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g Народное выдвижение g Реклама

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

Безвідсоткові кредити надаються виключно 
на металопластикові вік на та двері з високо-
якісних профілів VEKA, DECEUNINCK та REHAU 
виробництва Німеччини та Бельгії з підвище-
ним коефіцієнтом енергозбереження. Можли-
ве 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 
багатоканальним телефоном гарячої лінії 
у м. Кривий Ріг: 401-33-44 (моб. тел. 097-
309-00-99), з понеділка по суботу з 9 до 18. 
При замовленні вікон за даною програмою 
доставка, монтаж та демонтаж висококва-
ліфікованими спеціалістами підприємства 
«ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШ ТОВНО. 
Пільговикам та пенсіонерам надається до-
даткова 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.

Шановні мешканці 
міста, прилеглих  
районів та селищ!

Трудовые коллективы Кривбасса  
выдвигают Вячеслава Задорожного  
в народные депутаты
На днях Вячеслав Задорожный –  
первый заместитель губернатора  
Днепропетровской области, депутат 
Днепропетровского областного совета 
от Партии регионов, Почетный гражда-
нин г. Кривого Рога – встретился  
с трудовыми коллективами вагонного 
депо «Мудреная» государственного 
предприятия «Укрзалізниця» и  
ГП «ГПИ «Кривбасспроект».

В ходе встречи с пред-
ставителями трудовых 
коллективов Вячеслав 
Казимирович рассказал 
об итогах социально-эко-
номического развития 
Днепропетровщины и 
задачах на будущее, об 
экологических пробле-
мах области и пути их 
решения, о введении в 
строй наиболее значи-
мых социальных объек-
тов, об участии трудовых 
коллективов и населения 
в благоустройстве горо-
да, а также о своей рабо-
те в команде нынешнего 
губернатора Александра 
Вилкула:

– Александр Юрьевич 
– 12-й по счету губерна-
тор Днепропетровщины 
за время независимости 
Украины, он самый мо-
лодой и смелый руково-
дитель, человек нового 
склада. Благодаря его на-
стойчивости и активной 
позиции за два года руко-

водства областью стали 
решаться вопросы, кото-
рые не решались годами 
и даже десятилетиями.

В Кривом Роге за счет 
экологических средств 
ус тановлены фильтры 
доочистки воды в дет-
ских садах и школах. 
Открыто 22 д/садика и 
36 УВК, реконструиру-
ются школы и детские 
сады, идет модерниза-
ция предприятий жи-
лищно-коммунального 
хозяйства. В рамках про-
граммы «Питьевая вода» 
модернизируются все 
обьекты на Карачунов-
ском водохранилище. 
Начата модернизация 
здравоохранения. И что 
показательно, из 6 по-
строенных в Украине 
современных перина-
тальных центров два – в 
Днепропетровской обла-
сти. Для детей-сирот от-
крыт оздоровительный 
комплекс на 200 мест в 

с. Орловщина, где дети 
могут не только лечить-
ся, но и учиться. К концу 
лета планируется завер-
шить очистку реки Сак-
сагань и благоустрой-
ство ее берегов, а также 
окончить второй этап 
реконструкции проспек-
та Южный и многое дру-
гое.

Несмотря на то, что 
встречи Вячеслава Задо-
рожного с коллектива-
ми предприятий прохо-
дили в разное время и в 
разных местах, итог был 
один, встречали и прово-
жали бурными аплодис-
ментами.

Выступая с ответ-
ной речью, председатель 

проф кома вагонного де-
по «Мудреная» Юрий 
Букша отметил:

– Хочу поблагодарить 
от себя лично и от все-
го коллектива за инте-
ресную встречу. Нашим 
большим, дружным кол-
лективом было принято 
единогласное решение о 
том, чтобы поддержать 
выдвижение Вячеслава 
Задорожного в народные 
депутаты Украины. Мы 
верим в Вас, наши люди 
уверены, что Ваши сло-
ва не будут расходиться 
с делами, и поэтому наш 
трудовой коллектив под-
держивает Вашу канди-
датуру.

Директор ГП «ГПИ 

«Крив басспроект», док-
тор технических наук, 
профессор, академик 
Академии горных наук 
Украины Владимир Пе-
регудов также выразил 
уверенность в том, что 
Вячеслав Задорожный 
должен баллотироваться 
в Верховную Раду. Так как 
в городе существует ряд 
проблем, которые невоз-
можно решить на мест-
ном уровне, – это и запол-
нение образовавшихся 
после выработок пустот, 
и рекультивация отвалов, 
и установка автоматиче-
ских контрольних постов 
на источниках выбросов 
предприятий-загрязни-
телей, и многое другое.

______________________________________________________________________________________  Анжелика ВОВКОЗУб.

g «Гаряча лінія»
В прокуратурі Довгинцівського району м. 

Кривого Рогу організовано роботу телефону 
«гарячої лінії» – телефон 71-10-33, по якому 
приймається інформація про факти незакон-
ного втручання у підприємницьку діяльність 
з боку службових осіб органів влади і конт-
ролю, правоохоронних органів. Приймання 
повідомлень на телефон «гарячої лінії» здій-
снюється у робочі дні з 9 до 18 години.

Подробиці

Умови для соціальної адаптації 
інвалідів

Заходи з працевлаштування та соціальної 
адаптації громадян з особливими потребами 
– один із найважливіших пріоритетів діяль-
ності Кабінету Міністрів України. 

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України – мі-
ністр соціальної політики Сергій Тігіпко журналістам 
після ознайомлення з роботою Луганського міжрегі-
онального центру професійної, медико-фізичної та 
соціальної реабілітації інвалідів.

«Проблема, на яку зараз потрібно звернути ува-
гу, – це соціалізація тих людей, які отримали ін-
валідність. Зокрема, потрібно посилити навчання 
цих людей новим професіям. Інвалід не повинен 
сидіти вдома, якщо дозволяє стан здоров’я, йому 
потрібно працювати, перебувати в колективі. Це 
дуже важливо для такої людини», – заявив Сергій 
Тігіпко.

Віце-прем’єр-міністр підкреслив, що в законі про 
зайнятість, який був прийнятий Верховною Радою 
минулого тижня, передбачено комплекс заходів, які 
будуть стимулювати працевлаштування інвалідів.

Територіальні органи Держ-
інспекції з контролю за цінами

Як повідомила прес-служба Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі, ухвалено рі-
шення про утворення територіальних органів 
Держінспекції з контролю за цінами. 

Відповідне розпорядження уряду, розроблене 
Мін економіки, прийнято на засіданні Кабміну України.

Ухвалення документа зумовлене необхідністю 
створення системи Держцінінспекції, зокрема її те-
риторіальних органів як структурних підрозділів її 
апарату (27 секторів), функціонування яких перед-
бачено Положенням про Державну інспекцію України 

з контролю за цінами, затвердженим Указом Прези-
дента України від 30.03.2012 № 236 «Питання реаліза-
ції державної політики з контролю за цінами».

Кращі держслужбовці
Наприкінці червня відбулося підсумкове за-

сідання оргкомітету з проведення другого туру 
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий 
державний службовець» у Дніпропетровській 
області. У другому турі конкурсу взяв участь 41 
державний службовець, зокрема – 7 праців-
ників облдержадміністрації.

Метою туру було виявлення двох кращих держав-
них службовців серед працівників райдержадміні-
страцій та двох – у підрозділах обласної державної 
адміністрації в номінаціях «Кращий керівник» та 
«Кращий спеціаліст». Змагання проходили в три 
етапи. У номінації «Кращий керівник» переможцем 
від облдержадміністрації стала Світлана Бородкіна, 
заступник начальника загального відділу ОДА; від 
райдержадміністрацій – Олена Луценко, начальник 
загального відділу Верхньодніпровської РДА. У но-
мінації «Кращий спеціаліст» переможцем від ОДА 
стала Анна Кравчук, головний спеціаліст організа-
ційного відділу; від райдержадміністрацій – Ольга 
Черненко, головний економіст-бухгалтер фінансово-
го управління Верхньодніпровської РДА.

Утричі збільшено фінансування 
ветеранів війни

У рамках модернізації охорони здоров’я в 
медичних закладах Дніпропетровської облас-
ті фінансування на харчування та медикамен-
ти для ветеранів війни збільшилось більш ніж 
утричі – з 9,6 млн. грн. у 2011 році до 30,3 млн. 
грн. у 2012 році, а фінансування одного ліжко-
дня в лікувальних закладах Дніпропетровщи-
ни для ветеранів наразі становить 75 грн. Про 

це повідомило управління преси та інформації 
облдержадміністрації.

«На Дніпропетровщині системно реалізуються за-
ходи з підвищення якості надання медичних послуг 
ветеранам війни. У цьому році в медичних закладах 
Дніпропетровської області фінансування на харчу-
вання та медикаменти для цієї категорії населення 
збільшилось більше ніж утричі. Крім того, для забез-
печення необхідної якості лікування створено спеці-
альні виїзні бригади, що надають медичні послуги ве-
теранам у сільських районах, розширюється мережа 
медичної допомоги, проводяться заходи з оздоров-
лення ветеранів та інше», – сказала начальник Голов-
ного управління охорони здоров’я Дніпропетровської 
облдержадміністрації Валентина Гінзбург.

Ще в одному селі налагоджено 
водопостачання

Завдяки участі у спільному проекті Дніпро-
петровської обласної ради та ЄС/ПРООН «Місце-
вий розвиток, орієнтований на громаду» у селі 
Березове Покровського району проведено ре-
монт водопроводу, повідомив відділ з питань 
зв’язків з громадськістю та пресою облради.

– Це село, – зауважив голова обласної ради Євген 
Удод, – давно потерпало від проблем із водопоста-
чанням. Пориви зношених водопровідних мереж 
траплялися 30-40 разів на рік. Власних коштів, а це 
близько 130 тисяч грн., у місцевому бюджеті на ці цілі 
немає. Тому ми підтримали ініціативу місцевої грома-
ди взяти участь у міжнародному проекті. Об’єднавши 
ресурси проекту, обласного бюджету та населення, ми 
в короткий термін вирішили цю проблему. Усі труби 
замінили з чавунних на пластикові, завдяки чому 
значно покращилася якість води. Такі події не лише 
вирішують нагальні питання територій, а й вселяють 
в їхніх мешканців віру у свої сили та впевненість, що 
будь-яке питання можна вирішити гуртом.

g Новини

_________________________________________________________________________________________ Підготував Володимир СКІДАНОВ.

Передплатникам 
на замітку
Запрошуємо  
на прийом  
до нотаріуса

Постійні передплатни-
ки нашої газети знають, 
що при редакції «ЧГ» діє 
юридичний консультатив-
ний пункт, в якому прово-
дять прийом адвокат і но-
таріус.

Тож наступної середи, 
18 липня, в редакції на-
шої газети (Соцмісто, 
пр. Металургів, 28) з 16 
до 18 години триватиме 
консультативний при-
йом нотаріуса, завідуючої 
Першою нотаріальною 
конторою Кривого Рогу 
Надії Миколаївни Уколо-
вої. Вона готова надати 
відповіді на будь-які запи-
тання нотаріального пла-
ну – заповіт і дарування, 
купівля-продаж і обмін 
нерухомості, довіреність і 
спадщина тощо.

Сам прийом безплат-
ний, єдина умова отри-
мання консультації – пе-
редплата на «Червоний 
гірник». Отже, йдучи до 
редакції, не забудьте при-
хопити з собою квитанцію 
про передплату «ЧГ».
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g Обращение

g Реклама g Династии и традицииДень  за  Днем:
Тернівський район

Сучасні обрії  
виробництва

Як відомо, у рамках Групи Мет-
інвест ПАТ  «Північний ГЗК» як 
підприємство з повним вироб-
ничим циклом уже не перший 
рік посідає лідерські позиції в 
гірничо-металургійній галузі. 

Цьому значною мірою сприяє й 
інвестиційна програма, що успішно 
впроваджується на комбінаті. 

У понеділок, 9 липня, відбувся 
урочистий запуск в експлуатацію 
нового 130-тонного БілАЗа в гірни-
чотранспортному цеху №1 ПівнГЗК. 
Новий великоваговик значно по-
ліпшить умови роботи водіїв – 
екіпаж для нього сформований з 
кращих водіїв цеху. Завдяки новій 
техніці збільшиться міжремонт-
ний період, підвищиться якість і 
кількість вивезення гірничої маси 
з кар’єру. Тижнем раніше такий же  
БілАЗ  став до ладу в ГТЦ-2. Водії 
вже встигли дати йому ім’я «Удар-
ник», що свідчить про наміри екі-
пажу стати кращим у ряду інших. 

Загалом же в рамках інвестицій-
ної програми 2012 року заплановано 
закупити для ПАТ «Північний ГЗК» 
7 БілАЗів (3 уже працюють), 2 буро-
ві верстати СБШ-250МН, 3 потужні 
бульдозери фірми Komatsu, 3 тягових 
агрегати та екскаватор з потужністю 
ковша 10 тонн, а також 12 думпкарів.

Зустріне тернівчан 
оновлений парк

У день професійного свята 
працівників металургійної та 
гірничодобувної промисловос-
ті гостинно зустріне тернівчан 
оновлений парк ім. Комсомолу 
України. 

Зараз добігають кінця роботи 
з його реконструкції. Чудовий во-
дяний каскад парку тепер матиме 
кольорове підсвічування. Замість 
колишнього фонтана в центрі пар-
ку з’явилась багатоярусна квіткова 
клумба. Повністю замінено пішо-
хідні доріжки та лави вздовж них. 
Понад 140 світильників зроблять 
освітленим кожний куточок парку 
настільки, що, як співається в піс-
ні, видно, хоч голки збирай. У по-
дарунок молоді, яка захоплюється 
екстремальними розвагами, уже 
готовий скейт-майданчик.  Утім, 
не будемо розкривати всі секрети. 
Приходьте в суботу, 14 липня, у 
парк  – самі все побачите.

Скляне мереживо  
Василя Пілки

Днями в Палаці культури 
«Тернівський» відкрилась уні-
кальна виставка самодіяльно-
го художника Василя Пілки. 

Як воно буває в житті! Вся трудо-
ва біографія цієї людини пов’язана 
з роботою на комбінаті «Криворіж-
сталь». І тільки коли Василь Пілка 
вийшов на пенсію, несподівано від-
чув у собі незвичний художній та-
лант – почав створювати картини, 
вирізьблені на склі, матеріалі, як 
відомо, тендітному, вередливому, 
що потребує і особливого інстру-
менту, і особливого підходу. А вже 
про мистецькі фантазії майстра 
годі й говорити. Завітайте на ви-
ставку – і ви зануритесь у чарівний 
світ мережива на склі. Це перша 
масштабна персональна виставка 
самобутнього художника. Цікаво 
буде принагідно згадати, що саме 
в цьому Палаці культури в дале-
кому 1987 році відбулася перша 
в Кривбасі персональна  виставка 
художника, згодом лауреата Шев-
ченківської премії Григорія Синиці.  

Мотрона ПАНОВА. 

Уже по традиции 8 июля, когда чествуют-
ся святые Петр и Феврония, криворожане 
отметили  День семьи, любви и верности. 
В этот раз центром праздника стал сквер 
с музыкальным фонтаном на 44-м кварта-
ле Жовтневого района. С благословения 
архиепископа Криворожского и Нико-
польского Ефрема это торжественное 
мероприятие проведено под патронатом 
Криворожской городской организации 
Партии регионов.

Сейчас в нашем горо-
де проживает 191 тысяча 
семей, из них 2341 – это 
многодетные семьи. Вот 
такие крепкие союзы, на-
стоящие династии и яв-
ляются продолжателями 
устоев, заложенных пра-
вославными покровите-
лями семьи – святыми 
Петром и Февронией. Об 
этом было много сказано 
на празднике, который с 
удовольствием посетили 
сотни криворожских се-
мей – от представителей 
самых старших поколений 
до самых маленьких. Все 
сполна ощутили атмосфе-
ру прекрасного семейного 
торжества, где есть место 
духовному наставлению, 

творческим выступле-
ниям талантливых само-
деятельных артистов ДП 
«Овация» Центрального 
горно-обогатительного 
комбината, а еще – памят-
ным подаркам. 

Героями этого Дня семьи, 
любви и верности стали 7 
криворожских династий, 
каждая из которых пред-
ставляла свой район род-
ного города. Так, от имени 
терновчан выступила тру-
довая династия Коваленко, 
общий рабочий стаж ко-
торой на Северном горно-
обогатительном комбинате 
составляет почти 300 лет! 
Семья Есауловых-Бардась 
из Долгинцевского райо-
на – это династия ученых, 

Саксаганский район пред-
ставила семья педагогов 
Шкурко. Среди других се-
мей есть потомственные 
продолжатели творческих 
профессий, есть инженеры 
в нескольких поколениях.      

Гостей праздника при-
ветствовали руководи-
тель миссионерского от - 
дела Криворожской епар-
хии протоиерей Анато-
лий Бондарь, заместитель 
председателя Криворож-
ской городской органи-
зации Партии регионов 
Олег Жицкий и  предсе-
датель комитета по делам 
семьи и молодежи испол-
кома городского совета 
Светлана Лавренко.

– Городская органи-
зация Партии регионов 
активно реализует важ-
ные инфраструктурные 
проекты, такие, как бла-
гоустройство родного 
Кривого Рога, – отметил 
Олег Жицкий. – Не мень-
шее внимание мы уделя-
ем  развитию духовности 
и нравственности кри-
ворожан.  Это – позиция 

лидера нашей городской 
организации, депутата 
областного совета Кон-
стантина Павлова. И се-
годняшний праздник 
– еще одно тому под-
тверждение.

Представители Кри-
ворожской епархии под 
духовные здравицы и ко-
локольный звон провели 
обряд благословления се-
мей, вручив им иконы свя-
тых покровителей празд-
ника. 

Все семейные пары 
прошли под увитой воз-
душными шарами «Аркой 
покрова преподобных Пе-

тра и Февронии», чтобы 
приложиться к их иконе 
и получить благословение 
священника, а также икон-
ки этих святых. С душев-
ным волнением это сдела-
ли и основатели трудовой 
династии, представлявшей 
Жовтневый район, – Вла-
димир Митрофанович и 
Валентина Ивановна Лось. 
Эта пара уже отметила 
свой золотой супружеский 
юбилей, вырастила двоих 
детей, имеет четверо вну-
ков и пока одну правнучку 
Дашу, которой сейчас пол-
тора года. А общий трудо-
вой стаж династии Лось на 
ЦГОКе составляет уже 227 
лет.

– Наше счастье – это 
наша крепкая семья, – го-
ворит Валентина Лось. – 
Мы хотим, чтобы все наши 
земляки смогли до глуби-
ны прочувствовать святую 
силу православного семей-
ного союза, свет супруже-
ской любви и верности. К 
этому ведут и такие духов-
ные праздники. Они очень 
нужны. Спасибо всем, кто 
позаботился об этом со-
бытии! 

________________________________________________________________________________________________ Дарья АКУЛОВА.

g Оголошення
Шановні споживачі!

Ви можете скористатись послугою з пере-
силання:

– міжнародних електронних перека-
зів Єврожиро між Україною та Іспанією, 
Хорватією, Польщею, Латвією, Боснією і 
Герцеговиною, Угорщиною, Португалією, 
Румунією, Словаччиною, Грецією;

– міжнародних електронних переказів 
між Україною та Францією, Росією, Казах-
станом, Азербайджаном, Білорусією, Вірме-
нією, Молдовою, Естонією, Таджикистаном 
(м. Душанбе), Узбекистаном, Литвою.

Додаткова послуга: рекомендоване по-
відомлення про вручення міжнародного 
електронного переказу в т.ч. шляхом одер-
жання відправником sms-повідомлення:

– міжнародних простих переказів між 
Україною та Грузією, Туркменістаном, Та-
джикистаном, Киргизією, Латвією, Сло-
ваччиною, Чехією, Туреччиною, Грецією, 
Бельгією, Португалією, Болгарією, Сирією, 
Францією – в напрямку України.

Тариф на пересилання становить
У відсотках від суми переказу: 
– до 500 грн. – 6 %, але не менше ніж 1 до-

лар США; 
– понад 500 грн. до 1000 грн. – 5 %; 
– понад 1000 грн. – 4 %.

Запрошуємо Вас скористатися даною  
послугою. Це надійно, швидко, зручно!

Дніпропетровська дирекція  
Поштамт ЦПЗ №2.

Подробиці

Уважаемые криворожане, земляки!
Мы, учителя, врачи и работ-

ники культуры Долгинцев-
ского и Саксаганского райо-
нов, как и все жители Кривого 
Рога, обеспокоены  будущим 
нашего города и государства. 
Мы, как и все, хотим жить в 
цветущей и развивающейся 
стране и прикладываем для 
этого все усилия.  При этом 
прекрасно понимаем, что без 
сбалансированной работы 
власти на всех уровнях до-
стигнуть процветания госу-
дарства будет крайне сложно. 

Верховная Рада Украины 
является ключевым зако-
нодательным органом госу-
дарства. От своевременного 
принятия взвешенных и не-
обходимых законов зависит 
качество жизни каждого из 
нас.  В октябре этого года со-
стоятся очередные выборы 
депутатов Верховной Рады. 
Мы не имеем права ошибить-
ся. 

Мы отчетливо помним 
сложные девяностые годы – 
разгар экономического кри-
зиса, массовые невыплаты 
заработных плат, пустые пол-

ки в магазинах.  Но Кривой 
Рог выстоял, смог сохранить 
промышленный и экономи-
ческий потенциал. Во многом 
это заслуга тогдашнего мэра 
города – Юрия Викторовича 
Любоненко.  Более 18 лет он 
руководил городом. За это 
время Кривбасс преобразил-
ся. Образование и медицина, 
культура и спорт стабильно 
развивались, в нашем городе 
не был продан «с молотка» 
ни один объект культурного 
значения. Кривой Рог первым 
в Украине обеспечил 100% 
компьютеризацию школ, 
были построены крупнейшие 
медицинские центры, такие 
как диагностический центр, 
полностью реконструирован 
роддом №2, реконструиро-
ван дом по ул. Кустанайской 
(все квартиры переданы мед-
работникам Криворожья). 
В нашем городе впервые в 
Украи не были открыты дет-
ский приют, общежитие для 
детей-сирот и дом ночного 
пребывания. Сделано было 
очень многое, но и сегодня 
Юрий Викторович продолжа-

ет защищать интересы криво-
рожан в Днепропетровском 
областном совете. 

Мы знаем, что защита эко-
номических и социальных 
интересов каждого жителя 
нашего города всегда были и 
остаются одними из важней-
ших приоритетов Юрия Лю-
боненко.

Осенью мы будем избирать 
высший законодательный 
орган страны. А кто может 
лучше защищать интересы 
города и способствовать его 
процветанию, как ни человек, 
который знает о городе все? 
Юрий Любоненко – человек 
слова и дела, он знает пробле-
мы и нужды жителей города и 
сделает все для того, чтоб его 
родной Кривой Рог развивал-
ся и процветал.

Мы уверены – на посту 
депутата Верховной Рады 
Украины Юрий Викторович 
Любоненко будет работать 
во имя повышения качества 
жизни всех без исключения 
жителей города, сохранив и 
приумножив все хорошее, что 
есть сегодня!

Коллективы учреждений медицины, образования и культуры 
Долгинцевского и Саксаганского районов.

День семьи, любви и верности
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День за Днем:
Жовтневий район

Не допустимо 
негативних явищ 
серед дітей…

Пізнавальними й повчаль-
ними є інформаційні зустрічі, 
що проводять з дітьми та під-
літками правоохоронці Жов-
тневого району. Одна з них 
відбудеться завтра, 12 липня, 
у клубі школяра «Данко» щодо 
питань профілактики право-
порушень і негативних явищ 
серед дітей.

– Спілкуватимуться з дітьми до-
свідчені фахівці, – говорить голо-
вний спеціаліст служби у справах ді-
тей виконкому Жовтневої районної 
у місті ради Олена Грабарчук. – Роз-
повідатимуть про адміністративні 
правопорушення, про те, якими 
можуть бути їх наслідки. Зокрема, 
про статтю 178 «Кодексу про адміні-
стративні порушення» проінформує 
вихованців «Данко» оперуповнова-
жений кримінальної міліції у спра-
вах дітей Жовтневого райвідділу 
КМУ УМВС Юрій Гусєв. А дільничний 
інспектор міліції Олег Безсмерт-
ний говоритиме з дітлахами про 
недопущення хуліганських дій, 
крадіжок, бійок. І про те, яка може 
бути після цього кримінально-ад-
міністративна відповідальність. 
Цікаво, на живих прикладах прово-
дить профілактичні бесіди з дітьми 
лікар-нарколог ОКЗ «Психоневро-
логічний наркодиспансер Кривого 
Рогу» Ольга Січинська. Вона дасть 
корисні поради, наводячи випадки 
зі своєї лікарської щоденної прак-
тики. Школярі завжди з цікавістю 
слухають цього фахівця, задають 
багато запитань. А коли так, то від 
цих інформаційних зустрічей є до-
бра віддача й користь.

Комбінат  
про довжує  
традиції

Напередодні Дня праців-
ників металургійної та гірни-
чодобувної промисловості в 
районі проводитимуться різні 
святкові заходи. 

Та основні урочистості, без-
умовно, відбудуться 13 липня в 
ДП «Овація» ПАТ «Центральний гір-
ничо-збагачувальний комбінат». 
Свято гірників, яке розпочнеться о 
18 годині, так і називається: «ЦГЗК 
продовжує традиції». А вже 15 
липня біля ДП «Овація», на майда-
ні, можна буде взяти участь у роз-
важальній програмі.

Літній чемпіонат 
плавців  
у «Дельфіні»

Відкритий басейн «Дельфін» 
знаходиться в Жовтневому ра-
йоні. 

Протягом кількох днів на його 
голубих доріжках вирували при-
страсті: проводився літній чемпі-
онат Кривого Рогу серед спортив-
них закладів та дитячо-юнацьких 
спортшкіл. Суперничали між собою 
представники тих спортзакладів, 
де є басейни. Боротьба під липне-
вим пекучим сонечком виявилася 
безкомпромісною. Кращі плавці 
були відзначені нагородами. Та 
найліпшими призами, за словами 
самих учасників міського турніру, 
стали гарний настрій, заряд ба-
дьорості та здоров’я. Що юні ще 
потрібно влітку?

Віталій ТКАЧУК.

g Зв’язок 

Новий тариф на телефон
З початку нинішнього місяця запроваджено 

нові тарифи на користування місцевим теле-
фонним зв’язком. 

– Відповідно до рішення Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та ін-
форматизації, від 21.06.2012 року № 308, затверджено 
граничні тарифи на загальнодоступні телекомунікацій-
ні послуги з 1.07.2012 р. для населення, підприємств, 
установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, – роз-
повідає начальник дільниці з продажу послуг Центру 
телекомунікаційних послуг №2 ДФ  ПАТ «Укртелеком» 
Ніна Сиволап. – Зміни, серед іншого, стосуються змен-
шення розміру оплати за встановлення телефону: для 
населення на 30% – 84 грн. з ПДВ, для юридичних осіб 
на 60% – 120 грн. з ПДВ.

Також відбулось і збільшення розмірів оплати. Зо-
крема, за користування основним телефонним апара-
том у містах без погодинної оплати для небюджетних 
юридичних осіб – на 5%, або на 1,86 грн., а для населен-
ня та бюджетних – на 10%, або на 2,48 грн. Водночас 
зросла й плата за користування основним телефонним 
апаратом у містах з погодинною оплатою для небю-

джетних юридичних осіб – на 10%, або на 3,22 грн., 
а для населення та бюджетних – на 10%, або на  2,24 
грн. Водночас плата за користування основним теле-
фонним апаратом для населення в сільській місцевості 
зростатиме поетапно – на 10% на першому з 13,52 до 
14,88 грн. (без ПДВ) без погодинної оплати, а дещо піз-
ніше на другому – ще на 10% з 14,88 до 16,38 грн. (без 
ПДВ) без погодинної оплати. 

Таким чином, щомісячна абонентна плата з 1.07.2012 
р. до 31.10.2012 р. становитиме наведені суми. 

Для населення та бюджетних установ міст і 
райцентрів:

– за основний телефонний апарат, підключений до 
окремої лінії, без погодинної оплати місцевих розмов 
– 32,71 грн. з ПДВ;

– за основний телефонний апарат, підключений до 
окремої лінії, з погодинною оплатою місцевих розмов 
– 29,42 грн. з ПДВ;

– за основний телефонний апарат, підключений за 
спареною схемою, без погодинної оплати місцевих роз-
мов – 26,18 грн. з ПДВ;

– за основний телефонний апарат, підключений за 

спареною схемою, з погодинною оплатою місцевих 
розмов – 23,54 грн. з ПДВ.

Для інших підприємств, установ, організацій, 
фізичних осіб-підприємців міст і райцентрів: 

– за основний телефонний апарат, підключений до 
окремої лінії, без погодинної оплати місцевих розмов 
– 46,86 грн. з ПДВ;

– за основний телефонний апарат, підключений до 
окремої лінії, з погодинною оплатою місцевих розмов 
– 42,38 грн. з ПДВ.

Для населення та бюджетних установ сіл та селищ 
міського типу: за основний телефонний апарат, підклю-
чений до окремої лінії, без погодинної оплати місцевих 
розмов – 17,86 грн. з ПДВ.

Для інших підприємств, установ, організацій, фі-
зичних осіб-підприємців сіл та селищ міського типу: за 
основний телефонний апарат, підключений до окремої 
лінії, без погодинної оплати місцевих розмов – 28,02 
грн. з ПДВ.

Детальніше з граничними тарифами на загально-
доступні телекомунікаційні послуги можна ознайоми-
тись у відділеннях «Телекомсервіс».

Чимало криворіжців європейську фут-
больну феєрію, котра щойно заверши-
лась, вирішили подивитися не в пабах чи 
кафешках, а, так би мовити, на місці події. 
Тобто на стадіонах чи у фан-зонах Києва, 
Харкова, Донецька і навіть віддаленого 
Львова. Серед них – головний лікар-
педіатр нашого міста Ніна бурдуковська. 
Вона хоча й не великий фанат футболу, 
але твердо вирішила підтримати нашу 
національну збірну. Справжня патріотка!

– Ще два роки тому ми з 
рідним братом Іваном за-
реєструвались в Інтернеті, 
щоб взяти участь у розігра-
ші квитків на Євро-2012, 
– говорить Ніна Андріїв-
на. – І нам пощастило – ми 
виграли квиток. Та оскіль-
ки Іван зараз навчається в 
Японії, я, звичайно, з радіс-
тю поїхала до Києва на матч 
Україна – Швеція. Стадіон 
НСК «Олімпійський», без-
умовно, вражає, та «Дон-
бас-Арена», де якось була 
навесні під час гри «Шах-
таря» в Лізі чемпіонів, спо-
добався більше. Своєю  
надзвичайною компакт-
ністю, комфортністю. 

Ще до початку поєдин-
ку одні трибуни нагадува-
ли жовте «море» (шведські 
фани), інші – жовто-бла-
китне (ми, українці). На-
стрій у всіх – фантастич-
ний! Шведи, нащадки 
вікінгів, ще напередодні 
протистояння почувалися 
переможцями. Це вони ви-
гукували, крокуючи мар-
шем зі столичної фан-зони. 
А оскільки добряче «за-
правилися» нашим пивом, 
то це додавало їм більшої 
впевненості. До речі, вони 
дивувались – як може таке 
якісне українське пиво так 
дешево коштувати? У їх-
ній країні пиво дорожче в 
рази…

Ще до свистка судді про 
початок двобою наші вбо-
лівальники почали співа-
ти гімн України, «Червону 
руту»… Шведи теж за-
тягнули свої національні 
мелодії. Чаша стадіону на-
гадувала величезний різ-
нобарвний вулик, де все 
гуло, вирувало… Наші 
фани пустили на трибунах 

«живу хвилю» під мелодію 
«Гей, гей, Україно!». Усе це 
видовище в мене було не-
мов на долоні, так само, 
як і футбольний газон. 
Усе-таки гарний дістався 
нам з Іваном квиток! Ми 
вболівали (Ніна Андріївна 
була зі своєю компанією з 
Луганська, – авт.) як тіль-
ки могли. Та коли Ібрагі-
мович забив гол, трішечки 
принишкли. Та ненадовго. 
Шева знову підбадьорив 
нас своїми голами. Ан-
дрій того дня був просто 
супер! Коли він створив 
«маленьке диво», здало-
ся, що це понад 70 тисяч 
українських вболівальни-
ків забили гол. Радості від 
вікторії над вікінгами не 
було меж. Наші фани про-
сто шаленіли від захвату. 
А ось шведи почувалися 
немов після Полтавської 
битви. Були трохи розча-
ровані грою своєї збірної, 
але доволі привітні. Вони 
підходили до наших фанів, 
поздоровляли з виграшем. 
Ми з ними обмінювали-
ся майками, футболками, 
усілякими шарфами, пра-
порцями. Переконалась: 
усе-таки шведи – друже-
любна нація. Можливо, у 
них не такий темперамент, 
як, скажімо, в італійців 
чи іспанців, але вони піс-
ля поразки поводились 
гідно. Фотографувались 
з нами на пам’ять, тисну-
ли одне одному руки. Як 
знаєте, у фан-зоні був ка-
бан-віщун Фунтик. Він, до 
речі, чомусь спрогнозував 
українській збірній по-
разку. А може, просто той 
Фунтик кольори з прапор-
цями переплутав? Адже 
вони майже однакові. Та 

ще напередодні матчу ми 
вухастому віщуну не по-
вірили. У столичній фан-
зоні (де, між іншим, напе-
редодні фіналу виступали 
все світньо відомі Елтон 
Джон та група «Квін», зі-
бравши 220-тисячну ауди-
торію) шведи влаштували 
теж свою міні-зону. Там 
постійно співали націо-
нальні мелодії. А перед по-
чатком матчу їхній діджей 
«заводив» під час концер-
ту й без того звеселілу пу-
бліку.

– Матч проводився піз-
но ввечері, у вас було бага-
то вільного часу…

– Його не марнували з 
компанією – відвідали Ки-
єво-Печерську лавру, Со-
фійський собор, стадіон 
ім. Лобановського… Піс-
ля чого гайнули в «Пузату 
хату» підкріпитися. Вза-
галі, сподобалось те, що в 
Києві все було чудово орга-
нізовано. Правоохоронці, 
волонтери всім показували 
дорогу, пропонували свої 
послуги. У центрі столиці – 
живий людський потік, але 
повний порядок. У підзем-
них переходах багато усіля-
ких табличок-покажчиків, 
тож гості Євро-2012 могли 
непогано орієнтуватись. 
Станції метро працювали 
до другої години ночі.

– Може, щось вразило?
– Ви знаєте, зайшли ми 

з компанією в якусь герме-
тичну кімнатку у фан-зоні 
на Хрещатику. Виявляєть-
ся, там для вболівальників 
проводився конкурс – хто 
гучніше крикне, підтриму-
ючи свою збірну. Здогадує-
тесь, хто переміг? Так, наші 
українські фани.

– Усі шведи, які відві-
дали Мундіаль, просто 
були в захваті від краси 
українок. Без сумніву, це 
так. Чи знайомились ви зі 
шведками?

– Їх якраз було мало, а от 
сильної статі – хоч відбав-
ляй. Усі високі, кремезні – 
одним словом, вікінги!

– Під час єврочемпіона-
ту у столичній фан-зоні 
було з’їдено 100 тисяч 
хот-догів. Але ж наша 
українська їжа краща.

– Згодна. Тому ми й від-
дали перевагу «Пузатій 
хаті». Загалом, краще, аби 
на Хрещатику продава-
ли іноземцям наше сало, 
вареники… Та, здається, 
вимоги УЄФА якраз були 
в тому, щоб продавати в 
фан-зонах тільки «швид-
ку їжу». Хоча кафешки чи 
ресторанчики, де можна 
було скуштувати україн-
ський борщ, не пустували.

– Ваша компанія чи-
мось відрізнялась від ін-
ших, тих же шведських?

– Мабуть, ні. Лише окре-
мими атрибутами вболі-

вальників. У мене, примі-
ром, була синя спідниця  
і футболка з написом «Я 
люблю Україну!». Хлопці 
зодягнули жовті футбол-
ки. Отаке гармонійне поєд-
нання жовто-блакитного. 
Словом, вражень – ого-го! 
Адреналіну, незважаючи 
на деяку втому, отримали 
на цілий місяць. А коли 
Шева забивав шведам, на-
віть складалось таке вра-
ження, що це 70 тисяч 
наших фанів на стадіоні 
своєю енергетикою допо-
могли живій легенді нашо-
го футболу вражати ворота 
суперника.

– Що вам, зрештою, 
дала поїздка на Євро-2012?

– Приємні пережи-
вання, емоції. Та найго- 
ловніше – гордість за 
нашу Україну! У мене на-
віть з’явилось таке від-
чуття, що ми, українці, 
можемо все. Цей спор-
тивний єврофорум, на 
моє переконання, усіх нас 
об’єднав. Нехай там що 
кажуть скептики. Коли 
звичайні люди на трибу-
нах та поза ними вико-
нували державний гімн 
України, у мене немов 
душа співала. Це просто 
чудово, що у нас за роки 
Незалежності так зросла 
національна самосвідо-
мість. І це довів футболь-
ний єврочемпіонат.

  __________________________________________________________________________________________________  Е. МІСЦЕВИй.

  ______________________________________________________________________________________________________  Віталій ТКАЧУК.

g Відлуння Євро-2012: враження землячки

…У мене й досі перед очима жовто-
блакитне «море» на «Олімпійському»

Ніна Бурдуковська (на передньому плані) з друзями-луганчанами біля 
столичного стадіону.

Подробиці
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Подробиці

Саксаганці,  
не будьте  
бруднулями!

Особливістю Саксагансько-
го району завжди була та за-
лишається його насиченість 
життєво важливими водними 
об’єктами, що є великим плю-
сом для людей. 

Але останні комісійні обстежен-
ня водойм свідчать про невідпо-
відальне ставлення мешканців 
району до забезпечення чистоти 
й порядку на даних об’єктах, що 
призводить до забруднення тери-
торій водоохоронних зон.

Саме тому влада району звер-
тається до мешканців та гостей 
з проханням не залишати після 
себе сміття на прибережних тери-
торіях, з відповідальністю стави-
тися до екосистеми водоохорон-
них зон і не порушувати її сміт-
тєзвалищами та несанкціонова-
ним забрудненням стічними во-
дами. Пам’ятайте, чистота водної 
артерії міста, а в тому числі і райо-
ну, – річки Саксагань є запорукою 
високої якості нашої з вами питної 
води і самого життя.

Знайшли діти 
скарб

Педагоги станції юних тех-
ніків Саксаганського району 
влаштовують для дітей регу-
лярні веселі розваги. 

Зовсім недавно вони прове-
ли спортивно-технічну, інтелекту-
ально-розважальну, інтерактив-
ну гру-подорож «Пошук скарбів» 
серед школярів. На станції «Доле-
ти до цілі» діти запускали справж-
нього метального літачка, з азар-
том і захопленням закидали папе-
рові сюрікени до мішені на станції 
«Влучний ніндзя». Чудовим було 
і змагання «Веселі художники». 
Діти різного віку також із задово-
ленням грали в ігри та вправи на 
перевірку координації руху. Зда-
валося б, усе так просто – на стан-
ції «Тиха гавань» команді треба, 
взявшись за руки, вишикуватися 
у формі кораблика та пройти зви-
вистим фарватером, не розчепив-
ши рук. Вийшло одразу? Не тут-то 
було! Скільки сміху, чудових емо-
цій, з яким ентузіазмом діти ви-
конують завдання на кожному 
етапі гри! І ось нарешті всі стан-
ції пройдено, «скарб» знайдено і 
розподілено між учасниками ко-
манди.

– Весело ми з друзями прове-
ли цей час, – сказав Дмитрик з ву-
лиці Кузнецова, ласуючи смаколи-
ками зі «скарбу». – У вересні не-
одмінно прийдемо до вас записа-
тися в технічний гурток.

Своє Євро  
в Саксаганському 
районі

На спортивному майданчи-
ку загальноосвітньої школи 
№ 113 відбувся районний тур-
нір з дворового футболу серед 
збірних команд, складених з 
дітей та підлітків шкільного 
віку (6-8 класи), присвячений 
80-річчю Дніпропетровської 
області, Року спорту та здоро-
вого способу життя. 

У спортивному заході взяли 
участь 120 підлітків.

Перше місце здобула команда 
КСШ № 74, друге дісталося збірній 
КНВК № 35.

Микола КраМаренКо.

g Бесіди за кавою

«Приємно нести радість  
навіть незнайомим людям…»
Трохи більше року минуло, як виникла 
організація «Молоді регіони», а публіч-

не життя міста вже і уявити складно 
без яскравих починань жвавих юнаків 

і дівчат. Парад наречених, числен-
ні велопробіги, Масляна, гостини в 

дитбудинках, широке коло благодій-
них програм… Про світогляди і кредо 

молодих регіоналів розповідає їхній 
лідер Світлана Хватова.

– Світлано Володими-
рівно, як Ви потрапили 
в політику?

– Зовсім не вважаю, 
ніби займаюсь політи
кою. Закономірне питан
ня напрошується – тоді 
ж чим? У двох словах і не 
описати.

Відносно недавно осе
лилась на мікрорайоні 
Східному в новій багато
поверхівці, довкола одні 
пустища й куширі. Захо
тілось облагородити. І, 
знаєте, вдалось разом з 
нечисленною групою од
нодумців створити, як 
гадаю, затишний парк. 
Хоча ми поняття не мали 
про дозвільні процеду
ри, тому із здивуванням 
дізнались, що на «нашо
му» місці має будуватись 
церква. Довелось шука
ти особистих зустрічей з 
губернатором, місцевою 
владою і владикою Єф
ремом, вони мудро знай
шли вихід, і сквер ли
шився, і храм. Потім ми 
з допомогою Олександ
ра Юрійовича спорудили 
дитячий майданчик, про
довжували впорядкову
вати територію. Напев
но, за таку непосидючість 

мені й доручили очолити 
«Молоді регіони».

– Які рубежі організа-
ція налаштована опану-
вати?

– Важливо згуртува
ти людей, надихнути ві
рою у власні сили і в те, 
що їхня діяльність дійсно 
потрібна, а не є черговою 
«галочкою». Нову генера
цію до активного громад
ського життя можна за
лучити тільки чимось за
цікавивши, і ніяк до цьо
го не змусити. Містом і 
Партією регіонів розро
блено вдосталь молодіж
них проектів, проте кож
на пропозиція «знизу» 
неодмінно враховується. 
Заявляю без вагань: со
ціально активної моло
ді дуже багато, хоча за
раз трохи бракує мож
ливостей охопити всіх і 
спрямувати їхню енергію 
в корисне для суспіль
ства русло. Коли хоч раз у 
тиждень не проводиться 
якийсь захід, мій телефон 
надривається, колеги 
просто вимагають про
дуктивних акцій, вису
вають ідеї. Так зародив
ся рух добровільної здачі 
крові, збір коштів онко

хворим дітям. Трапляєть
ся, дехто соромиться до 
нас приєднуватись, так 
батьки приводять трохи 
не за руку.

– Кажете, існує чима-
ло проектів. Який Ваш 
улюблений?

– Мабуть, «Галявина 
казок». На прибудинко
вих територіях юнаки й 
дівчата самостійно з під
ручних матеріалів праг
нуть створити дітям кра
сиві незвичайні куточки. 
Дорослі однопартійці за
вжди без вагань фінансу
ють наші творчі забаган
ки, хоча цікаво досягнути 
мети своїми силами, тому 
орієнтуємось на малобю
джетні проекти. У дороб

ку маємо 13 таких звер
шень, а замовлень від ди
тячих закладів надійшло 
– не перелічити.

Близьке мені шефство 
над сквером імені Гри
горія Гутовського, кому
нальники приділяють тій 
місцині мало уваги. Заса
дили квітами там понад 
20 соток клумб. Протя
гом весни по місту виса
дили півтисячі дерев.

Місяць тому проводи
лись зустрічі молодіжних 
лідерів усіх міст області, 
Кривий Ріг виглядає най
успішнішим – найперше, 
це наслідок уваги до нас 
з боку голови міської ор
ганізації Партії регіонів 
Костянтина Павлова. Не
забаром у Дніпропетров
ську відкриють сучасний 
Молодіжний центр, зве
дений з ініціативи Олек
сандра Вілкула, криво
різький досвід там уже 
взято на озброєння.

– Як родина сприймає 
Вашу трудову заповзя-
тість?

– Пощастило мені з лю
блячим чоло
віком, він сам 
так чинить і 
закликає ін
ших існува
ти за принци
пом, щоб зле
ліяні власні 
бажання при
несли користь 
о т о ч у ю ч и м . 
«Я щасливий, 
коли ти щас
лива від здій
сненої сус

пільної місії», – постій
но чую. Маю синів 8 та 11 
років, донька щойно за
кінчила школу. Діти до 
роботи не ревнують.

– З якого віку підрос-
таюче покоління слід за-
лучати до громадських 
справ?

– Однозначно, якомога 
раніше. Власне, їх і агіту
вати зайве, варто тільки 
надати можливість і зао
хотити морально. У скве
рі Гутовського завжди по
руч з «Молодими регіона
ми» юрбиться ватага ма
лечі, часто кожен обирає 
свою невеличку ділян
ку, самостійно пораєть
ся, пишається нею перед 
друзями, однокласника
ми, вчителями, батьками. 
Почуття відповідальності 
в питаннях благо устрою, 
вважаю, є теж своєрід
ним талантом. Отже, 
його, як і творчі здібнос
ті, бажано розвивати з са
мого малку.

– На Вашу думку, яких 
рис нині гостро бракує 
суспільству?

– Очевидно, віри в до
бро. Навесні влаштували 
вуличне святкування Дня 
матері. Хлопці дарували 
перехожим жінкам тро
янди і промовляли теплі 
слова. Спочатку майже 
кожна сприймала шля
хетний жест з підозрою. 
Переконавшись у безко
рисливості та щирості, 
ледь не втирали сльозу 
розчулення. Приємно не
сти радість навіть незна
йомим людям.

Тарас ЗаТульний.

g новоселье

 В Кривом Роге открыта 70 детская площадка
 Эта юбилейная, 70 игровая детская площадка поя-
вилась в поселке рудничный Центрально-Городского 
района Кривого рога. новый игровой мини-городок 
будет радовать не только юных жителей поселка руд-
ничный, но и детвору рахмановки.

Торжественное открытие дет
ского городка началось с при
ветственного слова Вячеслава 
Задорожного – первого замести
теля главы Днепропетровской 
облгосадминистрации, депута
та Днепропетровского област
ного совета от Партии регионов, 
Почетного гражданина г. Криво
го Рога:

– Еще в 2005 году наш губерна
тор Александр Юрьевич Вилкул, 
руководитель областной пар
тийной организации Партии ре
гионов, инициировал програм
му «Город без окраин», и сегодня 
она не на словах, а на деле осу
ществляется. Сегодняшняя от
крытая детская площадка тому 
подтверждение, мы действи
тельно не на словах, а на деле де

лаем все для людей, чтобы наши 
дети и в поселках имели воз
можность играть и развивать
ся на современных детских пло
щадках.

В церемонии открытия дет
ской площадки также приня
ли участие первый заместитель 
председателя Криворожской 
городской организации Пар
тии регионов Сергей Малярен
ко, председатель ЦентральноГо
родского районного в городе со
вета Ирина Салтовская, депута
ты от Партии регионов.

Молодая бабушка Валентина 
Радченко от имени всех жителей 
поселка Рудничный поблагода
рила Вячеслава Задорожного и 
городские власти за заботу.

Честь перерезать ленточку 

предоставили самим детям. По
сле чего счастливая детвора по
селка Рудничный и Рахманов
ки с радостью ринулась испыты
вать новые качели и горки.

Организаторы мероприятия, 
посвященного открытию дет
ской игровой площадки в посел
ке Рудничный, постарались мак

симально наполнить празднич
ную программу номерами дет
ской художественной самодея
тельности.

Ну, а кульминацией праздника 
стала бесплатная раздача ребя
там огромного количества вкус
ного мороженого от Вячеслава 
Задорожного.

анжелика ВоВКоЗуБ.
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День  за  Днем:
Довгинцівський р-н

Відколи працюю в «ЧГ» (а працюю понад чверть 
століття), відтоді тема боротьби зі стихійною 
торгівлею в нашому місті залишається актуальною. 

Щоразу по дорозі до редакції, 
бочком-бочком пробираючись 
повз численні ятки, що заполо-
нили практично весь тротуар 
проспекту Металургів, згадую 
безсмертні рядки В. Маяковсько-
го: «Если звёзды зажигают – зна-
чит – это кому-нибудь нужно?» 
На хвилинку уявила, якби оце я, 
приміром, розташувалася отут на 
«гарячому п’ятачку» проспекту за 
саморобним столиком з безакциз-
ними цигарками, як оця мила пані 
в капелюшку, цікаво, через скіль-
ки хвилин мене попросили б піти 
звідси? Втім, треба спробувати – і 
це буде предметом іншої розмо-
ви. А поки що я збираюся в рейд-
перевірку разом з робочою групою 
Жовтневого райвиконкому, за-
вдання якої – ліквідація осередків 
стихійної торгівлі в районі.

Рейд почнеться з кільця 44-го 
кварталу, куди й під’їжджаю на 
півгодинки раніше. Не знаю, спра-
цювала якась добре поставлена 
служба оповіщення чи «сарафанне 
радіо», але зазвичай заставлений 
саморобними прилавками з усі-
ляким крамом тутешній тротуар 
сьогодні порожній. Ну що ж, хоч 
на один день жителі прилеглих бу-
динків матимуть собі святий спо-
кій.

А ось підходять і члени робочої 
групи з ліквідації стихійної торгів-
лі. Тож беру в них бліц-інтерв’ю.

Олександр Горбуля, секретар 
робочої групи з ліквідації стихій-
ної торгівлі Жовтневого райви-
конкому.

– До складу групи 
входить низка спе-
ціалістів, а сьогодні 
до нас долучилися 
також члени громад-
ського формування 
«Криворізька гвардія» 
Олександр Михайленко та Валентин 
Грижук. Ми проводимо рейди згідно з 
затвердженим головою Жовтневої 
райради поквартальним графіком. 
Хоча трапляються й такі випадки, 
коли на одного і того ж порушника 
складаємо адмінпротоколи впро-
довж кількох рейдів поспіль, про-
те роботу групи вважаю дієвою, 
оскільки більшість попереджених чи 
оштрафованих усе ж розуміють, що 
вступати в конфлікт із законом собі 
дорожче. Тож згортати цю роботу не 
збираємося й надалі.

Ірина Ворон, спеціаліст І катего-
рії відділу розвитку підприємни-
цтва Жовтневого райвиконкому.

– У відповідності до 
Закону України «Про 
міліцію», ліквідація 
осередків стихійної 
тор гівлі перебуває в 
компетенції право-
охоронних органів, 
проте наш відділ не 
залишається осторонь цієї проблеми. 
Тому що, незважаючи на неодноразо-
во надані доручення правоохоронцям 
щодо вжиття термінових заходів 
із ліквідації місць стихійної торгів-
лі, до виконкому Жовтневої райради 
продовжують надходити численні 
звернення громадян стосовно масової 
незаконної торгівлі на центральних 
вулицях району, навколо ринків та на 
житломасивах. Несанкціонована тор-

гівля створює значні незручнос-
ті мешканцям району, погіршує 
благоустрій, забруднює тери-
торію, ускладнює під’їзд при-
ватного та іншого транспорту 
до будинків, об’єктів бізнесу, не-
гативно впливає на організацію 
торговельного обслуговування 
покупців, перешкоджає підпри-
ємницькій діяльності. Тому 
ми постійно направляємо до 
райвідділу міліції листи та від-
повідні фотоматеріали з про-
позицією негайно ліквідувати 
місця стихійної торгівлі. Така 
співпраця дає певні позитивні 
результати. Під час рейдів ро-
бочої групи працівники відділу 
ведуть також роз’яснювальну 
роботу серед стихійних про-
давців, нагадують їм про те, що на 
ринках Жовтневого району достат-
ньо місць, аби розмістити всіх охочих 
поторгувати. Крім того, якщо прода-
вець надасть довідку з райсоцзабезу 
про те, що він належить до малоза-
безпеченої категорії громадян, корис-
тування торговим місцем для нього 
взагалі буде безплатним.

Володимир Гострий, дільнич-
ний міліціонер Жовтневого рай-
відділу міліції.

– У кож- 
ного з дільничних 
значна кількість 
інших професійних 
обо в’язків, проте бо-
ротьбу зі стихійною 
торгівлею, кожен 
на своїй дільниці, ведемо постійно. 
Таким чином охоплюємо весь район. 
Сьогодні базарний день, тож увагу 
зосереджуємо саме на території на-
вколо ринків. Як правило, жоден рейд 
не обходиться без складання адмін-
протоколів на порушників. Адмінпро-
токоли далі направляємо в суд, а вже 
суд визначає міру покарання – суму 
штрафу (вона коливається від 1 до 5 
неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян) з конфіскацією товару 
чи без конфіскації. Сьогодні спільно з 
робочою групою відпрацьовуємо те-
риторію навколо ринку «Північний» 
та ринку по вул. Десантній на 7-му 
мікрорайоні Зарічному.

Альона Драгун, працівник від-
ділу гігієни харчування Жовтне-
вої райСЕС.

– Беручи участь 
у таких ось рейдах, 
ми вкотре переко-
нуємося, що в місцях 
стихійної торгівлі 
існує значна небезпе-
ка придбати продук-
ти харчування, здатні викликати 
тяжке отруєння організму або тяж-
ке інфекційне захворювання, оскільки 
нерідко готова харчова продукція 
продається на одному прилавку з 
сирою продукцією. На такій спеці 
реалізуються продукти, що швидко 
псуються, без належного холодиль-
ного обладнання нерідко просто з 

землі – молоко, риба, м’ясо, ковбасні 
вироби, продукти домашнього при-
готування. Продукція на стихійних 
ринках реалізується без проходження 
санітарно-ветеринарної експерти-
зи. Нам відомі численні факти отру-
єнь людей продуктами харчування, 
придбаними саме на стихійних рин-
ках. Наш обов’язок – застерегти 
людей про небезпеку.

«Авжеж, – подумала я, – при-
клад актриси Катерини Савінової, 
більше відомої, як Фрося Бурлако-
ва, мав би стати наукою для всіх: на 
зйомках фільму вона пила домашнє 
молоко прямо з-під корови, від чого 
захворіла на бруцельоз, страшну 
інфекційну хворобу, яка довела ак-
трису до самогубства. Тільки мало 
хто вчиться на чужих помилках. 
Тому домашнє молоко невідомо від 
якої корови, налите у пластикову 
пляшку сумнівного походження, 
охоче розкуповується криворіжця-
ми на стихійних ринках».

А тепер власне про рейд. Оми-
нувши бабусь, що порозклада-
ли на землі ще радянських часів 
ширвжиток на підході до ринку 
«Північний», члени комісії попут-
но нагадували продавцям домаш-
ніх тварин, що для цього в сере-
дині ринку є спеціально відведене 
місце. Першим, хто привернув до 
себе увагу перевіряльників, був 
продавець баштанних культур. 
Як з’ясувалося, на кавуни та дині 
в нього жодних документів немає. 
У приватній бесіді чоловік пого-
джується, що його кавунами дітей 
краще не частувати, а дорослі хай 
вирішують самі, купувати їх чи ні. 
Доки Володимир Гострий складає 
адмінпротокол, по сусідству поспі-
шили згорнути торгівлю продавці 
побутових отрутохімікатів. Хоча 
дарма: торгівля цими товарами 
цілком законно винесена за межі 

ринку. Чи, може, знала кішка, чиє 
сало їла, то щоб від гріха подалі?

Наступною, на кого також до-
велося складати адмінпротокол, 
була жінка, яка розклала на  сто-
лику всіляке кухонне та домашнє 
начиння – такі столики стоять у 
місті повсюдно в людних місцях. 
Ані дозволу на торгівлю чи під-
приємницьку діяльність у неї не-
має, ані документів, що засвідчу-
ють походження та якість товару. 
І доки міліціонер виконує адмін-
процедуру, Ірина Ворон роз’яснює 
жінці (як та стверджувала, матері 
6 дітей), що вона могла б скорис-
татися безплатним пільговим міс-
цем на ринку і не мати сьогодніш-
ніх проблем. Тим часом навпроти 
йде торгівля хот-догами, квасом, 
молочними коктейлями. Коли ді-
йшла черга перевірити й цих двох 
продавців, виявилося, що жодних 
дозволів на торгівлю, жодних до-
кументів на продукцію в них теж 

немає. Санітарні книжки в обох 
були, але відмітки про проходжен-
ня медогляду в них застарілі. За-
глянувши за прилавок продавця 
молочних коктейлів, зауважила 
крайню антисанітарію – і це при 
нинішній спеці. Продавчиня хот-
догів передбачливо зачинила свою 
комірку і безслідно зникла. Так що 
«віддуватися» перед перевіряльни-
ками довелося самій продавчині 
квасу та коктейлів.

Відтак, за якусь годину перевір-
ки було складено 3 адмінпрото-
коли та при цьому згорнуло свою 
роботу більше десятка стихійних 
продавців. Так що якогось резуль-
тату, бодай невеликого, ми все ж 
досягли. Проте, повертаючись з 
рейду, оком раз по раз натикалася 
то на стихійних продавців овочів 
та домашніх ковбас біля універ-
магу, то на продавців молока і го-

родини на 129-му кварталі, то 
на загороджену торгуючими з 
землі – не пройдеш! – арку, що 
веде в мікрорайон 5-й Заріч-
ний. А заглянувши наступного 
ранку на ринок «Північний», 
знову побачила на тому ж міс-
ці і того продавця кавунів, на 
якого вчора складали адмін-
протокол, і продавчинь квасу 
та хот-догів. Тепер ви розуміє-
те, чому я порівняла стихійну 
торгівлю з незнищенним пта-
хом Феніксом.

Факт і коментар

Мотрона ПАНОВА. Фото автора.

У день перевірки було складено декілька адмінпротоколів.

Вид з фасаду. Вид з тилу.

Птаха Фенікс у різних культурах, 
у стародавніх легендах і міфах 
– універсальний символ без-
смертя і вічного оновлення.

З початку року в ході роботи з ліквідації місць стихійної торгівлі працівни-
ками Жовтневого РВ складено 94 адмінпротоколи за ст. 160 та 3 адмін-
протоколи за ст. 164 Адміністративного кодексу України, 2 протоколи за  
ст. 204 Кримінального кодексу України. Стягнуто штрафів на суму 4321 грн. 
Конфісковано товарів та харчової продукції на суму 3313 грн. До речі,  
ці показники в 2-3 рази вищі в порівнянні з іншими районами міста.

Незнищенна птаха Фенікс?
Оздоровлення за 
місцем мешкання

Протягом другої табірної змі-
ни, яка нещодавно заверши-
лась, у Довгинцівському районі 
функціонувало два пришкіль-
них табори з денним перебу-
ванням дітей – на базі середніх 
шкіл №№ 89 та 130.

Загалом влітку нинішнього року 
у пришкільних таборах з денним 
перебуванням заплановано оздо-
ровити більше трьох тисяч учнів, 
що становить майже половину від 
загальної кількості дітей району, які 
підлягають оздоровленню.

Гроші для підлітка
У липні поточного року під 

час шкільних канікул учнівська 
молодь Довгинцівського райо-
ну віком від 14 до 16 років має 
змогу попрацювати на опла-
чуваних громадських роботах 
з благоустрою парку «Ювілей-
ний», у якому проводиться пе-
реважна більшість районних 
масових заходів. 

Таким чином, з одного боку, мо-
лодь допомагає наведенню благо-
устрою на території району, а з іншого 
– заробляє собі кишенькові гроші.

До таких робіт насамперед за-
лучається учнівська молодь із чис-
ла дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей з 
багатодітних або неповних сімей. 
Звертатись з цього приводу можна 
до комітету у справах сім’ї і молоді 
виконкому райради.

Депутат-  
рекордсмен

Депутат Довгинцівської 
районної у місті ради Олексій 
Баландін зайняв почесне двад-
цяте місце на чемпіонаті світу з 
водних видів спорту. 

Представники клубу ветеранів 
плавання «Кривбасс-Мастерс» часто 
бувають на різних турнірах найви-
щого рангу. Тож Олексій Баландін 
нещодавно повернувся з італійсько-
го міста Реміні, де проводився чем-
піонат світу з водних видів спорту.

– Змагання були дуже масштаб-
ними, – ділиться враженнями Олек-
сій Юрійович. – Адже, окрім плав-
ців, у них брали участь і спортсмени 
зі стрибків у воду, синхронного пла-
вання та водного поло. Лише одних 
плавців змагалося майже десять ти-
сяч! Плавці змагалися на дистанціях 
800 метрів вільним стилем, 400 ме-
трів у комплексному плаванні, 200 й 
100 метрів батерфляєм.

Олексій Баландін розповів, що 
в запливі на дистанції 400 метрів у 
комплексному плаванні він показав 
свій кращий результат, а ще – потра-
пив до десятки кращих плавців, які 
змагалися на дистанції 200 метрів у 
стилі батерфляй.

Між тим, у звичайному, так би 
мовити, неспортивному житті 
Олексій Баландін ще є й активним 
громадським діячем – він очолює 
Довгинцівський курінь Криворізької 
паланки Дніпропетровської обласної 
громадської організації «Січеслав-
ське Козацтво Запорозьке» та, як 
уже зазначалося, є депутатом Дов-
гинцівської районної у місті ради. 
Сам веде здоровий спосіб життя й 
залучає до спорту дітей, особливо 
з неблагополучних сімей. Причому 
на власному прикладі показуючи 
користь такого розвитку, що під-
тверджується, зокрема, досить ви-
сокими спортивними результатами 
О. Баландіна, у тому числі й на світо-
вому рівні.

Едуард бІЛИК.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Дзержинський р-н

На часі

Краще подолання – 
попередження

Краще подолання надзви-
чайної ситуації – поперед-
ження її виникнення. 

Такої тактики притримують-
ся в районі. Нещодавно на базі 
міських курсів цивільної оборо-
ни м. Кривого Рогу навчально-
методичного центру цивільного 
захисту та безпеки життєдіяль-
ності Дніпропетровської облас-
ті проведено одноденні збори з 
начальниками штабів цивіль-
ного захисту підприємств, уста-
нов, організацій Дзержинського 
району.

Серед основних було розгля-
нуто питання щодо недопущення 
надзвичайних ситуацій, нещасних 
випадків та травмування праців-
ників і мешканців району.

Митниця  
очима дітей

Цікаво, якою бачать вашу 
професію власні діти? 

Тоді попросіть зобразити це 
уявлення в мистецькій формі. Так, 
як це зробили митники. За ініціа-
тивою начальника Дніпропетров-
ської митниці Марії Сухіної, з на-
годи Дня митної служби Украї ни 
на Дніпропетровській митни-
ці провели дитячий творчий кон-
курс на митну тематику. Мета кон-
курсу – показати через дитячі ма-
люнки життя митників, їхню що-
денну працю та здобутки.

У конкурсі взяли участь діти 
співробітників митниці віком до 
16 років. На розсуд конкурсної ко-
місії було надіслано більше 20 ро-
біт. Найкращі вирізнялись креа-
тивністю та показали, як діти 
співробітників уявляють роботу 
своїх батьків. За рішенням журі 
було відібрано 7 найкращих ро-
біт та визначено переможців. Се-
ред них і маленька криворожан-
ка. Відтак, 1 місце дісталося три-
надцятирічній Ані Фесенко за ро-
боту «Найкращий службовий пес 
працює на Дніпропетровській 
митниці». На другому – шести-
річна Міла Петрусь («Моя мама 
– митник»). Третє місце поділи-
ли між собою чотирнадцятиріч-
на Ліза Буркан («Зоомитниця») та 
п’ятирічна Поліна Мирошниченко 
(«Митний пост «Кривий Ріг»).

Всі учасники конкурсу відзна-
чені подяками начальника мит-
ниці та нагороджені призами й 
солодкими подарунками.

У здоровому тілі – 
здоровий дух

Минулого тижня відбуло-
ся закриття ІІ зміни в дитячих 
закладах відпочинку на базі 
шкіл району. 

Своєрідним підбиттям підсум-
ків сезону стали спортивні зма-
гання серед школярів.

Відбулись вони на базі спор-
тивного комплексу Криворізької 
загальноосвітньої спеціалізова-
ної школи № 4. Спартакіада Дзер-
жинського району серед при-
шкільних таборів відпочинку ви-
значала кращих одразу за кіль-
кома спортивними напрямками. 
Відтак, кращими у футболі були 
вихованці ДЮСШ №1, з легкої ат-
летики – загальноосвітня школа 
№69, з волейболу – науково-тех-
нічний металургійний ліцей №16, 
з баскетболу – загальноосвітня 
школа №26.

Володимир СКіДаноВ.

Ілюзія безпеки
Трагічна історія стала

ся в Жовтневому районі 
в неділю, 24 червня. З чет
вертого поверху будинку 
прямо з вікна випав дво
річний хлопчик. Вікна в 
квартирі були відкриті на
стіж, щоб охолодити дім 
струменем прохолодно
го повітря. Маля вилізло 
на підвіконня та почало 
розглядати, що робиться 
надворі. Хлопчик сперся 
ручками на москітну сіт
ку, не відчуваючи небез
пеки. Але сітка, призначе
на слугувати утримувачем 
тополиного пуху та комах, 
не витримала такої ваги. 
За повідомленням прес
служби Криворізького 
МУ МНС, хлопчик заги
нув на місці.

Подібні випадки, на 
превеликий жаль, час від 
часу трапляються не тіль
ки в нашому місті, але й в 
інших містах. Проблема в 
тому, що діти мають віль
ний доступ до відкри
того вікна. На підвікон
ня вони зводяться через 
стіл, крісло чи інші ме

блі, а поруч немає дорос
лих. Дитина, впевнена, 
що тоненька сітка трима
ється так само міцно, як і 
віконні рами, спирається 
на неї голівкою та рука
ми. Страшна біда – коли 
маленькі дітки гинуть че
рез бездоглядність. Але 
цьому можна зарадити, 
якщо про небезпеку по
стійно пам’ятати й не за
лишати маля без уваги й 
догляду.

І нарешті, не слід за
бувати, що саме дорослі 
провокують дітей на різ
ні дії своїм же прикладом. 
Можна пояснювати ди
тині, як треба поводити
ся, щоб убезпечити себе 
від поганих наслідків, але 
не менш важливо – са
мим дотримуватися пра
вил безпеки. Адже дити
на може повторити наші 
дії з точністю до найдріб
ніших деталей. Дитина не 
почне слідувати прави
лам безпеки, якщо такими 
правилами в повсякден
ному житті не керуються 
батьки.

Підготувала анна роДічКіна.

Ось декілька 
рекомендацій для 
батьків, що допоможуть 
попередити  
подібні випадки:

1 Не залишайте маленьких 
дітей на самоті, навіть на 

нетривалий час. Більшість ви-
падків падіння відбувається 
тоді, коли батьки залишають 
дітей без нагляду.

2 Відсуньте від вікон усі види 
меблів, щоб дитина не мо-

гла залізти на підвіконня.

3 Ніколи не розраховуйте на 
москітні сітки! Вони роз-

роблені, щоб зупиняти комах, 
але не дітей. Москітна сітка  
сприяє трагедії, бо дитина від-
чуває себе за нею в безпеці і спи-
рається, як на вікно, не відчу-
ваючи в цьому небезпеки. Дуже 
часто діти випадають разом з 
цими сітками саме через те, що 
для них це – ілюзія безпеки.

4 По можливості, тримайте 
пластикове вікно в режимі 

провітрювання, коли воно ледь 
відчинене.

5 Ставте на вікна спеціальні 
фіксатори, які не дозволять 

дитині відкрити вікно більше, 
ніж на декілька сантиметрів.

g Повертаючись до надрукованого

На Дніпропетровщину надійшла перша партія  
телетюнерів для громадян пільгових категорій
на Дніпропетровщину надійшла перша 
партія – 9,8 тис. телетюнерів (пристрої, що 
забезпечують прийом цифрового телеві-
зійного сигналу) для громадян пільгових 
категорій, які подавали заявки на їх отри-
мання. 

Доставка буде здійсню
ватися «Укрпоштою» без
коштовно, за адресою, 
вказаною громадянами в 
заяві. Черговість вручен
ня визначатиметься та
кож по мірі надходжен
ня заяв. До кінця тижня 
в регіон надійде ще 10,1 
тис. телетюнерів.

В Україні вже побудо
вана і на повну потуж
ність працює телемере
жа наземного цифрово
го ефірного мовлення. 
Для прийому цього сиг
налу необхідно між ан
теною і телевізором під
ключити спеціальний 
пристрій – телетюнер (ін
струкцію з підключен
ня телетюнера читайте в 
«ЧГ» від 4.07.2012 р.). Цей 
пристрій дозволить че
рез звичайну антену ди
витися безкоштовно 32 

українських телеканали, 
в тому числі регіональні, 
у високій цифровій якос
ті зображення і звуку.

«Цифрове телебачення 
– це сучасний тип техно
логії мовлення. Завдяки 
цьому значно покращу
ється якість зображен
ня і звуку в порівнянні з 
антенним телебаченням. 
З переходом на цифро
ве мовлення громадяни 
пільгових категорій, жи
телі віддалених міст та 
районів матимуть такі ж 
можливості отримувати 
інформацію, як і мешкан
ці мегаполісів. Це прин
цип рівних можливостей, 
який впроваджують наш 
Президент Віктор Януко
вич та Уряд», – сказав го
лова облдержадміністра
ції Олександр Вілкул.

Загалом у Дніпропет

ровській області управ
ліннями праці та соціаль
ного захисту населення 
регіону зібрано 111 тис. 
заяв від громадян на за
безпечення безкоштов
ними телетюнерами.

«Головним управлін
ням праці та соціального 
захисту населення Дніп
ропетровської облдерж
адміністрації вже уза
гальнено, сформовано та 
направлено до Державно
го комітету телебачення 
та радіомовлення Украї
ни список на 95,3 тисячі 
громадян, яких буде за
безпечено безкоштовни
ми телетюнерами у 2012 
році. Наступний термін 
відправки даних 27 лип
ня 2012 року», – сказа
ла в.о. начальника Го
ловного управління пра
ці та соціального захис
ту населення облдерж
адміністрації Вік торія 
Крупська.

На Дніпропетровщи
ні за завданням губерна
тора Олександра Вілку
ла соціальними служба

ми проводиться широка 
роз’яснювальна робота 
щодо отримання телетю
нерів та їх способу під
ключення. 

Громадянам, які корис
туються послугами су
путникового та кабель
ного телебачення, теле
тюнер не потрібен. Циф
ровий сигнал будуть на
давати компанії, які 
надають їм телевізійні 
послуги. А от громадя
нам, які отримують ана
логовий телевізійний 
сигнал через кімнатну 
або домову антену – теле
тюнер потрібен. Дивити
ся телевізор без телетю
нера за допомогою анте
ни, яка приймає аналого
вий сигнал можна буде до 
кінця 2016 року.

Нагадаємо, що 21 бе
резня 2012 року Уряд 
прийняв постанову про 
забезпечення населен
ня засобами приймання 
сигналів цифрового те
лерадіомовлення. Відпо
відно до цього докумен
та безкоштовно можуть 

отримати телетюнер:
інваліди першої та 

другої групи (в тому чис
лі інваліди війни цих 
груп); інваліди війни тре
тьої групи;
особи, які виховують 

дитину–інваліда, за умо
ви, що дитина проживає 
разом з ними і не перебу
ває на повному держав
ному забезпеченні;
особи з малозабез

печених сімей, які отри
мують державну допомо
гу відповідно до Закону 
України «Про державну 
соціальну допомогу ма
лозабезпеченим сім’ям»;
особи, на яких по

ширюється право на 
отримання субсидії для 
відшкодування витрат на 
оплату житлово–кому
нальних послуг протягом 
опалювального періоду 
2011–2012 років.

Безкоштовне надання 
телетюнерів зазначеним 
категоріям громадян від
бувається за правилом: 
один телетюнер – на одне 
житлове приміщення.

управління преси та інформації облдержадміністрації.

g Хроніка пригод
Студент причастився  
до наркотиків

У Дзержинському районі, під час прове
дення рейду, правоохоронці затримали Юрія 
Васільєва, 1991 року народження, студента 
1го курсу одного з криворізьких навчаль
них закладів, у якого при проведенні зовніш
нього огляду в кишені брюк виявлена нар
котична речовина «амфетамін», яку він ні
бито придбав біля магазину «Будапешт» по 
вул. Димитрова у невідомого хлопця для осо
бистого вживання. Вищевказана речовина в 
присутності свідків вилучена та направлена 
для проведення експертизи. Вирішується пи
тання про постановку громадянина Васільє
ва на облік в наркокабінеті.
Неповнолітній напав на жінку

Наприкінці минулого тижня, серед бі
лого дня, у Дзержинському районі стався 
грабіж. Невідомий хлопець зірвав з жін
ки золотий ланцюжок вартістю 6100 гри
вень і з місця пригоди зник. По гарячих 
слідах нарядом державної служби охоро
ни за вказаний злочин затримано непов
нолітнього Ростислава Бєлінського, рані
ше не судимого, мешканця мікрорайону 
Сонячний. У нього вилучено речові дока
зи. За вказаним фактом Дзержинським РВ 
порушено кримінальну справу.
Хуліганство

Сьомого липня від голови Дзержин
ської районної організації Партії регіонів 
Сергія Трубчанінова в міліцію надійшло 
повідомлення про те, що в офіс Дзержин
ської районної організації Партії ре гіонів 
троє невідомих осіб віком приблизно 16
18 років кинули різні предмети, у тому 
числі й дві петарди. Нині проводяться за
ходи щодо встановлення осіб, які скоїли 
вищевказані протиправні дії.
Нещасний випадок?

У Довгинцівський РВ з приймального 
покою 2ї міської лікарні надійшло пові
домлення від медиків про те, що ними на
дана медична допомога 20річному хлоп
цеві. У нього був закритий перелом пра
вого передпліччя, закрита травма грудей, 
забій грудної клітини... Постраждалий по
яснив, що самотравмувався о 3 ночі після 
падіння з 2го поверху, з балкону за міс
цем мешкання, на землю.

Микола КраМаренКо. 

g увага!
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День  за  Днем:
Ц.-Міський район

Нещодавно з метою проведення благо-
устрою та приведення в належний стан 
території міста в усіх районах Кривого 
Рогу, за розпорядженням міського голо-
ви Юрія Вілкула, проводилися конкурси 
на кращий будинок, будинок ОСбб, двір 
та конкурси на кращого управителя 
об’єднання співвласників багатоквар-
тирного будинку. Всього в конкурсі 
взяли участь 106 будинків і дворів міста. 
Серед переможців районних конкурсів 
було проведено і відповідний міський 
конкурс.

Зазначимо, що в конкур-
сі взяли участь 26 управи-
телів ОСББ Кривого Рогу. 
Перемога в цій номінації 
дісталася голові правління 
ОСББ «Цереус» (вул. Ко-
ротченка, буд. 15), «Цереус 
4» (вул. Тухачевського, буд. 
29а), «Цереус 5» (вул. Ко-
ротченка, буд. 13) Тамарі 
Деомідовій.

Днями журналісти «Чер-
воного гірника» побували 
в гостях в об’єднанні спів-
власників багатоквартир-
ного будинку «Цереус», 
побачивши, як функціонує 
перше об’єднання Кри-
вого Рогу з найкращим у 
місті управителем. Дійсно, 
територія та самі будин-
ки об’єднань дуже відріз-
няються від середньоста-
тистичних у нашому місті 
своєю чистотою, догляну-
тістю та охайністю: новий 
асфальт, дитячі майданчи-
ки з фігурками казкових 
героїв, нові лави і прибрані 
газони – усе це доповнює 
абсолютно модернізовану 
внутрішньобудинкову ме-
режу комунікацій, з приве-
деними до ладу покрівля-
ми, підвалами, під’їздами, 
техповерхами та ліфтами. 
При цьому кожен під’їзд 
обладнаний дверима з до-
мофонною системою. Такі 
помітні зміни відбулися в 
трьох будинках лише про-
тягом 3-5 останніх років. А 
«винуватцем» цього стала 
в першу чергу сама Тамара 
Деомідова, яка більше 5 ро-
ків тому, втомившись об-
бивати пороги комуналь-
ників, вирішила створити 
ОСББ, згуртувавши навко-
ло цього людей.

– Кілька років тому бу-
динок знаходився в аварій-
ному стані і мені особисто 
доводилося бігати по бага-
тьох інстанціях, щоб вирі-
шувати купу проблем, хоча 
цим повинен був займати-
ся ЖЕК, – розповідає Та-

мара Миколаївна. – І бі-
гала я до тих пір, доки в 
міськвиконкомі мені не 
запропонували створи-
ти ОСББ. Заступник місь-
кого голови повідомив, що 
згідно із законодавством 
є можливість відремонту-
вати будинок за бюджет-
ний кошт, але задля цього 
треба зробити ОСББ. І ось 
1 лютого 2007 року ми за-
реєстрували ОСББ «Цере-
ус», а вже 4 жовтня того ж 
року з державного бюдже-
ту нам було виділено ко-
шти на перший капіталь-
ний ремонт. Нам зробили 
за ці гроші покрівлю, між-
панельні шви і заміну вну-
трішньобудинкової мережі 
комунікацій.

Поступово за прикла-
дом ОСББ «Цереус» влас-
ні об’єднання виріши-
ли створити і ініціативні 
групи мешканців сусід-
ніх будинків, запросивши 
стати управителем саме 
Тамару Миколаївну. За ра-
хунок бюджетних і власних 
коштів мешканців на при-
будинковій території було 
покладено новий асфальт, 
розбито клумби і газони, 
проведено капітальний ре-
монт даху, міжпанельних 
швів, замінено каналізацію 
в підвалі будинків на плас-
тикову, встановлено клапа-
ни зворотного ходу, щоб 
попередити затоплення 
підвалу, повністю замінено 
внутрішньобудинкову сис-
тему на поліпропіленову, 
встановлено металоплас-
тикові вікна в машинні від-
ділення та на технічному 
поверсі, встановлено нові 
металеві двері в підвалі, 
на техповерху, на даху. Та-
кож було проведено заміну 
системи освітлення місць 
загального користування 
у будинках, встановлено 
енергозберігаючі лампи, 
відновлено електрощитові. 
Окрім цього, економія ко-

штів мешканців відбулась 
і за рахунок встановлен-
ня лічильників на теплову 
енергію. Тільки за остан-
ній опалювальний сезон 
установка лічильників  
зекономила 19 гривень 
комунальних платежів за 
кожен квадратний метр. 
Завдяки ж виконаній за-
міні теплотрас і постійним 
промивкам тепломереж у 
будинках, в опалювальний 
сезон мешканцям не до-
шкуляє холод і пліснява. 
Причому, за словами Тама-
ри Миколаївни, за декілька 
років у будинках вдалося 
зробити набагато більше, 
ніж за їх понад двадцяти-
річну історію, коли вони 
знаходилися на утриманні 
в КЖП і про хоч який-не-
будь нормальний ремонт 
мешканці могли тільки 
мріяти. Усі роботи, які було 
проведено в будинках, 
були затверджені мешкан-
цями будинку на загаль-
них зборах, з визначенням 
суми щомісячного внеску, 
розмір якого теж встанов-
люють самі мешканці.

Так, цьогоріч, незважа-
ючи на те, що по всьому 
місту вартість послуг КЖП 
зросла, у будинку №13 по 
вулиці Коротченка його 
мешканці будуть платити 
щомісячно за квадратний 
метр не 2 гривні, а 1,75. 
Адже основний перелік ка-
пітальних робіт по будин-
ку вже виконаний, а гроші 
людей реально йдуть на не-
обхідні потреби, причому 
правління і мешканці самі 
визначають виконавця тих 
чи інших робіт або послуг, 
який запропонує найкращі 
умови.

На цьому, однак, приєм-
ні новини для членів «Це-
реусів» не завершилися. 
Два ОСББ взяли участь у 
пілотному проекті з пере-
ведення будинків на ав-
тономне опалення. Так, в 
обох будинках цьогоріч 
(у рамках першого етапу 
проекту) має бути прове-
дено утеплення фасадів та 
замінено вікна в під’їздах, 
а в 2013 році (другий етап 
проекту) планується вста-

новлення автономного 
опалення на кожен буди-
нок окремо. Для обігріву 
будинку та підігріву води 
встановлять електродні 
котли з накопичувальними 
ємностями.

– Енергоефективність 
котлів є значно вищою, 

ніж робота криворізьких 
котелень на російському 
газі, використання якого 
в нашій державі вирішили 
зменшувати через непо-
мірно високу ціну, – по-
відомляє Тамара Деомі-
дова. – Котли, на додачу, є 
ще й енергозберігаючими, 
з накопичувальними по-
тужностями. Вони мають 
працювати за тризонним 
тарифом. Економія енер-
горесурсу складе близько 
40%. Плюс мешканці бу-
дуть самі регулювати по-
дачу тепла та гарячої води, 
в залежності від зовнішніх 
погодних умов.

Також згідно з «По-
ложенням про обласний 
конкурс міні-проектів з 
енергоефективності та 
енергозбереження серед 
локальних громад», яке пе-
редбачає сумісне фінансу-
вання з обласного бюджету 
проектів з енергозбережен-
ня, ОСББ «Цереус-4» отри-
мало перемогу і тепер має 
змогу за умови співфі-
нансування з обласного 
бюд жету провести заміну 
морально та фізично заста-
рілого обладнання.

– Згідно з проектом пе-
редбачалася заміна бой-
лера та вікон у під’їздах, 
– розповіла управитель. – 
80% коштів на реалізацію 
проекту було виділено з 
обласного бюджету, інші 
20% профінансують самі 
мешканці. У будинку №29а 
на вулиці Тухачевського 

в цьому році відбудеться 
заміна старого зношеного 
бойлера, який забезпечу-
вав будинок гарячою во-
дою, і вікон у під’їздах.

Проте досягти таких 
успіхів було непросто. Вра-
ховуючи, що Тамара Мико-
лаївна першою в Кривому 
Розі взялася за створення 
ОСББ, а до цього вона ні-
коли не працювала у сфері 
ЖКГ, на початку своєї ді-
яльності їй доводилося не-
легко.

Поступово ж завдяки 
допомозі і представників 
ініціативних груп робота 
з перевтілення будинків 
ОСББ стала набирати хід. 
Прибиранням прибудин-
кової території та під’їздів 
займаються штатні двір-
ники, а за обслуговування 
внутрішньобудинкових 
мереж відповідає обслу-
говуюча компанія «Дом.
Ком», у якої також є ава-
рійна служба. 

– Нехай до роботи ві-
зьмуться хоча б декілька 
людей, а потім уже інші 
мешканці обов’язково під-
тягнуться, – впевнений 
старший по будинку №13 
по вулиці Коротченка Во-
лодимир Сухоруков, який 
є першим помічником Та-
мари Деомідової. – Коли 
людина розуміє, що бу-
динок – це її власність, 
вона ставиться зовсім по-
іншому.

За переконанням Воло-
димира Павловича, після 
створення ОСББ в його 
будинку люди стали більш 
привітними і доброзичли-
вими, перезнайомилися 
між собою, бо раніше на-
віть не знали своїх сусідів в 
обличчя. Загальні ж збори 
членів об’єднання і зустрі-
чі по обговоренню тих чи 
інших питань спонукають 
людей взаємодіяти одне з 
одним, а потім уже і просто 
дружити сім’ями. 

Андрій РОйКО. Фото Андрія ТРУбІЦИНА.

Тамара Деомідова: 

«Найважче – взяти на себе  
відповідальність»

актуальна тема

Володимир  
Сухоруков.

Тамара Деомідова.

Купальські  
забави

У четвер, 5 липня, напере-
додні святкування Івана Купа-
ла в міській дитячій бібліотеці 
відбулася тематична подія. 

Маленьких читачів бібліотекарі 
зібрали на народознавчу годину, 
що мала назву «Ой на Івана, ой на 
Купала». Тут дітлахам розповідали 
всілякі цікавості про звичаї укра-
їнського народу, що пов`язані з 
цим святом. Для міської дитячої 
бібліотеки це вже традиція – про-
водити такі тематичні години.

Подібні заходи пройшли й в 
інших закладах культури Цен-
трально-Міського району. Так, 6 
липня для мешканців житлового 
масиву Карачуни на площі біля 
однойменного Палацу культури 
було проведено дитячу спортив-
но-ігрову програму «Купальські 
забави», приурочену до свята 
Івана Купала. Учасниками заходу 
стали всі бажаючі: і діти, яким це 
було найцікавіше, і дорослі.

Ще один  
тренажерний 
майданчик

Минулого понеділка в учнів 
КЗШ №1 був привід прийти до 
школи, незважаючи на літню 
перерву в навчанні. 

У розпал канікул там відкрива-
ли новий тренажерний майдан-
чик. Такий сучасний спортивний 
майданчик збирає дітей різного 
віку і забезпечує оптимальний 
варіант проведення вільного 
часу, запевняють у школі.

А от у п’ятницю, 6 липня, за 
сприяння голови Дніпропетров-
ської обласної державної адмі-
ністрації Олександра Вілкула у 
рамках програми з розвитку інф-
раструктури для дитячого відпо-
чинку відбулося відкриття дитя-
чого майданчика в сел. Рудничне. 
Участь у заході взяли перший за-
ступник губернатора області, де-
путат Дніпропетровської обласної 
ради, Почесний громадянин м. 
Кривого Рогу Вячеслав Задорож-
ний, секретар міської ради Сергій 
Маляренко та голова Централь-
но-Міської районної у місті ради 
Ірина Салтовська.

Анна РОДІЧКІНА.

g Мовою цифр

Дівчаток  
більше

За даними міського управ-
ління юстиції, минулого тижня 
в місті народилося 307 немов-
лят. З них – 163 дівчинки та 144 
хлопчики.

Водночас, на шлюбний руш-
ник встали 193 пари. А от тих, 
хто вирішив розірвати офіцій-
ні шлюбні стосунки, було зна-
чно менше – лише 60 подружжів 
оформили своє бажання розлу-
читися.

Володимир СКІДАНОВ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
інгулецький район

Актуальна тема

З прокурором  
не посперечаєшся

Надто вже люблять дея-
кі контролюючі органи про-
контролювати когось, хоч це 
справді потрібно, а хоч і ні. 

Тим самим відволікаючи суб’-
єктів підприємництва від роботи, 
заважаючи їм здійснювати свою 
безпосередню діяльність. Відтак, 
у прокуратурі Інгулецького району 
організовано спеціальний прямий 
телефон 21-09-13 якраз задля про-
тидії подібним проявам.

За цим номером орган нагляду 
за дотриманням законності при-
ймає інформацію про факти не-
законного втручання у підприєм-
ницьку діяльність з боку службо-
вих осіб органів влади і контро-
лю або й правоохоронних органів. 
Обіцяється, що відповідне реагу-
вання прокуратури здійснювати-
меться за кожним зверненням.

Працює означений номер у ро-
бочі дні з 9 до 18 години.

Світло  
з перервами

Криворізькі міські електро-
мережі продовжують про-
водити роботи з поліпшен-
ня стану електропостачання 
абонентів, здійснюючи замі-
ни у дротовому господарстві. 

Через це наступного тижня 
можливі тимчасові відключення 
подачі електроенергії на частині 
вулиць Інгулецького району. Зо-
крема, постачання електроенергії 
може припинятись на таких вули-
цях, як Аврори та сусідніх. Тимча-
сові відключення можливі тільки 
в робочі дні з 9 до 17 години.

Енергетики просять вибачення 
за незручності для городян, спо-
діваючись на їхнє розуміння.

Вчасні платежі – 
якісні послуги

КП «ЖЕО №20» є управите-
лем одразу двох міських райо-
нів, серед яких й Інгулецький.

Нинішньої підготовки до наступ-
ного опалювального сезону кому-
нальниками заплановано відре-
монтувати покрівлю в майже пів-
тисячі багатоповерхівок, замінити 
більше кілометра труб централь-
ного опалення, здійснити ремонт 
понад сімдесяти сходових кліток 
під’їздів тощо. А для цього необхід-
ні кошти, які можна отримати ви-
ключно завдяки платежам меш-
канців за раніше надані послуги.

Натомість далеко не всі жите-
лі воліють розраховуватись, нако-
пичуючи чималі борги. Серед них 
мешканці багатоповерхівок по вул. 
Недєліна, 53 (більше як 112 тис. грн. 
заборгованості), пр. Перемоги, 53 
(понад 56 тис. грн. заборгованості), 
вул. Седнєва, 11 з майже тотожним 
показником тощо.

Такий стан неплатежів безпосе-
реднім чином впливає на якість об-
слуговування та утримання будин-
ків, оскільки через борги КП «ЖЕО 
№20» неспроможне надавати спо-
вна якісні послуги. Тому юридичним 
відділом підприємства проводить-
ся планомірна  робота з примусово-
го стягнення заборгованості за на-
дані житлово-комунальні послуги. 
Не обмежуючись тільки цим, пред-
ставники підприємства практику-
ють рейди за участі державних ви-
конавців та правоохоронців щодо 
безпосереднього стягнення за судо-
вими рішеннями.

едуард БілиК.

g абітурієнту на замітку

Електронний вступ до ВНЗ
Подавати документи для вступу до вишів 
(тільки ііі-IV рівнів акредитації) можна як 
в традиційному паперовому вигляді (осо-
бисто у приймальній комісії навчального 
закладу), так і в електронному за допомо-
гою мережі інтернет. Подавати документи 
можна не більше ніж до п’яти вищих на-
вчальних закладів україни та не більше 
ніж на три спеціальності у кожному з них.

«Електронна система 
вступу до вишів – це су
часна практика та діє
ва альтернатива паперо
вій подачі документів. 
Така система допоможе 
вступникам, не виходя
чи з дому, за допомогою 
мережі Інтернет в опера
тивному режимі подава
ти заяву до вступу у будь
який виш та відслідко
вувати процес свого за
рахування до нього. Як 
результат, абітурієнт еко
номить свій власний час, 
а біля приймальних ко
місій мінімізуються чер
ги. В країні за підтрим
ки нашого Президента 
Віктора Януковича, Уря
ду та Міністерства освіти 
і науки, молоді та спор
ту створюються всі умо
ви для того, щоб освіта 
була доступною, а зна
ння відповідали вимо
гам сучасності. Для цьо
го на Дніпропетровщині 
впроваджуються новіт
ні інформаційні техноло
гії в освітній процес, ви
вчаються кращі практи
ки країн світу, модернізу
ються заклади освіти та 
створюються нові проек
ти», – сказав губернатор 
Олександр Вілкул.

Факт кожної подачі за
яви в паперовій формі (із 
зазначенням того, ори
гінали чи копії докумен
тів додані до заяви) зано
ситься уповноваженою 
особою приймальної ко
місії до Єдиної держав
ної електронної бази з пи
тань освіти безпосеред
ньо під час прийняття за
яви. Коли абітурієнт запо
внює заяву в електронній 
формі, то цей факт фіксу
ється в Єдиній державній 
електронній базі з питань 
освіти автоматично.

Хто може подавати  
електронні заяви?

Електронну заяву до 
ВНЗ можуть подава
ти вступники, які мають 
атестат про повну загаль
ну середню освіту, серти
фікат (сертифікати) ЗНО, 
виданий у 2012 році, або 
сертифікати чи їх дублі
кати з 2008 по 2011 роки 
та вступають на навчання 
на денну форму для здо
буття ОКР «Бакалавр» і 
не мають підстав для осо
бливих умов зарахування 
(пільгові категорії, творчі 
іспити та інше).

Як подати електро-
нну заяву?

Для подання електро
нної заяви вступник по
винен зареєструватися 
на Інтернетсайті за адре
сою: ez.osvitavsim.org.ua. 
Під час реєстрації вступ
ник подає такі дані: 
адресу електронної 

пошти, до якої має до
ступ вступник; 
номер, пінкод та рік 

отримання сертифікатів 
ЗНО; 
серію та номер атес

тата про повну загальну 
середню освіту.

Важливо, щоб пріз
вище, ім’я, по батько
ві вступника у сертифі
каті (сертифікатах) зо
внішнього незалежно
го оцінювання співпада
ло з прізвищем, іменем, 
по батькові вступника 
в атестаті про повну за
гальну середню освіту.

Що відбувається після 
того, як вступник заре-
єструвався на сайті?

Зазначені дані переві
ряються в Єдиній дер
жавній електронній базі 
з питань освіти (Єди
на база). Після перевір
ки, на зазначену елек
тронну адресу вступник 
отримує логін та пароль 
для доступу до особис

того електронного кабі
нету (це webсторінка на 
сайті ez.osvitavsim.org.ua, 
за допомогою якої вступ
ник подає електронну за
яву до вищого навчаль
ного закладу та контро
лює її статус).

В особистому елект
рон ному кабінеті вступ
ник вносить до Єдиної 
бази всі необхідні дані 
про себе (стать, місце 
проживання, номери те
лефонів (домашній та/
або мобільний із зазна
ченням телефонних ко
дів), дату видачі медич
ної довідки за формою 
№ 086о (va30228299), 
середній бал додатка до 
атестата про повну за
гальну середню освіту та 

обирає виші та спеціаль
ності). Подана заява від
разу відображається у 
розділі Єдиної бази, до 
якої має доступ обраний 
вступником виш.

Коли абітурієнт офор-
мив електронну заяву, що 
робити далі? Як випус-
кник отримає відповідь 
від вищого навчального 
закладу про те, що вони 
отримали його заяву?

У момент подання 
електронна заява отри
мує статус «Заяву подано 
до ВНЗ».

Приймальна комісія 
ВНЗ протягом 24 годин 
з часу прийняття елек
тронної заяви від вступ
ника визначає її статус: 
«Заяву зареєстровано у 
ВНЗ» або «Заява потре
бує уточнень».

Якщо електронній за
яві встановлено статус 
«Заява потребує уточ
нень», приймальною ко
місією ВНЗ до Єдиної 
бази невідкладно вно
ситься необхідний пере
лік даних, які потребу
ють уточнення. Вступник 

повинен уточнити всі не
обхідні дані. Після уточ
нення статус заяви змі
нюється на «Заяву зареє
стровано у ВНЗ».

Електронна заява, яка 
протягом 48 годин з мо
менту подання вступни
ком не отримала іншого 
статусу, ніж «Заяву пода
но до ВНЗ», автоматично 
анулюється.

На підставі рішен
ня приймальної комісії 
ВНЗ про допущення чи 
недопущення вступни
ка до участі у конкурсно
му відборі для вступу до 
ВНЗ, статус заяви зміню
ється на: «Власника за
яви допущено до участі 
у конкурсному відборі», 
«Власника заяви не допу
щено до участі у конкурс
ному відборі».

Що робити коли абі-
турієнта рекомендова-
но до зарахування у ви-
щий навчальний заклад?

Після проходження 
конкурсу, якщо вступни
ка рекомендовано до за
рахування на навчання, 
статус заяви змінюєть
ся на «Власника заяви ре
комендовано до зараху
вання на навчання за ко
шти державного бюдже
ту» або «Власника заяви 
рекомендовано до зараху
вання на навчання за ко
шти фізичних, юридич
них осіб». Зміна статусу 
заяви вступника здійсню
ється не пізніше ніж до 12 
години дня, в який при
ймальною комісією ВНЗ 
прийнято таке рішення.

Вступник, якого реко
мендовано до зарахуван
ня до ВНЗ за кошти дер
жавного бюджету або за 
кошти фізичних, юридич
них осіб, повинен подати 
особисто оригінали всіх 
необхідних документів 
та підписати власну елек
тронну заяву, яку роздру
кують у приймальній ко
місії обраного ВНЗ.

управління преси та інформації облдержадміністрації.

Довідка:
Єдина державна 

електронна база з пи-
тань освіти – автомати-
зована система збирання, 
верифікації, оброблення, 
зберігання та захисту да-
них, у тому числі персо-
нальних, щодо надавачів 
та отримувачів освітніх 
послуг в Україні.

Дані з цієї бази вико-
ристовуються під час ви-
готовлення: 

1) документів про осві-
ту державного зразка; 

2) документів про вчені 
звання та наукові ступені; 

3) ліцензій на надання 
освітніх послуг та сертифі-
катів про акредитацію; 

4) учнівських (студент-
ських) квитків.

Ця база буде містити 
дані про учнів (студентів), 
випускників навчальних 
закладів та їх освітній або 
освітньо-кваліфікаційний 
рівень, про абітурієнтів, 
про учбові заклади неза-
лежно від форм власнос-
ті, органи виконавчої вла-
ди в сфері освіти, їх керів-
ників, наукових і науково-
педагогічних працівників. 
Дані в базу будуть вноси-
тися на українській мові. 
Порядок доступу до бази 
отримувачів і надавачів 
освітніх послуг встановить 
міністерство.

На Дніпропетровщині з 2 по  5 липня 2012 року  
до вишів подано 27 тис. 227 заяв

На Дніпропетровщині за чотири дні роботи вступної кампанії 2012 року до вишів 
подано 27 тис. 227 заяв. Зокрема, до вишів ІІІ-IV рівнів акредитації подано близько 
20 тис. 735 заяв від вступників. З них 1 тис. 458 надійшли в електронній формі че-
рез систему «Електронний вступ до ВНЗ» (ez.osvitavsim.org.ua). А до вишів І-ІІ рівнів 
акредитації подано 6 тис. 492 заяви.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині за завданням губернатора Олександра Вілкула в голов-
ному управлінні освіти і науки облдержадміністрації працює спеціальний оперативний штаб з 
питань вступної кампанії (регіональна оперативна приймальня громадян). Завдання цього шта-
бу – надати дієву консультаційну допомогу абітурієнтам. Також у ньому працює гаряча лінія за 
номером (056) 770-82- 42, на яку з 02.07.2012 по 05.07.2012 надійшло 22 звернення від грома-
дян з питань вступу до вишів та 6 людей звернулися особисто до регіонального оперативного 
штабу «Вступна кампанія 2012 року».
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Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Криворізький р-н

Радість  
у Красіному – 
з’явився  
супермаркет!

Зовсім недавно село Красі-
не стало епіцентром радості у 
Криворізькому районі. 

Тут відкрився новий супермар-
кет «Каскад». Відтак, мешкан-
ці цього і найближчих населених 
пунктів отримали можливість ви-
бору дуже широкого асортимен-
ту найрізноманітніших товарів. 
На офіційне відкриття сучасного 
торговельного закладу зібралося 
мало не все село. Люди сердечно 
дякували за прекрасний подару-
нок власнику магазину, місцево-
му фермеру Сергію Кореню, який 
усього за півтора місяця зробив 
із обшарпаної будівлі колишньої 
їдальні ПМК-38 такий гарний, на-
повнений добром супермаркет. З 
появою «Каскаду» невпізнанним 
став і центр села Красіне, де те-
пер люблять відпочивати вечора-
ми жителі.

З приємною подією власни-
ка магазину і красінців сердеч-
но привітали голова Криворізької 
районної ради Володимир Мель-
ник і перший заступник голови 
районної державної адміністрації 
Юрій Волосов.

Можна сміливо прогнозува-
ти, що найближчим часом поді-
бні супермаркети з’являться і в 
інших селах Криворіжжя. Адже 
чимало керівників сільськогос-
подарських підприємств фінан-
сово зміцніли і цілком природно 
будуть створювати конкуренцію 
постачальникам товарів з міста 
Кривого Рогу.

Важкі жнива – 
легкий хліб

У Криворізькому районі в 
розпалі жнива. 

У косовицю і обмолот хлібів 
включилися всі зерносіючі гос-
подарства. Поки врожайністю не 
радують озимі культури. Серед-
ня врожайність не перевищує 12-
15 центнерів з гектара. Щоправ-
да, в окремих агроформуваннях, 
таких, приміром, як «Червоний 
забійник», де директором – гор-
дість району Станіслав Шипош, 
пшениця дає по 25 центнерів з 
гектара.

Лозуватка – 
краще  
спортивне село

Традиційною стала участь 
Криворізького району в об-
ласній спартакіаді «Краще 
спортивне село». 

Останні два роки це звання ви-
борювало Широке, а нинішньо-
го – Лозуватка. Формував ко-
манду на обласні змагання та за-
безпечував фінансову підтрим-
ку Лозуватський сільський голова 
В. Ареф’єв, а очолив її голова мо-
лодіжного виконкому Криворізь-
кого району С. Подвалюк. Завзя-
ті лозуватці під час змагань посі-
ли перше місце з легкої атлетики і 
3-тє з тенісу. Переможці та очіль-
ник села нагороджені грамотами і 
кубками.

Микола КраМаренКо.

Кошик споживача

Ціни записала наталя ЗаВальнюК.

АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,39 –1,59 2,29 1,58 2,49 1,80 – 2,00
Буряк (кг) 1,75 2,49 2,47 0,99 2,00 – 3,00
Морква (кг) 4,85 5,99 5,48 5,99 5,00
Огірки (кг) 3,99 4,39 2,94 – 3,00 – 5,00
Капуста (кг) 5,85 5,99 5,39 5,99 5,00 – 5,50
Помідори (кг) 9,99 8,99 – 21,99 11,99 – 44,99 7,59 5,00 – 8,00
Яблука (кг) 16,29 – 16,99 16,49 15,35 – 19,99 – 12,00 –15,00

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 49,99 – 54,99 31,84 – 61,49 45,11 – 65,99 16,95 – 62,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) – 36,84 – 65,89 27,89 – 70,19 37,95 – 62,95 38,80 – 65,00
Кури (кг) 21,49 – 22,99 21,49 20,34 – 22,99 20,79 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 6,99 5,00 – 14,94 11,48 – 14,98 7,29 –9,59 4,50 – 6,00

Бакалія
Цукор 6,35 5,69 – 6,79 5,92 – 6,09 6,79 – 7,99 5,80
Пшоно 2,79 3,17 –7,64 5,49 – 7,28 2,75 – 4,05 3,40 – 5,50
Рис 4,99 – 18,59 4,36 – 28,55 7,98 – 11,54 5,15 – 11,59 5,35 – 10,50
Гречка 8,39 7,79 – 14,82 7,86 – 19,78 11,59– 16,99 9,50 – 10,00
Олія соняшникова 11,99 – 15,39 11,59 – 16,84 13,13 – 15,52 10,59 – 16,55 13,00 – 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 1,95 – 3,89 3,54 – 9,99 4,58 – 4,79 2,95 – 4,99 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,69 3,07 – 9,79 3,47 – 4,84 4,59 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 5,75 – 7,89 4,90 –7,57 4,75 – 7,28 6,49 – 9,49 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,19 – 8,29 5,24 – 8,42 6,79 – 8,69 7,39– 10,85 4,50 – 5,00
Сир твердий (кг) 42,89 – 59,99 49,34 –85,99 52,27 – 72,98 52,99 – 109, 99 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 7,99 –15,99 11,39 – 25,59 10,07 – 17,18 11,49 –18,15 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 6,89 – 12,35 8,06 – 12,54 5,50 – 7,79 8,99 – 15,25 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,85 – 4,49 4,14 – 4,99 3,68 3,59 – 5,35 –

g не ризикуйте!

До серпня кавуни краще не купувати,  
хоча й хочеться ними поласувати…
Як ніколи рано цього спекотного літа 
з’явились на ринках (особливо стихійних) 
баштанні культури. і не тільки: кавуни й 
дині вам запропонують майже з кожного 
торговельного лотка. Продавці перекону-
ють, мовляв, уся ця баштанна продукція 
зовсім безпечна – і біля цінників пишуть: 
«Кавун солодкий, немов мед».

Підходжу до одного з 
таких торговельних лот
ків, що на території рин
ку Соцміста. Жінка, яка 
продає кавуни, пропонує 
купити астраханський за 
2,5 гривні за кілограм.

– А звідки продукція? – 
цікавлюсь.

– Із Скадовська, ось 
щойно привезли…

На вигляд розрізаний 
кавунчик нібито й при
вабливий, немов жар. 
Але якийсь підозрілий 
– без запаху. Скуштува
ти його я не ризикнув… 
Хоча продавщиця й зали
шилась невдоволеною.

– Що ви сумніває
тесь? Не бачите – кавуни 
тількино з баштану? Хо
дите тут, тільки клієнтів 
відлякуєте.

– Та щось їх і так не ви
дно, – відповідаю. – Так 
само, як і ваших докумен
тів щодо якості товару.

– Якщо треба, то вони 
будуть, – пробуркотіла та 
жіночка…

Хоча й хотілося мені 
кавуна, та я не спокусив
ся, пам’ятаючи про засто
роги працівників міської 
санепідслужби, з якими 
знайомий уже давненько.

– Справді, цього літа 
надзвичайно рано роз

почалась реалізація ба
штанних культур, – по
яснює завідуюча відді
лом гігієни харчування 
Криворізької міськсан
епідстанції Тетяна Се
менова. – Насамперед, 
це пов’язано з погодними 
умовами, а також з тим, 
що для вирощування ка
вунів, динь використову
ється велика кількість до
брива й так звані приско
рювачі росту. А отруєння 
нітратами – це велика за
гроза для здоров’я люди
ни. Потрапляючи в орга
нізм, вони утворюють не
безпечні токсичні сполу
ки. Це може закінчитись 
летальним наслідком. За
звичай, клінічна картина 
після вживання баштан
них культур, в яких зна
ходиться велика концен
трація нітратів, настає 
десь через 67 годин після 
того, як вони потрапля
ють в організм людини. 
Симптоматика характе
ризується тим, що в лю
дини з’являються нудота, 
блювання, пронос. Опіс
ля виникають симптоми 
з боку нервової системи, 
які характеризуються за
гальною слабкістю, го
ловними болями, сонли
вістю, запамороченням, 

порушенням координа
ції руху, помутнінням в 
очах. Навіть можуть бути 
зниження артеріального 
тиску, болі в грудній кліт
ці. Особливо баштанні 
культури, в яких великий 
вміст нітратів, небезпеч
ні для маленьких дітей. 
Скуштувавши їх, можна 
розпрощатись із життям.

Щойно працівники на
шої міської санепідстан
ції провели рейд по міс
цях реалізації баштан
них культур. В основно
му, перевірялись об’єкти 
стихійної торгівлі.

– І які результати?
– Плачевні. Буквально 

в кожній точці стихійної 
торгівлі відсутні докумен
ти, котрі підтверджують 
якість і походження ба
штанних культур. Іншими 
словами, не проводились 
лабораторні дослідження 
динь та кавунів на вміст за
лишкової кількості пести
цидів та нітратів. До прода
жу такої продукції залуче
ні зовсім випадкові люди, 
в яких елементарно не
має санітарної книжки, що 
свідчила б про їхній стан 
здоров’я. А може, вони є 
носіями тяжких кишко
вих інфекцій, як, примі
ром, сальмонельоз, дизен
терія. А можливо, вони ще 

й хворіють на від
криту форму ту
беркульозу. Тобто 
такі продавці мо
жуть запросто за

разити здорових людей. До 
того ж, уся баштанна про
дукція реалізується з землі 
– це вже додаткове забруд
нення. А саме: через дрібні 
порізи, пори в корці каву
на чи дині шкідливі мікро
би потрапляють всереди
ну плоду. І можуть викли
кати гострі кишкові захво
рювання…

Під час рейду було відіб-
ра но проби динь і кавунів 
близько 40. І якщо за 
вмістом пестицидів та 
нітратів кавуни майже 
«ввійшли в норму», то 
дині – навпаки. Третя їх 
частина мала переви-
щення вмісту нітратів 
в 1,5-2 рази від норми. 
Тобто реально така про-
дукція може призвести до 
харчового отруєння.

Коли з’явились вже пер
ші його ознаки, треба не
гайно зробити промиван
ня шлунка великою кіль
кістю води – від п’яти до 

десяти літрів. До тих пір, 
поки промивні води не ста
нуть чистими. Та в будь
якому разі потрібно викли
кати швидку медичну до
помогу. Вона дієва тільки 
в стаціонарі. І взагалі, за
раз я раджу криворіжцям 
утриматись від вживання 
баштанних культур. А по
ласувати ними без загрози 
для здоров’я можна після 
1 серпня поточного року. 
В цей час кавуни, дині вже 
дозріли без прискорюва
чів росту. Ще раз нагадую: 
не давайте баштанні куль
тури малюкам та людям 
похилого віку. Адже саме 
вони дуже чітко реагують 
на нітрати, що потрапили 
в їхній слабкий організм. 
Продавці кавунів, динь за
певняють, що їхня продук
ція з Херсонщини, Мико
лаївщини. Може, й звід
ти. Та вона нашпигована 
різними прискорювачами 
росту. І навіть тоді, коли ні
тратів не виявлено, такі ка
вуни чи дині неможливо 
їсти. Це все одно, що хтось, 
скажімо, розбавив вам сік 
чи вино.

Віталій ТКачуК. фото олександра ПорТнЯГіна.
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Фестивальний щоденник

Фестиваль буквально 
пройшов вогонь і воду. Ідея 
– у циклічності. Щороку ор-
ганізатори зосереджують 
дійство на одній зі стихій: 
земля, повітря, вода й во-
гонь – а на п’ятий рік, яким 
і видався 2012-й, гості гуля-
ють на «Параді стихій». Од-
нак ще задовго до самого 
«Параду» навколо почали 
згущуватися хмари та виру-
вати пристрасті. Дехто за-
певняв, що в тому ж форма-
ті фесту більше не буде. «ЧГ» 
вирішив перевірити такі гі-
потези на міцність.
Червона книга 
для майстрів

Територію фестивалю, як і 
в попередні роки, оголосили 
простором без тютюну та ал-
коголю. Світогляд «Трипіль-
ського кола» включає в себе 
здоровий та еко-культурний 
спосіб життя – це гармонія в 
стосунках з собою та соціу-
мом, турбота про екологію, 
творча й активна життєва 
позиція. Цьому підтвер-
дження – численні лекції, 
майстер-класи та концерти. 
Однак, як і будь-який інший 
фестиваль, «Трипільське 
коло» запрошує до себе цілу 
когорту народних майстрів.

– З минулого року ще 
є трохи соломи. Що буде 

цього – не знаю, бо лисиці 
геть жито попсували, – бід-
кається пані Валентина з 
Миргорода. Уже тридцять 
років жінка займається та-
ким народним промислом, 
як плетіння з соломи. З-під 
її рук виходять великі вази й 
солом’яні брилі. Таким про-
мислом займатися нелег-
ко – руки затікають, пальці 
німіють. На дрібні вироби 
майстриня не розмінюєть-
ся, а робити з соломи довгі 
стрічки, які потім зшивають 
у капелюхи, вчить у своїй 
ятці всіх бажаючих.

Такі самі уроки, які нині 
модно називати майстер-
класами, дають тут й інші 
майстри.

– Коли були на подібно-
му ярмарку у Пирогові, то з 
колегами зійшлися на такій 
думці. Ось є Червона книга 
для тварин, рослин, а скоро 
вже таку треба буде створю-
вати для народних умільців. 
Ні тобі державної підтрим-
ки, ні хоча б уваги. Тільки на 
подібних фестивалях є мож-
ливість показати людям свої 
вироби та якось заявити про 
себе, – нарікає різьбяр Іван 
Коваленас. Він привіз свої 
роботи аж з Рівненщини, з 
міста Кузнецовськ. Уроки 
різьбярства дає всім охо-
чим. Роботи цього чоловіка 

в лляній вишитій 
сорочці відсила-
ють в Америку, 
Китай, Австра-
лію. Його різь-
блені композиції 

нині перебувають у власнос-
ті кількох відомих колекціо-
нерів.

– Я працював з усіма ви-
дами дерев, окрім чорного, 
– каже Іван. – З червоного 
різав, але, як на мене, наша 
груша ліпша. І м’якша, і по-
датливіша, і працювати з 
нею приємно.

На «Колі» зібралося стіль-
ки бажаючих дати майстер-
клас, що вдень, доки не 
розпочалася концертна про-
грама із заявленими відо-
мими виконавцями, серед 
яких «Мед Хедс», «Тартак», 
Ілларія та Ніна Матвієнко, 
подіти себе є де. На вибір 
пропонують самому виліпи-
ти горщик з глини, зробити 
мотанку та навіть навсібіч 
запрошують на майстер-
клас зі сновидінь (?!).
Літо в стилі етно

Доки меломани в Дніпро-
петровську насолоджува-
лися музикою «Евенесенс» 
та «Океанів», а в столиці – 
«Квін» та Елтоном Джоном, 
Трипілля гуло від своїх ет-
но-розваг. «Парад стихій» на 
цей раз виявився рекордним 
за кількістю фестивалів, які 
гостювали на його території. 
«Коло» акумулювало в собі 
декілька спільних проектів: 
фестиваль древніх ударних 
та обертонових інструмен-
тів, фестиваль мистецтва 
вогню «Коло Вогню», ІІІ 
Міжнародний етнографіч-
ний фестиваль «ЖНИВА 
2012 – Толока», літератур-

ний фестиваль «Трипільське 
ЛІТ’О», фестиваль «Добро-
Ти», цикл он-лайн програм 
«Двірники: творчі посидень-
ки».

У рамках «ЖНИВ 2012» у 
черговий раз усім світом бу-
дували хату. Глина, солома, 
кінський послід – усе за древ-
німи рецептами. Вже зве-
дено стіни і навіть з’явився 
дах, проте саму хату і цього 
разу добудувати не вдалося. 
Одначе етно-фішкою цього-
річного «Кола» стала піч. Не 
проста, а реконструйована 
від трипільців. Час горщи-
ки не бити, а ліпити. У цьо-
му переконаний гончар Іван 
Трачук. Уночі тут випікали 
кераміку.

– Протягом п’яти років 
ми проводили тут розкоп-
ки. Одна зі знахідок – піч, 
– пояснює він. – Тож і вирі-
шили її реконструювати та 
задіяти.

Розмальована древніми 
трипільськими малюнка-
ми піч привертає небагато 
уваги. Лише дехто зазирає в 
Трипільське містечко – саме 
так називається майданчик, 

де вона розташована, – щоб 
подивитися, що то за дивна 
річ. Історики знизують пле-
чима: хоч захід і відбуваєть-
ся в околицях знаменитої 
трипільської культури та 
має її назву у своєму імідже-
вому заголовку, та все-таки 
самого Трипілля тут мало. 
Якщо й взагалі не сказати – 
нема.

–  Ідея спочатку поляга-
ла у створенні такого-собі 
трипільського археопарку 
поблизу розкопок в урочи-
щі Рипниця, – вносить яс-
ність один з ініціаторів цьо-
го заходу, історик Олексій 
Трачук. – З 2000-го року ми 
почали розкопки. Потім ви-
никла ідея фестивалю. Ми 
хотіли, аби молодь та взагалі 
українство почали цікави-
тися своїми прадавніми ви-
токами. Фестиваль спершу 
називався «Ржищівський 
вінок». У 2008-му його пере-
йменували у «Трипільське 
коло». До його організації 
долучилися молоді енергійні 
люди, й таким чином фес-
тиваль виріс до всеукраїн-
ських масштабів і став біль-
ше розважальним дійством. 
Мабуть, у цьому є свій сенс 
– чи й зійшлося б стільки 
людей на суто історичний 
захід. Однак все-таки самої 
трипільської культури тут 
малувато. Хотілось би чути і 
бачити більше історії.

І справді, це містечко – 
чи не єдиний центр, де на 
Трипілля можна погляну-
ти з історичної точки зору. 
З літературного ракурсу 
«трипільцям» пропонують 

подивитися на дійсність 
учасники літклубу «Мару-
ся». Тут поділитися своїми 
поглядами на життя, по-
хвалитися новими збірками 
і понарікати на невдалі палі-
турки зійшлися такі відомі 
письменники, як Олександр 
Ірванець, Іван Малкович, 
Артем Чех, Ірина Цілик, 
Максим Кідрук та інші. Про 
це, до речі, читайте в наступ-
них номерах «ЧГ».

– Треба завжди перебу-
вати у пошуках сенсу жит-
тя, а це безкінечний шлях, 
упродовж якого ти опиня-
єшся в дорозі чи обабіч неї, 
на фестивалях Трипілля, 
де коло тебе сидять якісь 
фріки, – жартує Олександр 
Ірванець. І продовжує вже 
більш серйозно: – Вони ви-
тріщають свої пластмасові 
очі і питають про сенс жит-
тя! У цьому, у цій безкінеч-
ній мандрівці і є його сенс. 
У мене є одна хороша звич-
ка – жити. Можна вибирати 
й інший шлях, але я поки що 
вибираю саме це. Вибираю 
щодня, незважаючи на по-
году і вік.

Про «Трипільське коло» 
письменники говорили 
неохоче – більше слів від-
давали власному літератур-
ному буттю. Послухати їх 
та й взагалі відвідати фест 
зібрався досить різний на-
род: у джинсах і футболках, 
у вишиванках та національ-
них строях, російськомовні 
та прихильники солов’їної, 
молодь і зрілі люди. Та всіх їх 
об’єднувало щось потужне, 
містичне й українське.

Стихії, на парад!

Відпочивати корисно,  
цікаво, безтютюново  
та безалкогольно вже 

п’ятий рік поспіль пропонує 
один з найбільших у світі  
еко-культурних фестивалів  
«Трипільське коло». Ця імідже-
ва культурна подія зайняла 
17 гектарів поля під Ржище-
вом, що на Київщині,  
а ще – 32 майданчики,  
2 сцени та 4 дні.

Анна РодічКінА. Фото автора. Кривий Ріг – Ржищів – Кривий Ріг.

Про фестиваль
«Трипільське коло» – міжнародний  
еко-культурний фестиваль з п’ятирічним 
циклом. Кожен із чотирьох років носить  
назву однієї зі стихій природи та має власну 
мистецьку, освітню, екологічну і соціальну  
тематику, а п’ятий, ювілейний захід поєднує в 
собі всі елементи попередніх і має назву «Парад 
стихій». Завдання фестивалю – пробудити 
живий інтерес до історичної спадщини, запро-
понувати альтернативні способи організації від-
починку для сім`ї та молоді, відродити етнічні 
традиції, поєднуючи їх з елементами сучасних 
досягнень у різних сферах життя людини.

• Трипільська піч.

• Іван Коваленас.
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Спорт

1-й тур 
13.07.2012
Волинь 19:00 Карпати

14.07.2012
Зоря 18:00 Металург З
Динамо 19:30 Металург Д
Чорноморець 20:00 Говерла
Металіст 21:30 Іллічівець

15.07.2012
Ворскла 17:00 Кривбас
Шахтар 19:00 Арсенал
Дніпро 19:30 Таврія

2-й тур
20.07.2012
Кривбас 19:00 Чорноморець

21.07.2012
Говерла 18:00 Шахтар
Карпати 19:30 Іллічівець
Таврія 20:00 Металіст

22.07.2012
Металург З 18:00 Дніпро
Волинь 19:00 Ворскла
Арсенал 19:30 Динамо
Металург Д 20:00 Зоря

3-й тур
27.07.2012
Динамо 19:00 Говерла

28.07.2012
Іллічівець 17:00 Таврія
Ворскла 19:00 Карпати
Металіст 19:30 Металург З
Чорноморець 21:00 Волинь

29.07.2012
Шахтар 19:00 Кривбас
Дніпро 19:30 Металург Д
Зоря 21:00 Арсенал

4-й тур 04.08.2012
Волинь Шахтар
Говерла Зоря
Металург Д Металіст
Арсенал Дніпро
Карпати Таврія
Металург З Іллічівець
Ворскла Чорноморець
Кривбас Динамо

5-й тур 11.08.2012
Чорноморець Карпати
Таврія Металург З
Металіст Арсенал
Динамо Волинь
Зоря Кривбас
Дніпро Говерла

Іллічівець Металург Д
Шахтар Ворскла

6-й тур 18.08.2012
Кривбас Дніпро
Чорноморець Шахтар
Ворскла Динамо
Карпати Металург З
Арсенал Іллічівець
Волинь Зоря
Говерла Металіст
Металург Д Таврія

7-й тур 25.08.2012
Зоря Ворскла
Іллічівець Говерла
Таврія Арсенал
Динамо Чорноморець
Шахтар Карпати
Металург З Металург Д
Дніпро Волинь
Металіст Кривбас

8-й тур 01.09.2012
Чорноморець Зоря
Арсенал Металург З
Говерла Таврія
Кривбас Іллічівець
Карпати Металург Д
Ворскла Дніпро
Шахтар Динамо
Волинь Металіст

9-й тур 15.09.2012
Металіст Ворскла
Динамо Карпати
Іллічівець Волинь
Дніпро Чорноморець
Зоря Шахтар
Таврія Кривбас
Металург З Говерла
Металург Д Арсенал

10-й тур 29.09.2012
Кривбас Металург З
Карпати Арсенал
Шахтар Дніпро
Волинь Таврія
Ворскла Іллічівець
Говерла Металург Д
Динамо Зоря
Чорноморець Металіст

11-й тур 06.10.2012
Дніпро Динамо
Зоря Карпати
Металург Д Кривбас
Іллічівець Чорноморець
Металург З Волинь
Арсенал Говерла
Таврія Ворскла
Металіст Шахтар

12-й тур 20.10.2012
Ворскла Металург З
Чорноморець Таврія
Шахтар Іллічівець
Динамо Металіст
Зоря Дніпро
Кривбас Арсенал
Карпати Говерла
Волинь Металург Д

13-й тур 27.10.2012
Металург Д Ворскла
Арсенал Волинь
Говерла Кривбас
Іллічівець Динамо
Таврія Шахтар
Металург З Чорноморець
Дніпро Карпати
Металіст Зоря

14-й тур 03.11.2012
Динамо Таврія
Карпати Кривбас
Шахтар Металург З
Волинь Говерла
Ворскла Арсенал
Чорноморець Металург Д
Дніпро Металіст
Зоря Іллічівець

15-й тур 10.11.2012
Металіст Карпати
Арсенал Чорноморець
Металург З Динамо
Металург Д Шахтар
Таврія Зоря
Говерла Ворскла
Іллічівець Дніпро
Кривбас Волинь

16-й тур 17.11.2012
Кривбас Ворскла
Таврія Дніпро
Металург З Зоря
Металург Д Динамо
Арсенал Шахтар
Карпати Волинь
Говерла Чорноморець
Іллічівець Металіст

17-й тур 24.11.2012
Металіст Таврія
Шахтар Говерла
Іллічівець Карпати
Ворскла Волинь
Чорноморець Кривбас
Динамо Арсенал
Зоря Металург Д
Дніпро Металург З

18-й тур 01.12.2012
Арсенал Зоря
Говерла Динамо

Кривбас Шахтар
Таврія Іллічівець
Карпати Ворскла
Металург Д Дніпро
Волинь Чорноморець
Металург З Металіст

19-й тур 02.03.2013
Зоря Говерла
Чорноморець Ворскла
Шахтар Волинь
Металіст Металург Д
Дніпро Арсенал
Таврія Карпати
Іллічівець Металург З
Динамо Кривбас

20-й тур 09.03.2013
Ворскла Шахтар
Волинь Динамо
Говерла Дніпро
Арсенал Металіст
Металург Д Іллічівець
Карпати Чорноморець
Металург З Таврія
Кривбас Зоря

21-й тур 16.03.2013
Динамо Ворскла
Дніпро Кривбас
Металіст Говерла
Іллічівець Арсенал
Таврія Металург Д
Зоря Волинь
Шахтар Чорноморець
Металург З Карпати

22-й тур 30.03.2013
Карпати Шахтар
Волинь Дніпро
Чорноморець Динамо
Металург Д Металург З
Кривбас Металіст
Арсенал Таврія
Говерла Іллічівець
Ворскла Зоря

23-й тур 06.04.2013
Зоря Чорноморець
Іллічівець Кривбас
Металіст Волинь
Дніпро Ворскла
Динамо Шахтар
Таврія Говерла
Металург З Арсенал
Металург Д Карпати

24-й тур 13.04.2013
Шахтар Зоря
Волинь Іллічівець
Ворскла Металіст
Говерла Металург З
Чорноморець Дніпро

Арсенал Металург Д
Кривбас Таврія
Карпати Динамо

25-й тур 20.04.2013
Металіст Чорноморець
Металург З Кривбас
Металург Д Говерла
Арсенал Карпати
Дніпро Шахтар
Зоря Динамо
Іллічівець Ворскла
Таврія Волинь

26-й тур 27.04.2013
Говерла Арсенал
Кривбас Металург Д
Шахтар Металіст
Динамо Дніпро
Карпати Зоря
Волинь Металург З
Ворскла Таврія
Чорноморець Іллічівець

27-й тур 04.05.2013
Металург З Ворскла
Металург Д Волинь
Арсенал Кривбас
Дніпро Зоря
Металіст Динамо
Говерла Карпати
Іллічівець Шахтар
Таврія Чорноморець

28-й тур 11.05.2013
Зоря Металіст
Шахтар Таврія
Динамо Іллічівець
Чорноморець Металург З
Карпати Дніпро
Ворскла Металург Д
Волинь Арсенал
Кривбас Говерла

29-й тур 18.05.2013
Арсенал Ворскла
Металург Д Чорноморець
Іллічівець Зоря
Говерла Волинь
Металіст Дніпро
Таврія Динамо
Металург З Шахтар
Кривбас Карпати

30-й тур 26.05.2013
Карпати Металіст
Ворскла Говерла
Зоря Таврія
Чорноморець Арсенал
Дніпро Іллічівець
Динамо Металург З
Волинь Кривбас
Шахтар Металург Д

фК «Кривбас» провів свій останній контрольний 
поєдинок перед стартом національного чемпіо-
нату. Як повідомляє прес-служба клубу, в олек-
сандрії наша команда зустрічалась з місцевим 
клубом – ПфК «олександрія», який минулого 
сезону залишив Прем’єр-лігу.

Зустріч розпочалась ата
ками криворізької команди, 
й на початку першого тайму 
«Кривбас» відкрив рахунок 
у грі. Але потім кривбасівці 
дещо збавили оберти, що до
зволило супернику перехопи
ти ініціативу та створити кіль
ка небезпечних моментів біля 
воріт нашої команди. Одна з 

таких атак завершилась ре
зультативно – в середині пер
шої половини гри олексан
дрійці зрівняли рахунок. Усе 
йшло до того, що на перерву 
команди підуть за нічийного 
рахунку, але на останніх хви
линах тайму ПФК «Олексан
дрія» забив другий м’яч у во
рота «Кривбасу».

У перерві команди зроби
ли ряд замін, даючи можли
вість гравцям продемонстру
вати свою майстерність. Гра 
тривала в тому ж ключі, що 
й у першій половині матчу, 
– «Кривбас» атакував біль
ше, олександрійці намага
лись спіймати нашу команду 
на контратаках, тож остаточ
ний рахунок у матчі – 2:2.

Зараз «Кривбас» повер
тається до Кривого Рогу, де 
продовжить підготовку до 
старту в новому чемпіонаті 
України, який розпочнеться 
вже цього тижня.

Сторінку підготував е. МіСЦеВий.

Календар ігор Прем’єр-ліги 2012-2013 рр.:

g футбол

Остання зустріч перед стартом
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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, 08.10, 09.40, 

12.05, 15.40, 16.55, 19.25, 
23.40 Погода

06.20, 23.45 От первого 
лица

07.15 М/фильм
07.30 Эра бизнеса
07.40, 08.35 Формула люб-

ви. А.Серов. 1-2 ч
08.15 Полезные советы
09.00 Итоги недели
09.45 Агро-News
10.00 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.45 Шеф-повар страны
11.45, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
12.10 Олимпийским 

курсом
12.25 Темный силуэт
12.35 Право на защиту
12.55 Театральные сезоны. 

Ада Роговцева
13.40, 02.45 Х/ф «Непод-

судный»
15.05 Окно в Америку
15.25 Euronews
15.35, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.45 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 1с
17.00 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
19.00 О главном. «СПИД»
19.30 Смешной и еще 

смешнее
19.55 Формула любви. Ада 

Роговцева
20.40, 04.30 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.35 Д/ф «Страну - народу»
22.00 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.25 Итоги
00.10 Новые песни о 

главном
01.45 Гуманитарный 

Совет при Президенте 
Украины

02.10 Деловой мир. Неделя
04.10 Кто в доме хозяин?
04.45 Ближе к народу
05.20 Аудиенция. Страны 

от А до Я

Канал «1+1»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (1)

08.00 Сериал «Гаишники»
10.15, 02.55 «Их нравы»
11.00 «Абсолютное пере-

мена - 3»
12.00 Х/ф «Любовь-морковь 

- 2» (1)
14.05, 15.05, 03.15, 04.00 Се-

риал «Метод Лавровой»
16.10 Сериал «Дневник 

доктора Зайцевой»
17.15 «Не ври мне»
18.30 «Семейные мело-

драмы»
20.15, 04.50 Х/ф «Запасной 

план» (1)
22.20 «Территория обма-

на», 5 серiя
23.25 Х/ф «В поисках 

няни» (2)
01.25 Х/ф «Райский про-

ект» (2)

Интер
05.10 Мультсериал 

«Винкс» (1)
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 Утро с ИНТЕРом
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10, 12.25 Сериал «Не от-

рекаются любя» (1)
13.30 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

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

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00, 02.00 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор»
22.25 Сериал «Право на 

помилование» (2)
02.25 Х/ф «Очкарик» (2)
03.55 Д/ф «Летучие 

челюсти»

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 06.25, 02.00, 03.20 

Погода
05.35, 04.35 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.00 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45, 12.45, 02.55 Факты
09.30, 19.30, 01.10 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 13.00 Х/ф «В июне 

41-го»
15.25, 22.40 Сериал «Про-

курорская проверка»
16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-8». Финал

18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
22.25 Факты. Итог дня
23.55 Джентльмены на 

даче
02.05 Сериал «Алькатрас»
03.25 Сериал «Жены футбо-

листов-4»
04.15 ПроЦiкаве

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

шествия»
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, 

01.30 «Мiсто»
15.15 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф «Крейсер «Варяг» 

1 категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Смаки культур»
18.10, 19.15, 21.05 Погода
18.30 «Вiдкрита влада»
19.10, 21.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
21.15 Трансляцiя свята, 

присвяченого Дню 
металургiв та гiрникiв

00.15 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
05.00 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.40, 06.30 Kids’ Time
05.45 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями» (1)

06.35 Сериал «Мятежный 
путь» (1)

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.20, 00.10 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим» (1)
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены» (1)
10.20 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.55 Мультсериал 

«Приключения 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)
19.15, 00.00 Спортре-

портер
19.25 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

21.55 Светлые головы. 
Летние игры

22.55 Сериал «Счастливы 
вместе» (2)

00.15 Служба розыска 
детей

00.20 Сериал «Затерянные» 
(2)

01.05 Сериал «Сердцеед-
ки» (1)

02.50 Сериал «Грань» (2)
03.30 Зона ночi Культура

03.35 Микола Лисенко
04.15 Зона ночи
04.25 Леопольд, або втеча 

вiд свободи
04.50 Упертий українець
05.10 Зона ночi

СтБ
05.20 «Документальный 

детектив»
06.40, 01.40 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
08.40, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40, 23.25 «Параллель-

ный мир»
10.50 Х/ф «Роман в пись-

мах» (1)
12.55 Х/ф «Безумно влю-

бленный» (1)
14.50 «Битва экстрасенсов»
15.55 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.10 Сериал «Карамель» 

(1)
20.10 «Куб»
22.25 «Детектор лжи»
00.50 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.10 «Вiкна-Спорт»
03.20 Х/ф «Зимняя вишня» 

(1)

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

21.35 Погода
06.25 М/фильмы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 03.25 Страна 

советов
08.00 Профилактика
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 03.00 Линия по-
ведения

17.00 Алло, доктор!
17.55, 02.30 Реальный мир
18.55, 21.30 Экономический 

пульс
19.05 Сериал «Пари»
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.40 Нетронутая планета
22.40 Кинофан: Х/ф «Чужая 

ошибка» (2)
00.40 Светские хроники
01.05 Х/ф «Компромети-

рующие ситуации. 
Воссоединение» (3)

04.10 Социальный статус: 
ваше здоровье

04.55 Гибель «Антарктики»
05.20 Чудаки
05.40 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» 250 

серия (1)
10.00 Сериал «Все жен-

щины - ведьмы» 103 
серия (1)

10.55 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 11 серия (1)

11.45 Сериал «H2O: про-
сто добавь воды» 61 
серия (1)

12.10 Твою маму!
13.15, 19.55 Даешь молодежь!
13.40, 16.30 Одна за всех
14.05 Сериал «Маргоша» 11 

серия (1)
15.00 Сериал «Ранетки» 251 

серия (1)
16.00, 22.25 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.35 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 «За-

йцев +1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Мультсериал «Ма-

сяня» (2)
23.30 Дурнев + 1
01.45 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.50 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

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

«След» (1)
09.00 Х/ф «По следу Фе-

никса» (1)
11.10, 05.05 Сериал «Вися-

ки - 2» (1)
12.10, 04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 03.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Федеральный судья
17.10, 19.15, 03.40 События 

Спорт
17.15, 03.45 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)

22.00 Сериал «Криминаль-
ная полиция» (1)

23.00 Х/ф «Обитель зла - 3: 
Вымирание» (2)

00.50 Х/ф «Халк» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15 Обще-

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

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

закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 

05.15 «Время. Итоги 
дня»

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

дневник»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.05 «Уроки тетушки 

Совы»
06.45 Х/ф «Вербовщик» (1)
08.30 «Правда жизни». НЛО 

атакует
09.00 Док.сериал «Право-

славные святые»
10.00 Сериал «Подо-

зрение»
14.15 Х/ф «Патруль»
16.05 Х/ф «Свои»
18.30, 03.20 «Агенты 

влияния»
19.00, 23.30, 01.35, 04.40 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Заражение» (2)
02.05 «Речовий доказ»
05.10 «Правда жизни»

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

кие Эйнштейны» (1)
08.35 М/фильмы
10.20 Х/ф «Шаг вперед»
12.25 «КВН»
15.00 Х/ф «Про любовь»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Одень меня, если 

сможешь»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Человек-загадка между-
народного масштаба»

01.00 Х/ф «Призрак оперы»
03.05, 03.50 «Ночная 

жизнь»
03.35 «Мобильные раз-

влечения «

11 Канал 
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.40, 06.30 Kids’ Time
05.45 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

06.35 Сериал «Мятежный 
путь»

07.30 Репортер
07.40, 00.10 Погода
07.45 Тележурнал 

«Пассаж»
08.10 «Рекламная кухня»
08.45 «Родительский 

клуб»
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

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

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

03.30 канала
19.25 Пираньи
21.00 «О рыбалке все-

рьез»
22.00 «Вiдверто про 

Злагоду!»
22.15 Светлые головы. 

Летние игры
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.00 Спортрепортер

00.15 Служба розыска 
детей

00.20 Сериал «Затерянные»
01.05 Сериал «Сердце-

едки»
02.50 Сериал «Грань»
04.15 Зона ночи
04.25 Леопольд, або втеча 

вiд свободи
04.50 Упертий українець
05.10 Зона ночi

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 Сериал «Каменская»
23.05 Фестиваль «Славян-

ский базар - 2012»
00.55 «Вести+»
01.15 «Профилактика». 

Ночное шоу
02.10 Вести.ru
02.25 Х/ф «Открытая 

книга». 1с
03.35 Новости культуры

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

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

Сегодня
09.25 «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-3»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-4»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат»
23.40 «Танго без ширмы»
00.25 Сериал «Глухарь. 

Продолжение»
02.15 «Прокурорская про-

верка»
04.20 Центр помощи 

«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

говор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

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

девочками»
19.00, 00.55 «Давай по-

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

образцового содер-
жания»

22.40 «Свобода и справед-
ливость»

23.50 Сериал «Наследство»

Первый Канал. СнГ
04.00, 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»
10.25 Смак
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.30 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Детектор лжи»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

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 «Свобода и справед-
ливость»

20.25 Х/ф «Поцелуй смерти»
22.05 Х/ф «Годен к не-

строевой»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «М/фильмы»
08.00 «Цена победы»

09.00 Сериал «Крот». 7 
серия

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-4». 11 серия «На 
рельсах»

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

12.00 «2012»
13.00 Х/ф «Огарёва, 6»
15.00, 02.00 Сериал «Крот». 

8 серия
16.00, 18.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Крова-

вый круг». 6 серия
19.00, 04.00 «Клинч»
20.00 «Сканер»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 12, 03.00 
серия «Сибирский 
сувенир»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «В той стране»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

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

Сыщик Карацупа. 
Рождение мифа

14.15 Политклуб Виталия 
Портникова

17.15 Цивилизация. 
Нобелевские лауреаты. 
Алфизик Алферов

19.30 Игра в слова и не 
только

20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.30 Д/ф Криминалистика
00.00 Сериал «24»
01.00 Клуб эротики
02.15 КлубНички

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Длинное, длин-

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

22.45 События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства 

вины. Не увольняй - 
убьёт!»

12.25 «В центре событий»
13.55 «Спасительное 

милосердие». Ф 1
14.30 Сериал «Мужская 

работа-2»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 Сериал «Конец света»
19.15 «Место для дискус-

сий». Ток-шоу
20.05 Сериал «Зверобой-3»
23.05 «Футбольный 

центр»
23.35 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
01.30 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
03.20 Реальные истории. 

«Женщины с харак-
тером»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Русалочка» (1)
07.25 Утренняя Почта
08.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (1)
11.20 Х/ф «Васса» (1)
13.55 Х/ф «Крепость» (1)
15.40 Х/ф «Донская по-

весть» (1)
17.30 Х/ф «Выкуп» (1)
19.05 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»» (1)
21.00 Х/ф «Доживем до 

понедельника» (1)
23.05 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (1)
00.35 Х/ф «Вертикаль» (1)
01.55 Х/ф «Разведчики» (1)
03.10 Киноляпы
03.50 Саундтреки

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Похищенный»
10.40, 18.40, 02.40 Драма 

«Шекспир по новому: 
Макбет»

12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Криминальный роман»

14.50, 22.50, 06.50 Драма 
«Адмирал»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Фильм-

сказка «Сказка про 
влюбленного маляра»

06.20, 10.20, 14.20 Муль-
тсериал «Возвращение 
блудного попугая», 
вып.3, «Почему ослик 
заупрямился?», «Ситце-
вая улица»

07.00, 11.00 М/фильм 
«Ключ»

08.00, 12.00 М/фильм 
«Храбрый портняжка», 
«День чудесный», «Весе-
лая карусель»

15.00 Х/ф «Дикая собака 
Динго»

16.35 Мультсериал «Три 
лягушонка», «Маша 
больше не лентяйка»

17.00 Мультсериал «Чер-
ный пират». 23 с., «По-
следняя невеста Змея 
Горыныча», «Пилюля»

18.00 «Мудрые сказки 

тетушки Совы», «Кто 
сказал «Мяу»?», «Клетка»

наше КИно
07.00 Х/ф «Олеся»
09.00 Х/ф «Сладкая жен-

щина»
11.00 Х/ф «Канувшее 

время»
13.00 Х/ф «Гамлет». 2 серия
14.30 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане»
16.00 Х/ф «Сильва». 1 серия
17.30 Х/ф «Сильва». 2 серия
19.00 Х/ф «Петербургская 

ночь»
21.00 Х/ф «Когда святые 

маршируют»
23.00 Х/ф «Кремлевские 

тайны шестнадцатого 
века»

01.00 Х/ф «Новая Москва»
02.30 Х/ф «Лидер «
04.00 Х/ф «Последний гейм»
05.30 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный...»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Артур и война 

двух миров»
08.00 Х/ф «Сладкое зло»
10.00, 02.00 Х/ф «Вы-

ходные!»
12.00, 04.00 Х/ф «Манон 

Леско»
14.00 Х/ф «Последний 

мамонт Франции»
16.00 Х/ф «Мои ночи пре-

краснее ваших дней»
18.00 Х/ф «Пташка»
20.00 Х/ф «Власть убийц»
22.00 Х/ф «Отвратительные, 

грязные, злые»
00.00 Х/ф «Адский Эн-

дшпиль»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после полу-

ночи»
06.10 «Аншлаг? Аншлаг!»
07.30 «Программа «А»
09.00 Х/ф «The Beatles: 

Help!»
11.00 «КВН-90»
12.00, 03.00 «Колба 

времени»
13.00 «Песня-80»
14.00 «Театральные встре-

чи» «За синей птицей»
15.40 «Хит-парад «Остан-

кино»
17.00 «...До 16 и старше»
18.00 Д/ф «Спорт и лич-

ность. Сергей Бубка»
18.35, 00.10 М/фильм «При-

ключения капитана 
Врунгеля»

18.50 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт». 1 
серия

20.10 «Антология юмора. 
Секрет актрисы»

21.00 «Рождённые в СССР»
22.00 «Телемост Москва 

- Сан-Диего, Калифор-
ния»

23.00 «Человек и закон»
23.30 «Утренняя почта»
00.30 Х/ф «Сказочное 

путешествие мистера 
Бильбо Беггинса, 
Хоббита, через дикий 
край, черный лес, за 
туманные горы. Туда и 
обратно»

01.40 «Это было, было... 
Вальс о вальсе»

02.00 Д/ф «Анна Герман. 
Судьба и песни»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 9 серия
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита 
- 2». ф.2. «Вендетта 
по-русски». 2 серия

21.00 Сериал «Паутина». 
ф.1. «Ловушка». 3 серия

22.00 Х/ф «Россия молодая». 
6 серия «Здравствуй, 
кормщик!»

23.30 Х/ф «Россия молодая». 
7 серия «Нашествие»

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 10 серия

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита 
- 2». ф.2. «Вендетта 
по-русски». 3 серия

03.00 Сериал «Паутина». 
ф.1. «Ловушка». 4 серия

TV 1000
03.00 Боевик «Час пик»
04.50 Драма «Башни-близ-

нецы»
07.10 Боевик «Авария»
09.00 Комедия «Синоптик»
11.00 Комедия «Мэверик»
13.20 Криминальное кино 

«Капоте»
15.20 Комедия «Материн-

ство»
17.00 Драма «Учитель на 

замену»
19.00 Комедия «После про-

чтения cжечь»
21.00 Криминальное 

кино «Девушка, которая 
играла с огнем»

23.15 Приключения «Ама-
зонки и гладиаторы»

00.55 Драма «Враг у ворот»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

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

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

08.00 Сериал «Золото 
скифов» (1)

09.00 «ГАИ. Дорожные 
войны»

09.50, 10.15 Сериал «Сле-
даки» (1)

10.50 Сериал «Москва. Три 
вокзала-2» (1)

11.50, 21.20 «Улетное видео 
по-русски»

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Х/ф 
«Банды» (1)

16.00 «Тайны мира. Ясно-
видение»

17.00 «Космические 
странники»

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»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-3» (2)

00.05 Х/ф «Агент пришель-
цев» (2)

01.40 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

02.25, 02.50, 03.15, 03.40 «Ху 
из Ху»

TV1000 AcTIon
04.00, 18.00 Научная 

фантастика «Динокрок 
против динозавра»

06.00 Фильм ужасов «Аку-
лоосьминог»

08.00 Х/ф «От вчера до 
завтра»

10.00 Криминальное кино 
«Иллюзия убийства»

12.00 Триллер «Press Run»
14.00 Научная фантастика 

«Видеть всё!»
16.00 Триллер «Жребий»
20.00 Драма «Тело как 

улика»
22.00 Боевик «Хакеры»
00.00 Мягкая эротика «По-

смотри на меня»
01.20 Мягкая эротика 

«Моменты страсти»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Комедия «Бриллиан-

товая рука»
05.30 Кинороман «В день 

праздника»
06.55 Приключения 

«Чёрная стрела»
08.25 Комедия «Развлече-

ние для старичков»
09.40 Мелодрама «О 

любви»
10.55, 13.05, 19.00, 20.50, 

02.55 «Окно в кино»
11.00 Сериал «Охотники за 

бриллиантами», 7 серия
12.00 Сериал «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон. 
Знакомство»

13.10 Кинороман «Дере-
венский детектив»

14.35 Комедия «Не ждали, 
не гадали»

15.55 Мелодрама «Зимний 
роман»

17.25 Детектив «Тайна 
«Чёрных дроздов»

20.00 Сериал «Охотники за 
бриллиантами», закл

21.00 Х/ф «Лицо Гастелло»
21.25 Мелодрама «Год 

золотой рыбки»
23.15 Кинороман «В огне 

брода нет»
00.50 Комедия «Филиал»
02.25 Х/ф «Ты да я, да мы с 

тобой»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Личная жизнь 

Петра Виноградова»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Просто десерт»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь»
21.15 Х/ф «Ради любви»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 Союзмуль-

тфильм
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 Мультсериал 

«Сандокан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Лица вещей»
11.30 Х/ф «Страховой 

агент»
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 Украина в 

кадре 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 16 липня
Cхід 5.05 Захід 21.03
Тривалість дня 15.58

Схід 2.33
Захід 18.53

БлизнюкиАнатолій, Василій, Константин, Никодим

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, 08.10, 09.25, 

12.10, 14.55, 23.40 
Погода

06.20, 23.45 От первого 
лица

07.15 М/фильм
07.30 Эра бизнеса
07.40, 08.35 Формула люб-

ви. А.Харитонов. 1-2 ч
08.15 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.30 Свет
10.00 Хомка смакует, 

телеки дарит
10.05 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
10.55 В гостях у Д. Гордона
12.00, 18.40, 21.20 Деловой 

мир
12.15 Кубок мира по 

футболу 2014. Дневник 
ФИФА

12.50 На счастье
13.15 Х/ф «Помни имя свое»
15.00 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.10 Ближе к народу
15.45 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 2с
17.00 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
19.00 Юбилейный концерт 

М.Поплавского «Мир 
моей любви»

21.30 Смешной и еще 
смешнее

22.00 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, 

Максима
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.25 Итоги
00.10 Новые песни о 

главном
01.40 Театральные сезоны. 

Ада Роговцева
02.30 Х/ф «Помни iмя свое»
04.10 10+10. Украина - 

Грузия
05.20 Как это?

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (1)

08.00, 16.15 Сериал «Днев-
ник доктора Зайцевой»

09.05, 02.35 Сериал «Пари-
жане» (1)

10.05, 01.50 «Их нравы»
11.15 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.10 Х/ф «И снова люблю» 

(1)
14.10, 15.10, 03.15, 04.05 Се-

риал «Метод Лавровой»
17.20 «Не ври мне»
18.30 «Семейные мело-

драмы»
20.15, 04.55 «Большая раз-

ница по-украински»
22.15 «Иллюзия без-

опасности. Обман с 
доставкой на дом»

23.20 Х/ф «Граница» (2)

Интер
05.05 Мультсериал 

«Винкс» (1)
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 Утро с ИНТЕРом
07.00 «Новости»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
09.10 Сериал «Возвраще-

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

сперты»
13.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Чокнутая»
18.10 Сериал «Кровинушка
19.05 «О жизни»
20.00, 02.05 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор»
22.25 Х/ф «Наваждение» (2)
00.25 Х/ф «Во имя справед-

ливости» (2)
02.35 «Телевизионная 

служба розыска детей»
02.40 Д/ф «Нападение 

акулы: Инструкция по 
выживанию»

03.25 Д/ф «Секретные 
территории»

04.10 Д/ф «В.Толкунова. Я не 
могу иначе»

ICTV
05.15, 06.25, 02.00, 03.20 

Погода
05.20, 08.45, 02.55 Факты
05.35, 04.40 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.00 Спорт
06.35, 12.35, 13.00 Анекдо-

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

чайные новости
10.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-8»

12.45 Факты. День
13.05, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.15, 22.40 Сериал «Про-

курорская проверка»
16.25 Сериал «Дальнобой-

щики»
18.45 Факты. Вечер
22.25 Факты. Итог дня
23.55 Джентльмены на 

даче. Финал
02.05 Сериал «Алькатрас»
03.25 Сериал «Жены футбо-

листов-4»
04.10 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Д/ф «Євген Дес-

лав. Фантастична 
мандрiвка»

11.30, 01.00 Док.сериал 
«Тайны 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-путеше-

ствия»
15.15 Х/ф «Командир кора-

бля» 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 «В. Щербицький 

- на перехрестi думок i 
поглядiв»

22.00 «Медицинский теле-
журнал»

23.10 Х/ф «Юность Макси-
ма» 1 категория

03.00 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

новый Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.40, 06.30 Kids’ Time
05.45 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями» (1)

06.35 Сериал «Мятежный 
путь» (1)

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.20, 00.00 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим» (1)
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены» (1)
10.20 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.55 Мультсериал 

«Приключения 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» 
19.15, 23.50 Спортрепортер
19.25 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

21.55 Шуры-Амуры
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.05 Сериал «Затерянные» 
01.00 Сериал «Сердцеед-

ки» (1)
02.40 Сериал «Грань» (2)
03.15 Зона ночi. Культура
03.25 Тася
03.40 Київ на межi столiтть
04.00 Зона ночи
04.05 Точка роси

СтБ
05.40 «Документальный 

детектив»
06.05, 01.50 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
07.50, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.50, 23.55 «Параллельный 

мир»
10.00 «Правила жизни. 

Консервированная 
ложь»

11.05 Х/ф «Алиса навсегда» 
13.10 «Битва экстрасенсов. 

Война титанов»
15.55 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.10 Сериал «Карамель» 
20.15 «Моя правда. Маша 

Распутина»
21.15 «Моя правда. Никита 

Джигурда. Космический 
принц»

22.40 «Моя правда. Лайма 
Вайкуле. Победить и 
выжить»

01.00 Сериал «Доктор 
Хаус» (1)

03.20 «Вiкна-Спорт»
03.30 Х/ф «Зимняя вишня» 

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.05 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фильмы
07.00, 16.00, 03.55 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «Пари»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Время для раз-

мышлений»
14.00, 21.40 Нетронутая 

планета
15.20, 03.30 Линия по-

ведения
17.55, 03.00 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
22.40 Кинофан: Х/ф «Визан-

тийская принцесса» (2)
01.35 Х/ф «Компрометирую-

щие ситуации. Джим и 
Джейн» (3)

04.40 Другие земли
05.00 Чудаки
05.50 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» 251 

серия (1)
10.00 Сериал «Все жен-

щины - ведьмы» 104 
серия (1)

10.55 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 12 серия (1)

11.45 Сериал «H2O: про-
сто добавь воды» 62 
серия (1)

12.10, 19.25 Богиня 
шопинга

12.40 Твою маму!
13.15, 19.55 Даешь моло-

дежь!
13.40, 16.30 Одна за всех
14.05 Сериал «Маргоша» 12 

серия (1)
15.00 Сериал «Ранетки» 252 

серия (1)
16.00, 22.25 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.35 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.20 У ТЕТа тато!
19.00, 00.55 БарДак
20.35, 22.00 Сериал «За-

йцев +1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 11 серия (3)

00.25 Дом-2. Спецвыпуск
01.45 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.55 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

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

«След» (1)
09.00, 22.00 Сериал «Кри-

минальная полиция» (1)

11.10, 05.25 Сериал «Вися-
ки - 2» (1)

12.10, 04.40 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

15.35, 03.15 Чистосердеч-
ное признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 04.00 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
23.00 Сериал «Супруги» (1)
00.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.00 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)
01.50 Х/ф «Обитель зла - 3: 

Вымирание» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

зор»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00 «Агроконтроль»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
02.30 «Агроконтроль»

нтн
05.40 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.10 «Уроки тетушки 

Совы»
06.45 Х/ф «Воспитание 

жестокости у женщин 
и собак»

08.30, 19.00, 23.30, 01.50, 
05.00 «Свiдок»

09.00 Сериал «Москва. 
Центральный округ»

11.05, 21.45 Сериал «CSI: 
Майами»

12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.25, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.25 Х/ф «Россия молодая»
18.30 «Речовий доказ». 

Заложник в плену
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Пожиратель 
костей» (3)

02.20 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»
05.30 «Правда жизни»

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

кие Эйнштейны» (1)
08.35 М/фильмы
09.15 «Хали Гали»
10.00, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 00.20 Сериал «За-

крытая школа»
16.00, 19.00 «Одень меня, 

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

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

11 Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.40, 06.30 Kids’ Time
05.45 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

06.35 Сериал «Мятежный путь»
07.30 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 03.15 канала
08.00 «Ваше право»
09.05, 15.50 Сериал «Моло-

дожены»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

ключения 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»
19.30 «Приемная депу-

тата»
21.00 «Васильевский 

остров»
21.55 Шуры-Амуры
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.50 Спортрепортер
00.00 Погода
00.05 Сериал «Затерянные»
01.00 Сериал «Сердцеедки»
02.40 Сериал «Грань»
03.40 Київ на межi столiтть
04.00 Зона ночи
04.05 Точка роси
04.55 Зона ночi

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 Сериал «Ефросинья. 

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 Сериал «Каменская»
23.05 Фестиваль «Славян-

ский базар - 2012»
00.10 «Вести+»

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

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

Сегодня
09.25 «Кулинарный по-

единок»
10.25 «Профессия - ре-

портер»
11.00 Сериал «Опергруп-

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

чайное происшествие
15.30 «Судебный детек-

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

го назначения-3»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-4»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.35 Сериал «Адвокат»
23.30 «Юмор, который мы 

потеряли»
00.15 Сериал «Глухарь. 

Продолжение»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Сериал «Сердце 

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

девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Дом образ-

цового содержания»
22.40 «Роковая любовь 

Саввы Морозова». Ф 1
23.50 Сериал «Наследство»
01.00 Профилактика!!!

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

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 «Роковая любовь 
Саввы Морозова». ф.1

20.30 Х/ф «На самом дне»
22.10 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция 
«Кооперация»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фильмы»

08.00 «Вечерние новости 
из Америки»

09.00 Сериал «Крот». 8 
серия

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-4». 12 серия 
«Сибирский сувенир»

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Сканер»
13.00 Х/ф «В той стране»
15.00, 02.00 Сериал «Крот». 

9 серия
16.00, 01.00 «Особое мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Крова-

вый круг». 7 серия
19.00, 04.00 «Полный 

альбац»
20.00 «Большой дозор»
21.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала-4». 13, 
03.00 серия «Охота на 
тихоню»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Приказано взять 

живым»

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, 15.45, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Нобелевские лауреаты. 
Алфизик Алферов

14.15 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

15.15 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

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 «Верная река»

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

22.50 События
10.45 Х/ф «Наваждение»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.55 «Спасительное 

милосердие». Ф 2
14.30 Сериал «Мужская 

работа-2»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Барышня и 

кулинар»
17.40 Сериал «Конец света»
19.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
20.05 Х/ф «Зверобой-3»
23.10 Х/ф «Дикая штучка»
01.00 Профилактика!

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Принцесса на 

горошине» (1)
06.50 Утренняя Почта
08.25 Х/ф «Русалочка» (1)
09.50 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» (1)
11.25 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь» (1)
12.45 Х/ф «Не сошлись 

характерами» (1)
14.25 Х/ф «В огне брода 

нет» (1)
15.55 Х/ф «Кузнечик» (1)
17.30 Х/ф «Выстрел в 

спину» (1)
19.10 Х/ф «В последнюю 

очередь» (1)
20.55 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» (1)
22.40 Х/ф «Разные судьбы» 

(1)
00.30 Х/ф «Разведчики» (1)
01.45 Х/ф «Вертикаль» (1)
03.00 Киноляпы
03.40 Саундтреки
04.20 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00 Драма «По-

хищенный»
10.45, 18.45 Мелодрама 

«Чтец»
12.55, 20.55 Комедия 

«Сочинение ко дню 
Победы»

14.50, 22.50 Комедия 
«Завет»

01.00 Профилактика!

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

кая собака Динго»
06.35, 10.35, 14.35 Мультсе-

риал «Три лягушонка», 
«Маша больше не 
лентяйка»

07.00 Мультсериал 
«Черный пират». 23, 
11.00 с., «Последняя не-
веста Змея Горыныча», 
«Пилюля»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Кто сказал «Мяу»?», 
«Клетка», «Тайна желто-
го куста»

15.00 Х/ф «Волны Черного 
моря». 5 серия «Зимний 
ветер»

16.15 Мультсериал «Три 
лягушонка», «Кибиточка 
на одном колесе», «Лиса 
Патрикеевна», «Пласти-
линовый ежик»

17.00 Мультсериал 
«Черный пират». 24 с., 
«Как грибы с горохом 
воевали», «Пони бегает 
по кругу»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Олим-
пионики»

наше КИно
07.00 Х/ф «Петербургская 

ночь»
09.00 Х/ф «Когда святые 

маршируют»
11.00 Х/ф «Кремлевские 

тайны шестнадцатого 
века»

13.00 Х/ф «Новая Москва»
14.30 Х/ф «Лидер «
16.00 Х/ф «Последний гейм»
17.30 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единствен-
ный...»

19.00 Х/ф «Человек в 
футляре»

21.00 Х/ф «Прощание с 
Петербургом»

23.00 Х/ф «Нечистая сила»
01.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
02.30 Х/ф «Жребий»
04.00 Х/ф «Свет в окне»
05.30 Х/ф «Сломанная 

подкова»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Последний 

мамонт Франции»
08.00 Х/ф «Мои ночи пре-

краснее ваших дней»
10.00 Х/ф «Пташка»
12.00 Х/ф «Власть убийц»
14.00 Х/ф «Мальчики воз-

вращаются»
16.00 Х/ф «Адский Эн-

дшпиль»
18.00 Х/ф «Прости, хочу на 

тебе жениться»
20.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки»
22.00 Х/ф «Звуки шума»
23.40 Х/ф «41 летний дев-

ственник, который...»
01.00 Профилактика!

ноСтальГИЯ
05.00 «КВН-90»
06.00 «Рожденные в СССР»
07.00 «Песня-80»
08.00 «Театральные встре-

чи» «За синей птицей»
09.40 «Хит-парад «Останкино»
11.00 «...До 16 и старше»
12.00 Д/ф «Спорт и лич-

ность. Сергей Бубка»
12.35, 18.30 М/фильм «При-

ключения капитана 
Врунгеля»

12.50 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт». 1 с.

14.10 «Антология юмора. 
Секрет актрисы»

15.00, 21.00 «Рождённые 
в СССР»

16.00 «Телемост Москва - 
Сан-Диего, Калифорния»

17.00 «Экспедиция в ХХI 
век» «Фантастика и 
реальность»

18.00 Фильм-концерт 
«Песню дружбы запева-
ет молодежь»

18.50 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт». 2 
серия

20.00 «Мастера искусств» 
Народная артистка 
СССР Фаина Раневская

22.00 «Пестрый котел»
23.00 «До и после полуночи»
00.00 Телеспектакль 

«Елена и Штурман»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 10 серия
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита 
- 2». ф.2. «Вендетта 
по-русски». 3 серия

21.00 Сериал «Паутина». 
ф.1. «Ловушка». 4 серия

22.00 Х/ф «Россия молодая». 
7 серия «Нашествие»

23.30 Х/ф «Россия молодая». 
8 серия «Правда против 
кривды»

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 11 серия

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита 
- 2». ф.2. «Вендетта 
по-русски». 4 серия

TV 1000
03.00 Приключения «Ама-

зонки и гладиаторы»
04.40 Комедия «Мэверик»
07.00 Комедия «После про-

чтения cжечь»
09.00 Боевик «Американ-

ские горки»
11.10 Комедия «Мышиная 

охота»
13.00 Криминальное кино 

«Пылающая равнина»
15.00 Криминальное 

кино «Девушка, которая 
играла с огнем»

17.20 Комедия «Между 
небом и землей»

19.00 Боевик «Перевоз-
чик 3»

21.00 Драма «Враг у ворот»
23.20 Драма «Соблазн»
01.25 Драма «Одинокий 

мужчина»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

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

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

08.00 Сериал «Золото 
скифов» (1)

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

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50, 10.15 Сериал «Сле-

даки» (1)
10.50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» (1)
11.50 Х/ф «Высокий 

блондин в черном 
ботинке» (1)

13.35 Х/ф «Люди чести» (1)
16.00 «Тайны мира. Кто 

убивает магов?»
17.00 «Солнечная бездна»
18.00 «Броня России»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

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

русски»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-4» (2)

00.05 Х/ф «Сладкий трепет» 
(3)

01.50 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

02.35 «Comedy club»
03.35 «Ху из Ху»

TV1000 AcTIon
04.00 Криминальное кино 

«Иллюзия убийства»
05.55 Боевик «Хакеры»
07.50 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
10.10 Боевик «Пятая за-

поведь»
12.00 Триллер «Жребий»
14.00 Триллер «Снайпс»
16.00 Триллер «Эффект 

бабочки 2»
18.00 Фильм ужасов «Битва 

в пустыне»
20.00 Триллер «Стигматы»
22.00 Боевик «Всем нужна 

Кэт»
00.00 Мягкая эротика 

«Моменты страсти»
01.20 Мягкая эротика 

«Нежные крошки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.00 Сериал «Охот-

ники за бриллиантами», 
закл

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

05.40, 10.55, 13.05, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.50, 02.35 Х/ф «1937»
06.10 Мелодрама «Год 

золотой рыбки»
08.00 Драма «Сталинград-

ская битва»
12.00 Сериал «Шерлок 

Холмс и доктор Ватсон. 
Кровавая надпись»

13.10 Х/ф «Дотянуться до 
мамы»

13.50 Мелодрама «Мой 
ласковый и нежный 
зверь»

15.35 Мелодрама «Свой-
чужой»

17.10 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»

18.30 Х/ф «Лицо Гастелло»
20.00 Сериал «Круиз», 1 

серия
20.55 Х/ф «Ты да я, да мы с 

тобой»
21.25 Драма «Второе дыха-

ние. На рубеже атаки»
23.15 Комедия «Свадьба с 

приданым»
01.00 Драма «Ищу чело-

века»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Ведьма»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Шаг навстречу»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Семейный план»
21.15 Х/ф «Просто десерт»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 Союзмуль-

тфильм
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 Мультсериал 

«Сандокан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

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

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

вения»
20.20 «В поисках новых 

впечатлений»
21.05 «Лица вещей»

09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Юные экс-

перты
09:45 – 10:00 Путеше-

ствия 
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, 17 липня
Cхід 5.06 Захід 21.02
Тривалість дня 15.56

Схід 03.25
Захід 19.35

РакАндрій, Марфа, Микола, Арсеній, Олександра
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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, 08.10, 12.00, 

12.25, 13.20, 15.15, 16.55, 
23.15 Погода

06.20, 23.40 От первого лица
07.15 Мультфильм
07.30 Эра бизнеса
07.40, 08.35 Формула люб-

ви. А.Потапенко. 1-2 ч
08.15 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 О главном. «СПИД»
09.45 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.05, 18.40, 21.20 Деловой 

мир
12.30 Наша песня
13.30, 01.40 Х/ф «Сердце 

друга»
15.00 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.20 Х/ф «Брызги шампан-

ского»
17.00 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.55 Док.фильм «Страну 

- народу»
19.15 Концерт 

К.Новиковой
20.50 Мегалот
21.30 Театральные сезо-

ны. Ада Роговцева
21.50 Народный список
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Итоги
23.20 Эксперт на связи
00.10 Новые песни о 

главном
03.00 Песня объединяет 

нас
04.55 Док.фильм «Гвиана - 

зеленый ад»

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 Мультсериал «Ти-
мон и Пумба» (1)

08.00, 16.10 Сериал «Днев-
ник доктора Зайцевой»

09.05 Сериал «Парижане» 
(1)

10.05, 02.05 «Их нравы»
11.10 «Абсолютная пере-

мена - 3»
12.05 Х/ф «Я красивая и 

стройная» (1)
14.05, 15.05, 02.35, 03.25 

Сериал «Метод Лав-
ровой»

17.15 «Не ври мне»
18.25 «Семейные мело-

драмы»
20.15, 04.15 Х/ф «Правди-

вая ложь» (1)
23.05 «Деньги»
00.10 Х/ф «Фактор 8» (2)

Интер
05.05 Мультсериал 

«Винкс»
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 Утро с ИНТЕРом
07.00 «Новости»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
09.10 Сериал «Возвраще-

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

сперты»
13.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Чокнутая»
18.10 Сериал «Кровинушка» 
19.05 «О жизни»
20.00, 02.30 «Подроб-

ности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор»
22.25 Х/ф «С любовью 

из ада»
00.25 «Парк автомобиль-

ного периода»
01.05 Х/ф «Месть ниндзя» 

(2)
03.00 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.05 Док.фильм «Акулий 

пляж»

03.45 Док.фильм «Жад-
ность»

ICTV
05.20 Служба розыска 

детей
05.25, 06.35, 02.10, 03.30 

Погода
05.30, 03.05 Факты
05.45, 04.35 Свитанок
06.30, 07.35 Деловые 

факты
06.40, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.45, 13.00 Анекдоты по-

украински
07.10 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.30 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.05, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.15, 22.45 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
22.30 Факты. Итог дня
02.15 Сериал «Алькатрас»
03.35 Сериал «Жены 

футболистов-4»
04.25 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 18.30, 02.00 Док.

сериал «Этот загадоч-
ный мир»

09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 19.50 «Рас-

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Док.фильм «В. 

Щербицький - на 
перехрестi думок i 
поглядiв»

10.30 Док.сериал «Мир 
животных»

11.30, 01.00 Док.сериал 
«Тайны 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 «Том Сойер» 1 

категория
16.45 «Смаки культур»
17.10 «На углу улиц»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

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

ствия»
23.10 Х/ф «Возвращение 

Максима» 1 категория
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.45, 06.25 Kids’ Time
05.50 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями» (1)

06.30 Сериал «Мятежный 
путь» (1)

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.20, 00.00 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим» (1)
09.05 Сериал «Молодо-

жены»
10.20 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.55 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья» (1)
15.55 Сериал «Молодоже-

ны» (1)
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
17.55 Сериал «Воронины» 

(1)
19.15, 23.55 Спортре-

портер
19.25 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

21.55 Кабриолето
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.05 Служба розыска 

детей

00.15 Сериал «Затерян-
ные»

01.10 Сериал «Сердцеед-
ки» (1)

02.50 Сериал «Грань»
03.20 Зона ночi Культура
03.25 Усмiшник
03.50 Зона ночи
03.55 Чорний колiр по-

рятунку
04.20 Країна людей
04.45 Зона ночi

СтБ
05.40 «Документальный 

детектив»
06.05, 01.45 Сериал «Ко-

миссар Рекс» (1)
07.50, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.50, 23.30 «Параллель-

ный мир»
10.00 «Правила жизни. 

Сладости. Горькая 
правда»

11.05 Х/ф «Жена по кон-
тракту» (1)

13.05 «Битва экстрасенсов. 
Война титанов»

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

Новини»
19.05 Сериал «Карамель» 
20.10 «Спасите нашу семью»
22.25 «Звездная жизнь. 

Звездные толстяки»
00.55 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.15 «Вiкна-Спорт»
03.25 Х/ф «Зимняя вишня» 

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.15 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.10 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Пари»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Внимание, 

ведьмы!»
14.00 Нетронутая планета
15.20, 03.40 Линия по-

ведения
17.55, 03.15 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40, 05.10 Последние 

мустанги Европы
22.40 Кинофан: Х/ф «А 

теперь, дамы и госпо-
да» (2)

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

04.50 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» 

252 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 105 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 13 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 63 с. (1)

12.10, 19.25 Богиня 
шопинга

12.40 Твою маму!
13.15, 19.55 Даешь моло-

дежь!
13.40, 16.30 Одна за всех
14.05 Сериал «Маргоша» 

13 с. (1)
15.00 Сериал «Ранетки» 

253 с. (1)
16.00, 22.25 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.35 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.20 У ТЕТа мама!
19.00, 00.55 БарДак
20.35, 22.00 Сериал «За-

йцев +1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 12 с. (3)

00.25 Дом-2. Спецвыпуск
01.45 До рассвета

трК «уКраИна»
06.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.55 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

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

09.00, 23.00 Сериал «Су-
пруги» (1)

10.00, 22.00 Сериал «Кри-
минальная полиция» (1)

11.10, 05.25 Сериал «Вися-
ки - 2» (1)

12.10, 04.40 Ток-шоу 
«Пусть говорят»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 04.00 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
00.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.00 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)
01.50 Х/ф «Участь женщи-

ны» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

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

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

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

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Уроки тетушки 

Совы»
06.35 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.05 Х/ф «Все наобо-

рот» (1)
08.30, 19.00, 23.30, 02.00, 

04.50 «Свiдок»
09.00 Сериал «Москва. 

Центральный округ»
11.05, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.35 Х/ф «Россия моло-

дая» (1)
18.30 «Правда жизни». 

Коллекционеры душ
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Криптид» (3)
02.30 «Речовий доказ»
03.00 «Мобильные раз-

влечения»
03.15 «Агенты влияния»
05.20 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 Мультфильм «Ма-

ленькие Эйнштейны» (1)
08.35 Мультфильмы
09.15 «Хали Гали»
10.00, 14.00 Сериал 

«Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 00.20 Сериал «За-

крытая школа»
16.00, 19.00 «Одень меня, 

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

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

11 Канал 
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45, 06.25 Kids’ Time
05.50 Мультсериал «Новые 

приключения охотников 
за привидениями»

06.30 Сериал «Мятежный 
путь»

07.30 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 03.20 канала

08.00 «Рекламная кухня»
09.05, 15.55 Сериал «Моло-

дожены»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

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

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»

19.30 «Транспортный 
меридиан»

21.00 «Автострасти с 
Ларисой Максименко»

22.00 «Бюро адвокатских 
расследований»

22.15 «Всё для тебя»
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.55 Спортрепортер
00.00 Погода
00.05 Служба розыска 

детей
00.15 Сериал «Затерян-

ные»
01.10 Сериал «Сердце-

едки»
02.50 Сериал «Грань»
03.50 Зона ночи
03.55 Чорний колiр по-

рятунку
04.20 Країна людей
04.45 Зона ночi

Планета-СнГ
11.00 Ток-шоу «С новым 

домом!»
11.45 Ток-шоу «О самом 

главном»
13.00, 16.00, 19.00 Вести
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

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

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

остров Пасхи»
22.10 Сериал «Каменская»
23.05 Свидетели. «О царе, 

его докторе и о себе. 
Константин Мельник-
Боткин»

00.55 «Вести+»
01.15 «Профилактика». 

Ночное шоу
02.10 Вести.ru
02.25 Х/ф «Открытая 

книга». 2с
03.35 Новости культуры

нтв-МИр
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 Квартирный вопрос
10.30 Русская начинка
11.05 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 осо-

бого назначения-3»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-4»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат»
23.40 Своя игра
00.25 Сериал «Глухарь. 

Продолжение»
02.15 «Прокурорская 

проверка»
04.20 Центр помощи 

«Анастасия»

Первый Канал
00.55, 19.00 «Давай по-

женимся!»
01.50, 18.20 «Между нами, 

девочками»
02.20, 12.15 Сериал «Серд-

це Марии»
03.05, 11.00 «Модный при-

говор»
04.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
04.05, 21.30 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
22.40 «Роковая любовь 

Саввы Морозова». Ф 2
23.50 Сериал «Наследство»

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

Новости
06.35 Контрольная 

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

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

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

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

образцового содер-
жания»

19.30 «Роковая любовь 
Саввы Морозова». 
Фильм 2-й

20.30 Х/ф «Мужчина, кото-
рый любит»

22.10 Х/ф «Молодо-зелено»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот». 9 с.
10.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 13 с. «Охота 
на тихоню»

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Приказано взять 

живым»
15.00 Сериал «Крот». 10, 

02.00 с.
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Кро-

вавый круг». 8 с.
19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 14, 03.00 с. 
«Пятница, 13»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Комиссия по 

расследованию»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

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

Крейсер «Варяг»
14.15 Музыка для 

взрослых
17.15 Цивилизация. Жены 

астронавтов
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 «Додек на 

фронте»

тв Центр
11.00 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
12.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.30, 16.30, 18.50, 22.45 

События
13.55 «Спасительное 

милосердие». Ф 3
14.30 Сериал «Мужская 

работа-2»
15.30 «Клуб юмора»
16.50 «Петровка, 38»
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.40 Сериал «Конец 

света»
19.15 Док.фильм «Имя. За-

шифрованная судьба»
20.55 Сериал «Зверо-

бой-3»
23.05 Х/ф «Любовь с при-

вилегиями»
01.40 Х/ф «Наваждение»
03.40 «Парки летнего пе-

риода». Специальный 
репортаж

04.10 «Доказательства вины. 
Не увольняй - убьёт!»

Энтер-ФИльМ
05.20 Х/ф «Москва-Касси-

опея» (1)
06.40 Утренняя Почта
08.00 Х/ф «Принцесса на 

горошине» (1)
09.35 Х/ф «Не было бы 

счастья» (1)
11.00 Х/ф «Разные судьбы» 

(1)
12.55 Х/ф «Донская по-

весть» (1)
14.25 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов»» (1)
16.10 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» (1)
17.40 Х/ф «Крепость» (1)
19.20 Х/ф «Аллегро с 

огнем» (1)
21.10 Х/ф «Старший сын» (1)
23.55 Х/ф «Зверобой» (1)
02.20 Киноляпы
03.20 Саундтреки

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Вся жизнь впереди»
11.05, 19.05, 03.05 Мело-

драма «Джейн Эйр»
13.05, 21.05, 05.05 Драма 

«Паства»
14.55, 22.55, 06.55 Драма 

«Гарпастум»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Волны Черного моря». 
5 с. «Зимний ветер»

06.15, 10.15, 14.15 Мультсе-
риал «Три лягушонка», 
«Кибиточка на одном 
колесе», «Лиса Патрике-
евна», «Пластилиновый 
ежик»

07.00 Мультсериал «Чер-
ный пират». 24, 11.00 с., 
«Как грибы с горохом 
воевали», «Пони бегает 
по кругу»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Олимпионики», «Сказ-
ка про лень»

15.00 Х/ф «Волны Черного 
моря». 6 с. «Зимний 
ветер»

16.15 Мультсериал 
«Три лягушонка», «38 
попугаев», «Веселая 
карусель», «Снегирь»

17.00 Мультсериал 
«Черный пират». 25 с., 
«Сказка сказывается», 
«Честное крокодиль-
ское»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «О том, 
как гном покинул дом 
и...», «Спасибо»

наше КИно
07.00 Х/ф «Человек в 

футляре»
09.00 Х/ф «Прощание с 

Петербургом»
11.00 Х/ф «Нечистая сила»
13.10 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
14.30 Х/ф «Жребий»
16.00 Х/ф «Свет в окне»
17.30 Х/ф «Сломанная 

подкова»
19.00 Х/ф «Дон Кихот»
21.00 Х/ф «Прикованный»
23.00 Х/ф «Обелиск»
01.00 Х/ф «Праздник свято-

го Йоргена»
02.30 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»
04.00 Х/ф «Только вдвоем»
05.30 Х/ф «Ха-би-ассы»

КИноКлуБ
11.00, 02.00 Х/ф «Прости, 

хочу на тебе жениться»
12.50, 04.00 Х/ф «Послед-

нее дело Ламарки»
14.40 Х/ф «Звуки шума»
16.30 Х/ф «41 летний дев-

ственник, который...»
18.00 Х/ф «Я тоже тебя 

люблю»
20.00 Х/ф «Теккен»
22.00 Х/ф «Суспирия»
00.00 Х/ф «Чёрные 

бабочки»

ноСтальГИЯ
00.00 «Рожденные в 

СССР»
01.00 «Песня-80»
02.00 «Театральные 

встречи» «За синей 
птицей»

03.40 «Хит-парад «Остан-
кино»

11.00 «Экспедиция в ХХI 
век» «Фантастика и 
реальность»

12.00 Фильм-концерт 
«Песню дружбы запева-
ет молодежь»

12.30, 18.30 Мультфильм 
«Приключения капита-
на Врунгеля»

12.50 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт». 2 с.

14.00, 20.00 «Мастера 
искусств» Народная 
артистка СССР Фаина 
Раневская.

15.00, 21.00 «Рождённые 
в СССР»

16.00 «Пестрый котел»
17.00 «Международная 

панорама»
17.35 «Музыкальный 

киоск»
18.10 «Сиди и смотри»
18.50 Х/ф «Инспектор 

Гулл». 1 с.
22.00 «Здравствуй, Олим-

пиада!»
23.00 «КВН-90»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 11 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита 
- 2». ф.2. «Вендетта 
по-русски». 4 с.

21.00 Сериал «Паутина». 
ф.1. «Ловушка». 5 с.

22.00 Х/ф «Россия мо-
лодая». 8 с. «Правда 
против кривды»

23.30 Х/ф «Россия 
молодая». 9 с. «Ветер 
Балтики»

01.00 Сериал «Завещание 
Ленина». 12 с.

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита - 2». 
ф.3. «Старая гвардия». 
1 с.

03.00 Сериал «Паутина». 
ф.1. «Ловушка». 6 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Американ-

ские горки»
05.00 Криминальное 

кино «Пылающая 
равнина»

07.00 Комедия «Мышиная 
охота»

09.00 Комедия «Между 
небом и землей»

11.00 Боевик «Перевоз-
чик 3»

13.00 Мультфильм «Пла-
нета 51»

15.00 Комедия «Большая 
ночь»

17.00 Драма «Вероника 
решает умереть»

19.00 Драма «Самый 
лучший»

21.00 Драма «Соблазн»
23.10 Драма «Одинокий 

мужчина»
01.00 Боевик «Блэйд»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 Муль-
тсериал «Бен 10. Ино-
планетная сила» (1)

08.00 Сериал «Иван да 
Марья» (1)

09.00, 21.00 «Новости 2+2»

09.15, 21.15, 00.00 «Про-
спорт»

09.20 «ГАИ. Дорожные 
войны»

09.50, 10.15 Сериал «Следа-
ки» (1)

10.50 Сериал «Москва. Три 
вокзала-2» (1)

11.50, 21.20 «Улетное 
видео по-русски»

12.25 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина» (1)

14.10 Х/ф «Под планетой 
обезьян» (1)

16.00 «Тайны мира. Астро-
логия»

17.00 «Очарованные 
Вселенной»

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

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-4» (2)

00.05 Х/ф «Другая женщи-
на» (3)

01.40 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

02.25 «Comedy club»
03.25 «Ху из Ху»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Пятая за-

поведь»
05.45 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
08.00 Триллер «Снайпс»
10.00 Триллер «Эффект 

бабочки 2»
12.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
14.00 Фильм ужасов «Пле-

теный человек»
16.00 Триллер «Зеленая 

река»
18.00 Драма «1984»
20.00 Боевик «Всем нужна 

Кэт»
22.00 Боевик «Туннели 

смерти»
00.00 Мягкая эротика 

«Нежные крошки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05 Сериал «Круиз», 

1 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, 02.15 Х/ф «Дотянуть-
ся до мамы»

06.25 Драма «Второе дыха-
ние. На рубеже атаки»

08.10 Комедия «Праздник 
Нептуна»

09.00 Кинороман «Под 
северным сиянием»

12.00 Сериал «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Король шантажа»

13.10 Х/ф «Лицо Гастелло»
13.35 Драма «Избранные»
15.50 Комедия «Спар-

такиада. Локальное 
потепление»

17.25 Комедия «Чужая же-
на и муж под кроватью»

18.30 Х/ф «Ты да я, да мы с 
тобой»

20.00 Сериал «Круиз», 2 с.
20.55 Х/ф «1937»
21.15 Детектив «Синяя 

борода»
22.50 Трагикомедия 

«Родник»
01.05 Мелодрама «Дети 

как дети»

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 на дом
09.35 Х/ф «Рецепт её 

молодости»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Орел или 

решка»
21.15 Х/ф «Пеппи Длинный-

чулок» 1 с.

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 Союзмуль-

тфильм
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 Мультсериал 
«Сандокан-1»

09.55, 15.40 «Восточные 
танцы»

10.25 «Воспитание до-
машних животных»

11.30, 22.00 Сериал «Служ-
ба спасения. Отряд 112»

16.45 Телеювелирторг
18.55 «КиноМакси»
20.20 «Женские откро-

вения»
21.05 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:45 Государствен-

ный портал
09:45 – 10:00 Аспекты 

жизни 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

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

перты

Середа, 18 липня
Cхід 5.07 Захід 21.01
Тривалість дня 15.54

Схід 4.26 
Захід 20.11

РакАфанасій,  Анна, Єлизавета

ут-1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.40 

Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.20, 

12.20, 15.15, 16.55, 23.45 
Погода

06.20, 23.50 От первого 
лица

07.15 М/фильм
07.30 Эра бизнеса
07.40, 08.35 Формула люб-

ви. С.Светличная. 1-2 ч
08.15 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Книга.ua
09.45 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
11.00, 04.55 Здоровье
12.00, 18.35, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.50 Шаг к звездам. Евро-

видение
13.30, 01.50 Х/ф «Выкуп»
15.00 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.20 Шутка в по-

дарок с Г.Галкиным и 
А.Федотовым

15.40, 17.00 Мы – патриоты
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.55 М.Поплавский. «Шоу 

продолжается»
21.30 Шутка с братьями 

Пономаренко
22.00 Место встречи
22.50 Тройка, Кено, 

Максима
22.55 Место встречи (про-

должение)
23.30 Итоги
00.10 Новые песни о 

главном
01.35 Телеакадемия. 

Дайджест
03.10 Песня объединяет нас

Канал «1+1»
06.25 «Служба поиска 

детей»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 М/с «Тимон и Пумба» 
08.00, 16.10 Сериал «Днев-

ник доктора Зайцевой»
09.05, 04.00 Сериал «Пари-

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

мена – 3»
12.05 Х/ф «Немного ада в 

раю» (1)
14.05, 15.05, 04.45, 05.35 Се-

риал «Метод Лавровой»
17.15 «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»
00.05 Х/ф «Большие деньги» 
02.05 Х/ф «Охотники за 

облаками» (2)

Интер
05.05 М/с «Винкс» (1)
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 Утро с ИНТЕРом
07.00 «Новости»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
09.10 Сериал «Возвраще-

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

сперты»
13.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Чокнутая»
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00, 01.55 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор»
22.25 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» (2)
00.20 Х/ф «Частный курорт» 

(2)
02.20 Д/ф «В пасти акулы»
03.05 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.10 Д/ф «Жадность»

ICTV
05.15, 06.25, 01.50, 03.10 

Погода

05.20, 02.40 Факты
05.35, 04.25 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.50 Спорт
06.35, 13.00 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.30 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.05, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
22.30 Факты. Итог дня
22.45 Х/ф «Оперативная 

разработка»
01.55 Сериал «Алькатрас»
03.15 Сериал «Жены футбо-

листов-5»
04.05 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05 «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 «Мир 

животных»
11.40, 01.00 Док.сериал 

«Тайны 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 «Спекотнi днi» 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 «Чистий четвер»
21.30 «Моє весiлля»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Х/ф «Виборзька сто-

рона» 1 категория
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.45, 06.25 Kids’ Time
05.50 М/с «Новые при-

ключения охотников за 
привидениями» (1)

06.30 Сериал «Мятежный 
путь» (1)

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.20, 00.00 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим» (1)
09.05 Сериал «Молодо-

жены»
10.25 Сериал «Папины 

дочки» (1)
14.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана» (1)
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья» (1)
15.55 Сериал «Молодоже-

ны» (1)
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
17.55 Сериал «Воронины»
19.15, 23.55 Спортрепортер
19.25 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

21.55 Кухня на двоих
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.05 Служба розыска 

детей
00.10 Сериал «Затерянные» 

(2)
01.05 Сериал «Сердце-

едки»
02.35 Сериал «Грань» (2)
03.20 Зона ночi Культура
03.25 SOLO-MEA
03.50 Зона ночи
03.55 Подорож у втрачене 

минуле
04.20 Мольфар
04.50 Зона ночi

СтБ

05.15, 01.55 Сериал «Комис-
сар Рекс» (1)

06.40, 18.10 «Невероятная 
правда о звездах»

07.40, 23.55 «Параллельный 
мир»

08.50 «Спасите нашу 
семью»

10.40 Х/ф «Женская работа 
с риском для жизни» (1)

13.10 «Битва экстрасенсов. 
Война титанов»

15.55 «Все буде добре»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.10 Сериал «Карамель» 
20.10 «Звездная жизнь. 

Осторожно – альфонсы!»
21.10 «Звездная жизнь. 

Кого хотят холостяки»
22.40 «Звездная жизнь. 

Звездные свадьбы»
01.00 Сериал «Доктор 

Хаус» (1)
03.25 «Вiкна-Спорт»
03.35 Х/ф «Зимняя вишня» 

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.10 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фильмы
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»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Житие святых 

сестер»
14.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Капица
15.20, 02.05 Линия по-

ведения
17.55, 01.40 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.40 Львиное дерево
22.40 Кинофан: Х/ф «Борса-

лино» (2)
02.30 Кинофан: Х/ф 

«Украсть Джоконду»
05.40 Чудаки

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

253 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны – ведьмы» 106 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 14 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 64 с. (1)

12.10, 19.25 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.15, 19.55 Даешь моло-

дежь!
13.40, 16.30 Одна за всех
14.05 Сериал «Маргоша» 

14 с. (1)
15.00 Сериал «Ранетки» 

254 с. (1)
16.00, 22.25 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.35 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.20 У ТЕТа тато!
19.00, 00.55 БарДак
20.35, 22.00 Сериал «За-

йцев +1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 13 с. (3)

00.25 Дом-2. Спецвыпуск
01.45 До рассвета

трК «уКраИна»
06.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.45 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

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

«След» (1)
09.00, 23.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
10.00, 22.00 Сериал «Кри-

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

– 2» (1)
12.10, 04.30 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.50 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь – 2» (1)
00.00 Сериал «Мёрси» (2)
01.00 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)
01.50 Х/ф «Козырные 

тузы» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»

06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 
00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

16.15 «Кино с Яниной Со-
коловой»

17.25, 04.40 «Сканер»
18.15, 03.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Энергонад-

зор»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 
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нтн
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.20 «Уроки тетушки 

Совы»
06.55 Х/ф «Инспектор 

ГАИ» (1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.50, 

04.50 «Свiдок»
09.00 Сериал «Москва. 

Центральный округ»
11.05, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.30, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.25 Х/ф «Россия молодая» 
18.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Сталин. 
Прощание с Титаном

22.40 Сериал «Кримина-
листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Х/ф «Твари из без-
дны» (3)

02.20 «Речовий доказ»
03.35 «Агенты влияния»
05.20 «Правда жизни»

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

кие Эйнштейны» (1)
08.35 М/фильмы
09.15 «Хали Гали»
10.00, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 00.20 Сериал «За-

крытая школа»
16.00, 19.00 «Одень меня, 

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

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

11 Канал
04.55 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45, 06.25 Kids’ Time
05.50 М/с «Новые при-

ключения охотников за 
привидениями»

06.30 Сериал «Мятежный 
путь»

07.30 Новости 11, 08.30, 
19.00, 21.30, 03.20 канала

08.00 «Смотрите, кто 
пришел»

09.05, 15.55 Сериал «Моло-
дожены»

10.25 Сериал «Папины 
дочки»

14.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»

14.25 «36,6»
14.55 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Актуальное 

интервью»
21.00 «Вечерний раз-

говор»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.55 Спортрепортер
00.00 Погода
00.05 Служба розыска 

детей
00.10 Сериал «Затерянные»
01.05 Сериал «Сердце-

едки»
02.35 Сериал «Грань»
03.50 Зона ночи
03.55 Подорож у втрачене 

минуле
04.20 Мольфар
04.50 Зона ночi

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 Сериал «Каменская»
23.05 Закрытие Между-

народного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

00.35 «Вести+»
00.55 «Профилактика». 

Ночное шоу
01.55 Вести.ru
02.10 Х/ф «Открытая 

книга». 3с
03.35 Новости культуры

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

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

Сегодня
09.25 Дачный ответ
10.25 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал «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-3»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-4»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Адвокат»
23.40 Своя игра
00.25 Сериал «Глухарь. 

Продолжение»
02.15 «Прокурорская про-

верка»
04.20 Центр помощи 

«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

говор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Детектор лжи»
18.20, 01.45 «Между нами, 

девочками»
19.00, 00.55 «Давай по-

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

образцового содер-
жания»

22.40 «Человек и закон»
23.50 Сериал «Наследство»

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

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 «Человек и закон»
20.25 Х/ф «Портрет совер-

шенства»
22.05 Х/ф «Мой кузен 

Винни»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот». 10 с.
10.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала-4». 14 с. 
«Пятница, 13»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Комиссия по 

расследованию»
15.00 Сериал «Крот». 11, 

02.00 с.
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Крова-

вый круг». 9 с.
19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 15, 03.00 с. 
«Черное золото»

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

чувств»

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, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Жены 

астронавтов
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
17.15 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

19.30 Революция на 
диване

21.00 Про избранников
22.00 Вечер с Николаем 

Княжицким
00.00 Сериал «24»
01.00 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Ложь Кристины»

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

23.10 События
10.45 Х/ф «Опасная комби-

нация»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.55 «Спасительное 

милосердие». Ф 4
14.30 Сериал «Мужская 

работа-2»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Порядок действий. 

«В зоне риска – пен-
сионер»

17.40 Сериал «Конец света»
19.15 «Доказательства 

вины. Насмешили»
20.05 Х/ф «Ахиллесова 

пята»
23.30 «Культурный обмен»
00.05 Х/ф «Шарада»
02.20 Д/ф «Имя. Зашифро-

ванная судьба»
04.00 Д/ф «Бухенвальдский 

набат»

Энтер-ФИльМ
05.30 Х/ф «Мама» (1)
07.05 Утренняя Почта
08.15 Х/ф «Москва-Касси-

опея» (1)
09.50 Х/ф «Кузнечик» (1)
11.30 Х/ф «Старший сын» (1)
14.10 Х/ф «Аллегро с 

огнем» (1)
15.50 Х/ф «Крепостная 

актриса» (1)
17.50 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (1)
21.00 Х/ф «Не сошлись 

характерами» (1)
22.40 Х/ф «Рейс 222» (1)
01.05 Х/ф «Встреча перед 

разлукой» (1)
02.10 Киноляпы
03.10 Саундтреки
04.10 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Пилот»
11.00, 19.00, 03.00 Драма 

«Мятный коктейль со 
льдом»

12.40, 20.40, 04.40 
Мелодрама «Короли и 
королевы»

15.15, 23.15, 07.15 Комедия 
«Душевная кухня»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Волны Черного моря». 
6 с. «Зимний ветер»

06.15 М/с «Три лягушонка», 
«38, 10.15, 14.15 попуга-
ев», «Веселая карусель», 
«Снегирь»

07.00 М/с «Черный пират». 
25, 11.00 с., «Сказка 
сказывается», «Честное 
крокодильское»

08.00, 12.00 «Мудрые сказ-
ки тетушки Совы», «О 
том, как гном покинул 
дом и...», «Спасибо», «И 
сестра их Лыбедь»

15.00 Х/ф «Волны Черного 
моря». 7 с. «Катакомбы»

16.05 М/с «Шайбу! Шайбу!», 
«Письмо», «Сказка об 
очень высоком челове-
ке», «Танцы кукол»

17.00 М/с «Черный пират». 
26 с., «Чудесный коло-
кольчик», «Лев и бык»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Ара, 
Бара, Пух!», «Про вер-
блюжонка»

наше КИно
07.00 Х/ф «Дон Кихот»

09.00 Х/ф «Прикованный»
11.00 Х/ф «Обелиск»
13.00 Х/ф «Праздник свято-

го Йоргена»
14.30 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»
16.00 Х/ф «Ха-би-ассы»
17.30 Х/ф «Только вдвоем»
19.00 Х/ф «Похищение 

«Савойи»»
21.00 Х/ф «Школьный 

вальс»
23.00 Х/ф «Посвященный»
01.00 Х/ф «Богатая невеста»
02.30 Х/ф «Северный 

вариант»
04.00 Х/ф «В Москве про-

ездом»
05.30 Х/ф «Лапа»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Звуки шума»
08.00 Х/ф «41 летний дев-

ственник, который...»
10.00, 02.00 Х/ф «Я тоже 

тебя люблю»
12.00, 04.00 Х/ф «Теккен»
14.00 Х/ф «Суспирия»
16.00 Х/ф «Чёрные 

бабочки»
18.00 Х/ф «Мир велик, а 

спасение поджидает за 
углом»

20.00 Х/ф «Дрянные дев-
чонки 2»

22.00 Х/ф «Эксперимент»
00.00 Х/ф «Ужасноe счастьe»

ноСтальГИЯ
05.00 «Экспедиция в ХХI 

век» «Фантастика и 
реальность»

06.00 Фильм-концерт 
«Песню дружбы запева-
ет молодежь»

06.30, 12.30, 00.35 М/фильм 
«Приключения капита-
на Врунгеля»

06.50 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт». 2 с.

08.00, 14.00 «Мастера 
искусств» Народная 
артистка СССР Фаина 
Раневская

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рождённые в СССР»

10.00 «Пестрый котел»
11.00 «Международная 

панорама»
11.35 «Музыкальный 

киоск»
12.10 «Сиди и смотри»
12.50 Х/ф «Инспектор 

Гулл». 1 с.
16.00 «Здравствуй, Олим-

пиада!»
17.00 «Олимпиада – день 

открытия»
18.40 Х/ф «Инспектор 

Гулл». 2 с.
20.00 «Вся власть «ЛЮБЭ!»
22.00 «Кинопанорама» 

«Мастера мирового 
кино» Стенли Крамер

23.00 «...До 16 и старше»
00.00 Д/ф «Спорт и лич-

ность. Сергей Бубка»
00.50 Х/ф «Дом, который 

построил Свифт». 1 с.
02.10 «Антология юмора. 

Секрет актрисы»
04.00 «Телемост Москва 

– Сан-Диего, Калифор-
ния»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Завещание 

Ленина». 12 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита – 2». 
ф.3. «Старая гвардия». 
1 с.

21.00 Сериал «Паутина». 
ф.1. «Ловушка». 6 с.

22.00 Х/ф «Россия молодая». 
9 с. «Ветер Балтики»

23.30 Х/ф «20 декабря». 1 с.
01.00 Сериал «Плата за 

любовь». 1 с.
02.00 Сериал «Государ-

ственная защита – 2». 
ф.3. «Старая гвардия». 2 с.

03.00 Сериал «Паутина». 
ф.1. «Ловушка». 7 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Большая 

ночь»
05.00 М/фильм «Планета 51»
07.00 Приключения 

«Гарри Поттер и фило-
софский камень»

10.00 Драма «Авиатор»
13.00 Драма «Вероника 

решает умереть»
15.00 Драма «Самый 

лучший»
17.00 Боевик «Зона вы-

садки»
19.00 Боевик «Миссия. 

Невыполнима»
21.00 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 2»
23.10 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 3»
01.20 Комедия «В послед-

ний раз»

«2+2»
06.00 М/с «Галактический 

футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/с 

«Бен 10. Инопланетная 
сила» (1)

08.00 Сериал «Иван да 
Марья» (1)

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

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50, 10.15 Сериал «Сле-

даки» (1)
10.50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» (1)

11.50, 21.20 «Улетное видео 
по-русски»

12.00 Х/ф «Близнец»
14.10 Х/ф «Возвращение на 

планету обезьян»
16.00 «Тайны мира. Чудес-

ные спасения»
17.00 «По млечному пути»
17.35 «Карлики во Все-

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

видео по-украински»
20.30 «Угон по-нашему»
22.00, 23.00 Сериал 

«Секретные материа-
лы-4» (2)

00.05 Х/ф «Философия 
будуара маркиза де 
Сада» (3)

01.40 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

02.25, 02.50, 03.15, 03.40 «Ху 
из Ху»

TV1000 AcTIon
04.00 Фильм ужасов «Пле-

теный человек»
06.00 Триллер «Зеленая 

река»
08.00 Боевик «Часовой 

механизм»
09.50 Триллер «Город при-

зраков»
12.00 Драма «1984»
14.00 Боевик «ЗащитнеГ»
15.50 Комедия «На трезвую 

голову»
18.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

20.00 Боевик «Туннели 
смерти»

22.00 Боевик «Пустыня 
смерти»

00.00 Мягкая эротика «Без-
башенные красотки»

01.20 Мягкая эротика 
«Секреты»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05 Сериал «Круиз», 

2 с.
04.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей 
3», 3 с.

05.40, 10.55, 13.05, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45, 02.30 Х/ф «Лицо 
Гастелло»

06.15 Детектив «Синяя 
борода»

07.50 Комедия «Мужчины 
и все остальные»

09.15 Х/ф «Медовая неделя 
в октябре»

09.35 Комедия «Самая 
обаятельная и привле-
кательная»

12.00 Сериал «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка»

13.10 Х/ф «Ты да я, да мы с 
тобой»

13.40 Комедия «Ширли-
Мырли»

15.55 Х/ф «1937»
16.15 Кинороман «Укро-

щение огня»
20.00 Сериал «Круиз», 3 с.
20.55 Х/ф «Дотянуться до 

мамы»
21.35 Мелодрама «Я Вам 

больше не верю»
23.05 Муз.фильм «Под 

куполом цирка»
01.20 Приключения 

«Первая девушка»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Праздник свято-

го Йоргена»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Женщина, кото-

рая поет»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «Автомобиль, 

скрипка и собака 
Клякса»

21.15 Х/ф «Неразлучные 
друзья»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 Союзмуль-

тфильм
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/с «Сандо-

кан-1»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Женские откро-

вения»
11.30, 22.00 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Кухня на шпильках»
20.20 «Игры сильнейших»
21.05 «КиноМакси»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные эксперты
19:00 – 19:20 Кривбасс-Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Четвер, 19 липня
Cхід 5.08 Захід 20.59
Тривалість дня 15.51

Схід 5.31 Захід 20.42
Новий місяць

ЛевМарина, Марфа, Валентина

ут-1
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Телебачення

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.20, 

12.20, 15.15, 16.05, 19.00, 
00.30 Погода

06.20 От первого лица
07.15 М/фильм
07.30 Эра бизнеса
07.40, 08.35 Формула любви. 

А.Джигарханян. 1-2 ч
08.15 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25, 04.30 Д/ф «Физика 

на фоне джаза» ф.3 
«Триумф»

09.55 Ток-шоу «Легко быть 
женщиной»

11.00 Ток-шоу «Вера. На-
дежда. Любовь»

12.00, 21.20 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55, 05.20 Окраина
13.20, 02.55 Х/ф «Слово для 

защиты»
15.00 Euronews
15.05, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.20 Наша песня
16.10 Формула любви. 

Михаил Шуфутинский
16.55 Мы - патриоты
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.40 Дорогами Украины
19.10 Формула любви. 

Владимир Винокур
20.00 Звезды юмора
21.25 Бенефис Е.Шифрина 

«25 лет на сцене»
22.55 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.00 Бенефис Е.Шифрина 

«25 лет на сцене» (про-
должение)

00.35 Это было недавно, 
это было давно. 
М.Жванецкий

01.40 Хит-парад «Нацио-
нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

05.00 Книга.ua

Канал «1+1»
06.30, 19.30 ТСН: «Теле-

визионная служба но-
востей»

07.30 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (1)

08.00, 16.15 Сериал «Днев-
ник доктора Зайцевой»

09.05, 03.25 Сериал «Пари-
жане» (1)

10.05 «Их нравы»
10.50 «Абсолютная пере-

мена - 3»
11.45 «Я люблю Украину-3»
13.00 «Десять шагов к 

любви - 2»
14.10, 15.10, 04.10, 05.00 Се-

риал «Метод Лавровой»
17.20 «Не ври мне»
18.30 «Семейные мело-

драмы»
20.15 Х/ф «Чужой против 

Хищника» (2)
22.10 Х/ф «Чужие против 

Хищника - 2» (2)
00.10 Х/ф «Чужие на рай-

оне» (3)
01.50 Остросюжетная 

драма «Пекло» (2)

Интер
05.10 Мультсериал 

«Винкс» (1)
06.30, 07.10, 07.35, 08.10, 

08.35 Утро с ИНТЕРом
07.00 «Новости»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 

18.00 Новости
09.10 Сериал «Возвраще-

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

сперты» закл
13.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Чокнутая» 

закл
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00, 00.35 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 Сериал «Женский 

доктор»
22.25 Х/ф «Бомж» (1)
01.00 Д/ф «Единственный, 

кто выжил»
01.45 Д/ф «Гнев Божий»
02.30 Д/ф «Андрей Краско. 

Непохожий на артиста»

03.20 Д/ф «Жадность»

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.20, 01.25, 02.45 

Погода
05.15, 02.15 Факты
05.30, 04.10 Свитанок
06.15, 07.35 Деловые факты
06.25, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.20 Спорт
06.30, 13.00 Анекдоты по-

украински
06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30 Чрезвычайные 

новости
10.35, 16.30 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.05, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
21.15 Х/ф «Оперативная 

разработка-2»
00.45 Звездный тест-драйв
01.30 Сериал «Алькатрас». 

Финал
02.50 Сериал «Жены футбо-

листов-5»
03.35 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 «Мир увле-

чений»
10.30 Док.сериал «Мир 

животных»
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 «Сказание о 

Земле Сибирской» 1 
категория

16.55 «Медицинский теле-
журнал»

17.15 «Смаки 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 Фильм-концерт 

«Вахтанг Кикабидзе»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.50 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.40 Служба розыска 

детей
05.45, 06.25 Kids’ Time
05.50 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями» (1)

06.30 Сериал «Мятежный 
путь» (1)

07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.20, 23.55 

Погода
07.45 Сериал «Как сказал 

Джим» (1)
09.05 Сериал «Молодо-

жены»
10.20 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.55 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья» (1)
15.55 Сериал «Молодоже-

ны» (1)
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой» (1)
17.55 Сериал «Воронины» 
19.15, 23.50 Спортрепортер
19.25 Пираньи
20.55 Х/ф «Машина време-

ни» (1)
22.45 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.00 Сериал «Затерянные» 
00.55 Сериал «Сердцеедки»
02.35 Сериал «Грань» (2)

04.00 Зона ночi Культура
04.05 Життя в обiймах 

квiтiв
04.15 Сонячна людина
04.25 Зона ночи
04.30 Благословляю i 

молюся
04.55 Митрополит Дмитро 

Могила
05.25 Зона ночi

СтБ
04.30 Х/ф «Золотой теле-

нок» (1)
07.05 Х/ф «Опасно для 

жизни» (1)
09.00 «Зваженi та щасливi»
17.40, 22.00 «Вiкна-Новини»
17.50 «Правила жизни. 

Мясной приговор»
18.55 «Правила жизни. 

Рыбный день»
20.00 «Русские сенсации. 

Звезды в ударе»
21.00 «Русские сенсации. 

Жертвоприношение»
22.25 Х/ф «Женская работа 

с риском для жизни» (1)
01.10 «Вiкна-Спорт»
01.20 Х/ф «Жена по кон-

тракту» (1)
03.00 Х/ф «Старый знако-

мый» (1)
04.20 Х/ф «Зимняя вишня» 

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.15 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фильмы
07.00, 16.00, 03.40 Страна 

советов
08.00, 04.25 Социальный 

статус: ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.05 Сериал «Пари»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
14.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Сергей Капица
15.20, 03.10 Линия по-

ведения
17.55, 02.45 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Эдуард Хиль
22.40 Кинофан: Х/ф 

«Украсть Джоконду»
05.10 Страна вулканов
05.35 Чудаки

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

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

254 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 107 с. (1)
10.55 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 15 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 65 с. (1)

12.10 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.15, 19.25 Даешь моло-

дежь!
13.40, 16.30 Одна за всех
14.05 Сериал «Маргоша» 

15 с. (1)
15.00 Сериал «Ранетки» 

255 с. (1)
16.00, 22.25 Чертовки в 

юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
17.35 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.35, 01.20 У ТЕТа тато!
19.00, 00.55 БарДак
20.35, 22.00 Сериал «За-

йцев +1» (2)
21.00 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.00 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 14 с. (3)

00.25 Дурнев + 1
01.45 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.50 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

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

(1)
09.00 Сериал «Супруги» (1)
10.00 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
11.10, 05.20 Сериал «Вися-

ки - 2» (1)
12.10, 04.35 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 03.10 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.55 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)

21.00 Сериал «Интерны» (1)
23.10 Х/ф «Принцесса 

специй» (1)
01.00 Сериал «Сбежавшая 

работа» (2)
01.50 Х/ф «Козырные тузы - 

2: Бал смерти» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

15.15 «Сканер»
16.15 «Лесной патруль»
17.25, 04.40 «Не первый 

взгляд»
18.10 «Окно в Европу»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Акцент»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
03.40 «Жизнь интересна»

нтн
05.50 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.20 «Уроки тетушки 

Совы»
06.55 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (1)
08.30, 19.00, 02.30, 04.55 

«Свiдок»
09.00 Сериал «Москва. 

Центральный округ»
11.05 Сериал «CSI: Майами»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 «Криминальные 

дела»
13.30 Сериал «Литейный»
15.30 Х/ф «Фанат»
17.15 Х/ф «Фанат - 2»
19.30 Сериал «1942»
23.30 Х/ф «Отступники» (2)
03.00 «Речовий доказ»
03.55 «Агенты влияния»
05.25 «Правда жизни»

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

кие Эйнштейны» (1)
08.35 М/фильмы
09.15 «Хали Гали»
10.00, 14.00 Сериал «Сваха»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00 «Давай поженимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 00.20 Сериал «За-

крытая школа»
16.00 «Одень меня, если 

сможешь»
17.00 «Секреты судьбы»
19.00 «Шикарная жизнь»
20.00 «КВН»
22.40 «Женская лига»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

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

11 Канал
04.50 Сериал «Последний 

аккорд»
05.40 Служба розыска 

детей
05.45, 06.25 Kids’ Time
05.50 Мультсериал 

«Новые приключения 
охотников за привиде-
ниями»

06.30 Сериал «Мятежный 
путь»

07.30 Репортер
07.40 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
08.30 Новости 11, 19.00, 

22.45, 04.25 канала
09.05, 15.55 Сериал «Моло-

дожены»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.55 Мультсериал «При-

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

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Клиника семейной 

медицины»
20.55 Х/ф «Машина вре-

мени»
23.15 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.50 Спортрепортер
23.55 Погода
00.00 Сериал «Затерянные»
00.55 Сериал «Сердце-

едки»
02.35 Сериал «Грань»
04.00 Зона ночi Культура
04.05 Життя в обiймах 

квiтiв

04.15 Сонячна людина
04.55 «О рыбалке всерьез»

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

Люся»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30, 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 «Юрмала»
21.15 Х/ф «Лесное озеро»
23.05 Х/ф «Большая 

любовь»
01.00 Х/ф «Кто поедет в 

Трускавец»
02.20 Вести.ru. Пятница
02.45 Х/ф «Открытая 

книга». 4 с

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

чайное происшествие
15.35, 03.55 «Суд присяж-

ных. Окончательный 
вердикт»

16.45 «Женский взгляд»
18.35 Сериал «Агент особо-

го назначения-3»
20.25 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу
21.15 Сериал «Адвокат»
23.10 «Ахтунг, Руссиш!»
00.05 «Таинственная 

Россия: Красноярский 
край. Духи-людоеды 
реальны?»

01.00 Х/ф «Двое в чужом 
доме»

02.50 «Прокурорская про-
верка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
05.15 «Пока все дома»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 Сериал «Сердце Марии»
13.25 «Смак»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.20 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.40 «Григорий Лепс. Кон-
церт в день рождения»

00.25 Х/ф «Событие»
03.30 «Как стать лучшим»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная за-

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

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

девочками»
16.05 «Поле чудес»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 01.25 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

19.30 «Григорий Лепс. Кон-
церт в день рождения»

20.55 Х/ф «Событие»
23.50 Х/ф «Право на 

прыжок»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Крот». 11 с.
10.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала-4». 15 с. 
«Черное золото»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Х/ф «Смятение 

чувств»
15.00 Сериал «Крот». 12, 

02.00 с. (заключитель-
ная)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Кровавый 
круг». 10, 05.00 с.

19.00, 00.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-4». 16, 03.00 с. 
«Опасный поворот»

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 Революция на 

диване
10.00, 16.15 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Секреты французских 
спецслужб

14.15 Лекции и события
17.15 Цивилизация. Бои у 

17 параллели. Танец со 
смертью

19.30 Экономическая 
программа «Свободные 
люди»

21.00 Страстная сумасшед-
щая неделя

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

мелодия»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Выстрел в 

тумане»
09.05 «Культурный обмен»
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.45 События
10.45 Х/ф «Дополнительный 

прибывает на второй 
путь»

13.55 «Спасительное 
милосердие». Ф 5

14.30 Сериал «Мужская 
работа-2»

15.30 Д/ф «Алкоголь и пре-
ступление»

16.50 «Петровка, 38»
17.15 Х/ф «Млечный путь»
19.15 Д/ф «Вся наша жизнь 

- еда!»
20.55 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
23.05 Таланты и поклонни-

ки. Сергей Никоненко
00.35 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»
02.15 Д/ф «Скандалы в ТСЖ»
03.10 Д/ф «Олимпиада-80: 

нерассказанная 
история»

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.40 Саундтреки
06.30 Х/ф «Не было бы 

счастья» (1)
07.40 Утренняя Почта
08.50 Х/ф «Внимание, 

черепаха!» (1)
10.20 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (1)
11.50 Х/ф «Рейс 222» (1)
14.25 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих» (1)
17.35 Х/ф «Балтийское 

небо» (1)
21.00 Х/ф «Ночные за-

бавы» (2)
23.50 Х/ф «Не ставьте Леше-

му капканы» (1)
01.05 Х/ф «Два года над 

пропастью» (1)
02.40 Киноляпы
04.40 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Простая душа»
10.50, 18.50, 02.50 Боевик 

«Львиная доля»
12.45, 20.45, 04.45 Драма 

«Крупная ставка»
14.45, 22.45, 06.45 Комедия 

«Признайте меня вино-
вным»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Волны Черного моря». 
7 с. «Катакомбы»

06.05, 10.05, 14.05 Мультсе-
риал «Шайбу! Шайбу!» 
ф.1, «Письмо», «Сказка 
об очень высоком чело-
веке», «Танцы кукол»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Черный пират». «Чу-
десный колокольчик», 
«Лев и бык»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Ара, Бара, Пух!», «Про 
верблюжонка», «Кубик 
и Тобик»

15.00 Х/ф «Волны Черного 
моря». 8 с. «Катакомбы»

16.15 Мультсериал 
«Матч-реванш» ф.2, «Не-
удачники», «От дождя 
до дождя»

17.00 Мультсериал «Пока-
хонтас». 1 с., «Василиса 
Прекрасная», «То ли 
птица, то ли зверь»

18.00 «Мудрые сказки 
тетушки Совы», «Коме-
диант»

наше КИно
07.00 Х/ф «Похищение 

«Савойи»»
09.00 Х/ф «Школьный 

вальс»

11.00 Х/ф «Посвященный»
13.00 Х/ф «Богатая невеста»
14.30 Х/ф «Северный 

вариант»
16.00 Х/ф «В Москве про-

ездом»
17.30 Х/ф «Лапа»
19.00 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
21.00 Х/ф «Ошибки юности»
23.00 Х/ф «Лес»
01.00 Х/ф «Тайна синих гор»
02.30 Х/ф «Право на вы-

стрел»
04.00 Х/ф «Вольный ветер». 

1 с.
05.30 Х/ф «Вольный ветер». 

2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Суспирия»
08.00 Х/ф «Чёрные 

бабочки»
10.00, 02.00 Х/ф «Мир 

велик, а спасение под-
жидает за углом»

12.00, 04.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки 2»

14.00 Х/ф «Эксперимент»
16.00 Х/ф «Ужасноe 

счастьe»
18.00 Х/ф «Мужчины в 

большом городе»
20.00 Х/ф «Нападение на 

13-й участок»
22.00 Х/ф «Американский 

грайндхаус»
00.00 Х/ф «Смерть в любви»

ноСтальГИЯ
05.00 «Международная 

панорама»
05.35 «Музыкальный 

киоск»
06.10 «Сиди и смотри»
06.30, 00.30 М/фильм «При-

ключения капитана 
Врунгеля»

06.50 Х/ф «Инспектор 
Гулл». 1 с.

08.00 «Мастера искусств» 
Народная артистка 
СССР Фаина Раневская

09.00, 15.00, 03.00 «Рождён-
ные в СССР»

10.00 «Здравствуй, Олим-
пиада!»

11.00 «Олимпиада - день 
открытия»

12.40 Х/ф «Инспектор 
Гулл». 2 с.

14.00 «Вся власть «ЛЮБЭ!»
16.00 «Кинопанорама»
17.00 «Гости бывают 

разные»
18.00 «Если хочешь быть 

здоров»
18.15 «Утренняя почта»
19.00 Телеспектакль 

«Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»

20.00 «Споемте, друзья!»
21.00 «Колба времени»
22.00 Программа «ТЕМА»
23.00 «Экспедиция в ХХI 

век» «Фантастика и 
реальность»

00.00 Фильм-концерт 
«Песню дружбы запева-
ет молодежь»

00.50 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт». 2 с.

02.00 «Мастера искусств»
04.00 «Пестрый котел»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 1 с.
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита - 2». 
ф.3. «Старая гвардия». 
2 с.

21.00 Сериал «Паутина». 
ф.1. «Ловушка». 7 с.

22.00 Х/ф «20 декабря». 1 с.
23.30 Х/ф «20 декабря». 2 с.
01.00 Сериал «Плата за 

любовь». 2 с.
02.00 Сериал «Государ-

ственная защита - 2». 
ф.3. «Старая гвардия». 3 с.

TV 1000
03.00 Приключения 

«Гарри Поттер и фило-
софский камень»

06.00 Драма «Авиатор»
09.00 Боевик «Зона вы-

садки»
11.00 Боевик «Миссия. 

Невыполнима»
13.00 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 2»
15.10 Боевик «Миссия. 

Невыполнима 3»
17.20 Драма «Одна неделя»
19.00 Боевик «Механик»
20.40 Комедия «В послед-

ний раз»
22.30 Драма «Сладкая 

полночь»
00.10 Криминальное кино 

«Крестный отец»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

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

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

08.00 Сериал «Иван да 
Марья» (1)

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

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50, 10.15 Сериал «Сле-

даки» (1)
10.50 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2» (1)
11.50, 21.20 «Улетное видео 

по-русски»
12.15 Х/ф «Человек - ор-

кестр» (1)

14.00 Х/ф Прощание с пла-
нетой обезьян» (1)

15.50 «Тайны мира. На гра-
ни жизни и смерти»

16.50 «Подземные города»
17.50 «Броня России»
18.50 Чемпионат Украины 

по футболу. 2 Тур. Сезон 
2012-2013. «Кривбасс - 
Черноморец» (Прямая 
Трансляция)

22.00, 23.00 Сериал 
«Секретные материа-
лы-4» (2)

00.05 Х/ф «Опасное секс-
свидание» (3)

02.00 Сериал «На краю 
Вселенной» (3)

02.45 Х/ф «Под планетой 
обезьян» (1)

04.15 Х/ф «Возвращение на 
планету обезьян» (1)

05.45 «Сумасшедшая 
скрытая»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Часовой 

механизм»
05.50 Триллер «Город при-

зраков»
08.00 Боевик «ЗащитнеГ»
09.50 Комедия «На трезвую 

голову»
12.00 Приключения «Га-

рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

14.00 Фильм ужасов «При-
манки»

16.00 Боевик «Зона 
смерти»

18.00 Комедия «Ледяной 
урожай»

20.00 Боевик «Пустыня 
смерти»

21.35 Боевик «Убить 
Билла 2»

00.00 Мягкая эротика 
«Секреты»

01.30 Мягкая эротика 
«Игривые коленки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.05 Сериал «Круиз», 

3 с.
04.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей 
3», закл

05.40, 10.55, 13.05, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Х/ф «Ты да я, да мы с 
тобой»

06.15 Мелодрама «Я Вам 
больше не верю»

07.50 Истор.ф. «Адмирал 
Ушаков»

09.35 Мелодрама «Жура-
вушка»

12.00 Сериал «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра»

13.10 Х/ф «1937»
13.30 Кинороман «Дожи-

вём до понедельника»
15.15 Мелодрама 

«Уравнение со всеми 
известными»

18.20 Х/ф «Дотянуться до 
мамы»

20.00 Сериал «Круиз», 4 с.
20.55 Боевик «Стритрей-

серы»
22.50 Комедия «Комиче-

ский любовник, или 
Любовные затеи Джона 
Фальстафа»

00.00 Х/ф «Возвращение 
Василия Бортникова»

01.50 Комедия «Родные 
степи»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Х/ф «Неразлучные 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Х/ф «Девушка с 

характером»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Х/ф «На кого Бог 

пошлет»
21.15 Х/ф «Бабник 2»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 Союзмуль-

тфильм
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 Мультсериал 

«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 «Везучая»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Урок для 
родителей 

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

регионов
19:35 – 19:50 Позиция
19:50 – 20:00 Наследие

трК «КрИворІЖЖЯ»

П’ятниця, 20 липня
Cхід 5.10 Захід 20.58
Тривалість дня 15.48

Схід 6.40 
Захід 21.08

ЛевФома
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Телебачення

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 10.55, 

16.10, 16.30, 17.50, 23.20 
Погода

06.10 М/фильм
06.20 Мир православия
07.00, 23.25 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.40 Шустер-Live
09.20 Школа юного супе-

рагента
11.00 Народный список
12.00 Худ.фильм «Фронт в 

тылу врага»
14.35 Худ.фильм «Брызги 

шампанского»
16.15 Зеленый коридор
16.35 Наша песня
17.20 Золотой гусь
17.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-ли-
га. «Говерла» (Ужгород) 
- «Шахтер» (Донецк)

18.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Обрат-
ная связь

19.55 Проводы украин-
ских спортсменов на 
Олимпиаду

20.50 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.15, 01.35 Кабмин: со-

бытия недели
21.25 Проводы укра-

инских спортсменов 
на Олимпиаду (продол-
жение)

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00 Эксперт на связи
23.50 Новые песни о 

главном
01.45 Обратная связь
01.50 Сериал «Сезон 

убийств» 1с
03.35 Аудиенция. Страны 

от А до Я
04.00 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
04.55 Свет
05.20 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

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 Мультсериал «Руса-

лочка» (1)
10.35 Мультсериал «Ти-

мон и Пумба» (1)
11.00 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»
12.10 «Большая разница 

по-украински»
13.00 Худ.фильм «Крабат - 

ученик колдуна» (1)
15.20, 04.20 Худ.фильм 

«Легенда о монстре» 
(1)

17.10 Сериал «Гаишники»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 Худ.фильм «Лекар-

ство для бабушки» (1)
23.55 Худ.фильм «Чужой 

против Хищника» (2)
01.30 Худ.фильм «Чужие 

против Хищника - 2» (2)
03.00 Худ.фильм «Чужие 

на районе» (3)

Интер
05.45 «Парк автомобиль-

ного периода»
06.10 Сериал «Русский 

шоколад» (1)
09.25 «Городок»
10.05, 03.15 «Самый 

умный»
12.00 Худ.фильм «По 

семейным обстоятель-
ствам» (1)

14.50 Концерт «Аль Бано 
и его Леди»

17.00 «Юрмала»»
19.00 «Рассмешить 

комика»
20.00, 02.45 «Подроб-

ности»
20.30 «Вечерний Киев»
22.40 «Вечер бокса с уча-

стием В.Узелкова»
01.10 Худ.фильм «Русская 

игра» (1)

ICTV
04.45, 05.20 Погода
04.50 Факты
05.15 Свитанок
05.25 Другой футбол
05.55 Козырная жизнь
06.40 Худ.фильм «Опера-

тивная разработка»
08.35 Звезда YouTube
09.45 Дача

10.15 Квартирный 
вопрос

11.15 Стоп-10
12.15 Провокатор. Спец-

выпуск
13.30 Спорт
13.35 Твой счет
14.35 Смотреть всем!
15.40 Худ.фильм «Опера-

тивная разработка-2»
17.40 Максимум в 

Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Охотни-

ки за бриллиантами»
23.25 Наша Russia
00.20 Голые и смешные
01.20 Сериал «Тринад-

цатый»
02.55 Худ.фильм «Один 

пропущенный звонок» 
(2)

04.20 Удержаться в 
кресле

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое 

утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика 

и Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 Трансляцiя свята, 

присвяченого
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 17.00 «Юридическая 

консультация»
13.20, 15.00, 19.15 «Рас-

суждалки»
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 Фильм-концерт 

«Вахтанг Кикабидзе»
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 Док.сериал «Тайны 

фокусов»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Д/ф «Время Водо-

лея»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00, 02.30 Д/ф «Чому 

дзвонять колокола 
(Сiкорський )»

22.30 М/фильмы
23.00 «Моє весiлля»
23.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Док.сериал
03.00 Худ.фильм «Пятнад-

цатилетний капитан» 1 
категория

04.30, 05.30 «Музыкаль-
ный калейдоскоп»

новый Канал
05.25 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
07.00 Интуиция
09.00 Мультсериал «Ути-

ные истории» (1)
09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара» (1)

09.55 КабриоЛето
11.00 Пикник
12.00 Новый взгляд
13.00 Кухня на двоих
14.00 М/фильм «Планета 

51» (1)
16.05 Худ.фильм «Стюарт 

Литтл 3: Зов Природы» 
(1)

17.45 Худ.фильм «Джу-
манджи» (1)

19.55 Сериал «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...» (2)

23.55 Спортрепортер
00.00 Худ.фильм «И да, и 

нет» (1)
02.00 Сериал «Сердце-

едки» (1)
03.30 Зона ночi Культура
03.35 Сумний П’єро
04.05 Зона ночи
04.10 Українцi Вiра
05.00 Чемпiон чемпiонiв
05.15 Суперники
05.30 Зона ночi

СтБ
05.10 «Наши любимые 

мультфильмы: Остров 
сокровищ» (1)

06.05 Худ.фильм «Она Вас 
любит» (1)

07.45 «Караоке на 
Майдане»

08.45 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.55 «Едим дома»
10.00 Худ.фильм «Синьор 

Робинзон» (1)
12.15 «Невероятная 

правда о звездах»
14.55 «Звездная жизнь. 

Осторожно-альфон-
сы!»

15.50 «Звездная жизнь. 
Кого хотят холостяки?»

16.50 «Звездная жизнь. 
Звездные свадьбы»

18.00 Худ.фильм «Брилли-
анты для Джульетты» 
(1)

22.10 «Моя правда. Маша 
Распутина»

23.15 «Моя правда. 
Никита Джигурда. 
Космический принц»

00.15 «Моя правда. Лайма 
Вайкуле. Победить и 
выжить»

01.15 Худ.фильм «Золо-
той теленок» (1)

04.05 Худ.фильм «Трид-
цать три» (1)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 17.50, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 17.55 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
09.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Эдуард Хиль
10.05 Худ.фильм «В поис-

ках капитана Гранта»
15.40 Арт City
16.30 За семь морей
17.10 Дневник для 

родителей
18.15 Кумиры
18.30, 02.30 Социальный 

пульс выходных
19.00 Самые загадочные 

места Земли
20.00, 04.35 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.30 Обезьяны-во-
ришки

21.40 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Вахтанг 
Кикабидзе

22.40 Кинофан: Худ.фильм 
«Лагардер»

03.00 Кинофан: Худ.фильм 
«Черная бабочка» (2)

05.05 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Твинисы
08.00 Телепузики
08.30 Лентяево
09.30 Мультсериал «Бел-

ка и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.40 Мультсериал 
«Пукка» (1)

10.10 Ералаш
10.45 Крутоны
11.15 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
13.15 Худ.фильм «Девять 

месяцев» (1)
15.15 Королева бала 2
16.20 Даешь молодежь!
17.20 Худ.фильм «Такси» 

(1)
19.15 Худ.фильм «Один 

дома 2» (1)
21.35 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.30 Худ.фильм «Райское 

озеро» (3)
01.15 Худ.фильм «Келли 

от Джастина» (1)
02.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.35 Со-

бытия
07.10 События Спорт
07.25 Худ.фильм «Прин-

цесса специй» (1)
09.30 Хочу в Юрмалу!
10.00 Тайны звезд
11.00, 03.55 Сериал «До-

рожный патруль - 3» (1)
14.00 Сериал «Интерны» 

(1)
16.10 Сериал «Чистая 

проба» (1)
18.10, 19.20 Сериал «Пи-

лот международных 
авиалиний» (1)

21.20 Сериал «Бежать» (1)
23.15 Закрытие Одесско-

го международного 
кинофестиваля

00.15 Сериал «Час Вол-
кова» (2)

02.00 Худ.фильм «Город 
призраков» (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 «Феерия пуше-

ствий»
17.45 «Драгоценности»
18.15 «Время интервью»
19.20, 23.45, 01.45, 06.00 

«Тема недели»
19.30, 02.15, 06.10 «Маши-

на времени»
20.10, 01.00, 05.15 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.35 «Большая 
политика»

21.40, 04.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»
04.40 «Феерия путеше-

ствий»

нтн
06.00 «Уроки тетушки 

Совы»
06.30 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.30 Худ.фильм «Остров 

сокровищ» (1)
09.35, 13.00 Сериал «1942»
11.30 «Речовий доказ». 

Заложник в плену
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
15.00 Сериал «Эра стрель-

ца - 3»
19.00 Сериал «Тайны 

следствия - 10» (1)
23.35 «Случайный сви-

детель»
00.00 Худ.фильм «Взять 

живым или мертвым» 
(2)

02.05 Худ.фильм «Шлюха» 
(2)

03.35 «Речовий доказ»
04.40 «Агенты влияния»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.05 М/фильмы
09.00 М/фильм «Приклю-

чения мишек Гамми» (1)
10.00 М/фильм «Великое 

путешествие Пуха» (1)
11.25 Худ.фильм «Класс-

ный мюзикл» (1)
13.45 «Званый ужин»
14.45 Сериал «Всё ради 

тебя» (1)
22.00 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
01.30 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.25 Сериал «Последний 

аккорд»
07.00 Интуиция
09.00 Мультсериал «Ути-

ные истории»
08.40 «Транспортный 

меридиан»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Смотрите, кто 

пришел»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Respect TV»
11.30 «Клиника семейной 

медицины»
12.00 Новый взгляд
13.00 Кухня на двоих
14.00 М/Ф «Планета 51»
16.05 Худ.фильм «Стюарт 

Литтл 3. Зов Природы»
17.45 Худ.фильм «Джу-

манджи»
19.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

23.55 Спортрепортер
00.00 Худ.фильм «И да, 

и нет»
02.00 Сериал «Сердце-

едки»
03.30 Зона ночi Культура
03.35 Сумний П’єро
04.05 Зона ночи
04.10 Українцi Вiра
05.00 Чемпiон чемпiонiв
05.15 Суперники
05.30 Зона ночi

Планета-СнГ
05.00 «Вся Россия»
05.15 «Юрмала»
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Вести
07.15 Худ.фильм «Кто по-

едет в Трускавец»
08.40 М/фильм
08.50 «В мире животных»
09.20 «Субботник»
10.20 Худ.фильм «Лесное 

озеро»
12.05 «Киновойны по-

советски»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив»
13.55, 04.05 «Городок». 

Дайджест
14.25 «Искатели»
15.15, 00.55 Худ.фильм 

«Вам и не снилось...»
17.05, 02.30 «Субботний 

вечер»
19.30 Худ.фильм «Мать и 

мачеха»
23.10 Худ.фильм «Ищу 

тебя»

нтв-МИр
04.55 «Старый год: Шум-

ные проводы»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Сегодня
07.20 Просто цирк
07.55 Главная дорога
08.30 «Эксклюзив». 

«Тамара Морщакова. 
«Особое мнение»

09.20 Русская начинка
09.55 «Кулинарный по-

единок»
10.55 Квартирный 

вопрос
12.25 Сериал «Дорожный 

патруль-4»
14.15 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
15.05 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-10»
16.05 «Очная ставка»
17.05 Александр Журбин. 

Мелодии на память
17.45 «Музыкальные 

истории»
18.30 «Луч света»
19.00 «Русские сенсации»
20.45 «Ты не поверишь!»
21.35 Сериал «Погоня за 

тенью»
23.25 «Профессия - ре-

портер»
23.55 Сериал «Час 

Волкова»
01.45 Худ.фильм «Первый 

троллейбус»
03.25 «Кремлевские по-

хороны»
04.20 Сериал «Адвокат»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.30 Худ.фильм «Бар-

ханов и его телохра-
нитель»

08.40 «Смешарики. 
ПИН-код»

08.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Вечный зов Ады 

Роговцевой»
12.15 «Самые умные 

животные». Ф 1
13.15 Худ.фильм «Будьте 

моим мужем»
15.00, 18.15 Сериал «Хи-

романт»
19.15 «КВН». Премьер-

лига
21.00 «Время»
21.20 Худ.фильм 

«Джентльмены удачи»
23.05 Худ.фильм «Мужчи-

на, который любит»
01.10 Худ.фильм «Чет-

вертый»
02.25 Худ.фильм «Про 

кота...»
03.35 Худ.фильм «Урок 

жизни»
05.30 «Хочу знать»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Гении и злодеи
03.55 Худ.фильм «Бар-

ханов и его телохра-
нитель»

05.50 «Смешарики. 
ПИН-код»

06.05 «Играй, гармонь 
любимая!»

06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «Вечный зов Ады 

Роговцевой»
09.15 «Самые умные 

животные». ф.1
10.10 Худ.фильм «Будьте 

моим мужем»
11.35 Худ.фильм «Китай-

ский сервизъ»
13.15 «Фальшивые био-

графии»
14.10, 15.15 Сериал 

«Вепрь»
15.00 Вечерние новости
16.20 «КВН». Премьер-

лига
18.00 «Время»
18.20 Худ.фильм «За-

ложница»
19.55 Худ.фильм «Буч Кэс-

сиди и Санденс Кид»
21.50 Худ.фильм «Добрый 

сынок»
23.15 Худ.фильм «Чет-

вертый»
00.20 Худ.фильм «Урок 

жизни»
02.10 «Жди меня»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00, 01.30 «М/фильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Клинч»
10.00 Сериал «Сыщик 

Самоваров». Фильм 2 
«Пост» 1 серия

11.00 Сериал «Сыщик 
Самоваров». Фильм 2 
«Пост» 2 серия

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

13.00, 03.00 Худ.фильм 
«Майские звёзды»

14.30 Программа «Живое 
слово»

15.00, 02.00 Сериал 
«Горыныч и Виктория». 
1 серия «Ритуальное 
убийство» (часть 1)

16.00, 01.00 «Американ-
ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»

17.00 Сериал «Кровавый 
круг». 11, 05.00 серия

18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Сыщик 

Самоваров». Фильм 3 
«Богема» 1 серия

21.00 «Израиль за неделю»
22.00 Сериал «Сыщик 

Самоваров». Фильм 3 
«Богема» 2 серия

23.00 Худ.фильм «Пью-
щие кровь»

TBI
06.30 Благая весть с 

Риком Реннером
07.00, 13.30, 04.00 Экс-

периМентальный
07.30 SOS
08.30 Про избранников
09.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
10.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
11.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
12.00 Как уходили кумиры. 

Александр Вертинский
12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00, 14.30 Вокруг света
15.30 Эксперимент
16.30 Политклуб Виталия 

Портникова
18.30 Удивительные 

парки развлечений
19.30 Страстная сумас-

шедщая неделя
20.30 Мама, я в эфире
21.30 Лекции и события
23.30 Как уходили кумиры. 

Анна Герман
00.00 Клуб эротики
02.30 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Ада, - 

это же неудобно»

тв Центр
04.40 Марш-бросок
05.15, 08.45 Мультпарад
06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Д/ф «Самая большая 

змея в мире»
09.20 Худ.фильм «Кани-

кулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и 
невероятные». 1 серия

10.30, 16.30, 18.00, 20.00, 
22.20 События

10.45 Худ.фильм «Кани-
кулы Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и 
невероятные». 2 серия

12.00 Худ.фильм «Ищите 
женщину»

14.55 Худ.фильм «Воз-
вращение высокого 
блондина»

16.45 «Петровка, 38»
17.00 Сериал «Расследо-

вания Мердока»
18.05 Худ.фильм «Люби-

мая дочь папы Карло»
20.20 Сериал «Мисс 

Марпл Агаты Кристи»
22.40 Худ.фильм «Робин 

Гуд, принц воров»
01.30 Д/ф «Вся наша жизнь 

- еда!»
03.00 Д/ф «Алкоголь и 

преступление»
03.55 Д/ф «Тайна «швед-

ского ворона»

Энтер-ФИльМ
06.00, 05.10 Саундтреки
07.00, 04.50 Киноляпы
07.30 Худ.фильм «Завтрак 

на траве» (1)
10.10 Вокруг смеха
11.20 Худ.фильм «Двенад-

цать месяцев» (1)
14.15 Худ.фильм «Кре-

постная актриса» (1)
16.20 Худ.фильм «12 

стульев» (1)
22.30 Худ.фильм «Уикенд 

у Берни» (2)
00.25 Худ.фильм «Без 

гроша в Беверли 
Хиллз» (2)

02.05 Худ.фильм «Балтий-
ское небо» (1)

05.30 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Десятое Королев-
ство»

10.35, 18.35, 02.35 Боевик 
«Авария»

12.15, 20.15, 04.15 Мело-
драма «Я никогда не 
буду твоей»

14.00, 22.00, 06.00 Боевик 
«На линии огня»

14.55, 22.55, 06.55 При-
ключения «Христофор 
Колумб. Открытие 
Америки»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Волны Черного 
моря». 8 серия «Ката-
комбы»

06.15, 10.15, 14.15 Мультсе-
риал «Матч-реванш» 
ф.2, «Неудачники», «От 
дождя до дождя»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 1 с., «Ва-
силиса Прекрасная», 
«То ли птица, то ли 
зверь»

08.00, 12.00 «Мудрые 
сказки тетушки Совы», 
«Комедиант», «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской»

15.00 Сказка «Новогодние 
приключения Маши 
и Вити»

16.10 Мультсериал «Не-
обыкновенный матч» 
ф.1, «Кто поедет на 
выставку?», «Веселая 
карусель»

17.00 Фильм-сказка 
«Возьми меня с собой»

18.15 М/фильм «Гуси-ле-
беди», «Желтый аист»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Двад-

цать дней без войны»
09.00 Худ.фильм «Ошибки 

юности»
11.00 Худ.фильм «Лес»
13.00 Худ.фильм «Тайна 

синих гор»
14.30 Худ.фильм «Право 

на выстрел»
16.00 Худ.фильм «Воль-

ный ветер». 1 серия
17.30 Худ.фильм «Воль-

ный ветер». 2 серия
19.00 Худ.фильм «Боль-

шая семья»
21.00 Худ.фильм «Ма-

ленькая Вера»
23.10 Худ.фильм «В 

старых ритмах»
01.00 Худ.фильм «Про-

исшествие, которого 
никто не заметил»

02.30 Худ.фильм «Про-
щание славянки»

04.00 Худ.фильм «Полоса-
тый рейс»

05.30 Худ.фильм «Марица»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Экс-

перимент»
08.00 Худ.фильм 

«Ужасноe счастьe»
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Мужчины в большом 
городе»

12.00, 04.00 Худ.фильм 
«Нападение на 13-й 
участок»

14.00 Худ.фильм «Амери-
канский грайндхаус»

15.30 «Плюс кино»
16.00 Худ.фильм «Оливер 

Твист»
18.00 Худ.фильм «Семь 

дней на Земле»
20.00 Худ.фильм «Со-

ломон Кейн»
22.00 Худ.фильм «Рай»
00.00 Худ.фильм «Порок 

на экспорт»

ноСтальГИЯ
05.00 «Олимпиада - день 

открытия»
06.40 Худ.фильм «Инспек-

тор Гулл». 2 серия
08.00 «Вся власть «ЛЮБЭ!»
09.00, 03.00 «Рождённые 

в СССР»
10.00 «Кинопанорама» 

«Мастера мирового 
кино» Стенли Крамер

11.00 Д/ф «Гости бывают 
разные»

12.00 «Если хочешь быть 
здоров»

12.15 «Утренняя почта»
13.00 Телеспектакль 

«Иван Федорович 
Шпонька и его 
тетушка»

14.00 «Споемте, друзья!»
15.00 «Колба времени»
16.00 Программа «ТЕМА»
17.00 «До и после полу-

ночи»
18.10 «Вокруг смеха»
19.40 Концерт «Первый 

Всесоюзный конкурс 
красоты»

21.00 Муф. «Двойные не-
приятности»

22.30 «Пока все дома»
23.00 «Международная 

панорама»
23.35 «Музыкальный 

киоск»
00.10 «Сиди и смотри»
00.30 М/фильм «При-

ключения капитана 
Врунгеля»

00.50 Худ.фильм «Инспек-
тор Гулл». 1 серия

02.00 «Мастера искусств» 
Народная артистка 
СССР Фаина Раневская

04.00 «Здравствуй, 
Олимпиада!»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 2 серия
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита - 2». 
ф.3. «Старая гвардия». 
3 серия

21.00 Сериал «Паутина». 
ф.1. «Ловушка». 8 серия

22.00 Худ.фильм «20 
декабря». 2 серия

23.30 Худ.фильм «20 
декабря». 3 серия

01.00 Сериал «Плата за 
любовь». 3 серия

02.00 Сериал «Государ-
ственная защита - 2». 
ф.3. «Старая гвардия». 
4 серия

03.00 Сериал «Паутина». 
ф.2. «Расплата». 1 серия

TV 1000
03.00 Драма «Сладкая 

полночь»
05.00 Драма «Одна не-

деля»
06.40 Комедия «Любовь и 

прочие неприятности»
08.30 Драма «Господин 

Никто»

11.10 Комедия «Шестой 
элемент»

13.00 Драма «Молл 
Флэндерс»

15.10 Боевик «Механик»
17.00 Криминальное 

кино «Супружество»
19.00 Боевик «Звёздный 

путь. Первый контакт»
21.10 Криминальное 

кино «Крестный отец»
00.10 Гангстерское кино 

«Крестный отец 2»

«2+2»
08.00 «М/фильмы» (1)
08.55 Мультсериал «Гене-

ратор Рекс» (1)
09.55 «Проспорт»
10.00 Сериал «Приключе-

ния Конана» (1)
13.00, 13.50 «Улетное 

видео по-русски»
14.45, 15.50, 16.55, 18.00 

Сериал «Банды» (1)
19.20 Чемпионат 

Украины по футболу. 
2 Тур. Сезон 2012-2013. 
«Карпаты - Ильичевец». 
(Прямая трансляция)

21.30 «Тайна спасения»
22.30 Худ.фильм «Опас-

ная гастроль» (2)
00.20 Худ.фильм «Венеци-

анский каприз» (3)
02.00, 02.45 Сериал «На 

краю Вселенной» (3)
03.30 Худ.фильм «Про-

щание с планетой 
обезьян» (1)

05.00 «Звезды в опере»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Игрушеч-

ные солдатики»
06.00 Фильм ужасов «При-

манки»
08.00 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
10.00 Боевик «Зона 

смерти»
12.00 Комедия «Плохой 

Санта»
14.00 Триллер «Сверх-

новая»
16.00 Комедия «Ледяной 

урожай»
18.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
20.00 Драма «Прово-

катор»
22.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
00.00 Мягкая эротика 

«Игривые коленки»
01.20 Мягкая эротика 

«Сексуальные ми-
лашки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъ-

ютанты любви»
03.55 Сериал «Круиз», 4 

серия
04.50 Боевик «Стритрей-

серы»
06.45 Кинороман «До-

бровольцы»
08.20 Комедия «Барханов 

и его телохранитель»
10.20 Худ.фильм «Ася»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Детектив «Все про-

тив одного»
14.15 Худ.фильм «Три 

тополя на Плющихе»
15.35 Трагикомедия 

«Свадьба»
17.25 Комедия «О чём 

говорят мужчины»
20.00 Трагикомедия 

«Семейка Ады»
21.30 Детектив «Послед-

ний репортаж»
23.45 Комедия «Разборчи-

вый жених»
01.25 Киноальманах 

«Монета»

ГуМор тБ
05.00 Худ.фильм «Ревизор»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Худ.фильм «Хорошо 

сидим»
13.00 Гуморини iз 

торбини
15.00 Худ.фильм «Борец 

и клоун»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Худ.фильм 

«Человек с бульвара 
Капуцинов»

mAXXI-TV
06.30, 08.35, 17.25, 00.45 

MaxxiМузыка
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05 «Сделано руками»
08.55 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05 Йога
09.50, 12.20, 14.45 Союз-

мультфильм
10.25, 12.50 Все про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпиль-

ках»
11.40 «Воспитание до-

машних животных»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
17.45 Мисс - Донбасс
20.05 «Ричард Бренсон. 

Инстинкт в чистом 
виде»

21.10 «Женские откро-
вения»

21.55 «КиноМакси»

09:00 – 09:20 Кривбасс-Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Позиция
09:50 – 10:00 Наследие
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

трК «КрИворІЖЖЯ»

Субота, 21 липня
Cхід 5.11 Захід 20.57
Тривалість дня 15.46

Схід 7.52
Захід 21.32

ДіваПрокопій
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 09.00, 

11.05, 15.40, 16.10, 22.50, 
23.30 Погода

06.10 М/фильм
06.20 Шаг к звездам
07.00 Это было недавно, 

это было давно. 
Р.Карцев

07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.30 Д/ф «Евро. 12, 23.50 

игрок»
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Кто в доме хозяин?
09.50 Ближе к народу
10.25 Шаг к звездам. 

Евровидение
11.15 Д/ф «Страну - на-

роду»
11.35 Формула любви. 

Е.Миронов
12.20 Караоке для 

взрослых
13.10 Шеф-повар страны
14.00, 04.30 Худ.фильм 

«Пилоты»
15.45 Золотой гусь
16.15, 02.10 Деловой мир. 

Неделя
16.50 Формула любви. 

Владимир Меньшов
17.40 21-й Междуна-

родный фестиваль 
искусств «Славянский 
Базар в Витебске». Тор-
жественное открытие

20.50, 02.00 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
00.15 Новые песни о 

главном
01.20 Итоги дня
02.50 Сериал «Сезон 

убийств» 2с

Канал «1+1»
06.00 Худ.фильм «Мана-

ту» (1)
07.45 М/фильм (1)
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10 Мультсериал «Руса-

лочка - 3» (1)
10.35 Мультсериал «Ти-

мон и Пумба» (1)
11.00 «Кулинарные курсы 

с Юлией Высоцкой»
11.30 «Четыре свадьбы»
12.45, 04.30 Худ.фильм 

«Ванечка» (1)
14.55, 17.10 Сериал «Га-

ишники»
19.30, 23.15 «ТСН-неделя»
20.15 Худ.фильм «Лю-

бовь-морковь - 3» (1)
22.15 «Светская жизнь»
00.00 Худ.фильм «Некогда 

не поздно» (2)
01.45 Худ.фильм «Крабат - 

ученик колдуна» (1)
03.35 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»

Интер
04.50 «Вечер бокса с уча-

стием В.Узелкова»
06.50 Сериал «Русский 

шоколад»
09.30 «Школа доктора 

Комаровского»
10.10 Худ.фильм «К Чер-

ному морю» (1)
11.35 «Вечерний Киев»
13.35 Сериал «Наследни-

ца» (1)
17.55, 20.25 Сериал 

«Смерш. Легенда для 
предателя»

20.00 «Подробности»
22.40 Худ.фильм «На краю 

стою»
01.00 ПРОФИЛАКТИКА

ICTV
05.45, 06.05 Погода
05.50 Факты
06.10, 04.40 Свитанок
06.35 Квартирный 

вопрос
07.30 Дача
08.15 Анекдоты по-

украински
08.35 Твой счет
09.30 Смотреть всем!
10.35 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Стоп-10
13.45 Наша Russia
14.00, 19.45 Худ.фильм 

«Охотники за брилли-
антами»

18.45 Факты недели
00.10 Голые и смешные
01.10 Худ.фильм 

«СМЕРШ» (2)
03.40 Интерактив. Еже-

недельник
03.55 Удержаться в 

кресле

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое 

утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика 

и Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Худ.фильм «Пятнад-

цатилетний капитан» 1 
категория

10.30 «Косметичка»
11.05 Д/ф «Время Водо-

лея»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Худ.фильм 

«Маскарад» 1 кате-
гория

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
06.45 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Мультсериал «Ути-

ные истории»
08.55 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара» (1)

09.50 Кто сверху?
11.55 Мачо не плачут
12.55 Шуры-Амуры
13.55 Светлые головы. 

Летние игры
15.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.50 Худ.фильм «Джу-

манджи» (1)
18.00 Худ.фильм «Машина 

времени» (1)
20.00 Худ.фильм «Братья 

Гримм» (2)
22.15 Худ.фильм «Мама, 

не горюй-2» (2)
00.40 Спортрепортер
00.45 Сериал «Сердце-

едки» (1)
02.35 Сериал «Грань» (2)
03.15 Зона ночi Культура
03.20 Майстер музи
03.30 POETA MAXIMUS
03.45 Зона ночи
03.50 Третя влада
04.40 Моя адреса - Солов-

ки. Тягар мовчання
04.55 Зона ночi

СтБ
06.05 «Наши любимые 

мультфильмы: Остров 
сокровищ» (1)

07.00 Худ.фильм «Усатый 
нянь» (1)

08.40 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.50 «Едим дома»
10.40, 00.20 «Невероятные 

истории любви»
11.40 «Караоке на 

Майдане»
12.40 «Звездная жизнь. 

Звездные толстяки»
13.45 «Русские сенсации. 

Звезды в ударе»
14.45 Худ.фильм «Брилли-

анты для Джульетты» 
(1)

19.00 «Битва экстрасен-
сов»

20.05 Худ.фильм 
«Zolushka.ru» (1)

22.20 Худ.фильм «Улыб-
нись, когда плачут 
звезды» (1)

01.20 Худ.фильм «Я шагаю 
по Москве» (1)

тонИС
06.00, 05.30 Чудаки
06.25 Обезьяны-во-

ришки
07.35, 20.35 Светские 

хроники

08.00 Социальный пульс 
выходных

08.40, 11.05, 17.40, 18.55, 
20.05 Погода

09.00 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Вахтанг 
Кикабидзе

09.55, 02.10 Ронин. 
Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.30 Ф-стиль
11.10 Худ.фильм «В поис-

ках капитана Гранта»
15.30 Арт City
16.20 За семь морей
17.45, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.55, 00.05 Будь в курсе!
18.30, 01.45 Мир за неделю
19.00 Самые загадочные 

места Земли
20.10 Кумиры
21.00 Прощай! Прости... 

ХХ век
22.05 Кинофан: Худ.фильм 

«Черная бабочка» (2)
00.25 Худ.фильм 

«Компрометирующие 
ситуации. Шаловливые 
пальчики» (3)

02.40 Трипольцы
04.15 Социальный статус: 

ваша пенсия
05.00 Другие земли

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 Мультсериал «Бел-

ка и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.40 М/фильм «Остров 
сокровищ» (1)

11.50 Худ.фильм «Пляж: 
свадьба на Гавайах» (1)

13.50 Крутоны
14.20 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
14.55 Худ.фильм «Такси» 

(1)
16.45 Худ.фильм «Один 

дома 2» (1)
19.00 Королева бала 2
20.00 Чертовки в юбках
20.30 Сериал «Зайцев 

+1» (2)
21.30 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.55 Худ.фильм «Обе-

зьянья кость» (2)
00.40 Дурнев + 1
01.05 Худ.фильм «Райское 

озеро» (3)
02.35 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 Со-

бытия
07.15 Худ.фильм «Бетхо-

вен» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.10, 03.50 Сериал «До-

рожный патруль - 3» (1)
13.10 Сериал «Дорожный 

патруль - 4» (1)
14.10 Сериал «Чистая 

проба» (1)
17.10, 19.20 Сериал «Пи-

лот международных 
авиалиний» (1)

20.20, 22.00 Сериал «Ин-
терны» (1)

23.50 Сериал «Час Вол-
кова» (2)

01.45 Худ.фильм «Дитя 
человеческое» (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 

закона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
00.30 «История успеха»

нтн
06.00 «Уроки тетушки 

Совы»
06.30 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.30 Сериал «Эра стрель-

ца - 3»
11.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Сталин. 
Прощание с Титаном

12.00, 04.15 «Агенты 
влияния»

13.15 Док.сериал «Право-
славные святые»

15.00 Сериал «Тайны 
следствия - 10» (1)

19.00 Сериал «Тело как 
улика»

21.00 Сериал «Закон и 
порядок» (2)

23.00 Худ.фильм «Вороне-
ная сталь» (2)

01.10 Худ.фильм «Водо-
пад Серафима» (2)

03.00 «Речовий доказ»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 М/фильм «Великое 

путешествие Пуха» (1)
09.00 М/фильм «Приклю-

чения мишек Гамми» (1)
10.00 Худ.фильм «Класс-

ный мюзикл» (1)
12.05 Сериал «Всё ради 

тебя» (1)
16.50 «Секреты судьбы»
17.50 Худ.фильм «Слава»
20.10 Худ.фильм «Мой 

отец - герой» (1)
22.00 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
01.30 «Ночная жизнь»

11 Канал 
05.35 Сериал «Последний 

аккорд»
06.25 Клипсы
06.45 Интуиция
07.45 Церковь Христова
08.00 Мультсериал «Ути-

ные истории»
08.55 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара»

10.00 «Бюро адвокатских 
расследований»

10.20 «STREET STYLE»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.30, 18.30 «Смотрите, 

кто пришел»
11.55 Мачо не плачут
12.55 Шуры-Амуры
13.55 Светлые головы. 

Летние игры
15.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.50 Худ.фильм «Джу-

манджи»
18.00 «О рыбалке всерьез»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Рекламная кухня»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Любимая работа»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Стоп-кадр»
22.15 Худ.фильм «Мама, 

не горюй-2»
00.40 Спортрепортер
00.45 Сериал «Сердце-

едки»
02.35 Сериал «Грань»
03.15 Зона ночi Культура
03.20 Майстер музи
03.30 POETA MAXIMUS
03.45 Зона ночи
03.50 Третя влада
04.40 Моя адреса - Солов-

ки. Тягар мовчання
04.55 Зона ночi

Планета-СнГ
04.55, 13.30 «Вся Россия»
05.05 Худ.фильм «Мать и 

мачеха»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Сам себе режис-

сер»
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 Худ.фильм «Здрав-

ствуйте, доктор!»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.40, 03.50 «Пришельцы. 

История военной 
тайны»

14.30 «Городок». Дайд-
жест

15.00, 01.00 Худ.фильм 
«Милый, дорогой, 
любимый, единствен-
ный...»

16.20, 02.15 «Смеяться 
разрешается»

18.15 «Рассмеши комика»
19.30 Худ.фильм «Путь 

к себе»
23.00 Худ.фильм «Любовь 

на сене»

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Сегодня

07.20 Сказка «Золотая 
рыбка»

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 Д/ф «Кольца судьбы»
15.10 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-10»
16.10 И снова здрав-

ствуйте!
17.10 Золотая пыль
17.50 «Музыкальные 

истории»
18.30 Чистосердечное 

признание
20.50 «Тайный шоу-

бизнес»
21.50 Сериал «Погоня за 

тенью»
23.45 Сериал «Час 

Волкова»
01.40 «Суперстар» пред-

ставляет: «Лолита. 
Одна большая песня 
про...»

03.40 «Кремлевские по-
хороны»

04.30 «Профессия - ре-
портер»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.45 Худ.фильм «Ма-

ленькая принцесса»
08.25 «Служу Отчизне!»
08.55 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «Самые умные 

животные». Ф 2
13.15 Худ.фильм «Кардио-

грамма любви»
15.05 «По следам «Боль-

ших гонок»
17.00 «Просто смех!»
18.50 Худ.фильм «Го-

лубка»
21.00 «Время»
21.20 «Мульт личности»
21.55 «Yesterday live»
23.05 Худ.фильм «Част-

ный детектив, или Опе-
рация «Кооперация»

00.55 Худ.фильм «У тихой 
пристани»

02.15 Сериал «Сердце 
Марии»

03.50 Сериал «Дом образ-
цового содержания»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 «Управление сном»
04.10 Худ.фильм «Ма-

ленькая принцесса»
05.40 «Служу Отчизне!»
06.05 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.20 «Здоровье»
07.15 «Непутевые за-

метки»
07.30 «Пока все дома»
08.25 Фазенда
09.15 «Самые умные 

животные». ф.2
10.10 Худ.фильм «Кардио-

грамма любви»
11.40 «Как стать лучшим»
12.30 «По следам «Боль-

ших гонок»
14.10 «Просто смех!»
16.05 Худ.фильм «Го-

лубка»
18.00 «Время»
18.20 «Мульт личности»
18.50 «Yesterday live»
19.45 Худ.фильм «300 

спартанцев»
21.35 Худ.фильм «Мисс 

Март»
23.05 Худ.фильм «Самый 

последний день»
00.35 Худ.фильм «У тихой 

пристани»

RTVI
06.00, 08.20, 01.30 «М/

фильмы»
07.00 Худ.фильм «После 

дождичка, в четверг...»
09.00 «Ищем выход»
10.00 Сериал «Сыщик 

Самоваров». Фильм 3 
«Богема» 1 серия

11.00 Сериал «Сыщик 
Самоваров». Фильм 3 
«Богема» 2 серия

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Худ.фильм 

«Дом, в котором я 
живу»

15.00, 02.00 Сериал 
«Горыныч и Виктория». 
2 серия «Ритуальное 
убийство» (часть 2)

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 «Глобал 3000»
17.00 Сериал «Кровавый 

круг». 12, 05.00 серия 
(заключительная)

18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Сыщик 
Самоваров». Фильм 4 
«Жара» 1 серия

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Сыщик 
Самоваров». Фильм 4 
«Жара» 2 серия

23.00 Худ.фильм «Игра в 
браслетах»

TBI
07.00, 13.30 ЭкспериМен-

тальный
07.30 SOS
08.30 Удивительные 

парки развлечений
09.30 Мама, я в эфире!
10.30 Ювелир ТВ
11.30, 23.30 Как уходили 

кумиры. Александр 
Галич

12.00 Как уходили кумиры. 
Анна Герман

12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00, 14.30 Вокруг света
15.30 Эксперимент
16.30 Как уходили кумиры. 

Александр Вертинский
17.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
18.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
18.30 Про избранников
19.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
20.30, 03.30 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30 Лекции и события
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Девуш-

ки из Новолипок»

тв Центр
04.45 Крестьянская 

застава
05.15 Мультпарад
06.00 Худ.фильм «Ма-

ленький Николя»
07.25 Фактор жизни
08.00 Д/ф «Львы Этоши»
08.45 Наши любимые 

животные
09.10 «Барышня и 

кулинар»
09.45, 10.45 Худ.фильм 

«Наш общий друг»
10.30, 13.30, 20.00, 22.20 

События
12.30 «Смех с доставкой 

на дом»
13.50 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.25 «Доказательства 

вины. Насмешили»
15.15 Д/ф «Татьяна Васи-

льева. У меня ангель-
ский характер»

16.05 Худ.фильм «Пять 
шагов по облакам»

20.20 Сериал «Чисто ан-
глийский детектив»

22.40 Худ.фильм «Тридца-
того» уничтожить!»

01.15 Худ.фильм «При-
ключения королевско-
го стрелка Шарпа»

03.20 Д/ф «Валентина 
Терешкова. Мисс 
Вселенная»

04.10 Д/ф «Повелители 
душ»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.50 Саундтреки
07.10 Худ.фильм «Кортик» 

(1)
08.35 Худ.фильм «ТАСС 

уполномочен заявить» 
(1)

22.30 Худ.фильм «Без 
гроша в Беверли 
Хиллз» (2)

00.30 Худ.фильм «Уикенд 
у Берни» (2)

02.05 Худ.фильм «Ночные 
забавы» (2)

04.20 Киноляпы
05.20 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«Смертельные за-
головки»

10.40, 18.40, 02.40 
Комедия «Каникулы 
строгого режима»

12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Я соблазнила Энди 
Уорхола»

14.15, 22.15, 06.15 Боевик 
«На линии огня»

15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Комнаты смерти: Тем-
ное происхождение 
Шерлока Холмса»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Сказка 

«Новогодние приклю-
чения Маши и Вити»

06.10, 10.10, 14.10 Муль-
тсериал «Необыкно-
венный матч» ф.1, «Кто 
поедет на выставку?», 
«Веселая карусель»

07.00, 11.00 Фильм-сказка 
«Возьми меня с собой»

08.15, 12.15 М/фильм «Гу-
си-лебеди», «Желтый 
аист», «Волшебные 
фонарики»

15.00 Фильм-сказка 
«На златом крыльце 
сидели...»

16.10 Мультсериал «Ста-
рые знакомые» ф.2, 
«Как потерять вес?», 
«Сказка за сказкой»

17.00 М/фильм «При-
ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы»

18.10 М/фильм «Летучий 
корабль», «Сладкая 
сказка»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Боль-

шая семья»
09.00 Худ.фильм «Ма-

ленькая Вера»

11.10 Худ.фильм «В 
старых ритмах»

13.00 Худ.фильм «Про-
исшествие, которого 
никто не заметил»

14.30 Худ.фильм «Про-
щание славянки»

16.00 Худ.фильм «Полоса-
тый рейс»

17.30 Худ.фильм «Ма-
рица»

19.00 Худ.фильм «Миф о 
Леониде»

21.00 Худ.фильм «Елки-
палки!..»

23.00 Худ.фильм «Ор-
ландо»

01.00 Худ.фильм «Не 
забудь... Станция 
Луговая»

02.30 Худ.фильм «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки (Ночь перед 
Рождеством)»

04.00 Худ.фильм «Дом на 
песке»

05.30 Худ.фильм «Путе-
шествие в счастливую 
Аравию»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Амери-

канский грайндхаус»
07.30 «Плюс кино»
08.00 Худ.фильм «Оливер 

Твист»
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Семь дней на Земле»
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Соломон Кейн»
14.00 Худ.фильм «Рай»
16.00 Худ.фильм «Ша-

рада»
18.00 Худ.фильм «Не-

видимка 2»
20.00 Худ.фильм «Красав-

чик Алфи: Чего хотят 
мужчины»

22.00 Худ.фильм «Игры 
страсти»

00.00 Худ.фильм «Обви-
няемые»

ноСтальГИЯ
05.00 Д/ф «Гости бывают 

разные»
06.00 «Если хочешь быть 

здоров»
06.15 «Утренняя почта»
07.00 Телеспектакль 

«Иван Федорович 
Шпонька и его 
тетушка»

08.00 «Споемте, друзья!»
09.00 «Колба времени»
10.00 Программа «ТЕМА»
11.00 «До и после полу-

ночи»
12.10 «Вокруг смеха».
13.40 Концерт «Первый 

Всесоюзный конкурс 
красоты»

15.00 Муз.ф. «Двойные 
неприятности»

16.30 «Пока все дома»
17.00 «Здравствуй мир, 

здравствуй друг!»
18.00 «Рожденные в 

СССР»
19.00 Телеспектакль 

«Кошка на радиаторе»
20.00 «Что? Где? Когда?»
21.40 Концерт «Свидание 

у рояля»
23.00 «Олимпиада - день 

открытия»
00.40 Худ.фильм «Инспек-

тор Гулл». 2 серия
02.00 «Вся власть «ЛЮБЭ!»
03.00 «Рождённые в 

СССР»
04.00 «Кинопанорама»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Плата за 

любовь». 3 серия
20.00 Сериал «Государ-

ственная защита - 2». 
ф.3. «Старая гвардия». 
4 серия

21.00 Сериал «Паутина». 
ф.2. «Расплата». 1 серия

22.00 Худ.фильм «20 
декабря». 3 серия

23.30 Худ.фильм «20 
декабря». 4 серия

01.00 Сериал «Плата за 
любовь». 4 серия

02.00 Сериал «Заложники 
любви». 1 серия

03.00 Сериал «Паутина». 
ф.2. «Расплата». 2 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Любовь и 

прочие неприятности»
04.50 Драма «Господин 

Никто»
07.30 Комедия «Шестой 

элемент»
09.15 Драма «Молл 

Флэндерс»
11.25 Комедия «Семейка 

Брэди»
13.00 Боевик «Звёздный 

путь. Первый контакт»
15.10 Криминальное 

кино «Супружество»
16.50 Драма «Мамонт»
19.00 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»
21.10 Гангстерское кино 

«Крестный отец 2»
00.10 Криминальное 

кино «Крестный отец. 
Часть 3»

«2+2»
08.00 «М/фильмы» (1)
09.05 Мультсериал «Гене-

ратор Рекс» (1)
10.00 Сериал «Приключе-

ния Конана» (1)
13.00, 13.50 «Улетное 

видео по-русски»

14.45 «Земля в поисках 
создателя»

15.50 «Оборотная сторо-
на Вселенной»

16.55 «Битва планет»
18.00 «В поисках новой 

Земли»
19.20 Чемпионат Украи-

ны по футболу. 2 Тур. 
Сезон 2012-1213»Арсе-
нал - Динамо». (Прямая 
трансляция)

21.30 «Профутбол»
22.30 Худ.фильм «Прямой 

контакт» (2)
00.20 Худ.фильм «Фило-

софия будуара маркиза 
де Сада» (3)

01.55 Худ.фильм «Опас-
ное секс-свидание» (3)

03.30 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
06.00 Комедия «Плохой 

Санта»
08.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
10.00 Триллер «Сверх-

новая»
12.00 Боевик «Шанхай-

ские рыцари»
14.00 Приключения 

«Синдбад и Минотавр»
15.50 Комедия «Бандиты»
18.00 Драма «Прово-

катор»
20.00 Криминальное 

кино «Зона преступ-
ности»

21.50 Боевик «Ход коро-
левой»

00.00 Мягкая эротика 
«Сексуальные ми-
лашки»

01.20 Мягкая эротика «Не-
насытные в любви»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъ-

ютанты любви»
03.50 Трагикомедия 

«Семейка Ады»
05.25 Приключения 

«Право первой под-
писи»

07.00 Фантастика «Город 
Зеро»

08.45 Комедия «Осторож-
но, бабушка!»

10.10 Худ.фильм «Без 
солнца»

11.55, 19.00, 02.55 «Окно 
в кино»

12.00 Трагикомедия 
«Агитбригада «Бей 
врага!»

14.05 Сериал «Виола Та-
раканова. В мире пре-
ступных страстей 3»

17.40 Мелодрама «Зона 
турбулентности»

20.00 Худ.фильм «Высота»
21.30 Комедия «Бабло»
23.00 Худ.фильм «Слуга»
01.15 Драма «Воскресная 

ночь»

ГуМор тБ
05.00 Худ.фильм «Свадь-

ба Кречинского»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Худ.фильм «Брелок 

с секретом»
13.00 Гуморини iз 

торбини
15.00 Худ.фильм «Коме-

дия давно прошлых 
лет»

18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Худ.фильм «В поис-

ках золотого фаллоса»

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 Союз-

мультфильм
10.20, 19.10, 21.20 Все 

про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпиль-

ках»
11.40 «Ричард Бренсон. 

Инстинкт в чистом 
виде»

12.45 «Трудный вопрос»
13.20 «Ukrainian Fashion 

Week»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.35 «В поисках новых 

впечатлений «
20.05 «Женские откро-

вения»
20.50 «Игры сильнейших»
21.30 Разговоры про это
22.00 Худ.фильм «Все без 

ума от Грейс» II

трК «КрИворІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Новости 

регионов
09:20 – 09:35 Календарь 

событий
09:35 – 10:00 Новая волна
19:00 – 19:30 День за днем
19:30 – 19:45 Мир про-

фессий
19:45 – 20:00 Украина в кадре

Неділя, 22 липня
Cхід 5.12 Захід 20.56
Тривалість дня 15.44

Схід 9.04.  
     Захід 21.55

ДіваПонкратій, Кирилл, Олександр, Феодор

ут-1
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СПорт 1

06.00, 17.15 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

06.35, 22.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Блекпул - Портсмут

08.30, 17.50, 03.10 Кубок мира 
по срельбе из лука

09.05, 05.10 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

10.20, 20.05 Футбол. Эредиви-
зие. Плей-офф. Финал. 2-й 
матч. Витесс - Валвейк

12.10, 03.40 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - Азовмаш

13.50, 23.55 Теннис АТР. Open 
Sud de France, Montpellier. 
Франция. 1/4 финала. Руфан 
- Симон

18.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Проком - ЦСКА

СПорт 2
06.00, 18.00, 05.00 Кубок мира 

по стрельбе из лука. Обзор
06.30, 16.10 Футбол. Эредиви-

зие. Плей-офф. Финал. 2-й 
матч. Витесс - Валвейк

08.20, 20.30, 05.30 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.55, 21.00 Теннис ATP. Apia 
International Sydney. 
Австралия. Финал. Беннето - 
Ниеминен

10.30, 18.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Блэкпул - Халл Сити

12.25, 01.20 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

13.30, 02.30 Бадминтон. 
Singapore Open. 1/4 финала. 
Смешанные пары

14.25, 03.25 Бадминтон. 
Singapore Open. 1/4 финала. 
Женщины. Пары

22.30 Первый украинский 
гольф опыт

23.00 Вечер профессиональ-
ного бокса. Лас-Вегас, США. 
Энтони Мандин - Бронко 
МакКарт, Сухотський - Вайт

EurosporT
09.30 Мотоспортивный 

журнал
09.40 Спортивный путь
09.45 Легкая атлетика. Чемпи-

онат мира среди юниоров. 
Барселона (Испания)

10.45, 14.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 14

11.45 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 19 
лет. Женщины. Финал

12.45 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 
19, 23.30 лет. Финал

15.00, 01.15 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 15

18.45 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 7

20.00 Снукер. Открытый Чем-
пионат Австралии. Финал

21.45 Вот это да!!!
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 00.45, 

02.50 Футбол NEWS
06.05, 20.40 Шахтер - Арсенал. 

Чемпионат Украины
08.05 Атлетико - Леванте. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

10.10 Ворскла - Кривбасс. 
Чемпионат Украины

12.00, 16.20 Футбол: Досадно 
и смешно

12.15 Реал - Атлетико. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

14.05 Urban Freestyler Poland
14.30 Хетафе - Барселона. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

16.30 Черноморец - Говерла. 
Чемпионат Украины

18.20, 04.50 Futbol Mundial
18.50 Спортинг - Реал. Лучшие 

матчи чемпионата Испании 
2011/2012

22.50 Барселона - Леванте. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

01.00 Сумы - Оболонь. Чемпио-
нат Украины. Первая лига

03.05 Валенсия - Эспаньол. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

05.25 Промо

СПорт 1
06.15 Первый украинский 

гольф опыт
06.45, 20.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Рединг - Бернли

08.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - Азовмаш

10.25, 05.30 Бадминтон. 
Singapore Open. Финал. 
Мужчины

11.30 Кубок мира по срельбе 
из лука

12.05, 03.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Блекпул - Портсмут

14.00, 02.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Проком - ЦСКА

15.45, 00.45 Теннис АТР. Open 
Sud de France, Montpellier. 
Франция. 1/4 финала. Бер-
дых - Маю

17.25 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - Жальгирис

19.00 Гольф. PGA. John Deere 
Classic. Обзор турнира

22.05 Вечер профессиональ-
ного бокса. Лас-Вегас, США. 
Энтони Мандин - Бронко 
МакКарт

СПорт 2
06.00, 19.45 Формула-1 на 

воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

07.10, 20.50 Теннис ATP. Estoril 
Open 2012. Португалия. 1/4 
финала. Гаске - Муньйоз-Де 
Ля Нава

09.05, 17.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Бир-
мингем - Дерби Каунти

11.00, 00.35 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

11.35 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Мужчины. 
1-й матч

12.40 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Женщины

13.30, 03.50 Художественная 
гимнастика. Кубок мира 
2012. Киев, Украина

22.50 Футбол. Эредивизие. 
Плей-офф. Финал. 2-й матч. 
Витесс - Валвейк

01.10 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

01.45 Вечер профессиональ-
ного бокса. Лас-Вегас, США. 
Энтони Мандин - Бронко 
МакКарт, Сухотський - Вайт

EurosporT
09.30 Фитнес. Журнал
09.45, 15.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 15
11.00, 18.00, 01.30 Снукер. 

Открытый Чемпионат 
Австралии. Финал

12.30, 19.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира среди юни-
оров. Барселона (Испания)

14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы среди игроков до 19 
лет. Финал

17.00 Велоспорт. Тур Польши. 
Этап 7

20.30, 00.30 Легкая атлетика. Ев-
ропейский турнир. Люцерн 
(Швейцария)

22.45 Бокс. Матч за титул IBF во 
втором среднем весе

00.00 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Москва. Обзор 
этапа

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.20 

Футбол NEWS
06.05, 01.30 Ворскла - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
08.05 Бетис - Валенсия. Лучшие 

матчи чемпионата Испании 
2011/2012

10.15, 16.00, 01.00 «Один на 
один с Гамулой». А. Заваров

10.40, 13.10 Футбол: Досадно и 
смешно

10.50, 20.10 Черноморец - Го-
верла. Чемпионат Украины

12.40 Futbol Mundial
13.20 Эспаньол - Атлетико. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

15.10 Urban Freestyler Poland
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.30 Заря - Металлург З. Чем-

пионат Украины
18.20 Реал - Барселона. Лучшие 

матчи чемпионата Испании 
2011/2012

22.00 Чемпионат Бразилии. 
Обзор тура. Премьера

22.50 Севилья - Реал. Лучшие 
матчи чемпионата Испании 
2011/2012

03.35 Барселона - Райо Валье-
кано. Лучшие матчи чемпио-
ната Испании 2011/2012

05.25 Промо

СПорт 1
06.45, 21.25 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Нот-
тингем Форест - Ковентри

08.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Проком - ЦСКА

10.25 Теннис АТР. Open Sud de 
France, Montpellier. Фран-
ция. 1/4 финала. Бердых 
- Маю

12.00, 19.05 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.35, 02.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. УНИКС - Жаль-
гирис

14.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Рединг - 
Бернли

16.10, 23.20 Теннис АТР. Open 
Sud de France, Montpellier. 
Франция. 1/2 финала. Мон-
фис - Симон

19.40 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

03.30 Вечер профессиональ-
ного бокса. Лас-Вегас, США. 
Энтони Мандин - Бронко 
МакКарт

05.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Дерби Каун-
ти - Лестер

СПорт 2
08.00, 19.05 Теннис ATP. Estoril 

Open 2012. Португалия. 
1/4 финала. Дель Потро - 
Монтаньес

09.35, 17.15, 23.15 Футбол. Ан-
глия. nPower Championship. 
Лидс - Саутгемптон

11.25 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

11.55 Первый украинский 
гольф опыт

12.30 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Мужчины. 
2-й матч

13.15 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала. Смешан-
ные пары

13.55 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала. Мужчины

14.45 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

15.15, 02.55 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

16.30, 22.30 Гольф. Портреты
20.40 Теннис ATP. Estoril Open 

2012. Португалия. 1/2 фина-
ла. Дель Потро - Вавринка

01.10 Футбол. Эредивизие. 
Плей-офф. Финал. 2-й матч. 
Витесс - Валвейк

04.05 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Мужчины

05.10 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Женщины

EurosporT
09.30, 00.30 Олимпийский 

журнал
10.00, 19.15 Легкая атлетика. Ев-

ропейский турнир. Люцерн 
(Швейцария)

11.00, 20.30 Вместе в лондон. 
Олимпийский журнал

11.15 Велоспорт. Тур де Франс. 
Этап 15

12.00, 01.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 16

18.45 Теннис. Матс Пойнт. 
Журнал

20.40 Event Discovery. Журнал
20.45, 00.10 Избранное по 

средам. Журнал
20.50 Конный спорт. Кубок на-

ций. Аахен (Германия)
21.50 Новости конного спорта
21.55 Выбор Алексии. Журнал
22.00 Гольф. USPGA. John Feer 

Classic
23.00 Гольф. Европейский 

тур. Открытый чемпионат 
Шотландии

23.30 Гольф клуб. Новости 
гольфа

23.35 Парусный спорт. Krys 
Ocean Race

00.05 Яхт клуб. Новости парус-
ного спорта

00.15 Направление - спорт. 
Журнал

00.20 Бизнес класс. Журнал
00.25 Спортивный путь. 

Журнал
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.40, 03.15 

Футбол NEWS
06.05, 01.25 Черноморец - Го-

верла. Чемпионат Украины
08.05 Севилья - Реал. Лучшие 

матчи чемпионата Испании 
2011/2012

10.15, 16.00, 00.55 «Один на 
один с Гамулой». А. Кан-
чельскис

10.45 Futbol Mundial
11.15, 20.25 Заря - Металлург З. 

Чемпионат Украины
13.05, 18.20 Футбол: Досадно 

и смешно
13.20 Реал - Барселона. Лучшие 

матчи чемпионата Испании 
2011/2012

15.10 Чемпионат Бразилии. 
Обзор тура

15.40, 22.20 Футбол NEWS. LIVE
16.30 Шахтер - Арсенал. Чемпи-

онат Украины
18.35 Реал - Гранада. Лучшие 

матчи чемпионата Испании 
2011/2012

22.40 LIVE. Бенфика - Друзья 
Фигу. Товарищеский матч

03.30 Валенсия - Малага. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

05.20 Промо

СПорт 1
07.30 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. УНИКС - Жальгирис
09.15, 00.35 Теннис АТР. Open 

Sud de France, Montpellier. 
Франция. 1/2 финала. Бер-
дых - Кольшрайбер

11.00 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. London 
Open Championship. Англия. 
Первый день. LIVE

22.10 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

22.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Дерби Каунти 
- Лестер

02.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Ноттингем 
Форест - Ковентри

03.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - Азовмаш

05.25 Кубок мира по срельбе 
из лука

СПорт 2
06.00, 19.45 Теннис ATP. Estoril 

Open 2012. Португалия. 
1/2 финала. Дель Потро - 
Вавринка

07.45, 13.50 Формула-1 на 
воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

08.55, 16.45, 21.30 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

09.25, 14.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Кар-
дифф Сити - Вест Хэм

11.20 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала. Женщины. 
Пары

12.05 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала. Женщины

12.45 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала. Мужчины. 
Пары

17.20 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

17.55 Футбол. Эредивизие. 
Плей-офф. Финал. 2-й матч. 
Витесс - Валвейк

22.10 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. London 
Open Championsh. Англия. 
Первый день

EurosporT
09.30 Автоспорт. Мировая 

серия Рено. Москва. Обзор 
этапа

10.00 Конноспортивный 
журнал

10.15, 12.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 16

11.15 Легкая атлетика. Евро-
пейский турнир. Люцерн 
(Швейцария)

12.30 Фитнес. Журнал
13.45, 00.00 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 17
18.45, 01.30 Футбол. Товарище-

ский матч
21.00 Боевые искусства. 

Тотальный нокаут
22.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. Тайланд - 
Голландия

23.55 Бизнес класс. Журнал
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.20 

Футбол NEWS
06.05 Заря - Металлург З. Чем-

пионат Украины
08.05, 17.00, 01.30 Бенфика - 

Друзья Фигу. Товарищеский 
матч

10.15, 16.00, 01.00 «Один на 
один с Гамулой». В. Ващук

10.45, 16.30, 19.00 Чемпионат 
Бразилии. Обзор тура

11.15 Шахтер - Арсенал. Чемпи-
онат Украины

13.05, 18.50 Футбол: Досадно 
и смешно

13.20, 22.00 Futbol Mundial
13.50 Вильяреал - Валенсия. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
19.30 Urban Freestyler Poland
19.55 Ворскла - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
22.50, 03.35 Реал - Барселона. 

Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

05.25 Промо

СПорт 1
06.00 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Вест Хэм - 
Кристал Пэлас

07.55, 15.25, 21.45 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

10.20 Теннис АТР. Open Sud 
de France, Montpellier. 
Франция. Финал. Бердых - 
Монфис

13.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Дерби Каунти 
- Лестер

14.50 Первый украинский 
гольф опыт

16.05 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/4 
финала. 2матча. LIVE

20.30 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Квалификация

22.20 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. London 
Open Championship. Англия. 
Второй день

СПорт 2
09.40, 04.10 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
10.10 Гольф. Портреты
11.00 Гольф. Major Golf 

Championships 2012. London 
Open Championsh. Англия. 
Второй день. LIVE

22.05 Теннис ATP. Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/4 
финала. Два матча

02.35 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Квалификация

03.40 Первый украинский 
гольф опыт

04.45 Футбол. Эредивизие. 
Плей-офф. Финал. 2-й матч. 
Витесс - Валвейк

EurosporT
09.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. 
Журнал

10.00, 14.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 17

11.00 Вместе в Лондон. Олим-
пийский журнал

11.15, 17.45 Футбол. Товарище-
ский матч

12.00, 13.15 Пляжный футбол. 
Мундиалито. Португалия

15.00, 23.15 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 18

18.45 Снукер. Открытый Чем-
пионат Австралии. Финал

20.15 Конноспортивный 
журнал

20.30 Сильнейшие люди 
планеты. Финляндия

21.25 Бизнес класс. Журнал
21.30 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Висла 
(Польша)

00.00 Ралли IRC. Румыния. 
День 1

00.30 Теннис. Матс Пойнт. 
Журнал

01.00 Теннис. Турнир WTA. 
Карлсбад (США). 1/4 финала

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 03.20 

Футбол NEWS
06.05, 16.30 Сумы - Оболонь. 

Чемпионат Украины. Первая 
лига

08.05, 22.50 Валенсия - Малага. 
Лучшие матчи чемпионата 
Испании 2011/2012

10.15, 16.00, 01.00 «Один на 
один с Гамулой». В. Грачов

10.45, 20.25, 03.35 Бенфика - 
Друзья Фигу. Товарищеский 
матч

12.40 Чемпионат Бразилии. 
Обзор тура

13.10, 18.20 Футбол: Досадно 
и смешно

13.20 Барселона - Райо Валье-
кано. Лучшие матчи чемпио-
ната Испании 2011/2012

15.10 Futbol Mundial. Премьера
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
18.25 LIVE. Зирка - Сумы. Чемпи-

онат Украины. Первая лига
01.30 Зирка - Сумы. Чемпионат 

Украины. Первая лига
05.30 Промо

СПорт 1
09.50 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины, Вышго-
род. Квалификация

11.05, 19.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Проком - Летувос 
Ритас

13.05 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/2 
финала. 2матча. LIVE

17.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

18.00 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки. LIVE

21.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Вест Хэм - 
Кристал Пэлас

23.10 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. London 
Open Championship. Англия. 
Третий день

СПорт 2
06.30 Теннис ATP. Open Gstaad. 

Гштаад, Швейцария. 1/4 
финала. Два матча

10.45 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Квалификация

12.00 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. London 
Open Championsh. Англия. 
Третий день. LIVE

21.45 Теннис ATP. Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/2 
финала

02.00 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

03.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Кардифф 
Сити - Вест Хэм

04.55 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала. Женщины. 
Пары

05.40 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала. Женщины

EurosporT
09.30 Фитнес. Журнал
09.45, 14.30 Велоспорт. Тур де 

Франс. Этап 18
10.45, 18.45 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Висла 
(Польша)

12.00, 13.15 Пляжный футбол. 
Мундиалито. Португалия

15.00, 01.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 19

20.00 Сильнейшие люди 
планеты. Финляндия

20.30 Автоспорт. Серия 
AutoGP. Бразилия. Заезд 1

21.30 Автоспорт. Серия GP3. 
Хоккенхайм (Германия). 
Заезд 1

22.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Брази-
лия. Квалификация

22.40 Спортивный путь. 
Журнал

22.45 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Шантильи 
(Франция)

00.00 Ралли IRC. Румыния. 
Обзор

00.30 Теннис. Турнир WTA. 
Карлсбад (США). 1/2 финала

03.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.40, 02.45 Футбол 

NEWS
06.05, 11.20, 22.50 Зирка - Сумы. 

Чемпионат Украины. Первая 
лига

08.05, 14.20 Бенфика - Друзья 
Фигу. Товарищеский матч

10.00, 14.00, 17.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 «Один на один с Гамулой». 
О. Саленко

10.50, 21.55, 04.55 Futbol 
Mundial

13.15 Футбол: Досадно и 
смешно

13.30, 16.10 Urban Freestyler 
Poland

16.40 «Один на один с Гамулой». 
А. Заваров

17.10 «Один на один с Гамулой». 
В. Грачов

17.55 LIVE. Говерла - Шахтер. 
Чемпионат Украины

19.55 LIVE. Таврия - Металлист. 
Чемпионат Украины

00.55 Говерла - Шахтер. Чемпи-
онат Украины

03.00 Таврия - Металлист. 
Чемпионат Украины

05.20 Промо

СПорт 1
09.00 Кубок мира по срельбе 

из лука
09.30 Гольф. Портреты
10.10, 19.40 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
10.40, 16.25 Формула-1 на воде 

2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

12.05 Теннис АТР Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. Финал. 
LIVE

14.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Проком - Летувос Ритас

17.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Миддлсбро 
- Рединг

20.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Локомотив - Азовмаш

21.55 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. London 
Open Championship. Англия. 
Четвертый день

СПорт 2
06.20 Бадминтон. Singapore 

Open. 1/2 финала. Мужчины. 
Пары

07.20 Теннис ATP. Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. 1/2 
финала

11.40, 00.25 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.10, 01.00 Гольф. Портреты
13.00 Гольф. Major Golf 

Championships 2012. London 
Open Championsh. Англия. 
Четвертый день. LIVE

21.00, 03.40 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Гонки

22.05 Теннис ATP. Open Gstaad. 
Гштаад, Швейцария. Финал

01.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Бирмингем - 
Дерби Каунти

04.50 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

05.25 Первый украинский 
гольф опыт

EurosporT
09.30 Ралли IRC. Румыния. 

Обзор
10.00 Автоспорт. Серия GP3. 

Хоккенхайм (Германия). 
Заезд 1

11.00, 14.30 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 19

12.00 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Висла 
(Польша)

13.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Чехия. Заезд 1

14.00 Австопорт. Суперкубок 
Порше. Германия

15.00, 01.45 Велоспорт. Тур де 
Франс. Этап 20

19.00 Мотоспорт. Суперспорт. 
Чемпионат мира. Чехия

19.45 Супербайк. Чемпионат 
мира. Чехия. Заезд 2

20.45 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Брази-
лия. Заезд 1

21.45 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Брази-
лия. Заезд 2

23.00 Теннис. Матс Пойнт. 
Журнал

23.30 Теннис. Турнир WTA. 
Карлсбад (США). 1/2 финала

00.00 Теннис. Турнир WTA. 
Карлсбад (США). Финал

02.15 Мотоспортивный 
журнал

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.40, 02.45 Футбол 

NEWS
06.05 Бенфика - Друзья Фигу. 

Товарищеский матч
08.05, 14.50, 03.00 Говерла - 

Шахтер. Чемпионат Украины
10.00, 14.00, 17.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 «Один на один с Гамулой». 

И. Яремчук
10.50, 12.00 Футбол: Досадно 

и смешно
11.00 Д/ф «Лучшие футболисты 

всех времен»
12.10 Таврия - Металлист. 

Чемпионат Украины
14.20 Futbol Mundial
16.40 «Один на один с Гамулой». 

В. Ващук
17.10 «Один на один с Гамулой». 

А. Канчельскис
17.55 LIVE. Металлург З - Днепр. 

Чемпионат Украины
19.55 LIVE. Металлург Д - Заря. 

Чемпионат Украины
21.55, 04.55 Urban Freestyler 

Poland
22.50 Металлург З - Днепр. 

Чемпионат Украины
00.55 Металлург Д - Заря. 

Чемпионат Украины
05.20 Промо
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Ответы:
 По горизонтали:
1. Тиски. 5. Фаска. 8. Нитка. 10. Географ. 12. Ломбард. 15. Игорь. 17. Балкон. 18. Слойка. 

19. Иол. 20. Идиот. 21. Рёв. 22. Подшипник. 27. Бриллиант. 31. Визит. 32. Персона. 33. Тан-
кист. 34. Песок. 36. Галиматья. 39. Наказание. 44. Рис. 45. Дамба. 46. Боа. 47. Обилие. 
48. Молоко. 49. Спица. 50. Кобальт. 52. Рыбалка. 54. Арина. 55. Посол. 56. Нетто.

По вертикали:
2. Сор. 3. Инфинитив. 4. Атропин. 5. Фальстарт. 6. Сом. 7. Верблюд. 9. Ярмарка. 11. Га-

лоши. 13. Буйвол. 14. Олимп. 16. Кювет. 23. Опека. 24. Шасси. 25. Пенка. 26. Кисея. 27. Би-
дон. 28. Лиана. 29. Искра. 30. Носки. 34. Пьедестал. 35. Катамаран. 36. Город. 37. Лесовоз. 
38. Мякина. 40. Забота. 41. Набойка. 42. Есаул. 43. Амбиция. 51. Лес. 53. Быт.

Оголошення. Реклама

Публічні слухання
Відповідно до розпорядження міського голови від 27.06.2012 №150-р «Про про-

ведення публічних слухань» у муніципальному центрі послуг м.Кривого Рогу (пл.
Радянська,1) 17.07.2012 о 16-00 відбудуться публічні слухання з питання обгово-
рення сталого досягнення цілей, задекларованих при прийнятті регуляторного 
акта – рішення міської ради від 29.12.2011 №838 «Про встановлення ставок 
єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва міста».

З вищезазначеним документом можна ознайомитись (з 8-30 до 17-00, перерва з 
12-30 до 13-00, крім вихідних, святкових днів) у виконкомі міської ради за адресою: 
50101, м. Кривий Ріг, пл.Радянська,1 у розробників рішення – управліннях розви-
тку підприємництва (каб.512, тел. 92-25-89), фінансовому виконкому міської ради 
(каб.№204, тел.92-13-19), а також у газеті «Червоний гірник» від 31.12.2011 та на офі-
ційному сайті виконкому міської ради в мережі «Інтернет» (www.kryvyіrih.dp.ua) у 
підрозділі «Регуляторна політика» розділу «Законодавство».

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднання, наукові устано-
ви та консультативно-дорадчі органи відповідно до процедури здійснення держав-
ної регуляторної політики взяти участь в обговоренні та надати пропозиції і заува-
ження до вищевказаного рішення.

Шановні мешканці Жовтневого району!
Виконком Жовтневої районної у місті ради 11 липня 2012 року проводить «День 

прямого телефону» з питання нововведення в житловому законодавстві.
Відповіді на ваші запитання з 9-00 до 17-00 надасть Саєнко Тетяна Михайлівна, 

секретар комісії з житлових питань виконкому районної у місті ради. Звертатись за 
телефоном 50-35-80.

***
У зв’язку з підготовкою до чергових виборів народних депутатів України та не-

обхідністю інформування виборців району про можливість перевірки своїх пер-
сональних даних у Державному реєстрі виборців виконком Жовтневої районної у 
місті ради щосереди з 4 липня по 17 жовтня 2012 року проводить  «День прямого 
телефону» з 9.00 до 17.00 за телефоном 440-32-10. 

g офіційно

Криворізький факультет
національного університету  
«одеська юридична академія»

(Вищий держаВний наВчальний заклад IV ріВня акредитації)

Оголошує набір для осіб, що мають сертифікати ЗНО:
– з історії України (від 124 балів)
– з української мови та літератури (від 124 балів)

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст з права».

Прийом документів відбувається за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Миру, 
22. Довідки за тел. (056) 442-88-85.

Тел. 493-04-01; 92-21-14.

Держустанові на постійну роботу

 потрібен лікар

Повна зайнятість, соцпакет, зарплата своєчасно.

з досвідом роботи 
(можна пенсіонер).

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.

g Кроссворд

По горизонтали:
1.  То, что угнетает, сковывает. 5.  Ско-
шенная часть ребра или кромки на ка-
ком-либо изделии. 8. То, что построено, 
растянулось в линию. 10.  Учёный, из-
учающий поверхность Земли с её при-
родными условиями. 12.  Кредитное 
учреждение, занимающееся выдачей 
ссуд под залог движимого имущества. 
15.  Киевский князь. 17.  Выступающая 
из стены здания площадка с перилами. 
18.  Булочка из особого теста. 19.  Не-
большое парусное судно с двумя мачта-
ми. 20. Роман Ф.Достоевского. 21. Гром-
кий, беспорядочный крик.  22.  Часть 
опоры вращающейся или качающейся 
части механизма. 27.  Драгоценный ка-
мень особой шлифовки и гранения. 
31.  Официальное посещение. 32.  Че-
ловек с крупным общественным поло-
жением. 33.  Военнослужащий одного 
из родов войск. 34.  Сахар в виде мел-
ких крупинок. 36.  Бессмыслица, чепу-
ха. 39.  Мера воздействия на того, кто 
совершил проступок, преступление. 
44.  Ингредиент для приготовления 
суши. 45.  Гидротехническое сооруже-
ние. 46.  Огромная змея тропической 
Америки. 47.  Богатство, избыток мате-
риальных благ. 48.  Беловатый сок не-
которых растений. 49.  Один из стер-
жней, соединяющих ступицу колеса с 
ободом. 50.  Серебристо-белый металл 
с красноватым отливом. 52.  Добыча 
рыбы. 54. Имя няни Пушкина. 55. Пол-
номочный дипломатический предста-
витель высшего ранга. 56.  Чистый вес 
товара.

По вертикали:
2.  Мелкие сухие отбросы. 3.  Фор-

ма глагола. 4.  Ядовитое вещество, 
добываемое из растений белладон-
ны и дурмана. 5.  В спорте: преждев-
ременно взятый старт. 6.  Крупная 
хищная рыба. 7.  Жвачное парноко-
пытное млекопитающее с одним или 
двумя жировыми горбами; корабль 
пустыни. 9.  Большой торг, органи-
зуемый регулярно в определённом 
месте и в определённое время. 11.   
Обувь, надеваемая поверх валенок. 
13.  Крупное жвачное животное. 
14.  Наиболее высокий горный мас-
сив в Греции. 16.  Канава, наполнен-
ная водой на дне сухого крепост-
ного рва. 23.  Забота, попечение. 
24.  Рама, на которой укреплены ку-
зов, двигатель, все механизмы и де-
тали автомобиля. 25. Плёнка на осты-
вающей или остывшей жидкости. 
26.  Лёгкая, прозрачная, бумажная 
ткань. 27. Жестяной сосуд с крышкой 
для хранения жидкостей. 28.  Вьюще-
еся или лазящее цепкое растение. 
29.  Признак, зачаток, проявление ка-
кого–нибудь чувства, способности. 
30. Предмет одежды. 34. Возвышение, 
на которое поднимается победитель 
спортивных состязаний. 35.  Неболь-
шое прогулочное судно, работаю-
щее по принципу велосипеда. 36.  В 
старину на Руси: ограждённое сте-
ной, валом поселение. 37.  Автомо-
биль для перевозки брёвен. 38.  От-
ходы при молотьбе. 40.  Внимание к 
нуждам, потребностям кого-либо. 
41. Ткань с набитым вручную узором. 
42.  В царской армии: казачий офи-
церский чин, равный капитану в пе-
хоте. 43. Обострённое самолюбие, са-
момнение. 51.  Множество деревьев, 
растущих на большом пространстве. 
53. Образ жизни.

401-45-08, 097-418-67-08

Ремонт и пеРетяжка

мягкой мебели
изготовление

РассРочка 10 мес.
Телефоны: 406-28-77, 097-4958268
http:\\gordienko.uaprom.net

Увага! Вода!
З метою проведення невідкладних ро-
біт в водогінному господарстві, обсяги 
яких неможливо виконати без зупин-
ки насосної станції № 2 Радушансько-

го водопровідного комплексу,  
ДПП «Кривбаспромводопостачання» 

поВідомляє, 
що з 8.00 17 липня 2012 р.  

до 8.00 18 липня 2012 р. 
буде повністю припинена 

подача води 
в Інгулецькому районі  

в с. Широке, с. Латівка, с. Степове, 
с. Рахманове, с. Радушне.

Шановні споживачі, просимо  
вибачити за ті незручності, які бу-

дуть супроводжувати вас протягом  
24 годин відсутності питної води.

ДПП «Кривбаспромводопостачання».
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Міськдовідка: вакансії

Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
станом на 6.07.2012 р.

Криворізький міський центр зайнятості.

Підсобний робітник 
(місця для осіб з інвалідністю)

Зар. пл. 1 353,00
ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ 

РІГ». (0564)78-37-96
Лікар-бактеріолог

Зар. пл. 2 000,00
«БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ МЕДИКО- 

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР «СЄВЄР» 
(063) 565-18-18

Токар-розточувальник
Зар. пл. 1 102,00

Фрезерувальник
Зар. пл. 1 150,00

Токар-карусельник
Зар. пл. 1 200,00

Електрогазозварник
Зар. пл. 1 150,00

Токар
Зар. пл. 1 120,00

Слюсар-ремонтник
Зар. пл. 1 150,00  
«ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПРОМ-
ГРУП» (056)493-80-38

Пічник
Зар. пл. 1 150,00
ФІЛ Криворізька ТОВ АВС Білд Сервіс 
(056) 401-03-26

Лікар
Зар. пл. 1 700,00  

«КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК» 
(0564)92-87-73

Електрогазозварник
Зар. пл. 1 155,00  

«КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК» 
(0564) 92-87-73

Вагар
Зар. пл. 1 194,00  

«КРИВОРІЗЬКИЙ МАСЛОЕКСТРАКЦІЙ-
НИЙ ЗАВОД» (056) 409-17-74

Апаратник екстрагування
Зар. пл. 1 433,00  

«КРИВОРІЗЬКИЙ МАСЛОЕКСТРАКЦІЙ-
НИЙ ЗАВОД» (056)409-17-74

Начальник складу 
(паливно-мастильних матеріа-

лів, матеріально-технічного 
та ін.)

Зар. пл. 1 552,00
Водій навантажувача

Зар. пл. 1 500,00
«КРИВОРІЗЬКИЙ МАСЛОЕКСТРАК-

ЦІЙНИЙ ЗАВОД» (056)409-17-74
Електрогазозварник

Зар. пл. 2 500,00  
АТ Електроград (056)404-93-30

Вишивальник
Зар. пл. 1 102,00

В’язальник
 Зар. пл. 1 102,00
БЄЛЬЧИЧ ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА (056) 

404-14-35
Токар

 Зар. пл. 2 000,00
Зуборізальник

 Зар. пл. 2 000,00
Токар-карусельник

Зар. пл. 2 500,00
Модельник 

дерев’яних моделей
 Зар. пл. 2 000,00

Слюсар-ремонтник
Зар. пл. 1 800,00  

ВАТ КриворіжНДПІрудмаш дослід-
ний завод (0564) 27-14-93

В’язальник
 Зар. пл. 1 300,00
Величко Алла Борисівна (0564) 

95-51-33
Лікар з гігієни дітей та підлітків

Зар. пл. 1 581,00
Лікар з радіаційної гігієни

Зар. пл. 1 581,00
Лікар-епідеміолог

Зар. пл. 1 581,00
Лікар-вірусолог

 Зар. пл. 1 581,00
Лікар з гігієни праці

Зар. пл. 1 581,00
Лікар з гігієни харчування

Зар. пл. 1 581,00
Лікар із загальної гігієни

 Зар. пл. 1 581,00
Лікар з комунальної гігієни
Зар. пл. 1 581,00
ДЗ «КРИВОРІЗЬКА МІСЬКСЕС» 

(056)493-08-12, 74-39-37
Покрівельник рулонних покрі-

вель та покрівель 
із штучних матеріалів

Зар. пл. 1 969,00  
ДКП ЖЕО №31. (0564) 50-30-71

Лікар-ортопед-травматолог
Зар. пл. 1 742,50
ДКП КЗ Криворізька міська дитяча 

поліклініка №3 ДОР (0564) 53-21-53
Монтажник 

санітарно-технічних систем 
і устаткування

Зар. пл. 1 104,00  
ДКП КЗ Криворізький перинаталь-
ний центр зі стаціонаром Дн. обл. 
(0564)53-01-62

Лікар 
з ультразвукової діагностики
Зар. пл. 1 811,00

Лікар-лаборант
Зар. пл. 2 018,00

Завідувач господарства
 Зар. пл. 1 190,00

Лікар-
акушер-гінеколог

Зар. пл. 2 281,00
Молодша медична сестра 

з догляду за хворими
Зар. пл. 1 467,00

Слюсар-ремонтник
Зар. пл. 1 108,00

Механік 
з ремонту устаткування

Зар. пл. 1 190,00
ДКП КЗ Криворізький перинаталь-

ний центр зі стаціонаром Дн. обл. 
(0564)53-01-62

Столяр
Зар. пл. 1 650,00
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» (056) 

449-91-98
Слюсар з контрольно-вимірю-

вальних приладів та автомати-
ки (електромеханіка)

Зар. пл. 2 150,00
Бункерувальник

 Зар. пл. 1 650,00
ЗАТ КСЗ (056) 404-27-12

Лікар-терапевт
 Зар. пл. 1 500,00
КЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІ-

НІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №1» 
Дніпропетровської облради (0564) 
92-49-11

Лікар-невропатолог
Зар. пл. 509,00

Лікар-пульмонолог
Зар. пл. 551,00

Лікар-інфекціоніст
Зар. пл. 545,45  

КЗ «Криворізька міська полікліні-
ка №1» Дніпропетровської обласної 
ради (0564)27-74-42

Інженер з метрології
Зар. пл. 1 302,00

Лікар 
функціональної діагностики
Зар. пл. 1 567,00
КЗ «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №5» 

(0564) 92-30-72
Лікар-хірург

Зар. пл. 2 132,00
Лікар-педіатр

 Зар. пл. 1 624,00
Лікар-ортопед – травматолог

Зар. пл. 927,00
Лікар-інфекціоніст

Зар. пл. 1 987,00  
КЗ Криворізька міська дитяча лікар-
ня №2 (0564) 71-66-34

Лікар – невропатолог
Зар. пл. 1 600,00

Лікар – анестезіолог
Зар. пл. 2 878,00

Лікар-ендокринолог
Зар. пл. 1 523,00  

КЗ Криворізька міська лікарня №5 
Дніпропетровської обласної ради 
(0564)65-12-82

Сестра 
медична операційна

Зар. пл. 1 223,00  
КЗ Міська клінічна лікарня №2 ДОР 
(0564) 65-21-53

Штукатур
Зар. пл. 1 102,00  

КЗО Криворізький ліцей з посиле-
ною військово-фізичною підготов-
кою (0564) 74-81-93

Електромонтер 
з ремонту та обслуговування 

електроустаткування
Зар. пл. 1 109,00
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР 

ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДО-
ПОМОГИ №2» КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ (0564) 51-33-53

Слюсар 
аварійно-відбудовних робіт
Зар. пл. 2 182,00

Монтажник 
зовнішніх трубопроводів

Зар. пл. 2 200,00
Слюсар аварійно- 
відбудовних робіт

Зар. пл. 2 110,00
Електрогазозварник

Зар. пл. 2 007,00
Електромонтер 

 з ремонту та обслуговування 
електроустаткування

Зар. пл. 2 176,00
КП «КРИВБАСВОДОКАНАЛ» (0564) 

92-26-98
Електрогазозварник

Зар. пл. 3 326,00
Інженер з техногенно-екологіч-

ної безпеки
Зар. пл. 3 763,00  

КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА». 
(056) 409-51-14

Міліціонер
Зар. пл. 1 800,00

Охоронник
Зар. пл. 1 700,00
КРИВОРІЗЬКИЙ ВІДДІЛ ДСО УДСО В 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(056)442-83-41

Лікар-інфекціоніст
Зар. пл. 2 312,00  

КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР СНІД (056)407-
12-84

Лікар-педіатр
Зар. пл. 1 445,00

Робітник з комплексного обслу-
говування й ремонту будинків

Зар. пл. 551,00
Лікар – фізіотерапевт

Зар. пл. 722,50
Вчитель-логопед

 Зар. пл. 722,50  
КУ Центр соціальної реабілітації ді-
тей-інвалідів у м. Кривому Розі 
(0564)64-63-10

Лікар-трансфузіолог
Зар. пл. 1 564,00  

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«КРИВОРІЗЬКА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАН-
НЯ КРОВІ» (056) 407-10-48

Лікар-інфекціоніст
Зар. пл. 2 200,00
ОКЗ Криворізький шкірно- 

венеричний диспансер (0564) 64-02-41
Слюсар 

з механоскладальних робіт
Зар. пл. 4 000,00

Свердлувальник
 Зар. пл. 3 500,00
Комплектувальник виробів 

та інструменту
Зар. пл. 1 600,00

Оператор верстатів 
з програмним керуванням

Зар. пл. 3 000,00
гальванік

Зар. пл. 2 500,00
Токар-розточувальник

Зар. пл. 3 800,00
Різальник 

на пилах, ножівках та верстатах
Зар. пл. 3 000,00

Налагоджувальник 
верстатів і маніпуляторів  

з  програмним керуванням
Зар. пл. 2 600,00  

ПАТ Електрозавод. (0564)95-84-08
Електрогазозварник

Зар. пл. 2 100,00
Фрезерувальник

Зар. пл. 1 500,00
Слюсар 

з механоскладальних робіт
Зар. пл. 1 600,00

Слюсар-електрик 
з ремонту електроустаткування

Зар. пл. 2 000,00
Електрослюсар 

з ремонту електричних машин
Зар. пл. 2 000,00  

ПАТ Електромашпромсервіс. (0564) 
50-22-60

Шліфувальник
Зар. пл. 2 000,00

Модельник виплавних моделей
Зар. пл. 1 900,00

Обрубувач
 Зар. пл. 2 200,00

Електромонтер 
з ремонту та обслуговування 

електроустаткування
Зар. пл. 1 700,00

Полірувальник лопаток
Зар. пл. 2 200,00

Слюсар-ремонтник
Зар. пл. 1 800,00

Заточувальник
Зар. пл. 2 000,00
Слюсар-інструментальник

 Зар. пл. 1 800,00
Полірувальник 

(механічне 
оброблення металів)

 Зар. пл. 2 200,00
Фрезерувальник

Зар. пл. 2 100,00
Верстатник широкого профілю

Зар. пл. 1 800,00
Оператор верстатів 

з програмним керуванням
Зар. пл. 1 500,00
ПАТ КрТЗ «КОНСТАР» ( 0 5 6 ) 4 0 4 -

06-22,(056)409-32-29
Механік з ремонту транспорту

Зар. пл. 2 200,00
Електрослюсар (слюсар) 
черговий та з ремонту 

устаткування
Зар. пл. 2 000,00  

ПАТ Криворіжхліб. (056)404-36-75
Машиніст екскаватора

Зар. пл. 2 500,00
Фахівець

Зар. пл. 3 000,00
Інженер-будівельник

Зар. пл. 2 000,00
ПАТ ХайдельбергЦемент Україна 

(056)404-45-25,(056)404-44-70
Арматурник 

(будівельні, монтажні й ремонт-
но-будівельні роботи)

Зар. пл. 2 000,00
Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій
Зар. пл. 1 700,00

Лицювальник-плиточник
Зар. пл. 1 800,00

Штукатур
Зар. пл. 1 800,00

Електрослюсар 
будівельний

Зар. пл. 1 700,00
Бетоняр

Зар. пл. 1 800,00
Виконавець робіт

Зар. пл. 2 000,00
Монтажник 

з монтажу сталевих 
та залізобетонних 

конструкцій
Зар. пл. 1 800,00

Електрогазозварник
Зар. пл. 1 800,00

Маляр
Зар. пл. 1 800,00
ПАТ «Криворіжжитлобуд» (056) 

409-49-70
Викладач 

професійно-технічного 
навчального закладу

Зар. пл. 551,00  
ПО ППТНЗ Автотехшкола (0564) 51-
11-22

Штукатур
Зар. пл. 2 500,00

Маляр
Зар. пл. 2 500,00

Лицювальник-плиточник
Зар. пл. 2 500,00

Бетоняр
Зар. пл. 3 000,00

Муляр
Зар. пл. 2 500,00

газозварник
Зар. пл. 2 500,00

Електрик дільниці
Зар. пл. 2 500,00

Монтажник 
гіпсокартонних конструкцій
Зар. пл. 2 500,00
ПП «ВІРА» (0564)90-04-31

Машиніст крана 
(кранівник)

Зар. пл. 1 800,00
Машиніст екскаватора

Зар. пл. 1 800,00
Машиніст бульдозера 

(будівельні роботи)
Зар. пл. 1 800,00

Машиніст крана автомобільного
Зар. пл. 1 800,00
ПП «МЕХБУДТРАНС» (0564) 92-94-50

Машиніст бульдозера 
(гірничі роботи)

Зар. пл. 4 100,00
ПП «ТРАНСБУД КР» (0564) 71-50-55

Охоронник
Зар. пл. 1 300,00
ПП Бастіон-К. (056) 404-96-90

Слюсар-електрик 
з ремонту та обслуговування 
вантажопідіймальних кранів 

і машин
Зар. пл. 1 102,00  

ПП Бетсі (056)409-12-56
Провізор

Зар. пл. 1 600,00
Фармацевт

Зар. пл. 1 500,00  
ПП Гален. (056) 440-18-23, (056) 
404-40-57

Налагоджувальник 
устаткування у виробництві  

харчової продукції
Зар. пл. 1 660,00

Апаратник пастеризації 
(молочне виробництво)

Зар. пл. 2 480,00
Оператор автомата для розли-

вання молочної продукції 
у пакети та плівку

Зар. пл. 1 368,00
Машиніст 

холодильних установок
Зар. пл. 1 900,00

Апаратник 
виробництва кисломолочних 

та дитячих молочних продуктів
Зар. пл. 2 480,00

ПРАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМО-
ЛОКОЗАВОД № 1» (0564) 27-18-35

Пекар
Зар. пл. 1 341,00  

ПСК «ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК» 
М.КРИВОГО РОГУ ДОСС ( 0 5 6 ) 4 0 9 -
07-28

Токар-розточувальник
Зар. пл. 2 130,00

Вибивальник відливок
Зар. пл. 1 382,00

Заливальник металу
Зар. пл. 1 233,00

Токар
 Зар. пл. 2 130,00

Начальник цеху
 Зар. пл. 9 827,00

Вогнетривник
Зар. пл. 1 800,00

Начальник дільниці
Зар. пл. 4 859,00

Довбальник
Зар. пл. 2 130,00

Токар-карусельник
Зар. пл. 2 130,00

Шліфувальник
Зар. пл. 2 130,00

Токар
Зар. пл. 4 500,00

Свердлувальник
Зар. пл. 2 130,00

Зуборізальник
Зар. пл. 2 130,00

Фрезерувальник
Зар. пл. 4 500,00
ПрАТ Криворізький завод гірничо-

го обладнання (0564)66-73-15
газорізальник

 Зар. пл. 2 000,00
Монтажник

Зар. пл. 2 000,00
Електрогазозварник

Зар. пл. 2 000,00
Покрівельник 

 сталевих покрівель
Зар. пл. 2 000,00
ТЗОВ Дніпроспецмонтаж (056) 

462-53-20
Монтажник 

з монтажу сталевих 
та залізобетонних 

конструкцій
Зар. пл. 2 000,00
ТЗОВ «ІНКОРПОРАЦІЯ» (0564) 90-

02-50
Муляр

Зар. пл. 1 700,00
Монтажник 

гіпсокартонних конструкцій
Зар. пл. 1 700,00

Електрогазозварник
Зар. пл. 1 700,00

Бетоняр
Зар. пл. 1 600,00

Лицювальник-плиточник
Зар. пл. 1 700,00
ТОВ «БУДПЛЮС» (056) 404-20-81

Асфальтобетонник
Зар. пл. 1 500,00
ТОВ «ВЕСТАШЛЯХБУД». (056) 409-

00-05,(056)493-84-49

Монтажник 
з монтажу сталевих 
та залізобетонних 

конструкцій
Зар. пл. 4 000,00  

Інженер-конструктор
Зар. пл. 3 000,00

Електрозварник 
ручного зварювання

Зар. пл. 4 000,00
ТОВ «МК-МОНТАЖ». (056)404-85-

62
Лікар-гінеколог 

для дітей та підлітків
Зар. пл. 1 556,00

Лікар-отоларинголог
Зар. пл. 1 556,00
Лікар-стоматолог-ортодонт
Зар. пл. 1 556,00

Лікар-ендокринолог
Зар. пл. 1 556,00

Лікар-стоматолог
Зар. пл. 1 556,00

Лікар-дерматовенеролог
Зар. пл. 1 556,00

Лікар-кардіоревматолог 
дитячий

Зар. пл. 1 556,00
Лікар-алерголог

Зар. пл. 1 556,00
Лікар-фізіотерапевт

Зар. пл. 1 556,00
ТОВ «МРІЯ МЕД – СЕРВІС» (0564) 

92-87-64
Електрогазозварник

Зар. пл. 1 200,00
Бетоняр

Зар. пл. 1 250,00
Монтажник 

з монтажу сталевих 
та залізобетонних 

конструкцій
Зар. пл. 1 200,00
ТОВ «НОВІ ЕЛЕКТРОСИСТЕМИ» 

(056)407-14-70
Покрівельник 

рулонних покрівель 
та покрівель із штучних мате-

ріалів
 Зар. пл. 1 800,00

Лицювальник-плиточник
Зар. пл. 1 800,00

Електрогазозварник
Зар. пл. 1 800,00
ТОВ «ПРОМЕТЕЙ» (0564)92-55-51

Машиніст екскаватора
Зар. пл. 3 000,00

Машиніст 
навантажувальної машини
Зар. пл. 3 000,00  

ТОВ «ХАЙДЕЛЬБЕРГГРАНІТ УКРАЇНА» 
(056)778-60-28

Бетоняр
Зар. пл. 1 102,00  

ТОВ «Цемент» (056)404-44-97
Монтажник будівельний

Зар. пл. 1 500,00
ТОВ Діабаз (056)440-00-55

Машиніст бульдозера 
(гірничі роботи)

 Зар. пл. 2 763,00
ТОВ Екоспецтранс. (0564)92-07-

53, (0564) 92-27-32
газорізальник

Зар. пл. 1 900,00
Монтажник 

зовнішніх трубопроводів
Зар. пл. 1 900,00

Електрозварник 
ручного зварювання

Зар. пл. 1 900,00  
ТОВ Енерготехбуд (056)404-49-61

Електрогазозварник
Зар. пл. 1 380,00
ТОВ Керуюча компанія ДОМ.КОМ 

(056)409-05-50, (056)404-41-60
Косметик

Зар. пл.  1 102,00 
ТОВ «ЛД-ЄВРОМАРКЕТ» (0564) 90-

05-90
Токар

Зар. пл.  3 500,00
ТОВ Укр-Контакт (056)404-29-45

Майстер з ремонту технологіч-
ного устаткування

 Зар. пл.  2 500,00 
ТОВ Трейдінг КМ (0564) 27-88-98.

Землекоп
 Зар. пл. 1 300,00 
ТОВ Торгово-промислова компа-

нія Памір (056) 410-04-02
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g Жажда учебы

«Прошу сообщить…»
Уже пятый месяц немцы обтесывали 

своими «кирзаками» криворожские 
мостовые. Однако не как хозяева-завое-
ватели, а те, кто по международным кон-
венциям имел статус военнопленного. 
Серые шеренги медленно брели по брус-
чатке к местам, где вчерашние оккупанты 
замаливали свои грехи на стройках Крив-
басса. Пятый месяц город жил мирной 
жизнью. Именно к этому времени отно-
сится и этот документ эпохи. Письмо от 
Константина Голячко датируется 17 мая 
1944 года. Вот о чем пишет автор:

«г. Кривой Рог, ул. К. Маркса, 73.
Директору КГРТ.
Сообщаю, что ответ от Вас на мое пись-

мо я получил. Теперь прошу, как можно 
побыстрее, сообщить мне о занятиях и 
условиях подготовительных курсов Кри-
ворожского горнорудного техникума.

Так, чтобы я мог точно надеяться на то, 
чтобы мне дали отпуск для выезда на за-
нятия.

Жду ответа.
Ст. Колачевского, р-к им. Ленина, посе-

лок Романовка, 23.

Голячко Константину Фотиевичу».
Чьей-то волевой рукой написано: «Со-

общить, что группа начнет работать с 
01.06».

Завидная жажда учебы…

g Повернення імені

Брати Кулішови.  
Першим загинув старший
Поміж ними двадцять років різниці. Стар-
ший брат міг за віком стати батьком мен-
шому. За старого режиму родини були 
багатодітними і така вікова різниця вважа-
лася нормою. 

Брати Кулішови з такої самої «старорежимної» сім’ї. 
Уродженці с. Червона Україна Софіївського району, а 
старший брат Дмитро (1906) в юності відшукав свою 
долю в Кривбасі.  І сімейну, і професійну. Видобував руду 
на копальні ім. Леніна. Після закінчення курсів майстрів 
прийняв видобувну дільницю, де працював майстром. 
Згодом за старшим братом до Кривого Рогу подалися се-
редній брат Василь та молодший Григорій (1926). Остан-
ній оселився в селищі ШУ ім. Карла Лібкнехта. Війна його 
застала учнем гірничопромислової школи рудника.

Брат Дмитро не встиг евакуюватися. На шахті його 
знали як стахановця та ударника. Доброзичливі сусіди 
радили виїхати за місто. Дмитро Кулішов саме так і вчи-
нив. Роки окупації провів в одному з сіл Софіївського ра-
йону. Як тільки підійшли наші, прибився до польового військкомату. Стояв грудень 
1943 року. Червоноармійські шинелі одягли два брати. Він, Дмитро, і Василь. Обоє 

стали бійцями 146-го гвардійського 
стрілецького полку 48-ї гвардійської 
стрілецької дивізії. Вона стане Криво-
різькою, але вже без старшого з братів 
Кулішових. Дмитро загинув 21 лютого 
1944 року в бою на вулицях Кривого 
Рогу. Своїм життям він врятував по-
раненого брата Василя.

Молодший Григорій пережив окупа-
цію в селищі ім. К. Лібкнехта. Уникав 
облав і дочекався своїх. Нам відомо, 
що Григорій Кулішов воював у складі 
698-го стрілецького полку 146-ї стрі-
лецької дивізії. Стрілець-червоноар-
мієць. Визволяв Прибалтику. Невже 
заради того, аби теперішні правите-
лі трьох республік називали борців з 
фашизмом окупантами? А тіло укра-
їнця Григорія Кулішова прийняла лат-
війська земля. Він загинув 20 жовтня 
1944 року. 

У деяких документах часів війни 
брати Кулішови названі як Куліші. 
Дочка Дмитра Федоровича тільки на-
весні 2012 року довідалася нарешті, де 
похований її батько. Виявляється, там, 
де меморіал, що по вулиці Постишева 
в Дзержинському районі.

g Старе фото

7-й ударний
У 30-х роках навіть навчальні заклади називали на честь каральних органів. Ось і Криво-

різький гірничий технікум не був винятком. Носив ім’я ДПУ. Це всесильне на ті часи відомство – 
Державне політичне управління. В ньому сконцентровувалася вся каральна влада СРСР. Дивний 
напис на цій фотографії: 7-й ударний курс. Невже в технікумах навчалися такий тривалий час? 
Навіть на рік більше, ніж у медиків. Повертаємо історії образи цих студентів та викладачів. 
Може, хтось впізнає своїх рідних. Існували ж інші примірники цієї фотографії.

g Спекотне літо

Рятує прохолода
Широкий наш Інгулець. Щоправда, його верхів’ю міць забезпечує штучна дамба. Ті, хто від-

почиває біля цієї водної гладі, радіють її величі. Ось і ці хлопці дружно пірнають у воду. Вабить 
прохолода. Спека на берегах. Це тільки маленький «клаптик» мальовничого Карачунівського 
водоймища. Велике воно і, здається, неосяжне. Легендами оповиті ці береги і води. Може, 
хтось із цих хлопців знає про них, а поки вони радіють веселій дружній компанії та водній 
бистрині.Кулішов Григорій Федорович.

Кулішов  
Дмитро Федорович.

g Затишний куточок

Студентське життя
Подивіться на це фото. Багато хто пригадає свою студентську юність. Золоті роки, чи не 

правда? Про них, часом і важких, а світла-таки пам’ять зберігається. 
Побут звичайний, без прикрас і надлишків. Те покоління прагнуло знань. Саме воно успішно 

будувало країну, і Кривий Ріг насамперед. Скромні ліжка, стіл на двох. Багатьом це здавалося 
раєм. Головне – здобути освіту. А щодо портретів вождів над ліжками – данина традиціям. За-
раз студенти засипають під кримінальні серіали, де кров ллється і людей вбивають, як тварин.
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Споживач

g Зверніть увагу

Сир чи сирний продукт?
Назва подібна – різниця величезна
Як вибрати високоякісний твердий сир? 
останнім часом це запитання хвилює бага-
тьох. особливої актуальності воно набуло 
на тлі недавнього «сирного конфлікту», 
який розгорівся між україною та росією.

Дивіться,  
що купуєте

Найперше правило, яке 
варто пам’ятати спожи
вачеві: потрібно переко
натися, що купуєте саме 
сир, а не сирний продукт. 
Адже йдеться про дуже 
істотну різницю в техно
логії виготовлення і вели
ку різницю в ціні.

Як молочну сирови
ну при виробництві сиру 
використовують моло
ко коров’яче незбиране 
не нижче першого сор
ту; молоко знежирене й 
вершки, отримані з мо
лока коров’ячого; молоко 
знежирене й вершки сухі. 
Продукт сирний відріз
няється від сиру тим, що 
при його виробництві до
зволяється часткова замі
на молочної сировини не
молочною.

Щоб унеможливити 
фальсифікування сирів 
традиційного асортимен
ту, заборонено присвою
вати новим видам сирів 
традиційні назви, а та
кож використовувати їх 
назви з додаванням окре
мих слів, наприклад, «Но

вий», «Екстра», «Прима», 
«Люкс» тощо.

До традиційного асор
тименту належать загаль
новідомі назви сирів. На
приклад, «Російський», 
«Гол ландський», «Ко
стромський» тощо. їх ви
готовляють лише за між
державними стандартами 
– ГОСТ і національними – 
ДСТУ. Адже, якщо змінити 
рецептуру цієї продукції, 
це буде вже зовсім інший 
сир, ніж очікує покупець – 
подібне дублювання назви 
призведе до введення спо
живачів в оману.
Пальмова олія – 
не молоко

Однак підприємство 
може виготовляти твер
ді сири й за технічни
ми умовами – ТУ. їх роз
робляє сам виробник у 
разі, якщо на новий вид 
продукції взагалі не іс
нує державних стандар
тів, або ж якщо йому по
трібно розширити асор
тимент продукції, запро
вадити новітні розробки, 
вдосконалити техноло
гічний процес, пакуван
ня і таке інше. Напри

клад, якщо виробник має 
намір випускати сир з но
вою спецією, розфасува
ти його у вигляді фігурок 
чи використати ще якусь 
новітню технологію ви
робництва, то йому до
ведеться розробити влас
ні технічні умови. Але ви
моги, які закладають у 
технічні умови, повинні 
бути не нижчими, ніж ті, 
що передбачені держав
ними стандартами. Що ж 
стосується продуктів сир
них, то вони призначені 
для споживачів із низь
кою купівельною спро

можністю, адже повинні 
вартувати значно дешев
ше, оскільки виготовлені 
за здешевленою техноло
гією. Як немолочну сиро
вину, зазвичай, викорис
товують сумнозвісну гід
рогенізовану пальмову чи 
кокосову олію.

На жаль, враховуючи 
погану обізнаність спо

живачів, продукт сирний 
не завжди продають де
шевше, а подекуди всіма 
можливими способами 
торговельники намага
ються видати його за сир. 
Йдеться про продукцію, 
яка розфасована шматоч
ками. На ній, як прави
ло, немає позначки, що це 
– продукт сирний. У кра
щому разі можете поба
чити абревіатуру «СП», 
яку чимало покупців ро
зуміють, як «спільне під
приємство». Більше того, 

шматочки розфасованого 
сирного продукту часто 
розкладають прямісінь
ко на цілій головці сиру 
й покупець думає, що ку
пує сир. Тому, якщо хо
чете, щоб вас не ошука
ли, не соромтеся попро
сити відрізати шматочок 
від цілої головки сиру, де 
є відповідне маркування.

Визначить  
лабораторія

Не забудьте подивитися 
на термін придатності. На 
розфасованих шматоч
ках, зазвичай, ставлять 
дату фасування, тому ви
значити його реальну 
«свіжість» досить важко. 
В усякому разі слід пере
конатися, що продукт не 
має неприємного запаху 
та слідів плісняви.

Що стосується інших зо
внішніх «ознак» вибору ви
сокоякісного сиру, про які 
можна прочитати в бага
тьох Інтернетвиданнях, то 
це не більше, ніж вигадка.

Річ у тім, що тепер хі
мічна промисловість дося
гла таких висот, що навіть 
досвідчені дегустатори не 
можуть вирізнити високо
якісний сир від фальсифі
кату лише за смаком і зо
внішнім виглядом. Барв
ники, ароматизатори та 
смакові добавки дозво
ляють надати продукту, в 
якому немає жодної кра
плини молока, ознак сві
жого високоякісного сиру 
з отворами будьякого ді
аметру та «сльозинками». 
Вивести таких шахраїв на 
чисту воду можна лише 
шляхом лабораторних до
сліджень.

g на замітку

У хліба – 
картопляна 
хвороба
Мабуть, ви помічали, 
як інколи внаслідок 
тривалого зберігання 
білий хліб набуває 
неприємного запаху, 
схожого на фрукто-
вий, перетворюється 
на липку масу, що 
тягнеться «нитками». 
Це ознака так званої 
картопляної хвороби.

Породжують її бактерії, 
які оточують нас постійно. 
Спори картопляної палички 
можуть «жити» в борошні, а 
проявляється хвороба у вже 
готовому хлібі за сприятли
вих для них умов. Для цього 
потрібні вологість, темпера
тура плюс 2530°С та низь
ка кислотність. Власне, жит
ній хліб тому й не хворіє, що 
в нього кислотність вища. 
Проявляється ця хвороба 
через 24 години після випі
кання хліба.

Наслідки вживання хлі
ба, ураженого картопляною 
хворобою, не дуже страш
ні. Важкого отруєння бути 
не може, а от розлад шлун
ка – так.
Щоб уникнути  
цієї прик рості,  
досить дотримуватися  
правил зберігання хліба

1 Варто пам’ятати, що  
термін зберігання 

жит ньопшеничного хліба 
36 годин. Тому купуйте хлі
ба рівно стільки, скільки мо
жете з’їсти за день.

2 Хліб бажано зберіга
ній у дерев’яній хліб

ничці. Приблизно раз на 
тиждень її треба протирати 
всередині оцтом. Він є до
брим засобом проти карто
пляної хвороби.

3 Взагалі вона дуже за
разна: якщо в хлібни

цю або мішечок, у якому ле
жав «хворий» хліб, покласти 
свіжий буханець, то хлібина 
обов’язково захворіє.

4 Картопляна хворо
ба може передавати

ся через руки, які тримали 
зіпсований хліб.

5 Не можна тримати 
разом житній і пше

ничний хліб. Поліетилено
ві мішечки – не найкраще 
місце для зберігання. У них 
створюються термостатні 
умови, сприятливі для роз
витку картопляної хвороби.

6 Якщо все ж хочете 
покласти хліб у мі

шечок, тримайте його в хо
лодильнику. Там він збере
жеться найдовше.

Підготувала Тетяна СПичаК.

Відповідно до національного стандарту України – ДСТУ, 
сир – це білковий молочний продукт, 
отриманий внаслідок зсідання молочної 
сировини (молока) під дією молоко зсі-
дальних ферментів, закваски (заква-
шувального препарату), або впливу 
фізико-хімічних чинників, без 
повної чи часткової заміни 
жодної зі складових частин 
молочної сировини.

Перевіряємо на свіжість
Як у домашніх умовах переві

рити свіжість яєць? У цьому до
поможе солона вода (80 г солі 
розчинити в 1 л води).

Якщо яйце опустилося на дно 
посудини, минуло 7 днів від 
часу, коли курка знесла це яйце. 
Якщо лягло на дно під кутом 45 
градусів – яйцю 710 днів. Якщо 
стоїть вертикально – йому 11
12 днів. Якщо плаває – 1218 
днів.

Якщо тупий кінець здіймаєть

ся над поверхнею води – яйцю 
понад 18 днів.
Що розповідає  
штамп на яйці

червоний штамп – дієтич
не яйце (від 1 до 7 днів), на ньо
му має бути позначена категорія 
і дата сортування.

Синій штамп – столові яйця 
(від 7 до 25 днів), має бути позна
чена категорія.

«Д» – найвища, добірна кате
горія (маса одного яйця стано

вить не менш як 66 г).
«1» – перша категорія (одне 

яйце важить не менш як 55 г).
«2» – друга категорія, вага 

яйця не менш як 45 г.
«Дрібні» – найнижча ка

тегорія яєць, найменші за 
розміром.

Яйця можуть зберігатися 
до 120 діб у холодильнику за 
температури від 0 до 2 °С і від
носній вологості повітря 8588%.

За температури 2,5°С яйця за
морожуються і розтріскуються.

Яйця з пошкодженою шкара
лупою зберігають на птахофа
бриках за температури не вище 
ніж +10°С і відносній вологості 
75% не більш як добу.

Тест на справжність
маСло. Якщо розтопити шматочок 

масла в теплій горілці, напій не повинен за
барвитися. За допомогою фарби шахраї іно
ді приховують домішки різних жирів і речо
вин, які збільшують вагу вершкового масла.

молоКо. Крапля жирного молока не 
розтікається, якщо капнути його на ніготь. 
Добре молоко відрізняється густим чисто
білим кольором. Розведене молоко має бла
китнуватий відтінок.

СмеТана. Свіжа сметана однорідна і 
густа, білого чи жовтуватого кольору, з кис
луватим смаком. На поверхні мороженої чи 
відталої сметани утворюється сироватка, а 
сама вона стає з грудками і гірчить.

Кава. Киньте чайну ложку меленої кави 
в склянку з водою, і якщо в каві є домішки 
(жито, ячмінь, жолуді, морква, боби, цико
рій), їхні часточки швидко осядуть на дно.

Як визначити  
свіжість олії?

Візьміть з полиці 
пляшку з олією і поди-
віться на світло. Якщо ви 
побачите осад на дні або 
олія буде трохи каламут-
ною, значить, вона про-
строчена. Олія не любить 
повітря і світла, тому кра-
ще всього купувати її в 
темних скляних пляшках. 
Відкриту пляшку з олією 
краще всього зберігати в 
холодильнику – там тем-
но і холодно, а значить, 
продукт не буде окислю-
ватися.

Соняшникове насіння, 
сою та ріпак віджимають 
не один, а кілька разів. 
Найбільше цінується олія 

першого віджиму – в ній 
багато корисних речовин 
і вітамінів. Олія другого 
віджиму дешевша – вона 
звичайно йде на вироб-
ництво рафінованої олії. 
Всі рафіновані, дезодоро-
вані олії схожі, як брати-
близнюки. Цим користу-
ються недобросовісні ви-
робники. У пляшці з напи-
сом «Соняшникова» або 
«Оливкова» цілком може 
виявитися дешева паль-
мова або рапсова олія.

Яєчна експертиза
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За матеріалами інтернет-видань.

Наша кухня

Але, на жаль, ягідний се-
зон триває недовго – не 
встигнеш наїстися. А ще ж 
на зиму запастися потріб-
но! Не хвилюйтеся: смак 
ягід і фруктів можна відчу-
ти і в осінньо-зимовий пері-
од. Варто тільки правильно 
скористатися тим, що дає 
нам природа.

Найкращим способом 
збереження поживних влас-
тивостей і смакових якостей 
швидкопсувних ягід і фрук-
тів багато господинь вважає 
заморожування. Був час, 
коли влітку всі тільки те й 
робили, що консервували, 
сушили плоди і варили ва-
рення. Але з появою холо-
дильників з великими мо-
розильними камерами все 
більше господинь ягоди і 
фрукти заморожують.

У чому цінність?
• При правильному замо-

рожуванні та дотриманні 
умов зберігання заморожені 
ягоди та фрукти практично 
завжди зберігають природ-
ний смак і аромат.

• Поживна цінність ягід і 
фруктів знижується не на-
багато.

• Замороження не впли-
ває на зміст водорозчинних 
вітамінів в ягодах і фруктах.

• Вміст вітаміну С в замо-
рожених ягодах і фруктах 
лише незначно знижується.

• Якщо порівнювати за-
морожені ягоди і фрукти зі 
свіжими, але не сезонними 
(наприклад, полуниці, що 

взимку продають у супер-
маркетах), за харчовою цін-
ністю переважатимуть за-
морожені.

Основні вимоги
• Ягоди і фрукти, які пла-
нуєте заморожувати, по-
винні бути стиглими.
• Не допускаються пере-
стиглі плоди, пошкоджені 
або гнилі.
• Ідеальні ягоди для за-
морожування ті, що були 
зібрані не пізніше, ніж за 
2 години до «відправлен-
ня» в морозильну камеру. 
Саме вони гарантують ви-
соку якість продукту.
• Всі зібрані ягоди і фрук-
ти сортують, по можли-
вості групуючи за розмі-
рами і ступенем стиглості.
• Ягоди і фрукти оббира-
ють від непотрібних час-
тин: плодоніжок, листя, 
насіннєвих гнізд.
• Слід бути обережними 
з м’якими і ніжними яго-
дами, такими як малина, 
полуниця, ожина і поді-
бними, щоб не пошкодити 
їх. У деяких випадках такі 
ягоди можуть бути замо-
рожені з плодоніжками, а 
очистити їх уже після роз-
морожування.
• Перед заморожуванням 
ягоди і фрукти промива-
ють, потім просушують. 
Можна робити це на па-
перових або бавовняних 
рушниках, обережно ви-
кладаючи ягоди по всій 
площі.

• Для того, щоб ягоди ви-
сохли швидше, зверху на 
них можна покласти такий 
же чистий рушник, який до-
поможе увібрати непотріб-
ну вологу.
Способи  
заморожування

Ягоди і фрукти у звичай-
ній морозильній камері 
можна заморожувати кіль-
кома способами.

Розсипом. Підготовле-
ні ягоди розкладають тон-
ким шаром на піднос, сито, 
по дну широкої посудини 
і ставлять в камеру для по-
переднього заморожування. 
Через 2-3 години (можна і 
раніше, залежно від того, 
яку температуру підтримує 
ваш тип холодильника) за-
морожені ягоди дістають, 
пересипають в поліетилено-
ві кульочки або в герметич-
ні посудини для подальшо-
го зберігання в морозильній 
камері.

Таким способом заморо-
жують ягоди, які можуть 
«пустити сік». Якщо їх замо-
рожувати одночасно в паке-
ті, то є ймовірність того, що 
вони «злипнуться».

Масове заморожуван-
ня. Порцію ягід або фрук-
тів кладуть у кульок або 
посудину і заморожують. 
Цей варіант підходить для 
смородини, горобини, го-

лубики, журавлини, аґрусу, 
абрикосів, черешень, інших 
досить твердих ягід.

У цукрі. Перед заморо-
жуванням у посудину, яка 
герметично закривається, 
пошарово кладуть ягоди 
і цукор пісок. Після цього 
посудину ставлять у моро-
зильну камеру для заморо-
жування і зберігання.

У цукровому сиропі. За-
мість цукру-піску викорис-
товують сироп. Його ва-
рять у співвідношенні 1:2 
або 1:3 (цукор і вода). Чим 
концентрованіший цукро-
вий сироп, тим повільніше 
йде процес заморожування. 
Ягоди кладуть у посудину, в 
яку потім вливають цукро-
вий сироп. Замість води при 
приготуванні сиропу можна 
використовувати натураль-
ний сік (не обов’язково з тих 
плодів, які ви заморожуєте).

Заморожування соку або 
пюре з ягід і фруктів. Готу-
ють сік будь-яким із доступ-
них методів (соковижимал-
ка, перетирання через сито, 
наприклад, ягід малини, 
ожини), додають цукор, пе-
ремішують до розчинення і 
наливають у посудини, які 
ставлять у морозильну ка-
меру.

g Згодиться

Правила зберігання 
і розморожування

Заморожувати можна практично всі ягоди: абрикоси, аличі, 
брусниці, винограду, вишні, черешні, лохини, ожини, суниці, 
полуниці, журавлини, калини, аґрусу, малини, морошки, облі-
пихи, горобини, смородини, сливи, шовковиці, чорниці, черемхи.
З фруктів допускається заморожування яблук, груш. Також 
можна заморожувати кавуни та дині. Тому з досить широкого 
асортименту шляхом проб можна вибрати ті плоди, які будуть 
максимально задовольняти ваші потреби.

g Без таємниць

Улітку заморозили – 
взимку як знайшли! 1Щоб заморожені яго-

ди та фрукти займали 
менше місця, їх зберіга-
ють переважно в брике-
тах або поліетиленових 
мішечках. Сформува-
ти прямокутні брикети 
дуже легко: при замо-
рожуванні продукти в 
пакеті поміщають у спе-
ціальні форми. Як форму 
можна використовувати 
розрізані пакети від соку, 
тару для зберігання про-
дуктів. Після заморожу-
вання брикет просто ви-
ймають з форми.

2 Для заморожених 
ягід і фруктів бажано 

використовувати окре-
мий ящик у морозильній 
камері. Тоді ви будете 
впевнені, що ваші «ві-
тамінні» запаси не на-
будуть запаху морської 
риби або пряних трав, 
які лежать поруч.

3 З цією ж метою кож-
ну порцію продукту 

потрібно герметично 
упаковувати: або в спеці-
альні посудини з криш-
ками, або ж у зав’язаний 
кульок. Також погано 
упаковані заморожені 
ягоди та фрукти можуть 
віддавати вологу, яка 
буде конденсуватися на 
стінках морозильної ка-
мери. А це призведе до 
частішого відключення 
холодильного агрегату 
для відтанення стінок.

4Ідеальним фасуван-
ням для ягід і фрук-

тів будуть порції, розра-
ховані для використання 
на один раз.

5Якщо заморожених 
продуктів багато, то 

на кожній порції мож-
на прикріпити етикетку 
з датою упаковки та її 
вмістом. Це дозволить 
вам краще орієнтувати-
ся серед запасів. Термін 
зберігання в морозиль-
ній камері більшості ягід 
і фруктів – 10-12 місяців.

6Ягоди і фрукти мож-
на використовувати 

замороженими, напри-
клад, для компотів і ки-
селів, начинок для пиро-
гів, вареників і пиріжків 
(тоді соку менше і про-
стіше готувати). Для ін-
ших цілей потрібно роз-
морозити продукти.

Розморожування у 
мікрохвильовій печі: 
плюс – досить швидко; 
мінус – втрачається ве-
лика кількість соку і ко-
рисних властивостей.

Ро зморож ув ання 
при кімнатній темпе-
ратурі: плюс – швид-
кість розморожування 
середня, 2-3 години; 
мінус – збільшуються 
втрати вітаміну С, соку, 
прискорюється ріст мі-
крофлори.

Розморожування на 
нижніх полицях холо-
дильника: плюс – мак-
симальне збереження 
корисних властивостей; 
мінус – при температурі 
+4°С це займе 5-8 годин.

Якщо ви все пра-
вильно зробите, то смак 
свіжих ягід і фруктів у 
холодну пору року буде 
вам гарантовано!

Сонячні літні дні, крім відпочинку та гарно-
го настрою, дарують нам незабутні відчуття 
смаку й аромату свіжих ягід і фруктів. Солодкі 
полуниці, соковиті вишні, оксамитові персики 
наповнені енергією і вітамінами.

g Кращі рецепти від читачів

Хоча цю страву вже давно ого-
лосили своєю національною гор-
дістю італійці, та з’явилася піца в 
Древній Греції. Там, за свідчення-
ми істориків, уперше придумали 
спекти круглий плаский хлібець 
та покласти на нього зверху мас-
ло, прянощі та інші інгредієнти. 
Судячи по кількості піцерій у 
нашому місті, криворіжці не не-
хтують можливістю покуштувати 
цей смаколик. З огляду на це, Ма-
рійка В’юн пропонує приготувати 
одразу декілька варіантів піци на 
кухні «ЧГ».

Для українців піца – звичайно, 
вже не екзотика. Але ми знаємо, 
що досить внести до відомого, 
традиційного рецепту щось но-
веньке і несподіване – ось вам і 
оригінальна страва. З піцою це 
зробити надзвичайно просто. 
Треба тільки змінити склад на-
чинки.

На всі смаки піца

Підготувала Анна РодічКінА. 

Кругла, страшенно калорійна, та не менш від того 
смачна. Це – піца. Сьогодні в нашій постійній ру-
бриці піде мова саме про неї. Це одна з улюблених 
страв нашої читачки Марії В’юн. Саме такий рецепт 
вона і надіслала на конкурс «чГ». Марія – активна 
дівчина, котрій постійно не сидиться на місці. Вона 
працює тамадою, влаштовує свята дітлахам. Любов 
до піци в неї почалася з першого шматочка.

Анекдот у тему
– На скільки шматочків порізати 
вашу піцу? – запитує офіціант у від-
відувача. – На вісім чи дванадцять?
– Звичайно, на вісім. Дванадцять я 
не з’їм!

отже, 
готуємо 
Марійчину 
піцу.

Що треба?
Для тради-

ційного тіста: 
250 мл води, 30 г дріжджів, 1/2 пач-
ки (125 г) маргарину, 500 г борошна.

Начинка традиційна: за смаком 
– гриби, відварене куряче філе, 
шматочки ковбаси, ананаси, по-
мідори, перець, петрушка, кетчуп, 
майонез, твердий сир.

готуємо традиційну піцу
Замішуємо тісто. Нарізаємо 

гриби, філе, ковбасу, ананаси, по-
мідори, перець. Викладаємо тісто 
на змащене деко. Тепер змазуємо 
все добре кетчупом з додаванням 
невеликої кількості майонезу (за 
бажанням). Зверху викладаємо 

нашу начинку та посипаємо на-
тертим сиром. Сир можна на-
терти наприкінці, перед самим 
завершенням приготування. 
Прикрашаємо петрушкою.

Традиційну піцу Марія іноді 
запікає і в сковорідці. Тоді ця стра-
ва виходить нашвидкуруч. Для 
цього радить робити дещо інше 
тісто: 4 ст. ложки майонезу, 4 ст. 
ложки борошна, 1 яйце. Тісто буде 
дещо рідке, але так має бути. Його 
викладаємо на змащену сковорід-
ку, потім зверху змазуємо томат-
ною пастою або кетчупом і знову ж 
– викладемо традиційну начинку. 
За 10 хвилин піца буде готова.

Солодка піца
Для тіста оригінальної піци: 

500 г борошна, 20 г дріжджів, 200 г 
масла, 5 яєць, 200 г цукрової пу-
дри, лимон (цедра) – 1 шт., сіль.

Начинка оригінальна: горіхи ке-
дрові, цукати, яблука, родзинки.

готуємо солодку піцу
Для оригінальної піци вбиваємо 

1 жовток до масла, збиваємо до 
кремоподібної маси, знову додає-
мо жовток – і так до 5. Туди дода-
ємо цукрову пудру, розбавлені те-
плою водою дріжджі, сіль та добре 
просіяне борошно. Місити 5 хви-
лин, а тоді додати 5 добре збитих 
яєчних білків та цедру лимона. Все 
гарно перемішати. На змащену 
форму викладаємо тісто. Відправ-
ляємо його на 25 хвилин у розігріту 
духовку. Витягнувши, швидко на-
кладаємо начинку й далі ставимо 
на 15-20 хвилин у духову шафу. Го-
тову страву «причепурити» цукро-
вою пудрою.
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Віддача від дачі

g Для садівника

Відплодоносили. Що далі?
чимало садівників після збирання вро-
жаю полуничним грядкам приділяють 
менше уваги. Це неправильно, бо рослина 
вже починає формувати бруньки наступ-
ного врожаю й активно накопичує пожив-
ні речовини.

Турбується вона й про 
розмноження свого роду 
– «відпускає вуса». Але їх 
залишають лише на ма
точних кущиках, вибра
них для вирощування 
розсади. З усіх інших не
гайно видаляють, бо ро
зетки, що на них утво
рилися, в наступному 
році високого врожаю 
не дадуть, проте активно 
«п’ють» воду і «відбира
ють» поживні речовини у 
плодоносних кущів – фак
тично стають бур’янами. 
Своєчасне видалення ву
сів сприяє додатково
му збільшенню плодо
вих бруньок та зміцненню 
рослин у рядках. 

Улітку проти борош
нистої роси полуниці 
застосовують перепріле 
сіно та коров’як.

Спершу готують роз
чин: 1 кг коров’яку чи пе
репрілого сіна заливають 
3 л води, настоюють 5 го
дин і проціджують. Цим 
розчином і обприскують 
рядочки. Результати бу
дуть кращими, якщо на
стоювання триває три 
дні. Але в такому разі до 1 
частини розчину додають 
ще 3 частини води. Об
прискувати краще увече
рі з інтервалом 7 днів.

Для боротьби із сунич
ним довгоносиком нарі
зають 100 г свіжого або 

50 г сухого червоного 
стручкового перцю, зали
вають 1 л води і кип’ятять 
протягом години, а потім 
настоюють 2 доби.

Якщо ви помічаєте, що 
листочки на полуниці по
чали зморщуватися, стали 
щільнішими, знайте – це 
робота суничного кліща. 
Шкідник настільки дріб
ний, що побачити його 
можна тільки через деся

тикратну лупу. Дорослий 
має довжину 0,20,25 мм.

За вегетаційний пері
од самка дає 4 поколін
ня. Яйця вона відкладає 
в молоді, ще не достат
ньо розвинені листки. 
Личинки, що виходять 
із яєць, висмоктують 
сік, внаслідок чого лист
ки зморщуються і відми
рають. Врожайність ягід 
значно знижується.

З появою нових рослин 
кліщі переходять й на них 
і продовжують свою шко
дочинність. Найбільш ін
тенсивно кліщ розмно
жується під час масового 
наростання молодих рос
лин влітку.

Заходи боротьби з ним 
такі. Відразу ж після зби
рання врожаю кущі су
ниці треба зрізувати го
строю сапкою на глибину 
1 см від поверхні грунту. 
Листки зібрати і спалити.

Добрі наслідки дає об
прискування рядочків 
1процентною колоїдною 
сіркою після збирання 
врожаю і ще через 25 днів 
по тому.

g Варто знати

Огіркам 
потрібна 
вентиляція

Щоб огірки не гнили, не 
вражалися шкідниками, кра
ще провітрювалися і запилю
валися, зробіть так. Поки па
ростки невеликі, натягніть 
уздовж грядки на невели
кій відстані від грунту дріт в 
12 ряди і в міру росту паго
нів перекидайте їх через дріт. 
Рослини не торкатимуться 
землі і краще провітрювати
муться.

Доброю профілактикою  
гриб  кових захворювань у огір
ків є вертикальне підв’язування 
кожної росли ни. Підв’язані 
огірки добре провітрюються, 
рівномірно за безпечені світлом 
і не зава жа ють рости один од
ному. Під в’язування огірків до
зволить також продовжити час 
плодоношення і в результаті зі
брати більший урожай.

Найпоширеніша хвороба 
огірків – борошниста роса. В 
основному вони уражують
ся нею в липнісерпні, коли 
рослини вже розрослися, і це 
утруднює їх провітрювання.

За перших ознак борошнис
тої роси потрібно максималь
но провітрити і просушити 
грядку і припинити полив на 
810 днів. Щоб верхній шар 
грунту швидше висох, його 
розпушують.

Добре допомагає проти бо
рошнистої роси старовин
ний народний спосіб – обпри
скування сироваткою. Нею 
можна обприскувати росли
ни, не розбавляючи цей про
дукт. Але якщо з якихось при
чин сироватки мало, або у вас 
великі грядки огірків, тоді її 
розбавляють у співвідношен
ні 3 частини сироватки на 7 
частин води. Для посилення 
ефекту добре додати на 10 л 
такого розчину 1 чайну ложку 
мідного купоросу.

g у саду

Урожай про себе заявив
урожай яблук і груш уже заявив про 
себе. З кожним днем плоди стають 
більшими. і якщо їх багато, то під 
цією вагою гілки починають гнутися 
до землі. Таке навантаження небез-
печне для дерев, особливо якщо їх 
крона формувалася стихійно або 
без належної уваги.

Перевірте, чи немає в кро
ні дерева гілок, що відходять 
під гострим кутом – менше 
45 градусів. Це найбільш не
безпечний дефект розвитку, 
що загрожує розломом.

Якщо вже сталося невели
ке розщеплення гілок, їх по
трібно відразу ж стягнути 
до початкового положення 
і міцно скріпити. Відлама
ні скелетні гілки практично 
не відновлюються, і дерево 
буде знівечене.

Якщо в кроні дерева ви
явлені слабкі місця або очі
кується суперурожай, кра
щим рішенням буде поста
вити підпори під гілками 
дерев. їх треба розташову
вати якомога ближче до кін
ців гілок, щоб ті не перело
милися в місцях зіткнення 
з опорою, і надійно зміцню
вати.

Опалі плоди яблук і груш, 

п о ш к о д ж е 
ні плодожер
кою або збиті 
вітром, не вар
то залишати на 
землі. Частину 
падалиці мож
на використовувати на пе
реробку, а хворі плоди не
обхідно знищити, щоб запо
бігти поширенню інфекції і 
розселенню шкідників.

При великих урожаях у 
плодових дерев листя іно
ді стає світлозеленим. Це 
ознака азотного голодуван
ня. У такому разі допоможе 
позакореневе підживлення 
сечовиною.

У середині літа також за
кладаються плодові брунь
ки – основа врожаю майбут
нього року. При цьому рос
линам необхідні достатнє 
живлення і вологість, тому 
їх поливають, розпушують і 

мульчують грунт.
Для підвищення зимос

тійкості дерев і стабільного 
плодоношення корисно під
живлювати їх калієм.

До кінця липня дерева за
звичай закінчують ріст, мо
лоді пагони дерев’яніють. 
До цього часу азотні під
живлення молодих плодо
вих дерев, які ще не плодо
носили, варто припинити і 
зменшити полив і розпушу
вання грунту в саду, щоб не 
викликати вторинного рос
ту пагонів і створити умо
ви для визрівання деревини 
та благополучної перезимів
лі дерев.

Підготувала наталя КоТиГорошКо.

g школа городника

Поливати ліпше рідко, але рясно
Поливати овочі ліпше 

рідко, але рясно. Якщо 
поливати часто, але не
достатньо, зволожується 
тільки верхній шар грун
ту і коріння не отримує 
вологи. При цьому на 
поверхні грунту утво
рюється кірка, яка пере
шкоджає потраплянню 

води і повітря у нижній 
шар грунту.

Щоби при рясному по
ливі на грядках не утво
рювалися калюжі, поли
вайте за кілька разів.

Простежте, щоб лист
ки не покривалися ви
митими часточками 
грунту.

Потреба овочевих 
культур в поливі різна.

особливо вимогливі 
до вологи редиска, сала
та, шпинат, капуста, ци
буля на зелень, кріп, се
лера. їх необхідно поли
вати 910 разів за сезон 
(через 45 днів) із загаль
ною нормою 40 л на 1 м2.

менш вимогливі огір
ки, цибуля на ріпку, час
ник, помідори, перець, 
баклажани, їм потрібно 
78 поливів за сезон (че
рез 67 днів) із загаль
ною нормою 35 л на 1 м2.

Ще менше вологи по
требують буряки, ка
бачки, морква, картопля, 

горох, квасоля, спаржа, 
ревінь. їм достатньо 56 
поливів за сезон із за
гальною нормою до 30 л 
на 1 м2.

Посухостійкі культури 
– гарбузи, кавуни, дині, 
кукурудза, їм вистачить 
поливів через 1518 днів 
при нормі 30 л на 1 м2.

   g До часу
Овочі  
потрібно  
підживити
Якщо на зелені з’явилася гусінь, знищити її 

можна відваром полину: 1 кг прив’яленої маси 
залити 2 л води, кип’ятити 10-15 хв., довести 
об’єм до 10 л і обприскати грядки.
Якщо влітку дощі випадають досить часто, 

то можуть завдати великої шкоди рослинам біла 
гниль огірків та сіра гниль суниці. Тут у пригоді 
стане звичайний попіл.
Суницю треба обпилювати попелом регу-

лярно, а от із огірками складніше. У найбільш 
уражені місця, зокрема міжколінні вузли, його 
слід втирати, а все інше – обпилювати. Якщо так 
зробити 3-4 рази, хвороба відступить.
Настій попелу (3 кг на 10 л води) допоможе і 

в боротьбі з колорадським жуком та його личин-
ками. Звичайно, ефект буде значно менший, ніж 
від отрутохімікатів, але при 3-4-разовому обпри-
скуванні можна досягти бажаного результату.
Не забувайте, що саме зараз треба піджи-

вити овочі. Капусту найкраще підживлювати пе-
ред утворенням качана, помідори, баклажа-
ни, перець – при масовому цвітінні й утворен-
ні плодів; огірки, кабачки, патисони – при появі 
3-4 справжніх листочків; столові буряки, моркву 
– після утворення 4-5 листочків.
Для підживлення огірків, патисонів, кабач-

ків варто використати місцеві добрива – гноївку, 
сечовину, пташиний послід, коров’як.
Перед внесенням гноївку розчиняють у 

4-5, сечовину-в 6-8, коров’як – у 8-10, а пташи-
ний послід - у 12-15 частинах води.
Підживлювати рослини найкраще, внося-

чи розчин органічних чи мінеральних добрив у 
рівчаки завглибшки 10-12 см у міжряддях. Від-
ром розчину можна підживити 8-15 м рядків 
або 10-12 рослин.
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Многие участники, составившие ее костяк, 
начинали еще в знаменитой команде КВН 
«Запорожье — Кривой Рог — Транзит». Офи-
циальный же дебют «Квартала» на фестивале 
команд КВН в Сочи состоялся уже через год. 
После успешного дебюта на них обратил 
внимание Александр Масляков, предложив 
выступать в Высшей лиге. На тот момент 
команда была заявлена как «Команда КВН из 
Кривого Рога», но для выступлений в Высшей 
лиге нужно было обязательно иметь свое имя. 
И именно тогда впервые появилось название 
«95 квартал», в честь названия одного  
из районов их родного города.

«Мы в детстве собира-
лись на этом «пятачке», по-
этому над названием долго 
не думали», — признался 
нам Владимир Зеленский. 
Отыграв в телевизионный 
КВН 5 лет, «Квартал» решил 
заняться сольной деятель-
ностью, после чего была 
создана уже «Студия Квар-
тал-95», которая в следую-
щем году тоже отметит свой 
юбилей — 10 лет! Мы рас-
спросили всех участников 
коллектива об их первых 
«лажах» на сцене, о гонора-
рах, покинутых профессиях 
и заработанных... кредитах.

Денис Манжосов

Денис Манжосов в ко-
манде «95 Квартал» с само-
го первого дня ее создания. 
«Обучаясь в КНЭУ, мы уже 
много гастролировали на 
постсоветском простран-
стве в составе «Транзита», 
— вспоминает Манжо-
сов. — Сначала я выносил 
какие-то костюмы, стулья, 
в лучшем случае это была 
подтанцовка или подпевка. 
А первая серьезная роль на 
сцене у меня была в образе 
любовника».

Сейчас в «Квартале» Де-
нис не имеет закрепленного 
за собой персонажа-поли-
тика (как и Юрий Крапов), 
а является ведущим разных 

рубрик. За первые гонора-
ры купил телевизор, а свою 
вторую половинку встретил 
благодаря ТВ — Анастасия 
работает администратором 
многих телепроектов».

Юрий Корявченков

Юрию Корявченкову 
(«Юзику») в свое время 
пришлось сделать нелегкий 
выбор. «После окончания 
Криворожского техниче-
ского университета я хоть 
и продолжал заниматься 
КВН-ом, сразу пошел ра-
ботать учеником электро-
слесаря на Центральном 
горно-обогатительном 
комбинате, — вспомина-
ет Юрий. — В итоге за три 
года из помощника вырос 
в зампредседателя профко-
ма».

По словам «Юзика», свой 
первый гонорар в виде ко-
феварки они делили всей 
командой: «Кто ее забрал, 
даже не знаю. Но вообще 
все, что я зарабатывал с га-
стролей, откладывал себе 
на «Волгу». На данный мо-
мент у меня уже другая ма-
шина, но квартиру в Киеве 
еще долго буду выплачи-
вать в кредит. Хотя это же 
не главное, самая большая 
награда для меня — это 
мои дети: Андрей, Марга-
рита и Марианна».

Юрий Крапов

Юрий Крапов — один из 
тех, кто стоял у истоков сна-
чала команды «95 Квартал», 
а потом и «Студии». Закон-
чив школу, а потом и Суво-
ровское училище с золотой 
медалью, Юрий поступил в 
Криворожский горноруд-
ный институт, откуда его 
вместе с Владимиром Зелен-
ским и сотоварищами при-
гласили в состав команды 
КВН «Запорожье — Кривой 
Рог — Транзит».

«Я — горный инженер, 
проработал в шахте в Кри-
вом Роге полтора года, но 
из-за КВН пришлось бро-
сить работу», — говорит 
Крапов, который с 2010 года 
состоит в браке и воспиты-
вает маленького сына Ко-
стю.

Степан Казанин

Степан Казанин еще в 
юности начал увлекаться 
КВН, создав собственную 
команду в школе родного 
города Надым (Тюменская 
область). Позже начал вы-
ступать в составе разных 
команд (был капитаном 
«Тапкиных детей»). В это 
время и познакомился с  
«95 Кварталом».

«Мы знали друг друга 
еще с КВН, поэтому можно 
сказать, что благодаря этой 
игре я и нашел «Квартал», 
— говорит Степан. — 
Помню, в 2002-м 
мой первый гоно-
рар составлял 20 
долларов. Сей-

час я уже заработал себе и 
на квартиру, и на машину, 
хотя это же всего лишь при-
ходящее и уходящее. Глав-
ное, что я нашел для себя 
еще одну Родину, и очень 
рад, что второй сын Петя 
родился именно в Киеве».

Евгений Кошевой

Евгений Кошевой, он же 
«Лысый», стал «кварталь-
щиком» позже всех осталь-
ных ребят в команде — в 
2005 году 22-летний участ-
ник Луганской команды 
КВН «Ва-Банк» оказался в 
рядах «Студии». «Мне по-
звонил Андрей Бурым и 
сказал, что нас завтра ждут 
в Киеве, — говорит Евгений. 
— Я, недолго думая, при-
ехал в общежитие собрал 
все вещи и помахал всем ру-
кой, ведь такое предложение 
бывает раз в сто лет».

По словам «Лысого», свой 
первый гонорар он потра-
тил на смартфон: «Сейчас 
смог бы уже себе позволить 

магазинчик таких смартфо-
нов купить, но оно мне не 
надо. Правда, квартиру до 
сих пор в кредит выплачи-
ваю». А вот по поводу сво-
ей лысины у Кошевого от-
дельная история: «Когда-то 
у меня действительно были 
длинные волосы, которые 
ради одной сценки при-
шлось сбрить. Но в итоге 

именно эту шутку из эфира 
КВН вырезали».

Александр Пикалов

Александр Пикалов, он 
же «Виктор Федорович», 
как его часто называют в на-
роде из-за пародий на пре-
зидента, еще с юности знал, 
что будет заниматься толь-
ко юмором. «Помню, мы с 
командой поехали в Нико-
поль на коммерческий кон-
церт, это был конец 1990-х. 
Тогда мы на всех заработа-
ли 150 долларов и в итоге, 
возвращаясь домой на элек-
тричке, весь гонорар потра-
тили на пиво и пирожки. 
Самое смешное, что в том 
вагоне не было окон и мы, 
чтобы не замерзнуть, «на-
пялили» на себя костюмы-
реквизиты. Представьте, 
как на нас, спящих в костю-
мах рыцарей, первобытных 
людей и даже Брежнева, 
смотрели на утро дачники, 
зашедшие в тот злополуч-
ный вагон».

Кстати, за время игры в 
«Квартале» Пикалов же-
нился на участнице коллек-

тива Ирине (сын Миха-
ил), а также обзавелся 4 

мотоциклами и грузо-
виком.

Аркадий 
Лапухин

«Роман» 35-летнего кавэ-
энщика Аркадия Лапухи-
на с «Кварталом» начался 
в 2007 году (до этого он 14 
лет отыграл за «Уездный го-
род»). «Я хотел кардиналь-
но поменять свою жизнь, не 
только в творческом плане, 
но и в личном. На тот мо-
мент я был влюблен в киев-
лянку Инну, из-за которой 
и переехал в столицу Укра-

ины (в Магнитогорске у Ар-
кадия растет 12-летний сын 
Миша. — Авт.). Поначалу 
было сложно из-за языко-
вого барьера — я плохо знал 
украинский язык, но потом 
мне доверили играть таких 
персонажей, как Нестор 
Шуфрич и Владимир Клич-
ко».

Сейчас Аркадий уже не 
работает в «Квартале»: «У 
меня началась своего рода 
депрессия, и с Инной, к со-
жалению, я тоже разошел-
ся, поэтому уехал в родной 
Магнитогорск. Сейчас, так 
как по специальности я пе-
дагог-психолог, работаю в 
реабилитационном центре, 
помогаю людям справить-
ся с алкогольной зависимо-
стью. Иногда выступаю за 
родной «Уездный город».

Елена Кравец

Единственная актриса 
«Студии Квартал-95» Елена 
Кравец, получив специаль-
ность «финансист-эконо-
мист», параллельно играла в 
КВН и уже работала в банке 
кассиром, а позже бухгалте-
ром. «А потом, в один пре-
красный день (я тогда уже 
была менеджером «Макдо-
нальдса» в Кривом Роге), 
Вова (Зеленский. — Авт.) 
пришел отпрашивать меня 
на фестиваль в Юрмалу, по-
сле которого я уже не вер-
нулась на работу. Одной из 
моих первых «лаж» в роли 
Тимошенко было, когда 
я назвала Ющенко Вик-
тором Федоровичем, а не 
Андреевичем. А свой пер-
вый гонорар в 400 гривен 
я потратила, как все девоч-
ки, — на косметику, белье 
и бижутерию». По словам 
Елены, благодаря «Квар-
талу-95» сейчас у нее есть 
семья: «Хотя с Сережей мы 
познакомились еще до того, 
как я попала в «Квартал», 
но сейчас мы вместе еще и 
работаем (Сергей Кравец — 
исполнительный продюсер 
коллектива. — Авт.)».

наші в Києві

15 лет «95 Кварталу»: кто его главные герои
В 1997 году в городе Кривой Рог появилась 
команда КВН «95 Квартал»

____________________________________________________________________________________  Источник: www.segodnya.ua. Фото с Интернет-источников.
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Без хвороб

• Якщо страждаєте хронічни-
ми захворюваннями, візьміть 
із собою повний комплект ліків.

• Шлунок у дорозі може по-
водитися непередбачувано, 
тому слід запасатися як про-
носними засобами, так і ліками 
протилежної дії.

• «Морській хворобі» легше 
запобігти, аніж лікувати її. Тому 
ліки від «закачування» слід при-
йняти за кілька годин до подо-
рожі. Полегшити страждання по-
дорожуючого допоможуть також 
валідол, валокордин, чай з м’яти 
або м’ятна жувальна гумка.

• Не варто купувати продук-
ти, незвичні для вашого орга-
нізму. Ніхто не застрахований 
і від алергії. Тому потріб-
но взяти із собою проти-
алергічні препарати – су-
прастин чи тавегіл.

• Мазі – репеленти, 
нанесені на відкриті ді-
лянки тіла, допоможуть 
захиститися від комарів 
та інших надокучливих 
комах.

При кровотечах та 

пораненнях: бинт 
стерильний, вата медична, 
лейкопластир, джгут.

Знезаражувальні засо-
би: йод, «зеленка», перекис 
водню (для обробки поверх-
невих ран), пантенол (для зма-
щування опіків, в тому числі 
і сонячних), стрептоцид (для 
знезараження та висушуван-
ня поверхневих ран), інгаліпт 
(антисептичний та протиза-
пальний засіб при запаленні 
слизової оболонки ротової по-
рожнини, ангіні).

Засоби при кишкових за-
хворюваннях: вугілля акти-
воване (одна пігулка на 10 кг 

ваги), іммодіум (при 

діареї), бісакодил (при запорах) 
фталазол (антибактеріальний пре-
парат, використовують при ди-
зентерії, харчових отруєннях, 
по 2 пігулки тричі на день).

Серцево-судинні засоби: 
валідол (стенокардія, невроз, 
засіб від «морської хвороби»), 
нітрогліцерин (при сильних бо-
лях у серці), валокордин, корва-
лол (при сильному серцебитті, 
як заспокійливе та снодійне).

Протизапальні засоби: 
макропен, антибіотики широ-
кого застосування (тільки за ре-
комендацією лікаря), альбуцид 
(при кон’юнктивітах – запаленні 
слизової оболонки очей).

Жарознижуючі та знебо-
лювальні засоби: аспі-

рин, анальгін, димедрол 
(при високій температурі).

Інші засоби: нош-па 
(спазмолітичний препа-
рат, при болях в кишеч-
нику та шлунку), церу-
кал (при нудоті), аерон 

(для профілактики «морської 
хвороби»).

g Треба знати

Коли сонце 
«б’ється»

Щоб не допустити 
теплового удару, слід 
хоча б на якийсь час 
знизити температуру 
тіла, тому що постій-
но висока темпе-
ратура тіла (а вона 
може досягти в денні 
години 39-40°С), коли 
організм не в змозі 
віддавати надлишко-
ве тепло в довкілля,  
спричинить порушен-
ня роботи мозку та 
інших органів. А це 
може призвести до 
летального результату.

Симптомами теплового 
удару є: почервоніння і су-
хість шкіри, прискорений 
пульс, пульсуючий головний 
біль, запаморочення, нудота,  
судоми. При тепловому уда-
рі людина втрачає свідомість 
і потребує невідкладної ме-
дичної допомоги.

До прибуття лікарів швид-
кої допомоги потерпілого не-
обхідно в першу чергу осту-
дити. Для цього його потрібно 
помістити в тінь, окропити 
або облити водою, при мож-
ливості, помістити у ванну з 
прохолодною водою. Можна 
загорнути потерпілого в мо-
крі простирадла і обмахувати 
підручними засобами.

Існує й інша небезпека – со-
нячний удар. Він виникає при 
перегріванні голови від безпо-
середнього впливу на голову 
сонячних променів. У резуль-
таті сильно нагрівається мозок, 
може настати його набряк.

Проявляється сонячний 
удар запамороченням, голо-
вним болем, почастішанням 
(іноді уповільненням) пульсу, 
короткочасним порушенням 
орієнтування в навколишньо-
му середовищі, світлобоязню. 
Все це може супроводжувати-
ся необгрунтованими діями, 
затьмаренням, а потім і втра-
тою свідомості. Посиленого 
потовиділення та інших про-
явів перегрівання організму 
може не бути.

При важких формах від-
значаються посмикування 
окремих м’язів, іноді судоми, 
мимовільні посмикування 
очей з одного боку в бік, роз-
ширення зіниць. Потерпілому 
необхідно в першу чергу охо-
лодити голову (холодні комп-
реси на голову, тінь). Оскільки 
у важких випадках сонячний 
удар може призвести до смер-
ті, рекомендується викликати 
лікаря.

g Важливо

герпес «на мило»!

Взагалі вірусів герпесу 
існує більше 100 видів, 
але нам допікають лише 
вісім. Появу на губах ма-
леньких пухирців прово-
кує вірус герпесу першого 
типу. Один раз потрапив-
ши в організм, він зали-
шається там назавжди. 
Вже у підлітковому віці 
90% людей є носіями цьо-
го вірусу.

У більшості випадків 
висипи з’являються на гу-
бах, іноді біля носа. Хоча 
можуть бути уражені і 
слизові оболонки очей, 
гортані, глотки. При цьо-
му людина стає кволою, 
слабкою, часто підвищу-
ється температура, збіль-
шуються лімфатичні вуз-
ли. Перебіг захворювання 
залежить від того, на-
скільки сильною є ваша 
імунна система.

До речі, основною при-
чиною появи інфекції є 
також ослаблення іму-
нітету. На це можуть 
впливати перенесені за-
студні захворювання, пе-
реохолодження або ж пе-
регрівання. Тому ті, хто 
зловживає сонячними 
ваннами і купається «до 
посиніння», в першу чер-
гу ризикують захворіти 
на  герпес.

Імунітет дуже часто по-
терпає і від дії кондиціо-

нерів. В офісі, приміром, 
+20°С, в авто також, а 
надворі – +30°С. Досить 
кількох таких перепадів 
на день – і ваш імунітет 
ослабиться, а вірус герпе-
су активізується.

Перша допомога – 
противірусна мазь

Якщо все ж таки вбе-
регтися не вдалося, в пер-
шу чергу нанесіть на ви-
сипи противірусну мазь, 
яка містить ацикловір 
або зовіракс. Ці препара-
ти прискорять одужання 
і можуть запобігти по-
вторному спалаху хвороби.

Також потрібно ство-
рити умови, в яких вірус 
почуватиметься неком-
фортно. Для цього по-
трібно «полатати» імунну 
систему. Вживайте багато 
фруктів, овочів, які ма-
ють здатність піднімати 
імунітет: полуниці, смо-
родину, яблука, лимони, 
цибулю, часник, молоду 
картоплю.
Чого робити не слід

У жодному випадку не 
проколюйте і не здирайте 
пухирці. Терпляче чекай-
те, поки утвориться кі-
рочка і сама відпаде.

Герпес дуже заразний. 
Тому не цілуйтесь, якщо 

маєте висипи на обличчі.
Дотримуйтеся правил 

особистої гігієни. Не ко-
ристуйтеся чужою лож-
кою чи тарілкою, рушни-
ком, мочалкою чи губною 
помадою.

Після того, як доторка-
єтеся до висипів, одразу 
мийте руки з милом.

Не приймайте анти-
біотики – вони не мають 
впливу на віруси.
У чому небезпека

Герпес обличчя може 
викликати сильний біль 
у вусі, в щелепі. Якщо ж 
вірусні висипи з’являться 
на слизовій оболонці 
очей, це може призвести 
навіть до сліпоти. А якщо 
мама із лихоманкою на 
губах поцілує малюка в 
губки, то у дитини може 
розвинутись герпес із ура-
женням внутрішніх орга-
нів і нервової системи.

Якщо у вас лихоман-
ка на губах, у жодному 
випадку не слід робити 
чистку обличчя – вірус 
із губ може легко потра-
пити у кожну вичищену 
косметологом пору шкі-
ри, і тоді може виникнути 
герпес усього обличчя.

При частих рецидивах 
захворювання (4-5 разів 
у рік) обов’язково об-
стежтеся. Сучасна ДНК-
діагностика виявить час-
тинки вірусу в організмі 
із високою точністю.

Слід також звернути-
ся до лікаря, якщо виси-
пи не проходять через 10 

днів після початку вико-
ристання противірусних 
мазей.

Варто знати, що віруси 
герпесу дуже стійкі. Біль-
шість гине при нагріванні 
до +50°С протягом 30 хв. 
Але деякі види можуть 
зберігати життєдіяль-
ність і при 70 градусах.

На металевих предме-
тах (монети, дверні руч-
ки, водопровідні крани) 
герпес живе при кімнат-
ній температурі до 2 го-
дин, на пластику і дереві – 
до 3 годин, у вологій ваті і 
марлі – до 6 годин (прак-
тично до її висихання).

Рецепти народної 
медицини

Якщо відчули легке пе-
чіння, дискомфорт, що 
викликані появою гер-
песного пухирця, до-
бре змастіть цю ділянку 
шкіри олійкою ялиці або 
ж 10-відсотковою насто-
янкою прополісу. Звер-
ху нанесіть ромашковий 
крем або мазь календули. 
Повторюйте ці процеду-
ри кожні 2 години. Така 
«перша допомога», коли 
герпес ще не встиг роз-
бушуватися, дуже важли-
ва і надалі захворювання 
матиме значно легший 
перебіг і швидше мине. А 

кірочка, яка з’являється 
у таких випадках і стягує 
шкіру, взагалі не утво-
риться.

Промийте свіжо-
зрізані гілочки малини 
кип’яченою водою, на-
ріжте на шматочки (1-2 
см), добре розжуйте їх (до 
утворення кашки) і при-
кладайте до ураженого 
місця. У малинових гілоч-
ках протягом цілого року 
містяться поліфенольні 
речовини, які мають здат-
ність подавляти віруси.

Змащуйте висипи на 
губах соком каланхое чи 
настоянкою лаванди, ка-
лендули, сосни, м’яти, зві-
робою. Ці рослини мають 
противірусну активність. 
До речі, настоянку звіро-
бою також можна вжи-
вати всередину як засіб, 
що зміцнює імунітет: по 
10 крапель 3 рази на день. 
Але варто знати, що трава 
ця посилює чутливість до 
сонячного опромінення, 
тому у період лікування 
уникайте прямих соняч-
них променів.

Якщо ж немає нічого 
напохваті, в крайньому 
випадку висипи, якщо 
вони тільки-но з’явилися, 
можна змастити зубною 
пастою. Вона має здат-
ність дезінфікувати і під-
сушувати.

g на замітку

Тримайте 
баланс – 
водний
Українські медики розробили реко-
мендації, дотримання яких полег-
шить працю і відпочинок у жарких 
погодних умовах, допоможе подба-
ти про стан здоров’я.

• Не зловживати сонячними ваннами! Лікарі вва-
жають найкориснішим часом для їх приймання до 
10-11 год. і після 17 год.

• Обмежити перебування на сонці особам літнього 
віку і тим, хто вживає деякі ліки, наприклад, сульфа-
ніламідні препарати, біологічно активні добавки, гор-
мональні препарати тощо.

• 3 малюками краще гуляти у затінку і час від часу 
зволожувати їх тіло вогкою хустинкою.

• Обов’язково постійно підтримувати належний 
водний баланс: випивати за добу не менш ніж 3 літри 
рідини, найкраще – воду зі соком лимона або квас (від 
солодкої води може підвищитись артеріальний тиск).

• Літні люди повинні часто вживати воду, не очікую-
чи відчуття спраги. Пильніше необхідно слідкувати за 
водним статусом людей, які не можуть обслуговува-
ти себе самостійно (до таких належать лежачі хворі, 
діти, пацієнти зі зниженою розумовою функцією).

• Холодне пиво вживати не бажано – воно збільшує 
навантаження на серце. Вживання міцних алкоголь-
них напоїв у спеку категорично протипоказано, тому 
краще відмовитись від масових святкувань.

• На ніч бажано пити відвар м’яти – він позитивно 
впливає на загальний стан організму, відновлює роботу нер-
вової системи, судин, є загальнозміцнюючим засобом.

• Добрий порятунок у спеку – кондиціонер. Якщо 
ж його немає, як один з варіантів – завішувати вікна 
мокрими простирадлами.

За матеріалами інтернет-видань.

частенько відпустку псує несподівана по-
ява на губах неприємних пухирців. Водно-
час ви відчуваєте слабкість і втому, у тілі 
ломота. А причина у тому, що в організмі 
активізувався вірус герпесу.

g Згодиться

У подорож! Які ліки
брати із собою?
ніщо так не псує відпустку, як рапто-
ва недуга. Які ліки взяти із собою у 
подорож? дорожня аптечка має бути 
неодмінним атрибутом речей, що 
пакуються у валізу.
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g У тему
Загалом, як стверджують фахівці, однією з частих причин по-

яви артеріального тиску є спадковість. Особливо у людей молодого 
віку. Коли, приміром, гіпертонію мала мама чи бабуся по материн-
ській лінії. Коли так, то треба підлітка захистити від цих проблем.

По-перше, варто слідкувати за його вагою, адже зайві кі-
лограми – значний фактор підвищення тиску. Не годуйте свою 
дитину жирною їжею і солодкими випічками, у дієті повинні пре-
валювати рослинні страви. Обмежте вживання солі: її потрібно не 
більше 5 грамів щодня. Причому це разом із тією сіллю, котра міс-
титься в консервах та ковбасах. А там її, до речі, дуже багато.

По-друге, пропонуйте підлітку більше продуктів, де є калій, 
– курагу, чорнослив, печену картоплю, листову зелень. Дитина 
не повинна перевтомлюватись ні розумово, ні фізично. Тому 
слід дотримуватись режиму дня – вчасно лягати спати, багато 
гуляти на свіжому повітрі.

Корисні невеликі фізичні навантаження, в основному дина-
мічні та аеробні – біг, плавання, взимку – ходьба на лижах… 
Від важкої атлетики, боротьби ліпше відмовитись. Батьки по-
винні роз’яснювати своїм дітям, що алкоголь і паління прово-
кують підвищення артеріального тиску. Тому краще не піддава-
тись цим шкідливим звичкам.

На практиці буває й так: коли в підлітка «стрибає тиск», лікар 
призначає індивідуальну методику. Спочатку 6 місяців він на-
магається знизити тиск без допомоги медикаментозних препа-
ратів. А саме: разом із підлітком складає режим дня, дієту – з 
обмеженою кількістю жирів і солі. Пропонує або знизити фізич-
не навантаження (якщо воно велике), або навпаки – побіль-
ше рухатись. Лікар радить уникати стресових ситуацій, вчить 
розслаблятись. Добре допомагають фізіотерапевтичні проце-
дури: електрофорез, електросон, голкорефлексотерапія. Якщо 
за півроку тиск не вдалося нормалізувати, медик вже призна-
чає препарати, у першу чергу вегетотропні і ноотропні з м’якою 
дією – настойки на травах дуже добре впливають на підлітків. 
Адже гіпертонія – це психосоматичне захворювання, за наяв-
ності якого дуже важливо контролювати свій емоційний стан, 
вміти заспокоїтись та розслабитись. При головних болях, пору-
шеннях мозкового кровообігу призначають судинні препарати. 
А коли і це не допомагає, доводиться молодим людям прийма-
ти препарати для дорослих: лікар добирає їх індивідуально. І 
все-таки, при правильному лікуванні, юнацьких «стрибків» ар-
теріального тиску вдається уникнути.

Без хвороб

g В рамках модернізації 
охорони здоров’я

Кривий Ріг цьогоріч 
підготував удвічі 
більше медсестер 
загальної практики
 У цьому році в Криворізькому учи-
лищі підвищення кваліфікації та пе-
репідготовки медичних і фармацев-
тичних спеціалістів було випущено 
141 медсестру загальної практики 
– сімейної медицини.

– Якщо в попередні роки ми щорічно готували від 
40 до 70 медсестер загальної практики, то починаю-
чи з 2011 року їх кількість збільшилась удвічі, – за-
значає директор цього училища Олена Мішуренко. 
– За 2011-2012 навчальний рік для лікувально-про-
філактичних закладів області було не лише підготов-
лено 141 сімейну медсестру, але й працевлаштовано.

 Програма підготовки сімейних медсестер перед-
бачає трьохмісячні курси, під час яких їх готують за 
дисциплінами «Педіатрія», «Акушерство та гінеко-
логія», «Сімейна медицина та організація охорони 
здоров’я», «Терапія», «Хірургія» та іншими.

 Взагалі зараз на Дніпропетровщині трудиться 450 
сімейних лікарів, які обслуговують близько третини 
всього населення області. Про це, зокрема, повідо-
мляє й управління преси та інформації Дніпропе-
тровської облдержадміністрації. На кінець 2013 року 
кількість працюючих сімейних лікарів планується 
збільшити до 900.  А вже для повної комплектації 
всіх 53 Центрів первинної медико-санітарної допо-
моги Дніпропетровщині необхідно 2305 сімейних 
лікарів. 

Як відомо, в нашій області реалізується програма 
місцевих стимулів для підтримки сімейних лікарів у 
всіх містах та районах. Вона спрямована на забезпе-
чення медпрацівників загальної практики – сімейної 
медицини пільговим проїздом, мобільним зв’язком, 
надбавками до заробітної плати, спеціалізованим 
автотранспортом, комп’ютерною технікою та жит-
лом. Крім того, згідно з відповідною Постановою Ка-
бінету Міністрів від 5 березня ц. р., у серпні 2012 року 
працівники закладів первинної медико-санітарної 
допомоги області отримають збільшену зарплату. 
Якщо раніше вона складала, скажімо, у дільнично-
го лікаря-терапевта вищої категорії (за яким закрі-
плено 2696 осіб) з урахуванням надбавок за вислугу 
років та безперервний стаж роботи 3074 гривні, то 
після нарахування надбавки за обсяг виконаної ро-
боти ця сума збільшилася на 1921 гривню й складає 
4995 гривень. Зарплата дільничної медсестри вищої 
категорії (за якою закріплено 2015 осіб) раніше була 
2199 гривень, зараз ця сума складає 3938 гривень. 
Як бачимо, різниця суттєва.

Підготував Віталій ТКАчУК.

 Віталій ТКАчУК.

g Впроваджується в місті пілотний проект

Кожен, хто має ознаки гіпертонічної хвороби (у кого «стрибає» 
артеріальний тиск), по-своєму ставиться до цієї поширеної 
недуги. одні ковтають зранку пігулки, вимірявши тономе-
тром тиск, аби його збити. інші намагаються зробити це 
десь під вечір. А ось гіпертоніки зі стажем нерідко й узагалі 
ігнорують такі процедури і приймають ліки вже тоді, коли 
добряче «припече». Проте в усіх випадках без них, лікар-
ських засобів, сьогодні гіпертонікам не обійтись. Та ось 
які краще вживати ліки?

Ціни на ліки для гіпертоніків будуть 
регулюватись на державному рівні

Серцево-судинні хвороби та їх незадовільне лікування – го-
ловна причина низької тривалості життя дорослого населен-
ня. В Україні більше половини смертей (близько 60 відсотків) 
викликано серцево-судинними захворюваннями, серед яких 
частка гіпертоніків складає 12 відсотків. Ефективно лікується 
тільки кожен десятий гіпертонік. Річ у тому, що хвороба може 
протікати непомітно для самого хворого. 
Людину турбують головні болі, з’являються роздратованість, 
запаморочення, погіршується пам’ять, знижується праце-
здатність. Відпочивши, гіпертонік на певний час перестає 
відчувати ці симптоми і, приймаючи їх за звичну втому, 
роками не звертається до лікаря.

Гіпертонія різко приско-
рює розвиток атероскле-
розу й старіння судин. 
Гірше всього від неї 
страждають очі, серце, 
головний мозок, нирки. 
Серед ускладнень за-
хворювання – інсульти, 
інфаркти, серцева та 
ниркова недостатність.

До редакції «Червоно-
го гірника» надійшов лист 
відчаю від матері, котра 
благає добрих людей допо-
могти врятувати її доньку. 
Наталія Володимирівна 
пише: «У нашій сім’ї дуже 
складна ситуація. Моя 

донька, Ірина Чепікова, у 
свої 27 років гине на очах. 
Їй потрібна донорська 
нирка. Оперативне й ам-
булаторне лікування полег-
шення практично не дають. 
Зараз стан здоров’я Ірини 
дуже важкий, вона інвалід 

першої групи. Усі кошти, ко-
трі ми з чоловіком заробляє-
мо, витрачаємо на підтрим-
ку її слабкого організму. А на 
руках ще й п’ятирічна дити-
на. Звертаюся до небайду-
жих і не черствих душею 
людей – допоможіть!» 

Називаємо реквізи-
ти:  Отримувач – «Приват-
Банк». Найменування  бан-
ку – «ПриватБанк». Номер 
рахунку 29244825509100. 
МФО: 305299. ОКПО 
14360570. Призначення 
платежу Чепікова Ірина 

Сергіївна ІНН 3119414266. 
Для поповнення на раху-
нок – 4405885823988354. 

g Виявимо милосердя 

Ірині Чепіковій потрібні кошти для донорської нирки 

Що таке Центр  
первинної медико-
санітарної допомоги?

Центр первинної медико-санітарної допомоги 
(ЦПМСД) - це медична установа, яка здійснює адмі-
ністративний та фінансовий контроль за діяльністю 
своїх підрозділів (амбулаторій, фельдшерсько-аку-
шерських пунктів, медичних пунктів).

Амбулаторія - лікувально-профілактичний заклад 
(структурний підрозділ ЦПМСД), в якому медичну 
допомогу надають лікарі загальної практики: сімей-
ні лікарі, терапевти, педіатри, акушери-гінекологи, а 
також деякі вузькопрофільні спеціалісти.

Фельдшерсько-акушерський пункт (ФАП) - ліку-
вально-профілактичний заклад, що здійснює по-
чатковий (долікарський) етап надання медичної 
допомоги в сільській місцевості. Персонал ФАПу скла-
дається із завідувача - фельдшера (акушерки), па-
тронажної сестри - акушерки і санітарки.

Наразі на Дніпропетровщині створено та функціо-
нує 53 ЦПМСД, до складу яких входять 379 амбулато-
рій загальної практики – сімейної медицини, 414 фельд-
шерсько-акушерських пунктів та 8 І медичний пункт.

Є ПиТАннЯ Щодо 
МодеРніЗАЦії охоРони 
ЗдоРоВ’Я? ЗВеРТАйТеСЯ!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  
охорони здоров’я 
Дніпропетровської облдержадміністрації:

0-800-50-72-50

Це підкаже лікар. Але нерід-
ко буває, що в одних аптеках 
ліки коштують дешевше, в ін-
ших – навпаки. Тобто ціни на 
лікарські засоби різні.

Про основні принципи ре-
алізації пілотного проекту 
щодо запровадження держав-
ного регулювання цін на лі-
карські засоби для лікування 
осіб з гіпертонічною хворо-
бою йшлося на недавній прес-
конференції головного тера-
певта Міністерства охорони 
здоров’я України, члена-ко-
респондента НАМН України 
Василя Нетяженка, що відбу-
лась у міській клінічній лікар-
ні № 2 («тисячці»).

Дія цього проекту, за слова-
ми професора, спрямована на 
подовження тривалості жит-
тя наших співвітчизників та 
підвищення його якості. А та-
кож на зниження летальності, 
особливо серед людей праце-
здатного віку.

Під час спілкування з жур-
налістами В. Нетяженко наго-
лосив: треба зробити акцент 
на профілактиці захворювання.

– Вона передбачає здоро-
вий спосіб життя та вчасне 
обстеження в лікаря при пер-

ших проявах підвищеного 
тиску, – зазначив головний те-
рапевт МОЗ України. – Варто 
поновити діяльність кабінетів 
долікарського обстеження, в 
яких вимірюється артеріаль-
ний тиск усім відвідувачам 
медичних закладів.

В Україні запроваджується 
європейський підхід до ціно-
утворення на лікарські засо-
би для лікування осіб з гіпер-
тонією.

Як відомо, 1 червня поточ-

ного року вже набула чин-
ності постанова Кабінету Мі-
ністрів про реалізацію цього 
проекту. Вона, зокрема, від-
буватиметься у два етапи: 
перший передбачає продаж 

лікарських засобів для ліку-
вання гіпертонічної хворо-
би за цінами, що не переви-
щують рівень порівняльних 
(референтних) цін. А другий, 
який розпочнеться 1 вересня 
цього року, – запровадження 
механізму компенсацій гро-
мадянам вартості ліків від 
гіпертонічної хвороби (реім-
бурсації) за рахунок держав-
ного та місцевих бюджетів.

Як запевнив В. Нетяженко, 
доступна ціна на ліки сприя-
тиме значному поліпшенню 
прихильності хворих до сис-

тематичного лікування та під-
вищенню його ефективності.

Щороку в Україні реєстру-
ються 105 тисяч хворих на 
інсульт та 50 тисяч з інфарк-
тами. Торік у нашій країні за-
фіксовано понад 11 мільйонів 
громадян, хворих на артері-
альну гіпертензію. Це, між ін-
шим, становить 26 процентів 
населення України – кожен 
четвертий. За умови ліку-
вання гіпертонічної хвороби 
ймовірність цих захворювань 

(інсультів та інфарктів) змен-
шується в 5 – 10 разів.

Зниження підвищеного 
артеріального тиску на 10 мм 
ртутного стовпчика зменшує 
ймовірність ускладнень на 25 
відсотків.

Заступник начальника 
міського управління охо-
рони здоров’я Олександр 
Лук’яненко під час прес-
конференції проінформу-
вав про вже підготовлені за-

ходи щодо впровадження 
пілотного проекту. Зокрема, 
у Кривому Розі до реєстру 
отримувачів ліків від гіпер-
тонічної хвороби за зниже-
ними цінами вже внесено 90 
тисяч громадян. Із 75 опера-
торами фармаринку підписа-
но протоколи на постачання 
препаратів за референтними 
цінами. Підготовча робота 
до впровадження нових цін 
триває.
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Персональна 
виставка
графіки та 
екслібрисів 

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

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Нових надходжень 
з археології 2008
2011 років, пре

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

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

дня заснування мі
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Живопис, 
графіка»
Виставка  
робіт Юлії  
Зенкович.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Літні 
мотиви»
Виставка 

робіт Світлани 
Терлецької 

(бісеропле тіння).
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Виставка
Живопису 
Анатолія 

Большунова.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

«Слово 
про спадщину»
Виставка робіт 
обдарованих 

дітей 
Центрально

міського району.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Художньої 
фотографії 
«Погляд»

Учасників фото 
школистудії 
«меридіан» з 

нагоди Дня Кон
ституції.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

g Кіноg 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.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Льодовико-
вий період 4»

Анімаційна 
комедія.
Кінотеатр:  
«Олімп»,  

тел.: 440-07-77. 

«Три метри над 
рівнем неба:  
Я тебе хочу»

Драма, мелодрама.
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». 

«Президент  
Лінкольн: 

Мисливець на 
вампірів» 

3D
Трилер.

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 

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

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна,  

Ю. Панкратова.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Цвяхи»
Фотовиставка 

Сергія 
мельниченка  
(м. миколаїв).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Районні урочистості з нагоди  
Дня металургів, грає муніципальний 

духовий оркестр
14 липня о 18.00,  стадіон СК «Північне 

Сяйво» ДП «Спорт майстер»  
ПАТ «ЦГЗК»(Тернівський район),  

15 липня о 18.00, пр. Південний  
(Інгулецький район).

g Вечірки

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, 

15 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Пенная  
вечеринка
В эту ночь 

сухим и гряз
ным не уйдет 
никто, будет 
море пены и 
пенное море, 
которое будет 
разрывать
ся волнами 
позитивной 
музыки и 

прекрасного 
настроения! 

Вход: 40 грн.
Клуб: «Флори-

да», пр. Гагарина, 
46, 

14 июля  
с 21.00 до 05.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресенье 
ночной клуб 

«Shelter» 
приглашает 

на вечеринку 
под назва
нием «День 

«Ж».
Клуб: «Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-928-
27-66, 

15 июля 
с 21.00  

до 05.00.

Cowboy 
Party

Приходи 
и почувст
вуй себя 

настоящим 
ковбоем! 
Вход: 40 

грн.
Клуб:  

«Sliffky»,  
ул. Адмирала 
Головко, 40,  

Тел.: (067) 641-
11-18, 

14 июля  
с 21.00 до 

05.00 .
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g оголошення

Рада Криворізької міської орга-
нізації ветеранів глибоко сумує з 
приводу смерті одного з останніх 
учасників Параду Перемоги у Мо-
скві 1945 року, воїна і трударя, який 
багато років віддав праці в раді ве-
теранів тресту «Укрпівденгеологія»,

Поддячого  
Василя Никифоровича

та висловлює співчуття близьким 
і рідним.

Виконавчий комітет Дзержин-
ської районної у місті ради ви-
словлює щирі співчуття головному 
спеціалісту сектору з питань усинов-
лення, опіки та піклування Комлєвій 
Вікторії Вікторівні у зв’язку з тяжкою 
втратою - смертю 

МатеРі

№ 768. В Інгулецькому районі жит-
ловий будинок 9х9,5. Стіни – цегла, 
автономне опалення, газ, в будинку 
ванна, колонка, є відлив, туалет на дво-
рі, ділянка 6 сот. На ділянці – житлова 
врем’янка, гараж, сарай, сад. Ціна дого-
вірна. Тел. 067-2767855.

№ 769. Житловий будинок на НКГЗК. 
Ціна договірна. Тел. 067-5642460.

№ 851. 2-комн. квартиру 2-этажного 
дома: Соцгород, ул. Постышева, 12, кв. 
8, рядом Дзержинский райвоенкомат. 
Недорого. Тел. 067-5645705.

№ 857. Дом в пос. Степном в Центр-
Городском районе, м/п окна, евроза-
бор, 15 соток земли. Тел. 098-2590690.

№ 770. Терміново гараж в кооп. 
«Звездный», є оглядова яма, погріб. 
Ціна договірна. Тел. 066-1342616.

№ 888. Металлический гараж 3,5х2,5 
м. в районе КРЕСа. Тел. 096-7713727.

№ 871. Дачна ділянка 4 сотки, садівни-
цтво «ІСКРА» (ЮГОК). Тел. 050-7096591.

№ 852. Волга-21. Цена 8500 грн. Тел. 
096-7697610.

№ 889. Мотоцикл «Урал» в отличном 
состоянии. Тел. 097-9961942.

№ 861. ЩенКи ЛАБРАдоРА, оКРАС – 
чеРнЫй, дАТА РоЖдениЯ 20.05.2012 
г., КоБеЛЬ-чеМПион УКРАини, МоЛ-
дАВии, КиПРА. Тел. 067-8506010. АннА.

№ 891. Старі неробочі ТВ (лампові) – 
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).

№ 824. очень дорого! Цена дого-
ворная. Старинные награды, зна-
ки, документы на них. Кинокамеру 
«Красногорск-3», объективы, фото-
аппараты, монеты, иконы, фарфо-
ровые статуэтки, картины, часы, 
статуэтки, военную форму до 1960 
г., знамена, столовое серебро, ко-
рал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 825. Фотоаппараты: «нарцисс» 
– 1200 грн., «Горизонт» – 550 грн., 
«Ленинград» – 300 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 300 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн., «Киев-88» – 500 грн., 
«Лейка» – от 1000 грн., «друг» – 200 
грн., «искра» – 200 грн., «ФЭд» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «Алмаз» – 300 грн. оБЪеКТиВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 550 
грн., «Калейнар-3» – 500 грн., «Вега-
28» – 300 грн., «Гелиос-40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 
до 650 грн., «Карл Цейс», «Пента-
кон», «Пан Колор», «Волна» и «Мир» 
– 450 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 899. Лом черных и цветных мета-
ллов. Гаражи, дачные домики, бочки, 
металлоконструкции. Порезка, по-
грузка, самовывоз. Тел. 097-6189585 
(перезвоню).

№ 610. Любое авто на выгодных усло-
виях. Возможен выкуп 
из кредита. Порядоч-
ность гарантирую. Тел. 
067-5392676.

Виконком Центрально-Міської районної у місті ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантних посад:

• заступника завідувача загального відділу;
• головного спеціаліста по захисту прав споживачів відділу розвитку 

підприємництва.
Вимоги до претендентів: громадянство України, освіта повна вища від-

повідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи з 
комп’ютером та оргтехнікою.

На посаду заступника завідувача загального відділу: стаж роботи за фахом на 
службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних поса-
дах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах 
не менше 4 років.

На посаду головного спеціаліста по захисту прав споживачів: стаж роботи за 
фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на 
посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в ін-
ших сферах не менше 3 років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з дня опубліку-
вання оголошення за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Леніна, 27, каб.419. За інфор-
мацією звертатись за телефоном: 90-07-46.

Требуется

заместитель  
рукоВодителя

тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 гр.

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 гр.
Тел. 096-5783177

Требуется

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 853. ВАЗ 01-099, «Славуту», «Тав-
рію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». Тел. 
067-9819673.

№ 898. Студенческий билет гр. ГГ-08-1 
на имя Шведа Анатолия Павловича счи-
тать недействительным.

№ 896. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Свєтло-
ва, 3-17, видане згідно з розпоряджен-
ням УЖКГ № С 610 від 11.08.2004 р. на 
ім’я Ящука Анатолія Олександровича, 
вважати недійсним.

№ 894. Свідоцтво про право власнос-
ті на квартиру за адресою: вул. Бірюзо-
ва, 8-24, видане згідно з розпорядженням 
ЦГЗК № 372 від 03.11.1993 р. на ім’я Мало-
лєтко Раїси Іванівни, вважати недійсним.

№ 883. Посвідчення № 012501 на ім’я 
Богуш Марини Василівни, видане виконко-
мом Довгинцівської районної в місті ради 
12 жовтня 2010 р., вважати недійсним.

№ 893. Диплом об окончании Харь-
ковского авиационного института ЛВ № 
355598, выданный 14.02.1990 г. на имя 
Сергеева Сергея Феликсовича, считать 
недействительным.

• побутова техніка
№ 15. РеМонТ хоЛодиЛЬниКіВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. РеМонТ хоЛодиЛЬниКіВ 
ВдоМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РеМонТ хоЛодиЛЬниКіВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 611. Гарантійний ремонт холодильни-
ків вдома. Заміна ущільнювальної гуми. 
Тел. 401-23-92, 067-9678246, 28-28-72.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 709. Ремонт ПРАЛЬних МАШин, 
МіКРохВиЛЬоВоК, ТV, КоФе-МА-
Шин, БойЛеРіВ. Тел. 440-18-10.

• пам’ятники
№ 710. ПАМЯТниКи. Пл. АРТеМА, 

3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРТеМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 711. ПАМЯТниКи. ниКоЛАеВ-
СКое ШоССе, 21. Тел. 401-42-51. РА-
СПРодАЖА! АКЦионнЫе ЦенЫ! Ко-
ЛичеСТВо оБРАЗЦоВ оГРАничено.

№ 846. Гранит (каталог – 
более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки не-
дорого и качественно. Тел. 
440-50-39, 401-17-82, 098-
1229633, ул. Телевизионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

• меблі

№ 895. Перевезу меблі та ін. послу-
ги вантажників. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

№ 897. ПеРеТЯГУВАннЯ і ВиГоТоВ-
ЛеннЯ М’ЯКих МеБЛіВ. РоЗСТРочКА 
на 10 міс. ПенСіонеРАМ ЗниЖКА, Ве-
ЛиКий ВиБіР ТКАнин. Тел. 410-12-88.

 • інше

№ 713. КРоВЛЯ КРЫШ! Фасад-
ные работы: оТдеЛКА, ПоКРАСКА, 
УТеПЛение. Доставка материалов. 
СКидКи! Тел. 401-32-33, 097-3165445.

№ 865. ГеРМеТиЗАЦиЯ МеЖПАнеЛЬ-
нЫх ШВоВ. Ремонт небольших объемов 
мягкой кровли, реставрация балконов. Тел. 
477-27-51, 067-9659768. Лиц. АОО № 424525.

№ 821. САнТехніК. Тел. 097-0011962.
№ 822. еЛеКТРиК. Тел. 097-0011962.
№ 870. КондиЦионеРЫ. Чистка, 

устранение неприятных запахов, дез-
инфекция. Тел. 050-5346680, Юрий.

№ 878. Врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, ло-
джий, балконов пластиком. Тел. 401-
35-15, 098-2413969.

№ 877. Замена и установка стояков, 
отопления, канализации и др. Тел. 097-
2402266.

№ 698. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
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 юридич-
них послуг. Звертатись: вул. Курчатова, 
буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру «Юність»). Св. 
№ 420. Тел. 401-32-75, 050-5600358.

№ 845. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. допомо-
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ-
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не-
вроз. Прийоми: 14, 15, 16 липня, 11, 12, 
13 серпня 2012 р. Тел. 401-25-42, 401-
20-19, 067-7992465. (Ліц. № 492005 від 
14.12.2009 р. МЗУ).

№ 780. СРочно ТРеБУЮТСЯ: Ад-
МиниСТРАТоР, ПоМоЩниК РУКо-
ВодиТеЛЯ, МенедЖеРЫ. доход 
1999-3990 ГРн. Тел. 063-1011854.

№ 787. Требуется сотрудник с опытом 
работы секретаря. Тел. 095-5401151.

№ 788. ТРеБУеТСЯ диСПеТчеР. Тел. 
096-2555323.

№ 839. ТРеБУеТСЯ диСПеТчеР. 
СРочно! Тел. 067-9446864.

№ 840. ТРеБУеТСЯ СоТРУдниК С 
ФУнКЦиЯМи АдМиниСТРАТоРА. З/П 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 848. Требуется диспетчер, прием 
входящих звонков. Тел. 063-2418758.

№ 849. Требуется администратор-
охранник. Тел. 063-2418758.

№ 850. Требуется исполнительный дирек-
тор, оргкадровые вопросы. Тел. 050-2080976.

№ 866. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 879. Требуется диспетчер на телефон 
в офис, можно без опыта работы. Обучение. 
Доход 1713-3871 грн. Тел. 098-4966310.

№ 880. Требуются сотрудники в офис 
для работы с людьми, документами. 
Можно без опыта работы. Обучу сама, 
карьерный рост. Тел. 097-5785005.

 № 892. Требуется расклейщик 
объявлений с о/р. График свободный. 
Тел. 098-4462291, 093-9093337.

№ 882. КУРСи ПеРУКАРЯ, КРАВЦЯ 
одЯГУ. Тел. 401-09-22.

№ 830. ПРиеМ ВРАчА-ЭндоКРи-
ноЛоГА 1 КАТеГоРии РАхМАн А.М. 
в ЭндоКРиноЛоГичеСКой АПТеКе 
по ул. ПУШКинА, 14. Лиц. АВ 431404 от 
2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-80-47.

№ 870. Київський лікар-психотера-
певт ГАЛиноВСЬКий В.М. лікує за 
один сеанс алкоголізм, тютюнопаління, 
ожиріння. Після сеансу 6 місяців гаран-
товано обслуговування безплатно. При-
йом 27 липня у ПК «Будівельник», зуп. 
«1 дільниця». Тел. 408-04-79, 74-49-72, 
068-4160768, 096-2617564. Ліц. МЗОУ АГ 
№ 602609 від 21.07.2011 р.

№ 890. Нашедшего документы на имя 
Нуреева Фарита Назиповича прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 097-9961942.

№ 712. оТдЫх У МоРЯ! ПГТ Ла-
зурное, до МоРЯ 200 м. Тихий 
СеМейнЫй оТдЫх Со ВСеМи УдоБ-
СТВАМи. ТеЛ. хоЗЯйКи 098-5922038, 
Анна Борисовна (посредников про-
сим не беспокоить).

№ 868. Турагентство «Кривбасстур» 
предлагает: в отпуск по лучшим це-
нам! Звоните прямо сейчас: 51-00-24, 
51-02-63. Гарантия номеров в лучших 
здравницах Крыма и Сочи, Трускавца 
и Сходницы, Ессентуков и Карпат, Па-
ланги и Кисловодска, Гагры и Пицунды. 
Турция, Египет – вылет из Днепро-
петровска (бесплатная доставка в 
аэропорт и обратно). Еженедельные 
экскурсионные туры по Украине, Рос-
сии, Крыму, Европе (от 4 дней). Бол-
гария – автобус из Кривого Рога, авиа 
– из Киева. Хорватия, Черногория – из 
Днепропетровска. Белые ночи в Санкт-
Петербурге от 1750 грн. Автобусный 
тур «Вокруг Грузии за неделю» 21.07, 
25.08, Израильский Новый год, а также 
Греция, Испания, Италия, Франция… 
и др. Мечты сбываются! Туроператор-
ская лицензия от 22.11.2011 г. серия АГ  
№ 580687.

g Заява про наміри
Управління капітального будівництва виконкому міськради має намір по-

будувати самопливний каналізаційний колектор від пр. Металургів до КнС-
10, I черга

Доцільність запланованої діяльності визначається необхідністю заміни існуючо-
го каналізаційного колектора від пр. Металургів до КНС-10 для забезпечення відве-
дення господарсько-побутових стоків від житлових будинків вулиць Олейникова, 
Хабаровської, Галатова, Косіора та пр. Металургів. Проектом передбачається будів-
ництво колектора загальною довжиною – 1056 м. При експлуатації каналізаційного 
колектора викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не очікуються. За-
проектована діяльність не передбачає негативного впливу на стан навколишнього 
природного та водного середовища. Забруднення грунтів під час експлуатації ка-
налізаційного колектора не очікується. Прийняті проектні рішення не погіршують 
умови життєдіяльності місцевого населення . Рівень дії на промислові, сільськогос-
подарські та житлово-цивільні об’єкти, наземні та підземні споруди відсутній. 

Зважаючи на те, що під час експлуатації об’єкта проектування рівень дії на стан 
навколишнього середовища оцінюється як мінімальний, соціальні заходи проек-
том не передбачаються. Обмежень під час будівництва та здійснення діяльності 
об’єкта проектування по умовах навколишнього природного, соціального та техно-
генного середовища немає.  Замовник будівництва об’єкта – управління капіталь-
ного будівництва виконкому Криворізької міської ради зобов’язується забезпечити 
здійснення проектних рішень відповідно до екологічних законодавчих актів Украї-
ни на всіх етапах будівництва об’єкта планової діяльності.

Громадські обговорення проекту відбудуться 16.08.2012 о 10.00 за адресою: пл. 
Радянська,1, каб. 521а. З пропозиціями щодо запланованої діяльності, пов’язаної із 
будівництвом самопливного каналізаційного колектора від пр. Металургів до КНС-
10, можна звертатись до управління капітального будівництва виконкому Криво-
різької міської ради за тел. 74-56-31.

***
Управління капітального будівництва виконкому міськради має намір по-

будувати самопливний каналізаційний колектор від вул. Тбіліської до КнС-10
Доцільність запланованої діяльності визначається необхідністю заміни існуючо-

го каналізаційного колектора від вул. Тбіліської до КНС-10 для забезпечення від-
ведення господарсько-побутових стоків від житлових будинків вулиць Нахімова, 
Каховської, Залізнорудної, Пісочної та Вокзальної. Проектом передбачається будів-
ництво колектора загальною довжиною – 2330,5 м. При експлуатації каналізаційно-
го колектора викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не очікуються. 
Запроектована діяльність не передбачає негативного впливу на стан навколишньо-
го природного та водного середовища. Забруднення грунтів під час експлуатації ка-
налізаційного колектора не очікується.  Прийняті проектні рішення не погіршують 
умови життєдіяльності місцевого населення. Рівень дії на промислові, сільськогос-
подарські та житлово-цивільні об’єкти, наземні та підземні споруди відсутній. 

Зважаючи на те, що під час експлуатації об’єкта проектування рівень дії на стан 
навколишнього середовища оцінюється як мінімальний, соціальні заходи проек-
том не передбачаються.  Обмежень під час будівництва та здійснення діяльності 
об’єкта проектування по умовах навколишнього природного, соціального та техно-
генного середовища немає.  Замовник будівництва об’єкта – управління капіталь-
ного будівництва виконкому Криворізької міської ради зобов’язується забезпечити 
здійснення проектних рішень відповідно до екологічних законодавчих актів Украї-
ни на всіх етапах будівництва об’єкта планової діяльності.

Громадські обговорення проекту відбудуться 16.08.2012 о 10.00 за адресою: пл. 
Радянська,1, каб. 521а. З пропозиціями щодо запланованої діяльності, пов’язаної із 
будівництвом самопливного каналізаційного колектора від вул. Тбіліської до КНС-
10, можна звертатись до управління капітального будівництва виконкому Криво-
різької міської ради за тел. 74-56-31.

Продаю

Куплю

Послуги

Загублене

Різне

Т р у д о в и й 
колектив та 
к е р і в н и ц т в о 
Криворізького 
г і р н и ч о п р о -
мислового те-
риторіально-
го управління   
Держгір пром-
нагляду та Кри-
в о р і з ь к о г о 
е к с  п  е  р  т н о -
технічного центру з глибоким су-
мом і скорботою повідомляють, що 
6.07.2012 року пішов з життя 

дРобот  
анатолій Сергійович, 

який народився 23 жовтня 1930 
року в селі Заїзд Прилуцького райо-
ну Чернігівської області.

У 1954 році закінчив Криворізь-
кий гірничорудний інститут.

Працював на руднику ім. Рози 
Люксембург у Кривому Розі. 
А.Дробот брав активну участь у роз-
будові гірничодобувної галузі. Під 
його керівництвом проведено рекон-
струкцію рудника. Збудовано і введе-
но в експлуатацію ш. «Гвардійська».

У 1976 році призначено началь-
ником Криворізького  (Придніпров-
ського) гірничого округу Комітету 
по нагляду за безпечним веденням 
робіт в промисловості і гірничому 
нагляду. З 1 січня 2001 року - началь-
ник ДП «Криворізький ЕТЦ». 

Своїм досвідом, діловими якос-
тями, умінням працювати з людьми 
заслужив призначення радником 
Голови Державного комітету Украї-
ни з нагляду за охороною праці. За 
сумлінну працю А.Дробота нагоро-
джено двома орденами «Знак По-
шани», знаками «Шахтарська Слава» 
1-го, 2-го та 3-го ступенів, медаллю 
«Ветеран праці». Обирався депута-
том Дніпропетровської обласної та 
Криворізької міської рад.

Висловлюємо щирі співчуття рід-
ним та близьким Анатолія Сергійо-
вича, поділяємо гіркий біль втрати.

Виконком Криворізької міської 
ради глибоко сумує з приводу смер-
ті ветерана Криворізького гірничопро-
мислового територіального управління 
Держгірпромнагляду та Криворізького 
експертно-технічного центру 

дРобота  
анатолія Сергійовича

Багато років Анатолій Сергійович 
працював на рудниках з видобутку 
уранової руди, брав активну участь 
у розбудові гірничодобувної галузі. 
Під його керівництвом проведено 
реконструкцію рудника імені Рози 
Люксембург, збудовано й введено в 
експлуатацію шахту «Гвардійська», 
проведено реорганізацію органів 
державного нагляду за охороною 
праці, що дозволило підвищити 
ефективність їх роботи та майже 
вдвічі знизити травматизм у гірни-
чодобувній промисловості.

Завдяки великому досвіду роботи 
й діловим якостям, умінню працю-
вати з людьми, Анатолій Сергійович 
здобув визнання вищого керівництва 
держави й був призначений радником 
Голови Державного комітету України з 
нагляду за охороною праці.

За відповідальне ставлення до 
праці й сумлінність у виконанні сво-
їх обов’язків Анатолій Сергійович 
був нагороджений високими відзна-
ками держави.

Анатолій Сергійович обирався 
депутатом Дніпропетровської об-
ласної Ради депутатів трудящих та 
Криворізької міської Ради депутатів 
трудящих (дванадцяти скликань), 
й використовував будь-яку можли-
вість допомагати людям.

У цей скорботний час висловлю-
ємо найщиріші співчуття рідним і 
близьким покійного. Світла пам’ять 
про Анатолія Сергійовича назавжди 
збережеться в серцях його колег, 
знайомих та всіх, хто мав щастя зна-
ти його. Поділяємо гіркий біль утрати.
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11.07.2012  12.07.2012

станом на 10.07.2012 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.

Прохолодніше, опади
За даними Українського гід-

рометеоцентру, у четвер буде 
хмарна погода, з прояснення-
ми. Можливі опади. Темпера-
тура вночі  до 19 градусів те-
пла, вдень до 26 градусів тепла. 
Вітер західний та південно-за-
хідний, 1-2 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 746…747 мм рт. ст. 

g Погода

долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,30 24,228 982,5795

УкрСиббанк
809,00 23,60 985,00
814,00 24,80 1010,00

ПриватБанк
808,00 24,00 980,00
814,00 25,00 1015,00

Промінвест-
банк

808,30 24,10 986,00
812,40 25,00 1004,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 23,50 980,00
813,80 25,00 1020,00

Форум
808,00 24,00 980,00
812,00 25,20 1007,00

Південком-
банк

809,00 24,10 980,00
813,00 25,00 1020,00

Укрексімбанк
807,00 24,00 982,00
811,00 24,70 1007,00

КУПіВЛЯ ПРодАЖ

15 18 23 28 33 39

11 та 12 липня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
3 250 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1174 
виграшні номери 07.07.2012 

джек-пот 3 000 000

g Курси валют

0:00 3 2
3:00 2 1
6:00 2 1
9:00 2 1

12:00 2 2
15:00 2 2
18:00 2 1
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 18256.00
4 129 198.00
3 2399 18.00
2 20046 6.00
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g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
На початку тижня ви можете 

дiзнатися нову iнформацiю про давнiх 
знайомих або про забутi справи. Деко-
му доведеться займатися важливими 
документами. Вихiднi – чудовий час 
для вирiшення сімейних проблем.

Телець (21.04-21.05)
 Зараз на перший план вийдуть ро-

бота i справи, якi є обов’язковими для 
виконання. Друга половина тижня 
обiцяє ностальгiю, спогади про мину-
ле i поновлення давнiх знайомств.

Близнюки (22.05-21.06)
На й вдалiшою буде середина тиж-

ня. Справи, якi ви давно вiдкладали, 
зараз зможете успiшно вирiшити. За 
винятком ризикованих заходiв – їх 
варто уникати.

Рак (22.06-23.07)
Подiї майбутнього тижня будуть 

напруженими. Можливо, треба буде 
зробити важливий вибiр, прийня-
ти вiдповiдальне рiшення. Уникайте 
категоричностi, не спалюйте за собою 
мости.

Лев (24.07-23.08)
Невдоволення собою або оточу-

ючими надихне вас на дiї. Але якщо 
справа торкнеться побутових питань, 
важливих покупок, то з цим краще по-
чекати.

Діва (24.08-23.09)
Деякi подiї будуть форсуватися i 

розвиватися швидше, нiж ви дума-
ли. Друзi зумiють здивувати вас i на-
штовхнути на неочiкуванi вчинки. 
А наприкiнцi тижня ви опинитеся в 
центрi уваги.

Терези (24.09-23.10)
Тиждень буде напруженим, спро-

буйте визначити всi прiоритети i не 
витрачайте час на дрiбницi. Поради 
близьких i друзiв стануть доречними.

Скорпіон (24.10-22.11)
Тиждень пройде у стилi «через тер-

ни до зiрок», тому не зупиняйтеся на 
пiвдорозі i не здавайтеся, навiть якщо 
все виходитиме не вiдразу. Як кажуть, 
вода камiнь точить.

Стрілець (23.11-21.12)
На початку тижня випадок може пе-

ретасувати вашi плани. Будьте готовi 
до всiляких несподiванок. Зокрема, це 
стосується роботи. У вихiднi радимо 
зайнятися здоров’ям.

Козеріг (22.12-20.01)
Не забувайте, що пiд лежачий 

камiнь вода не тече. Готуйтеся до 
динамiчного тижня, але дотримуйте-
ся швидкiсного режиму, правил руху i 
чекайте приємних подiй.

Водолій (21.01-19.02)
У першiй половинi тижня подiї роз-

виватимуться не за вашим сценарiєм. 
Вiрогiднi перепони на шляху до мети. 
Шукайте iншi варiанти або перечекай-
те до кращих часiв.

Риби (20.02-20.03)
Зараз краще надати перевагу 

команднiй роботi, тобто дiяти не са-
мому, а з кимось. Для успiху важливо 
чути альтернативнi думки i нову точ-
ку зору. У вихiднi займiться активним 
вiдпочинком.

на 16-22 липня

–  Ну як відпустка?
– Супер! Я побував на ди-
вані, купався у ванній і хо-
див на екскурсії по місце-
вих супермаркетах.

***
– Мамо, тату, я хочу 
жити один.
– Ми раді за тебе, синку.
– Ваші речі я вже зібрав.

***
–  Ти, кажуть, заміж ви-
йшла?
 – Так.
 – І кого ж ти ощасливи-
ла?
 – Маму...

***
Троє невідомих забрали у 
перехожого паспорт і по-
рвали. Невідомих стало 
четверо.

***
Коли мені сумно, я співаю, 
і  розумію, що мій голос 
гірше, ніж мої проблеми.

– Будеш на кухні, захопи 
печиво. 
– Печиво захоплено, мій 
генерале!

***
– У вас є дор блю? 
– А що це? 
– Це сир з синьою цвіллю. 
– Сиру немає. Є сосиски 
дор блю і оселедець дор 
блю...

– Напиши мені те, що не 
можеш вимовити вголос.
 – Ьььььььь!

***
Дівчина прийшлa до во-
рожбитки.
 – Мене кохають двоє па-
рубків. Скaжи, кому з них 
пощастить?
Ворожка розклала карти, 
потім уважно подивилася 
на дівчину.
– Пощастить Ігорю – нa 
тобі одружується Дімa.

g Посміхніться

g Виставки

Сергій – студент Миколаївсько-
го національного інституту кора-
блебудування. Фотовиставка мо-
лодого автора – дебютна. Знімки, 
в основному портрети, зроблені 
плівковим фотоапаратом у кла-
сичному чорно-білому варіанті.

– Мені більше імпонує фото-

графувати не знаменитостей, а 
звичайних людей, створювати на-
вколо них своєрідний образ, роз-
міщувати їх в мовби окремому 
просторі, «писати» історії з жит-
тя, – розповів Сергій на відкритті 
виставки. – З такими людьми пра-
цювати складніше, але цікавіше.

Директор виставкової зали 
Ольга Валенська зазначила, що в 
світлинах Сергія є філософський 
підтекст, продуманість, навіть 
певний авангард. Побажала ав-
тору й надалі шукати свій шлях 
у творчості, не бути схожим ні 
на кого.

Філософія з міста корабелів

наталія ЗАВАЛЬнЮК. Фото автора. 

Приємно, що географія учасників виставок у нашо-
му місті постійно розширюється. Яскравий приклад: 
до Криворізької виставкової зали на запрошення 
Го «Кривбасфотоклуб» завітав з Миколаєва Сергій 
Мельниченко з персональною фотовиставкою під 
назвою «Цвяхи».

Малюнки Анатолія ГАйнА.
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