Х/ф «Райский про-

ект» (2)
02.05 Х/ф «Мымра» (1)
03.25 Х/ф «История весен-

него призыва» (1)

Интер
05.10 «Самый умный»
06.35 Вечер бокса. Дэвид 

Хэй - Дерек Чисора
09.30 «Школа доктора 

Комаровского»
10.05 «Сваты у плиты»
10.35 Д/ф «Сваты-5. Жизнь 

без грима»
11.50 Х/ф «Презумпция 

вины» (1)
14.00 Сериал «Право на 

помилование»
17.50, 21.00 Сериал «Рек-

вием для свидетеля»
20.00, 01.05 «Подробности 

недели»
23.05 Х/ф «Очкарик» (2)
01.50 Х/ф «Отцы и дети» (1)
04.50 «Знак качества»

ICTV
05.35, 05.55 Погода
05.40 Факты
06.00, 04.25 Свитанок
06.45 Квартирный вопрос
07.35 Дача
08.20 Анекдоты по-

украински
08.40 Твой счет
09.40 Смотреть всем!
10.40 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь

12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Стоп-10
13.25 Наша Russia
14.50 Сериал «Операция 

«Горгона»
18.45 Факты недели с 

О.Соколовой
19.45 Сериал «В июне 

41-го»
00.00 Голые и смешные
01.00 Х/ф «Смерти во-

преки»
02.40 Интерактив. Еже-

недельник
02.55 Сериал «Тринад-

цатый»

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 «Доктор Айбо-

лит» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Д/ф «Возвращение в 

отчий дом»
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 «Маска-

рад» 1 категория
18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Моє весiлля»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 М/фильм 
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.35 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
06.25 Клипсы
06.40 Снова вместе
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/сериал «Утиные 

истории» (1)
09.35 М/сериал «Пингви-

ны из Мадагаскара» (1)
09.55 Кто сверху?
11.55 Мачо не плачут
12.55 Шуры-Амуры
14.00 Светлые головы. 

Летние игры
15.10 Скетч-шоу «Красот-

ки» (1)
16.00 Х/ф «Беглецы» (1)
18.00 Х/ф «Танго и Кэш» (2)
20.05 Х/ф «Удачи, Чак» (2)
22.10 Пираньи XL
23.05 Х/ф «Мама, не 

горюй» (2)
00.55 Спортрепортер
01.00 Сериал «Сердцеед-

ки» (1)
02.35, 03.10, 04.00 Зона 

ночi
02.40 Тб про ТБ
03.15 Зiрка Вавiлова
04.05 Георгiй Нарбут. Живi 

картини
04.25 Нiмфея кандiда
04.35, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.40 Так нiхто не кохав

СтБ
05.40 «Наши любимые М/

фильм ы: Приключения 
капитана Врунгеля» (1)

07.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (1)

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.50, 00.10 «Невероятные 

истории любви»
11.50 «Караоке на Май-

дане»
12.50 «Куб»
14.45 Х/ф «Узкий мост» (1)
19.00 «Битва экстрасен-

сов»
20.05 Х/ф «Роман в пись-

мах» (1)
22.05 Х/ф «Алиса навсегда» 

(1)
01.15 Х/ф «Старомодная 

комедия» (1)

тонИС
06.00, 03.50 Чудаки
06.20 Х/ф «Девушка с 

характером» (1)
07.35, 20.35 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.30, 12.10, 16.00, 18.55, 

20.05 Погода
08.45, 17.10 М/фильм ы
09.00 Воспитание дете-

нышей (1)
10.00, 01.40 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
10.40 Ф-стиль
11.10 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Эдуард Хиль
12.15 Х/ф «Тимур и его 

команда» (1)
15.00 За семь морей
15.35 Арт City
16.05, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.20, 00.50 Неизвестная 

планета (1)
17.55, 00.30 Будь в курсе!
18.30, 01.15 Мир за неделю
19.00 Самые загадочные 

места Земли (1)
20.10 Кумиры
21.00, 02.10 Полет над 

землею (1)
22.15 Кинофан: Х/ф «От-

ряд «Дельта»-2» (2)
03.10 Другие земли
03.30 Вечные источники 

энергии
04.15 Экстремикс
04.30 Кинофан: Х/ф «Чу-

жая ошибка» (2)

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Твинисы
08.00 Телепузики
08.30 Лентяево
09.30 М/сериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.40 М/сериал «Пукка» (1)
10.10 М/фильм  «Доктор 

Айболит» (1)
11.30 Х/ф «Деревенщина из 

Беверли-Хиллз» (1)
13.20 Крутоны
13.50 Ералаш
14.05 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
15.10 Х/ф «Молодожены» (1)
17.05 Х/ф «Один дома» (1)
19.00 Королева бала 2
20.00 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.55 Х/ф «Казанова» (2)
01.00 ПРОФИЛАКТИКА

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.40, 19.00, 03.20 События
07.00, 14.10, 20.20, 22.00 

Сериал «Интерны» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.10, 03.50 Сериал «До-

рожный патруль - 3» (1)
16.00 Х/ф «По следу Фе-

никса» (1)
18.10, 19.20 Сериал «Пилот 

международных авиа-
линий» (1)

23.50 Сериал «Час Вол-
кова» (1)

01.40 Х/ф «Вне времени» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.25, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

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

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 17.10, 17.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Феерия путеше-
ствий»

09.20 «Окно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
11.30 «ДМБ»
12.15 «Жизнь интересна»
13.20 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Хроника дня»
16.15, 04.40 «Фактор без-

опасности»
17.20 «Палата»
17.25, 23.40 «Рекламная 

кухня»
18.15, 03.40 «Большая 

политика»

19.20, 02.10, 06.20 «Тема 
недели»

19.30, 01.00, 05.15 Обще-
ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40, 04.00 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
00.30 «История успеха»

нтн
06.05 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.30 Сериал «Эра стрель-

ца - 2»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Охотники 
на Хрущева

12.00, 04.00 «Агенты 
влияния»

13.15 Док.сериал «Право-
славные святые»

15.00 Сериал «Тайны 
следствия - 10» (1)

19.00 Сериал «Каменская 
- 2»

23.20 Х/ф «Заражение» (2)
01.10 Х/ф «Шлюха» (2)
02.45 «Речовий доказ»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
09.00 М/фильм  «Приклю-

чения мишек Гамми» (1)
10.00 М/фильм ы
10.10 Х/ф «Мой будущий 

бойфренд»
11.55 Сериал «Женщины в 

игре без правил»
16.45 «Секреты судьбы»
17.45 Х/ф «Шаг вперед» (1)
19.55 Х/ф «Больше, чем 

любовь» (2)
22.00 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
02.05 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.35 Сериал «Последний 

аккорд»
06.25 Клипсы
06.40 Снова вместе
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/сериал «Утиные 

истории»
09.35 Тележурнал 

«Пассаж»
10.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.15 «Родительский 

клуб»
10.30 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.30 «STREET STYLE»
11.55 Мачо не плачут
12.55 Шуры-Амуры
14.00 Светлые головы. 

Летние игры
15.10 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
16.00 Х/ф «Беглецы»
18.00 «Всё для тебя»
18.30 «Respect TV»
19.00 «36,6»
19.30 «Вечерний раз-

говор»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Новости недели»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Ваше право»
22.10 Пираньи XL
23.05 Х/ф «Мама, не горюй»
00.55 Спортрепортер
01.00 Сериал «Сердце-

едки»
02.35, 03.10, 04.00 Зона 

ночi
02.40 Тб про ТБ
03.15 Зiрка Вавiлова
04.05 Георгiй Нарбут. Живi 

картини
04.25 Нiмфея кандiда
04.35, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.40 Так нiхто не кохав

Планета-СнГ
05.00 «Вся Россия»
05.10 Х/ф «Мой любимый 

гений»
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/фильм ы
11.40 Х/ф «Волшебная 

сила»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Я - киборг. Человек 

будущего. Какими мы 
будем»

14.15 «Городок». Дайд-
жест

14.50 Х/ф «Смятение 
чувств»

16.20 «Смеяться раз-
решается»

18.15 «Рассмеши комика»
19.30 Х/ф «Счастье есть»
23.05 Фестиваль «Славян-

ский базар - 2012»

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Сегодня
07.20 Детское утро на НТВ. 

Сказки Баженова
07.50 «Живут же люди!»
08.20 Их нравы
09.20 «Бывает же такое!»
09.55 «Неопознанные 

живые объекты»
10.25 Едим дома!
11.00 Дачный ответ
12.35 Сериал «Дорожный 

патруль-4»
14.25 «Развод по-русски»
15.20 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-10»
16.20 И снова здрав-

ствуйте!
17.20 Золотая пыль
18.30 Чистосердечное 

признание
20.50 «Тайный шоу-

бизнес»
21.50 Сериал «Погоня за 

тенью»
23.45 Сериал «Час 

Волкова»
01.35 «Мой ласковый и 

нежный май»
02.35 «Суперстар пред-

ставляет: Бенефис 
группы «Ласковый май»

04.40 «Смех с доставкой 
на дом»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.40 Х/ф «Человек из 

черной «Волги»
08.25 «Армейский 

магазин»
08.55 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Вредный здоро-

вый образ жизни»
13.20 «Лучшие моменты 

«Поля чудес»
14.40 «По следам «Больших 

гонок»
16.30 «Просто смех!»
19.30, 21.20 Церемония 

вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон»

21.00 «Время»
23.15 «Дзен». 3 с.
01.05 Х/ф «Чрево»
03.00 Х/ф «Футбол нашего 

детства»
04.05 Сериал «Сердце 

Марии»

Первый Канал. СнГ
04.00 Х/ф «Человек из 

черной «Волги»
05.40 Армейский магазин
06.10 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.20 «Здоровье»
07.00, 09.00, 03.00 Новости
07.15 «Непутевые за-

метки»
07.30 «Пока все дома»
08.25 Фазенда
09.15 Д/ф «Вредный здоро-

вый образ жизни»
10.05 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
11.25 «Лучшие моменты 

«Поля чудес»
12.25 «По следам «Больших 

гонок»
14.00 «Просто смех!»
16.35, 18.20 Церемония 

вручения народной 
премии «Золотой 
граммофон»

18.00 «Время»
19.55 «Дзен». 3 с.
21.30 Х/ф «Между жизнью 

и смертью»
22.55 Х/ф «Карусель»
01.00 Профилактика
03.10 Х/ф «Футбол нашего 

детства»

RTVI
06.00, 08.30, 01.30 «М/

фильм ы»
07.00 Х/ф «Акваланги на 

дне»
09.00 «Ищем выход»
10.00 Сериал «Сыщик 

Самоваров». Фильм 1 
«Дождь» 1 с.

11.00 Сериал «Сыщик 
Самоваров». Фильм 1 
«Дождь» 2 с.

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Х/ф «Король 

Лир» 2 с.
15.00 Сериал «Я тебя 

люблю». 10, 02.00 с.
16.00, 01.00 «Арт-

навигатор»
16.30 «Глобал 3000»
17.00, 05.00 Сериал «Кро-

вавый круг». 5 с.
18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Сыщик 
Самоваров». Фильм 2 
«Пост» 1 с.

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Сыщик 
Самоваров». Фильм 2 
«Пост» 2 с.

23.00 Х/ф «Женатый 
холостяк»

TBI
07.00, 13.30 ЭкспериМен-

тальный
07.30, 08.30 SOS
09.30 Мама, я в эфире!
10.30 Ювелир ТВ
11.30 Как уходили кумиры.

Андрей Тарковский
12.00 Как уходили кумиры. 

Сергей Бондарчук
12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00 Правдивые 

истории. Побег из 
Алькатраса с.2

14.30, 23.30 Эксперимент
15.30 Вокруг света
16.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
18.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
18.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
20.30, 03.30 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30 Лекции и события
00.30 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Профессор 

Вилчур»

тв Центр
04.50 Крестьянская 

застава
05.25 Мультпарад
06.20 Х/ф «Боба и слон»
07.25 Фактор жизни
08.00 Д/ф «Косатки-

убийцы»
08.45 «Барышня и 

кулинар»
09.15 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина». 
2 с.

10.30, 22.55 События
10.45 Х/ф «Голубая стрела»
12.35 «Смех с доставкой 

на дом»
13.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.25 «Доказательства 

вины. Почерк маньяка»
15.15 «Солнечный круг 

Льва Ошанина». Юби-
лейный концерт

16.25 Х/ф «Дом без выхода»
20.00 «В центре событий»
21.00 Сериал «Чисто ан-

глийский детектив»
23.15 Х/ф «Завтра начина-

ется вчера»
01.00 Х/ф «Приключения 

королевского стрелка 
Шарпа»

03.15 Д/ф «Знаки судьбы»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.10 Саундтреки
06.10 Х/ф «Мио, мой 

Мио» (1)
08.05 Х/ф «Кортик» (1)
09.45 Х/ф «Противостоя-

ние» (1)
17.30 Х/ф «Доживем до 

понедельника» (1)
19.25 Х/ф «Влюблен по 

собственному жела-
нию» (1)

21.15 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» (1)

23.00 Х/ф «Вся правда о 
любви» (2)

00.55 Х/ф «Хорошая жен-
щина» (1)

02.25 Х/ф «Леди Макбет 
Мценского уезда» (1)

03.40 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королевство»
10.35, 18.35, 02.35 Драма 

«Париж! Париж!»
12.40, 20.40, 04.40 Боевик 

«Клятва»
14.25, 22.25, 06.25 Боевик 

«На линии огня»
15.20, 23.20, 07.20 Комедия 

«Найти Аманду»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Полчаса на чудеса»
06.05, 10.05, 14.05 М/фильм  

«Возвращение блуд-
ного попугая». 2 с.. Х/ф 
«Не улетай, землянин»

07.00, 11.00 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках»

08.10, 12.10 М/фильм  
«Золотая антилопа». 
М/фильм  «Стрекоза и 
муравей»

15.00 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра»

16.20 М/фильм  «Воз-
вращение блудного 
попугая». 3 с.. «Сборник 
М/фильм ов»

17.00 М/фильм  «Ключ»
18.00 М/фильм  «Храбрый 

портняжка». М/фильм  
«День чудесный»

наше КИно
07.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
09.00 Х/ф «К вам пришел 

ангел...»
11.00 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»

13.00 Х/ф «Гамлет». 1 с.
14.30 Х/ф «Здравия 

желаю!»
16.00 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 1 с.
17.30 Х/ф «Фантазии Фаря-

тьева». 2 с.
19.00 Х/ф «Олеся»
21.00 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
23.00 Х/ф «Канувшее 

время»
01.00 Х/ф «Гамлет». 2 с.
02.30 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане»
04.00 Х/ф «Сильва». 1 с.
05.30 Х/ф «Сильва». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Кошмар за 

стеной»
08.00 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака»
10.00, 02.00 Х/ф «Случай-

ный роман»
12.00, 04.00 Х/ф «Женщина 

и мужчины»
14.05 Х/ф «Сладкое зло»
16.00 Х/ф «Артур и война 

двух миров»
18.00 Х/ф «Выходные!»
20.00 Х/ф «Манон Леско»
22.00 Х/ф «Последний 

мамонт Франции»
00.00 Х/ф «Мои ночи пре-

краснее ваших дней»

ноСтальГИЯ
05.00 «Человек и закон»
05.30 «Утренняя почта»
06.10, 00.30 М/фильм  

«Приключения капита-
на Врунгеля»

06.30 Фильм-спектакль 
«Сказочное путеше-
ствие мистера Бильбо 
Беггинса, Хоббита, че-
рез дикий край, черный 
лес, за туманные горы. 
Туда и обратно»

07.40 «Это было, было... 
Вальс о вальсе»

08.00 Д/ф «Анна Герман. 
Судьба и песни»

09.00 «Колба времени»
10.00 «Взгляд»
11.00 «До и после полу-

ночи»
12.10 «Аншлаг? Аншлаг!»
13.30 «Программа «А»
15.00 Х/ф «The Beatles: 

Help!»
17.00 «КВН-90»
18.00 «Рожденные в 

СССР»
19.00 «Песня-80»
20.00 «Театральные 

встречи» «За синей 
птицей»

21.40 Концерт «Хит-парад 
«Останкино»

23.00 Д/ф «Первый пре-
зидент». 2 ч. «Человек 
планеты»

00.00 «ША!» Школа астро-
логии»

00.45 Х/ф «Собака на 
сене». 2 с.

02.00 Концерт «Музыка 
и мода»

03.00 «Рождённые в 
СССР»

04.00 «Народный артист 
СССР Василий Мерку-
рьев»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 8 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита - 2». 5 
с. «Вендетта по-русски», 
1 часть

21.00 Сериал «Паутина». 2 
с. «Ловушка», 2 часть

22.00 Сериал «Россия мо-
лодая». 5 с. «Крепости 
быть !»

23.30 Сериал «Россия 
молодая». 6 с. «Здрав-
ствуй», кормщик !»

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 9 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита - 2». 6 
с. «Вендетта по-русски», 
2 часть

03.00 Сериал «Паутина». 3 
с. «Ловушка», 3 часть

TV 1000
03.00 Комедия «Дамский 

угодник»
04.30 Боевик «Звёздный 

путь 7. Поколения»
06.40 Драма «Башни-

близнецы»
09.00 Криминальное 

кино «Последнее дело 
Ламарки»

11.00 Комедия «Синоптик»
13.00 Драма «Кроличья 

нора»
15.00 Криминальное 

кино «Капоте»
17.00 Боевик «Авария»
19.00 Драма «Учитель на 

замену»
21.00 Комедия «Материн-

ство»
23.00 Драма «Графиня»
01.00 Боевик «Час пик»

«2+2»
08.00 М/фильм ы (1)
08.40 М/сериал «Генера-

тор Рекс» (1)

09.35 Сильный 
аргумент.»Ралли «Шел-
ковый путь»

10.00 Сериал «Приключе-
ния Конана» (1)

13.00, 13.50 «Улетное 
видео по-русски»

14.45 «По Млечному пути»
15.25 «Карлики во Все-

ленной»
15.50 «Солнечная бездна»
16.55 «Космические 

странники»
18.00 «Очарованные 

Вселенной»
19.20 Чемпионат Украины 

по футболу. 1 Тур. 
«Днепр» - «Таврия». 
Прямая трансляция

21.30 «Профутбол»
22.30 Х/ф «Люди чести» (2)
01.05 Х/ф «Чернокнижник» 

(3)
02.45 Сериал «На краю 

Вселенной» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Планета 

динозавров»
06.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

08.00 Боевик «Урок вы-
живания»

10.00 Фильм ужасов «Аку-
лоосьминог»

12.00 Боевик «Рекрут»
14.00 Х/ф «От вчера до 

завтра»
16.00 Триллер «Press Run»
18.00 Научная фантастика 

«Видеть всё!»
20.00 Боевик «Пригово-

ренные»
22.10 Драма «Тело как 

улика»
00.00 Мягкая эротика 

«Девушки соло»
01.20 Мягкая эротика «По-

смотри на меня»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Триллер «Домовой»
05.40 Кинороман «Время 

летних отпусков»
07.15 Мелодрама 

«Транзит»
09.20 Комедия «Хочу 

Вашего мужа»
10.30 Х/ф «Дама с со-

бачкой»
11.55, 02.55 «Окно в кино»
12.00 Комедия «Менялы»
13.35 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей 3»

17.10 Драма «Кармен»
20.00 Комедия «Бриллиан-

товая рука»
21.40 Комедия «Сваты 2»
23.40 Х/ф «Конец «Сатурна»
01.15 Муз.ф. «Сказка 

странствий»

ГуМор тБ
05.00 Х/ф «Праздник свято-

го Йоргена»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой домой
09.50 Х/ф «Чужая свадьба»
13.00 Гуморини iз торбини
15.00 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Х/ф «Идеальные 

женихи»

mAXXI-TV
06.30, 08.40, 18.20, 00.20 

MaxxiМузыка
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05 «Сделано руками»
09.00, 17.55 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.30 Йога
09.45, 14.40, 18.00 СоюзМ/

фильм 
10.20, 19.10 Все про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Бритни Спирс. В ее 

мире»
12.15 «Мишель Обама. 

Первая леди стиля»
12.45 «Трудный вопрос»
13.20 «Ukrainian Fashion 

Week»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.35 «В поисках новых 

впечатлений»
20.05 «Женские откро-

вения»
20.50 Мисс-Донбасс
23.20 Х/ф «Проклятье 

золотого цветка» I

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, 15 липня
Cхід 5.04 Захід 21.04
Тривалість дня 16.00

Схід 01.48 
Захід 18.03

БлизнюкиТихон, Арсеній

ут-1
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ПОНЕДІЛОК, 9 липня ВІВТОРОК, 10 липня СЕРЕДА, 11 липня ЧЕТВЕР, 12 липня П’ЯТНИЦЯ, 13 липня СУБОТА, 14 липня НЕДІЛЯ, 15 липня
СПорт 1

06.30 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

07.45, 21.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Лестер - Портсмут

09.40, 17.45 Первый украинский 
гольф опыт

10.15, 20.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Витесс - Аякс

11.50 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.25 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Женщины. 
Пары

13.15 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Женщины

14.15 Гольф. Портреты
15.05 Теннис АТР. Estoril Open 

2012, 23.45 Португалия. 1/4 
финала. Гаске - Муньйоз-Де 
Ля Нава

17.10, 05.40 Кубок мира по 
стрельбе из лука

18.20, 01.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Летувос 
Ритас

03.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Твенте - Херенвен

СПорт 2
06.30, 16.20, 01.25 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Херенвен - 
Фейенорд

08.15, 13.55, 04.50 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

09.20, 15.35 Гольф. Портреты
10.10, 18.05, 03.00 Футбол. Ан-

глия. nPower Championship. 
Бирмингем - Саутгемптон

12.00, 20.30 Теннис ATP. Apia 
International Sydney. Австра-
лия. 1/4 финала. Дель Потро 
- Багдатис

15.00 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

19.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

22.25 WSB. Всемирная с. Бокса 
2011-2012. Лондон. Individual 
Finals

EurosporT
09.30 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 2
09.40 Спортивный путь
09.45 Снукер. Открытый 

Чемпионат Австралии. 1/16, 
11.30, 12.30, 00.00 финала

15.00, 01.15 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 9

18.45 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 19 
лет. Испания - Эстония

20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 19 
лет. Англия - Франция

22.00 Про рестлинг. Обзор 
WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.45 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

23.45 Вот это да!!!
23.55 Картина дня. Журнал
01.00 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 3
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00 Street Style
06.05 Шахтер - Оболонь. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

08.05 Леванте - Реал. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

10.00, 14.45, 17.30, 22.15 Futbol 
Mundial

10.30 Алекснадрия - Динамо. 
Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

12.30, 15.15, 20.00, 00.50, 03.00 
Футбол: Досадно и смешно

12.45 Атлетик - Бетис. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

15.30 Металлург Д - Динамо. 
Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

18.00 Реал - Хетафе. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

20.15 Оболонь - Металлист. 
Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

22.45 Сосьедад - Барселона. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

01.05 Черноморец - Шахтер. 
Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

03.15 Сталь - Говерла-Закарпа-
тье. Лучшие матчи чемпи-
оната Украины 2011/2012. 
Первая Лига

05.10 Промо

СПорт 1
06.10 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
06.45, 21.50 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Уотфорд - Рединг

08.40, 23.50 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

09.55, 20.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Херенвен - Фейенорд

11.40 Гольф. Портреты
12.30 Бадминтон. Singapore 

Open. Финал. Мужчины. 
Пары

13.30 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Смешанные 
пары

14.20 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Мужчины

15.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Летувос 
Ритас

17.15 Теннис АТР. Estoril Open 
2012, 01.05 Португалия. 
1/4 финала. Дель Потро - 
Монтаньес

19.00 Гольф. PGA. The Greenbrier 
Classic. Обзор

02.45 Кубок мира по стрельбе 
из лука

03.10 Первый украинский 
гольф опыт

03.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Витесс - Аякс

05.00 Настольный теннис. Pro 
Tour Grand Finals. Лондон. 
Финал. Мужчины

05.45 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

СПорт 2
06.00, 14.45, 22.45 Футбол. Чем-

пионат Нидерланды. Эреди-
визие. Валвейк - Твенте

07.45 Теннис ATP. Apia 
International Sydney. Австра-
лия. 1/4 финала. Дель Потро 
- Багдатис

09.40, 18.15, 01.35 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
Блекпул - Портсмут

11.45 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

12.15, 20.05 Теннис ATP. Apia 
International Sydney. Австра-
лия. 1/4 финала. Беннето 
- Богомолов

14.05 Первый украинский 
гольф опыт

16.30, 22.15 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

17.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

00.30 Гольф. Портреты
03.30 WSB. Всемирная с. Бокса 

2011-2012. Лондон. Individual 
Finals

EurosporT
09.30 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 3
09.40 Фитнес. Журнал
10.00, 20.00, 01.30 Легкая 

атлетика. Чемпионат мира 
среди юниоров. Барселона 
(Испания). День 1

14.00 Снукер. Открытый Чемпи-
онат Австралии. 1/16, 15.30, 
23.15 финала

17.30 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 9

18.30 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 1

23.00 Вместе в Лондон. Олим-
пийский журнал

00.25 Картина дня. Журнал
00.30 Автоспорт. Ралли IRC. 

Сан-ремо. Обзор этапа
01.00 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 4
01.15 Мотоспортивный 

журнал
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 17.55 Street Style
06.05 Черноморец - Шахтер. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

08.05 Реал - Райо Вальекано. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

10.00, 12.15, 15.00 Футбол: До-
садно и смешно

10.15 Шахтер - Волынь. Лучшие 
матчи чемпионата Украины 
2011/2012

12.30 Futbol Mundial
13.00 Барселона - Атлетико. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

15.10 Д/ф «Дарио»
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
15.55 Черноморец - Динамо. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

18.00 Малага - Хетафе. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

20.00 Шахтер - Заря. Лучшие 
матчи чемпионата Украины 
2011/2012

22.00 Чемпионат Бразилии. 
Обзор тура. Премьера

22.45 Эспаньол - Реал. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

00.50, 03.00 Футбол NEWS
01.05 Ворскла - Динамо. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

03.15 Динамо-2 - Севастополь. 
Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012. Первая 
Лига

05.10 Промо

СПорт 1
06.45, 22.10 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Ноттингем Форест - Саут-
гемптон

08.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Летувос 
Ритас

10.30, 20.20 Футбол. Эредиви-
зие. Плей-офф. 1/2финала. 
Валвейк - Твенте

12.20 Бадминтон. Yonex India 
Open Super Series 2012. 
Финал. Женщины

13.15 Бадминтон. Yonex India 
Open Super Series 2012. 
Финал. Женщины. Пары

14.20 Бадминтон. Yonex India 
Open Super Series 2012. 
Финал. Мужчины. Пары

15.25 Теннис АТР. Estoril Open 
2012, 00.05 Португалия. 
1/2 финала. Дель Потро - 
Вавринка

17.20 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

18.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Минск-2006, 02.00 - 
Летувос Ритас

03.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Херенвен - Фейенорд

05.10 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

05.40 Первый украинский 
гольф опыт

СПорт 2
06.30, 15.30, 22.40 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Неймеген - 
Витесс

08.45, 03.20 Теннис ATP. Apia 
International Sydney. Австра-
лия. 1/4 финала. Беннето 
- Богомолов

10.30, 18.00, 00.30 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
Рединг - Бернли

12.25, 20.45, 05.05 Теннис ATP. 
Apia International Sydney. 
Австралия. 1/2 финала. Ис-
томин - Ниеминен

14.30 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

17.20 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

19.55 Гольф. Портреты
02.45 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор

EurosporT
09.30 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 4
09.45 Вот это да!!!
09.55 Спортивный путь. 

Журнал
10.00, 20.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира среди юни-
оров. Барселона (Испания). 
День 2

14.00 Фитнес. Журнал
14.15 Велоспорт. Тур де Франс. 

Этап 9
15.00 Велоспорт. Тур де Франс. 

Этап 10
18.30 Велоспорт. Тур Польши. 

Этап 2
22.55 Картина дня. Журнал
23.00 Избранное по средам. 

Журнал
23.05, 00.10 Выбор месяца. 

Журнал
23.10 Конный спорт. Конкур. 

Международные соревно-
вания. Аахен (Германия)

00.15 Новости конного спорта
00.20 Гольф. Европейский 

тур. Открытый чемпионат 
Франции

00.50 Гольф клуб. Новости 
гольфа

00.55 Яхт клуб. Новости парус-
ного спорта

01.00 Автоспорт. Ралли Шелко-
вый путь. Этап 5

01.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы среди игроков до 19 лет. 
Женщины. 1/2 финала

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.50 Фут-

бол NEWS
06.10 Оболонь - Днепр. Лучшие 

матчи чемпионата Украины 
2011/2012

08.10 Реал - Бетис. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

10.15 Шахтер - Металлист. 
Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

12.15, 20.00, 01.05 Чемпионат 
Бразилии. Обзор тура

12.45, 15.00 Футбол: Досадно 
и смешно

13.00 Барселона - Расинг. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

15.10 Д/ф «Спасибо, Жадсон»
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Алекснадрия - Шахтер. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

18.00 Малага - Реал. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

20.30 Таврия - Динамо. Лучшие 
матчи чемпионата Украины 
2011/2012

22.45 Барселона - Севилья. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

01.30 ПРОФИЛАКТИКА
05.00 Промо

СПорт 1
06.15, 22.00 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Ковентри - Миддлсбро

07.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Минск-2006 - Летувос 
Ритас

09.35, 19.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.10, 20.05 Футбол. Эредиви-
зие. Плей-офф. 1/2финала. 
Неймеген - Витесс

12.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Ноттингем 
Форест - Саутгемптон

14.00 Теннис АТР. Estoril Open 
2012, 23.35 Португалия. 1/2 
финала. Рамос - Гаске

17.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Нимбурк - Азовмаш

02.45 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

03.45 Футбол. Эредивизие. 
Плей-офф. 1/2финала. 
Валвейк - Твенте

05.25 Гольф. Портреты

СПорт 2
06.55, 14.55, 22.40 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. 1/2 финала. 
Ответный матч. Витесс - 
Неймеген

09.10, 17.40, 00.35 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
Ноттингем Форест - 
Ковентри

11.00, 19.35, 02.25 Теннис ATP. 
Apia International Sydney. 
Австралия. 1/2 финала. 
Багдатис - Беннето

13.30, 05.25 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

14.05 Гольф. Портреты
16.40, 04.30 Гольф. Saint Omer 

Open. Обзор
22.00 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор

EurosporT
09.30 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 5
09.45 Вместе в Лондон. Олим-

пийский журнал
10.00, 22.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира среди юни-
оров. Барселона (Испания). 
День 3

14.00, 01.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 11

18.45 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 3

20.00 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 
19, 00.15 лет. 1/2 финала

22.45 Снукер. Открытый 
Чемпионат Австралии. 1/8 
финала

00.10 Картина дня. Журнал
01.30 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 6
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.50, 03.00 

Футбол NEWS
06.10 Карпати - Днепр. Лучшие 

матчи чемпионата Украины 
2011/2012

08.10 Гранада - Барселона. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

10.15 Чемпионат Бразилии. 
Обзор тура

10.45 Карпати - Динамо. 
Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

12.45 Реал - Вильяреал. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

14.45 Футбол: Досадно и 
смешно

14.55 Д/ф «Футбол «на гора»
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Шахтер - Днепр. Лучшие 

матчи чемпионата Украины 
2011/2012

18.00 Атлетик - Атлетико. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

20.00 Futbol Mundial
20.30 Металлург Д - Металлист. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

22.45 Барcелона - Мальорка. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

01.05 Шахтер - Черноморец. 
Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

03.15 Металлург З - Кримте-
плиця. Лучшие матчи чем-
пионата Украины 2011/2012. 
Первая Лига

05.10 Промо

СПорт 1
06.10, 21.35 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Саутгемптон - Лестер

08.05, 14.40, 03.15 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.40, 01.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Нимбурк - Азов-
маш

10.40, 19.40 Футбол. Эредиви-
зие. Плей-офф. 1/2финала. 
Ответный матч. Витесс - 
Неймеген

12.30 Кубок мира по стрельбе 
из лука

13.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Ковентри - 
Миддлсбро

15.15 Теннис АТР. Estoril Open 
2012, 23.30 Португалия. 
Финал. Дель Потро - Гаске

17.10 Гольф. Портреты
18.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Азовмаш - Минск-2006
03.40 Футбол. Эредивизие. 

Плей-офф. 1/2финала. 
Неймеген - Витесс

05.25 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

СПорт 2
06.00, 14.40, 22.00 Футбол. Чем-

пионат Нидерланды. Эреди-
визие. 1/2 финала. Ответный 
матч. Твенте - Валвейк

07.50 Теннис ATP. Apia 
International Sydney. Австра-
лия. 1/2 финала. Багдатис 
- Беннето

10.30, 17.15, 00.25, 04.15 
Футбол. Англия. nPower 
Championship. Дерби Каунти 
- Лестер

12.15, 19.00, 03.45 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

12.55, 19.30, 02.05 Теннис ATP. 
Apia International Sydney. 
Австралия. Финал. Беннето - 
Ниеминен

16.35, 23.50 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

21.10 Гольф. Портреты

EurosporT
09.30 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 6
09.45 Вместе в Лондон. Олим-

пийский журнал
10.00, 19.00 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира среди юни-
оров. Барселона (Испания). 
День 4

12.00, 02.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 12

18.15 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 4

23.00 Снукер. Открытый 
Чемпионат Австралии. 1/4 
финала

23.55 Картина дня. Журнал
00.00 Теннис. Турнир WTA. 

Стэнфорд (США). 1/4 финала
01.45 Автоспорт. Ралли Шелко-

вый путь. Этап 7
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.55, 03.05 

Футбол NEWS
06.10 Ильичевец - Динамо. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

08.10 Атлетико - Сарагоса. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

10.15, 13.00 Футбол: Досадно 
и смешно

10.30 Futbol Mundial
11.00 Шахтер - Динамо. Лучшие 

матчи чемпионата Украины 
2011/2012

13.15 Реал - Осасуна. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

15.10, 18.00 Чемпионат Брази-
лии. Обзор тура

15.40, 21.45 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Заря - Шахтер. Лучшие 

матчи чемпионата Украины 
2011/2012

18.30 Атлетик - Барселона. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

20.30 Futbol Mundial. Премьера
20.55 LIVE. Суммы - Оболонь. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

22.55 Валенсия - Реал. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

01.10 Шахтер - Таврия. Лучшие 
матчи чемпионата Украины 
2011/2012

03.20 Суммы - Оболонь. Чемпи-
онат Украины. Первая Лига

05.10 Промо

СПорт 1
06.45, 22.35 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Вест 
Хэм - Миллоул

08.45, 03.25 Первый украин-
ский гольф опыт

09.15, 00.35 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

10.30, 20.40 Футбол. Эредиви-
зие. Плей-офф. 1/2финала. 
Ответный матч. Твенте - 
Валвейк

12.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Саутгемптон 
- Лестер

14.35, 01.50 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Азовмаш - 
Минск-2006

16.15, 06.05 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

16.50 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Ноттингем 
Форест - Саутгемптон

18.45 Теннис АТР. Estoril Open 
2012 Португалия. Финал. 
Дель Потро - Гаске

04.00 Вечер профессиональ-
ного бокса. Лас-Вегас, США. 
Энтони Мандин - Бронко 
МакКарт. LIVE

СПорт 2
06.00, 17.20, 22.50 Футбол. Эре-

дивизие. Плей-офф. Финал. 
1-й матч. Валвейк - Витесс

07.50, 15.35, 04.05 Теннис ATP. 
Apia International Sydney. 
Австралия. Финал. Беннето - 
Ниеминен

09.35 Первый украинский 
гольф опыт

10.15, 19.10, 01.15 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
Вест-Хэм - Кристал Пелес

11.55 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Смешан-
ные пары

12.50 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Женщины. 
Пары

14.45 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Женщины

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.40 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

00.35 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

03.10 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

05.45 WSB. Всемирная с. Бокса 
2011-2012. Лондон. Individual 
Finals

EurosporT
09.30 Фитнес. Журнал
09.40 Спортивный путь. 

Журнал
09.45, 13.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 12
10.45 Снукер. Открытый 

Чемпионат Австралии. 1/2 
финала

12.15 Автоспорт. Мировая 
с. Рено. Москва (Россия). 
Заезд 1

15.00, 02.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 13

18.30 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 5

20.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Барселона (Испания). День 5

23.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Эшторил 
(Португалия)

00.30 Конноспортивный 
журнал

00.45 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 19 
лет. Женщины. Финал

03.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.30, 02.40 Футбол 

NEWS
06.10, 13.00 Шахтер - Динамо. 

Лучшие матчи чемпионата 
Украины 2011/2012

08.10, 15.15, 00.45 Суммы - Обо-
лонь. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

10.00, 17.40, 22.15 Футбол NEWS. 
LIVE

10.20 Street Style
10.30 Барселона - Сарагоса. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

12.30, 17.10 Futbol Mundial
15.00, 22.00 Футбол: Досадно 

и смешно
17.55 LIVE. Заря - Металлург З. 

Чемпионат Украины
19.55 LIVE. Черноморец - Говер-

ла. Чемпионат Украины
22.30 Заря - Металлург З. Чем-

пионат Украины
02.55 Черноморец - Говерла. 

Чемпионат Украины
04.50 Промо

СПорт 1
06.35, 19.20 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Бир-
мингем - Саутгемптон

08.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Минск-2006

10.05 Первый украинский 
гольф опыт

10.35, 00.00 Футбол. Эредиви-
зие. Плей-офф. Финал. 1-й 
матч. Валвейк - Витесс

12.30 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Женщины

13.30 Бадминтон. Singapore 
Open. Финал. Мужчины. 
Пары

14.30 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Вест Хэм - 
Миллоул

16.30, 03.15 Кубок мира по 
стрельбе из лука

17.05 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - Азовмаш

18.45, 03.45 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

21.20 Вечер профессиональ-
ного бокса. Лас-Вегас, США. 
Энтони Мандин - Бронко 
МакКарт

01.40 Теннис АТР. Estoril Open 
2012 Португалия. Финал. 
Дель Потро - Гаске

04.10 Футбол. Эредивизие. 
Плей-офф. 1/2финала. 
Ответный матч. Твенте - 
Валвейк

СПорт 2
08.45, 20.35, 02.30 Футбол. Эре-

дивизие. Плей-офф. Финал. 
2-й матч. Витесс- Валвейк

10.35, 22.25, 04.10 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
Миддлсбро - Рединг

12.30 Художественная гим-
настика. Кубок мира 2012. 
Киев, Украина

17.00 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Мужчины. 
1матч

18.00 Вечер профессиональ-
ного бокса. Лас-Вегас, США. 
Энтони Мандин - Бронко 
МакКарт, Сухотський - Вайт

00.20 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

00.50 Теннис ATP. Apia 
International Sydney. 
Австралия. Финал. Беннето - 
Ниеминен

EurosporT
09.30, 13.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 13
10.45 Теннис. Турнир WTA. 

Стэнфорд (США). 1/2 финала
12.15 Автоспорт. Мировая 

с. Рено. Москва (Россия). 
Заезд 2

15.00, 01.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 14

18.30 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 6

20.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира среди юниоров. 
Барселона (Испания). День 6

21.30 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 19 
лет. Финал

23.30 Теннис. Турнир WTA. 
Стэнфорд (США). Финал

00.45, 02.15 Мотоспортивный 
журнал

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 23.45, 01.55 Футбол 

NEWS
06.10, 12.45, 02.40 Заря - Метал-

лург З. Чемпионат Украины
08.10, 14.40 Черноморец - Го-

верла. Чемпионат Украины
10.00, 16.40, 21.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Street Style
10.30 Д/ф «Пушкаш»
12.30 Футбол: Досадно и 

смешно
16.55 LIVE. Ворскла - Кривбас. 

Чемпионат Украины
18.55 LIVE. Шахтер - Арсенал. 

Чемпионат Украины
21.00, 02.10, 04.40 Futbol 

Mundial
21.45 Ворскла - Кривбас. Чем-

пионат Украины
00.00 Шахтер - Арсенал. Чемпи-

онат Украины
05.10 Промо
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Хорошие новости 
от Криворожского молокозавода №1

Новое лицо  
«Ясного Сонечка»

Молокопродукция под торговой 
маркой «Ясне Сонечко» хорошо 
известна криворожанам ещё с 2007 
года, когда она начала поступать на 
прилавки магазинов города.

Инвестиции в модернизацию 
производства,   контроль качества, 
собственная аккредитованная ла-
боратория и запуск новых линий 
разлива молокопродуктов стали 
вехами зарождения, становления 
и развития торговой марки «Ясне 
Сонечко», продукция которой ре-
ализуется не только в Кривом Роге, 
но и в центральных и восточных 
регионах страны.

Качество, безопасность, демо-
кратичность ценовой политики – 
вот три кита, на которых базиру-
ются производство и реализация 
молокопродукции под торговой 
маркой «Ясне Сонечко».

При этом производитель стре-
мится к  оптимальности соотно-
шения «цена – качество» для мо-
локопродуктов «Ясне Сонечко». 
Цены  конкурентоспособны и де-
мократичны, что гарантирует до-
ступность продукции для людей 
с доходами разного уровня. Деше-
визна в ущерб качеству никогда не 
была характерна для местного про-
изводителя, который во главу угла 
ставит полезные свойства и безопа-
сность продукции для покупателя.

Актуальность употребления мо-
лочных продуктов в нашем городе 
особенно высока из-за не совсем 
благополучной экологической об-
становки. Ведь молокопродукты 
являются отличным сорбентом и 
способны эффективно нейтрали-
зовать вредное воздействие окру-
жающей среды. Молочная продук-
ция просто незаменима как для 
людей, работающих во вредных 
условиях, так и для тех, кто по роду 
своей деятельности часто сталки-
вается со стрессами  и вызовами,  
и это хорошо известно основным 
покупателям продукции торговой 
марки «Ясне Сонечко» –  женам, 
мамам, хозяйкам, которые забо-
тятся о здоровом и полноценном 
питании своей семьи.

При этом криворожский моло-
козавод №1 не стоит на месте, про-
должая динамично развиваться, 
идя в ногу со временем и оставаясь 
интересным своему потребителю. 
Самые свежие новости от торго-

вой марки «Ясне Сонечко» 
– это новый дизайн упаковок 

и расширение ассортиментной 
линейки новым продуктом.

Теперь продукция торговой 
марки «Ясне Сонечко» ста-
ла на прилавках ещё более 

привлекательной благодаря об-
новлённому логотипу. Оставаясь 
таким же узнаваемым и родным, 
он теперь выглядит свежее, сов-
ременнее и актуальнее. Серьёз-
ные капиталовложения произво-
дителем были направлены на то, 
чтобы идти в ногу со временем, 
изменяться, идя навстречу своим 
потребителям. Теперь внешний 
вид упаковок с молочной продук-
цией и их содержимое стали ещё 
более гармоничными.

Кефир, ряженка, сыворотка, 
сметана в стаканчиках, творог с об-
новлённым логотипом уже пред-
ставлены на полках криворожских 
супермаркетов, розничных тор-
говых точек и магазинов фирмен-
ной торговли сети Криворожского 
молокозавода №1. Солнышко на 
упаковке сливочного масла – сим-
вол реального тепла, исходящего от 
продукта местного производителя, 
– засверкало ярче, подмигивая сво-
им потребителям даже в не очень 
хорошо освещённых торговых за-
лах. А в ближайшее время изменит 
своё лицо вся продукция торговой 
марки «Ясне Сонечко».

За этим – желание производи-
теля не приесться покупателю и 
дать ему возможность находить 
что-то новое в тех продуктах, ко-
торые он берёт постоянно. Спору 
нет, в конкурентном ряду продук-
ты торговой марки местного про-
изводителя выглядят теперь более 
выигрышно.
Встречайте  
новый кефир

Одновременно с обновлени-
ем дизайна упаковок продукции 
торговой марки «Ясне Сонечко» 
криворожский производитель вы-
водит на потребительский рынок 
новый продукт – 1-процентный 
кефир в упаковке вместимостью 
900 грамм. Если кефир «Ясне Со-
нечко» с жирностью 2,5% как 
в 900-граммовой, так и в 
500-граммовой упаков-
ке уже хорошо зна-
ком потребителям, 
то 1-процентный 
кефир до послед-
него времени вы-
пускался только 
в маленьком пол-
литровом пакете 
и очень хорошо 
себя зарекомендо-
вал.

Ведь регулярное 
употребление кисло-
молочных продуктов 

является лучшим спо-
собом укрепления 
иммунной системы 
организма благодаря 
наличию витаминов А, 
В, С и D. Эти продукты 
обладают исключи-
тельной способно-
стью задерживать 
размножение по-
падающих в ор-

ганизм бактерий и содержат не-
обходимые для жизни человека 
аминокислоты. Они способствуют 
усвоению так необходимых орга-
низму человека железа и кальция. 
Доказано: люди, регулярно упо-
требляющие кефир, ряжен-
ку и йогурты, более стрессо-
устойчивы и жизнерадостны.

И вот пришло время встре-
чать нежирный кефир в 
900-граммовой упаковке! Для 
выхода на потребительский 
рынок оно выбрано не слу-
чайно. Ведь летом, в эту невы-
носимую жару, растут объёмы 
потребления именно кисломо-
лочных продуктов – кефира, 
сметаны, йогуртов. А прохлад-
ный кефирчик с низкой жир-
ностью в знойный день – луч-
ший способ утолить и голод, и 
жажду без вреда фигуре.
Производитель  

держит марку
С воодушевлени-
ем на Криворож-

ском молоко-
заводе №1 
восприняли 
известие о том, 
что в марте этого 
года по решению 
Криворожского 
горисполкома в 
городе стартовал 
проект, направ-

ленный на по-
вышение безопа-

сности и качества 
продуктов и поддер-

жку местных производителей, 
– «Марка якості «Криворіжжя».

Представив на соискание мест-
ной марки качества молоко «Сма-
ковеньки» в уникальном пакете 
«кувшин», Криворожский моло-
козавод №1 получил ещё одно, 
может быть, самое дорогое при-
знание. Все проведённые в рамках 
реализации проекта исследования 
подтвердили высокое качество 
продукта.

Ведь «Смаковеньки» – это мо-
локо премиум-класса, которое из-
готавливается не просто из каче-

ственного, а из отборного сырья, 
поставляемого лучшими постав-

щиками, проверенными годами 
сотрудничества. В торговой сети 
представлено молоко «Смаковень-
ки» жирностью 2,8%, 3,2%, 3,8%. И 
это реальное воплощение замысла 
производителя дать своему потре-
бителю больше вкуса, разнообра-
зия и положительных эмоций.

Торговая марка 
«Смаковеньки» дина-
мично развивается. 
Каждый её продукт 
– это шаг вперед по 
сравнению с конкурентной сре-
дой. Одним из таких шагов было 
внедрение упаковки «кувшин». 
Изюминка этой упаковки не 
только в оригинальном внешнем 
виде и удобстве использования. 

Это экологически чистая тара, 
изготовленная из органического 
материала, по своим свойствам 
схожего с яичной скорлупой. В 
такой упаковке продукт «дышит», 
сохраняя вкус, качество и все 
свои полезные свойства в течение 
определённого срока хранения.

Фасовка молока в «кувшины» 
осуществляется на современной 
линии разлива от шведского про-
изводителя, который производит 
и поставляет и сами «кувшины». 
Попадая после использования в 
окружающую среду, такая упа-
ковка не загрязняет землю долгие 
годы. Под воздействием внешних 
факторов «кувшины» разлагают-
ся на минералы, превращаясь в 
мел.

Кроме логотипа торговой мар-
ки «Смаковеньки», производи-
тель теперь имеет полное право 
разместить на кувшине» знак 
«Марка якості «Криворіжжя». 
Это вопрос не одного дня, но уже 
сегодня потребители могут иметь 
в виду, что молоко «Смаковень-
ки» получило признание как один 
из лучших криворожских про-
дуктов.

Надо сказать, на Криворож-
ском молокозаводе №1 очень гор-
дятся тем, что Кривой Рог стал 
одним из первых городов в стра-
не, учредившим марку качества 
для производимых товаров. Ведь 
проект сулит признание высо-
кокачественным товарам криво-
рожских производителей. Марка 
качества будет способствовать 
продвижению продукта, а высо-
кокачественный продукт будет 
способствовать поддержанию по-
ложительного имиджа Кривого 
Рога. Предвидятся и реальные ди-
виденды: положительная динами-
ка продаж на рынках – стабиль-
ность рабочих мест и отчислений 
в криворожский бюджет.

«Производи качественное!» 
и «Покупай криворожское!» – 
пусть это будут девизы истинных 
патриотов города.

Отдельного внимания покупа-
телей заслуживает широко разви-
тая фирменная торговая сеть Кри-
ворожского молокозавода №1, 
торговые объекты которой распо-
ложены во всех районах города, а 
широкий ассортимент продукции 
собственного производства и со-
путствующих товаров способен 
удовлетворить самые широкие  

о ж и д а н и я 
потребите-
лей.

В магази-
нах и киосках 
не только 
можно при-
обрести всег-
да свежие 
продукты, но 
и поучаство-
вать в прово-
димых акци-
ях.

Так, в ма-
газинах фир-
менной сети 
на постоян-
ной ежене-
д е л ь н о й 
основе – 

каждую пятницу п р ох од и т 
акция для покупателей: делая по-
купки в этот день на сумму от 40 
грн., каждый покупатель гаранти-
рованно получит  подарки от про-
изводителя.

Молокозавод №1, идя навстречу ожиданиям поку-
пателя, представляет целый ряд хороших новостей 
для жителей нашего города: 
– Молоко премиум-класса торговой марки «Смако-
веньки» в уникальной упаковке «кувшин» произ-
водства Криворожского молокозавода №1 – один 

из достойных финалистов проекта «Марка якості 
«Криворіжжя». 
 – Не стоит на месте и давно оценённая криво-
рожанами по достоинству торговая марка «Ясне 

Сонечко» от этого же производителя. Она обре-
ла новое лицо, а ассортиментная линейка «Ясного 
Сонечка» пополнена новым товаром. Это 1-процен-
тный кефир в 900-граммовой упаковке – напиток в 
изнуряющую жару исключительно полезный.
 – В фирменной торговле первого молокозавода 
проходит целый ряд акций для покупателей.   

Споживач



22 •Червоний гірник• середа, 4 липня 2012 року

Оголошення. Реклама

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ «Дні-
прообленерго» повідомляють,  що для прове-
дення ремонтних робіт у період з 9.07.2012 р. 
по 13.07.2012 р. можливі тимчасові (з 9.00 до 
17.00) відключення ел. енергії на вулицях:
М-н Гірницький, 13, 14, 15,  25, 26,  39, 44, 45,  46, 47, 
48,  Дитячий садочок № 222,  Дитячий садочок № 81,  
вул. Мусоргського,  стоматологія,  Мусоргського,  22-
20,  24,  Бутлерова, 2,  Калантая, 2,  6, 8, 10,  18,  авто-
школа,  Бурмистенка, 4, 12,  АТС №51 вул. Калантая, 12,  
магазин «Єва»,  ТОВ «Сити Групп»,  м-н 5-й Зарічний, 
73, 73а,  74, 75, 76, 77,  78,  м-н 5-й Зарічний,  насо-
сна станція,  м-н 5-й Зарічний,  ТРП №78,  м-н 5-й За-
річний кіоск «Криворіжхліб»,  Лаштоби,  управління 
ш. «Гвардійська»,  хімічна лабораторія,  Лаштоби, 1,  
гаражі,  кооператив, Урюпінська,  1-13, 21, 22,  Праці, 
2-32,  Лаштоби,  4,  6,  8,  7,  11,  13,  м-н 5-й Зарічний,  
ТРП №85,  м-н 5-й Зарічний, 79,  82,  83, 84, 91, 92, 93,  
м-н 5-й Зарічний,  магазин «Продукти»,  Мирівська, 
47, 6,  3-21,  Уманська, 6, 8, 12,  24, 28, 32, 34,  16-24,  
Луганська,  47,  49,  45,  38,  55,  30-42,  Квіткова, 35, 37, 
39,  Уманська,  автобаза,  23-го Лютого,  114 турагентс-
т во ЦТКЕ,  23-го Лютого, 121,  123, 125,  127,  129,  вул. 
Косигіна, 1а насосна,  м-н 5-й Зарічний,  85,  86,  87, 88,  
89,  90,  м-н 5-й Зарічний,  ТРП №94,  м-н 5-й Зарічний 
магазин,  кафе,  м-н 5-й Зарічний «Ремонт взуття»,  
магазин «Буряк»,  Россіні, 1-17,  4-8, 14,  Пермська, 
1-27,  Разіна, 2-22,  1-17,  Дюма, 42-50,  Городови-
кова, 26-34,  33-45,  Білоруська, 9-27,  Нова, 14-18,  
Коперника, 1-17, 2-28,  Кравченка, 36-44,  11-25,  
Шевченка, 31-53,  24-70,  Фурманова, 24-38,  29-41, 
44-62,  Українська, 123-125,  М.Раскової, 8/34,  Універ-
сальна, 1-55,  Яблонського,1-48,  Яворницького, 1-48,  
Огінського, 1-47,  Уточкіна, 1-23,  Павлоградська, д. 
38а, 38, 90, 41-103,  Янки Купали, 106, 108, 110, 111, 
115,  Львівська, 1-37,  Лугова, 32-48, 123,  Муромська, 
40-64, 57-79,  Кубінська, 110-134, 105-131,  Літке, 94,  
Черноморська, 36а-80, 35а-79,  Старих більшовиків,  
36а-38а,  Цитрусова, 42-62, 35-65,  Вольтера, 1-35, 
2-34,  35-49, 40-56,  Паркова, 1-13, СШ №58,  Упіта,  51,  
74-80,  53,  Мелешкіна, 2-6,  8-10,  Серафимовича, 44-
60, 64, 70,  340/1-374, 231-247,  215а-219а, 225а-231а, 
231б,  163-229, 228-340/2,  Тупикова,  2-92, 3-33,  8,  
Хохломська, 2-10, 1-15,  Грозненська, 115а, 119,  Воло-
димирівська, 2-18, 5-17,  Бєляєва, 11-13, 10, 16,  Ігро-
ва, 1, 2,  Воронезька, 3-25, 4-24,  Вятська, 16а, 6а, 4а, 
2а, 1а, 1б,  Транзитна, 1-17, 28-42,  Пловдивська, 4-28, 
3-23,  Левітана, 4-24, 3-23, 30-50,  27-47,  Іскровська, 
37-59,  124, 108а-122,  63-91,  Милашенкова, 30а-52, 
4-24, 3-21,  Шполянська, 115, 94-116, 93-113,  Черво-
нопресненська, 8-32, 7-25,  Воронезька,  28-50, 31-51,  
Улітіна, 4-26, 3-23,  Сизранська, 4-22, 3-21,  Арістова, 
4-22, 1-21,  Благоєва, 12-22,  Транзитна, 19-65, 44-94,  
Кузнецька, 2-54,  Революційна,  18,  20 митниця,  госп.
блок митниці,  Постишева,  17/126 ФОП Кулакова І.В.,  
Постишева,  17/11 перукарня,  Постишева,  17а,  Рево-
люційна,  17 ТОВ «Поділ 2000»,  22а кафе «Бон Мезон»,  
17а гараж Панфілов С.Н.,  вул. ХХІІ Партз`їзду,  2 офіс,  
2/183 ЗАТ «Альфабанк»,  2 ПУМБ відділення №1 ввод 
№1,  ввод №2,  АТС «Оптіма-Телеком»,  4,  Лисенка,  23-71,  
24-70,  вул.Аврори,  88,  90,  вул. Аральська,  3-7,  2-10,  
Постишева,  22,  24,  вул. Ветеранів праці,  19-25,  22.
 Вибачаємося за викликані незручності.

Хвостосховище «Четверта карта»
Хвостосховище «Четверта карта» – важлива ланка в технологічному циклі гірни-

чо-збагачувального комплексу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та  вирішує про-
блему утилізації відходів – хвостів збагачення.

Нарощування  хвостосховища «Четверта карта» визвано необхідністю забезпечення 
безперебійної роботи підприємства на найближчу перспективу.

Проектом «ГЗК. ШХ. РЗФ. Реконструкція хвостосховища «Четверта карта» до відм. 
151,0 м та відм. 156 м» передбачені заходи по запобіганню пилоутворення: 

– Закріплення відкотів та гребеня огороджуючих та розділових дамб, утворених з 
хвостів та дрібної фракції розкривних порід.  

– Постійний полив автомобільних шляхів під час будівництва та експлуатації поли-
вомийними машинами. 

– Самозаростання рослинністю пляжів відпрацьованих карт. 
– Покриття поверхонь, що пилять, водним розчином бішофіту.
В процесі будівництва дамб обвалування та огороджуючих дамб карт намиву ярусу 

з відм.151, 0 м і в чаші хвостосховища за межами карт намиву, передбачається устрій 
ставка і періодичні «попуски» води в нього для підтримки рівня води, що покриває пляжі 
хвостів чаші хвостосховища.

Накопичення «надмірного» об’єму води в ставку не допускається.
По пилящих площах в зоні ведення будівельних робіт передбачено  виконання за-

ходів щодо пилопридушення, в тому числі і полив водою за допомогою поливомийних 
машин.

За всіма роботами з пилопридушення встановлюється постійний контроль  та нагляд 
за можливою появою фільтраційних вод на низькому укосі огороджуючих дамб.

Технологія пилопридушення при будівництві ярусу нарощування з відміткою 156,0 м і 
при влаштуванні дамби в районі водоскидної споруди № 4, повністю відповідає техноло-
гії, яка передбачена при будівництві ярусу нарощування з відміткою 151,0 м.

Технологія картового намиву дозволяє тримати під водою більшу частину майданчи-
ка хвосто сховища. 

Велика частина пляжів, розташованих ближче до ставка освітлення, буде зволожува-
тися за рахунок капілярного підняття води. Інша частина пляжів, розташованих ближче 
до огороджувальної дамби, буде зволожуватися за рахунок замочування водою від пра-
цюючих випусків розподільних пульповодів, а також за допомогою нанесення закріплю-
ючого водного розчину бішофіту.

Таким чином, при виконанні технологічних та конструктивних рішень, задекларова-
них проектною документацією, рівні забрудненості атмосферного повітря з урахуван-
ням фонових показників забрудненості повітряного басейну на межі нормативной СЗЗ 
хвостосховища «Четверта карта», а також на межі поблизу розташованих населених 
пунктів не перевищать гранично допустимі санітарно-гігієнічні нормативи.

Запланована діяльність не призведе до погіршення умов проживання населення та не на-
несе збитків об’єктам техногенного середовища, не змінить умови функціонування наземних 
та водних екосистем.  

З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинного природоохоронного 
законодавства України, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» має намір отримати до-
звіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Заперечення та пропозиції направляти до управління екології виконкому місь-
кої ради за тел. 92-13-63 або за адресою: пл. Радянська, 1, управління екології  
(к. № 402).

Кар’єр № 3 гірничого департаменту
Технічні рішення по розширенню складу окислених руд, прийняті робочим проек-

том, спрямовані на підтримання продуктивності кар’єру № 3 по видобутку сирої 
руди на рівні 20 млн. тонн на рік.

Розширення тимчасового складу окислених кварцитів на східному борту кар’єру  
№ 3 дозволить уникнути додаткового відчуження сільськогосподарських земель (під 
розширення складу використовується територія земель, порушених гірничими робота-
ми), що відповідає вимогам охорони земельних ресурсів та навколишнього природного 
середовища.

Соціально-економічне обґрунтування розширення складу окислених руд на східному 
борту кар’єру № 3 гірничого департаменту для підтримки продуктивності кар’єру № 3 по 
видобутку сирої руди 20 млн. т  в рік обумовлено необхідністю:

 – забезпечення працевлаштованості працівників міста;
 – збереження існуючих робочих місць.
 У процесі розширення складу окислених руд планується здійснювати технологічні та 

організаційні заходи, що дозволять запобігти утворенню пилу на 90-95%:
 – пилозрошування (вода) поверхонь відвалів та дільниць проведення робіт, техноло-

гічних доріг;
 – регулювання двигунів та паливної апаратури автомобілів.
Таким чином, рівень забруднення атмосферного повітря з урахуванням фонових по-

казників забрудненості повітряного басейну на межі нормативний СЗЗ складу окисле-
них руд, а також на межі поблизу розташованих населених пунктів не перевищить гра-
нично допустимі санітарно-гігієнічні нормативи.

При розробці проекту складу окислених руд на східному борту кар’єру № 3 гірничо-
го департаменту для підтримки продуктивності кар’єру № 3 по видобутку сирої руди  
20 млн. т  в рік були ураховані екологічні та санітарно-гігієнічні вимоги.

З метою ведення виробничої діяльності в рамках чинного природоохоронного за-
конодавства України, ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» має намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Заперечення та пропозиції направляти до управління екології виконкому міської 
ради за тел. 92-13-63 або за адресою: пл. Радянська, 1, управління екології (к. № 402).

Мы осознаем, что работаем в отрасли, которая оказывает сильное влияние 
на окружающую среду. И кроме удовлетворения интересов своих потребите-
лей на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» возложена и важная миссия заботы об 
окружающей среде. Главные усилия ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» в области 
экологии сконцентрированы на поэтапном внедрении BREF-технологий и замене 
устаревшего оборудования на новое, более эффективное не только с производст-
венной, но и с экологической точки зрения.

ГП «Гипропром» в 2011 году разработан проект, который предусматривает модер-
низацию установки очистки газа обдирочно-шлифовальных станков №1-8 (ист. №360) 
Прокатного цеха №3.

Существующая система газоочистки морально устарела, вентсистема В1 не отвечает 
«Нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ из стационар-
ных источников», утвержденных приказом №309 от 27.06.2006.

В результате проведения реконструкции газоочистного оборудования влияние обди-
рочно-шлифовальных станков №1-8 прокатного цеха №3 на микроклимат района суще-
ственно не изменится, а также позволит увеличить эффективность улавливания пыли и 
снизить концентрацию пыли после очистки до 20 мг/м.

Благодаря мероприятиям, предусмотренным в рабочем проекте, степень возможно-
го воздействия на природную среду, социальную среду, а также степень экологического 
риска, связанного с организацией и эксплуатацией системы газоочистки, находится в 
рамках действующих норм, правил и стандартов.

С целью ведения производственной деятельности в рамках действующего 
природоохранного законодательства Украины, ПАО «АМКР» имеет намерение 
получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Возражения и предложения направлять в управление экологии исполкома го-
родского совета по тел. 92-13-63 или по адресу: пл. Советская, 1, управление эко-
логии (к. № 402).

С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также 
достижения государственных нормативов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в углеподготовительном цехе ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» предусмотрена замена существующих малоэффективных скрубберов Венту-
ри на новые высокоэффективные рукавные фильтры INFA-LAMELLEN-JET произ-
водства Германии со степенью очистки до 99% и организацией возврата уловлен-
ной пыли в технологический процесс.

Реконструкция газоочистных установок позволит увеличить эффективность улавли-
вания пыли и снизить концентрацию пыли после очистки до 20 мг/м3.

Проведение реконструкции газоочистного оборудования позволит сократить 
выбросы пыли от дробильного отделения 1,2 очереди и смесительного отделений УПЦ 
КХП ПАО «АМКР» на 9,260 т/год и составят – 9,550 т/год.

Максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ от источников 
выбросов в атмосферный воздух не превышают предельно-допустимых концентраций 
и составляют 0,01 ПДК без учета фона.

Для возможности эксплуатации газоочистных установок дробильного и смеситель-
ного отделений  УПЦ  КХП в соответствии с требованиями действующего природоохран-
ного законодательства Украины, ПАО «АМКР» имеет намерение получить разрешение 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Возражения и предложения направлять в управление экологии исполкома го-
родского совета по тел. 74-56-41, 92-13-63 или по адресу: пл. Советская,1, управ-
ление экологии (к.402). 

Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія» 
(Вищий державний навчальний заклад ІV рівня акредитації)

оголошує набір за спеціальністю «ПРАВОЗНАВСТВО»:
– на 1 курс – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»;
– на 6 курс – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Для тих, хто має вищу освіту, запрошуємо  
отримати  другу вищу юридичну освіту.

Довідки за тел. (056) 442-88-85. Наша адреса: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 22, www.onua.dp.ua

g Заяви про екологічні наміриКриворізький технікум  
Національної  
металургійної  
академії України

оголошує прийом 
на безкоштовне 
навчання на:

 – денну форму на базі 9-11 класів  
(гарантована стипендія 500 гривень);
 – заочну без відриву від виробни-
цтва для робітників підприємства.
Звертатися в приймальну комі-
сію за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Семашка, 4 
(р-н Червоної). Телефони для до-
відок: 404-25-22, 404-25-16.

g Із вдячністю
Зв’язок для ветерана

До редакції «Червоного гірника» продовжують надходити листи з 
вдячними словами на адресу людей, яким небайдужі поблеми тих, 
хто поруч.

«Висловлюю подяку депутату Криворізької міської ради Ярославу 
Олександровичу Жилкіну за надану допомогу у відновленні телефон-
ного зв’язку для моєї матері, ветерана праці. Спасибі за Ваші увагу та 
чуйність до наших ветеранів.

Ольга ДвОєнОсенкО, вул. Оршинська».

На принципах гуманізму
«Хочемо висловити подяку медичним працівникам Криворізької 

міської лікарні №2 («тисячки»). Своєю повсякденною працею вони 
зберігають наше життя й здоров’я. Особливо хочеться відзначити 
молодого фахівця Марію Литвин, фельдшера-лаборанта за профе-
сією. Марія Вадимівна знаходить для кожного з нас лагідне слово. 
Милосердя, гуманізм – ось принципи її фахової діяльності. Бажаємо 
їй і всьому колективу лабораторії лікарні оптимізму, здоров’я, успі-
хів у роботі.

с. ЛОгвінОв, вул. гутовського, і вдячні пацієнти».

Подяка!
Я, Максименкова Ольга Петровна, 1943 г.р. (дитя войны), хочу через газету передать огромнейшую 

благодарность депутату Саксаганского райсовета Хотькину Владимиру Александровичу.
Мой муж, Анатолий Алексеевич, перенес два инфаркта и почти не ходит, 

потому понадобился специальный инвентарь домашнего обихода. Отчаяв-
шись я обратилась к депутату Хотькину В.А., который впоследствии настоль-
ко проникся нашей бедой, что сразу помог нам в решении вопроса.

Я не могу выразить словами всю нашу благодарность Хотькину В.А. 
за его душевную теплоту, человечность и большую ответственность 
перед нами, избирателями.

Дай Бог ему здоровья, благополучия, всегда быть молодым, 
энергичным, душевным и настоящим депутатом!

С огромной благодарностью   
Максименкова О.П.
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Підготував Володимир БУХТІЯРОВ (тел. 097-2801876).

g  Орден фронтовика

Врятував життя командира

Наші стояли на Дністрі. 
Буяв травень 1944 року. 
Багато діб тривали запеклі 
бої на плацдармі. Силь-
на фізично людина могла 
докинути гранату до ні-
мецьких окопів. Відстань 
до них не перебільшува-
ла 30 метрів. Командир 
роти Шумський підвівся 
над бруствером траншеї. 
Фашисти протягом ночі 
спромоглися замаскувати 
свої вогневі точки. Рот-
ний тільки-но встиг під-
няти бінокль, як почався 
мінометний обстріл нашої 
лінії оборони. Старший 
лейтенант Олексій Тол-
стогузов щосили смикнув 
Шумського на себе. Разом 
й опинилися на дні окопу. 
Міна розірвалася саме на 
тому місці, де щойно сто-
яв Петро Шумський. Так 
Олексій Толстогузов вря-

тував життя своєму без-
посередньому командиру. 
Той буде пам’ятати це про-
тягом усього життя.

А Олексій Толстогузов 
ще до війни став журналіс-
том. Закінчив газетярське 
відділення Свердловсько-
го комунвузу. Два роки 
перебував на посаді ко-
респондента газети «Крас-
ная Татария» в Казані. По 
окрузі походив, по Волзі. 
В армію Олексія Толсто-
гузова призвали в жовтні 
1939 року. Тоді вперше по-
трапив в Україну. З почат-
ком війни обороняв Київ 
у складі 219-ї мотострі-
лецької дивізії. Люті бої 
закінчилися катастрофою 
для всього Південно-Захід-
ного фронту. Там політрук 
Толстогузов потрапив у по-
лон. Знесиленим, хворим і 
голод ним. Щойно набрав-
ся сил – здійснив втечу. На 
собі випробував усю тра-
гедію 1941 року. Воював  
у партизанському загоні  
ім. Щор са на Харківщині.

Серед тих, хто допустив 
київську бійню, позна-
чалася постать Хрущова. 
Микита Сергійович отя-
мився лише в 1962 році, 
коли вирішив встановити 
медаль «За оборону Киє-
ва». На той час кістки тих, 
хто міг би носити цю на-
городу на грудях, згнили 
в болотах, лісах і на ланах 
величезної території. Для 
Олексія Толстогузова ки-
ївська оборона закінчила-
ся полоном, але, на щастя, 
не смертю. І свою «київ-
ську» медаль він одержав.

… Два офіцери підвели-
ся, змахнули з себе грудки 
землі, тепер лише зрозумі-

ли, що одного з них обми-
нула смерть. Командири 
отямилися і продовжува-
ли виконувати свої буден-
ні фронтові обов’язки. Їх 
обох викликав командир 
10-го окремого штурмо-
вого (читай – штрафного) 
батальйону Русанов.

– Нам незабаром насту-
пати. Обстежте, розвідни-
ки, всі вибалки, пагорби і 
кущі. Мені потрібна чітка 
лінія, де оборону трима-
ють гітлерівці.

Вночі опинилися по 
той бік фронту. Група роз-
відників, яку очолювали 
Шумський і Толстогузов, 
залягла на кромці кукуру-
дзяного поля. Майже добу 
слідкували за ворогом. 
Засікли траншеї, доти. І 
ось дочекалися свого. Зу-
пинилася легковушка під 
ескортом мотоциклістів. 
«Важливий птах», – пе-
реглянулися два наших 
командири. Розвідники 
вибрали момент і схопи-
ли-таки того фашиста з 
портфелем. Відомості до-
помогли батальйону про-
вести наступальний бій і 
відкинути окупантів ще на 
добрий десяток кілометрів 
ближче до кордону.

А тепер, за традицією 
рубрики, звернемося до 
офіційного документа: «У 
боях за висоту 1738 (Ав-
стрія) виявив виключні 
мужність і відвагу. Про-
тивник втратив вигідний 
для нього рубіж – висоту 
1738 і будинок «Туриста», 
кинувся в люту контрата-
ку переважаючими сила-
ми піхоти із підтримкою 
сильним артилерійсько-мі-
нометним вогнем. Підроз-

діл тов. Толстогузова за 
його попередньо розробле-
ним планом потайки про-
бився у фланг противника 
та сильним рушнично-ку-
леметним вогнем сприяв 
відбиттю контратак, що 
противник продовжував 
протягом дня. В цьому бою 
його підрозділ знищив до 30 
гітлерівців, а сам тов. Тол-
стогузов із свого автома-
та знищив 5 гітлерівських 
солдат.

За виявлені мужність 
та відвагу у бою з німець-
кими загарбниками тов. 
Толстогузов гідний урядо-
вої нагороди – ордена «Чер-
вона Зірка».

Командир 177 стрілець-
кого Бєлградського полку 
майор Верлевський».

Цей орден лейтенант 
О.П. Толстогузов одержав 
наказом по 236-й Дніпро-
петровській Червонопра-
порній стрілецькій дивізії за 
№ 021/Н від 31.07.1945 року.

Невдовзі звільнився у за-
пас. Позаду оборона Ки-
єва, поранення, німець-
кий табір, партизанський 
загін, спецтабір НКВС, 
штрафний батальйон, кон-
тузія на озері Балатон.

Олексій Пилипович по-
дальше своє життя при-
святив журналістиці. Пра-
цював кореспондентом в 
Охтирській міськрайонній 
газеті, а потім – спецко-
ром «Дніпропетровської 
правди». Саме з тих часів 
О.П. Толстогузов мешкав 
у Кривому Розі. Більшість 
своїх публікацій фронто-
вик присвятив Кривба-
су та його людям. Помер 
Олексій Пилипович у лип-
ні 2006 року.

Про нього згадує в мемуарах 
колишній командир 98-ї окре-
мої розвідроти 96-ї гвардійської 
стрілецької дивізії гвардії майор 
Петро Шумський. Його побратим 
Олексій Толстогузов ще під час 
війни, по гарячих слідах повідомив 
у фронтовій пресі про бої біля села 
Дмитрівка на Донбасі. Рота вела по-
шук у ворожому тилу. Здобула цінні 
відомості. Відважний ротний ко-
мандир Петро Шум ський тоді був 
нагороджений орденом Кутузова 
3 ступеня. Серед перших у Чер-
воній Армії. Орден же Толстогузо-
ва чекав його ще попереду. Власне, 
наш земляк і врятував життя Петру 
Шумському. 

g  Рік виборів

За єдиного кандидата
Восени на нас знову чекають чергові вибори. 
Цього разу – до Верховної Ради. Вкотре ми 
плекаємо надію, що життя в країні нарешті 
буде за правилами Основного Закону – Кон-
ституції. Словом, знову будемо сподіватися 
на краще.

Як тоді, у 1954 році, коли відбулися вибори до Верховної 
Ради СРСР. На фото – члени виборчої комісії, яка діяла 
на виборчій дільниці в клубі РУ ім. Леніна. Друга ліворуч 
– Неля Федіна. Члени комісії зібралися перед початком 
голосування. Попереду в них важкий день. Благо, фаль-
сифікація їм не загрожувала. Кандидат один-єдиний. Що-
правда, із своїх. І то добре… Публікується вперше.

g  Історія футболу

Переміг «Рот-фронт»

• Старший лейтенант 
О.Толстогузов (1944).

• Трійко переможців.  
О.Толстогузов – перший ліворуч (1945).

Власне, й стадіон робітники по-
будували саме для цих гравців. 
Юнаки та дівчата щовихідних 
йшли на майданчик та абсолютно 

добровільно формували поле, вста-
новлювали трибуни і самі ставали 
вболівальниками.

Фотографія передає нам обра-

зи 14 футболістів з «Рот-фронту». 
Нам відомі деякі прізвища. Вони 
написані на зворотному боці цьо-
го фото. Перший, як і водиться, 
– організатор команди та її тре-
нер Ільїн, за ним – капітан Вік-
тор Приходченко. Воротаря звали  
Ф.Г. Шаган. Четвертий гравець не ві-
домий, п’ятий, а за ним шостий і сьо-
мий відповідно – А. Номінат, П. Пав-
люченко, Микола Крижанівський. 
Ім’я восьмого загубилося. Дев’ятий і 
десятий – брати Яцик та Стас Радз-
виловичі, після них – Тонкошкур, Ба-
клан, Костянтин Панченко, А. Дови-
борцев. Саме ці хлопці стояли біля 
витоків криворізького футболу.

У 30-х команді «Рот-фронт» прак-
тично не було рівних. Спорт тоді не 
паморочився казковою платнею, а 
був дійсно любительським. Усі ці фут-
болісти працювали на заводі. Уміло 
впоратися з м’ячем вони могли, що 
показували на тренуваннях та під 
час ігор у вільні для себе години.

Ось так зароджувався футбол. 
Тоді він був «чистим», некорупцій-
ним і привабливим.

Майже 85 років тому футбольна команда «Рот-фронт» 
стала чемпіоном Дніпропетровщини серед колективів 
фізкультури. Дружнє утворення на базі стадіону Кри-
ворізького заводу машинобудування «Комуніст». 

•Команда «Рот-фронт».
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Про планування регуляторної діяльності міської ради з 
підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік

Керуючись Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
враховуючи пропозицію управління земельних ресурсів, рі-
шенням міської ради від 27.06.2012 № 1167 доповнено план діяль-
ності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік.

Строк підготовки регуляторного акта – проекту рішення 
міської ради «Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 5 населених пунк-
тів, підпорядкованих Криворізькій міській раді» IV квар-
тал 2012 року.

Мета прийняття проекту – визначення розмірів плати за 
землю для забезпечення економічного регулювання зе-
мельних відносин у місті.

Розробник – управління земельних ресурсів виконкому місь-
кої ради (50101, м.Кривий Ріг, пр.Металургів,36б, каб.216, 217, 
тел.74-24-33; електронна адреса: v.ground@kryvyrig.dp.ua).

Регуляторний акт – проект рішення міської ради «Про за-
твердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель 5 населених пунктів, підпорядкованих Криво-
різькій міській раді» буде оприлюднено в міській комунальній 
газеті «Червоний гірник» та розміщено на офіційній сторінці ви-
конкому міської ради в мережі Інтернет у підрозділі «Регуляторна 
політика» розділу «Інформаційна база» www.kryvyirih.dp.ua.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні 
розвитку підприємництва виконкому міськради що-
денно (крім святкових та вихідних днів, 50101, м.Кривий Ріг, 
пл.Радянська,1, каб.505, тел.74-12-03).

Управління розвитку підприємництва виконкому міськради.

УВАГА!
Власнику зачинених кіосків, які 

розташовані біля будинку № 77 на 5 
мкр. Зарічний.

Просимо Вас у десятиденний термін 
з’явитись у виконком Жовтневої район-
ної у місті ради каб.110 з правоустанов-
чими документами на кіоски, які розта-
шовані біля буд. № 77 на 5 мкр. Зарічний.

Шановні  громадяни!
У зв’язку з національною традицією 

святкування в ніч з 6 на 7 липня Дня Іва-
на Купала, пов’язаною з масовим відпочин-
ком людей поблизу води, звертаємо увагу  
на дотримання правил поведінки на воді.

Статистика безжалісно констатує чис-
ленні факти загибелі людей на водоймах, 
більшості з яких і не трапилося б, якби не 
безглузда самовпевненість і непотріб-
ний ризик. 

Знання та дотримання правил по-
ведінки на воді – запорука безпеки  
вашого життя і життя ваших дітей. Не-
обхідно звернути особливу увагу на 
роз’яснювальну роботу з дітьми вдома, 
у дитячих оздоровчих установах. Щодня 
нагадуйте дітям про небезпеку на воді. 
Не пускайте дітей гратися, рибалити чи 
купатися самих на водоймища. Легко-
важне поводження дітей  на  воді,  не-
знання елементарних правил безпечної 
поведінки – першопричини сумних та 
трагічних наслідків.

Варто пам’ятати, що основними умо-
вами безпеки є: правильний вибір та 
облаштування місць купання; навчання 
дорослих і дітей плаванню; суворе дотри-
мання правил поведінки під час купання 
і катання на плавзасобах; постійний конт-
роль за дітьми у воді з боку дорослих.

Шановні громадяни, батьки, гості 
міста! Виконуйте елементарні правила 
поведінки на воді, привчайте до цього 
дітей, які повинні знати і виконувати за-
значені правила, і ви  будете убезпечені 
від надзвичайних подій. 

Цінуйте і бережіть своє життя! 
Управління з питань  надзвичайних 

ситуацій та  цивільного захисту  
населення виконкому міськради.

ПАТ «Криворіжгаз» інформує:
У зв’язку з тим, що ПАТ « Криворіжгаз» отримуватиме природний газ у липні з 

ресурсу ЗАТ « УКРГАЗ–ЕНЕРГО» (договір № 23-ДП-12 від 26 червня 2012 року на ку-
півлю-продаж природного газу з ЗАТ « УКРГАЗ-ЕНЕРГО»), ціна на природний газ для 
категорії «промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання» у липні 2012 
року становитиме:

– для потреб промислових споживачів та інших суб’єктів господарю-
вання (крім тих, власні газопроводи яких безпосередньо підключені до 
магістральних газопроводів) – 4 706,256 грн/1000 м³, у тому числі ПДВ –  
784, 376 грн/1000 м³;

– для потреб промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, 
власні газопроводи яких безпосередньо підключені до магістральних га-
зопроводів  – 4 657,656  грн/1000 м³, у тому числі ПДВ – 776, 276 грн/1000 м³.

Для інших категорій споживачів ціна на прироДний газ залишається незмінною

В  2012 році  
виповнюється 50 років 

від дня заснування 
Криворізького гірничо-

електромеханічного техні-
куму ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» 
(колишнього Криворізького машино-

будівного технікуму).
Для організації зустрічі прохання 

випускників груп ЗВ-62-18 та ЗВ-62-28 
(зварювальне виробництво)  

відгукнутися і зателефонувати за тел. 
097-0799586 Попову Олександру.

g Оголошення. Реклама

Оля Кобзєва щодня 
має справу з паперами. 
Удень – з діловими, вве-
чері – з кольоровими. Ді-
вчина працює на одному 
з криворізьких підпри-
ємств, але має захоплен-
ня – хенд-мейд. В яких 
тільки напрямках ручної 
роботи вона не пробува-
ла свої зусилля! Роками 
хобі все більше і більше 
полонило її. Нині вона 
залюбки майструє милі 
дрібнички для друзів і не 
тільки.

– Робити щось лише 
для себе – це безглуздо. 
Інша справа, коли твої 
творіння підіймають на-

стрій багатьом людям. 
Дарувати оточуючим ра-
дість – ось як я бачу своє 
хобі, – переконує Оля, 
швидко й майстерно 
вправляючись з ножиця-
ми. Повторювати її рухи 
неважко, але чомусь ви-
ходить зовсім не так кра-
сиво.

Досвідчені скрапбуке-
ри мають у своєму арсе-
налі цілі стоси дорогого 
скрап-паперу, їхні шух-
ляди вочевидь набиті 
різним приладдям – фі-
гурними різаками, штам-
пами та незвичайними 
ножицями. Ми попроси-
ли Олю придумати таку 

роботу, аби можна було 
обійтися тим, що є під ру-
ками.
Листівка  
для друга

Для майстер-класу 
«ЧГ» Ольга вибрала лис-
тівку. Однак використо-
вуючи такі ідеї, можна 
взятися й за будь-які інші 
вироби.

– Думаю, в багатьох 
десь на антресолях чи в 
шафах знайдеться тріш-
ки ажурного мережива, 
яке і викинути шкода, і 
прилаштувати нікуди, – 
розпочинає майстриня. – 
Взагалі, для скрапбукерів 
сміття в принципі немає. 
Є те, що можна потім ви-
користати: викидаючи 
кофтинку, відрізають ці-
каві ґудзики, нашивки 
і тому подібне. А коли 
вам дарують квіти! Це ж 
скільки з них можна зро-
бити «заготовок»!

Найкращий презент треба робити, як 
відомо, власними руками. А судячи з 
останніх тенденцій і моди на хенд-мейд, 
якщо не власними, то хоча б чужими. 
Авторські фотоальбоми, візитівки, 
листівки, запрошення та навіть блокно-
ти й обкладинки для документів тепер 
можна купити без проблем. Наш чер-
говий майстер-клас присвячений тому, як 
зробити подібну красу все-таки власноруч.

Вчилася Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Для нашої листівки  
будемо використовувати
стрічки для квітів,  мереживо,  картон, но-
жиці,  дитячі акрилові фарби в тюбиках-
олівцях. Для закріплення візьмемо двосто-
ронній скотч.

Згинаємо картон книжечкою так, щоб одна 
сторона була трохи коротшою за іншу. 
Зверніть увагу на кольорову гаму матеріа-

лів під рукою, щоб барви на листівці ви-
глядали гармонійно.

Коротший край картону треба задекорувати. 
Це можна зробити в різний спосіб. Найпростіше 
– взяти в руки звичайні або фігурні ножиці та 
надати йому хвилястої форми. Можна для цього 
використати фігурний дірокол. Можна пустити в 
хід і звичайний, пропустивши потім крізь дірки, 
скажімо, стрічку. Різати треба обережно, щоб не 
надірвати край.

З одного краю на тоненькі смуги двосто-
роннього скотчу прикріпляємо мереживо, 
а з іншого, таким же чином, – стрічку. 
Однак стрічки відрізаємо приблизно на 
10 сантиметрів більше, ніж довжина лис-

тівки. Цей запас піде на бант. Зафіксував-
ши стрічку по краях, робимо бантик. Для цього 
у вибраному міс-
ці – збоку чи по-
середині – з двох 
сторін робимо зги-
ни стрічки і знову 
ж прикріпляємо їх 
до основи за допо-
могою скотчу. Ще 
одним шматочком 
скотчу приліпимо 
серединку нашого 
бантика. Зверху 
сюди приклеїмо 
ґудзик або будь-
який інший декор.

Листівка майже готова. Залишають-
ся останні штрихи. Для цього беремо 
фарби і ставимо цяточки там, де за-
лишається, на вашу думку, забагато 
вільного місця. Ольга пропонує ви-

різати також по-
бажання або роз-
друкувати його на 
принтері та наклеї-
ти на листівку.

На цьо-
му мож-
на і за-
вершити 
р о б о т у . 

Проте особливо не-
посидючим можна 
ще задекорувати 
середину листів-
ки. Це зовсім не-
складно. Для цього 
краще взяти глян-
цевий папір. Малю-
ємо на ньому не-
величкі простенькі 
квіти та вирізаємо їх. Це будуть наші заготовки. 
Прорізаємо пелюстки. На одну квітку нам потріб-
но 2-3 заготовки. Тепер закручуємо пелюстки на-
ших квітів за допомогою ножиців, аби вони виги-
налися всередину. 

Нарешті приклеюємо одну квіточку на іншу. В 
центрі поставимо цяточку фарбою або приклеїмо 
дрібний ґудзик. Квітами декоруємо листівку по 
краях.

Удень папери ділові,  
а ввечері – кольорові

Залишається тільки дописати всередині 
щирі побажання.

Алкоголизм 
излечим!

18 и 30 июля ул. Мелешкина, 14а,
бывшее РУ Кирова, кабинет 303

кандидат медицинских наук
ДОВЖЕНКО  

Роман Александрович
проводит сеансы лечения алкогольной 

зависимости и табакокурения.
Справки по телефонам: 093-0455273, 
050-1958529, 443-02-33.

Лиц. № 603844 от 07.11.2011 г.

Майстер-клас

Виконком Криворізької міської ради оголошує конкурс на заміщення  вакантних посад
В УПРАВЛІННІ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  

ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
• головного спеціаліста відділу планування та техногенно-екологічної безпеки
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відповідного про-

фесійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, стаж 
роботи за фахом в органах місцевого самоврядування  або державній службі на посаді провід-
ного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 
3 років, вільне володіння державною мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері.

В УПРАВЛІННІ БЛАГОУСТРОЮ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
• спеціаліста І категорії (на період тимчасової відсутності основного працівника);
 • спеціаліста І категорії відділу благоустрою.
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відповідного професійно-

го спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра чи спеціаліста, без вимог до стажу 
роботи, вільне володіння державною мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері.

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

За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов опла-
ти праці звертатися за телефонами: 74-66-28 (кадрова служба виконкому міської ради); 74-49-
32 (управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  виконкому 
міської ради); 74-47-05 (управління благоустрою та житлової політики виконкому міської ради).
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За матеріалами Інтернет-видань.

Фруктове
1 кг полуниць, 7 жовтків, 1 скл. 

цукру, 1 л жирних вершків, сік од-
ного лимона, ванільна паличка.

Полуниці подрібнюємо у 
блендері, додаємо сік лимона. 
У каструлю з товстим дном ви-
ливаємо вершки, додаємо стру-
чок ванілі і підігріваємо, але не 
кип’ятимо. Жовтки збиваємо з 
цукром до білого кольору і ви-
ливаємо у теплі вершки. На дуже 
малому вогні, постійно помішу-
ючи, доводимо масу до кипіння, 
але знову ж таки не кип’ятимо. 
Коли суміш загусне – зні-
маємо її з вогню. Охоло-
джену вершково-яєчну 
основу змішуємо з по-
луницями і виливаємо 
у лоток. Ставимо у 
морозильну каме-
ру на 4 год. Щоб 
морозиво було 
о д н о р і д н и м , 
його щогодини 
треба перемішувати 
дерев’яною лопаткою.
Фруктово-ягідні 
сорбети

1кг будь–яких фруктів 
чи ягід помийте і по-
дрібніть у блендері. 
Далі ретельно, щоб 
повністю розчинили-
ся кристалики, перемі-
шуйте пюре з цукром, приблиз-
но 1 кг. Якщо робите лимонний 
сорбет – 1,5 кг, якщо персиковий 
чи грушевий 0,5 кг. А далі тра-
диційно – морозильна камера. 
Перед подачею прикрасьте охо-
лоджуючим м’ятним цукром, 
приготувати який можна з кіль-

кох листочків свіжої м’яти, пере-
тертих із ложкою цукру.
До смаку

До свіжих вершків добавте ма-
линового, суничного або полу-
ничного варення, тобто того, яке 
вам більше до смаку, так, щоб на 
склянку вершків припадало по 
столовій ложці варення, збийте 
міксером і поставте в морозилку.

«Ням-ням»
Від 0,5 л сметани відлити при-

близно півсклянки, а решту по-
ставити в каструльку на малий 

вогонь. Взяти 3 яйця, відді-
лити білки від жовтків і 
збити жовтки із 60 г цукру 

та пакетиком ванільно-
го цукру. Вершки не 

повинні закипіти: 
коли на них підні-
меться піна, зняти 

з вогню. До збитих 
жовтків додати від-

литу сметану і збива-

ти, доки рідина 
не збільшиться в 
об’ємі. Тоді додати 
гарячу сметану і швид-
ко розмішати, щоб не звари-
лися жовтки. Перелити в чисту 
каструлю і поставити на вогонь, 
постійно помішуючи, довести до 
кипіння. Коли почнуть утворю-
ватися бульбашки, вимкнути во-
гонь. Остудивши, перелити мо-
розиво у формочки, які щільно 
закриваються, і поставити в мо-
розилку на ніч.

Вершкове
200 мл вершків (33%), 3 яєчні 

жовтки, 200 мл молока, 160 г цу-
кру, 1 ч. ложка ванільного цукру.

Молоко довести до кипін-
ня, зняти пінку й остудити. До 
жовтків додати цукор та ваніль-
ку і збити до однорідної маси. Не 
припиняючи збивання, влити 
тонкою цівкою молоко.

Молочно-яєчну суміш поста-
вити на повільний вогонь і на-

грівати, постійно помішуючи 
дерев’яною ложкою, поки суміш 
не загусне. Готовий крем осту-
дити й поставити в холодиль-
ник. В охолоджений крем додати 
збиті вершки й перемішати. Пе-
рекласти суміш у пластиковий 
контейнер, накрити кришкою 
або харчовою плівкою й поста-
вити в морозилку на 2-3 год.

Потім вийняти морозиво, 
перекласти у велику миску й 
швидко збити міксером або роз-
терти виделкою. Збиту масу пе-
рекласти в контейнер, накрити 
кришкою й знову поставити в 
морозилку на 3 год.

Через 3 год. масу можна ще 
раз збити (це допомагає розби-
ти кристалики льоду й зробити 
структуру морозива однорід-
ною), перекласти в ємність для 
заморожування й поставити в 
морозилку ще на 3 год. або до 
повного заморожування. Перед 
подачею бажано вийняти моро-
зиво з морозилки і покласти на 
20 хв. у холодильник.

Розкласти морозиво у креман-
ки і посипати тертим шокола-
дом, горіхами.

Зі згущеного молоком
600-800 мл вершків (33%) і 

350-400 г згущеного молока.
Вершки збити, не припиня-

ючи збивання, влити згущене 
молоко Масу перекласти в кон-
тейнер, накрити кришкою й за-
морозити, як у попередньому 
рецепті.

g Варто знати

Здоров’я  
на кінчику 
ножа
Якщо ви ще не відкри-
ли для себе куркуму, 
тоді поспішіть, адже 
ця приправа дуже 
корисна для нашого 
організму. При регу-
лярному споживанні 
запобігає розвитку 
атеросклерозу.

Курячий суп  
з куркумою

У 2-літрову каструлю кла-
демо 5-7 невеликих шматоч-
ків курячого філе, заливаємо 
водою і ставимо на вогонь. 
Коли закипить, знімаємо 
піну і додаємо подрібнену не-
велику цибулину та натерту 
морквину. Коли знову заки-
пить, додаємо 1/3 скл. дрібної 
вермішелі, після закипання – 
жменю порізаної капусти. За 
смаком солимо, додаємо 1/4 
ч. ложки куркуми, грудочку 
вершкового масла, 1 ст. лож-
ку подрібненої петрушки чи 
кропу. Коли закипить – зні-
маємо.

Куркума доречна у супах 
iз будь-якими макаронними 
виробами, рисом, овочами, а 
особливо картоплею, морк-
вою, квасолею.

Масло з куркумою
200 г масла залишаємо, щоб 

розм’якло. Подрібнюємо 2-3 
пір’їни зеленої цибулі або 
кілька гілочок кропу. Збива-
ємо масло міксером на малій 
швидкості, вливаючи тонким 
струменем 20 г олії. Продо-
вжуючи збивати, всипаємо 
1/4 ч. ложки куркуми. Додає-
мо зелень, трохи солі. Викла-
даємо масло у посудину і ста-
вимо в холодильник.

Найкраще смакує на під-
смажених грінках з чорного 
хліба.

Рибна запіканка
400 г рибного фаршу, 3 яєць, 

2 невеликих цибулини (по-
терті на крупній тертці) 
та морквина (на середній),1/2 
скл. вареної гречки, 1/3 попе-
редньо намоченого і відтис-
нутого батона, 1/4 ч. ложки 
куркуми, сіль – за смаком.

Ретельно вимішані інгреді-
єнти викладаємо у змащену 
олією та посипану борошном 
форму і запікаємо при темпе-
ратурі 180-190°С 30-40 хв.

Для зміцнення  
імунітету

На 100 мл кип’яченого мо-
лока беруть на кінчику ножа 
порошок куркуми (найефек-
тивніше – 1/4 чайної ложки 
натертого кореня) та ч. ложку 
меду.

g Посмакуйте

Крижана спокуса
Домашнє морозиво смачне й корисне, 
адже в ньому – лише натуральні продукти

g Трохи історії 

Тільки у літню пору
• Їсти солодкий лід першими почали китайці.
• Історія свідчить, що у спеку любили охолоджувати 

свій організм фруктовими соками з льодом Олександр 
Македонський (IV століття до н. е.) та Нерон (І ст. до н. е.).

• Виробники морозива не надто охоче ділилися рецептами 
своєї продукції. У продаж воно почало надходити лише у 1660 р. 
Щоправда, тільки у літню пору.

• А ще через дев’яносто років у французькій столиці заможні 
люди смакували замороженим продуктом 365 днів на рік.

• Порівняно масовим виробництво морозива стає вже напри-
кінці XIX століття, коли з’явилися досконалі холодильні машини. 
Сталося це після того, як у 1851 році у Балтиморі запрацювала пер-
ша у світі фабрика морозива.

g Пальчики оближеш

Запіканки до сніданку
І не тільки. До обіду й вечері вони також сма-
куватимуть, особливо з різними соусами чи 
бодай сметаною. А солодкі запіканки полюбля-
ють варення, згущене молоко й ароматний чай.

Кукурудзяна
1 банка консервованої кукурудзи відцідженої, 1 скл. мо-

лока, 3 злегка збитих яєць, 3 ст. л. олії, 3 ст. л. борошна, 
0,5 ч. л. розпушувача, сіль, перець, 200 г натертого твер-
дого сиру.

Змішати в мисці всі продукти (сиру додати 150 г). Викласти все 
в форму, змащену маслом, і посипати зверху сиром, що залишився. За-
пікати в духовці при 180°С протягом 30 хв. Смакує холодною і гарячою.

Млинцева з сиром та родзинками
150 г родзинок, 100 мл рому, 150 г вершкового масла, 

100 г борошна, сіль, 3 ст. л. цукрової пудри, 4 яєць, 250 
мл молока, 4 ст. л. цукру, 1 пакетик ванільного цукру, 4 
жовтки, 500 г м’якого сиру, 1 ч. л. тертої цедри лимона.

Родзинки замочити щонайменше на 10-12 годин у ромі. Роз-
топити 30 г масла, вистудити. Змішати борошно, дрібку солі, 1 ст. 
л. цукрової пудри, 3 яєць, близько 120 мл молока, додати розто-
плене масло. У сковороді випекти тонкі млинчики.

Для начинки збити на піну масло, що залишилося, цукор і ваніль-
ний цукор. По одному додати жовтки. Сир відкинути на сито, додати 
в масу разом із родзинками, дрібкою солі й лимонною цедрою. Пе-
ремішати. На кожному млинчику розподілити начинку, скрутити їх 
трубочками й викласти в змащену жиром форму. Молоко збити з яй-
цем і залити цією сумішшю млинці. Запікати 30 хвилин при 200 гра-
дусах. Готову запіканку трохи вистудити і посипати цукровою пудрою.

Замість рому можна взяти лікер, а млинці спекти за іншим ре-
цептом, який вами вже добре випробуваний.

Риба запечена
600-800 г риби, 5 білих грибів або 10 пе-

чериць, 1 цибулина, 1 ст. ложка борошна, 
1 лавровий листок, 3-4 горошини запаш-
ного перцю, 0,5 кг картоплі, 2-3 ст. лож-
ки олії, 2 ст. ложки мелених сухарів, сіль.

Відварити картоплю «в кожушках», очис-
тити від шкірки і нарізати скибочками. Від-
варити свіжі гриби, порізати. Дрібно нашат-
кувати цибулю, викласти разом з грибами 
на добре розігріту із жиром сковорідку, 
смажити протягом 5 хв., після чого посипати 
борошном і продовжувати смаження ще 3 хв.

Скласти в сотейник, влити 2 скл. окропу, 
додати спеції і сіль. Варити на слабкому вог-
ні доти, поки соус не загусне. Нарізану порцій-
ними шматками рибу (без кісток) посолити, 
запанірувати в мелених сухарях, обсмажити 
з обох боків до утворення рум’яної скоринки. 
Викласти рибу в соус поверх грибів, навколо 
покласти картоплю, збризнути олією і посипа-
ти меленими сухарями. Запекти.

Котлети
450-500 г відвареної риби, 1/2 булки, 

2 яйця, 2 ст. ложки тертого сиру, 2-3 
ст. ложки мелених сухарів, 2-3 ст. лож-
ки топленого масла або олії, сіль, меле-
ний перець, молоко.

Замочити в холодному молоці черствий бі-

лий хліб, відтиснути. М’якоть відвареної риби 
пропустити один раз через м’ясорубку ра-
зом з хлібом. Заправити сирими яйцями, 
тертим сиром, сіллю, меленим перцем. 
Ретельно перемішати, сформувати круглі 
котлети, добре обкачати в мелених сухарях.

Сильно розігріти сковорідку з жиром і об-
смажити котлети з обох боків. На гарнір по-
дати картопляне пюре або відварну цвітну 
капусту.

Биточки
500 г риби, 1 

цибулина, 8 кар-
топлин, 2 яйця, 
3 ст. ложки пше-
ничного борош-
на, 3 ст. ложки 
олії, 3 ст. ложки сметани, сіль, перець.

Підготовлене філе риби разом з цибулею 
пропустити через м’ясорубку. В отриманий 
фарш додати яйце, сіль, мелений перець і пе-
ремішати. Відварену «в кожушках» картоплю 
почистити, пропустити через м’ясорубку, до-
дати яйце, борошно, сіль і перемішати.

З отриманої картопляної маси зробити 
коржики. На середину кожного покласти 
рибний фарш, загорнути його, надати фор-
ми биточків, обкачати в борошні й обсма-
жити з обох боків на олії. Готові битки поли-
ти сметаною.

g У записник!

Наша кухня
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Віддача від дачі

g Зверніть увагу

Чого картоплі бракує?
догляд за насадженнями картоплі 
полягає не тільки в просапуванні й 
підгортанні і навіть не у проведенні 
«бойових дій» проти колорадсько-
го жука. Як і кожна культурна рос-
лина, для росту і розвитку карто-
пля потребує живлення.

Азоту. Нестача 
цього елемента про
являється у змінах 
зовнішнього вигля
ду як усієї рослини, 
так і її частин. Посла
блюється ріст стебел 
і листків, бокові па
гони не утворюють
ся або бувають дріб
ними. Листки ниж
нього ярусу спочатку 
блідозелені, потім 
поступово жовтіють 
і засихають. Краї мо
лодих листків заси
хають і закручують
ся догори.

При фосфорному 

голодуванні в кар
топлі листя стає тем
нозеленим, ріст над
земної частини силь
но ослаблюється. Під 
час бульбоутворення 
на кінчиках нижніх 
листків з’являється 
вузька смужка тем
нокоричневого ко
льору. Тканина, яка 
відмерла, згортаєть
ся в трубочку. На та
ких рослинах листки 
мають чорне забарв
лення. На бульбах 
з’являються іржаво
бурі плями.

Нестача калію в 

картоплі найбільше 
проявляється в пе
ріод бульбоутворен
ня, коли потреба у 
ньому досить висока. 
Якщо в грунті в цей 
час немає достатньої 
кількості доступ
ного рослинам ка
лію, то відбувається 
сильний відтік його 
з надземної частини 
до бульби, що при
зводить до сповіль
нення росту. Листя 
стає темнозеленим, 
зморшкуватим, між 
жилками і по кра
ях з’являються дріб
ні коричневі плями, 
які надають листкам 
бронзового відтінку.

У картоплі при 
кальцієвому голо-
дуванні верхнє лис
тя розпускається 
погано, інколи від

мирає точка рос
ту стебла. На краях 
листків з’являється 
світла смуга, що з ча
сом темніє, краї за
кручуються вгору. В 
бульбах з’являються 
ділянки відмерлих 
тканин.

Заліза. Верхівки і 
краї молодих лист
ків зберігають зеле
ний ко лір довше, ніж 
сере дина.

Бору. Затримуєть
ся ріст рослин, лис
тя жовтіє, черешки 
ламкі. Точки росту 
коренів відмирають. 
Бульби дрібні, час
то з тріщинами в їх 
п’ятковій частині, су
динні кільця стають 
блідокоричневими.

Марганцю. Листя 
на верхівках стебел, 
між жилками, стає 

жовтозеленим. На 
листках з’являється 
велика кількість плям 
коричневого кольору. 
Нижні листки уражу
ються менше, їх по
верхня буває нерів
ною –  міжжилкові 
хлорозні плями ви
пинаються вгору, а 
зелені жилки залиша
ються внизу. 

Магнію. Росли
ни стають призем
куватими, утворю
ють короткі між
вузля. Між жилка
ми з’являються дріб
ні коричневі плями, 
які надають листкам 
бронзового відтінку. 
Тканина, що приля
гає до жилок, зали
шається зеленою.

g Школа садівника

У літнього щеплення свої переваги
окультурення плодових дерев влітку від-
різком пагона замість окулірування брунь-
кою – перспективний спосіб щеплення. Він 
має ряд переваг над весняним щепленням 
та окуліруванням. у невеликих садах літнє 
щеплення доволі ефективне, особливо, 
коли йдеться про перещеплення плодових 
дерев.

У чому суть?
Усі операції за літнього 

щеплення здійснюються, 
як і за весняного. Різни
ця лише у строках та ви
користанні живцівпри
щеп для щеплення. їх на
різують з материнського 
дерева і тут же щеплять 
на підщепу. Причому, 
чим швидше – тим кра
ще. Добре приживлюють
ся й ті пагони, які зрізані 
за 23 години до щеплен
ня. Хоча живці за певних 
умов можна зберігати й 
кілька днів.

За вдалого щеплення 
на пагоні через місяць
півтора розвинуться лис
точки, а до осені нерід
ко з’являються гілочки, 
які навесні продовжують 
ріст. Порівняно з окуліру
ванням брунькою, окуль
турення дерева приско
рюється на один кален
дарний рік.

Крім того, відпадає по
треба у завчасній заготів
лі та зберіганні прищеп
ного матеріалу – наяву 

його якість, достовірність 
сорту тощо. Є й інші важ
ливі переваги.

Строки
Щодо строків літнього 

щеплення, то вони мож
ливі з кінця червня й до 
початку вересня. Найкра
ще приживлюються при
щепи в перший період, 
коли весняний сокорух 
ще, по суті, не закінчився, 
а другий тількино почи
нається.

Добір живців
На першій стадії (чер

вень – початок липня), 
коли ще не всі пагони ви
зріли, зрізувати їх для ще
плення слід вибірково, тоб
то ті, які росли на осонні, 
встигли вже здерев’яніти у 
нижній частині (58 см від 
вузла). І хоч бруньки в па
зухах черешків ледь поміт
ні, вони, прижившись, зго
дом проростуть.

Другий період – липень 
– особливих ускладнень 
не має. Однорічні паго
ни вже майже всі придат
ні для живцювання і ще
плення. Відбір в основно
му зводиться до визна
чення ростових і плодо
вих бруньок.

На верхівках пагонів, 
як правило, переважають 
ростові бруньки, далі – 
вперемішку ростові і квіт

кові, а в нижній частині 
знову ростові. На пагонах, 
які виросли всередині 
крони, можуть переважа
ти квіткові, а на «вовчках» 
– ростові бруньки. Відріз
нити їх можна за формою. 
Ростові бруньки видовже
ніші і приплющені, пло
дові – округлі і більші. До
бирати для щеплення слід 
відрізки пагона, де пере
важають ростові бруньки. 

Нарешті, третій пері
од живцювання – сер
пеньвересень, коли на 
пагонах, крім весняного, 
є приріст другого соко
руху. Живці треба нарізу
вати так, щоб з підщепою 
з’єднувати весняний при
ріст. На верхівках кора, як 
правило, ще не визріла, і 
така прищепа не прижи
веться. У щепленого жив
ця має бути не більше 12 
бруньок другого літнього 
приросту пагона.

Способи щеплення
Щоб не помилитися у їх 

виборі, треба враховувати 
вік деревапідщепи, тов
щину гілок, освітлення, 
початок і кінець сокоруху 
окремих плодових дерев, 
зрештою, добре володіти 
певним способом.

Коли, скажімо, кора на 
підщепі не відстає або від
стає погано, щепити мож
на в косий або тригранний 
заріз, у розщіп, за кору при 
зрізі на пеньок, але ніяк не 
в Тподібний розріз.

Винятком може бути 
копулювання, краще по
ліпшене. Але й тут слід 
добирати гілки за товщи
ною, силою і напрямком 
росту тощо. До речі, ко

пулювання чи не найкра
щий спосіб літнього ще
плення, який дає майже 
стовідсоткове зрощення 
компонентів.

Особливості
У липнісерпні темпе

ратура повітря нерідко 
сягає 3035°С. Мало, а іно
ді й зовсім не буває по
хмурих і дощових днів. 
Вологість повітря низька. 
Світловий день довгий, а 
ніч коротка тощо. Все це 
накладає певний відбиток 
на щеплення плодових де
рев. Його краще робити 
в похмурі, але не дощо
ві дні, в ранкові та вечірні 
години, коли спаде спека, 
а також швидко і якісно 
виконувати всі операції.

Місця щеплення слід 
негайно затінювати від 
прямих сонячних проме
нів, а також влаштовува
ти прищепам своєрідний 
вологий мікроклімат, за
хистивши щеплений жи
вець целофановим куль
ком, вливши в нього лож
ку води (краще дистильо
ваної), а саме щеплення 
робити, як правило, з пів
нічного або північноза
хідного боку підщепи.

g Важливо

Спочатку  
підживлюємо, 
потім –  
збираємо

Урожайність малини різ-
ко зростає від внесення орга-
нічних і мінеральних добрив. 
Коли добрива не внесені в 
квітні-травні, рослини піджив-
люють у червні у фазі розвитку 
плодів. Ягідні культури чутливі 
до підживлення у зв’язку з по-
верхневим заляганням коре-
невої системи.

Коров’як розводять водою 
1:2. Одне відро пташиного по-
сліду розбавляють 10-12 від-
рами води. Піввідра розчину 
органічних добрив виливають 
на один погонний метр наса-
джень малини.

Збирають ягоди у суху по-
году, краще на початку або у 
кінці дня, коли спаде спека. У 
хмарну, але суху погоду збира-
ти можна цілий день.

Збирати малину для збері-
гання потрібно на початку зби-
ральної стиглості. М’якуш ягід 
у цей час має бути досить щіль-
ним. Ягоди, які перестигли чи 
уражені хворобами, зберігати 
не можна.

Малину для зберігання зби-
рають з плодоложем дуже обе-
режно, бо пошкоджені плоди 
швидко загнивають. Для збе-
рігання малини потрібно ви-
користовувати малу тару, най-
краще до 1 кг ягід, у якій їх роз-
кладають невисоким шаром.

Зберегти якість малини 
можна тільки в холодильнику 
при температурі від мінус 1 до 
плюс 1°С до 7 діб.

g без хімії

Проти  
шкідників  
капусти
Деревій: подрібне-

ні рослини (0,8-1 кг), зібрані в 
період цвітіння, заливають 2 л 
окропу і настоюють годину, по-
тім доливають водою до 10 л.
Кінський щавель і 

кульбаба: 300 г подрібнено-
го коріння кінського щавлю та 
400 г листя кульбаби залива-
ють 10 л теплої (40-45 градусів) 
води і настоюють 2-3 години.
Ромашка: піввідра ви-

сушеної садової або дикої ро-
машки заливають 10 л гарячої 
води (60-70 градусів) і настою-
ють 12-14 годин.
Лопух: 1/3 об’єму від-

ра заповнюють посіченим лис-
тям, заливають водою і на  - 
с тою ють три доби.

Підготувала Наталя коТигороШко.

Літнє щеплення на один 
календарний рік прискорює 
окультурення дерева.
Відпадає потреба у 
заготівлі і тривалому збері-
ганні живців-прищеп.
Достовірність щепле-
ного сорту, якщо садівник 
чи господар не переплутає 
живці.
Широкий діапазон 
строків щеплення і можли-
вість його повторення на 
випадок невдачі.
Стовідсоткове вико-
ристання живців-прищеп, 
якщо вони в дефіциті. 
Адже з одного пагона 
можна зрізувати бруньки 
для окулірування, а на-
томість загострити відрізок 
з однією брунькою для 
щеплення.
Влітку швидше і краще 
наростає калюс на місці 
з’єднання компонентів.
Місце зрощення досить 
міцне, не утворюється 
великих напливів, тому 
інколи воно й зовсім не-
помітне.
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Домовичок

Сторінку підготувала Тетяна СПИЧАК.

g На замітку 

Для кожної кімнати – своя підлога
Для будь-якої з кімнат важливою скла-
довою дизайну є підлога. А точніше, під-
логове покриття. Ламінат або дерево, 
ковролін і натуральний камінь – будь-
який варіант буде мати свої переваги й 
недоліки.

Перед тим, як вибрати 
певний вид підлогового 
покриття для кожної з 
кімнат, зважте всі «за» і 
«проти», а також покла-
дайтеся на особистий 
смак.

Підлогове покриття 
слід підбирати з особли-
вою ретельністю. Коли 
ви входите в кімнату, 
підлога, мабуть, перше, 
що впадає у вічі. Оскіль-
ки саме підлога підда-
ється найбільшому на-
вантаженню, підлогове 
покриття повинно бути 
зручним і витривалим.

Дуже важливе дотри-
мання балансу між кра-
сою та практичністю, 
інакше ви не зможете 
повною мірою скорис-
татися перевагами будь-
якого з підлогових по-
криттів.

Ванна кімната
Керамічна або кам’яна 

плитка за витриваліс-
тю займає перший ря-
док рейтингу підлогових 
покриттів, а, крім того, 
може запропонувати ве-
личезний вибір кольо-
рів, дизайнів і розмірів 

плитки. Для звичайної 
ванної достатньо надій-
ним матеріалом буде і 
лінолеум. Можливо, ви-
глядати він буде не так 
красиво, як керамічна 
плитка, але все за помір-
ну ціну.

Якщо у вас маленька 
ванна, можна розщедри-
тися на дороге підлого-
ве покриття, оскільки 
невелика площа ком-
пенсує високу вартість 
матеріалу, і у вас буде 
розкішна ванна за до-
ступною ціною. Так само 
слід оцінити, наскільки 
важлива для вас ванна 
в порівнянні з іншими 
кімнатами. Це допоможе 
визначитися, у що краще 
вкладати гроші.

Кухня
Плитка або лінолеум 

для кухні теж непога-
ний варіант, але люди, 
які можуть собі це до-
зволити, звичайно виби-
рають для кухні дерево 
або ламінат. За допусти-
мої для дерев’яної під-
логи вологості кухня 
перебуває на самій межі, 
тому якщо ви збираєтеся 

класти дерев’яну підло-
гу в кухні, вам потрібно 
вибирати витривалу де-
ревину, а також подбати 
про захисну обробку де-
рева. Якщо подобається 
дерев’яна підлога, але ви 
обмежені в засобах, ва-
шим вибором може ста-
ти ламінат.
Спальня

Вибір підлогового по-
криття для спальні за-
лежить, насамперед, від 
особистого смаку. Най-
менш відкрита для сто-
ронніх кімната повинна 
подобатися саме вам. У 
спальні часто ходять бо-
сими ногами, тому м’яке 
килимове покриття до-
бре піднімає настрій 
вранці або перед сном. 
Якщо ви віддаєте пере-
вагу затишку й елегант-
ності дерева або ламіна-
ту, це теж хороший вибір 
для спальні, хоча ходити, 
швидше за все, доведеть-
ся в тапочках.
Вітальня та інші 
спільні кімнати

У вітальні зазвичай 
проводить багато часу 
вся родина, і саме тут 
приймають гостей. У вас 
є діти, які люблять вмо-
щуватися прямо на під-
лозі перед телевізором? 
Тоді килимове покриття 

саме те, що вам потріб-
но.

А якщо ваші діти або 
тварини раз у раз ста-
ють причиною малень-
ких, але прикрих не-
приємностей, краще 
покрити підлогу кили-
мовою плиткою. Тоді ви 
просто зможете заміни-
ти одну таку плитку, за-
мість того, щоб перемі-
щати диван або крісло 
на місце непривабливої 
плями.

Якщо ж всі мешкан-
ці оселі досить дорос-
лі, дерев’яна підлога або 
ламінат надасть кімнаті 
серйознішого і при цьо-
му затишного вигляду.

Підвал
Підлога в підвалі час-

то завдає господарям 
будинку неприємностей. 
Зрозуміло, що тут підло-
га повинна бути в першу 
чергу міцною і витрива-
лою, щоб витримати не 
тільки високу вологість, 
а й інші можливі випро-
бування. Але й вкладати 
великі гроші в підлогу у 
підвалі більшість з нас 
не захоче. Простіше ка-
жучи, підлогове покрит-
тя тут не потрібне.

Декоративний бетон 
може імітувати практич-
но будь-яке покриття і в 
той же час дешевший за 
будь-яке з них.

g Згодиться

Вішайте  
піджак  
на дерев’яний 
вішак

• Під час чищення обшлагів 
та кишень піджака не забудьте 
про внутрішні шви — саме там 
накопичується багато волокон і 
бруду.

• Намагайтеся завжди, осо-
бливо після сухого чищення і 
прасування, піджак вішати на 
дерев’яний вішак.

• Коли вішаєте піджак у шафу, 
прослідкуйте, щоб клапани ки-
шень були плоскі і рівні.

• Якщо піджак дещо 
прим’ятий, повішайте його на 
вішачок і обов’язково витягніть 
усе з кишень. За ніч одяг відно-
вить форму.

• Візьміть за правило час від 
часу протирати складку комірця 
піджака ганчіркою, змоченою 
в миючому засобі. Таке просте 
чищення допоможе позбутися 
невидимого пилу і бруду, що мо-
жуть дещо забруднити комірець 
свіжої сорочки.

• Намагайтеся, щоб пряжка 
ременя штанів завжди була тро-
хи зсунута в бік. Це значно зруч-
ніше, та й піджак буде «сидіти» 
на фігурі краще.

• Вологість у повітрі головна 
причина того, що одяг втрачає 
форму і свіжий вигляд. Енергій-
но стріпайте свій піджак перед 
тим, як повішати його на вішак. 
Це розпрямить тканину піджа-
ка, вирівняє складки.

• Коли потрібно трохи підпра-
сувати рукави піджака, то мож-
на використати качалку (зви-
чайну, якою розкачуєте тісто), 
перед тим обгорнувши її махро-
вим рушником. Качалку встав-
ляють у рукав і пропрасовують. 

• У сорочці в першу чергу за-
бруднюються комірець і краї 
манжет. Тому перед пранням 
ці місця слід обробляти густою 
мильною піною або миючим за-
собом із невеликою кількістю 
води. Лише після того, як вида-
лите бруд, можна делікатно ви-
прати сорочку.

• Якщо ви потрапили під дощ 
і ваша сорочка дещо промокла, 
одразу ж ретельно прополощіть 
її і висушіть на відкритому по-
вітрі. Перед сушінням сорочку 
слід повісити на плічки, защіп-
нувши всі ґудзики.

• Іноді ґудзики сорочки дещо 
втрачають колір від прання. 
Цього легко можна позбутися, 
якщо протерти ґудзики чор-
нильною гумкою.

• Коли купуєте нову сорочку, 
слід мати на увазі, що розмір 
шиї в людини збільшується на 
1 см за кожні 10 років. Тому не 
слід керуватися старими мірка-
ми.

• Якщо на комірці вашої 
сорочки в процесі носіння 
з’явилися ворсинки, їх можна 
зрізати електробритвою.

g Власноруч

Оригінальна лампа
Для того, щоб виготовити 
ось таку незвичайну лампу, 
вам знадобиться:

• еластичний м’яч будь-якого 
розміру (можна використову-
вати надувну кульку);

• кілька мотків ниток для 
в’язання;

• двожильний мідний шнур, па-
трон і лампочка;

• клей і лак. 
Надуйте повітряну кулю і 

зав’яжіть, а до вузла прив’яжіть нит-
ку. Вмокніть нитку в клей і почніть 
обмотувати нею кулю. Оскільки 
кулька з часом може трохи здути-
ся і все нам зіпсувати, то потрібно 
розв’язати її вузол і яко-
мога дужче надути, аби 
тільки не лопнула.

Тепер залишіть кулю со-
хнути. Як висохне, проко-
літь її і виріжте місце під 
патрон із лампочкою (аби 
укріпити кулю, промастіть 
її лаком). До дроту прикрі-
піть лампу нитками.

g Варто знати

Які вазони нам потрібні
Навіть найдосконаліші кондиціонери не 
зможуть створити в приміщенні повітря-
не середовище, найбільш сприятливе для 
здоров’я людини. Але можна покликати на 
допомогу живі кімнатні рослини, яким під 
силу очистити повітря від пилу та отруйних 
речовин, зволожити його і збагатити киснем.

Кімнатні рослини можуть стати друзями і помічниками тільки 
в тому випадку, якщо вони самі добре почуваються. Варто також 
правильно вибрати види рослин, придатні для кожної кімнати.

Для південних вікон краще підійдуть світлолюбні рослини, 
але якщо вікна виходять на північний бік, то на такому вікні 
можна вирощувати папороть, фікус, цисус або аспидистру. На 
східні вікна підійдуть лігіструм або японська фатсія. На західній 
стороні буде комфортно корінокарпусу, бегонії.

Десяток кімнатних рослин можуть значно поліпшити ат-
мосферу в приміщенні, оскільки виділяють кисень і поглина-
ють вуглекислий газ. Пам’ятайте, що краще за інших вам до-
поможуть рослини з широким листям, наприклад, шефлера. 
Набагато меншу здатність 
мають квітучі рослини і рос-
лини зі строкатими листками.

У холодну пору, коли пра-
цюють системи опалення і 
повітря в приміщеннях стає 
сухим, нам також потрібна 
допомога кімнатних рос-
лин. Сухість повітря може 
різко позначитися на нашо-
му самопочутті. Кімнатні рос-
лини допомагають в цьому ви-
падку тим, що  підтримують вологість 
повітря на рівні 40-50 відсотків, і ро-
блять вони це краще за будь-які техніч-
ні пристрої. Найкращими зволожувачами 
в цих випадках вважаються колишні меш-
канці сирих місць  і боліт – кала і циперус.

g Ради-поради
Якщо ви зауважили, що сітчастий фільтр чи розсікач душу не пропускає води, або ж 

вода не проходить через усі дірки рівномірно, не поспішайте купувати нове обладнан-
ня. Спробуйте старий, але перевірений і дуже дієвий спосіб. Опустіть головку душу в 
приготовлений концентрований розчин оцту на 2-3 години. Після цього потримайте у 
холодній воді. Як результат, наліт зникне повністю, а душ запрацює, як новий.
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g Важливо

Небезпечна пліснява
Зазирнули в холодильник: ой, а що це сир 
запліснявів і на повидлі утворилася окса-
митова шапочка? а на хлібі, що лежить у 
хлібниці, з’явилися зелені цяточки...

І що ми ж робимо? Із 
сиру зрізуємо плісняву, з 
повидла – верхній шар, з 
хлібини вирізаємо зелені 
цятки. Навіщо ж вики
дати? Цілком нормаль
ні продукти, без непри
ємного запаху і на смак, 
як зазвичай. До того ж 
цвіль – це пеніцилін і для 
нас він корисний! Але ті, 
хто так думає (а таких, 
мабуть, більшість), дуже 
помиляються.

Продукти, на яких ут

ворилася пліснява, на
віть ледь помітна, по
трібно одразу ж викида
ти. Адже пліснява – це 
бактерії і грибки. Мож
ливо, якась частина з них 
і перетравиться у вашо
му організмі, а ті, що за
лишилися, потраплять 
у кишечник і там зали
шаться. А це може при
звести до здуття живо
та, дисбактеріозу, діареї, 
харчової інфекції.

Якщо ви необачно з’їли 

щось подібне раз – може 
обійтися і без наслід
ків. Але якщо частень
ко вживаєте таку їжу, 
то один із цих діагнозів 
– ваш. Більше 
того: накопи
чуючись в ор
ганізмі, плісня
ва може викли
кати навіть рак 
печінки.

Якщо ж ви 
думаєте, що, 
зрізавши ви
диму частину плісняви, 
ви її позбулися, то дуже 
помиляєтеся. Якщо 
пліс нява з’явилася, по
збутися її повністю не
можливо. Те, що ви ба
чите, лише верхівка ай
сберга. Мікроскопічні 
спори проникають все
редину і заражують весь 
продукт. І навіть якщо 
плісняви ще нема, але 
продукт пахне нею – не
гайно викидайте! І нія
ких грінок із такого хлі

ба чи гарячих бутербро
дів з таким сиром!

Є й так звана хороша 
пліснява, яку широко ви
користовують у приготу
ванні сирів та вин. Проте 
алергікам слід утримува
тися від вживання таких 
продуктів, оскільки на
віть «хороша пліснява» є 
сильним алергеном.

Якщо в холодильни
ку, в хлібниці чи шафці, 
де зберігаються продук
ти, ви виявили плісняву, 

негайно видаліть її: змо
чіть ганчірку в розчині 
(1 ч. ложка харчової соди 
на склянку води) і зітріть 
плісняву. Після цього 
протріть це місце столо
вим оцтом.

Коли купуєте продук
ти, обов’язково звертай
те увагу на термін при
датності. Частіше робіть 
ревізію в холодильнику, 
щоб не довелося вики
дати недешеві, але про
строчені делікатеси.           

Коли вам уже кілька днів поспіль докучає 
головний біль, ви відчуваєте втому, на шкірі 
з’явились висипи, у багатьох випадках причи-
ною цього може бути вживання запліснявілих 
продуктів. Пліснява може викликати і легеневі 
захворювання.

 g Народна медицина
   Як позбутися натоптишів
Свіжу траву чистотілу 

пропустіть через м’ясорубку. 
Готову зелену масу накладіть на 
натоптиш і накрийте поліети
леновою плівкою, після цього 
добре закріпіть, приміром, за
бинтуйте і вдягніть шкарпетку. 

Так лягайте спати. Вранці зні
міть компрес. Натоптиш стане 
м’яким і білим, але лікування 
потрібно продовжувати до того 
часу, поки натоптиш не відпаде.
Помийте листок немо

лодого алое, розріжте його і 

м’якоттю прикладіть до на
топтиша. Обмотайте плівкою і 
закріпіть. Вдягніть шкарпетку. 
Як і в попередньому випадку, 
процедуру слід робити на ніч 
і до того часу, поки натоптиш 
не відпаде сам. 

g  оголошення

g Питання-
      відповідь

є ПиТаННЯ щодо МодерНіЗації 
охороНи ЗдороВ’Я? ЗВерТаЙТеСЯ!

Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  

охорони здоров’я  
Дніпропетровської 

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50.

Чи будуть в рамках  
модернізації охорони 
здоров’я проводитись  
ремонтні роботи  
в амбулаторіях Центрів  
первинної медико- 
санітарної допомоги?

На Дніпропетровщині в рамках мо-
дернізації охорони здоров’я вже розпо-
чаті і тривають ремонтні роботи та рекон-
струкція приміщень амбулаторій і фельд-
шерсько-акушерських пунктів Цент рів 
первинної медико-санітарної допомо-
ги. Для цього з обласного та місцевих бю-
джетів було виділено 27 млн. грн.

Окрім цього, триває оснащення ме-
дичних закладів первинного рівня 
(амбулаторій, фельдшерсько-акушер-
ських пунктів) новим обладнанням. 
Якщо у 2011 році для цих медичних 
установ було закуплено обладнання на 
загальну суму 1,25 млн. грн., то за 5 мі-
сяців нинішнього року ця сума збіль-
шилась у 2,5 раза і склала 3,22 млн. грн. 
У тому числі придбано 26 автомобілів 
для амбулаторій загальної практики.

До уваги громадян!
Усі зауваження та пропозиції щодо 

ходу модернізації охорони здоров’я у 
Дніпропетровській області приймають-
ся за телефоном «гарячої лінії» Громад-
ської платформи з питань медичної ре-
форми: (056) 377-17-34. 

Дзвінки приймаються щодня з 9:00 
до 18:00.

g реклама

Др
ук

ує
т

ьс
я з

а о
рг

іна
л-

ма
ке

т
ом

, н
ад

ан
им

 ре
кл

ам
од

ав
це

м

 Товары можно приобрести по адресам:
с 900 до 1000  дк цгок, ул. Мусоргского, 19
с 1100 до 1300  кц «Современник», 
 пр-т гагарина, 46
с 1400 до 1500  дк ингулецкого гока, 
 пр-т Победы, 2-а
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Про це повідомив на 
прес-конференції в облас-
ному комунальному закладі 
«Психоневрологічний дис-
пансер Кривого Рогу» го-
ловний позаштатний нар-
колог міського управління 
охорони здоров’я Олек-
сандр Яковець (він також 
заступник головного ліка-
ря з медичних питань ОКЗ 
«Психоневрологічний дис-
пансер Кривого Рогу»).

– Усі наші пацієнти отри-
мують наркодопомогу по-
ліклінічного характеру, 
– зазначив фахівець. – У 
кожному районі Кривого 
Рогу діють наркокабінети, 
куди можуть звернутися 
пацієнти. Їх обслуговують 
досвідчені спеціалісти. А 
наш сайт із замісної підтри-
муючої терапії входить до 
трійки кращих в Україні (їх, 
до речі, понад 400. – Авт.). 
Вже чотири роки у нас про-
водиться метадонова заміс-
на терапія, яка починалась 
як боротьба проти ВІЛ/
СНІДу. І її пройшли за цей 
час 520 чоловік. Майже всі 
вони мали кримінальне ми-
нуле. Розпрощались з ним 498 
осіб, і це дуже великий плюс…

– У чому, Олександре 
Олеговичу, ви бачите пере-
ваги замісної підтримую-
чої терапії?

 – Із 242 таких пацієнтів 
180 – це ВІЛ-інфіковані, 
тобто це опіумозалежні, ко-
трі приймають щодня нар-
коречовини як мінімум по 
кілька доз. А це значить, що 
не розкидаються щонай-
менше 500 використаних 
шприців на території нашо-
го міста, де ходять наші діти, 
онуки, родичі. Іншими сло-
вами, не поширюється ВІЛ-
інфекція. Далі: під час цієї 
програми ми у згаданій вже 

групі виявили 75 чоловік 
із супутніми захворюван-
нями туберкульозу, із них 
48 – з відкритою його фор-
мою. Лише за один місяць 
така людина могла заразити 
близько 50 здорових людей. 
Неважко підрахувати, якою 
була б ця цифра, аби вони 
не лікувались в тубдис- 
пансері. А так замісна під-

тримуюча терапія утриму-
вала їх у стаціонарі. На сьо-
годні із 242 осіб переважна 
більшість працевлаштована 
і вони платять державі по-
датки. Це вже їх соціальна 
адаптація в суспільстві. За-
вдяки такій терапії, а також 
антиретровірусній терапії 
за останні 4 роки у шес-
ти ВІЛ-інфікованих жінок 
народились здорові діти. 
Якщо хтось із пацієнтів не 
бачить таких переваг, про-
понуємо їм лікуватись у 
стаціонарі. Таких, до речі, у 
нас було 37 пацієнтів.

  О. Яковець запевнив, що 
замісна підтримуюча тера-
пія має дві основні цілі. А 
саме: це відмова пацієнта 
від наркотиків взагалі та 
допомога тим, хто вже ні-
коли не розпрощається з 
наркотиками. У першому 
випадку тому, хто вийшов 
на сайт, підбирають дозу 
замісної терапії, котру він 
отримує тривалий час. А 
потім цю дозу знижують. У 
підсумку пацієнт входить у 

ремісію й починає нормаль-
не життя. Щодо «плюсів» 
другого методу. Вони вже в 
тому, що пацієнти не розпо-
всюджують ВІЛ-інфекцію, 
гепатит, туберкульоз. Ма-
ють змогу отримати якісну 
меддопомогу. І при цьому 
наші клієнти не користу-
ються вуличними наркоти-
ками. Вони довше живуть, 

можуть влаштуватись на 
роботу, планують своє осо-
бисте життя. За словами  
О. Яковця, вже в подаль-
шому планується відкрити 
сайти на базі третьої та сім-
надцятої міських лікарень. 
Тобто ця програма в пер-
спективі буде розвиватись.

– Запровадили ми й нові 
підходи, – додає головний 
нарколог міста. – Це, зокре-
ма, швидка й надшвидка де-
зинтоксикація. Завдяки на-
явності ліжок інтенсивної 
терапії знімаємо різні син-
дроми, у тому числі пацієн-
там з великим дозуванням. 
А саме: до 4-5 грамів нарко-
речовин, котрі приймались 
кимось щодня. Протягом 
1-2 днів усуваємо абсти-
нентний синдром. І такого 
раніше, ще рік тому, у нас 
не було. Використовуємо 
інноваційні підходи в при-
значенні нових антидепре-
сантів, розвиваємо процес 
реабілітації пацієнтів.

 – Зараз у кривому Розі 
зареєстровано 2397 осіб з 

наркотичною залежніс-
тю. Ця цифра помітно 
знизилась. Чому?

 – Тому що діючий Закон 
України «Про психіатрич-
ну допомогу» передбачає 
обов’язкову згоду пацієнта 
на його диспансерне обсте-
ження. Він має право й на 
анонімне лікування. Такі 
пацієнти не беруться на об-
лік. У своїй профілактичній 
роботі в основному робимо 
акцент на дітей 13-14 років, 
шкільного віку. За шість 
місяців поточного року на-
шими фахівцями вже було 
оглянуто понад 4,5 тисячі 
дітлахів (у міській нарко-
службі – 23 лікарі).

Завідуюча диспансер-
ним відділенням №2 ОКЗ 
«Криворізький психонев-
рологічний диспансер» Га-
лина Желєзняк розповіла 
про результати первинної 
профілактики серед ді-
тей. Вона, зокрема, зазна-
чила, що впродовж остан-
ніх півтора року виявлено 
понад 400 дітей, які вже 
найближчим часом могли 
б стати їх пацієнтами. За-
вдяки профілактиці вони 
ними не стали. Цього року, 
як проінформувала Г. Же-
лєзняк, було проведено 
кілька семінарів для педа-
гогів, психологів шкіл…

 – За перше півріччя ни-
нішнього року на диспан-
серний облік ми взяли 67 
осіб, яким встановлено діа-

гноз «наркозалежність», – 
наводить цифри завідуюча 
диспансерним відділенням 
№ 2. – Це один відсоток на 
10 тисяч населення. По об-
ласті та Україні такі показ-
ники трохи нижчі. Таких, 

хто вживає наркотики епі-
зодично, але не має залеж-
ності на момент профілак-
тичного огляду, виявлено 
337 чоловік. Загалом нар-
козалежних у нас в півто-
ра раза більше, ніж по Дні-
пропетровській області, 
та в 2,2 раза, ніж в Україні. 
Левову долю дають ті, хто 
був виявлений раніше, тоб-
то в пік залежності. А вже 
з початку цього року у нас 
пройшли обстеження на 
наркосп’яніння 860 клієн-
тів, із яких 230 його мали. 
Тобто кожен третій був до-
ставлений до диспансеру 
в стані гострої інтоксика-
ції тією чи іншою нарко-
речовиною. В основному, 
таких осіб направляли до 
нас працівники ДАІ, право-
охоронці міста та райвідді-
лів, кримінальна міліція (в 
основному, дітей)…

 Г. Желєзняк, відпові-
даючи на питання місь-
ких медійників, нагадала: 
в аптеках Кривого Рогу 
батьки можуть купити 
тест-системи для того, щоб 

перевірити у своїх дітей 
наявність психоактивних 
речовин за 15-20 хвилин. 
Швидко і доступно за ціною 
– не більше 120 гривень, але 
здоров’я власних дітей, зви-
чайно, понад усе…

 Лікар-методист місько-
го Центру здоров’я Сер-
гій Спіров проінформував 
криворізьких журналістів 
про результати соціологіч-
ного опитування серед на-
селення. Зокрема, про таке: 
33 проценти хлопчиків 
11-15-річного віку вживали 
наркотики більше одного 
разу, дівчатка такого ж віку 
– 15 процентів. Одинадцять 
процентів хлопців зізна-
лись, що вони вживають 
наркоречовини регулярно. 
Серед дівчаток така цифра 
становить шість процентів. 
Ще більша кількість юна-
ків 15-18-річного віку при-
страстилась до наркозілля: 
43 проценти вживали його 
понад один раз, серед дівчат 
– 21 процент. Систематич-
но приймають наркотики 
юнаки такого віку – 25 від-
сотків, серед дівчат – 10. 
Невтішна статистика. Та се-
ред дорослих ця цифра, на 
жаль, ще вища…

 З кожним днем все біль-
ше людей, як не прикро, 
«сідають на голку». За такі 
страшні експерименти над 
своїм організмом люди-
на отримує інвалідність та 
передчасну смерть. Потре-
ба отримати чергову дозу 
штовхає наркомана на зло-
чин. Особливо потерпають 
від цього підлітки. Сьогод-
ні вік наркоманів знизився 
до 10 років. Зростає й кіль-
кість жінок, які вживають 
наркотичні та психотропні 
препарати. В Україні, як і в 
деяких інших країнах світу, 
розроблена замісна терапія 
з метою заміни нелегально-
го приймання наркотиків 
синтетичними аналогами. 
Вона призначена тільки для 
опіумної наркоманії, якою 
страждають до 90 відсотків 
зареєстрованих в Україні 
наркозалежних осіб. Про-
блема, на жаль, залишаєть-
ся дуже гострою…

                                                                                 Віталій ТКАЧУК.

g До Всесвітнього дня боротьби зі зловживаннями наркотичними засобами та їх незаконним обігом

Замісна підтримуюча терапія: 
у чому її плюси?
Ще в IV тисячолітті до нашої ери людству були знайомі наркотичні 
речовини. Та й донині це соціальне зло не викорінено. А нарко-
допомога тим, хто потрапив у його тенета, з’явилась відносно 
нещодавно. У Кривому Розі така допомога, приміром, почала 
надаватись у 1956 році: для наркозалежних людей організували 10 
ліжко-місць у наркологічному диспансері. У 1999 році було створе-
но вже об’єднану психоневрологічну службу – ПНД, котра обслу-
говує криворіжців та мешканців чотирьох найближчих сільських 
районів. Сьогодні в їх розпорядженні 97 стаціонарних ліжок (з яких 
6 реанімаційних), а також 50 ліжок у денному стаціонарі, кабінет 
експертного наркотичного та алкогольного сп’яніння. Кожен може 
пройти обстеження, оскільки є необхідна для цього діагностична 
база. А замісну підтримуючу метадонову терапію в нашому місті 
сьогодні отримують 242 пацієнти (182 чоловіки та 60 жінок).

 За даними ВООЗ, сьогодні у світі понад 200 мільйонів 
наркоманів – це три проценти всього населення планети. 
В Україні різко збільшується кількість споживачів нар-
котиків. Так, за останні п’ять років кількість наркоманів, 
які офіційно перебувають на обліку в органах охорони 
здоров’я, збільшилась із 75 до 116 тисяч осіб. Однак, на 
думку фахівців, реальна їх кількість перевищує 1 мільйон 
чоловік. У Кривому Розі станом на 31 грудня минулого 
року зареєстровано 2397 осіб з наркотичною залежністю, 
що становить 36 чоловік на 10 тисяч населення міста. 
Торік виявлено 128 громадян, які були вперше виявлені 
з ознаками наркозалежності. Наркотична залежність – 
смертельна хвороба, оскільки летальність може настати 
внаслідок передозування наркотиків. Більшість нарко-
залежних хворіють на такі важкі інфекції, як гепатит B та 
C, венеричні недуги. Близько 70 процентів споживачів 
ін’єкційних наркотиків – ВІЛ-інфіковані.

 g Виявимо милосердя

Маленький Гліб щодня бореться за своє дитинство
Глібу Залюбовському всього 4 роки. Він ак-

тивний, розумний хлопчик, усім цікавиться. 
Як і всі його ровесники, любить конструкто-
ри, бульдозери, крани. Словом, усе це скла-
дати й будувати. Його мама Олена Віталіївна 
говорить, що син обов’язково буде будівель-
ником. Гліб любить слухати, як матуся читає 
йому казки, дивитись «мультики» та грати в 
комп’ютерні ігри. 

Ось тільки його безтурботне дитинство за-
тьмарили два зовсім не дитячих діагнози 
– гострий лімфобластний лейкоз і гепатит С. 
Потрібно зібрати понад 76 тисяч гривень на 

завершення лікування лейкозу, а також на 
закупівлю препарату «Пегасіс» для лікування 
гепатиту. Третя частина цієї суми вже зібрана, 
потрібно ще майже 51 тисячу гривень. Для 
сім’ї Залюбовських це «непідйомна» сума: 
мама виховує сина без чоловіка. А старший 
брат знаходиться в Запоріжжі на військовій 
службі. Маленький Гліб щодня бореться за 
своє життя, стійко переносить проведення різ-
них аналізів, переливання крові, хімію…

Давайте допоможемо цьому мужньому 
хлопчику!

Його реквізити для надання допомоги 

в гривнях. Отримувач: «ПриватБанк». На-
йменування банку: «ПриватБанк». Номер ра-
хунку: 29244825509100. МФО: 305299. ОКПО: 
14360570. Призначення платежу: для зара-
хування на картку № 6762462053412067. За-
любовська Олена Віталіївна. Благодійні вне-
ски на лікування сина Гліба. Яндекс – гроші: 
41001741377576. 

Телефон його матері – 097-5442184. Во-
лонтер у Дніпропетровську Ольга Пожар-
ська – тел. 067-9290216, 063-1710927, во-
лонтер у Кривому Розі Марина Наполова 
– тел. 067-6007971.

 

26 червня 1987 року Генеральна асамблея ООН постанови-
ла щорічно відзначати День боротьби зі зловживаннями 
наркотичними засобами та їх незаконним обігом. З однією 
метою – створення міжнародного суспільства, вільно-
го від вживання наркотиків. Уперше світова спільнота 
намагалась контролювати обіг наркотиків 100 років тому. 
Ще взимку 1909 року Шанхайська опіумна комісія, в роботі 
якої взяли участь 13 країн світу, намагалась знайти шляхи 
обмеження завезення наркотиків із азіатських країн. Але й 
досі проблема не вирішена.
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Нових надходжень 
з археології 2008-
2011 років, пре-

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

1932-1933 роках: 
хронологічний по-
кажчик», з нагоди 
237-ї річниці від 

дня заснування мі-
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Живопис, 
графіка»
Виставка  
робіт Юлії  
Зенкович.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Натхнення 
творчі 

пошуки»
роботи 

студентів КНУ 
факультету 
мистецтв.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка
робіт ручного 
гравіювання 

на склі в 
художньому 
стилі Василя 

Пілки.
КЗ ПК «Тернівський»  

Тел.: 36-80-02, 
7-8 липня, 

11.00 – 19.00.

«Слово 
про спадщину»
Виставка робіт 
обдарованих 

дітей 
Центрально-

міського району.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Художньої 
фотографії 
«Погляд»

Учасників фото- 
школи-студії 
«меридіан» з 

нагоди Дня Кон-
ституції.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

g кіно

g Вечірки

g Телевізійний проектg концерт

Виставка
Загальноміська 
виставка робіт 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Мадагаскар-3»  
3D

Анімаційна  
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Нова  
людина-павук» 

3D
Фантастичний 

екшн.
Кінотеатр: 
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77. 

«Прези-
дент  

Лінкольн: 
Мисли-

вець  
на вам-
пірів» 

3D
Трилер.

Кінотеатри:  
«Мульти-

плекс»,  
«Одеса- 
кіно»,  

«Олімп».

«Рок на віки»
Драма, комедія, 

мелодрама, 
мюзикл.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

«Супер Майк»
Комедія, драма.

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

493-84-74,  
«Одеса-кіно»,  

тел.: 493-09-09.

«Відважна» 
3D

Анімаційна 
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп». 

«Білосніжка  
та мисливець»

Бойовик, 
драма, пригоди, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

g Виставки 

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональна 

виставка Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Афіша

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

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

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна,  

Ю. Панкратова.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Цвяхи»
Фотовиставка 

Сергія 
мельниченка  
(м. миколаїв).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Літні 
мотиви»
Виставка 

робіт Світлани 
Терлецької 

(бісероплетіння).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Грає муніципальний  
духовий оркестр

Площа біля міського академічного театру 
драми та музичної комедії імені Тараса 

Шевченка (Центрально-Міський район),  
7 липня о 18.00.

Неформат 
Party

Ночной клуб 
«Феникс» 
приглаша-
ет вас на 

«Неформат 
Party». Всю 
ночь - вход 
свободный!

Клуб: 
«Феникс», 

ул. Спасская, 19. 
Тел.: 65-70-72, 
097-951-17-31, 

8 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Неформат 
Party

В эту суббо-
ту в ночном 

клубе «Динар» 
пройдет горя-
чая вечеринка 
«Hot Party».  
Вход свобод-

ный.
Клуб: «Динар», 

ул. Космонавтов, 
11. Тел.: (067)-

293-98-91, 
409-10-23, 

7 июля 
с 22.00 до 05.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресенье 
ночной клуб 

«Shelter» 
приглашает 

на вечеринку 
под назва-
нием «День 

«Ж».
Клуб: «Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-928-
27-66, 

8 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Dance Show
В это вос-
кресенье в 

ночном клубе 
«Динар» 

пройдет за-
жигательная 
вечеринка 

«Dance Show».  
Вход свобод-

ный. 
Клуб:  

«Динар», 
ул. Космонавтов, 

11. Тел.: (067)-
293-98-91, 
409-10-23, 

8 июля 
с 22.00 до 05.00.

Шановні мешканці міста!
У серпні 2012 року місто Кривий ріг візьме участь в 

телевізійному проекті «майданс-3».
Управління культури і туризму виконкому Криворізь-

кої міської ради оголошує набір учасників телепроекту 
«майданс» з 26.06.2012.

Заявки надавати до управління культури і туризму 
виконкому Криворізької міської ради (пл. радянська,1, 
кімн. 220), телефони: 74-69-38, 74-73-24.

Кастинг відбудеться 05.07.2012  у Палаці молоді і студентів  
Криворізького національного університету, початок о 16.00.
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Продаю

Куплю

Послуги

Реклама. Оголошення

Загублене

g Оголошення

№ 768. В Інгулецькому районі 
житловий будинок 9х9,5. Стіни – 
цегла, автономне опалення, газ, в 
будинку ванна, колонка, є відлив, 
туалет на дворі, ділянка 6 сот. На ді-
лянці – житлова врем’янка, гараж, 
сарай, сад. Ціна договірна. Тел. 067-
2767855.

№ 769. Житловий будинок на 
НКГЗК. Ціна договірна. Тел. 067-
5642460.

№ 841. Квартиру в Долгинцево по 
ул. Мухиной, 4-й этаж 5-этажного 
дома. Счетчики на воду. Тел. 096-
2412877.

№ 851. 2-комн. квартиру 2- 
этажного дома: Соцгород, ул. 
Постышева, 12, кв. 8, рядом  Дзер-
жинський райвоенкомат. Недорого. 
Тел. 067-5645705.

№ 860. 1-кімн. квартиру в Дзер-
жинському р-ні по пр. Металургів, 
1 поверх 5-поверх. буд., броньовані 
двері, грати на вікнах, колонка (ав-
томат). Під житло або офіс. Тел. 050-
3213250, 401-04-17.

№ 857. Дом в пос. Степном в 
Центр.-Городском районе, м/п окна, 
еврозабор, 15 соток земли. Тел. 098-
2590690.

№ 828. Хату. Имеется газ, вода, 18 
соток огорода. Тел. 096-2286141.

№ 855. Хату, обложенную кирпи-
чом, в 12 км от Заречного. Имеется 
гараж, летняя кухня, хозпостройки, 
вода. Земля приватизированная. 
Тел. 067-1071623.

№ 726. Терміново гараж на Заріч-
ному в кооперативі «Звездный» (в 
центрі) по вул. Академіка Корольо-
ва. Тел. 096-1197508.

№ 770. Терміново гараж в кооп. 
«Звездный», є оглядова яма, погріб. 
Ціна договірна. Тел. 066-1342616.

№ 854. 2-этажную дачу по ул. Аль-
минского. Тел. 64-71-22. Леонид.

№ 852. Волга-21. Цена 8500 грн. 
Тел. 096-7697610.

№ 859. Легковий а/м – іномарку 
«Форд-Таурус SHO», ексклюзивна 
модель 1996 року на базі «Ягуара» 
з двигуном «Ямаха», 3,4 V 8 АКПП, 
кондиціонер, шкіра, тонування, тю-
нінг, колір – «сріблястий металік». 
Або міняю на «Фольксваген Т-4» або 
ін. Тел. 050-3213250.

№ 838. Вулики-лежаки, ройові 
ящики, рамки з проволокою. Тел. 
27-25-12, 096-2985059.

№ 856. Козу первістку, чоти-
ри нові дерев’яні вікна. Тел. 067-
1071623.

№ 836. Щенка южноафриканско-
го бурбуля. Тел. 068-8507899.

№ 843. Щен-
ки золотистого 
ретривера от 
т и т у л о в а н н ы х 
производителей. 
Тел. 097-3050100, 
066-2859692.

№ 861. ЩЕНКИ ЛАБРАДОРА, 
ОКРАС – ЧЕРНЫЙ, ДАТА РОЖДЕ-
НИЯ 20.05.2012 г., КОБЕЛЬ-ЧЕМ-
ПИОН УКРАИНЫ, МОЛДАВИИ, 
КИПРА. Тел. 067-8506010. АННА.

№ 833. ЕВРООГРАЖДЕНИЕ 
ОТ 45 грн., ТРОТУАРНАЯ ПЛИТ-
КА ОТ 40 грн., ШЛАКОБЛОК ОТ 
4,90 грн., БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ 
И МАЛЕНЬКИЕ ОТЛИВЫ, ИЗ-
ГОТОВИМ И 
УС ТА Н О В И М 
ВОРОТА, ДВЕ-
РИ, РЕШЕТКИ, 
ОГРАДКИ. Тел. 
097-2941705.

№ 824. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объек-
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, лю-
стры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио 
до 1955 г. Нивелир, теодолит. 
Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 825. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 1200 грн., «Горизонт» – 
550 грн., «Ленинград» – 300 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
300 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн.,  «Киев-
88» – 500 грн., «Лейка» – от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., 
«Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «Алмаз» – 300 грн. ОБЪЕКТИ-
ВЫ: «Зодиак» – 400 грн.,  «Рус-
сар» – 550 грн., «Калейнар-3» 
– 500 грн., «Вега-28» – 300 грн., 
«Гелиос-40» – 1600 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 450 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 401-17-42, 
063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 420. Старі неробочі ТВ (лам-
пові) – 20-60 грн.; холодильники 
– 30-60 грн.; газ. колонки – 100-
150 грн.; пральні машинки – 20-50 
грн.; ванни чавунні – 100-120 грн.; 
батареї, 1 секція – 12 грн.; метал. 
мотлох, брухт чорних металів Тел. 
097-6189585 (передзвоню).

№ 421. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. По-
резка, погрузка, самовывоз. Тел. 
097-6189585 (перезвоню).

№ 610. Любое авто на выгодных 
условиях. Возмо-
жен выкуп из кре-
дита. Порядоч-
ность гарантирую. 
Тел. 067-5392676.

№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 853. ВАЗ 01-099, «Славуту», 
«Таврію», «Ланос», СЕНС, «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

№ 842. Для себя разборный га-
раж без места, б/у. Тел. 401-33-74, 
067-5980996.

№ 844. Студентський квиток НР № 
07734568, виданий Криворізьким 
державним педагогічним універси-
тетом на ім’я Ракша Івана Івановича, 
вважати недійсним.

№ 858. Загублений «Єдиний кви-
ток» № 141, виданий виконкомом 
Центрально-Міської районної у міс-
ті ради на ім’я Осадчого Владисла-
ва Костянтиновича, вважати недій-
сним.

 № 864. Диплом СТ – I  № 033950, 
реєстраційний номер 104095, на 
ім’я  Атаманчука Максима Васильо-
вича, вважати недійсним.

• побутова техніка
№ 15. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-

КІВ. Гума. Будинок «Ремпобуттехні-
ка», пр. Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 
401-50-38, 067-5993757. Професіо-
налізм.

№ 681. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
401-02-85, 097-7795606. Дешево.

№ 611. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільню-
вальної гуми. Тел. 401-23-92, 067-
9678246, 28-28-72.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 709. Ремонт ПРАЛЬНИХ МА-
ШИН, МІКРОХВИЛЬОВОК, ТV, КО-
ФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРІВ. Тел. 440-
18-10.

• пам’ятники
№ 710. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-

МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 

Криворожская городская 
организация Национально-
го союза художников Украины 
выражает соболезнование жур-
налисту Степаненко Александру 
Васильевичу по поводу скоро-
постижной кончины его стар-
шей сестры

Нели Васильевны.

г. Кривой Рог, ул. Филатова, 10, тел. 64-80-47, 
405-65-76, 405-65-77, 405-65-78, 405-65-79, 440-06-49

Лиц. МОЗУ АВ № 603206 от 07.09.11 г.
Вас ждут высококвалифицированные специалисты:
Хирург. Терапевт. Пульмонолог. Эндокринолог (детский). Ревматолог. Аллерголог. Психолог. 
Маммолог. Ортопед. Дерматовенеролог. Проктолог. Гинеколог. Уролог. Инфекционист. Дет-
ские специалисты. Гастроэнтеролог. Отоларинголог. Окулист. Массажист. Невропатолог.
• Эндоскопия, дыхательные тесты
• Компьютерный томограф

• УЗИ всех направлений
• Лаборатория – все виды анализов

g Спорт

Позмагались  
в Олімпійський 
день бігу
У сквері імені Артема 
(що в Саксаганському 
районі) нещодавно 
проводився легкоатле-
тичний пробіг, присвя-
чений Всеукраїнському 
Олімпійському дню 
бігу, 80-річчю Дніпро-
петровщини та Року 
спорту і здорового 
способу життя.

– У забігах супернича-
ли між собою дошкільнята, 
учні загальноосвітніх шкіл, 
студентська молодь, – зазна-
чає голова Саксаганського 
райспорткомітету Валентин 
Толбас. – Вони змагались на 
різних дистанціях. Дошкіль-
нята, скажімо, бігли 30 метрів, 
школярі – 100, 200, 400 метрів, 
старшокласники та студен-
ти – 500 (дівчата) та 1000 ме-
трів (юнаки). А напередодні 
старту учасників привітав де-
путат Саксаганської райради 
Віталій Польовий. Переможці 
та призери були нагороджені 
грамотами райспорткомітету. 
Від спонсора цього районно-
го спортивно-масового захо-
ду – приватного підприємства 
«Український продукт» усі 
легкоатлети (а їх понад 280) 
отримали морозиво. Окрім 
пробігу, у сквері ім. Артема 
проводились різноманітні 
конкурси та вікторини з олім-
пійської тематики. Вони були 
спрямовані на популяризацію 
здорового способу життя, по-
ширення олімпійських ідей та 
духовне збагачення мешкан-
ців району.

Кримські  
нагороди  
самбістів
Добрий приклад пока-
зують своїм юним бор-
цям ветерани ДЮСШ  
№ 9. Вони, як кажуть, 
не тільки в строю, але й 
займають високі місця, 
змагаючись у турнірах 
різного гатунку. 

Ось і нещодавно в крим-
ській Феодосії завершився 
чемпіонат України з бороть-
би самбо серед ветеранів. 
Виступаючи в складі збір-
ної Дніпропетровщини, Ва-
лерій Пахай став чемпіоном 
у ваговій категорії 82 кіло-
грами. А Валентин Безко-
ровайний здобув срібну ме-
даль у ваговій категорії 62 
кілограми. Так що є ще «по-
рох у порохівницях» у вете-
ранів дев’ятої спортшколи, 
що, зрештою, засвідчили по-
єдинки в Криму. До речі, за-
гальнокомандне перше місце 
дісталось господарям – сам-
бістам Автономної Республі-
ки Крим, друге – збірникам 
Дніпропетровщини, третє 
– представникам Вінницької 
області.

Віталій ТКАЧУК. 

Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (ката-
лог – более 90 образцов), 
крошка, бетон; оград-
ки, столики, скамейки. 
Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 
440-50-39, 401-17-82, 
098-1229633, ул. Телеви-

зионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

№ 711. ПАМЯТНИКИ. НИКОЛА-
ЕВСКОЕ ШОССЕ, 21. Тел. 401-42-
51. РАСПРОДАЖА! АКЦИОННЫЕ 
ЦЕНЫ! КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ 
ОГРАНИЧЕНО.

• металеві двері

№ 832. Изготовим ворота, две-
ри, решетки, оградки в наличии и 
под заказ. Тел. 097-2941705.

№ 834. Изготовление, установка 
сдвижных крыш на полуприцепы 
и тентованные машины. Тел. 097-
2941705.

• меблі

№ 863. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

 • інше

№ 816. РЕМОНТ КВАРТИР. Гіп-
сокартон, шпаклівка, пофарбуван-
ня, шпалери, ламінат, сантехніка, 
утеплення стін, вирівнювання під-
логи, кахель, утеплення балконів і 
відкосів, МДФ і пластик. Тел. 096-
8071366.

№ 713. КРОВЛЯ КРЫШ! 
Фасадные работы: ОТДЕЛКА, ПО-
КРАСКА, УТЕПЛЕНИЕ. Доставка 
материалов. СКИДКИ! Тел. 401-32-
33, 097-3165445.

№ 865. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ 
МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ. Ремонт 
небольших объемов мягкой кров-
ли, реставрация балконов. Тел. 
477-27-51, 067-9659768. Лиц. АОО  
№ 424525.

№ 821. САНТЕХНІК. Тел. 097-
0011962.

№ 822. ЕЛЕКТРИК. Тел. 097-
0011962.

№ 722. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, лоджий, 
балконов пластиком. Тел. 401-35-
15, 098-2413969.

№ 698. Спил деревьев бензопила-
ми (с автовышкой). Порезка, вывоз, 
корчевка. Продаю дрова круглого-
дично. Тел. 098-6929955.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. 
Св. № 617 від 11.02.2011 р. Тел. 
401-68-86, 091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кіноте-
атру «Юність»). Св. № 420. Тел. 401-
32-75, 050-5600358.

№ 826. КУРСИ КРАВЦЯ ОДЯГУ. 
Тел. 067-5691471.

№ 827. КУРСИ: ПЕРУКАР-УНІ-
ВЕРСАЛ. Тел. 096-6699770.

№ 845. Київський лікар психоте-
рапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із за-
пою, зменшує зайву вагу,  лікує ену-
рез, заїкання, гіпертонію, невроз. 
Прийоми: 14, 15, 16, 28, 29, 30 лип-
ня, 11,12,13 серпня 2012 р. Тел. 401-
25-42, 401-20-19, 067-7992465. (Ліц. 
МОЗУ № 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 778. ПСОРІАЗ. МАГНІПСОР – 
лікування не гормональне, ефек-
тивне. Тел. 406-92-89, 098-9307140, 
Карєва Наталія Миколаївна.

№ 780. СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: АД-
МИНИСТРАТОР, ПОМОЩНИК РУКО-
ВОДИТЕЛЯ, МЕНЕДЖЕРЫ. ДОХОД 
1999-3990 ГРН. Тел. 063-1011854.

№ 782. Развивающемуся предпри-
ятию срочно требуются: помощник 
руководителя, диспетчер, помощник 
бухгалтера, помощник экономиста, 
помощник юриста, помощник пси-
холога. Оплата своевременная. Тел. 
771-38-91, 095-2733977.

№ 787. Требуется сотрудник с 
опытом работы секретаря. Тел. 095-
5401151.

№ 788. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
Тел. 096-2555323.

№ 819. Приглашаем на работу во-
дителя АГП, подсобного рабочего, 
сторожа. Тел. 067-6336472.

№ 839. ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. 
СРОЧНО! Тел. 067-9446864.

№ 840. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК 
С ФУНКЦИЯМИ АДМИНИСТРАТО-
РА. З/П 3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 841. Требуется оператор на 
телефон – з/п 2300 грн. Тел. 097-
3052016.

№ 865. РА приглашает на работу 
дизайнера с опытом работ в Ai, Core-
IDRAW, Photoshop. Тел. 067-5609058.

№ 848. Требуется диспетчер, 
прием входящих звонков. Тел. 063-
2418758.

№ 849. Требуется администратор-
охранник. Тел. 063-2418758.

№ 850. Требуется исполнитель-
ный директор, оргкадровые вопро-
сы. Тел. 050-2080976.

№ 829. Вакансия специалиста для 
работы с клиентской базой. Требо-
вания: деловой внешний вид, гра-
мотная речь. Тел. 066-9174961.

№ 866. Требуется помощник бух-
галтера на первичную документа-
цию. Тел. 063-3624652.

№ 830. ПРИЕМ ВРАЧА-ЭН-
ДОКРИНОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ  
РАХМАН А.М. в ЭНДОКРИНОЛО-
ГИЧЕСКОЙ АПТЕКЕ по ул. ПУШ-
КИНА, 14. Лиц. АВ 431404 от 
2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 712. ОТДЫХ У МОРЯ! ПГТ Ла-
зурное, ДО МОРЯ 200 м. ТИХИЙ 
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ СО ВСЕМИ 
УДОБСТВАМИ. ТЕЛ. ХОЗЯЙКИ 098-
5922038, Анна Борисовна (посред-
ников просим не беспокоить).

№ 867. Утерянное удостоверение 
водителя на имя Шиманко Вален-
тина Михайловича просим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 405-69-44, 
096-3018684.

№ 862. Отдам в хорошие руки ко-
тенка – девочка, цвет дымки, при-
учена к туалету. Тел. 096-3100141, 
90-76-98.

№ 847. Турагентство «Кривбас-
стур» предлагает: в отпуск по луч-
шим ценам! Звоните прямо сей-
час: 51-00-24, 51-02-63. Лазурное, 
база отдыха «Корабел» (2- мест-
ный с удобствами, полный панси-
он), 7 дней – 1470 грн. 02.07, 09.07, 
16.07, 23.07, 30.07, 06.08, 13.08, 
20.08, 27.08.2012 г. Санаторий «Но-
вомосковский» 12 дней – 3240 
грн. (питание, лечение, прожива-
ние в 2-местном номере. Мечты 
сбываются! Туроператорская лицензия от 
22.11.2011 г. серия АГ № 580687

№ 868. Турагентство «Кривбас-
стур» предлагает: в отпуск по луч-
шим ценам! Звоните прямо сейчас: 
51-00-24, 51-02-63 Гарантия номе-
ров в лучших здравницах Крыма 
и Сочи, Трускавца и Сходницы, Ес-
сентуков и Карпат, Паланги и Кис-
ловодска, Гагры и Пицунды. Турция, 
Египет – вылет из Днепропетровс -
ка (бесплатная доставка в аэропорт 
и обратно). Еженедельные экскур-
сионные туры по Украине, России, 
Крыму, Европе (от 4 дней). Болгария 
– автобус из Кривого Рога, авиа – из 
Киева. Хорватия, Черногория – из 
Днепропетровска. Белые ночи в 
Санкт-Петербурге от 1750 грн. Ав-
тобусный тур «Вокруг Грузии за 
неделю» 21.07, 25.08, Израильский 
Новый год, а также Греция, Испа-
ния, Италия, Франция… и др. Меч-
ты сбываются! Туроператорская лицензия 
от 22.11.2011 г. серия АГ № 580687Різне

Рада Криворізької міської 
організації ветеранів глибоко 
сумує з приводу смерті члена 
ради, члена президії Тернівської 
районної організації ветеранів, 
відзначеного нагрудним знаком 
«За заслуги перед містом» III та II 
ступенів, педагога-новатора, де-
путата районної ради

ДрозДеНка  
Леоніда Макаровича

та висловлює співчуття близь-
ким і рідним.
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g гороскоп
на 9-15 липня
Овен (21.03-20.04)

Тиждень буде схожий на бурх-
ливу рiчку: подiї, якi швид-
ко змiнюватимуться, час, яко-
го завжди не вистачає, i терпiння. 
Пам’ятайте: не знаючи броду, не 
лiзьте у воду.
Телець (21.04-21.05)

Доля закрутить вас у вихорi ці-
кавих подій. Подумайте про те, чи 
хочете ви почати нову сторiнку в 
життi.
Близнюки (22.05-21.06)

На першому планi будуть спра-
ви та iнтереси друзiв, ви не зали-
шитеся осторонь. Наприкiнцi тиж-
ня можете отримати пiдтримку в 
тих справах, на успiх яких уже й не 
розраховували.
Рак (22.06-23.07)

Вас чекають напруженi мо-
менти на роботi та у стосунках iз 
керiвництвом. Інтуїцiя пiдкаже, як 
вийти сухим iз води. Дехто з вас 
отримає приємнi новини.
Лев (24.07-23.08)

Тиждень пройде пiд девiзом: 
«Треба!», тож будьте готовi вiдсунути 
на другий план особистi iнтереси i 
бажання. Будьте обережнi на водi, і 
взагалі дбайте про здоров’я.
Діва (24.08-23.09)

Вдалою буде друга полови-
на тижня. Вас супроводжува-
тиме успiх у бізнесі, вiд вашої 
прискiпливої уваги не втече жод-
на цiкава можливiсть. Тiльки не 
берiться за все одразу.
Терези (24.09-23.10)

Для вас тиждень буде супереч-
ливим – багато суєти i складних 
ситуацiй. Навчiться вiддiляти зерна 
вiд полови, серед них можуть опи-
нитися цiкавi iдеї. На вихiднi запро-
сіть друзів і близьких.
Скорпіон (24.10-22.11)

Перша половина тижня буде 
напруженою. Якщо матиме-
те можливiсть, краще вiдкласти 
важливi справи на потiм. Вам захо-
четься оновити давні знайомства, 
але перед тим добре подумайте.
Стрілець (23.11-21.12)

Не забувайте просту iстину: 
довiряй, але перевiряй. Щедрiсть 
душi прибережiть для iнших 
випадкiв. Вчасна iнформацiя вiд 
колег допоможе уникнути непри-
ємних моментiв.
Козеріг (22.12-20.01)

Хмари нависнуть над сiмейними 
справами i стосунками, тож 
наберiться терпiння. Бiльше уваги 
придiляйте дiтям.
Водолій (21.01-19.02)

Ви здатнi не тiльки епатува-
ти оточуючих, а й здивувати самих 
себе. Є лише одне «але»: чи не зава-
дить ваша оригiнальнiсть мислен-
ня i вчинкiв у звичному життi?
Риби (20.02-20.03)

Для вас актуальна iстина – 
«тихiше їдеш – далi будеш». Не 
поспiшайте з висновками, не вима-
гайте вiд друзiв усе i вiдразу. Деякi 
вчинки колег примусять вас за-
мислитися над тим, хто друг, а хто 
зрадник.

Неправда, що всі чиновники кра-
дуть! Одні вже накрали, інші тіль-
ки збираються.

* * *
Шлюби укладаються на небесах, 

але часто в умовах сильної хмарнос-
ті й поганої видимості.

* * *
Хлопчик, вихований блогерами, 

довів учительку до істерики комен-
тарями в щоденнику.

* * * 
Російський турист ходить із гі-

дом по Львову:
– У вас тут усе таке маленьке, за-

тиснуте. От цей будинок, напри-
клад, в Москві був би разів у десять 
більшим.

– Звичайно, це ж психіатрична 
клініка!

g екстремальний вимір

Після Євро – кулаками махають
Сумнозвісному угор-
ському футбольному 
арбітру не позаздриш, 
гикатиметься йому ще 
довго. командування ж 
частини 3011 внутрішніх 
військ україни вирішило 
принагідно змоделювати 
ситуацію, коли пристрасті 
спортивних фанатів через 
певні хвилювання вихлю-
пуються понад прийняту 
суспільством межу.

Заступник командира патруль
ного батальйону з виховної ро
боти майор Віталій Левченко пе
реповів фабулу навчань. За «ле
гендою», розлючена юрба руйнів
ною хвилею рухається вулицею. 
Стандартною бойовою лавою пра
воохоронці в повному обладун
ку зайняли оборонну позицію. 
Бешкетники не прислухались до 
вмовлянь припинити безчинства, 

у щити солдат полетіли пляшки, 
каміння, одурілий від допінгу око
витої натовп трощить автомобілі 
та інше майно. Умілими діями ви
тязі законності «вилущили» най
активніших дебоширів, відтіснили 
й оточили гурт очманілих поруш
ників громадського спокою.

Тренування хоч протікало за 
умов, максимально наближених 
до дійсності, але минулось без 
справжніх руйнувань і травм. Для 
багатьох хлопців та навчальна 
тривога стала, по суті, випускним 
іспитом після курсу молодого бій
ця – у Кривому Розі зазвичай про

ходять серйозну підготовку ново
бранці з багатьох підрозділів вну
трішніх військ сусідніх областей.

g реклама g Посміхніться
Тарас ЗаТуЛьНиЙ. Фото андрія ТрубіциНа. 

4.07.2012     5.07.2012

станом на 3.07.2012 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.

Чекаємо на дощ
За даними Українського гід

рометцентру, у четвер очі
кується малохмарна погода. 
Можливі опади. Температу
ра вночі до 24 градусів тепла, 
вдень до 29 градусів тепла. Ві
тер північносхідний та пів
нічний, 24 м/сек. Атмосфер
ний тиск 747…748 мм рт. ст.  

g Погода

долар рубль євро

Курс НБУ 799,25 24,571 1006,4955

УкрСиббанк
806,00 24,00 1006,00
811,50 25,10 1030,00

ПриватБанк
807,00 24,30 1005,00
811,00 25,30 1035,00

Промінвест-
банк

806,30 24,35 1008,00
810,40 25,20 1026,00

Райффайзен 
Банк Аваль

807,50 23,90 1003,00
812,00 25,30 1040,00

Форум
807,00 24,40 1005,00
810,00 25,50 1030,00

Південком-
банк

807,00 23,00 1005,00
810,50 25,00 1030,00

Укрексімбанк
806,00 24,30 1005,00
808,90 25,00 1025,00

куПіВЛЯ ПродаЖ

10 16 31 40 41 52

4-5 липня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
14 100 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1172 
виграшні номери 30.06.2012 

джекпот 13 800 000.00

g курси валют

0:00 3 2
3:00 2 2
6:00 2 2
9:00 2 2
12:00 2 2
15:00 2 2
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 2 10643.00
4 93 320.00
3 2349 21.00
2 19975 6.00
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