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g Партійне життя
Юрій Любоненко: 

«Злагоджена робота завжди  
дає результат!» 
у Палаці культури  «Сакса-
гань» відбулася XV звітно-
виборча конференція 
Саксаганської районної  
організації Партії регіонів, 
у складі якої близько 4,5 
тисячі членів партії. 

У роботі форуму взяли участь 
Почесний громадянин  Кривого 
Рогу,  депутат Дніпропетровської 
обласної ради Ю. Любоненко, за-
ступник міського голови, голова 
фракції Партії регіонів  Саксаган-
ської районної  ради К. Бєліков, 
депутат Дніпропетровської облас-
ної ради, генеральний директор 
ПрАТ «Криворізький завод гір-
ничого обладнання» М. Булатець-
кий,  голова Саксаганської район-
ної  ради В. Беззубченко, депутати 
Саксаганської райради.  Розгляну-
то питання про стан організацій-
ної та ідеологічної роботи в Сак-
саганській   організації  за звітний 
період та основні завдання з підго-
товки і проведення виборів народ-
них депутатів України.

З ґрунтовною доповіддю ви-
ступила голова Саксаганської ра-
йонної організації   Партії регіонів 
Ангеліна Штиленко.   Позитивно 

оцінена така важлива форма ро-
боти, як громадська приймальня, 
котра допомагає вирішувати соці-
альні проблеми виборців.

За звітний період  впроваджено 
в життя  32 проекти, розроблені 
обласною організацією. Приклад 
такої роботи – реалізація проекту 
допомоги кризовим сім’ям, керів-
ником якого в районі є Ю. Крас-
ножон. Під його керівництвом 41 
депутат відвідав 142 родини, об-
стежено умови їх проживання, 
надано соціальну допомогу 251 
дитині.

 У доробку Саксаганської  ор-
ганізації Партії регіонів і шеф-
ська допомога військовій частині  
№ 3011, і багато інших справ.

 З неприхованою цікавістю про-
слухали учасники конференції ви-
ступ Юрія Любоненка. 

 - Грамотна і злагоджена ро-
бота всіх гілок влади завжди дає 
позитивний результат, - заува-
жив, зокрема, Юрій Вікторович. 
– Сьогодні ми учасники  саме та-
кої  роботи  у Кривому Розі і всій 
Дніпропетровській області.  

Конференція розглянула ряд 
організаційних питань. Об-
рано керівний склад районної 
партійної організації, яку знову 
очолила блискучий організатор 
Ангеліна Штиленко. Обрано де-
легатів на XVІІІ конференцію 
Криворізької міської організації  
Партії регіонів.

g Реклама

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИТУВАННЯ за націо-
нальною програмою енерго збереження.

Безвідсоткові кредити надаються виключно на металопластикові вік на та две-
рі з високо якісних профілів VEKA, DECEUNINCK та REHAU виробництва Німеччини 
та Бельгії з підвищеним коефіцієнтом енергозбереження. Можливе оформлення 
без першого внеску, без комісії та переплати, строком до одного року.

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

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

У разі виникнення зауважень щодо якості обслуговування, ви можете звер-
нутись до контролюючого 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!

Микола КРАМАРенКо. Фото Андрія ТРубіцинА.

Подробиці

У Кривому Розі визначено кращий двір, будинок, 
будинок ОСББ та кращого управителя ОСББ

З метою проведення бла-
гоустрою та приведення 
у належний стан терито-
рії міста протягом травня  
поточного року у всіх райо-
нах Кривого Рогу за розпо-
рядженням міського голови 
Юрія Вілкула проводилися 
конкурси на кращий буди-
нок, будинок ОСББ, двір та 
конкурси на кращого упра-
вителя об’єднання співвлас-
ників багатоквартирних 
будинків. Всього у конкурсі 
взяли участь 106 будинків і 
дворів міста.

Нещодавно серед пере-

можців районних конкурсів 
проведено відповідний місь-
кий конкурс, під час якого 
тимчасова комісія з прове-
дення міських конкурсів на 
кращий благоустрій двору, 
будинку, кращого управи-
теля будинку серед органів 
самоорганізації населення 
та об’єднань співвласників 
багатоквартирного будинку 
визначила переможців. Так у 
номінації «Кращий двір» пе-
реможцем став двір житло-
вого будинку №16 по вулиці 
Косигіна у Тернівському ра-
йоні. У номінації «Кращий 

будинок» отримав перемогу 
будинок №30 мікрорайону 
5-й Зарічний Жовтневого 
району. Номінанти конкур-
су оцінювалися за наступ-
ними критеріями: наявність 
на подвір’ї будинку малих 
архітектурних форм, упо-
рядкованість прибудин-
кової території та зелених 
насаджень, належний стан 
лавочок та зон відпочин-
ку, привабливий зовнішній 
вигляд будинку, належний 
санітарно-технічний стан 
під’їздів та інші.

Великої популярності 

набувають сьогодні у міс-
ті об’єднання співвласни-
ків багатоквартирних бу-
динків. Управителі ОСББ 
– це сьогодні справа нова 
і перспективна. Вони зна-
ходяться в активному по-
шуку нових форм роботи. 
В конкурсі всього взяли 
участь 26 управителів 
ОСББ міста. Під час про-
ведення конкурсу між 
ними розгорнулася напру-
жена боротьба за звання 
бути кращим, адже умови 
конкурсу включали багато 
різних критеріїв діяльнос-

ті людей, які сьогодні ви-
конують доволі непросту 
роботу. Це – наявність ор-
ганізаційних здібностей та 
досвіду у вирішенні про-
блемних питань, знання 
норм і правил утримання 
будинку, проведення ро-
боти з мешканцями щодо 
своєчасної оплати наданих 
житлово-комунальних по-
слуг, а головне – активність 
в роботі. Тож виборола 
першість у цій номінації 
– «Кращий управитель бу-
динку» – голова правління 
ОСББ «Цереус», управи-

тель ОСББ «Цереус 4», «Це-
реус 5», «Пафос» Деомідова 
Тамара Миколаївна.

 Також за результатами 
конкурсу в номінації «Кра-
щий будинок ОСББ» пере-
можців два – будинок №1 
по вулиці Ярославській Ін-
гулецького району (упра-
витель – голова правління 
ОСББ «Ярославська-1» Те-
тяна Свириденко) та буди-
нок №10 по вулиці Тухачев-
ського Жовтневого району 
(управитель – голова прав-
ління ОСББ «Аміне» Любов 
Грабська).

g Панорама событий

Есть у Даманского свой праздник

Дарья АКуЛоВА.

у жилмассива Даманский есть свой празд-
ничный день, который его дружное населе-
ние так и называет – «День Даманского». 

По традиции, основан-
ной Александром Юрье-
вичем Вилкулом, этот день 
здесь отмечают в начале 
лета, стараясь соединить с 
большим духовным празд-
ником – Святой Троицей.

Так было и в этот раз, 
когда на площади у Двор-
ца культуры Северного 
горно-о б ог атительно-
го комбината собралось 
праздничное, нарядное 
многолюдье. С этим празд-
ником всех сердечно по-
здравил председатель 

Криворожской городской 
организации Партии ре-
гионов, депутат Днепропе-
тровского областного со-
вета Константин Павлов.

 – Везде и всегда основ-
ное богатство – это люди. 
И своими прекрасными, 
талантливыми, трудолю-
бивыми людьми может 
по праву гордиться Да-
манский. Я желаю этому 
жилмассиву и всем его 
жителям счастья, добра и 
процветания! – сказал он 
в своем выступлении.

На праздниках Даман-
ского, по хорошей тра-
диции, отмечают лучших 
представителей жилмас-
сива в различных номина-
циях.

Традиционно на этом 
празднике отмечают и та-
лантливых ребят жилмас-
сива. В этот раз победи-
тельницей в номинации 
«Юное дарование» стала 
пятиклассница Тернов-
ской гимназии Карина 
Сидорович. Она сочиняет 
стихи и сказки для детей, 
рисует к ним свои иллю-
страции. Карина заняла 
первое место в районном 

туре международного 
конкурса по украинскому 
языку имени Петра Яцы-
ка и стала призером об-
ластного литературного 
конкурса «Соборы наших 
душ». Эту талантливую 
девочку во время награж-
дения номинантов ждал 
отдельный сюрприз от 
Константина Павлова. Вот 
как об этом говорит сама 
Карина:

– Я не ожидала, что ус-
лышу такие хорошие сло-
ва обо мне, о том, что я 
пишу для детей. Я хочу, 
чтобы дети любили свой 
родной край, и Констан-

тин Юрьевич сказал, что 
это правильно. Он подарил 
мне путевку в «Артек». Я 
знаю об этом замечатель-
ном детском лагере и всег-
да мечтала там побывать. 
Большое спасибо за по-
дарок, я никогда не забуду 
этот праздник Даманского!

Праздничный вечер на 
Даманском длился долго, 
его украшением стали вы-
ступления лучших твор-
ческих коллективов. А 
главным итогом – море 
позитивных эмоций и пре-
красных воспоминаний для 
всех участников торжества.

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю виконкому Криворізької міської ради.
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g не залишили без уваги

g Турнір серед міських медійників

День  за  Днем:
Тернівський район

g Актуально
Звернення Головного територіального 
управління МНС у Дніпропетровській  
області до батьків

 Дорогі мами і тата, бабусі і 
дідусі! Думаємо, усі ви розумі-
єте, що основна відповідаль-
ність за дітей і онуків лежить на 
вас. Їм в першу чергу потрібні 
ваша турбота, увага, любов.

Забезпечення безпеки сім’ї, 
а особливо дітей, має дуже 
важливе значення. Саме через 
щоденне спілкування зі свої-
ми дітьми ви дізнаєтеся про 
проблеми і питання, які їх хви-
люють, і, вирішуючи з ними ці 
проблеми, допомагаєте їм на-
вчитися правильно поводитися 
в тій чи іншій ситуації.

Тому перше правило свідчить: 
як можна частіше розмовляйте з 
дітьми, допомагайте вирішувати, 
нехай навіть дріб’язкові, на вашу 
думку, проблеми.

Спостерігаючи за грою дити-
ни, ми дивимося на себе з боку. 
А значить, нам самим потрібно 
бути обережними і уважними, 
знаючи, що нашу дію дитина 
може відтворити з точністю до 
найдрібніших деталей. Тому 
скільки б разів ви не повторю-
вали, що постійно необхідно 
дотримуватись правил безпеки, 
дитина ніколи їх не виконає, 
якщо ви самі не будете чітко їх 
виконувати.

Тому правило друге: якщо 
хочете навчити дитину прави-
лам безпеки, перш за все самі 
виконуйте їх, а найкращий спосіб 
– власний приклад.

Основними правилами, якщо 

дитина залишається сама вдома, 
мають бути:

1. На видному місці напишіть 
телефони, по яких він може 
швидко зв’язатися (ваша робота, 
мобільний, служба порятунку 
«101», міліція «102», швидка до-
помога «103», сусіди).

2. Постійно повторюйте прави-
ла безпеки, влаштовуйте малень-
кі іспити, розбирайте помилки.

3. Самі неухильно виконуйте 
правила безпеки. Будьте при-
кладом.

4. Приберіть всі предмети, 
якими він може поранитися.

5. Перевірте, чи не залишили 
ви включеною воду або газ, чи 
вимкнули електронагрівальні 
прилади.

6. Не залишайте на видних 
місцях пігулки та інші ліки.

7. Вирушаючи з будинку, при-
бирайте ріжучі предмети та сір-
ники, запальнички.

 8. Навчіть правильно поводи-
тися з телевізором, комп’ютером 
та електрочайником.

 9. Поясніть, що лазити в елек-
тричні розетки заборонено, а тим 
більше засовувати в них сторонні 
предмети.

Бажаємо вам щастя батьків-
ства, пишатися успіхами своїх 
дітей, а головне – завжди бачити 
їх здоровими й усміхненими. А 
вашим дітям побажаємо міцного 
здоров’я, успіхів, радісного, зміс-
товного та безпечного відпочин-
ку під час літніх канікул.

Вікторія в інтелектуалів «Гірничка» 
Ще напередодні сво-
го професійного свята 
Криворізька міська  
організація нСЖу вирішила 
відновити шаховий турнір 
серед представників дру-
кованих ЗМі, телебачення 
та радіомовлення. Заду-
мано – зроблено! Адже 
журналістська братія завжди 
легка на будь-які справи.  
Тим більше, що й раніше  
подібні змагання вже  
проводились серед міських 
медійників. 

Отож, інтелектуали (а 
саме шахи розвивають ана-
літичне, логічне мислення) 
зібрались у комфортному 
студентському шаховому 
клубі «Еліта» педагогічного 
інституту КНУ. До медій-
ників завітали гості, зокре-
ма депутат міськради від 
Партії регіонів Юрій Арсе-
єв. Разом із своїм колегою 
(теж депутатом міськради) 
Юрієм Івановим він, як ві-
домо, постійно опікується 
спортом у нашому місті, й 
шахами зокрема. 

– Це наша системна 
комплексна програма, яку 
ініціював губернатор Дні-
пропетровщини Олек-
сандр Вілкул, – наголосив 
шановний гість, вітаючи 
учасників турніру з Днем 

журналіста. – І керівник 
міської організації Пар-
тії регіонів Костянтин 
Павлов (який відвідує всі 
спортивні заходи), пред-
ставники депутатського 
корпусу практичними ді-
лами допомагають розви-
вати спорт у рідному місті. 
Ми з Юрієм Івановим раді, 
що теж долучилися до від-
родження цього шахового 
турніру. Загалом вважає-
мо, що Кривий Ріг – це куз-
ня журналістських кадрів 
для всієї України. А вони 
– люди творчі, обдарова-
ні, вдумливі. Тож повинні 
об’єктивно аналізувати всі 
події. До речі, я свій робо-
чий день починаю з того, 
що дивлюсь місцеве теле-
бачення, переглядаю пері-
одичну пресу, в основному, 
звичайно, регіональну. І 
бачу об’єктивне висвітлен-
ня подій та фактів. Ми з 
Юрієм Івановим підтриму-
ємо не тільки шахи, але й 
інші види спорту – греко-
римську боротьбу, настіль-
ний теніс, карате, плавання 
тощо. Між іншим, у нашо-
му місті під орудою Партії 
регіонів проводився чем-
піонат Європи з плавання 
серед ветеранів. Тож нехай 

і шахи в майбутньому ви-
йдуть на такий же високий 
рівень, розширяючи коло 
шанувальників цієї інте-
лектуальної гри, котрою 
захоплюється й наш губер-
натор. 

Мабуть, не зайве нага-
дати: ці депутати міськра-
ди особливо небайдужі до 
проблем дитячого спорту 
й часто підставляють плече 
допомоги в проведенні різ-
них турнірів, ремонтують 
спортзали, музеї (як, при-
міром, у КЗШ № 84, що в 
Довгинцівському районі). 
Виділяють дітям путівки 
для відвідування Націо-
нального центру аерокос-
мічної освіти для молоді ім. 
Макарова. 

Та повернімося до жур-
налістського турніру, який 
захопив присутніх своєю 
інтригою. Впевнено по-
чувалися за шахівницями 
червоногірничани, котрі 
були разом із телевізійни-
ками фаворитами ниніш-
нього змагання. Приємно 
здивувала команда міської 
збірної Спілки журналіс-
тів на чолі з Людмилою Ті-
міргалєєвою. Спілчани, які 
швидко зорганізувались, 
билися в шахових баталіях 

до кінця. І зрештою журна-
лістська збірна стала при-
зером. 

– Переконана, що це 
лише початок, – посміха-
ється керівниця криворізь-
ких журналістів. – Відтак, 
цей турнір проводитимемо 
щорічно й масштабніше. 

Спасибі нашим друзям-
спонсорам. Це дуже гарна 
справа, тому побільше до 
інтелектуальних ігор залу-
чатимемо молодих, обда-
рованих, талановитих май-
стрів пера й мікрофона. 

Головний суддя медійно-
го міського турніру Георгій 
Білоненко з приємністю 
відзначив, що боротьба за 
перше місце була гострою 

й амбітною. Лише в остан-
ньому турі визначився пе-
реможець. Не набагато від 
потужної команди «Черво-
ного гірника» (Володимир 
Штельмах (капітан), Євген 
Чубенко, Людмила Асла-
нян) відстали тележур-
налісти з державної ТРК 
«Криворіжжя» (Костянтин 
Манухов, Віктор Могуров, 
Дана Олейнікова), котрі 
виявилися гідними конку-
рентами. Червоногірнича-
ни-інтелектуали набрали 7 
очок із 9 можливих і цьо-
го разу святкували звитя-
гу. Третє місце завоювала 
збірна журналістів Криво-
го Рогу, під орудою голови 
міської організації НСЖУ 
Людмили Тіміргалєєвої. 
Четверте дісталось колегам 
із ТРК «Рудана». Перемож-
ці та призери отримали 
грамоти міськспорткомі-
тету й грошові призи від 
депутатів міськради від 
Партії регіонів Юрія Ар-
сеєва та Юрія Іванова. А 
люб’язний господар чудо-
вого шахового клубу «Елі-
та» Криворізького пед - 
інституту КНУ  Володи-
мир Ківа (якому вдячна 
журналістська братія) із 
задоволенням продемон-
стрував сучасні технічні 
можливості студентського 
шахового осередку, котрий 
сьогодні по праву можна 
вважати кращим у нашому 
місті. В. Ківа в кінці зма-
гань показав медійникам 
відеофільм про недавній 
шаховий тиждень на Дні-
пропетровщині, під час 
якого губернатор Олек-
сандр Вілкул повідомив: у 
Кривому Розі до кінця ни-
нішнього року відчинить 
двері новий найбільший 
шаховий клуб. 

Подарунки до свята
у День захисту дітей, двоє 
хлопчиків з кризових сімей 
раділи неочікуваним  
подарункам – їх поздоровив  
зі святом Вячеслав Задорожний,  
перший заступник губернатора 
Дніпропетровської області.

У нашій області 
за ініціативи Олек-
сандра Вілкула реа-
лізується програма 
з попередження си-

рітства. Активну по-
зицію у напрямку 
попередження соці-
ального сирітства за-
ймає обласна органі-

зація Партії регіонів. 
За кожним депутатом 
закріплена кризова 
родина – це понад 5 
тисяч сімей. За необ-
хідності, діти отри-
мують допомогу в 
лікуванні, придбанні 
продуктів харчуван-
ня, батькам допома-
гають працевлашту-
ватися. Це важливі 
заходи для того, щоб 
діти не були вилучені 
з родин.

За депутатом об-
ласної ради від Пар-
тії регіонів Вячес-
лавом Задорожним 
закріплено дві роди-
ни: Похилюк Окса-
ни Іванівни (син 
Микола 1996 р.н.) та 
Половинко Світла-
ни Олексіївни (син 
Дем’ян 2004 р. н. ).

В День захисту ді-
тей хлопці отримали 
подарунки: Дем’ян 
порадів музичному 

центру, а Микола 
став щасливим влас-
ником цифрового 
фотоапарата. Це не 
перші знаки уваги 
від поважної особи. 
Нещодавно сім’я По-
хилюк отримала від 
Вячеслава Задорож-
ного нову пральну 
машину.

Даруючи презенти 
до свята, Вячеслав 
Задорожний поба-
жав хлопцям, щоб, 
не дивлячись на всі 
труднощі і негаразди 
їхнього життя, вони 
виросли гідними 
мешканцями нашого 
міста і в майбутньо-
му неодмінно про-
славили Кривий Ріг. 
А уряд робитиме все 
можливе, щоб кожна 
дитина, незважаючи 
на проблеми батьків, 
мала змогу радіти 
кожному дню свого 
дитинства.

Подробиці

Віталій ТКАЧуК. Фото олександра ПоРТняГінА.

Юрій Арсеєв.

Людмила 
Тіміргалєєва.

Анжеліка ВоВКоЗуб.

Ботанік –  
звучить гордо

Сьогодні, 13 червня, у рамках 
Державної цільової програми 
розвитку позашкільної освіти 
в  Кривому Розі розпочинає ро-
боту Всеукраїнський  семінар-
практикум з ботаніки. 

Упродовж трьох днів 70 школярів 
- переможців та призерів  конкурсу 
науково-дослідницьких робіт Малої 
академії наук з 15 областей України  
на пленарному та науково-практич-
них засіданнях обговорюватимуть 
проблеми сучасного стану  природ-
ної екосистеми, яка зазнає потуж-
них техногенних  атак, збереження 
для майбутніх поколінь рідкісних та 
вимираючих рослин, проблеми ре-
культивації земель тощо. У рамках 
зльоту юні науковці ознайомляться 
з роботою вчених Криворізького бо-
танічного саду НАНУ та природним 
заповідним фондом Криворіжжя, 
відвідають ландшафтний заказник 
Балка Північна Червона, залізорудні 
відвали, де на практиці ознайом-
ляться з технологіями рекультивації 
порушених земель.   

Дім, де зігріва-
ються серця

Виповнюється 10 років від-
тоді, як у Тернівському районі 
розпочав роботу Будинок мило-
сердя. 

Нині тут проживають 63 самотні 
літні людини. 35 з них – інваліди, 
життя яких важко було б уявити 
поза межами цього закладу. Нині ж 
для них створено всі умови, аби ці 
люди не почувалися обділеними до-
лею. До послуг мешканців Будинку 
милосердя цілодобове медичне об-
слуговування, а також масажний, 
фізіотерапевтичний кабінети, фітобар 
тощо. Хоча сама будівля двоповерхо-
ва, але для зручності мешканців був 
облаштований ліфт, з тим, щоб навіть 
дуже немічні люди могли бувати на 
свіжому повітрі, милуватися тією зе-
леною оазою з дерев, квітів і кущів, 
яка впродовж цих років створена 
руками персоналу закладу. Минуло-
го року тут було встановлено також 
фільтри для доочистки питної води.

 Життя Будинку милосердя не 
відособлене від навколишнього сві-
ту. За роки, що минули, тут навіть 
створилася своя подружня пара Гон-
чаренків, чий шлюб урочисто заре-
єстрували працівники РАЦСу.  У гості 
до самотніх людей часто навідуються 
гімназисти Тернівської гімназії та 
учні розташованих на житломасиві 
Даманському шкіл, вихованці дит-
будинку № 4, учасники художніх 
колективів Першотравневого палацу 
культури. 

Престиж своєї 
професії

Його захищають молоді 
працівники одинадцяти струк-
турних підрозділів ПАТ «Пів-
нічний ГЗК», беручи участь у 
щорічному конкурсі «Кращий 
робітник за професією». 

Свої виробничі знання та нави-
чки вже продемонстрували водії 
великовагових автомобілів, агло-
мератники, дробильники, фільтру-
вальники, машиністи тягових агре-
гатів, млинів, екскаваторів. Днями 
змагалися в знанні теорії та прак-
тичному умінні машиністи бурових 
установок Першотравневого та Ган-
нівського кар’єрів. Переможцем 
серед них, за оцінкою експертної 
комісії, став Володимир Ісаченко з 
Першотравневого кар’єру. 

Мотрона ПАноВА.
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А у вас в квартирі ще є газ?
«Криворіжгаз» вп’ятеро збільшив кількість бригад для відключення

Минулого місяця ПАТ «Криворіжгаз» 
через заборгованість споживачів 

відключив від газопостачання більше 
шестисот криворізьких осель, тоді як у 

травні 2011-го від газу було відрізано 
тільки дві сотні споживачів. Таке стрімке 

збільшення знегазованих помешкань 
пов’язане із п’ятикратним 

зростанням кількості бригад, 
причиною чого стали 

недостатні розрахунки 
споживачів за використане 

блакитне паливо.

Такі відомості навів за-
ступник голови правлін-
ня ПАТ «Криворіжгаз» 
Дмитро Новицький під 
час нещодавньої прес-
конференції для пред-
ставників засобів масової 
інформації міста. За його 
словами, не тільки значна 
сума боргу здатна спри-
чинити відрізання оселі 
від мережі газопостачан-
ня, а й тривала заборгова-
ність у кількасот гривень, 
що складалася роками і 
не має тенденції до зни-
ження. Адже в приватних 
будинках, де газ викорис-
товується для обігріву, 
нарахування за викорис-
тані послуги можуть бути 
досить знач ними, нато-
мість у квартирах багато-
поверхівок з централізо-
ваним гарячим водопос-
тачанням місячні платежі 
за газ часто-густо не пе-
ревищують кількадесяти 
гривень. Відтак, за умо-
ви навіть трьохсот гри-

вень боргу по квартирі 
це означає, що впродовж 
року чи й більше її госпо-
дарі не спромоглися роз-
рахуватись за використа-
не, тим самим потрапля-
ючи до «чорного» списку. 
Утім, мешканцям сектору 
приватної забудови опи-
нитись у цьому списку 
ще простіше через значно 
більші суми до оплати, 
коли вони, звісно, не від-
шкодовуються в розум-
ний час.

Дмитро Новицький за-
значив, що вжиті заходи 
вже дали перші результа-
ти: якщо останнього мі-
сяця весни 2011-го за-
гальний рівень розрахун-
ків становив трохи більше 
180%, то травневі розра-
хунки 2012-го вже пере-
вищують 230 процентів.

– Якщо десь на куток 
на очах сусідів приїздить 
наша вантажівка із слю-
сарями для відключен-
ня боржника від газу й 

це здійснюється, то ре-
шта мешканців значно 
активізується з власни-
ми платежами, – пояснив 
ситуацію доповідач. – Бо 
ж люди бачать, що наші 
обіцянки – це не порожні 
слова, тому поспішають 
ліквідувати власну забор-
гованість. Відтак, це до-
сить дієвий захід, а тому 
з огляду на 62 млн. грн. 
заборгованості побуто-
вих споживачів ми зму-
шені й у подальшому вда-
ватись до такого, активі-
зуючи роботу саме в цьо-
му напрямі. Задля чого, 
з одного боку, збільше-
на кількість спеціалізова-
них бригад слюсарів, а з 
іншого – юридична служ-
ба підпорядкована або-
нентській. Адже разом з 
відключенням подається 
й позов до суду для від-
шкодування накопиче-
них боржником сум, які 
стягуються у примусово-
му порядку. Якщо й це не 

допомагає, тоді після су-
дового рішення необхід-
ні матеріали передаються 
до державної виконавчої 
служби з усіма відповід-
ними наслідками для не-
платника.

Зупинився Д. Новиць-
кий і на реалізації по-
ложень Закону України 
«Про забезпечення ко-
мерційного обліку газу», 
згідно з яким до 1 січня 
2018 року всі спожива-
чі повинні бути із діючи-
ми приладами обліку ви-
користаного блакитного 
палива. Для встановлен-
ня газолічильників пе-
редбачено три джерела 
фінансування: бюджет, 
власні кошти підприєм-
ства, а також інші, зо-
крема – самих спожива-
чів. Допоки бюджетом 
для цього не виділяються 
кошти в повному обсязі, 
тому «Криворіжгаз» для 
установки лічильників 
використовує переважно 
власні сили та можливос-
ті. Натомість ніхто не за-
бороняє мешканцю влас-
ним коштом встановити 
прилад обліку, тим самим 
виконавши законодав-
чі настанови. В іншому 
разі доведеться очікува-
ти досить тривалий час, 
адже реалізація відповід-
ної програми нині просу-
вається не надто активно 
– цьогоріч споживачам 
було встановлено лише 

кількасот лічильників за 
рахунок «Криворіжгазу».

Згадав доповідач і про 
категорійність спожива-
чів, які залежно від своєї 
категорії сплачують різні 
суми, адже чим вища кате-
горія, тим дорожче вихо-
дить вартість кожного ку-
бометра. Облік використа-
ного газу для визначення 
категорійності здійсню-
ється в автоматичному ре-
жимі на початку року, від-
повідно до чого й вста-
новлюються розцінки, за 
якими споживач розрахо-
вуватиметься впродовж 
наступного року. Проте, 
якщо протягом першого 
півріччя користувач усві-
домлює, що використав 
близько половини від річ-
ного обсягу нижчої кате-
горії, тоді він може зверну-
тись до абонслужби, щоб 
його перевели до нижчої 
категорії з меншими роз-
цінками на блакитне па-
ливо. Але якщо на почат-
ку року перерахунок здій-
снюється незалежно від 
споживача, то станом на 1 
липня – тільки за особис-
тою заявою при звернен-
ні до абонентської служ-
би за місцем мешкання й 
за наявності підтверджен-
ня у вигляді показників лі-
чильника на поточний мо-
мент.

Було надано відповіді 
й на інші запитання жур-
налістів.

Е. МісцЕвий.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

Свято інтелекту  
і творчості

Жовтневому району є ким 
пишатися: лише протягом 
2011-2012 навчального року 
понад 3 тисячі молодих людей 
брали участь у різноманітних 
конкурсах, олімпіадах, турні-
рах міського, обласного та за-
гальнодержавного рівнів. 

За право бути найкращими на 
обласному етапі Всеукраїнських 
олімпіад змагалися 19 учнів та сту-
дентів, у першостях України боро-
лися 55 спортсменів, у різноманіт-
них конкурсах свою креативність 
демонстрували 10 творчих колек-
тивів та 27 окремих виконавців.

Нещодавно у райвиконкомі 
вшановували талановиту молодь 
– це було свято інтелекту і твор-
чості. 21 талановита людина отри-
мала відзнаку – адресну пам’ятну 
медаль за звитяги в різних олім-
піадах і конкурсах. Вітаючи твор-
чу молодь, голова Жовтневої рай-
ради Володимир Коритнік наголо-
сив: саме юні таланти спроможні 
сказати нове слово в науці, куль-
турі, мистецтві, спорті.

– На святі відбулась ще одна по-
мітна подія, – інформує голова ко-
мітету у справах сім’ї і молоді Окса-
на Ушакова. – Ще на початку цього 
року вперше з метою популяриза-
ції соціально значущої діяльності в 
районі оголошено конкурс «Краща 
молодіжна соціальна ініціатива». 
Це створення куточків відпочин-
ку, акції з популяризації здорового 
способу життя, тощо. І ось визначе-
но переможців: у номінації «За по-
кликом серця» переміг Криворізь-
кий гірничий технікум – за органі-
зацію та проведення благодійно-
го ярмарку «Масляна», кошти від 
якого були спрямовані на театра-
лізовану ігрову програму для вихо-
ванців дитячого притулку №1. У но-
мінації «Екологія. Здоров’я. Спорт» 
вікторію святкували представники 
Криворізького коледжу економіки 
та управління – за впорядкування 
скверу імені Лесі Українки. За низку 
проектів у номінації «Молодь для 
молоді» не було рівних культурно-
громадському центру «Шеlter +».

У центрі уваги –  
діти-сироти

15 червня в сесійній залі ви-
конкому відбудеться позачер-
гова сесія Жовтневої райради. 

Серед питань, що розглядати-
муться, – «Про роботу з влашту-
ванням дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклуван-
ня». Цього ж дня о 14 годині запла-
новано провести урочистості з на-
годи Дня медичного працівника.

Веселі старти  
в літніх таборах

Для проведення влітку зміс-
товного й веселого відпочинку 
шкільної дітвори Жовтневий 
район має всю необхідну мате-
ріально-спортивну базу. 

Як зазначає голова Жовтневого 
райспорткомітету Олександр Плак-
са, зараз заплановано багато різ-
них заходів на весь літній період. 
Тільки, скажімо, сьогодні, 13 черв-
ня, у КЗШ №93 о 10-й годині ранку 
відбудуться зональні змагання се-
ред дітвори пришкільних таборів з 
веселих стартів, футболу та піонер-
болу. А в клубі школяра «Атлет» (об 
11 годині) розпочнеться спартакіа-
да серед юні з клубів школярів за 
місцем проживання.

віталій ТКАчуК.

Актуально

g Кривбас промисловий

На комбінат – з дружнім візитом
Клієнтоорієнтованість – одна з головних 
корпоративних цінностей Метінвесту. Пів-
нічний ГЗК, як одне з провідних підпри-
ємств Групи, пріоритетну увагу приділяє 
якості кінцевого продукту – залізорудного 
концентрату та обкотишів.

«Продукція комбінату 
завжди орієнтована на спо-
живача, – відзначив гене-
ральний директор Північ-
ного ГЗК Андрій Шпиль-
ка. – Ми постійно працю-
ємо над підвищенням її 
якості. Для цього вдоско-
налюємо виробничі техно-
логії, модернізуємо облад-
нання. Невипадково наша 
продукція неодноразо-
во визнавалася кращою в 
державному конкурсі «100 
кращих товарів України» 
і користується попитом у 
віт чизняних та зарубіжних 
споживачів».

Днями Північний ГЗК 
Групи Метінвест відвіда-
ли представники найбіль-
шого металургійного ком-
бінату словацької компанії 
U.S.Steel Kosice, s.r.o. З цим 
європейським виробни-
ком сталі і чавуну ПівнГЗК 

пов’язують давні партнер-
ські відносини. Більше де-
сяти років комбінат по-
ставляє туди залізорудні 
обкотиші та концентрат.

Під час візиту закордон-
ні партнери Стівен Артур 
МакФатрідж і Пітер Ба-
ран разом з представни-
ками керівництва Метін-
весту Дмитром Ніколаєн-
ком, директором з прода-
жів, і Сергієм Свєтловим, 
начальником управлін-
ня продажів залізоруд-
ної сировини і флюсо-до-
ломітної продукції, у су-
проводі Андрія Шпильки, 
генерального директора 
Північного комбінату, по-
знайомилися з процесом 
виробництва залізорудної 
сировини. Їхній увазі були 
представлені також про-
грами підвищення якос-
ті продукції, вдосконален-

ня системи безпеки праці. 
«Залізорудні підприємства 
Метінвесту, – зазначив ди-
ректор з продажів Дмитро 
Ніколаєнко, – це комбіна-
ти з високотехнологічним 
виробництвом, які пра-
цюють з високим рівнем 
екологічної та соціальної 
відповідальності, з від-
повідною турботою про 
персонал. Продукція під-
приємств відома не тільки 
споживачам України, але й 
Європи, Азії, Китаю».

Представникам делега-
ції в диспетчерській дро-

бильної фабрики №3 на-
очно було показано весь 
технологічний ланцю-
жок з транспортування 
гірничої маси з Першо-
травневого кар’єру в ре-
жимі он-лайн, з оглядо-
вого майданчика родови-
ща – гірничопідготовчі та 
прохідницькі роботи. А 
на РЗФ-1 і ЦВО-2 позна-
йомилися зі специфікою 
виробництва концентра-
ту і обкотишів. На завер-
шення делегація відві-
дала вагову №12 ЦВО-2, 
звідки здійснюється від-

вантаження готової про-
дукції на залізничний 
транспорт споживачам 
комбінату, в тому числі 
й словацьким партнерам.

– Я дуже вражений 
ефективністю і продук-
тивністю комбінату, який 
є в числі передових під-
приємств світу за якіс-
тю продукції. Тому ми і 
далі плануємо розвива-
ти партнерські відносини 
з компанією Метінвест, – 
підсумував представник 
компанії U.S.Steel Kosice, 
s.r.o. Стівен МакФатрідж.

Людмила сАвінА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
саксаганський р-н

На часі

Відзначили  
День легкої  
промисловості

День працівників легкої 
промисловості за традицією 
відзначається кожної другої 
неділі червня. 

Яскравими представниками 
даної галузі на території Сакса-
ганського району є Криворізька 
швейна фабрика «Старт», товари-
ство з обмеженою відповідаль-
ністю «Полстар» та дочірнє під-
приємство «Фрештекс Україна».

Нині українсько-австрійська 
швейна фабрика «Полстар» – ве-
лике, динамічно розвинене під-
приємство, яким керує Томаш 
Мік. Підприємство серед лідерів  
виробників одягу в Європі та одне 
з найпотужніших швейних вироб-
ництв в Україні, на якому трудить-
ся більш ніж 600 працівників.

Керівники Саксаганського райо-
ну сердечно привітали зі святом 
трудівників і ветеранів підпри-
ємств легкої промисловості. По-
бажали трудових досягнень, но-
вих ідей і дизайнерських знахідок, 
процвітання, успіхів у праці, щас-
тя і благополуччя в кожній родині!

Розпочався  
сезон спартакіад

На спортивному майданчику 
за місцем мешкання населення, 
розташованому за адресою: ву-
лиця Космонавтів, 5 – традицій-
ним спортивно-масовим захо-
дом «Олімп» викликає на старт» 
розпочалася районна міжтабір-
на спартакіада «Юність». 

Захід щорічно проводять пра-
цівники комунального позашкіль-
ного навчального закладу «Центр 
спорту для дітей, юнацтва та мо-
лоді «Олімп». Цього року вони 
його присвятили 80-річчю Дніпро-
петровської області, Року спорту 
та здорового способу життя.

 Учасники спартакіади змагалися 
з міні-футболу, настільного тенісу, 
шашок, армспорту; взяли участь в 
естафеті «Веселі старти» та в конкур-
сі кращих вболівальників. Перше 
загальнокомандне місце посіли ви-
хованці пришкільного табору Кри-
ворізької загальноосвітньої школи 
№ 19, а от друге поділили між собою 
збірні команди пришкільних табо-
рів загальноосвітньої школи № 120 
та Криворізької гімназії № 91. Третє 
місце зайняла збірна пришкільно-
го табору загальноосвітньої школи 
№ 14. Усі команди – учасниці між-
табірної спартакіади та кращі вбо-
лівальники заходу отримали від ви-
конкому Саксаганської районної у 
місті ради кубки, грамоти та спор-
тивний інвентар. 

Микола КрАМАрЕнКо.

g Актуальне інтерв’ю

Зроби світ навколо себе кращим
на семінарі-практикумі для громадських 
активістів, який у квітні цього року про-
ходив у виконкомі міськради, начальник 
відділу розвитку місцевого самовряду-
вання Дніпропетровської облради олек-
сій Тішкін запрошував криворіжців до 
участі у створенні ініційованих губерна-
тором Дніпропетровщини олександром 
вілкулом соціальних проектів, спрямо-
ваних на поліпшення благоустрою міста, 
покращення довкілля, більш раціональну 
організацію міських рекреаційних зон 
та прибудинкових територій. і ось уже 
можемо говорити про перші здобутки в 
цій роботі.

Нещодавно проект з 
благоустрою рекреаційної 
зони навколо Криворізь-
кого коледжу економіки та 
управління, розроблений 
викладацьким колективом 
і студентами цього вузу, 
був визнаний кращим се-
ред інших претендентів у 
Жовтневому районі та по-
сів І місце в конкурсі «Міс-
то нашими руками». А ми-
нулої п’ятниці, 8 черв-
ня, відбулася презентація 
цього проекту за участю 
експертної комісії у складі 
фахівців Групи Метінвест, 
що є фінансовим спонсо-
ром конкурсу «Місто на-
шими руками». Після пре-
зентації журналіст «ЧГ» 
взяла інтерв’ю у директо-
ра коледжу Леоніда Філе-
вича.

– Вітаю з перемогою 
проекту. Розкажіть, як 
давно почалася робота 
над ним?

– Насправді участь у 
конкурсі «Місто наши-

ми руками» – це підсумок 
більш як десятирічної ро-
боти нашого колективу 
щодо благоустрою цього 
куточка Кривого Рогу. На 
початку 2001 року тут був 
звичайнісінький пустир, 
на якому паслася домаш-
ня худоба жителів приват-
ного сектора селища Ри-
басове, вигулювали до-
машніх тварин мешкан-
ці висотних будинків. По-
годьтесь, не дуже затишне 

сусідство. Тож ми вирі-
шили на місці пустиря за-
класти студентський парк. 
Не приховаю, що це вима-
гало від нас неабиякої тер-
пеливості та наполегли-
вості, бо ще не один рік 
поспіль молоді саджан-
ці дерев і кущів потерпа-
ли від тих же кіз та собак – 
вони їх або обгризали, або 
зламували. А ми раз по раз 
на тому місці насаджува-
ли нові. Зрештою, наша 
праця увінчалася успіхом 
– сьогодні маємо поблизу 
коледжу чудесний сквер. 
Скажу більше: ця місцина 
претендує на те, щоб ста-
ти місцем сили і притяган-
ня космічної енергії в Кри-
вому Розі.

– Цікаво, поясніть 
свою думку…

– Багато років поспіль 
наш коледж тісно спів-
працює з талановитим ху-
дожником Володимиром 
Токарем – завдяки його 
безпосередній участі наш 
коледж першим серед ін-
ших споріднених закла-
дів створив постійно ді-
ючу картинну галерею 
криворізьких художни-
ків. А крім того, Володи-
мир Іванович професійно 
заглиблений в астрологію 
– у фахових колах він ві-
домий під іменем Астро-
вол. Так от, дослідивши з 
цієї точки зору територію 
пустиря, Токар прийшов 
до висновку, що тут про-
лягають важливі астро-
логічні лінії. На місцях їх-

нього перетину він запро-
понував встановити каме-
ні, які будуть акумулюва-
ти природну енергію. Так 
воно чи не так, але за ба-
гато років, у тому числі не 
без допомоги й наших ко-
лишніх випускників, ми 
створили свій «сад камін-
ня», розташувавши при-
везені з кар’єрів брили 
по астрологічних точках. 
Можливо, саме енергія 
космосу, – посміхається 
Леонід Григорович, – і по-
сприяла тому, що днями 
в нашому сквері за участі 
першого заступника місь-
кого голови Костянтина 
Павлова був закладений 
пам’ятний знак на міс-
ці майбутнього погруд-
дя Лесі Українки, що наш 
проект став переможцем, 
а сьогоднішньою презен-
тацією ми зробили сер-
йозну заявку на отриман-
ня гранта від Групи Мет-
інвест у сумі 50 тис. грн.

– На що плануєте його 
витратити?

– Презентований нами 
проект передбачає ряд су-
часних інфраструктурних 
рішень з урахуванням ін-
тересів різних катего-
рій населення. Він вклю-
чає створення чотирьох 
рекреаційних зон. Влас-
не студентську зону – те-
риторію перед входом у 
коледж, де вже квітують 
клумби, облаштовано пі-
шохідні алеї тощо. Дитя-
чий майданчик став би 
місцем відпочинку для 

батьків з малятами. Ви-
плеканий нами сквер уже 
є екологічно орієнтова-
ним місцем відпочинку і 
має на меті дарувати лю-
дям стійкі позитивні емо-
ції. Розміщення ажурних 
лав доповнить комфорт-
не перебування у сквері. І 
нарешті, створення спор-
тивного майданчика між 
навчальним корпусом ко-
леджу та студентським 
готелем – це та мрія, на 
здійснення якої ми в пер-
шу чергу хотіли б спряму-
вати грантові кошти. Тим 
більше, що тут зосередже-
но два вищі навчальні за-
клади (наш коледж і тех-
нікум гірничої електроме-
ханіки), Жовтневий ліцей 
та школа № 97. Отже, цей 
спортмайданчик якомо-
га краще працював би на 
пропаганду в молодіжно-
му середовищі масового 
спорту, здорового спосо-
бу життя, справляв би по-
зитивний вплив на соціо-
культурний простір нав-
колишнього житломаси-
ву. Тішуся тим, що нас по-
чули, що наші ініціативи 
підтримані на рівні влади 
і промислово-фінансових 
структур.

g офіційно
Інформаційне  
повідомлення

Управління комунальної власнос-
ті міста повідомляє, що переможцем 
конкурсу з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності - суб’єктів господарю-
вання, який буде залучений для про-
ведення незалежної оцінки будівлі 
автостоянки літ. Б-1, загальною пло-
щею 324,2 кв. м з воротами №4 та за-
мощенням ІІ, розташованої за адре-
сою: 50007, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 
що відбувся 06 червня 2012 року, виз-
нано ТзОВ «Інвест-Кривбас-Експерт».

управління комунальної 
власності міста виконкому 

міської ради.

Мотрона ПАновА.

g Панорама событий

Праздник детства на Сухой Балке
недавно настоящий праздник детства 
состоялся для маленьких жителей ми-
крорайона сухая Балка в Жовтневом 
районе. Это событие прошло по ини-
циативе депутатов районного и город-
ского советов от Партии регионов, при 
поддержке городской организации 
Партии регионов.

В программе было мно-
го разнообразных игр 
и конкурсов с подарка-
ми участникам и победи-
телям, музыки, творчес-
ких сюрпризов и хороше-
го настроения. Всех ребят, 
множество которых собра-
лось на празднике, а так-
же их родителей, дедушек 
и бабушек от души привет-
ствовали представители 
руководства района и де-
путатского корпуса.

– Поддержка предсе-
дателя Криворожской го-
родской организации Пар-
тии регионов Константина 
Павлова была основной в 
проведении этого празд-
ника, – сказал замести-
тель председателя Жовт-
невого райсовета Алек-
сандр Швец. – Пусть у всех 
вас будет сегодня замеча-
тельное настроение и оста-

нутся самые добрые вос-
поминания о празднике!

Регионал Олег Невод-
ник сказал о том, что в 
эти дни депутаты разных 
уровней от Партии регио-
нов посещают многие дет-
ские дома и приюты го-
рода с приятной миссией. 
Поддерживая новую ак-
цию Константина Павло-
ва «Пусть будет звонким 
детский смех», они вруча-
ют подарки ребятам, для 
которых особенно важ-
но устраивать праздни-
ки. Хотя эти дети растут 
без родительской опеки, 
они не должны чувство-
вать себя одинокими. По-
мочь таким ребятам счи-
тает для себя особой зада-
чей городская организа-
ция Партии регионов.

Тем временем детский 
праздник на Сухой Бал-

ке продолжался. Ребя-
та веселились от души, с 
удовольствием встреча-
ли выступления творчес-
ких коллективов ДП «Ова-
ция» и охотно участвовали 
в разнообразных конкур-
сах. «Все было так здорово, 
– поделилась своими впе-
чатлениями 7-летняя Даша 
Мокрицкая. – И концерт 
мне понравился, и разные 
игры, и сладкие подарки. 
Хочу еще так День детей 
попраздновать!»

– Мы впервые про-
вели здесь празд-
ник, посвященный Дню 

защиты детей, – сказала 
ведущая программы, де-
путат Жовтневого район-
ного совета от Партии ре-
гионов Ольга Якубовская. 
– Для того, чтобы он удал-
ся, много сил и творческой 
энергии приложили и мои 
коллеги, депутаты наше-
го районного совета Сер-
гей Кукса, Виктория Ар-
тюх, Константин Евницкий, 
а также депутат городского 
совета от Партии регионов 
Наталья Ткаченко. Мы ста-
рались для детей от всей 
души и очень рады, что 
праздник им понравился!

на постійну роботу потрібен

g реклама

Леонід Філевич.

Дарья АКуЛовА.

Тел./факс  067-7437902 
e-mail: reklama@rminer.dp.ua

Рекламний  
відділ «ЧГ»

понеділок-четвер  
з 9.00 до 18.00

п’ятниця з 9.00 до 17.00

друкар плоского 
офсетного 
друкування 
або помічник 
друкаря  
(з навчанням).

Друкарні  
«СТПРЕС» 

Звертатися: 
вул. Окружна, 12, друкарня «СТПРЕС» або
за тел.: 409-35-88; 409-53-50; 067-7459119.

Ремонт и пеРетяжка
мягкой мебели

изготовление
РассРочка 10 мес.

Телефоны: 406-28-77, 097-4958268
http:\\gordienko.uaprom.net

401-45-08, 097-418-67-08
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
 Довгинцівський район 

Інформативне 
спілкування

Нещодавно на базі КЗШ № 87 
відбулася інформаційна зустріч 
з керівниками органів самоор-
ганізації населення району. В ній 
взяли участь Почесні громадяни 
Кривого Рогу – депутат Дніпропе-
тровської обласної ради Юрій Лю-
боненко  та депутат Криворізької 
міської ради Микола Земляний, а 
також заступник голови районної 
у місті ради Іван Сторожук.

Спілкування вийшло плідним. 
Керівники структурних підрозді-
лів виконкому районної у місті ради 
роз’яснили положення низки законо-
давчих актів, як-то: «Про захист прав 
споживачів»; «Про встановлення ан-
шлагів на будинках»; «Про порядок 
отримання тюнерів». Учасники інфор-
маційної зустрічі отримали відповіді 
на запитання, що стосуються діяль-
ності територіальної громади району.

Солоне –  
під забороною

Так зване озеро Солоне, роз-
ташоване між мкрн.Східний-1 та 
мкрн.Східний-2, влітку та здале-
ку для когось має принадний ви-
гляд. Утім, купатися там краще й 
не думати: заборонено. 

Це штучно створений резервуар, 
призначений для прийняття дренаж-
них вод з бульвару Вечірній, вулиці 
Дніпропетровське шосе, а не для цьо-
го. Поруч з озером розташовані кана-
лізаційні насосні станції КП «Кривбас-
водоканал», стічні води з яких у разі 
аварійної ситуації надходять безпо-
середньо у водоймище і можуть по-
служити джерелом його забруднення.

Як повідомили в райвиконкомі, 
працівниками районної санстанції 
неодноразово бралися проби води 
з озера для бактеріологічного та фі-
зико-хімічного дослідження. За ре-
зультатами бактеріологічного дослі-
дження рівень лактозо-позитивної 
кишкової палички перевищує допус-
тимі норми. Рівень коліфагів переви-
щує норму у два рази, що свідчить про 
бактеріальне забруднення води та по-
тенційну можливість виникнення і 
розповсюдження інфекційних захво-
рювань серед населення. Дзеркало 
озера є анафілогенною зоною (місцем 
виплоду комарів), яка може послужи-
ти джерелом виникнення небезпеч-
ного захворювання – малярії.

Районне 
п’ятиборство

Який літній відпочинок без 
спорту та здорового азарту су-
перництва? Минулого тижня в 
Довгинцівському районі на базі  
Центру фізкультурно-спортив-
ного доз вілля «Спорт для всіх 
– спільна турбота» (КЗШ № 109) 
відбулося відкриття спартакіади 
пришкільних таборів. 

Діти змагалися з міні-футболу, на-
стільного тенісу, шашок, у веселих 
стартах і в конкурсі малюнка на ас-
фальті на спортивну тематику.

Захід вийшов масштабним і захо-
плюючим. У ньому взяли участь сім 
пришкільних таборів, що виставили 
161 учасника. Переможцями змагань 
стали табори загальноосвітніх шкіл 
№№109 та 9, Криворізької педагогіч-
ної гімназії та ДЮСШ №9. Без заохо-
чення не обійшлося. Комітет з фізич-
ної культури та спорту і відділ освіти 
виконкому районної у місті ради на-
городили переможців і призерів куб-
ками, грамотами, медалями та спор-
тивним інвентарем.

Володимир СКІДАНОВ.

g Літня тема

На ганку КЗШ №7 га-
мірно. У перший літній 
день свої двері відкрив 
дитячий табір відпо-
чинку «Дослідник». Той 
факт, що кожного ран-
ку треба збиратися й 
прямувати до школи, 
Маринку не дуже тур-
бує.

– Тому що вчити уро-
ки не треба, а тільки 
гратися, бігати й ходити 
на екскурсії, – пояснює 
дитина. – Удома було б 
нудно, а тут багато ді-
тей, ігор.

Після сніданку ді-
тлашня розходиться: 
хтось поспішає на екс-
курсію, хтось – на спар-
такіаду, а найменші за-

лишаються «вдома». 
Тепер, до речі, біля шко-
ли у них є своя корис-
на розвага – новенькі 
яскраві тренажери.

– У нашому «Дослід-
нику» для дітей запла-
новано багато цікавих 
заходів, – говорить ди-
ректор КЗШ №7 Юрій 

Завалій. – Найбільший 
інтерес до пришкільного 
табору виявляють бать-
ки дітей з початкової 
школи. І це зрозуміло – 
таку маленьку дитину не 
залишиш удома. А тут їх 
доглянуть, влаштують 
цікаве дозвілля. У нас 
працюватиме дві зміни.

Таких таборів, як «До-
слідник», у місті нині 
діє 125. У другу зміну їх 
планується дещо менше 
– шістдесят. За дві зміни 
у таких пришкільних за-
кладах відпочине понад 
двадцять тисяч дітей.

Школа без уроків

Завершився турнір пам’яті Олега Чумака
g Футбол

У фінальному матчі 
юні спортсмени з «Шах-
таря» впевнено обігра-
ли суперників з коман-
ди «Сталь» з рахунком 
4:2. Почесне третє місце 
посіли юні гравці з ко-
манди «Кривбас-1». До 
речі, завершився тур-
нір на базі спортивного 
комплексу КЗСШ №4. 
Нагороди переможцям 
вручив голова Криво-

різької міської організа-
ції Партії регіонів, депу-
тат Дніпропетровської 

обласної ради Костян-
тин Павлов.

– Сьогодні, у цей со-

нячний день, ми зібра-
лися на одному з най-
кращих спортивних 

майданчиків нашого 
міста, щоб провести фі-
нал футбольного турні-
ру, присвяченого пам’яті 
Олега Чумака. Це та лю-
дина, яка до кінця була 
віддана своїй справі. 
Коли він грав у «Крив-
басі», команда досягала 
найвищих висот. І потім, 
у роботі з дітьми, Олег 
Васильович був прин-
циповим, завжди пере-
живав за свою справу. 
Я й сам більше двадця-
ти років тому тренував-
ся в Олега Васильовича, 
– розповів Костянтин 
Павлов.

– Цей турнір нас 
дуже здружив. Ми 
вперше посіли перше 
місце. Ми намагалися 
грати краще і краще – й 
досягли свого, – запев-
няє Станіслав Писарєв 
з «Шахтаря 2001». До 
слова, Станіслав від-
значений як кращий 
гравець своєї команди. 
Крім того, що в коман-
дах визначили кращих 
гравців, також роздали 
нагороди кращого во-
ротаря, півзахисника, 
захисника та бомбарди-
ра. А діти з дитячих бу-
динків № 2 та 4 отрима-
ли подарунки – набори 
м’ячів.

У четвер у вирішальному змаганні долю переможного 
кубка з’ясовували команди «Шахтар 2001» (спортивний 
комплекс «Спарта») і «Сталь» (спортивний комплекс 
«Богатир»). Цим матчем закінчився другий міський 
турнір з футболу серед юнаків 2001-2002 років народ-
ження, присвячений пам’яті блискучого футболіста 
«Кривбасу» й тренера Олега Чумака.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦиНА.

Для дев’ятирічної Маринки літо – улюблена пора року. Поясню-
ючи, чому, вона коротко відповідає: «Бо канікули». Цей факт і 
справді немало тішить учнівську братію, та не завжди потішає 
батьків.  Перед багатьма з них постає гостре питання літнього 
дозвілля чад, доки мама з татом на роботі. Якраз для цього на 
початку червня по всьому місту відкрилися пришкільні табори.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯгІНА.

Світ освіт



7•Червоний гірник• середа, 13 Червня 2012 року
Критичний погляд

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський район 

Чверть –  
з порушеннями

У районі продовжують 
працювати над легалізаці-
єю найманої праці. У рамках 
заходів щодо скорочення не-
легалізованої та тіньової за-
йнятості населення, легаліза-
ції трудових відносин у сфері 
підприємництва районною 
робочою групою з питань де-
тінізації відносин у сфері за-
йнятості населення з почат-
ку 2012 року обстежено 263 
об’єкти малого бізнесу, в тому 
числі у травні – 46.

Як повідомили в райвиконкомі, 
вивчалося питання оформлення 
суб’єктами господарювання тру-
дових відносин з найманими пра-
цівниками. В цілому виявлено 60 
порушень, у тому числі в минуло-
му місяці – 16. Завдяки вжитим 
заходам легалізовано 51 найма-
ного працівника, у тому числі в 
травні – десять осіб.

Метал  
для Борисполя

Продукцію ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» викорис-
тано при будівництві терміна-
лу D міжнародного аеропорту 
«Бориспіль» у рамках підго-
товки до Євро-2012. Туди піш-
ло 13 тисяч тонн криворізь-
кого арматурного прокату 
різних класів міцності. 

Її використовували під час 
проведення будівельних робіт 
із закладки фундаменту, лиття 
естакад, дорожніх розв’язок і ко-
лон для них, а також будівництва 
міжповерхових перекриттів та 
допоміжних приміщень терміна-
лу. Таким чином криворіжці за-
безпечили на 95% таку потребу 
аеропорту в арматурі.

І це не єдиний об’єкт престиж-
ного спортивного змагання, до 
якого долучилися земляки. За ін-
формацією прес-служби «АМКР», 
продукція підприємства також 
була використана при будівни-
цтві ключових об’єктів в Україні 
під час підготовки до чемпіонату 
Євро-2012: київського та львів-
ського стадіонів, аеропорту у 
Львові.

Ярмаркуємо, 
вигідно купуємо

Ярмарок – чи не найкраще 
місце, де покупець зустріча-
ється з безпосереднім вироб-
ником. Тим паче, коли мова 
заходить про сільськогоспо-
дарську справу.

Як проінформували в райви-
конкомі, з метою стабілізації цін 
на продукти харчування, у тому 
числі ранні овочі, на Центрально-
му ринку Дзержинського району 
та оптово-ринковому комплексі 
ТОВ «Еліт-Бізнес» проводяться 
щотижневі ярмарки за участю 
виробників сільгосппродукції, 
підприємств харчової промис-
ловості та оптової торгівлі. Для 
торгуючих на ярмарках створено 
сприятливі умови, забезпечено 
пріоритетне облаштування місць 
для торгівлі. У покупців же свій 
зиск – відповідна ціна на товар. 
Як свідчення, тільки цього року 
вже проведено 77 ярмарків.

Володимир СКІДАНОВ.

g Хроніка пригод
Кримінальне майно

Співробітники відділу боротьби з 
незаконним обігом наркотиків дав-
но полювали на вкрай обережного 
розповсюджувача зілля Р., нарешті 
ліквідували його мережу продажу 
дурману. На соняшниковому полі 
наркоторговець облаштував добре 
замасковану схованку, з неї вилучи-
ли понад півкілограма марихуани, 
зловмисник не відрікся од забороне-
ного майна.

Визнав володіння незареєстрова-
ним травматичним пістолетом і мо-

лодик, пізньої пори доби зупинений 
нарядом міліції по вул. Ветеранів 
праці для з’ясування особи. Доку-
ментів при собі не мав, тож провели 
огляд речей і виявили зброю.

Розірвало диск і людину
До Саксаганського райвідділу мі-

ліції з 2-ї міськлікарні надійшло по-
відомлення про госпіталізованого 
чоловіка з відкритою травмою че-
репа, переломами щелеп, рваними 
ранами обличчя, грудей, живота. 
Постраждалий перебував у комі. 

З’ясувалося, осколкових ушкоджень 
він зазнав днем раніше від розриву 
диска шліфувальної машини при ро-
боті у власному гаражі.

«Халява» не пройшла
Помпезно і задарма спробував 

провести суботній вечір зовні солід-
ний громадянин 1965 р. н. У «Сіль-
по» припас дорогу горілку, серве-
лат, масло, сир, шоколадні цукерки, 
апельсини та ще деякий «дріб’язок» 
на загальну суму близько півтисячі 
українських конвертованих… І про-

слизнув мимо каси. Та не повз пиль-
них охоронців.

Розбійників ловлять 
швидко

Серед білого дня у 80-річної пенсі-
онерки на мкрн. 5 Зарічному грабіж-
ник вирвав з рук гаманець із 350-ма 
гривнями. Приблизно в той же час 
по вул. Косіора із салону позашляхо-
вика було поцуплено барсетку з тро-
хи крупнішою сумою. По «гарячих» 
слідах бійці батальйону патрульної 
служби схопили лиходіїв.

Тарас ЗАТУЛьНий.

А «вуса» справді були 
липові!

g Повертаючись до надрукованого

Йому, самодіяльному 
співакові без відповідної 
музичної освіти, без учас-
ті в жодному більш-менш 
вагомому всеукраїнсько-
му чи міжнародному 
співочому конкурсі було 
присвоєно звання «Заслу-
жений артист України». 
Хлопець гордо демон-
стрував документ, який 
засвідчував цю обстави-
ну, а однокурсники, за-
мість захоплення, відвер-
то піднімали його на сміх. 
Тож хлопець і звернувся 
до мене як до журналіста, 
аби публічно захистити 
його добре творче ім’я. 
Тоді і в особистій розмо-
ві з Євгеном, і згодом у 
статті я говорила  про те, 
що його ситуація нагадує 
ту, за якої першокласник 
прийшов би до школи з 
розкішними козацькими 
вусами. І як би дитина не 
доводила, що вони справ-
жні, ніхто б їй не повірив, 
бо такого просто не може 
бути, а якщо й трапилося, 
то це є не що інше, як гор-
мональна аномалія, яку 
слід негайно лікувати.

Якби та розмова, та 
стаття змусили Євгена за-
мислитися і зробити якісь 
висновки, може б, з часом 
уся зчинена навколо його 

творчих заслуг веремія 
вщухла, і ніхто б до неї не 
повертався. Натомість, як 
кажуть, Остапа понесло. 
Хлопець активно демон-
стрував свою «зірковість» 
і відповідно й поводив-
ся. І тоді сумніви, які ви-
никали не тільки в мене, 
а й у багатьох близьких 
до культури міста людей, 
змусили зробити запит 
до Міністерства культури 
України  на предмет  під-
твердження  факту при-
своєння Євгену Сірику 
звання «Заслужений ар-
тист України», оскільки 
на офіційних сайтах ми 
так і не змогли знайти цієї 
інформації. 

І ось днями з Мінкуль-
тури України надійшла 
відповідь за підписом за-
ступника міністра Т. Г. 
Кохана. 

«Згідно з Законом 
України «Про державні 
нагороди України», – го-
вориться в ній, – дер-
жавні нагороди є вищою 
формою відзначення 
громадян за видатні за-
слуги у розвитку еконо-
міки, науки, культури, 
соціальної сфери. Наго-
родження державними 
нагородами провадиться 
Указом Президента Укра-

їни (а не Наказом Мініс-
терства). Почесні звання 
присвоюються особам, 
які працюють у відповід-
ній галузі, як правило, 
не менше 10 років та ма-
ють високі трудові до-
сягнення  і професійну 
майстерність. Відповідно 
до Положення про по-
чесні звання,  затвердже-
ного Указом Президента 
України від 29.06.2001 р., 
№476/2001, почесне зван-
ня «Заслужений артист 
України» присвоюється: 
режисерам, артистам теа-
трів, кіно, естради, цирку, 
професійних ансамблів, 
хорових колективів, ди-
ригентам оркестрів, ком-
позиторам, музикантам, 
дикторам телебачення 
та радіомовлення за ви-
соку виконавську май-
стерність, за створення 
високохудожніх образів, 
вистав, кінофільмів, що 
стали надбанням вітчиз-
няної культурно-мис-
тецької спадщини. Осо-
би, яких представляють 
на це звання, повинні 
мати вищу або професій-
но-технічну освіту.

Подання про присво-
єння почесного звання 
вноситься Президентові 
України обласною держ-
адміністрацією, канди-
датура попередньо узго-
джується в Міністерстві 
культури України.

Принагідно звертає-
мо увагу на те, що до Мі-
ністерства культури не 
надходили нагородні до-
кументи на Сірика Є.В., 
на офіційному сайті Пре-

зидента України не було 
Указу від 27.10.2011 про 
нагородження його дер-
жавною нагородою.

Враховуючи викладене, 
Міністерство України не 
має підстав стверджува-
ти, що зазначена кандида-
тура студента Сірика Є.В. 
могла бути відзначена на 
високому державному 
рівні. Копія наданого по-
свідчення не підтверджує 
присвоєння почесного 
звання «Заслужений ар-
тист України».

Отже, «вуса» нашого 
вундеркінда, як бачимо, 
виявилися насправді ли-
повими. При цій нагоді 
думається, що іноді не 
зайве було б заглянути  
не тільки на офіційний 
сайт Президента, а й до 
Кримінального кодексу 
України, частиною І стат-
ті 358 якого передбачено 
покарання за підробку 
документів або у вигля-
ді штрафу до 100 неопо-
датковуваних мінімумів 
доходів громадян, або  
арештом на строк до 6 
місяців, або обмеженням 
волі на строк до двох ро-
ків. 

Гадаю, є резон і право-
охоронним органам звер-
нути увагу на цей факт, 
адже  по суті має місце 
підробка документа, ре-
гламентованого Указом 
Президента України. Тож 
цікаво, хто веде цей зло-
чинний бізнес? І скільки 
ще таких «заслужених», 
як Євген Сірик,  за цей 
час наштамповано таким 
чином?

На початку цього року в статті «Деваль-
вація» (див. «Чг» від 15 лютого 2012 р.)  я 
розмірковувала над тим, що нині багато 
духовних речей втратили свою споконвіч-
ну цінність. Що на перше місце якось не-
помітно виходять жорсткий практицизм, 
нахабство та невігластво. А спонукав до 
роздумів той факт, яким 19-річний студент 
Євген Сірик добряче подивував і своїх 
однокурсників, і викладачів. 

Мотрона ПАНОВА.

g Офіційно
Публічні слухання

Керуючись Законом України «Про засади дер-
жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», на виконання розпорядження місько-
го голови від 27.04.2012 №106-р «Про проведення 
публічних слухань» у єдиному дозвільному центрі 
м. Кривого Рогу 29.05.2012 проведено публічні 
слухання з питання обговорення проекту рішен-
ня міської ради «Про внесення змін у додаток до 
рішення міської ради від 28.04.2010 №3816 «Про 
затвердження Положення про порядок надання 
ритуальних послуг на території міста Кривого Рогу» 
та аналізу його регуляторного впливу. У слуханнях 
взяли участь представники постійних комісій 
міської ради, члени міської координаційної ради 
з питань розвитку підприємництва, заступники 
голів виконкомів районних у місті рад, керівники 
та спеціалісти структурних підрозділів виконкому 
міської ради та районних у місті рад, керівники та 
фахівці підприємств та організацій міста, суб’єкти 
господарювання, які надають ритуальні послуги, 
представники територіальної громади та засобів 
масової інформації.

Основним питанням, що порушувалося на пу-
блічних слуханнях, було ознайомлення усіх присут-
ніх із змістом проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін у додаток до рішення міської ради 
від 28.04.2010 №3816 «Про затвердження Поло-
ження про порядок надання ритуальних послуг на 
території міста Кривого Рогу».

За результатами публічних слухань управлінню 
благоустрою та житлової політики виконкому місь-
кої ради надано доручення опрацювати пропозиції 
та зауваження суб’єктів господарювання у частині 
внесення змін до рішення згідно з чинним законо-
давством.

Публічні слухання
Керуючись Законом України «Про засади дер-

жавної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», на виконання розпорядження місько-
го голови від 27.04.2012 №106-р «Про проведення 
публічних слухань» у єдиному дозвільному центрі 
м. Кривого Рогу 29.05.2012 проведено публічні 
слухання з питання обговорення проекту рішен-
ня міської ради «Про внесення змін у додаток до 
рішення міської ради від 22.06.2011 №448 «Про 
затвердження Правил благоустрою у місті Криво-
му Розі» та аналізу його регуляторного впливу. У 
слуханнях взяли участь представники постійних 
комісій міської ради, члени міської координаційної 
ради з питань розвитку підприємництва, заступни-
ки голів виконкомів районних у місті рад, керівники 
та спеціалісти структурних підрозділів виконкому 
міської ради, керівники та фахівці підприємств та ор-
ганізацій міста, представники територіальної громади 
та засобів масової інформації.

Основним питанням, що порушувалося на пу-
блічних слуханнях, було ознайомлення усіх присут-
ніх із змістом проекту рішення міської ради «Про 
внесення змін у додаток до рішення міської ради від 
22.06.2011 №448 «Про затвердження Правил благо-
устрою у місті Кривому Розі».

На отримані в ході публічних слухань запитання 
та зауваження надано відповідні роз’яснення.

Управління благоустрою та житлової 
політики виконкому міськради.

Запрошуємо до конкурсу!
 Управління комунальної власності міста ви-

конкому міськради запрошує суб’єктів господарю-
вання усіх форм власності взяти участь у конкурсі 
на право укладення договорів оренди об’єктів 
комунальної власності міста:  Нежиле приміщення 
загальною площею 63,7 м2 на 1 поверсі житлового 
будинку на вул.Косіора,8, прим.66, балансоутриму-
вач – управління комунальної власності міста ви-
конкому міськради; під розміщення офісу, старто-
ва ставка – 18% від експертної вартості об’єкта.

Істотні умови конкурсу: найбільший від-
соток розміру орендної плати до вартості об’єкта, 
визначеної експертним шляхом; ефективне ви-
користання об’єкта оренди за цільовим призна-
ченням відповідно до видів діяльності;  належне 
утримання об’єкта оренди;  найбільший розмір 
загальної вартості робіт з відновлення експлуата-
ційного стану об’єкта; створення та збереження 
нових робочих місць; ужиття заходів для захисту 
навколишнього середовища з метою дотримання 
екологічних норм експлуатації об’єкта; створен-
ня безпечних та нешкідливих норм експлуатації 
об’єкта і умов праці; своєчасне і у повному обсязі 
внесення орендної плати з урахуванням індексу 
інфляції; забезпечення страхування об’єкта оренди 
на весь період оренди, пожежної безпеки та його 
охорони;  оформлення документів про сплату за 
землю, на якій розташований об’єкт оренди; без 
права передачі в суборенду.

 Кінцевий термін прийняття заяв та конкурсної 
документації – 22.06.2012 року. Дата, час та місце 
проведення конкурсу – 26.06.2012 року о 15.00, 
кімната 246 виконкому міськради (пл. Радян-
ська, 1).  Учасникам конкурсу необхідно надати до 
конкурсної комісії заяву на участь у конкурсі, про-
позиції щодо використання об’єкта, запечатані у 
конверті з написом «На конкурс», та належним чи-
ном оформлену конкурсну документацію. Довідки 
щодо оформлення конкурсної документації можна 
отримати в управлінні комунальної власності міс-
та виконкому міської ради (пл.Радянська,1, кімн. 
361,360, тел.74-49-29, 74-43-97). 

 Конкурсна комісія.
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g не підлягає забуттюДень  за  Днем:
ц.-Міський район

Пам’ять

Час, рухаючись уперед, лишає в мину-
лому великі події, їх учасників і свідків. 
Та завдяки пам’яті людській, книгам і 
рукописам ми можемо знову згадати, що 
відбувалось багато років тому. 

Велика Вітчизняна війна 
– частина історії, важли-
ва для всього світу, а осо-
бливо – для країн колиш-
нього Радянського Союзу, 
і перш за все України, яка 
понесла найбільші втрати. 
Наше місто свято береже 
пам’ять про ті героїчні й 
трагічні роки. У Кривому 
Розі діє відділення Україн-
ської спілки в’язнів – жертв 
нацизму. Його голова Воло-
димир Якович Постернак 
ділиться з нами своїми спо-
гадами.

З часом розум втрачає 
можливість відтворю-
вати все до найменших 
дрібниць, але серце про-
носить пережите крізь де-
сятки літ… Війна застала 
хлопчика з багатодітної 
шахтарської родини, коли 
йому було чотирнадцять 
років. Під час окупації фа-
шисти примусово вивози-
ли з України працездатне 
населення: чоловіків, жі-
нок і навіть дітей. Опинив-
ся серед них і Володимир. 
Першим містом, в яке він 
потрапив, був Кастроп-
Рауксель. Саме там зна-
ходились вугільні шахти, 
на яких працювали кри-
ворізькі шахтарі. Єдиним 
зв’язком із рідними було 
листування, та й воно до-
зволялось полоненим рід-
ко.

Рік пропрацювавши від-
катником вагонеток, Воло-
димир Постернак під час 
переведення на іншу шахту 
зміг втекти разом з кілько-
ма товаришами. Опинив-
шись у місті Дортмунді, 
вони ховались по посад-
ках, та недовго це трива-
ло: німецькі солдати вла-
штували облаву, спіймали 
втікачів і відправили до 
в’язниці. Там довго допи-
тували, вели слідство. Далі 
в’язнів очікувало найжах-
ливіше: їх відправили до 
концентраційного табору 
неподалік міста Веймар – 
до Бухенвальда.

Про це місце потрібно 
розповісти докладніше. 
Вивчаючи історію, ми мо-
жемо зустріти згадки про 
різні концтабори часів 
Третього Рейху: Освенцім, 
Дахау, Маутхаузен, Заксен-
хаузен... Та без будь-яких 
вагань можна стверджу-
вати: саме Бухенвальд був 
одним з найстрашніших 
винищувачів людських 
душ. Цей «каземат смер-
ті» був збудований у 1937 
– всього за рік! Взагалі-то 
«Бухенвальд» у перекладі 
з німецької мови означає 
«буковий ліс». Той самий 
ліс, який милував око і на-
дихав відомого письмен-

ника Гете, мав перед самим 
початком Другої світової 
війни прийняти на себе 
тяжку роль кладовища і 
вбивці людей багатьох на-
цій Європи.

Важко зітхаючи, Воло-
димир Якович бере до рук 
буклет із зображеннями 
тепер уже «меморіального 
комплексу Бухенвальд», до 
якого тричі їздив на запро-
шення Міжнародної по-
шукової служби Червоно-
го Хреста. З неприхованим 
смутком подивившись на 
колись свою «тюрму», він 
продовжує розповідь:

– Як же багацько їх було. 
Українців, росіян, поляків, 
французів, чехів, італійців. 
Але циган і євреїв, звісно, 
знищували першими. У 
концтаборі всі проходили 
санобробку, здавали свій 
одяг і отримували смугас-
те «дрантя», зняте з уже 
померлих в’язнів і хімічно 
оброблене якоюсь смердю-
чою речовиною. Взуттям, 
якщо це можна так назва-
ти, нам слугували дерев’яні 
довбанки, в них було неви-
мовно важко ходити. Усім 
на одяг робились нашивки: 
євреям – шестикутні Дави-
дові зірки, італійцям – сірі 
трикутники, «руським» 
політичним в’язням – чер-
воні, а чорні – так званим 
«асоціальним елементам»... 
Кожен мав номер. Наче 
квиток на той світ. Наче ти 
і не людина зовсім, а так – 
м’ясо, тіло, з яким чинять 
по своїй волі фашисти. Я 

був «нелюдиною» під но-
мером 24417.

Володимир Якович за-
мислюється – і погляд у 
нього стає таким же важ-
ким, як і сама його доля, 
плине в ті страшні часи, до 
яких він не хоче повертати-
ся навіть подумки, але які і 
забути не в змозі.

Говорячи далі про жах-
ливі умови утримання, про 
неїстівний німецький хліб 
і баланду, про непосильну, 
виснажливу працю щодня 
та за будь-яких умов, чоло-
вік гідно тримається, збері-
гаючи незворушність, але 
очі видають його. Очі, що 
бачили смерть тисяч і ти-
сяч душ, щодня жахались 
від чорного диму крема-
торіїв і вже ледь витриму-
вали нелюдське існування 
в бараках – вони й тепер 
згадують усе. І неможливо 
звільнитись від картин ми-

нулого, просто заплющив-
ши їх.

Незадовго до повстання 
в’язнів у квітні 1945 року 
німці направили части-
ну табірників до Лейпціга. 
Ветеран згадує, що з деся-
ти бараків по 200 чоловік 
у кожному солдати гнали 
двотисячну колону знеси-
лених людей, серед яких 
був і він. Тих, хто вже не 
міг йти, було розстріляно в 
покинутому таборі. Йшли 
довго, лише інколи робля-
чи зупинки для відпочинку 
німецьких солдатів.

«...При переході через 
річку Ельбу ми побачи-
ли радянські винищувачі. 
Якою ж великою була наша 
радість, коли ми поміти-

ли червоні зірки на літа-
ках! Стало зрозуміло, що 
кінець війни вже близько, 
– розповідає Володимир 
Якович. – Коли знаходи-
лись поблизу Дрездена, 10 
травня німецькі охорон-
ці лишили свою форму та 
зброю і повтікали на захід. 
Усі рятувались від радян-
ських військ, що вже на той 
час перемогли Німеччину. 
Ми переховувались у селі 
Пірне і вижили, я впев-
нений, лише тому, що нас 
було разом п’ятеро зем-
ляків: троє криворіжців 
і двоє дніпропетровчан. 
Згодом я служив у лавах 
Радянської Армії і повер-
нувся додому як демобілі-
зований фронтовик».

По той бік поля бою

Вероніка ШуМеЙКо, студентка Дніпропетровського національного університету ім. о. Гончара. Фото автора та з інтернет-видань.

З 1937 по 1945 рік стра-
хіть концтабору Бухен-
вальд зазнали близько 
238 тисяч чоловік. У його 
печах було спалено 56 
тисяч людей.

*   *   *   
Учасників та очевидців подій Великої Вітчизняної 

дедалі меншає. І від того маємо все більше їх цінувати. 
У Кривому Розі і нині поряд з нами мешкають герої, які 
здобули величну Перемогу, несли на своїх плечах тягар 
того часу. Слухаючи розповіді Володимира Яковича, зно-
ву і знову згадуємо трагічний «феномен» війни і чудо пе-
реможного духу. І розуміємо, що найбільшим даром для 
людини було і буде життя, його мусимо берегти.

Бухенвальд. Гай пам’яті. 1958 р.

g Публічна  
інформація

Прийом  
прокурора

На виконання вимог ст. 22 За-
кону України «Про прокурату-
ру», Указу Президента України 
«Про першочергові заходи щодо 
забезпечення реалізації та гаран-
тування конституційного права 
на звернення до органів держав-
ної влади та органів місцевого 
самоврядування», з метою удо-
сконалення організації прийому 
громадян, прокуратура Жовтне-
вого району повідомляє, що: 

15.06.2012 року з 10 до 13 го-
дини в Жовтневому районному 
управлінні Пенсійного фонду 
України у м. Кривому Розі (м. 
Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37а) 
особисто приймає прокурор 
Жовтневого району Вадим Сер-
гійович Мірошниченко.

21.06.2012 року з 10 до 13 го-
дини у виконкомі Жовтневої ра-
йонної у місті ради (м. Кривий 
Ріг, вул. Шурупова, 2) особисто 
приймає прокурор міста Федір 
Андрійович Кириєнко.

Креатив  
для дошкільнят

Нещодавно в Центрально-
Міському районі відбулась на-
уково-практична конференція 
«Підсумки методичної діяль-
ності комунальних дошкільних 
навчальних закладів району з 
науково-методичної проблеми 
«Креативна освіта для розвитку 
інноваційної особистості». 

Її метою була активізація роботи 
педагогів у виявленні здібностей та 
обдарованості дітей, поглибленому 
вивченні особливостей розвитку осо-
бистісних якостей, необхідних для 
реалізації здібностей дошкільників.  
На заході було презентовано збірни-
ки методичних матеріалів І.Кірянової 
«Українська народна лялька-мотан-
ка», І. Шевчик «Піщана анімація для 
дошкільнят», вихователів ККДНЗ  
№ 6, Н. Ейчес «Розвиток креативної 
особистості в освітньому просторі 
сучасного дошкільного закладу»,  
Н. Бойко «Створення корекційно-роз-
вивального середовища для розви-
тку мовленнєвої компетенції особис-
тості дошкільника», педагогів ККДНЗ 
№ 201.

Ранковий візит 
до чужої  
вбиральні

Днями в Центрально-Міський 
райвідділ міліції звернулася 
73-літня пенсіонерка зі скаргою 
на неочікуваного гостя. 

Жінка повідомила, що до її приват-
ної садиби на повному ходу увірвався 
автомобіль «ВАЗ-2111», за кермом 
якого перебував немолодий чоловік. 
Машина протаранила огорожу, врі-
залася в стіну літньої кухні і повалила 
дерев’яну вбиральню. 

Правоохоронці встановили, що не-
званий візитер громадянки – 60-річ-
ний тренер однієї з ДЮСШ міста. 
Завдані ним збитки бабуся оцінила 
у 8 тисяч гривень. Наразі за фактом 
вирішується питання про порушен-
ня карної справи за пошкодження 
майна.

Тетяна ДРєєВА.
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Мода на металопластикові вікна прийшла до нас із Західної 
європи, де такі вироби давно користуються попитом. утім, в 
наших реаліях оборудки з їх замовленням нерідко перетворю-
ються на справжні шахрайські схеми, коли з документальної 
точки зору все гаразд, а з людської – суцільне розчарування та 
втрата грошей.

Біленьке, гарненьке
Жінка, яка сиділа навпроти, тільки сумно 

зітхала, час від часу втираючи очі краєчком 
затиснутого в кулачку носовичка. Історія її 
була невеселою, а тому розпач відвідувачки 
можна було зрозуміти. Зрозуміти – так, а 
ось допомогти – складнувато, адже за доку-
ментами все правильно, за літерами сухого 
договору все вірно виходить, тільки не по-
людськи якось, а дуже на шахрайство схоже.

А трапилось ось що. Одного дня вона 
йшла вулицею, на біду (як потім виявилось) 
зустрівши молодика, який роздавав листів-
ки поруч зупинки, припрошуючи всіх бажа-
ючих замовити чудові металопластикові ві-
кна, що «захистять вашу оселю від холоду і 
спеки», як обіцялось у клаптику паперу. Ган-
на Василівна (справжнє ім’я відвідувачки на 
її прохання не називаємо) взяла ту листівку 
та прислухалась до спритного молодика, що 
розхвалював свій товар.

 – Ні, я не одразу погодилась, – ніби ви-
правдовувалась жінка. – Хоч люди підходи-
ли до столика й записувались, запрошуючи 
одразу замірника до себе додому. Я тільки 
послухала, поклала ту листівку до кишені та 
й пішла собі геть. А ось уже коли підходила 
до під’їзду, то побачила, що у квартирі Пи-
липівни, з третього поверху, якраз такі самі 
вікна ставлять. І вони ж гарнюсінькі, аж ви-
блискували на сонечку, коли їх з вантажів-
ки діставали. А коли ще поруч поставили те 
страхіття, що з вікон Пилипівни вийняли, 
то так мене різниця вразила – те облізле і по-
шарпане, а це біленьке й новеньке…

Тож вирішила сама собі – годі, треба й сво-
їй домівці подарувати таку гарну обновку.

 – І що далі? – цікавлюся у відвідувачки.
 – Надвечір зателефонувала синові, – про-

довжує Ганна Василівна. – Він у мене дале-
ченько живе, у нього своя родина та оселя 
в іншому місті. Дзвоню і кажу йому, що, 
мовляв, хочу й собі такі вікна поставити. А 
синок: давно вже час це було зробити, тим 
більше, що батареї у квартирі гріють не дуже 
добре, особливо у спальні. Тому, далебі, й 
тихіше буде, і взимку тепліше.

 – І ви згадали про того молодика з вулиці, 
який вам листівку дав? – спробував вгадати 
подальший розвиток.

 – Саме так, – сумно погодилась жіночка. – 
Ноги хворі в мене, не сильно й походиш, аби 
подивитись чи людей попитати. Чоловіка 
вже давно поховала, у сина своє життя, так і 
живу сама-самісінька у квартирі.

Не мала баба клопоту
 – Слухаю вас далі, – перервав паузу в роз-

мові.
 – Та немає більше чого особливого слу-

хати, – зітхнула Ганна Василівна. – На тій 
листівці телефон був, навіть два номери – 
обидва мобільні. Наступного після розмови 
з сином дня набрала перший з них. Чи не од-
разу відповів приємний жіночий голос, ніби 

чекав мого дзвінка. Дівчина на 
тому кінці мені так радісно все 
розповіла, на всі-всі запитання 
відповіла, та ще й примовляла, 
як їй гарно працювати ось з та-
кими чуйними клієнтами. Спо-
чатку було вирішила тільки одне 
вікно міняти, у своїй спальні, але дівчина 
мене переконала, що коли міняти, то ліпше 
всі одразу. Бо так за одне дешевше виходить, 
коли оптом замовляю. Та й бруду у квартирі 
– дівчина визнала – буде однаково, хоч одне 
ставити, хоч усі.

 – І знову не одразу погодилась, мовляв, 
поміркую та зателефоную, – жінка зупи-
нилась на мить, згадуючи про щось. – Але 
наступного дня та дівчина мені сама зателе-
фонувала. Мовляв, акція у них розпочалась 
– потрійне вікно за ціною подвійного. І так 
мене вмовляла, що, зрештою, таки вмовила. 
За день-два приїхав молодик, усе ретельно 
заміряв, тут же в переносний комп’ютер усе 
заніс. І сказав, що з урахуванням акції мої 
чотири вікна – у кімнатах і на кухні – ко-
штуватимуть близько восьми тисяч. Я пере-
лякалася, бо не думала, що так дорого вийде. 
Тут же при ньому синові подзвонила, а той 
каже: нічого, я тобі допоможу, замовляй. Я й 
замовила, на свою голову.

 – Гроші одразу віддали?
 – Ні, не всі, тільки половину. Він мені до-

кумент дав, з підписом і печаткою – ось цей 
договір. Решту грошей, сказав, віддасте, 
коли вікна привезуть. Сталося це через днів 
десять, може, через два тижні.

 – Отже, привезли?
 – Так, приїхали. Трійко міцних хлопців на 

невеличкій вантажівці, критій такій, якраз 
дощик накрапував. Зайшли вони до хати й 
кажуть, що потрібна друга половина гро-
шей. Син мені вже прислав тоді, якраз ви-
стачило розрахуватись.

 – Розрахувались?
 – Звісно, до копієчки все віддала. Тільки 

після цього до хати ті вікна занесли. Поскла-
дали у вітальні охайненько – та й усе, збира-
ються йти геть.

 – Як іти? – не зрозумів.
 – А отак – через двері, бо в них у ванта-

жівці ще були інші замовлення.
 – А коли ж поставлять?
 – Те саме і я в них запитала, ледве не пла-

чучи. А у відповідь те, що в договорі нічого 
немає про установку, тільки про якусь по-
ставку. Коли ж хочу, щоб повиймали старі, а 
на їх місце поставили нові, то за це треба до-
платити. Я давай тій дівчині телефонувати, у 
якої замовляла. Вона так само люб’язно по-
яснила: ще по півтисячі за кожне вікно. Але 
ж таких грошей у мене, пенсіонерки, немає. 
Що мені робити? То й справді виходить, що 
не мала баба клопоту – купила порося. Не-
вже доведеться платити ще й за установку?

g Зверніть увагу!

е. МіСцеВиЙ.

Металопластикове вікно у світ

Фаховий коментар

 – З аналізу цього договору 
виходить, що дані виконавці 
послуг з виготовлення та уста-
новки металопластикових ви-
робів прагнуть уникнути чи об-
межити свою відповідальність 
за проведення робіт з монтажу 
металопластикових конструк-
цій, – коментує ситуацію на-
чальник відділу з питань 
захисту прав споживачів 
апарату міськради і викон-
кому Ніна Савенко. – Має-
мо те, що умовами договору 
справді передбачається тільки 
доставка виробів замовникам. 
І це, на превеликий жаль, не-
поодинокий випадок, адже з 
якості установки металоплас-
тикових виробів – чи не кожне 
десяте звернення до нашого 
відділу. Передовсім тому, що 
інформацію про зобов’язання 
виконавця з установки виро-
бів споживач отримує в усній 
формі, що унеможливлює в 
подальшому виставлення пре-
тензій виконавцю щодо термі-
нів та якості виконання монта-
жу. Також у договорах нерідко 
не зазначено та не узгоджено 
підписом замовників вид ви-
робів, ескізи, малюнки, матері-

али, фурнітуру, їх розмір, колір 
тощо.

Крім цього, є факти об-
меження прав споживачів 
стосовно розміру неустойки у 
разі прострочення виконання 
роботи. У більшості догово-
рів зазначено 0,1% або 0,3%. 
Натомість статтею 10 Закону 
України «Про захист прав спо-
живачів» передбачено, що в 
тому разі, коли виконавець не 
може виконати роботу або про-
строчує її виконання чи надан-
ня послуги згідно з договором, 
за кожний день прострочен-
ня споживачеві сплачується 
пеня у розмірі трьох відсотків 
вартості роботи або послуги. У 
разі, коли вартість роботи або 
послуги не визначено, згідно із 
законодавством, виконавець 
сплачує споживачеві неустойку 
в розмірі трьох відсотків від 
загальної вартості замовлення.

Аналіз договорів, і цього зо-
крема, свідчить, що порядок 
оплати вартості послуг зазна-
чено у договорах виконавцем 
за погодженням із замовни-
ком. Однак замовнику не ви-
дається додатково до укладе-
ного договору розрахунковий 
документ (чек, квитанція), що 
підтверджує факт сплачених 
коштів після кожної операції 
з надання послуги: повний 
розрахунок, внесення авансу, 
внесення часткової оплати за 
остаточним розрахунком.

 Слід зазначити, що в біль-
шості випадків договори по 
замовленнях укладаються 
між споживачами та посе-
редниками. Виконавці-по-
середники не завжди можуть 
підтвердити свої взаємини з 
виробником і довести, що за-
мовлення виконувалось саме 

тим виробником, торгову мар-
ку якого вони представляють. 
Тому стають сумнівними по-
ходження та якість виробів, 
матеріалів і комплектуючих, їх 
відповідність вимогам норма-
тивних документів. Водночас, 
при укладанні договору з посе-
редником виникають усклад-
нення при вирішенні питань з 
гарантійного ремонту та обслу-
говування виробів.

Більше того, деякі суб’єкти 
господарювання, користую-
чись довірою громадян похи-
лого віку, недостатнім рівнем 
їхніх знань, неналежним ста-
ном здоров’я, використовують 
практику нечесної підпри-
ємницької діяльності, а саме 
– пропонують привабливі 
умови виконання замовлення, 
спонукають громадян надати 
згоду на миттєве оформлення 
споживчого кредиту. Є також 
випадки, коли неможливо 
визначити місцезнаходжен-
ня суб’єкта господарювання, 
оскільки в договорі не зазна-
чено місце здійснення підпри-
ємницької діяльності.

Рекомендую суб’єктам гос-
подарювання дотримуватися 
вимог законодавства про звер-
нення громадян, про захист 
прав споживачів та правил 
надання послуг. А споживачам 
раджу бути пильними та уваж-
ними при виборі суб’єктів гос-
подарювання, які здійснюють 
підприємницьку діяльність 
з виготовлення та установки 
металопластикових виробів. 
Перш ніж укладати договір з 
конкретною фірмою, порівняй-
те форму договору різних фірм.

Інакше, як у цьому випадку, 
будете змушені платити значно 
більше, аніж розраховували.

Споживач

Свято  
спортивної  
родини

На спортивній базі СК «Інгу-
лець» ДП «Спорт-Мастер» про-
йшли змагання «Мама, тато, 
я – спортивна сім’я». У зма-
ганнях взяли участь команди 
ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ 
«Північний ГЗК», ВАТ «Півден-
ний ГЗК», ПАТ «Кривбасвибух-
пром», «Краснодонвугілля» та 
Комсомольського рудоуправ-
ління.

У загальному підсумку пере-
могу здобули фізкультурники 
ПАТ «Інгулецький ГЗК», вони були 
нагороджені кубком, грамотами 
та хлібопічкою. Другу сходинку 
посіли гості з Комсомольська, які 
отримали мікрохвильову піч. За-
мкнула трійку призерів команда 
ВАТ «Південний ГЗК», їй дістався 
блендер.

Міський  
семінар

Минулого тижня на базі 
Інгулецького району від-
бувся міський семінар голів 
райспорткомітетів на тему 
підготовки спортивних баз 
та організації фізкультурно-
оздоровчої і спортивно-масо-
вої роботи за місцем прожи-
вання дітей і молоді в літній 
період.

У пленарній частині виступили 
голова комітету з фізичної культу-
ри і спорту Криворізької міськ ради 
Іван Коваленко, заступник голови 
Інгулецької райради Сергій Жере-
било, начальник райвідділу освіти 
Ольга Кравченко, голова комітету 
з фізичної культури і спорту рай-
виконкому Євген Омельчук.

Учасники семінару перегля-
нули слайд-фільм про спортивні 
об’єкти, збудовані або встанов-
лені у 2011-2012 роках на жит-
ловому масиві Інгулець. По тому 
в практичній частині вони огля-
нули спортивні бази школи №73, 
школи-інтернату №9, спортивний 
майданчик за місцем проживан-
ня по вул. Ярославська, 7, масш-
табну реконструкцію фізкультур-
но-оздоровчого комплексу ВАТ 
«Південний ГЗК», побували на 
відкритті спартакіади серед при-
шкільних оздоровчих таборів і 
відвідали спортивну базу дитячо-
юнацької спортивної школи №2.

Підбиваючи підсумки роботи 
семінару, Іван Коваленко дав ви-
соку оцінку підготовці спортивної 
бази району до роботи з дітьми в 
літній оздоровчий період.

До диплома – 
премія

У цьому році Інгулецький 
технікум Криворізького на-
ціонального університету ви-
пустив 133 особи, четверо з 
них отримали дипломи з від-
знакою. 

6 червня 2012 року на ви-
пускній лінійці заступник голо-
ви Інгулецької районної у місті 
ради, лідер депутатської фракції 
Партії регіонів в райраді Сергій  
Жеребило вручив  Д.  Піваєву,  
М. Снісарю, В. Коноваленку гро-
шову винагороду за сумлінне 
навчання та активну участь у 
громадському житті навчального 
закладу.

Тарас ЗАТуЛьниЙ.
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Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Криворізький р-н

З турботою  
про людей

У райраді відбулася черго-
ва нарада з сільськими та се-
лищними головами, на якій 
розглянуто найнагальніші 
пи тання. 

Так, начальник управління аг-
ропромислового розвитку рай-
держадміністрації І. Фартушний 
вкотре роз’яснив очільникам те-
риторіальних громад порядок їх-
ніх дій при виплаті дотацій фізич-
ним особам за утримання молод-
няка великої рогатої худоби.

Про стан виконання доручен-
ня голови райдержадміністра-
ції «Про організацію роботи щодо 
забезпечення населення райо-
ну засобами приймання сигна-
лів цифрового телерадіомовлен-
ня (телетюнерами)» повідомила 
в. о. начальника управління пра-
ці та соціального захисту населен-
ня районної адміністрації В. Гунь-
ко. Вона підкреслила, що в цьому 
напрямку ведеться активна ро-
бота: постійно проводяться виїз-
ди по сільських й селищних радах 
зі збору пакетів документів. Але 
в деяких територіальних грома-
дах кількість можливих отриму-
вачів телетюнерів суттєво відріз-
няється від кількості отриманих 
заяв на них. Це питання стурбу-
вало першого заступника голови 
РДА Ю. Волосова, тому пояснення 
з цього приводу йому надали всі 
сільські та селищні голови.

Тема дня – 
оздоровлення 
дітей

У Криворізькому районі на 
базі закладів освіти вже від-
крито 23 літні оздоровчі табо-
ри для дітей. 

Усього ж їх планується відкрити 
42. У школах налагоджено гаря-
че калорійне харчування. Небай-
дужі до школярів люди виділи-
ли спонсорські кошти на забезпе-
чення дітлахів цікавими екскур-
сіями та додатковим поживним 
харчуванням.

Відновлення 
традицій

Нещодавно на базі Красін-
ської школи пройшов район-
ний етап Всеукраїнської вій-
ськово-патріотичної спортив-
ної гри «Зірниця», основним 
завданням якої є підготовка 
учнів до виконання консти-
туційного обов’язку – захисту 
Батьківщини у Збройних си-
лах України.

У грі взяли участь команди 
учнів 5-9 класів, які сформували-
ся на базі навчального закладу. 
Всього того дня змагалися близь-
ко 150 юних спортсменів.

Переможцями в загальноко-
мандному підсумку стали коман-
ди: Лозуватської СЗШ №1 (перше 
місце), Надеждівської та Красін-
ської шкіл (друге і третє місця від-
повідно). Неперевершеними ка-
шоварами були юнаки Златоус-
тівської школи.

Микола КрАМАрЕнКо.

Кошик споживача

ціни записала наталя ЗАвАЛьнюК.

АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
фрукти, овочі

Картопля (кг) 4,85 5,55 – 9,99 1,34 – 4,49 1,69 – 7,99 2,00 – 6,00
Буряк (кг) 1,49 – 2,55 1,99 – 2,88 1,58 – 2,29 0,99 – 5,99 2,50 – 3,00
Морква (кг) 4,59 – 9,99 3,99 – 10,99 5,29 – 19,74 2,49 4,00 - 6,00
Огірки (кг) 4,99 6,98 3,59 8,99 – 11,99 4,00 – 6,00
Капуста (кг) 1,55 1,49 – 3,44 3,19 0,99 – 4,49 3,00 – 6,00
Помідори (кг) 12,99 15,99 – 33,99 9,49 – 46,69 20,99 – 25,49 14,00 – 18,00
Яблука (кг) 12,99 – 14,69 9,99 – 12,88 11,89 – 19,79 13,99 – 18,99 11,00 – 13,50

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 42,99 – 60,99 43,49 – 61,49 40,00 – 65,99 39,99 – 52,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг)  – 37,49 – 65,89 27,89 – 70,00 – 38,80 – 65,00
Кури (кг) 21,49 – 22,99 21,49 19,87 – 22,99 – 21,95 – 22,60
Яйця (10 шт.) 4,49 – 13,35 4,00 – 14,94 11,48 – 14,98 – 5,00 - 6,50

Бакалія
Цукор 6,29 5,69 – 7,39 5,60 – 6,36 5,99 – 8,69 5,80
Пшоно 3,35 4,59 – 7,97 5,49 – 7,28 4,05 – 4,69 4,50 – 5,50
Рис 5,15 – 18,59 4,65 – 28,55 6,60 – 10,35 5,99 – 12,19 7,00 – 10,50
Гречка 8,99 7,99 – 16,44 8,98 – 19,78 9,69 – 16,99 9,50 - 10,00
Олія соняшникова 11,79 – 15,39 11,59 – 16,84 13,13 – 15,52 12,29 – 16,55 13,00 - 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 1,95 – 3,79 3,54 – 9,99 4,58 – 4,79 2,95 – 4,99 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,69 3,15 – 9,79 3,62 – 4,85 4,59 – 8,99 4,25 - 4,50
Макаронні вироби 5,15 – 7,89 4,90 – 8,21 4,75 – 7,60 4,79 – 6,49 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,59 – 8,29 5,49 – 8,42 6,49 – 8,69 7,99 – 10,85 5,00
Сир твердий (кг) 49,99 – 82,99 49,34 – 93,34 49,99 – 84,98 – 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 7,69 – 15,99 10,34 – 25,19 10,00 – 17,18 11,49 – 18,99 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 7,49 – 13,89 8,17 – 12,29 6,29 – 7,19 7,69 – 15,25 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,65 – 4,69 4,14 – 4,99 3,68 – 5,69 4,19 – 5,35 –

відділ ведення Державного реєстру виборців 
виконкому Тернівської районної у місті ради.

g на замітку виборцю

Персональні дані
відповідно до 
статті 70 Конститу-
ції україни, з ме-
тою забезпечення 
державного обліку 
громадян україни, 
які мають право 
голосу, складання 
більш якісних спис-
ків виборців ство-
рено Державний реєстр виборців.

Персональні дані Державного реєстру виборців мо-
жуть використовуватись лише під час підготовки до 
виборів:

– для здійснення пуб лічного контролю за веденням 
Реєстру;

– при перевірці кандидатур, яких включено до складу 
виборчих комісій;

– при наданні статистичної інформації щодо кількос-
ті виборців на відповідній території;

– та при складанні попередніх і уточнених списків ви-
борців, до яких, відповідно до статті 27 Закону України 
«Про Державний реєстр виборців», включаються грома-
дяни України, яким виповнилося або на день голосування 
виповниться 18 років і які мають право голосу.

Відділи ведення Державного реєстру виборців, відпо-
відно до встановлених строків та порядку проведення 
виборів, передають попередні списки виборців на утво-
рені виборчі дільниці, де кожний виборець матиме мож-
ливість перевірити правильність внесених про себе відо-
мостей і в разі виявлення неточностей, повинен особис-
то з паспортом громадянина України або тимчасовим по-
свідченням громадянина України звернутися до дільнич-
ної виборчої комісії або до відділу ведення Державного 
реєстру виборців та внести необхідні зміни.

За результатами уточнення персональних даних Реєстру 
виборців відділи ведення Державного реєстру виборців не 
пізніше, як за два дні до дня голосування, передають діль-
ничним комісіям уточнені списки виборців.

З метою якісного складання попередніх списків ви-
борців запрошуємо мешканців Тернівського району вже 
сьогодні скористатись правом перевірити свої особисті 
дані, що містяться у базі даних Реєстру виборців, і при 
необхідності внести зміни.

Ми чекаємо вас за адресою: вул. Короленка, 1а,
Виконком Тернівської районної у місті ради, відділ ве-

дення Державного реєстру виборців, кімната 128, з по-
неділка по п’ятницю (крім вихідних та святкових днів) 
з 9 до 17 години.

g офіційно
Управління комунальної власності міста виконкому міської 
ради оголошує про наміри передати в оренду об’єкти 
комунальної власності, щодо яких надійшли заяви

№  
з/п

Балансо-
утримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду
Найменування Місцезнахо-

дження
Загаль-
на пло-
ща, м2 

Вартість 
майна за не-

залежною 
оцінкою, 

грн.

Макси-
мально 
можли-

вий строк 
оренди

Мета використання

1 Відділ осві-
ти виконко-
му Саксаган-

ської районної 
у місті ради

Нежиле приміщення на 
2 поверсі окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул. Спась-
ка, 8А

145,5 123611,0
Станом на 
28.03.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення спор-
тивної секції, погодинно 
згідно графіка

2 УБЖП Окреме індивідуаль-
но визначене майно 
транспортний засіб – 
автомобіль ВАЗ-21099

Вул. Іллічів-
ська, 63

1 од. 18963,0 
Станом на 
22.05.2012

2 роки  
11 місяців

Для потреб кому  наль-
ного підпри ємства з об-
слуговування елект ро -
транс порту

3 УКВМ Окремо розташована 
нежила одноповерхова 
будівля

Вул. Співдруж-
ності, біля  

житлового бу-
динку №96

12,8 7925,0 Станом 
на 21.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення га-
ража

4 КП «Швидкіс-
ний трамвай»

Частина нежилого при-
міщення окремо розта-
шованої будівлі трансфор-
маторної підстанції

Станція швид-
кісного трам-

ваю «Імені 
Гутовського»

9,0 7725,0 
14.05.2012

2 роки  
11 місяців

Використання за приз  -
наченням

5 УКВМ Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Мелешкі-
на, 24

29,8 41538,0  
Станом на 
21.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення тор-
гівлі продовольчими 
товарами

6 УБЖП Нежиле приміщення на 
2 поверсі окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул. Под-
бєльського,3

27,56 21824,0  
Станом на 
16.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення пункту 
прийому склотари

7 УКВМ Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул.
Землячки,13

26,0 36928,0  
Станом на 
14.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення складу

8 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул.Мухіної,15 28,6 31649,0  
Станом на 
15.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

9 УБЖП Нежиле приміщен-
ня, вбудоване у підвалі 
житлового будинку

Вул. Димит-
рова, 45

58,17 38481,0  
Станом на 
18.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення май-
стерні з ремонту побу-
тової техніки

10 УБЖП Нежиле приміщення на 
1 поверсі окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул. Крем-
лівська, 4А

68,3 60103,0  
Станом на 
11.05.2012

2 роки  
11 місяців

Для здійснення проек-
тних, проектно-вишу-
кувальних, проект но-
конструкторських робіт

11 Відділ осві-
ти виконкому 
Жовтневої ра-
йонної у міс-

ті ради

Нежиле приміщення на 
4 поверсі окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул.Кропив-
ницького,37

269,3 256466,0 
Станом на 
18.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення клубу 
бального танцю, пого-
динно згідно графіка

12 КЗ ПК «Першо-
травневий»

Нежиле приміщення на 
2 поверсі окремо розта-
шованої нежилої будівлі

Вул.
Матросова,77

97,63 84790,0  
Станом на 
21.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення кіно-
залу

13 УБЖП Окреме індивідуаль-
но визначене майно 
транспортний засіб – 

автомобіль КамАЗ 
53213

– 1 од. 40071,0   
Станом на 
28.05.2012

2 роки  
11 місяців

Для здійснення ста-
тутної діяльності кому-
нального закладу

14 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Бурміс-
тенка, 6

120,4 102422,0 
Станом на 
22.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення адмі-
ністративно-побутового 
комбінату для службов-
ців підприємства

15 УБЖП Нежиле приміщен-
ня, вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Мусорг-
ського, 11

104,3 98651,0  
Станом на 
18.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

16 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул.Мусорг-
ського,11

78,4 75424,0  
Станом на 
23.05.2012

2 роки  
11 місяців

Під розміщення офісу

Заяви про оренду зазначених 
об’єктів приймаються відділом до-
звільно-погоджувальних процедур 
виконкому міської ради протягом 10-
ти робочих днів після опублікуван-
ня оголошення в міській комуналь-
ній газеті «Червоний гірник». У разі 

надходження двох і більше заяв на 
один об’єкт оренди, орендодавцем 
буде оголошено конкурс на право його 
оренди відповідно до абз.3 частини 4 
ст.9 Закону України «Про оренду дер-
жавного та комунального майна» та 
рішення міської ради від 23.11.2011 

№726 «Про затвердження Положен-
ня про порядок оформлення оренди 
об’єктів комунальної власності міста».

Довідки можна отримати в управ-
лінні комунальної власності міста ви-
конкому міської ради (пл. Радянська,1, 
кімн. 361, 360, тел. 74-49-29, 74-43-97). 



11•Червоний гірник• середа, 13 Червня 2012 року
Цікавий ракурс

g Майстер-клас

Баранчик у стилі «Тільда»
Тільда  –  це відомі смішні та примітивні текстильні  ляльки. Їх найбільш 
пізнавані риси — дві крапки для очей і рум’яні щічки, довгі ручки та ніжки. 

Багатьом відомі зайчики в капелюшках, 
літаючі котики, кольорові равлики, сонні 
дівчатка, домашні янголи-охоронці та інші. 
Тільди прості й часом непропорційні.  Се-
крет нескладного баранця розповіла нам 
Наталка Чернишова.

На всі ляльки 
майстер

–Мої ляльки мені як 
діти, – говорить 
Наталя, швидко 
вправляючись з 

голочкою, яка ледве встигає 
блиснути в її руках і знову за-
нурюється в білу з рожевими 
клітинками бавовну. 

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯгІНА.

– Хтось народжується вмить, 
а хтось вимучить мене до остан-
нього, щоб явитися на світ. Іноді 
шию якусь деталь, а вона не ви-
ходить. Не йде раз, двічі… Тоді 
розумію: це лялька мені підказує. 
Ні, каже, я не така повинна бути, 
підшукай мені щось інше…

Отак, розмовляючи, ми за двад-
цять хвилин «народили» кудлатого 
рудого баранця. Наталія Чернишо-
ва переконана: модні пластмасові 
ляльки з заводськими посмішка-
ми – це добре, але ще краще ті, які 
зшиті маминою рукою.

– У мене в самої була така само-
робна лялька, – розповідає май-
стриня. – Приїхали якось у село 
до бабусі, а ляльок не взяли. Як 
же без такої забавки? Бабуня ки-
нула всі городи, всі справи, взяла 
до рук нитки та голку й зробила 
внучці ляльку. То була моя улю-
блена, її і зараз зберігаю. Вірю, що 
в них закладена своя, неодмінно 
позитивна енергетика.

Лялькоманія
Останнім часом авторські ляль-

ки набули небувалої популярності. 
Так, антикварні порцелянові ляль-
ки були в ціні здавна. Тепер же, а 
якщо точніше – з 1999-го, ляль-
кова мода вийшла на новий етап. 
На пік популярності піднялися 
текстильні «примітивні» ляльки. 
Коли норвезький майстер Тоні Фі-
нангер «видала на-гора» свою пер-
шу ляльку Тільду, вона й подумати 
не могла, що ця симпатична скан-
динавська іграшка стане настільки 
відомою в світі. Масова «тільдома-
нія» почалась у 1999 році з появою 
двох книг цього автора – «Тільда 
й Різдво» і «Тільда й Великдень». 
Відтоді кравчині з різних куточ-
ків світу намагаються фантазува-
ти на цю тему, беручи за основу 
концепт викройки авторства пані 
Фінангер, але запевняють: двох 
однакових Тільд зшити неможли-
во. Майже десять років по тому 
бренд став таким популярним, що 
під маркою «Тільда» в усьому світі 
продаються тисячі матеріалів для 
рукоділля (тканини, нитки, ґу-
дзики, викрійки тощо).

– Примітивними їх називають 
тому, що вони не мають деталь-
них рис обличчя, – пояснює Ната-
лія Чернишова. – Насправді вони  

роблять настрій. У кожної – свій ха-
рактер. Не тільки в Тільд. Я, до речі, 
роблю і мотанки, тільки трохи ви-
дозмінивши їх. А мама робить їх у 
традиційному стилі. Коли привожу 
свої ляльки на різні виставки, фес-
тивалі, ярмарки, завжди приємно 
спостерігати, як люди реагують на 
такі рукотворіння. Рідко хто про-
ходить байдуже, всім хочеться до-
торкнутися, взяти в руки. Хоча діти, 
буває, по-особливому реагують на 
ляльок. Була в мене ідея зшити ко-
ника такого, як ліплять традиційно 
з глини. Зробила, а до того ж при-
думала, що очі в нього будуть за-
плющені. Такий авторський хід. І 
уявляєте, коли були ці коники на 
фестивалі, до ятки підійшла ма-
ленька дитинка, кинулася до тої 
іграшки: «Конячко, вставай, вста-
вай! Відкрий очі, конячко!» Ми ж 
навіть не чекали! Тепер шиємо так, 
щоб з одної сторони було виши-
те закрите око, а з іншої – бусинка, 
ніби відкрите.

– Кажуть, для авторських ля-
льок майстрині замовляють ма-
теріали аж за кордоном?

– Це так і не так. Можна замо-
вити за кордоном, але – ціна. А як 
українську ляльку робити з аме-
риканської чи італійської бавов-
ни? Ну не хочеться, правда. Де б я 
не мандрувала по Україні, в якому 
б місті не була, завжди заходжу до 
магазину з тканинами, цікавлюся. 
Виходить, інші люди привозять з 
подорожі сувеніри, а я везу мате-
рії. Але в цьому – своя романтика. 
Іноді як побачу тканину, малюно-
чок на ній, то одразу ж уявляю, яка 
іграшка народиться з неї.

Часом лялькові ідеї приходять 
до Наталі просто так. «Це все – мої 
діти», – повторює вона, обережно 
поправляючи «дітям» волоссячко 
та сукні. Однак імен їм зазвичай 
не дає. Такі творіння іноді замов-
ляють магазини чи прості люби-
телі, а розлучатися з милими та 
по-дитячому наївними роботами 
часом дуже важко. Але в цьому і 
є секрет авторської роботи, саме 
це і відрізняє її від штампованої на 
заводі пластмасової Барбі.

– Взагалі вважаю, що дуже до-
бре, коли іграшки батьки роблять 
разом з дітками. Буде це повітря-
ний змій чи примітивна лялька, 
але така річ не має ціни.

6 А для того, щоб баранець мав рум’яні щічки та гарні ро-
жеві вушка, майстриня радить взяти до рук пензлика 
і рум’яна та розтушувати їх, де потрібно. У такий про-
стий спосіб ми отримали милого баранця. Чи овечку?

Тільд зазвичай роблять тільки з натуральних 
тканин. Часто їх використовують  
як інтер’єрну ляльку, прилаштувавши на 
поличці поруч з книгами або деінде, щоб такою 
приємною дрібничкою створити в оселі настрій.

2У місцях, де 
є вигини, 
наприк лад, 
ніжки, роби-

мо обережні надрі-
зи, щоб тканина не 

збиралася у склад-
ки, коли будемо на-
бивати ляльку.

3 Наступний етап – на-
бивка.  Посередині 
деталей робимо над-
різ, вивертаємо їх. 

Набивати можна синтепо-
ном, але краще – гранульо-
ваним, який ще називають 
холлофайбером. Його мож-
на придбати в магазинах 
меблів чи тканин. Починає-
мо набивати з дрібних дета-
лей. З’єднуємо дві деталі ту-
луба та зшиваємо потайним 
швом декілька разів.

4 Набиваємо син-
тепоном голівку 
баранця та при-
кріпляємо її до 

тулуба. До голови при-
єднуємо вушка. Зовсім 
не обов’язково приши-
вати її рівно, усе зале-
жить від вашої фантазії.

5 Нарешті баранець майже готовий. Залишилося пришити бусин-
ки-очі, вишити маленькими хрестиками ніздрі та пришити волос-
сячко. Щоб зробити нашого кучерявого рудого баранця, Наталка 
взяла трошки вовни, намотала її на палець, зібрала та пришила.

1 Робимо ви-
крійку для ту-
луба баранця, 
вушок та голів-

ки. Вирізаємо деталі з тканини. 
Зважте, тулуб складатиметься з 
двох однакових деталей. Зшива-
ємо деталі на машинці, 
не залишаючи пробілів.
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Спорт

g Вирішила колегія

Влітку наші діти будуть сповна  
охоплені  фізкультурою і спортом
нещодавно відбулось засідання колегії комітету з 
фізичної культури і спорту виконкому міської ради, 
котре провів його голова іван Коваленко. одним із го-
ловних питань, які розглядались, було – «Про підготовку 
спортивної бази і організацію фізкультурно-оздоровчої 
та спортивно-масової роботи за місцем проживання в 
літній оздоровчий період».

Доповідаючи з цього питання, 
головний спеціаліст міськспорт-
комітету Сергій Турчин зазна-
чив, що позитивні зміни з даного 
питання, яке розглядається що-
річно, є. Приміром, проведено 
перевірку в Інгулецькому райо-
ні, яка показала – спортивна база 

тут у належному стані, та й спор-
тивно-масова робота за місцем 
проживання на доброму рівні. 
Але в інших районах є ще недо-
ліки, які потрібно усунути в тиж-
невий термін.

– Це дуже серйозна і плідна ро-
бота, адже протягом всього літа 

наші діти повинні бути зайняти-
ми, – наголосив Іван Коваленко. 
– За допомогою масової фізкуль-
тури і спорту треба обмежити 
їх від усього негативного, що є в 
нашому суспільстві. Як це кра-
ще зробити? Ми запросили голів 
райспорткомітетів до Інгулецько-
го району на виїзний семінар, де 
вони ознайомились з певним до-
свідом. Із цього важливого питан-
ня колегія прийняла відповідні 
рішення. Зокрема, потрібно збіль-
шити кількість дітей, молоді, які 
охоплені всіма видами оздоровчої 

та спортивної роботи, встановити 
контроль за ефективністю вико-
ристання спортспоруд, незалежно 
від форм їх власності. Забезпечи-
ти їх повне завантаження, згідно 
з нормами пропускної спромож-
ності.

Колегія також заслухала ін-

формацію голови Жовтневого 
райспорткомітету Олександра 
Плакси про хід виконання відпо-
відного рішення міськради «Про 
затвердження Програми розви-
тку фізичної культури і спор-
ту в Кривому Розі на 2011-2015 
роки» в Жовтневому районі.

Подолали вікінгів завдяки 
«гарматним» пострілам Шеви
нині увага всієї чоловічої статі прикута до 
головної футбольної події на континенті – 
євро-2012, що взяла старт у восьми містах 
україни та Польщі. Команди 16 топ-збірних 
практично провели у своїх відбіркових гру-
пах перший тур. 

І поки що не радують особли-
вою результативністю, окрім 
хіба росіян, котрі розбили чехів 
з принизливим рахунком – 4:1. 
Фаворити – іспанці, італійці, 

німці поки що не роз-
кривають своїх голо-
вних козирів. І немов-
би ще розкачуються.

Хоча якраз у неділь-
ному супердвобої чем-
піони світу – іспанці так само, як 
і їх опоненти з Апеннін (до речі, 
теж чемпіони світу і явні фаво-
рити), у польському Гданську 
чи не найбільше на нинішній 
час потішили гурманів футболу 
«смачною стравою» (тобто ви-
довищним спектаклем). Причо-
му справа навіть не в рахунку, 
а в якісній технічній грі, прита-
манній саме цим національним 
збірним. Але вдало свого часу 
висловився кумир англійців 
Гаррі Ліннекер: «На полі грають 
22 футболісти, а перемагають 
– німці…» Підопічні головного 
керманича «бундесмашини» Йо-
ахіма Льова і цього разу вдало 
стартували: за раціональної гри 
вони зуміли «приборкати» амбі-
ційних португальців, яких фахів-
ці футболу давно вже охрестили 
«європейськими бразильцями». 
Цікаво, що німці в кінці цієї зу-
стрічі ледве втримали перемож-
ний для себе результат – 1:0. Так 
само представники датського ко-

ролівства зуміли мінімально 1:0 
виграти у джентльменів із сусід-
ньої країни тюльпанів. Та вся бо-
ротьба ще попереду…

 Які шанси має наша команда, 
чи зможе вийти зі своєї групи? 
Багато що залежало від старту 
з вікінгами (шведами) у столь-
ному граді Києві. І футбольна 
дружина Олега Блохіна зуміла з 
рахунком 2:1 подолати непосту-
пливих шведів, як у 1709 році це 
було під Полтавою. На гол ліде-
ра вікінгів Ібрагімовича двома 
точними відповів А. Шевченко. 
Браво, Шева! Відтак, українці, 
набравши 3 очки, стали лідерами 
групи «D», і з’явилися непогані 
перспективи. А саме: миром ро-
зійтися з англійськими лордами, 
а вже французьким мушкетерам 
(гра з якими в п’ятницю) можна 
і поступитись. Адже свого часу 
навіть наші пращури – запорізькі 
козаки воювали на боці францу-
зів разом із мушкетерами. 

Криворізькі 
силачі  
в нікополі

У наших 
богатирів 
«золоті 
руки»

У Нікополі на базі спор-
тивного клубу «Електро-
металург» завершилась 
ХХІІ робітнича спарта-
кіада серед гірників та 
металургів України. 

Виступаючи в першій 
групі серед підприємств, які 
налічують понад 10 тисяч 
працівників, команда ПАТ 
«Північний ГЗК» з армспор-
ту заслужено зайняла пер-
ше місце.

– За нашу команду бо-
ролись четверо силових 
спортсменів на руках, – го-
ворить тренер спортклубу 
«Північне сяйво» Сергій 
Карачун. – Це Євген Ло-
ушко (вагова категорія 70 
кілограмів), Влад Ткачен-
ко (80 кілограмів), Євген 
Третяк (90 кілограмів) та 
Олексій Семеренко (понад 
90 кілограмів). В іншій 
групі, де змагались арм-
спортсмени з підприємств 
до 5 тисяч працівників, теж 
пальма першості дісталась 
криворіжцям. Команда 
ПАТ «Центральний ГЗК» – 
Максим Бочаров, Борис 
та Олександр Тригуби і 
Максим Терещук – довела 
свою перевагу над іншими 
опонентами. Відтак, у всіх 
наших богатирів «золоті 
руки». І це, насамперед, 
свідчить про популярність 
армрестлінгу як виду спорту 
серед трудівників індустрі-
ального Кривбасу. Він, зо-
крема, «культивується» в 
ДП «Спорт-Мастер», де ди-
ректором Віктор Баландін.

 Підготував Віталій ТКАЧуК. Фото з інтернет-видань.

g  єврофеєрія-2012: про шанси збірної україни

іспанія-італія – 1:1

німеччина-Португалія – 1:0

ірландія-Хорватія – 1:3

Росія-Чехія – 4:1

Польща-Греція – 1:1

україна-Швеція – 2:1
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10 Евро-2012. День 

за днем
06.20, 07.15, 07.55, 09.45, 11.55, 

12.55, 18.45, 00.15 Погода
06.25 Православный 

календарь
06.30 Эксперт на связи
06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 Хозяин в доме
07.30 Эра бизнеса
07.35 Тема дня
08.15 Полезные советы
08.30, 00.20 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 20.40 Официальная 

хроника
09.25 Окно в Америку
09.50 Темный силуэт
10.00 Олимпийским курсом
10.15 Социальное шоу 

«Адреналин»
11.50, 18.05 Деловой мир
12.00 В гостях у Д.Гордона
13.00 Евро-2012. Португа-

лия - Нидерланды
14.45, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
14.50 Euronews
15.00, 18.20, 01.25 Новости 

(с сурдопереводом)
15.10 Евро-2012. Дания - 

Германия
16.55 Игры патриотов
18.50 Украинская песня рока
20.30 Агроньюз
20.45, 21.15, 23.45 Наше Евро
21.35 Евро-2012. Италия - 

Ирландия
01.20 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
01.50 Сериал «Сержант 

Рокка-3» 1с
03.25 Концертная программа 

«Песня объединяет нас»

Канал «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.45, 03.50 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.15 М/с «Черный плащ» (1)
10.00 «Шесть кадров»
10.15, 11.15 «Снимите это 

немедленно»
12.15 «Абсолютная пере-

мена»
13.15 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни» (1)
16.55, 18.25 Сериал «Метод 

Лавровой»
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 «Территория обмана»
21.20 Х/ф «РЭД» (2)
00.00 Сериал «Гаишники»
02.00, 03.00, 04.50 Сериал 

«Закон и порядок - 3» (2)
04.05 Сериал «Огни боль-

шого города» (1)

Интер
05.35 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00 «Новости»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Новости Евро
08.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.30 Спорт в Подробностях
09.10 Х/ф «Зойкина любовь» 

(1)
11.10, 12.25 Х/ф «Любовь с 

оружием»
15.20 «Судебные дела»
16.15 «Жди меня»
18.10 Сериал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.10 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 «Мы вместе»
21.00 Сериал «Вчера закон-

чилась война» (2)
22.55 Сериал «Меч» (2)
01.00 Х/ф «Преступная 

страсть» (2)
02.30 Д/ф «Дуэль с вирусом»
03.40 Д/ф «Жара. Кто воюет с 

землянами?»
04.25 Д/ф «Загадочные со-

седи. Вороны»
05.05 «Знак качества»

ICTV
05.30 Служба розыска детей
05.35, 06.25, 01.55, 02.45 

Погода
05.40, 04.35 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

00.55 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели

08.45, 12.45, 02.20 Факты
09.30, 19.30, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-7»

13.10 Х/ф «Второй в команде»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братаны-2»
22.30 Факты. Итог дня
22.45, 02.50 Свобода слова
02.00 ПроЦiкаве

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

все 100»
11.15 «Сад. Огород. Цветник»
11.30 Мультфильм
12.00 «Телеспортклуб»
12.30 «Сделано руками»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15, 21.45, 23.10 «Юриди-

ческая консультация»
15.20 Х/ф «Непокорённые» 1 

категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 Д/сериал «Магия 

природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

Погода
18.30 «Открытая власть»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.15 «Песни моря» 6 часть
00.40 Д/сериал «Вкусы 

культур»
02.00 Д/сериал «Этот за-

гадочный мир»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids Time
05.50 М/с «Новые приключе-

ния Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.40 

«Подъем»
06.45 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.20 

Погода
09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 М/с «Утиные 

истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины дочки»
14.45, 15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодожены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.15 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

22.00 Мачо не плачут
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.25 Служба розыска детей
00.30 Сериал «Сплетница-4»
01.25 Сериал «Четыре 

жизни Тары» (2)
01.55 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном

СтБ
05.20 «Документальный 

детектив»
05.45 Сериал «Комиссар 

Рекс(1)
07.15, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.10, 19.30 Сериал «Кара-

мель» (1)
09.15 Х/ф «Укрощение 

строптивого» (1)
11.45 Х/ф «Домработница» (1)
13.45 «Невероятные исто-

рии любви»
14.50, 23.25 «Параллельный 

мир»
15.50 «Битва экстрасенсов»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.30 «Куб»
22.25 «Детектор лжи»
00.25 Сериал «Доктор Хаус» (1)
01.25 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
03.00 «Вiкна-Спорт»
03.10 Х/ф «Безумный день» (1)

тонИС
06.00 Мир за неделю

06.20 Мультфильмы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 04.00 Страна 

советов
15.00, 01.05 Этот удивитель-

ный мир (1)
15.30, 01.50 Пустыни мира (1)
17.00 Алло, доктор!
17.50, 01.25 Реальный мир (1)
18.30 Тайны подводного 

мира (1)
18.55 Сериал «Одна любовь 

души моей» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.00 Происхождение 

стиля (1)
22.05, 03.40 Самые загадоч-

ные места Земли (1)
22.30 Кинофан: Х/ф «При-

ключения гангстеров в 
Нью-Йорке» (2)

00.40 Светские хроники
02.20 Кинофан: Х/ф «Скала 

воронов» (2)
04.45 Чудаки
05.40 Экстремикс

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» 

(1)
06.40 Сериал «Волшебники 

из Вейверли» 1 с. (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.00 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

230 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 82 с. (1)
10.55 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» 135 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 40 с. (1)

12.15 Твою маму!
12.40 Одна за всех
13.10 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
14.10 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
15.10 Сериал «Ранетки» 

231 с. (1)
16.05, 02.10 У ТЕТа мама!
16.35, 20.35, 22.30 Сериал 

«Универ» (1)
19.00, 01.45 БарДак
19.25 Богиня шопинга
19.55 Сериал «Универ. 

Новая общага» (1)
22.00 Сериал «Деффчонки» 

(1)
23.30 Дом-2
00.25 Дурнев + 1
00.55 Спокойной ночи, 

мужики
02.35 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.25 М/с «Отчаянные 

футболисты»
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефроси-

нья. Продолжение» (1)
08.25, 13.10 Сериал «След» (1)
09.00 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (1)
11.00, 05.30 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.00, 04.40 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25 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)
21.00, 23.45 Ток-шоу «Вели-

кий футбол»
21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 

Хорватия - Испания
01.30 Сериал «Сообще-

ство» (2)
02.10 Х/ф «Клевый парень» (1)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Время 
спорта»

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

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

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 04.15 «Бизнес-
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 Обще-

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

15.15 «Вперед, на Олимп!»

16.15 «Мотор»
17.25, 04.40 «В кабинетах»
18.15, 03.40 «Территория 

закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 05.15 

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

дневник»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
05.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
07.10 Х/ф «Соль земли» 1 с. (1)
08.30 «Правда жизни». Со-

баке - собачья смерть
09.00 Д/сериал «Право-

славные святые»
10.00 Сериал «Закон и 

порядок»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Х/ф «Криминальный 

квартет» (1)
14.25 Х/ф «Дума о Ковпаке» (1)
18.30, 03.45 «Агенты влияния»
19.00, 23.30, 02.25, 04.15 

«Свiдок»
19.30 Сериал «Литейный»
21.45 Сериал «CSI: Майами - 9»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Ганнибал» (3)
02.55 «Речовий доказ»
04.45 «Уроки тетушки Совы»
05.20 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фильм «Маленькие 

Эйнштейны» (1)
08.35 Мультфильмы
09.40 Х/ф «4 таксиста и 

собака» (1)
11.50 Х/ф «4 таксиста и со-

бака-2» (1)
14.40 «КВН»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Одень меня, если 

сможешь»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Х/ф «Изгой» (1)
01.40 Х/ф «Миллион лет до 

нашей эры» (2)
03.15, 03.50 «Ночная жизнь»
03.35 Мобильные раз-

влечения

11 Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids’ Time
05.50 М/с «Новые приключе-

ния Скуби Ду»
06.40, 07.40 «Подъем»
06.45 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
07.05, 20.50 «STREET STYLE»
07.00 «Экономика в деталях»
07.20 Тележурнал «Пассаж»
08.30 «Родительский клуб»
09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 М/с «Утиные 

истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины дочки»
14.45, 15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодожены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

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

00.00, 01.55, 04.35 канала
19.30, 04.05 «Доживем до 

понедельника»
21.00 «О рыбалке серьезно»
22.00 Мачо не плачут
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.25 Служба розыска детей
00.30 Сериал «Сплетница-4»
01.25 Сериал «Четыре 

жизни Тары»
02.25 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном
02.40 Зона ночи
02.45 Українцi Вiра

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

мама!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 «С новым домом!». 

Ток-шоу
11.10 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.25, 00.00 «Кулагин и 

партнеры»
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, 03.05 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Моя большая 

семья»
21.15 Сериал «Защитница»
22.10 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий
23.05 Сериал «Каменская»
00.30 «Вести+»
00.50 «Комната смеха»
01.40 Вести.ru
01.55 Х/ф «Долгие версты 

войны». 1 с.
03.15 Свидетели. «Анатолий 

Черняев. Выйти из тени»

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

Мухтара»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-

шествие
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Сегодня
09.25 Александр 

Журбин. Мелодии 
на память

10.05 «Программа 
максимум. Рассле-
дования, которые 
касаются каждого»

11.05 «Русские сен-
сации»

12.35, 03.00 «До суда»
13.30 Суд присяжных
15.30 Сериал «Литей-

ный»
17.20 Спасатели
18.30, 01.55 «Проку-

рорская проверка»
19.35 «Говорим и 

показываем»
20.25 Сериал «Псевдо-

ним «Албанец»-2»
22.15 «Сегодня. 

Итоги»
22.40 Сериал «Стран-

ствия Синдбада»
23.35 Честный по-

недельник
00.25 «Школа злос-

ловия»
01.10 «Жизнь господи-

на де Фюнеса»
03.55 «В зоне особого 

риска»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

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

говор»
12.20, 02.25 Сериал «Жен-

ский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Сериал «Девичья 

охота»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 «Между нами, 

девочками»
19.00, 03.10 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.35 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Счастливый 

билет»
22.40 «Замри, умри, вос-

кресни»
23.50 Ночные новости
00.10 Х/ф «Свет в окне»

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

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

доктор»
10.20 Фазенда
11.00 Другие новости
11.20 Понять. Простить
12.25 Сериал «Девичья 

охота»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
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 «Счаст-

ливый билет»
19.30 «С ног на голову»
20.25 Ночные новости
20.45 Х/ф «Без предела»
22.25 Х/ф «Свет в окне»

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

«Агентство «Золотая 
пуля»

10.00, 21.00, 03.00 Сериал 
«Москва. Три вокзала - 3»

11.00 «Грани недели»
12.00 «2012»
13.00 Х/ф «Любовь, пред-

вестие печали»
16.00, 18.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Аэро-

порт-2»
19.00, 04.00 «Клинч»
20.00 «Сканер»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Ой, вы, гуси...»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.00 Мама, я в эфире!
10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Революция на диване
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
16.15 SOS
17.15, 00.00 Цивилизация. 

Удивительная история 
Фреда Коремацу

19.30 Игра в слова и не 
только

20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
01.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи». Ток-шоу
08.15 М/фильм «Волшебное 

кольцо»
08.35 Х/ф «Их знали только 

в лицо»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 «Постскриптум»
11.35 «Доказательства 

вины. Тень любви»
12.25 «В центре событий»
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. Греки»
14.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба»
15.30 Д/ф «Матч смерти»
16.55 Петровка, 38
17.15 Наши любимые 

животные
17.50 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия»
19.15 Д/ф «Новая правда о 

водке»
20.05 Сериал «Зверобой-2»
22.55 События. 25-й час
23.30 «Футбольный центр». 

Евро-2012
00.10 «Выходные на колесах»
00.45 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.40 Х/ф «Дача»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Россия молодая»
18.05 Х/ф «Блокада»
00.50 Х/ф «Тегеран-43»
03.20 Киноляпы
03.50 Саундтреки
04.30 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Доктор Живаго»
09.55, 17.55, 01.55 Детектив 

«Комиссар Мегрэ: игры 
с тенью»

11.35, 19.35, 03.35 Фантасти-
ка «Ящик Ковака»

13.30, 21.30, 05.30 Комедия 
«Мамаши»

15.10, 23.10, 07.10 Триллер 
«Свидетель»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Фильм-

сказка «Юность Бемби»
06.10, 10.10, 14.10 М/с «Ну, 

погоди!» вып 16-17, «При-
ключения огуречика», 
«Сказка дедушки Ай-По»

07.00, 11.00 М/фильм 
«Праздник новогодней 
елки»

08.00, 12.00 М/фильм «Зо-
лотые колосья», «Как ко-
тенку построили дом», 
«Маленький Шего», «Ле-
генда о злом великане»

15.00 Х/ф «Долгая память». 
1 с.

16.05 М/с «На задней парте» 
вып.1, «Умка», «Умка 
ищет друга», «Немухин-
ские музыканты»

17.00 М/с «Черный пират». 
3 с., «Кентервильское 
привидение», «Девочка 
и медведь»

18.00 «Утренняя зарядка»; 
«Волшебник Ох»

наше КИно
07.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
09.00 Х/ф «Долгая дорога 

к себе»
11.00 Х/ф «Роковая ошибка»
13.00 Х/ф «Подкидыш»
14.30 Х/ф «Полет с космо-

навтом»
16.00 Х/ф «Как живете, 

Караси?». 1 с.
17.30 Х/ф «Как живете, 

Караси?». 2 с.
19.00 Х/ф «Старый на-

ездник»
21.00 Х/ф «Вторая весна»
23.00 Х/ф «Русская симфония»
01.00 Х/ф «Если завтра 

война...»
02.30 Х/ф «Жил-был 

доктор...»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Большой взрыв»
08.00 Х/ф «Заключённый R»
10.00, 02.00 Х/ф «Американ-

ский ниндзя»

12.00, 04.00 Х/ф «Бобёр»
14.00 Х/ф «Деревня про-

клятых»
16.00 Х/ф «Буги-вуги»
18.00 Х/ф «Голубая лагуна»
20.00 Х/ф «Двойные непри-

ятности»
22.00 Х/ф «Любовники»
00.00 Х/ф «Похищенный сын: 

История Тиффани Рубин»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после полуночи»
06.00 «Созвездие Ники»
07.25 «Добрый вечер, 

Москва»
09.00 Х/ф «Опасный возраст»
10.30 «Поет ВИА «Синяя 

птица». Концерт
11.00 «Музыка в театре, в 

кино, на ТВ»
12.00, 03.00 «Колба времени»
13.00 «С утра пораньше» 

«Аукцион чудес»
14.00 «Театральные 

встречи»
15.05 «Ангажемент. Борис 

Рубашкин в Москве»
16.25 «Автограф по 

субботам»
17.00 «В мире животных»
18.00 «Выступление Агнии 

Барто». Телеспектакль
18.20 М/фильм «Следствие 

ведут колобки»
18.45 Х/ф «Остров погибших 

кораблей». 1 с.
19.50 «Авторский вечер Ро-

берта Рождественского»
21.00 «Рожденные в СССР»
22.00 «Папа, мама, цирк и я...»
23.00 «Чтобы свеча не 

погасла»
23.40 «Будильник»
00.20 «Утренние посиделки»
00.50 «Митя». Телеспек-

такль
02.00 «Звезды польской 

эстрады»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 9 с.
20.00 Сериал «Врач». 2 с.
21.00 Сериал «Телохрани-

тель». ф.3. «Красный 
дед». 3 с.

22.00 Х/ф «Овраги». 1 с.
23.30 Х/ф «Овраги». 2 с.
01.00 Сериал «Дети Арба-

та». 10 с.
02.00 Сериал «Врач». 3 с.
03.00 Сериал «Телохрани-

тель». ф.3. «Красный 
дед», 4 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Шестой 

элемент»
05.00 Комедия «Открытая 

дорога назад»
07.00 Боевик «Шоу на-

чинается»
08.50 Комедия «Фрэнки и 

Джонни»
11.00 Комедия «Сенсация»
13.00 Приключения 

«Скуби-Ду»
15.00 Драма «Герцогиня»
17.00 Боевик «Пророк»
19.00 Триллер «И пришел 

паук»
21.00 Драма «Целуя девушек»
23.00 Драма «Переправа»
01.00 Драма «Одинокий 

мужчина»

«2+2»
06.00 М/с «Галактический 

футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 

10» (1)
08.00 «Дело особой важ-

ности»
09.00, 18.00 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50, 18.30, 21.20 «Улетное 

видео по-русски»
10.10 Х/ф «Ледяная планета» 

(1)
12.00 «Альтернативная 

раса»
13.00 «Звездные двери»
14.00 Сериал «Сыщики-3» (1)
15.00 Сериал «Сыщики-4» (1)
16.00, 17.00 Сериал «Следо-

пыт» (1)
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»

20.30 «Угон по-нашему»
21.00 «Новости 2+2» (2)
21.15, 00.00 «Проспорт»
22.00, 23.00 Сериал «Секрет-

ные материалы-2» (2)
00.05 Сериал «Падающие 

небеса» (2)
01.50 «Мой сможет»
03.05 Сериал «Повелитель 

зверей» (2)
03.45 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
06.10 Фильм ужасов «Откры-

тое море. Новые жертвы»
08.00 Фильм ужасов «1408»
10.00 Драма «Танго с 

убийцей»
12.00 Боевик «Преступные 

связи»
14.00 Триллер «13»
15.50 Триллер «Город при-

зраков»
18.00 Боевик «Предельная 

глубина»
20.00 Научная фантастика 

«Химера»
22.00 Фильм ужасов «По-

хищение»
00.00 Мягкая эротика «Поп-

звезда»
01.25 Мягкая эротика «Под-

ростки в стране игрушек»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Х/ф «Любовь и голуби»
05.35 Боевик «Бег от 

смерти»
07.00 Комедия «Поезд идёт 

на восток»
08.30 Мелодрама «Поздняя 

любовь»
11.00, 13.10, 19.00, 20.50, 

02.55 «Окно в кино»
11.05 Сериал «Баллада о 

Бомбере», 3 с.
12.00 Сериал «Вариант 

«Омега», 1 с.
13.15 Мелодрама «Мело-

дии белой ночи»
14.55 Мелодрама «Луной 

был полон сад»
16.45 Комедия «Артистка из 

Грибова»
20.00 Сериал «Баллада о 

Бомбере», 4 с.
20.55 Мелодрама «Снегирь»
22.25 Комедия «Шляпа»
23.55 Х/ф «Отец солдата»
01.25 Мелодрама «Поздняя 

ягода»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Подкидыш»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Семейный 

план»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Эта веселая 

планета»
21.15 Комедия «Обыкно-

венное чудо» 1 с.

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 М/с «Черный 

корсар»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Лица вещей»
11.30 Х/ф «Время отдыха с 

субботы до понедель-
ника»

16.45 Телеювелирторг
18.55 «Трудный вопрос»
20.20 «Игры сильнейших»
21.05 «Кухня на шпильках»
22.00 Сериал «Отчаянные 

родители»

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, 18 червня
Cхід 4.46 Захід 21.13
Тривалість дня 16.27

Схід 3.50 
Захід 20.10

БлизнюкиКонстантин, Дорофей

ут-1

g Реклама
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10 Евро-2012. День 

за днем
06.20, 07.15, 07.55, 09.20, 11.50, 

19.10, 00.15 Погода
06.25 Православный 

календарь
06.30 Эксперт на связи
06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 Хозяин в доме
07.30 Эра бизнеса
07.35 Тема дня
08.15 Полезные советы
08.30, 00.20 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15 О выплатах компен-

саций вкладчикам 
Сбербанка СССР

09.30 Свет
10.00 Розыгрыш ТМ «Хомка»
10.05 Пусть щастить
10.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
11.55, 18.05 Деловой мир
12.00 Шеф-повар страны
12.55 Евро-2012. Италия - 

Ирландия
14.45, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
14.50 Euronews
15.00, 18.20, 01.25 Новости (с 

сурдопереводом)
15.10 Евро-2012. Хорватия - 

Испания
16.55 Игры патриотов
18.45 Болей с лучшими
19.15 Смешной и еще 

смешнее
19.40 Звезды юмора. 

С.Дроботенко, братья 
Пономаренко

20.35, 21.15, 23.45 Наше Евро
21.35 Евро-2012.Швеция - 

Франция
01.20 Тройка, Кено, Максима
01.50 Сериал «Сержант 

Рокка-3» 2с

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 
«Завтрак с 1+1»

07.15 М/с «Черный плащ» (1)
10.00, 11.00 «Снимите это 

немедленно»
12.00 «Абсолютная пере-

мена»
13.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (1)
16.55, 18.25 Сериал «Метод 

Лавровой»
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 «Меняю жену - 5»
21.40 «Моя исповедь. Нико-

лай Басков»

22.50 «Иллюзия без-
опасности. Продавцы 
молодости»

00.10 Шоу «Вечерний Ургант»
00.45 Х/ф «РЭД» (2)

Интер
05.35 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00 «Новости»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Новости Евро
08.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.30 Спорт в Подробностях
09.10 Сериал «Пандора» 

1-3сс
12.20 Сериал «Пандора» 4-8 

сс. Заключ
18.10 Сериал «Кровинушка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.30 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подробностях»
20.30 «Мы вместе»
21.00 Сериал «Вчера закон-

чилась война» (2)
22.55 Сериал «Меч» (2)
01.00 Х/ф «Город ангелов» (1)
02.45 Д/ф «Кризисы. Пред-

сказание пророка»
03.55 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.20, 06.30, 01.45, 03.10 

Погода
05.25, 08.45, 02.40 Факты
05.40, 04.35 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.40 Спорт
06.40, 12.40, 13.00 Анекдоты 

по-украински
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
09.30, 19.30, 00.45 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-7»

12.45 Факты. День
13.05 Сериал «Мент в за-

коне-4»
15.25 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братаны-2»
22.30 Факты. Итог дня
22.45 Сериал «Группа «Zetа»-2»
23.50 Сериал «Кодекс чести-2»
01.50 Сериал «Жены футбо-

листов-2»
03.15 Сериал «Герои-4»

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

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

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

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

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

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»

10.05 «Зооквартал»
10.35 «Песни моря» 6 часть
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

города» 1 категория
16.50 «Открытая власть»
17.10 «Мир увлечений»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25, 02.00 Д/сериал «Этот 

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

ження»
21.30 Д/ф «... вiд Булгакова»
22.00 «Медицинский теле-

журнал»
23.10 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення» 1 часть
01.40 Д/сериал «Вкусы 

культур»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids Time
05.50 М/с «Новые приключе-

ния Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.40 

«Подъем»
06.45 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.20 

Погода
09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 М/с «Утиные 

истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины дочки»
14.45, 15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодожены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.15 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

22.00 Шуры-Амуры
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.25 Служба розыска детей
00.30 Сериал «Сплетница-4» 
01.25 Сериал «Четыре жизни 

Тары» (2)
01.55 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном

СтБ
05.50 «Документальный 

детектив»
06.40, 02.00 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
08.40, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40, 19.10 Сериал «Кара-

мель» (1)
10.45 «Русские сенсации. Дур-

ная наследственность»
11.40 Х/ф «Вечерняя сказка» 
13.50 «Невероятные исто-

рии любви»
14.50, 00.05 «Параллельный 

мир»

15.50 «Битва экстрасенсов»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.15 «Моя правда. Надежда 

Бабкина. Укрощение 
строптивой»

21.15 «Моя правда. Ирина 
Аллегрова. Верьте в 
любовь, девчонки...»

22.40 «Моя правда. Стас Шу-
ринс. Всем бедам назло»

01.05 Сериал «Доктор Хаус» (1)

тонИС
06.00, 18.30 Тайны подво-

дного мира (1)
06.25, 13.15 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.55 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
09.00, 18.55 Сериал «Одна 

любовь души моей» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге» 1 с. (1)
13.55 Происхождение стиля
15.00, 00.15 Этот удивитель-

ный мир (1)
15.30, 01.05 Пустыни мира (1)
17.55, 00.40 Реальный мир (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.00, 03.05 Враг у ворот. 

Москва (1)
21.55 Самые загадочные 

места Земли (1)
22.30 Кинофан: Х/ф «Скала 

воронов» (2)
01.30 Кинофан: Х/ф «Слад-

кая месть» (2)

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» (1)
06.40 Сериал «Волшебники 

из Вейверли» 2 с. (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 231 с.
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 83 с. (1)
10.55 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» 136 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 41 с. (1)

12.15, 19.25 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всех
13.40 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
14.10 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
15.10 Сериал «Ранетки» 232 с.
16.05, 01.45 У ТЕТа мама!
16.35, 22.00 Сериал «Дефф-

чонки» (1)
17.05, 20.35, 23.00 Сериал 

«Универ» (1)
19.00, 01.20 БарДак
19.55, 22.30 Сериал «Уни-

вер. Новая общага» (1)
23.30 Дом-2
00.25 Спокойной ночи, 

мужики

трК «уКраИна»
06.15 Серебряный апельсин
06.25 М/с «Отчаянные 

футболисты»
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефроси-

нья. Продолжение» (1)
08.15, 13.10 Сериал «След» (1)
10.00 Сериал «Встречное 

течение» (1)
11.00, 05.25 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.00, 04.35 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный 

судья
17.15, 03.55 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00, 23.45 Ток-шоу 

«Великий футбол»
21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 

Англия - Украина
01.30 Сериал «Сообще-

ство» (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 «Бизнес-
время»

07.20 «Автопилот-
новости»

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

сия-новости»
08.30, 08.50, 09.15, 

10.10, 12.55, 14.15, 17.20, 
17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 
00.35, 02.50, 03.30, 04.30 
«Погода»

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 
«5 элемент»

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

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

«CRIME NEWS»

нтн
05.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
07.05 Х/ф «Соль земли» 2 с. (1)
08.30, 19.00, 23.30, 02.00, 

04.05 «Свiдок»
09.00 Сериал «Генеральская 

внучка»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами - 9»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.20, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.15 Х/ф «Дума о Ковпаке» 
18.30 Спецпроект «Взрывы 

в Днепропетровске»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Миллион лет до 
нашей эры - 2» (2)

02.30 «Речовий доказ»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фильм «Маленькие 

Эйнштейны» (1)
08.35 Мультфильмы
08.55 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
14.00 Сериал «Маргоша»
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)
00.20 Сериал «Медиум» (2)

11 Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids’ Time
05.50 М/с «Новые приключе-

ния Скуби Ду»
06.40, 07.45 «Подъем»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.00, 01.55, 
04.35 канала

07.30 «Ваше право»
09.00, 15.15 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 М/с «Утиные 

истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины дочки»
14.45 «Ваш малыш»
15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодожены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.25 «Приемная депутата»
19.35 Пираньи
21.00 «Васильевский остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 Шуры-Амуры
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.25 Служба розыска детей
00.30 Сериал «Сплетница-4»
01.25 Сериал «Четыре 

жизни Тары»
02.25 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном

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

мама!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 «С новым домом!». 

Ток-шоу
11.10 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.25, 00.00 «Кулагин и 

партнеры»
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 «Ефроси-

нья. Продолжение»
16.50, 03.05 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Моя большая 

семья»
21.15 Сериал «Защитница»
22.10 «Третья война» подпол-

ковника Твардовского»
23.05 Сериал «Каменская»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика». 

Ночное шоу
01.50 Вести.ru

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

Мухтара»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. Чрез-

вычайное происшествие
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Сегодня
09.25 «Кулинарный по-

единок»
10.20 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой»
10.50 Сериал «Зажигайка»
12.35, 03.20 «До суда»
13.30 Суд присяжных
15.30 Сериал «Литейный»
17.20 Спасатели
18.30, 02.15 «Прокурорская 

проверка»

19.35 «Говорим и показы-
ваем»

20.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Странствия 

Синдбада»
23.35 «Подвиг Гастелло. 

Правда и вымысел»
00.20 Сериал «Глухарь»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

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

говор»
12.20, 02.25 Сериал «Жен-

ский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Сериал «Девичья 

охота»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00, 03.10 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.35 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Счастливый 

билет»
22.40 «Первый класс»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.40 «Русский берег. След 

Фукусимы»

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

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

доктор»
10.20 Фазенда
11.00 Другие новости
11.20 Понять. Простить
12.25 Сериал «Девичья охота»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
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 «Счаст-

ливый билет»
19.30 «Первый класс»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные новости
21.15 «Русский берег. След 

Фукусимы»
22.10 Х/ф «Умереть молодым»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 Мультфильмы
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Агентство «Золотая пуля»
10.00, 21.00, 03.00 Сериал 

«Москва. Три вокзала - 3»
11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Сканер»
13.00 Х/ф «Ой, вы, гуси...»
16.00, 01.00 «Особое мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Аэро-

порт-2»
19.00, 04.00 «Полный альбац»
20.00 «Большой дозор»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Неизвестный»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30, 12.30 Игра в слова и 

не только
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
14.15 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
16.15 SOS
17.15, 00.00 Цивилизация. 

Товарищ Филби
19.30 Альбертэйнштейн
21.00 Музыка для взрослых

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи». Ток-шоу
08.15 Х/ф «Способ убийства»
09.30, 10.45 Х/ф «Демидовы»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
12.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. Не-

гидальцы»
14.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба»
15.30 Д/ф «Штрафная душа»
16.55 Петровка, 38
17.15 «Барышня и кулинар»
17.50 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия»
19.15 Д/ф «Жизнь без работы»
20.05 Сериал «Зверобой-2»
22.55 События. 25-й час
23.30 «Мозговой штурм. 

Эликсир молодости»
00.00 Х/ф «Телохранитель»
01.50 Х/ф «Белый холст»
03.40 «Хроники москов-

ского быта. Свидание с 
бормашиной»

Энтер-ФИльМ
05.30 Х/ф «Его звали Роберт»
06.55 Х/ф «Как Иванушка 

дурачок за чудом ходил»
08.35 Х/ф «Марья - ис-

кусница»
10.00 Х/ф «Белый ворон»
11.35 Х/ф «Любовь с при-

вилегиями»
14.45 Х/ф «Без права на 

провал»
16.25 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»
18.00 Х/ф «Наградить по-

смертно»
19.45 Х/ф «Пядь земли»
21.25 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
23.50 Х/ф «Туннель»
01.20 Х/ф «Слово для защиты»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Доктор Живаго»
09.55, 17.55, 01.55 Детектив 

«Комиссар Мегрэ: 
ловушка»

11.35, 19.35, 03.35 Комедия 
«Найти Аманду»

13.15, 21.15, 05.15 Драма «Де-
моны Санкт-Петербурга»

15.10, 23.10, 07.10 Комедия 
«Наука сна»

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

гая память». 1 с.
06.05, 10.05, 14.05 М/с «На 

задней парте» вып.1, 
«Умка», «Умка ищет 
друга», «Немухинские 
музыканты»

07.00, 11.00 М/с «Черный 
пират». 3 с., «Кентер-
вильское привидение», 
«Девочка и медведь»

08.00, 12.00 «Утренняя за-
рядка»; «Волшебник Ох», 
«Митя и микробус»

15.00 Х/ф «Долгая память». 2 с.
16.05 М/с «На задней парте» 

вып.2, «Похитители кра-
сок», «Веселая карусель», 
«На лесной тропе»

17.00 М/с «Черный пират». 4 
с., «Приключения барона 
Мюнхаузена», «Вернулся 
служивый домой»

18.00 «Утренняя зарядка»; 
«Дядя Степа-милици-
онер»

наше КИно
07.00 Х/ф «Старый наездник»
09.00 Х/ф «Вторая весна»
11.00 Х/ф «Русская симфония»
13.00 Х/ф «Если завтра война...»
14.30 Х/ф «Жил-был доктор...»
16.00 Х/ф «Ярослав Мудрый». 

1 с.
17.30 Х/ф «Ярослав Мудрый». 

2 с.
19.00 Х/ф «Учитель»
21.00 Х/ф «Господа Артисты»
23.00 Х/ф «Обратная связь»
01.00 Х/ф «Иду к тебе...»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Деревня про-

клятых»
08.00 Х/ф «Буги-вуги»
10.00, 02.00 Х/ф «Голубая 

лагуна»
12.00, 04.00 Х/ф «Двойные 

неприятности»
14.00 Х/ф «Любовники»
16.00 Х/ф «Похищенный сын: 

История Тиффани Рубин»
18.00 Х/ф «Благодетель»
20.00 Х/ф «Тот, кто меня 

бережёт»
22.00 Х/ф «Молчание Лорны»
00.00 Х/ф «Непревзойдён-

ный»

ноСтальГИЯ
05.00 «Музыка в театре, в 

кино, на ТВ»
06.00, 15.00, 21.00 «Рожден-

ные в СССР»
07.00 «С утра пораньше»
08.00 «Театральные 

встречи»
09.10 «Ангажемент. Борис 

Рубашкин в Москве»
10.30 «Автограф по 

субботам»
11.00 «В мире животных»
12.00 «Выступление Агнии 

Барто». Телеспектакль
12.20 М/фильм «Следствие 

ведут колобки»
12.45 Х/ф «Остров погибших 

кораблей». 1 с.
13.50, 19.35 «Авторский 

вечер Роберта Рожде-
ственского»

16.00, 22.00 «Папа, мама, 
цирк и я...»

17.00 «Еловая субмарина»
18.00 «Пережитое. Сигнал!»
18.25 Х/ф «Остров погибших 

кораблей». 2 с.
23.00 «До и после полуночи»
00.00 «Созвездие Ники»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арбата». 

10 с.
20.00 Сериал «Врач». 3 с.
21.00 Сериал «Телохрани-

тель». ф.3. «Красный 
дед». 4 с.

22.00 Х/ф «Овраги». 2 с.
23.30 Х/ф «Овраги». 3 с.
01.00 Сериал «Дети Арбата». 

11 с.
02.00 Сериал «Врач». 4 с.
03.00 Сериал «Телохрани-

тель-2»

TV 1000
03.00 Комедия «Сенсация»
04.50 Комедия «Фрэнки и 

Джонни»
07.00 Драма «Герцогиня»
09.00 Драма «Грозовой 

перевал»
11.00 Комедия «Ночь в 

Роксбери»
13.00 Приключения «Трое 

в каноэ»
14.50 Комедия «Элизабет-

таун»
17.00 Комедия «Маска»
19.00 Драма «Переправа»
21.00 Драма «Пылающая 

равнина»
23.00 Драма «Одинокий 

мужчина»
01.00 Драма «Заповедная 

дорога»

«2+2»
06.00 М/с «Галактический 

футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 

10» (1)
08.00 «Дело особой важности»
09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.00 «Про-

спорт»
09.20, 18.00 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50, 18.30, 21.20 «Улетное 

видео по-русски»
10.10 Х/ф «Айнойа» (1)
12.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Параллельные 
миры»

13.00 «Эксперимент «Земля»
14.00, 15.00 Сериал «Сыщи-

ки-4» (1)
16.00, 17.00 Сериал «Следо-

пыт» (1)
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее видео 

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

ные материалы-2» (2)
00.05 Х/ф «Смертельный 

рой» (3)
01.45 «Мiй зможе»

TV1000 AcTIon
06.00 Триллер «Город при-

зраков»
08.10 Триллер «13»
10.00 Драма «Красный угол»
12.20 Драма «Барбаросса»
16.00 Боевик «Предельная 

глубина»
17.50 Комедия «На трезвую 

голову»
20.00 Фильм ужасов «За-

копанные»
22.00 Боевик «44 дюйма»
00.00 Мягкая эротика 

«Подростки в стране 
игрушек»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.05 Сериал «Баллада 

о Бомбере», 4 с.
04.45 Сериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей 2», 1 с.

05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 20.50, 
02.55 «Окно в кино»

05.45 Мелодрама «Снегирь»
07.15 Х/ф «Школа мужества»
08.50 Комедия «Восточный 

дантист»
12.00 Сериал «Вариант 

«Омега», 2 с.
13.15 Драма «Эта мужская 

дружба»
14.15 Комедия «Берега»
15.35 Мелодрама «Вы не 

оставите меня...»
17.30 Трагикомедия «Вам 

что, наша власть не 
нравится?!»

20.00 Сериал «Баллада о 
Бомбере», 5 с.

20.55 Комедия «Приходи на 
меня посмотреть...»

22.40 Кинороман «Агония»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Шахматная 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Шаг на-

встречу»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Ведьма»
21.15 Комедия «Обыкновен-

ное чудо» 2 с.

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.05 Союзмультфильм
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 «Черный 

корсар»
09.55, 15.40 «Восточные 

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

ные родители»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Женские откро-

вения»
20.20 «Выдающиеся досто-

примечательности мира»
21.05 «Лица вещей»

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

регионов
09:35 – 10:00 Социальные 

грани 
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, 19 червня
Cхід 4.46 Захід 21.13
Тривалість дня 16.27

Схід 4.39 Захід 20.56
Новий місяць

РакІларіон
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трК «КрИворІЖЖЯ»

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.15 

Спорт
06.15, 07.10 Евро-2012. День 

за днем
06.20, 07.15, 07.55, 09.40, 09.55, 

12.00, 23.20 Погода
06.25 Православный 

календарь
06.30, 23.50 Эксперт на связи
06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 Хозяин в доме
07.30 Эра бизнеса
07.35 Тема дня
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 20.25 Театральные 

сезоны. А.Герман
09.50 О выплатах компен-

саций вкладчикам 
Сбербанка СССР

10.30 Социальное шоу 
«Адреналин»

11.55, 18.05, 21.15 Деловой 
мир

12.10 Шаг к звездам. Евро-
видение

12.55 Евро-2012. Швеция - 
Франция

14.45, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

14.50 Euronews
15.00, 18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
15.10 Евро-2012. Англия - 

Украина
16.55 Игры патриотов
18.40 О главном
18.55 Звезды юмора. 

Братья Пономаренко, 
В.Вишневский, 
А.Ширвиндт, 
М.Державин

20.50 Мегалот
20.55 Официальная 

хроника
21.25 Наше Евро
21.50 Народный список
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Итоги
23.25 Олимпийский вызов
01.45 Свет
02.15 Сериал «Сержант 

Рокка-3» 3с
03.50 Торжества по случаю 

1530-летия основания 
Киева

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00, 03.50 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 
«Завтрак с 1+1»

07.15 М/с «Черный плащ» (1)
10.05, 11.05 «Снимите это 

немедленно»
12.05 «Абсолютная пере-

мена»
13.05 Х/ф «Проездной 

билет» (1)
16.55, 18.25 Сериал «Метод 

Лавровой»
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Люди-Х - 2» (2)
23.00, 04.50 «Деньги»
00.15 Шоу «Вечерний 

Ургант»
00.50 Х/ф «Дипломат» (2)

Интер
05.35 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00 «Новости»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Новости Евро
08.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.30 Спорт в Подробностях
09.10 Сериал «Зоя» 1-3сс
12.20 Сериал «Зоя» 4-8сс. 

Заключ
18.10 Сериал «Кровинушка» 

(1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.20 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 «Мы вместе»
21.00 Сериал «Вчера закон-

чилась война» (2)
22.55 Сериал «Меч» (2)
01.00 «Парк автомобильного 

периода»
01.25 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь»
03.50 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.55 Д/ф «Увидеть Марс и не 

сойти с ума»
04.40 Д/ф «Секретные 

территории. В поисках 
параллельного мира»

ICTV
05.15 Служба розыска детей
05.20, 06.30, 01.45, 03.30 

Погода
05.25, 03.05 Факты
05.40, 04.40 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.40 Спорт
06.40, 12.35, 13.00 Анекдоты 

по-украински
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.45 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.40 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-7»

12.45 Факты. День
13.10 Сериал «Мент в за-

коне-4»
15.25 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братаны-2»
22.30 Факты. Итог дня
22.45 Сериал «Группа 

«Zetа»-2»
23.50 Сериал «Кодекс 

чести-2»
01.50 Сериал «Жены футбо-

листов-3»
03.35 Сериал «Герои-4»
04.20 ПроЦiкаве

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

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

«Спорт»
07.05, 09.35, 17.40, 18.10, 

21.05, 23.05, 05.45 «По-
года»

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 18.30, 02.00 Д/сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Д/ф «... вiд Булгакова»
10.30 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення» 1 часть
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 «Жди меня» 1 

категория
16.45 Д/сериал «Магия 

природы»
17.10 «На углу улиц»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский теле-

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

ствия»
23.10 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення» 2 часть
00.40 Д/сериал «Вкусы 

культур»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids Time
05.50 М/с «Новые приключе-

ния Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.40 

«Подъем»
06.45 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.20 

Погода
09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 М/с «Утиные 

истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины дочки»
14.45, 15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодожены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.15 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

22.00 Ревизор
23.05 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.25 Служба розыска детей
00.30 Сериал «Сплетница-4» 

(2)
01.25 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
01.50 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном
02.35, 03.35 Зона ночи
02.40 Iван Мазепа

03.40 Благословляю i 
молюся

04.10 Митрополит Дмитро 
Могила

04.40 Зона ночi Культура
04.45 SOLO-MEA

СтБ
05.55 «Документальный 

детектив»
06.45, 01.30 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
08.50, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50, 19.05 Сериал «Кара-

мель» (1)
10.50 «Русские сенсации. 

Болевой порок»
11.50 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (1)
13.45 «Невероятные исто-

рии любви»
14.50, 23.30 «Параллельный 

мир»
15.50 «Битва экстрасенсов»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10 «Спасите нашу семью»
22.25 «Звездная жизнь. Самые 

громкие свадьбы 2011»
00.30 Сериал «Доктор Хаус» (1)
03.10 «Вiкна-Спорт»
03.20 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (1)

тонИС
06.00, 18.30 Тайны подво-

дного мира (1)
06.25, 13.15 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.30 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
09.00, 18.55 Сериал «Одна 

любовь души моей» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Легенда о княгине 

Ольге» 2 с. (1)
14.25, 21.55 Самые загадоч-

ные места Земли (1)
15.00, 00.30 Этот удивитель-

ный мир (1)
15.30, 01.20 Пустыни мира (1)
17.55, 00.55 Реальный мир (1)
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.00, 03.50 Враг у ворот. 

Москва (1)
22.30 Кинофан: Х/ф «Слад-

кая месть» (2)
01.45 Кинофан: Х/ф 

«Древняя легенда. Когда 
солнце было Богом» (1)

05.10 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» (1)
06.40 Сериал «Волшебники 

из Вейверли» 3 с. (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

232 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 84 с. (1)
10.55 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» 137 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 42 с. (1)

12.15, 19.25 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всех
13.40 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
14.10 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
15.10 Сериал «Ранетки» 

233 с. (1)
16.05, 01.45 У ТЕТа мама!
16.35, 22.00 Сериал «Дефф-

чонки» (1)
17.05, 20.35, 23.00 Сериал 

«Универ» (1)
19.00, 01.20 БарДак
19.55, 22.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (1)
23.30 Дом-2
00.25 Спокойной ночи, 

мужики
02.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.10 Серебряный 

апельсин
06.25 М/с «Отчаянные 

футболисты»
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефроси-

нья. Продолжение» (1)
08.15, 13.10, 21.00 Сериал 

«След» (1)
10.00 Сериал «Встречное 

течение» (1)
11.00, 05.30 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.00, 04.40 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25 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)
22.00 Сериал «Супруги» (1)
23.00 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
01.10 Сериал «Сообще-

ство» (2)
01.50 Х/ф «Ганнибал: Вос-

хождение» (3)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 

21.10, 01.00, 05.15 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Здоровые истории»
16.15 «Драйв»
17.25, 04.40 «Арсенал»
18.15, 03.40 «Агроконтроль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Сканер»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
05.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
07.05 Х/ф «Соль земли» 3 с. (1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.50, 

04.10 «Свiдок»
09.00 Сериал «Генеральская 

внучка»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами - 9»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.25, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.35 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (1)
18.30 «Правда жизни». 

Правосудие не для всех
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Остин Пауэрс: 
человек-загадка между-
народного масштаба» (1)

02.25 «Речовий доказ»
03.00 «Мобильные раз-

влечения»
03.05 «Агенты влияния»
04.40 «Уроки тетушки Совы»
05.20 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фильм «Маленькие 

Эйнштейны» (1)
08.35 Мультфильмы
09.00, 14.00 Сериал «Мар-

гоша»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
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)
00.20 Сериал «Медиум» (2)
01.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids’ Time
05.50 М/с «Новые приключе-

ния Скуби Ду»
06.40, 07.40 «Подъем»
06.55, 20.50 «STREET STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.00, 01.50, 
04.40 канала

09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 М/с «Утиные 

истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодожены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Два берега»
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.15 «Всё для тебя»
22.45 Ревизор
23.05 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.25 Служба розыска детей
00.30 Сериал «Сплетница-4»
01.25 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
02.20 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном
02.35, 03.35 Зона ночи
02.40 Iван Мазепа
03.40 Благословляю i 

молюся
04.10 «Васильевский 

остров»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»

09.05 Сериал «Здравствуй, 
мама!»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30 «С новым домом!». 
Ток-шоу

11.10 «О самом главном». 
Ток-шоу

12.25, 00.00 «Кулагин и 
партнеры»

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 «Ефроси-

нья. Продолжение»
16.50, 03.05 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Моя большая 

семья»
21.15 Сериал «Защитница»
22.10 «Два залпа по 

конструктору. Драма 
«катюши»

23.05 Сериал «Каменская»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика». 

Ночное шоу
01.50 Вести.ru
02.05 Х/ф «Долгие версты 

войны». 3 с.
03.15 «Поезд-призрак. 

Тайна золота Колчака»

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

Мухтара»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Квартирный вопрос
10.25 Русская начинка
10.55 Сериал «Зажигайка»
12.35, 03.15 «До суда»
13.30 Суд присяжных
15.30 Сериал «Литейный»
17.20 Спасатели
18.30, 02.10 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем»
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-2»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Странствия 

Синдбада»
23.35 Своя игра
00.20 Сериал «Глухарь»
04.10 Центр помощи «Ана-

стасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

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

говор»
12.20, 02.25 Сериал «Жен-

ский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Сериал «Девичья охота»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00, 03.10 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.35 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Счастливый 

билет»
22.40 Среда обитания. 

«Волшебные пузыри»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.20 Ночные новости
00.40 «Роберт Рожде-

ственский. «Не думай о 
секундах свысока»

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

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

доктор»
10.20 Фазенда
11.00 Другие новости
11.20 Понять. Простить
12.25 Сериал «Девичья 

охота»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
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 «Счаст-

ливый билет»
19.30 Среда обитания. 

«Волшебные пузыри»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные новости
21.10 «Роберт Рожде-

ственский. «Не думай о 
секундах свысока»

22.10 Х/ф «Луковые новости»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 Мультфильмы
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Агентство «Золотая 
пуля»

10.00, 21.00, 03.00 Сериал 
«Москва. Три вокзала - 3»

11.00 «Израиль за неделю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «Неизвестный»
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Аэро-

порт-2»
19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Торможение в 

небесах»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30, 12.30 Альбертэйн-

штейн
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
14.15 Музыка для взрослых
16.15 SOS
17.15 Цивилизация. 

Берлинская стена 1945 - 
1985, 00.00 г.г

19.30 Про мир с Мридулой 
Гош

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

01.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Роза»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи». Ток-шоу
08.20 М/фильм «Тарака-

нище»
08.35 Х/ф «Единственная 

дорога»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Х/ф «Осенний вальс»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. Поляки»
14.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба»
15.30 «Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра». Ф 1
16.55 Петровка, 38
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.50 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия»
19.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот 

такое «Кино»
20.05 Сериал «Зверобой-2»
22.55 События. 25-й час
23.30 «Место для дискуссий»
00.15 Х/ф «Золото партии»
02.00 Х/ф «Дом свиданий»
03.35 Д/ф «Жизнь без работы»
04.25 «Спасительное 

милосердие». Ф 2

Энтер-ФИльМ
05.30 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
06.55 Х/ф «Иван да Марья»
08.20 Х/ф «Как Иванушка 

дурачок за чудом ходил»
10.10 Х/ф «Его звали Роберт»
11.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
14.30 Х/ф «Наградить по-

смертно»
16.05 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
17.55 Х/ф «Где 0-42?»
19.30 Х/ф «Без права на 

провал»
21.10 Х/ф «Кубанские казаки»
23.20 Х/ф «Любовь с при-

вилегиями»
02.10 Х/ф «Без свидетелей»
03.40 Киноляпы
04.10 Саундтреки
04.40 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Доктор Живаго»
09.55, 17.55, 01.55 Драма 

«Простая душа»
11.45, 19.45, 03.45 Триллер 

«Смертельные за-
головки»

13.25, 21.25, 05.25 Боевик 
«Линия»

15.05, 23.05, 07.05 Драма 
«Одинокие сердца»

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

гая память». 2 с.
06.05, 10.05, 14.05 М/с «На 

задней парте» вып.2, 
«Похитители красок», 
«Веселая карусель», «На 
лесной тропе»

07.00, 11.00 М/с «Черный пи-
рат». 4 с., «Приключения 
барона Мюнхаузена», 
«Вернулся служивый 
домой»

08.00, 12.00 «Утренняя 
зарядка»; «Дядя Степа-
милиционер», «Веселая 
карусель»

15.00 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля»

16.20 М/с «На задней парте» 
вып.3, «Волшебное 
лекарство», «Хвосты»

17.00 М/с «Черный пират». 5 
с., «Королевские зайцы», 
«Топтыжка»

18.00 «Утренняя зарядка»; 
«Храбрый олененок»

наше КИно
07.00 Х/ф «Учитель»
09.00 Х/ф «Господа Артисты»
11.00 Х/ф «Обратная связь»
13.00 Х/ф «Иду к тебе...»
14.30 Х/ф «Дожить до рас-

света»
16.00 Х/ф «Берег спасения». 1 с.
17.30 Х/ф «Берег спасения». 2 с.
19.00 Х/ф «Воздухоплава-

тель»
21.00 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?»
23.00 Х/ф «Всегда со мною...»
01.00 Х/ф «Пышка»
02.30 Х/ф «Ее имя - Весна»
04.00 Х/ф «Как стать «звез-

дой»». 1 с.
05.30 Х/ф «Как стать «звез-

дой»». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Любовники»
08.00 Х/ф «Похищенный сын: 

История Тиффани Рубин»
10.00, 02.00 Х/ф «Благо-

детель»
12.00, 04.00 Х/ф «Тот, кто 

меня бережёт»
14.00 Х/ф «Молчание Лорны»
16.00 Х/ф «Непревзойдён-

ный»
18.00 Х/ф «День Благо-

дарения»
20.00 Х/ф «Дьявол в голубом 

платье»
22.00 Х/ф «Гибрид»
00.00 Х/ф «Влечение»

ноСтальГИЯ
05.00 «В мире животных»
06.00 «Выступление Агнии 

Барто». Телеспектакль
06.20 М/фильм «Следствие 

ведут колобки»
06.45 Х/ф «Остров погибших 

кораблей». 1 с.
07.50, 13.35 «Авторский 

вечер Роберта Рожде-
ственского»

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

10.00, 16.00 «Папа, мама, 
цирк и я...»

11.00, 17.00 «Еловая субма-
рина»

12.00 «Пережитое. Сигнал!»
12.25 Х/ф «Остров погибших 

кораблей». 2 с.
18.20 «Музыкальные 

горошины»
18.50 «Конармия». 1 ч. 

Спектакль
20.00 «Песни борьбы и 

протеста»
22.00 «Константин 

Симонов»
23.00 «Музыка в театре, в 

кино, на ТВ»
01.00 «С утра пораньше»
02.00 «Театральные 

встречи»
03.10 «Ангажемент. Борис 

Рубашкин в Москве»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арбата». 

11 с.
20.00 Сериал «Врач». 4 с.
21.00, 03.00 Сериал «Телох-

ранитель-2»
22.00 Х/ф «Овраги». 3 с.
23.30 Х/ф «Овраги». 4 с.
01.00 Сериал «Дети Арбата». 

12 с.
02.00 Сериал «Врач». 5 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Ночь в 

Роксбери»
05.00 Драма «Грозовой 

перевал»
07.00 Приключения «Трое 

в каноэ»
08.50 Комедия «Элизабет-

таун»
11.00 Комедия «Маска»
12.50 Драма «Пылающая 

равнина»
14.50 Комедия «Борьба с 

искушениями «
17.00 Драма «Заповедная 

дорога»
19.00 Триллер «Маньчжур-

ский кандидат»
21.20 Приключения «Гвар-

дейцы короля»
23.00 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса»
01.00 Приключения 

«Фантом»

«2+2»
06.00 М/с «Галактический 

футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 

10» (1)
08.00 «Дело особой важ-

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

спорт»
09.20, 18.00 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50, 18.30, 21.20 «Улетное 

видео по-русски»
10.10 Х/ф «Вирус» (1)
12.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Шумный дух»
13.00 «День Апокалипсиса»
14.00, 15.00 Сериал «Сыщи-

ки-4» (1)
16.00, 17.00 Сериал «Следо-

пыт» (1)
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее видео 

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

ные материалы-2» (2)
00.05 Х/ф «Катастрофа» (3)
01.50 «Мiняю Жiнку-3»
03.00 Сериал «Повелитель 

зверей» (2)
03.40 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
06.10 Комедия «На трезвую 

голову»
08.20 Драма «Барбаросса»
11.50 Драма «Парк Горь-

кого»
14.10 Фильм ужасов «За-

копанные»
16.00 Драма «Защита 

Лужина»
18.00 Боевик «Вавилон н.э.»
20.00 Боевик «44 дюйма»
22.00 Драма «Законопос-

лушный гражданин»
00.00 Мягкая эротика «Без 

трусиков»
01.25 Мягкая эротика 

«Секси латинки»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05 Сериал «Баллада 

о Бомбере», 5 с.
04.50 Сериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей 2», 2 с.

05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 20.50, 
02.55 «Окно в кино»

05.45 Комедия «Приходи на 
меня посмотреть...»

07.30 Х/ф «Плохая примета»
08.05 Драма «Ты и я»
09.40 Комедия «Много шума 

из ничего»
12.00 Сериал «Вариант 

«Омега», 3 с.
13.15 Кинороман «Перевод 

с английского»
15.15 Комедия «Реальный 

папа»
16.45 Х/ф «Особо важное 

задание»
20.00 Сериал «Баллада о 

Бомбере», 6 с.
20.55 Мелодрама «Дом для 

двоих»
22.30 Трагикомедия 

«Лестница»
00.20 Х/ф «Остров «Колдун»
01.30 Кинороман «От зар-

платы до зарплаты»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Ревизор»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Чужая 

свадьба»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Свидание 

Джейн»
21.15 Комедия «Идеальные 

женихи»

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 «Черный 

корсар»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Воспитание домаш-

них животных»
11.30 Сериал «Отчаянные 

родители»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «КиноМакси»
20.20 «Женские откро-

вения»
21.05 «Сейшн»
22.00 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»

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, 20 червня
Cхід 4.46 Захід 21.13
Тривалість дня 16.27

Схід 5.34 
Захід 21.36

РакФеодот, Марія, Валерія
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.15 

Спорт
06.15, 07.10, 07.55, 09.20, 

09.55, 10.40, 12.35, 18.50, 
23.20 Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25, 23.50 Эксперт на связи
06.45 Мультфильм
07.15 Страна on line
07.20 Хозяин в доме
07.25 Эра бизнеса
07.35 Тема дня
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТВ
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 20.50 О выплатах ком-

пенсаций вкладчикам 
Сбербанка СССР

09.25 Книга.ua
10.00 Д/ф «Фронтовые 

хроники»
10.55 Социальное шоу 

«Адреналин»
12.30, 18.05, 21.15 Деловой 

мир
12.55 Евро-2012. Украина - 

Франция
14.45, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
14.50 Euronews
15.00, 18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
15.10 Евро-2012. Англия - 

Украина
16.55 Игры патриотов
19.00 Звезды юмора. 

К.Новикова, 
В.Моисеенко, В.Данилец, 
Ю.Гальцев

20.55 Официальная 
хроника

21.25 Наше Евро
21.55 Звезды юмора. 

Г.Ветров, Л.Измайлов, 
К.Новикова

22.55 Тройка, Кено, Максима
23.00 Итоги
23.25 От первого лица
01.45 Телеакадемия. 

Дайджест
02.10 Сериал «Сержант 

Рокка-3» 4с
03.50 Концертная програм-

ма «Песня объединяет 
нас»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 09.10 
«Завтрак с 1+1»

07.15 М/с «Черный плащ» (1)
10.05, 11.05 «Снимите это 

немедленно»
12.05 «Абсолютная пере-

мена»
13.05 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» (1)
16.55, 18.25 Сериал «Метод 

Лавровой»
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 «Я люблю Украину-3»
21.30 «Десять шагов к 

любви-2»
22.40 «Четыре свадьбы»
00.15 Шоу «Вечерний 

Ургант»
00.50 Х/ф «Анжелика - лю-

бовница дьявола» (2)
03.55 Сериал «Огни большо-

го города» (1)
04.40 «Территория обмана»

Интер
05.35 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00 «Новости»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Новости Евро
08.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.30 Спорт в Подробностях
09.10 Сериал «Единствен-

ный мужчина» 1-3сс. (1)
12.30 Сериал «Единствен-

ный мужчина» 4-8сс. 
Заключ. (1)

18.10 Сериал «Кровинушка» 
(1)

19.05 «О жизни»
20.00, 03.25 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 «Мы вместе»
21.00 Сериал «Вчера закон-

чилась война» Заключ. (2)
22.55 Сериал «Меч» (2)
01.00 «Разбор полетов»
01.45 Х/ф «Желание» (2)
03.50 «Телевизионная 

служба розыска детей»
03.55 Д/ф «Секретные терри-

тории. Бактерии. Разум в 
микроскопе»

04.45 Д/ф «Жадность. Тайны 
российского общепита»

ICTV
05.20, 06.30, 01.45, 03.05 

Погода
05.25, 02.40 Факты
05.40, 04.35 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.40 Спорт
06.40, 12.30, 13.00 Анекдоты 

по-украински
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30, 00.45 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-7»

12.45 Факты. День
13.05 Сериал «Мент в за-

коне-4»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братаны-2»
22.30 Факты. Итог дня
22.45 Сериал «Группа 

«Zetа»-2»
23.50 Сериал «Кодекс 

чести-2»
01.50 Сериал «Жены футбо-

листов-3»
03.10 Сериал «Герои-4»
03.55 ПроЦiкаве

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

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

«Спорт»
07.05 «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 Вiктор Павлiк 

«Освiдчення» 2 часть
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 «Актриса» 1 

категория
16.35 Д/сериал «Магия 

природы»
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Д/сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Д/сериал «Этот 

загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путеше-

ствия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чисты четверг
21.30 Д/ф «Кому поведаю 

печаль мою?»
22.00 «Книжная полка»
23.10 «Трембiтар 

української душi Iван 
Попович»

00.40 Д/сериал «Вкусы 
культур»

02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.10 Сериал «Курсанты»
05.55, 06.35 Kids Time
06.00 М/с «Новые приключе-

ния Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.40 

«Подъем»
06.45 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.20 

Погода
09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 М/с «Утиные 

истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодо-

жены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.15 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

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

22.00 Кухня на двоих
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
00.25 Служба розыска детей
00.30 Х/ф «Кит Киттредж: 

Американская девочка»

02.25, 03.25, 04.20 Зона ночи
02.25 Точка роси
03.30 Пiд знаком бiди
04.10 Цiна повернення
04.25 Чорний колiр по-

рятунку
04.50 Моя адреса - Соловки. 

Не вдарте жiнку навiть 
квiткою

05.10 Зона ночi Культура
05.15 Майстер музи
05.30 Я на свiтi такий один

СтБ
05.40 «Документальный 

детектив»
06.05, 01.50 Сериал «Комис-

сар Рекс» (1)
07.50, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.50, 19.05 Сериал «Кара-

мель» (1)
09.50 «Спасите нашу семью»
11.40 Х/ф «Молодая жена» (1)
13.45 «Невероятные исто-

рии любви»
14.50, 23.55 «Параллельный 

мир»
15.50 «Битва экстрасенсов»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.05 «Звездная жизнь. 

Ушедшие в 2011. 
Мужчины до последнего 
вздоха»

21.10 «Звездная жизнь. 
Звездные содержанки»

22.40 «Звездная жизнь. В 
браке со зверем»

00.55 Сериал «Доктор 
Хаус» (1)

03.20 «Вiкна-Спорт»
03.30 Х/ф «Исполнение 

желаний» (1)
Четверг, 21 июня
Тонис
06.00, 18.30 Тайны подво-

дного мира (1)
06.25, 13.20 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
09.00 Сериал «Одна любовь 

души моей» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Жду и надеюсь» 

1 с. (1)
14.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Ринат Дасаев
15.00, 01.00 Этот удивитель-

ный мир (1)
15.30, 01.45 Пустыни мира (1)
17.55, 01.20 Реальный мир (1)
18.55 Сериал «На ножах» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.00, 03.45 Враг у ворот. 

Москва (1)
21.55 Самые загадочные 

места Земли (1)
22.30 Кинофан: Х/ф 

«Древняя легенда. Когда 
солнце было Богом» (1)

02.15 Кинофан: Х/ф «Алле-
гро с огнем» (1)

04.25 Неизвестная окку-
пация

тет
06.00 Узнай как
06.15 Следующий
06.40 Сериал «Волшебники 

из Вейверли» 4 с. (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

233 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 85 с. (1)
10.55 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» 138 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 43 с. (1)

12.15, 19.25 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всех
13.40 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
14.10 Сериал «Моя прекрас-

ная няня» (1)
15.10 Сериал «Ранетки» 

234 с. (1)
16.05, 02.40 У ТЕТа мама!
16.35, 22.00 Сериал «Дефф-

чонки» (1)
17.05, 20.35, 23.00 Сериал 

«Универ» (1)
19.00 БарДак
19.55, 22.30 Сериал «Универ. 

Новая общага» (1)
23.30 Дом-2
00.25 Теория измены
01.20 Х/ф «Баффи - истреби-

тельница вампиров» (2)
03.05 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» (1)
03.50 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» (1)

04.35 Хочу верить

трК «уКраИна»
06.15 Серебряный 

апельсин
06.25 М/с «Отчаянные 

футболисты»
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефроси-

нья. Продолжение» (1)
08.25, 13.15 Сериал «След» (1)
09.00 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
11.10, 05.30 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.10, 04.40 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25, 03.05 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)
21.00 Сериал «Интерны» 

(1)
21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 1/4 

финала
23.45 Ток-шоу «Великий 

футбол»
01.30 Х/ф «Внезапная 

смерть» (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 «Бизнес-
время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 

21.10, 01.00, 05.15 «Время. 
Итоги дня»

16.15 «Кино с Яниной Со-
коловой»

17.25, 04.40 «Сканер»
18.15, 03.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Энергонадзор»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
05.50 «Легенды бандитской 

Одессы»
07.05 Х/ф «Соль земли» 4 с. (1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.45, 

03.45 «Свiдок»
09.00 Сериал «Генеральская 

внучка»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

Майами - 9»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.20, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.35 Х/ф «Зеленый фургон» 

(1)
18.30 «Легенды уголовного 

розыска». Операция 
«Зомби»

22.40 Сериал «Кримина-
листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Х/ф «Смертельная 
вода» (2)

02.15 «Речовий доказ»
04.15 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 М/фильм «Маленькие 

Эйнштейны» (1)
08.35 Мультфильмы
09.00, 14.00 Сериал «Мар-

гоша»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
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)
00.20 Сериал «Медиум» (2)
01.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.10 Сериал «Курсанты»
05.55, 06.35 Kids’ Time
06.00 М/с «Новые приключе-

ния Скуби Ду»
06.40, 07.40 «Подъем»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.00, 02.25, 
05.20 канала

09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 М/с «Утиные 

истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.20 «36,6»
14.45, 15.50 Teen Time
15.55 Сериал «Молодожены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

21.00 «Вечерний разговор»

22.00 «Васильевский 
остров»

22.30 Кухня на двоих
22.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.25 Служба розыска детей
00.30 Х/ф «Кит Киттредж. 

Американская девочка»
02.55 Точка роси
03.25, 04.20 Зона ночи
03.30 Пiд знаком бiди
04.10 Цiна повернення
04.25 Чорний колiр по-

рятунку
04.50 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»

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

мама!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 «С новым домом!». 

Ток-шоу
11.10 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.25, 00.00 «Кулагин и 

партнеры»
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 «Ефроси-

нья. Продолжение»
16.50, 03.05 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Моя большая 

семья»
21.15 Сериал «Защитница»
22.10 «Операция «Большой 

вальс»
23.05 Сериал «Каменская»
00.30 «Вести+»
00.50 «Профилактика». 

Ночное шоу
01.50 Вести.ru
02.05 Х/ф «Вальс»
03.15 «Жара. Кто воюет с 

землянами»

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

Мухтара»
08.35, 14.30, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Дачный ответ
10.25 «Медицинские 

тайны»
10.55 Сериал «Зажигайка»
12.35, 02.40 «До суда»
13.30 Суд присяжных
15.30 Сериал «Литейный»
17.20 Спасатели
18.30, 01.35 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем»
20.25 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-2»
22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Странствия 

Синдбада»
23.35 Своя игра
00.20 Д/ф «Последний герой»
03.35 Центр помощи «Ана-

стасия»
04.15 «Один день. Новая 

версия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 04.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная за-

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

говор»
12.20, 02.20 Сериал «Жен-

ский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Сериал «Девичья 

охота»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00, 03.10 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.30 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Счастливый 

билет»
22.40 «Человек и закон»
23.45 «Вечерний Ургант»
00.25 Ночные новости
00.40 Открытие 34-го 

Московского междуна-
родного кинофестиваля

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

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

доктор»
10.20 Фазенда
11.00 Другие новости
11.20 Понять. Простить
12.25 Сериал «Девичья 

охота»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
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 «Счаст-

ливый билет»
19.30 «Пять миллионов за 

сердце»
20.20 «Вечерний Ургант»
20.50 Ночные новости
21.10 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
23.15 «Замри, умри, вос-

кресни»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 Мультфильмы
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Сериал 

«Агентство «Золотая 
пуля»

10.00, 21.00, 03.00 Сериал 
«Москва. Три вокзала - 3»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «Торможение в 

небесах»
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Аэро-

порт-2»
19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «22 июня, ровно в 

4 часа...»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30, 12.30 Про мир с 

Мридулой Гош
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
16.15 SOS
17.15, 00.00 Цивилизация. 

Образ врага
19.30 Экономическая 

программа «Свобод-
ные люди»

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

01.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Соврала»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи». Ток-шоу
08.15 М/фильм «Разные 

колеса»
08.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.50 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди»

12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. Орочи»
14.30 Сериал «Сыщики 

районного масштаба»
15.30 «Нюрнбергский 

процесс. Вчера и 
завтра». Ф 2

16.55 Петровка, 38
17.15 Порядок действий. 

«Мясной вопрос»
17.50 Сериал «Снайпер. 

Оружие возмездия»
19.15 Д/ф «Заговор послов»
20.05 Сериал «Зверобой-2»
22.55 События. 25-й час
23.30 «Культурный обмен»
00.00 «Играем Моцарта!» 

«Виртуозы Москвы»
00.35 Х/ф «Осторожно! 

Красная ртуть»
02.15 Д/ф «Нюрнбергский 

процесс»
04.25 «Спасительное 

милосердие». Ф 3

Энтер-ФИльМ
05.30 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали»
06.50 Х/ф «Марья - ис-

кусница»
08.15 Х/ф «Принцесса на 

горошине»
09.50 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»
11.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
12.55 Х/ф «Кубанские казаки»
14.55 Х/ф «Где 0-42?»
16.20 Х/ф «Добровольцы»
18.00 Х/ф «Мужские тревоги»
21.20 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
23.15 Х/ф «Собачий пир»
01.30 Х/ф «Весна на Одере»
03.10 Киноляпы
03.40 Саундтреки
04.30 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Мелодра-

ма «Нанкинский пейзаж»
10.45, 18.45, 02.45 Драма 

«Комнаты смерти: Глаза 
пациентки»

12.25, 20.25, 04.25 Комедия 
«Признайте меня вино-
вным»

14.40, 22.40, 06.40 Боевик 
«Апокалипсис»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Новые приключения 
капитана Врунгеля»

06.20, 10.20, 14.20 М/с «На 
задней парте» вып.3, 
«Волшебное лекарство», 
«Хвосты»

07.00, 11.00 М/с «Черный пи-
рат». 5 с., «Королевские 
зайцы», «Топтыжка»

08.00, 12.00 «Утренняя 
зарядка»; «Храбрый 

олененок», «Катерок»
15.00 Х/ф «Принц и нищий»
16.15 М/с «На задней парте» 

вып.4, «Почему исчезла 
шапка-невидимка», 
«Золотой мальчик»

17.00 М/с «Черный пират». 6 
с., «Замок лгунов», «Как 
мужья жен проучили»

18.00 «Утренняя зарядка»; 
«Илья Муромец», «Илья 
Муромец и Соловей-раз-
бойник»

наше КИно
07.00 Х/ф «Воздухоплава-

тель»
09.00 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?»
11.00 Х/ф «Всегда со мною...»
13.00 Х/ф «Пышка»
14.30 Х/ф «Ее имя - Весна»
16.00 Х/ф «Как стать «звез-

дой»». 1 с.
17.30 Х/ф «Как стать «звез-

дой»». 2 с.
19.00 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
21.00 Х/ф «Меня это не 

касается...»
23.00 Х/ф «Яма»
01.00 Х/ф «Артист из Коха-

новки»
02.30 Х/ф «Встретимся в 

метро». 1 с.
04.00 Х/ф «Встретимся в 

метро». 2 с.
05.30 Х/ф «Рабэ вумэн (Рези-

новая женщина)»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Молчание Лорны»
08.00 Х/ф «Непревзойдён-

ный»
10.00, 02.00 Х/ф «День Благо-

дарения»
12.00, 04.00 Х/ф «Дьявол в 

голубом платье»
14.00 Х/ф «Гибрид»
16.00 Х/ф «Влечение»
18.00 Х/ф «Конвейер»
20.00 Х/ф «Операция «Свя-

той Януарий»
22.00 Х/ф «Быстрее пули»
00.00 Х/ф «Противополож-

ность секса»

ноСтальГИЯ
05.00, 11.00, 17.00 «Еловая 

субмарина»
06.00 «Пережитое. 

Сигнал!»
06.25 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей». 2 с.
07.35, 01.50 «Авторский 

вечер Роберта Рожде-
ственского»

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рожденные в СССР»

10.00, 04.00 «Папа, мама, 
цирк и я...»

12.20 «Музыкальные 
горошины»

12.50 «Конармия». 1 ч. 
Спектакль

14.00 «Песни борьбы и 
протеста»

16.00, 22.00 «Константин 
Симонов»

18.05 «Утренняя почта»
18.35 «Конармия». 2 ч. 

Спектакль
20.00 Фрагменты кон-

церта, посвященного 
памяти В. Цоя

23.00 «В мире животных»
00.00 «Выступление Агнии 

Барто». Телеспектакль
00.20 М/фильм «Следствие 

ведут колобки»
00.45 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей». 1 с.

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арбата». 

12 с.
20.00 Сериал «Врач». 5 с.
21.00, 03.00 Сериал «Телох-

ранитель-2»
22.00 Х/ф «Овраги». 4 с.
23.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы». 1 с.

01.00 Сериал «Дети Арбата». 
13 с.

02.00 Сериал «Врач». 6 с.

TV 1000
03.00 Триллер «Маньчжур-

ский кандидат»
05.15 Приключения 

«Гвардейцы короля»
07.00 Комедия «Борьба с 

искушениями «
09.10 Триллер «Побег из 

Лос-Анджелеса»
11.00 Комедия «Между 

небом и землей»
13.00 Комедия «Мышиная 

охота»
15.00 Драма «Одна не-

деля»
17.00 Приключения 

«Фантом»
19.00 Драма «Ночи в стиле 

буги»
21.40 Драма «Погребен-

ный заживо»
23.25 Драма «Крик совы»
01.10 Боевик «Конго»

«2+2»
06.00 М/с «Галактический 

футбол» (1)
06.30, 07.00, 07.30 М/с «Бен 

10» (1)
08.00 «Дело особой важ-

ности»

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

спорт»
09.20, 18.00 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50, 18.30, 21.20 «Улетное 

видео по-русски»
10.10 Х/ф «Инферно» (1)
12.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Жизнь после 
смерти»

13.00 «НЛО. Британское 
досье»

14.00, 15.00 Сериал «Сыщи-
ки-4» (1)

16.00, 17.00 Сериал «Следо-
пыт» (1)

19.00 «Убойное видео»
20.00 «Сумасшедшее видео 

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

ные материалы-2» (2)
00.05 Х/ф «Мегазмея» (3)
01.50, 02.30, 03.15 Сериал 

«Повелитель зверей» (2)

TV1000 AcTIon
05.40 Драма «Парк Горь-

кого»
08.00 Драма «Защита 

Лужина»
10.00 Боевик «Победители и 

грешники»
12.00 Фильм ужасов «По-

сланники»
14.00 Боевик «Вавилон н.э.»
16.00 Фильм ужасов «Аку-

лозавр»
18.00 Драма «Все ради нее»
20.00 Драма «Законопос-

лушный гражданин»
22.00 Драма «Исчезновение 

Элис Крид «
00.00 Мягкая эротика 

«Секси латинки»
01.15 Мягкая эротика «Со-

блазны стриптиза»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05 Сериал «Баллада 

о Бомбере», 6 с.
04.50 Сериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей 2», 3 с.

05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Мелодрама «Дом для 
двоих»

07.20 Мелодрама «Асса»
09.50 Комедия «К Чёрному 

морю»
12.00 Сериал «Вариант 

«Омега», 4 с.
13.20 Драма «Игла»
14.40 Детектив «Хозяин 

тайги»
16.00 Мелодрама «Сатис-

факция»
17.40 Комедия «Берегите 

мужчин!»
20.00 Сериал «Баллада о 

Бомбере», 7 с.
20.55 Драма «Бездельники»
22.30 Комедия «Не ходите, 

девки, замуж»
23.40 Фильм-катастрофа 

«Штормовое предупреж-
дение»

01.50 Комедия «13 по-
ручений»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Свадьба с 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Черная 

роза - эмблема печали, 
красная роза - эмблема 
любви» 1 с.

11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Просто 

десерт»
21.15 Комедия «Семейный 

план»

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 «Черный 

корсар»
09.55, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Женские откро-

вения»
11.30, 22.00 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Кухня на шпильках»
20.20 «Игры сильнейших»
21.05 «КиноМакси»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Четвер, 21 червня
Cхід 4.47 Захід 21.13
Тривалість дня 16.26

Схід 6.36 
Захід 22.10

РакФеодор, Єфрем

ут-1

ИзготовИм И установИм 
металлические двери, решетки, оградки, 

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

g Реклама
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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 Евро-2012. День 

за днем
06.20, 07.15, 07.55, 09.20, 

12.45, 16.50, 00.15 
Погода

06.25, 06.40, 07.20, 07.35 
Тема дня

06.30, 06.45, 07.25, 07.40 
Страна on line

06.35 Заголовки
06.55 Православный 

календарь
07.30 Эра бизнеса
07.45 Хозяин в доме
08.15 Полезные советы
08.30, 00.20 Ювелир ТВ
09.00, 21.00, 01.25 Итоги 

дня
09.15 О выплатах компен-

саций вкладчикам 
Сбербанка СССР

09.25 Д/ф «Киев. Начало 
войны»

10.10 Х/ф «Завтра была 
война»

11.45, 20.30 Деловой мир
11.50 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.20, 04.40 Околица
12.55, 15.10 Футбол. Чемпи-

онат Европы-2012
14.45, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
14.50 Euronews
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
16.55 Ближе к народу. 

В.Литвин
17.25 Путями Украины
17.45 Х/ф «Фронт без 

флангов»
20.40, 21.15, 23.45 Наше 

Евро
21.35 Евро-2012. 1/4 

финала
01.20 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
01.40 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

02.55 Сериал «Сержант 
Рокка-4» 1с

05.10 Д/ф «Пепел Со-
колянки»

Канал «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.15 М/с «Черный плащ» (1)
10.10, 11.10 «Снимите это 

немедленно»
12.10 «Абсолютная пере-

мена»
13.10 Х/ф «Еще один 

шанс» (1)
16.55, 18.25 Сериал «Метод 

Лавровой»
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Исходный 

код» (2)
22.10 Х/ф «Бунраку - ры-

царь чести» (2)
00.50 Х/ф «XIII: сговор» (2)
03.50 Сериал «Огни боль-

шого города» (1)
04.35 Х/ф «Господин Гав-

Гав» (1)

Интер
05.35 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
07.00 «Новости»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Новости Евро
08.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.30 Спорт в Подроб-

ностях
09.10 Сериал «Немец» 

1-3сс
12.30 Сериал «Немец» 

4-8сс. Заключ
18.10 Сериал «Кровинуш-

ка» (1)
19.05 «О жизни»
20.00, 03.25 «Подроб-

ности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 «Мы вместе»
21.00 «Большая Разница»
23.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
02.00, 04.20 Х/ф «Пере-

водчица» (1)
03.55 «Знак качества»

ICTV
05.20 Служба розыска 

детей
05.25, 06.30, 01.35, 02.55 

Погода
05.30, 02.30 Факты
05.45, 03.40 Свитанок
06.25, 08.35 Деловые факты
06.35, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.30 Спорт
06.40 «22 июня. Роковые 

решения». Док.фильм
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.30 Чрезвычайные 

новости
10.30, 16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-7»

12.45 Факты. День
13.00 Сериал «Мент в 

законе-4»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братаны-2»
22.15 Сериал «Группа 

«Zetа»-2»
23.15 Сериал «Кодекс 

чести-2»
00.15 Голые и смешные
01.40 Сериал «Жены футбо-

листов-3»

ПЯтнИЦа, 22 ИЮнЯ
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 «Трембiтар 

української душi Iван 
Попович»

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 «Два бойца» 1 

категория
16.35, 02.00 Д/сериал «Этот 

загадочный мир»
16.55 «Медицинский теле-

журнал»
17.15 Д/сериал «Магия 

природы»
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 Д/сериал «Тайны 

фокусов»
23.25 «Братья Карамазо-

вы». Ювiлей в Палацi 
Україна

01.10 «Сад. Огород. 
Цветник»

03.00 «Золотая коллекция 
кино» 1 категория

новый Канал
05.50 Сериал «Последний 

аккорд»
06.35, 10.01 Х/ф «Унесенные 

ветром»
10.00 Всеукраїнська 

хвилина мовчання 
в пам’ять про за-
гиблих у роки Великої 
Вiтчизняної вiйни

11.45 Х/ф «Повелитель 
страниц»

13.05 Х/ф «Остров Ним»
15.00 Х/ф «Принц и нищий»
17.00, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
19.00, 00.35 Репортер
19.20, 00.50 Спортре-

портер
19.25, 00.55 Погода
19.30 Пираньи
21.50 Х/ф «Идеальный 

шторм»
01.00 Сериал «Сплетни-

ца-4» (2)
01.45 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
02.25 Зона ночи
02.30 Богдан Хмельниць-

кий
04.30 Зона ночi Культура
04.35 Ах не говорiть менi 

про любов...

05.15 Вiр менi

СтБ
06.05 «Документальный 

детектив»
06.35 Х/ф «Репетитор» (1)
08.20 Х/ф «Дедушка в по-

дарок» (1)
10.15 Х/ф «Любимый по 

найму» (1)
12.20, 17.20 Х/ф «Общая 

терапия» (1)
17.10, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.50 «Русские сенсации. 

Позднее счастье»
20.50 «Русские сенсации. 

Борис Моисеев. Жить 
заново»

22.25 Х/ф «Молодая 
жена» (1)

00.30 Х/ф «Осенний мара-
фон» (1)

02.20 «Вiкна-Спорт»
02.30 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (1)

тонИС
06.00, 18.30 Тайны подво-

дного мира (1)
06.25, 13.15 Мультфильмы
07.00, 16.00 Страна советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
09.00, 18.55 Сериал «На 

ножах» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Жду и надеюсь» 

2 с. (1)
14.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Ринат Дасаев
15.00, 01.00 Этот удиви-

тельный мир (1)
15.30, 01.45 Пустыни 

мира (1)
17.55, 01.20 Реальный 

мир (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.00, 04.25 Враг у ворот. 

Москва (1)
21.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Эдуард Мала-
феев (1)

23.00 Кинофан: Х/ф «Алле-
гро с огнем» (1)

02.15 Кинофан: Х/ф «Дикие 
гуси» (2)

05.05 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Следующий
06.40 М/с «Приключения 

Дага» (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

234 с. (1)
10.00 Минута молчания
10.05 Сериал «Все жен-

щины - ведьмы» 86-87 
сc. (1)

11.45 Сериал «Баффи - ис-
требительница вампи-
ров» 139-140 cс. (1)

13.30 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 44-45 
cс. (1)

14.30, 19.25 Богиня 
шопинга

14.55 Твою маму!
15.25 Сериал «Ранетки» 

235 с. (1)
16.20 У ТЕТа мама!
16.50 Это любовь
17.15 Х/ф «Война семьи 

Роуз» (1)
19.55 Х/ф «Титаник» (1)
23.25 Х/ф «Герцогиня» (2)
01.15 Дом-2
02.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.15 Серебряный 

апельсин
06.25 М/с «Отчаянные 

футболисты»
07.00, 17.00, 19.00 События
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.10, 21.00 Сериал 

«След» (1)
09.00 Сериал «Супруги» (1)
10.00, 04.30 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.00, 03.40 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25, 03.00 Чистосердеч-

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

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.30 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
23.45 Ток-шоу «Великий 

футбол»
01.30 Сериал «Сообще-

ство» (2)
02.10 Гости на пороге

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

15.15 «Сканер»
16.15 «Лесной патруль»
17.25, 04.40 «Не первый 

взгляд»
18.10 «Окно в Европу»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Акцент»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
03.40 «Жизнь интересна»

нтн
06.05 «Легенды бандит-

ской Одессы»
07.00 Х/ф «Соль земли» 

5 с. (1)
08.30, 19.00, 01.15, 02.35 

«Свiдок»
09.00 Сериал «Генераль-

ская внучка»
11.00 Сериал «CSI: Майами 

- 9»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.25 Сериал «Литейный»
15.25 Х/ф «Золото Коль-

джата» (1)
17.10, 23.30 Х/ф «Чартер» (1)
19.30 Сериал «Брестская 

крепость»
01.45, 03.05 «Речовий 

доказ»
03.30 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

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

кие Эйнштейны» (1)
08.35 Мультфильмы
09.00, 14.00 Сериал «Мар-

гоша»
11.00 «В поисках приклю-

чений»
12.00 «Давай поженимся!»
13.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Одень меня, если 

сможешь»
17.00 «Секреты судьбы»
19.00 Х/ф «Победитель»
21.05 Х/ф «Чёрное платье» 

(1)
23.10 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.05 Сериал «Медиум» (2)
01.00 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.50 Сериал «Последний 

аккорд»
06.35, 10.01 Х/ф «Унесенные 

ветром»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.35, 02.25, 
05.10 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00 «Алёшенька» и 

Людмила»
09.10 «Стоп-кадр»
10.00 Всеукраїнська 

хвилина мовчання 
в пам’ять про за-
гиблих у роки Великої 
Вiтчизняної вiйни

11.45 Х/ф «Повелитель 
страниц»

13.05 Х/ф «Остров Ним»
15.00 Х/ф «Принц и нищий»
17.00, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
19.30 «Клиника семейной 

медицины»
20.30 «Променад»
21.00 «Лучшие»
22.00 «Дело вкуса»
22.20 Х/ф «Идеальный 

шторм»
01.00 Сериал «Сплетни-

ца-4»
01.45 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
03.05 Богдан Хмельниць-

кий
04.40 «Вечерний раз-

говор»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»

09.05 Сериал «Здравствуй, 
мама!»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.25 «Вся Россия»
10.40 «С новым домом!». 

Ток-шоу
11.25 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.25 «Кулагин и партнеры»
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, 03.25 Вести-спорт
16.55 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.50 «Прямой эфир»
19.30 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова»
23.10 Х/ф «Когда цветет 

сирень»
00.55 Х/ф «Губернаторъ»
02.10 Вести.ru. Пятница
02.40 «Нинель Мышкова. 

До и после «Гадюки»

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

ние Мухтара»
08.35, 14.35, 17.35 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Сегодня

09.25 Спасатели
09.55 «Первая передача»
10.30 Сериал «Зажигайка»
12.35 «До суда»
13.30 Суд присяжных
15.35 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

16.45 «Женский взгляд»
18.35 «Прокурорская про-

верка»
19.45 «Говорим и пока-

зываем»
20.35 Сериал «Псевдоним 

«Албанец»-2»
22.25 Х/ф «Служу Советско-

му Союзу»
00.20 «22 июня. Роковые 

решения». Док.фильм
02.05 Х/ф «Где ты был, 

Одиссей?»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 

утро»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 Сериал «Женский 

доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Сериал «Девичья 

охота»
16.15 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.20 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цой - «Кино»
22.30 Виктор Цой и группа 

«Кино»
00.00 Х/ф «Разомкнутые 

объятия»
02.10 Х/ф «Чистое небо»
03.55 «Трудная дочь мар-

шала Тимошенко»
04.45 «Пока все дома»

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 «Женский 

доктор»
10.20 Фазенда
11.00 Другие новости
11.20 Понять. Простить
12.25 Сериал «Девичья 

охота»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние Новости
15.35 «Между нами, 

девочками»
16.05, 01.35 «Поле чудес»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «Цой - «Кино»
19.20 Виктор Цой и группа 

«Кино». Концерт в 
«Олимпийском»

20.30 Открытие 34-го 
Московского междуна-
родного кинофестиваля

21.15 Х/ф «Авария - дочь 
мента»

22.55 Х/ф «Чистое небо»
00.40 Х/ф «Нахаленок»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 Мультфильмы
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»

09.00, 15.00, 02.00 Сериал 
«Агентство «Золотая 
пуля»

10.00, 21.00, 03.00 Сериал 
«Москва. Три вокзала 
- 3»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Х/ф «22 июня, ровно в 

4 часа...»
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Аэро-

порт-2»
19.00, 00.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30, 12.30 Экономическая 

программа «Свободные 
люди»

09.30 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
14.15 Лекции и события
16.15 SOS
17.15, 00.00 Цивилизация. 

Троцкий. Тайна миро-
вой революции

19.30 Революция на 
диване

21.00 Кабаре Веселый 
ПесецЪ

01.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Страхи»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи». Ток-шоу
08.20 М/фильм «Илья 

Муромец и Соловей-
разбойник»

08.30 Х/ф 1 с. «...А зори 
здесь тихие»

10.30, 13.30, 16.30, 18.50 
События

10.50 Х/ф 2 с. «...А зори 
здесь тихие»

12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.50 Деловая Москва
14.10 «Лица России. 

Осетины»
14.30 Д/ф «Заговор послов»
15.30 Д/ф «Военная тайна 

Михаила Шуйдина»
16.55 Петровка, 38
17.15 М/фильм «Ну, по-

годи!»
17.25 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
19.15 Х/ф «На безымянной 

высоте»
23.10 События. 25-й час
23.45 Х/ф «Ребро Адама»
01.15 Х/ф «Озарение»
03.00 Д/ф «Синдром зомби. 

Человек управляемый»
04.15 «Спасительное 

милосердие». Ф 4

Энтер-ФИльМ
05.30 Х/ф «Я сделал все, 

что мог»
06.50 Х/ф «Помни имя свое»
08.20 Х/ф «22 июня ровно в 

4 часа...»
09.55 Х/ф «Добровольцы»
11.35 Х/ф «Двадцать дней 

без войны»
13.15 Х/ф «Мужские 

тревоги»
16.25 Х/ф «Дом, в котором 

я живу»
18.15 Х/ф «Майор Вихрь»
22.50 Х/ф «Особо важное 

задание»
01.35 Х/ф «Собачий пир»
03.30 Киноляпы
04.10 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Лифт на эшафот»
10.35, 18.35, 02.35 Комедия 

«Странные родствен-
ники»

12.10, 20.10, 04.10 Боевик 
«Авария»

13.50, 21.50, 05.50 Боевик 
«Такси 4»

15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Пять пальцев»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Принц и нищий»
06.15, 10.15, 14.15 М/с «На 

задней парте» вып.4, 
«Почему исчезла шапка-
невидимка», «Золотой 
мальчик»

07.00 М/с «Черный пират». 6 
с., «Замок лгунов», «Как 
мужья жен проучили»

08.00, 12.00 «Утренняя 
зарядка»; «Илья Муро-
мец», «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник», 
«Ночной цветок»

11.00 М/с «Черный пират». 6 
с., «Замок дгунов», «Как 
мужья жен проучили»

15.00 Х/ф «Мой добрый 
папа»

16.10 М/с «Бабага против!», 
«Самый дорогой рису-
нок», «Жизнь и страда-
ния Ивана Семенова», 
«Великан-эгоист»

17.00 М/с «Черный пират». 
7 с., «Кузнец-колдун», 
«Чьи в лесу шишки?»

18.00 «Утренняя зарядка»; 
«Алешкины сказки», 
«Как мы весну делали»

наше КИно
07.00 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора»
09.00 Х/ф «Меня это не 

касается...»
11.00 Х/ф «Яма»
13.00 Х/ф «Артист из 

Кохановки»
14.30 Х/ф «Встретимся в 

метро». 1 с.
16.00 Х/ф «Встретимся в 

метро». 2 с.
17.30 Х/ф «Рабэ вумэн (Ре-

зиновая женщина)»
19.00 Х/ф «Солдаты»
21.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

23.00 Х/ф «Танк «Клим Во-
рошилов-2»»

01.00 Х/ф «Дорога никуда»
02.30 Х/ф «Второй раз в 

Крыму»
04.00 Х/ф «Признать вино-

вным»
05.30 Х/ф «Мой папа - 

идеалист»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Гибрид»
08.00 Х/ф «Влечение»
10.00, 02.00 Х/ф «Кон-

вейер»
12.00, 04.00 Х/ф «Операция 

«Святой Януарий»
14.00 Х/ф «Быстрее пули»
16.00 Х/ф «Противополож-

ность секса»
18.00 Х/ф «Выпускной»
20.00 Х/ф «Фанат»
22.00 Х/ф «Именинница»
00.00 Х/ф «Комната в Риме»

ноСтальГИЯ
05.00, 11.00, 23.00 «Еловая 

субмарина»
06.20 «Музыкальные 

горошины»
06.50 «Конармия». 1 ч. 

Спектакль
08.00 «Песни борьбы и 

протеста»
09.00, 15.00, 03.00 «Рож-

денные в СССР»
10.00, 16.00 «Константин 

Симонов»
12.05 «Утренняя почта»
12.35 «Конармия». 2 ч. 

Спектакль
14.00 Фрагменты кон-

церта, посвященного 
памяти В. Цоя

17.00 Д/ф «Шоферская 
баллада»

17.40 «Поет Людмила 
Зыкина»

18.15 «Если хочешь быть 
здоров»

18.30 Х/ф «Пристань на том 
берегу»

19.35 «Это было, было...» 
«Белой акации гроздья 
душистые»

20.00 «Антология совет-
ской песни. Военные 
сороковые»

21.00 «Колба времени»
22.00 «Кинопанорама»
00.00 «Пережитое. 

Сигнал!»
00.25 Х/ф «Остров погиб-

ших кораблей». 2 с.
01.35 «Авторский вечер 

Роберта Рождествен-
ского»

04.00 «Папа, мама, цирк 
и я...»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 13 с.
20.00 Сериал «Врач». 6 с.
21.00, 03.00 Сериал «Телох-

ранитель-2»
22.00 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы». 1 с.

23.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы». 2 с.

01.00 Сериал «Дети Арба-
та». 14 с.

02.00 Сериал «Врач». 7 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Мышиная 

охота»
05.00 Комедия «Между 

небом и землей»
06.50 Драма «Погребенный 

заживо»
08.40 Драма «Генсбур. 

Любовь хулигана»
11.00 Драма «Одна неделя»
13.00 Драма «Капоте»
15.00 Драма «Крик совы»
17.00 Комедия «Законы 

привлекательности»
19.00 Драма «Враг у ворот»
21.30 Боевик «Конго»
23.25 Боевик «Баллистика. 

Экс против Сивер»
01.10 Драма «Выкуп»

«2+2»
00.05, 09.15, 21.15 «Про-

спорт»
00.10 Х/ф «Человек-змея» 

(3)
01.50 «Мiняю Жiнку-3»
03.05 Сериал «Повелитель 

зверей» (2)
03.50 Х/ф «Преступления 

со многими неизвест-
ными» (1)

05.05, 06.00 Мультфильмы 
(1)

08.00 «Последние 24 часа. 
Георгий Жуков»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.20, 18.00 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
10.10 Х/ф «Цунами»
12.00 «НЛО. Британское 

досье»
13.00 «НЛО. Под Сталин-

градом»
14.00, 15.00 Сериал «Сыщи-

ки-4» (1)
16.00, 17.00 Сериал «Следо-

пыт» (1)
19.00 Х/ф «Нападение на 

13-й участок» (2)
21.20, 22.20, 23.15 Сериал 

«Секретные материа-
лы-2» (2)

TV1000 AcTIon
05.50 Боевик «Победители 

и грешники»
07.50 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

10.10 Фильм ужасов «Аку-
лозавр»

12.00 Драма «Все ради нее»
14.00 Вестерн «Западня»
16.00 Научная фантастика 

«Монстры «
18.00 Фильм ужасов «Пле-

теный человек»
20.00 Драма «Исчезнове-

ние Элис Крид «
22.00 Боевик «Хулиганы 2»
00.00 Мягкая эротика «Со-

блазны стриптиза»
01.30 Мягкая эротика 

«Счастливые сиськи»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.05 Сериал «Баллада 

о Бомбере», 7 с.
04.45 Сериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей 2», закл

05.40, 11.00, 13.10, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.45 Драма «Бездельники»
07.20 Х/ф «Маленькая исто-

рия любви»
07.30 Х/ф «Долгие вёрсты 

войны»
12.00 Сериал «Вариант 

«Омега», закл
13.15 Драма «Завтра была 

война»
14.40 Мелодрама «Не было 

печали»
15.50 Драма «Живой»
17.25 Х/ф «Родня»
20.00 Сериал «Баллада о 

Бомбере», закл
20.55 Мелодрама «Приле-

тит вдруг волшебник»
22.30 Комедия «Вакансия»
23.45 Драма «Жена керо-

синщика»
01.20 Х/ф «Конец Люба-

виных»

ЮМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Подкидыш»
07.00, 08.00, 17.10 Ржаники
07.30, 19.30 «Милицейская 

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Черная 

роза - эмблема печали, 
красная роза - эмблема 
любви» 2 с.

11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Гость»
21.15 Комедия «Свадебная 

лихорадка»

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

тфильм
07.40, 08.30, 14.25 «Сбро-

сим лишнее»
08.00, 12.40, 00.00 

MaxxiМузыка
08.20 «Выдающиеся 

мужчины»
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 «Черный 

корсар»
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 «Иваново 

детство»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Кабмин. 
Горячая линия 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Позиция
19:50 – 20:00 Наша память

трК «КрИворІЖЖЯ»

П’ятниця, 22 червня
Cхід 4.47 Захід 21.13
Тривалість дня 16.26

Схід 7.42 
Захід 22.38

ЛевКирилл, Марія, Олександр, Олесій, Марфа
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трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 11.50, 

13.50, 16.30, 22.45, 23.20 
Погода

06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00, 23.25 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40, 23.50 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.30 Шустер-Live
09.15 Школа юного супе-

рагента
10.25, 18.00 Место встречи
12.00, 14.40 Футбол. Чем-

пионат Европы-2012
14.00 Зеленый коридор
14.10 Золотой гусь
16.35 Игры патриотов
20.50 Мегалот
20.55 Кабмин: событие 

недели
21.00, 01.20 Итоги дня
21.15 Обратная связь
21.25 Наше Евро
21.50 Звезды юмора. 

К.Новикова, 
И.Христенко

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00 Эксперт на связи
00.15 Ювелир ТВ
01.35 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

02.35 After Live (За кулиса-
ми Шустер-Live)

02.55 «Секреты успеха» с 
Натальей Городенской

03.30 Концертная 
программа «Песня объ-
единяет нас»

Канал «1+1»
06.00 М/фильм «Смурфы» 

(1)
06.55 «Настоящие врачи 

- 2»
07.45 «Кулинарные курсы 

с Юлией Высоцкой»
08.10 «Светская жизнь»
09.05 «Кто там?»
10.10 М/с «Русалочка» (1)
10.35 М/с «Тимон и Пумба» 

(1)
11.00 «Мир наизнанку - 3»
12.10 «Большая разница 

по-украински»
12.55 Х/ф «Лимонадный 

голос» (1)
15.05 Х/ф «Ханна Монтана» 

(1)
17.10 Сериал «Даишники»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 «Операция «Кра-

сота»
21.30 Мюзикл «Морозко» 

(1)
23.50 Х/ф «Исходный 

код» (2)
01.30 Х/ф «Бунраку - ры-

царь чести» (2)
03.25 Х/ф «XIII: заговор» (2)

Интер
06.00 «Парк автомобиль-

ного периода»
06.25 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
09.20 «Городок»
10.00 «Украина, вставай!»
10.40 «Вырванный из 

толпы»
11.20 «Самый умный»
13.15 «Большая Разница»
15.20 Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала»

16.50 «Мы вместе»
17.55 «Вечерний квартал. 

Спецвыпуск»
19.00 «Рассмешить 

комика»
20.00, 01.35 «Подроб-

ности»
20.30 «Удачные песни»
23.00 Х/ф «Охота на пира-

нью» (2)
02.05 Д/ф «Жадность. 

Замкнутый тур»
02.50 Х/ф «Одна любовь на 

миллион» (2)
04.35 «Знак качества»

ICTV
04.10, 04.40 Погода
04.15 Факты
04.25 ПроЦiкаве
04.45 Свитанок
05.15 Козырная жизнь
06.00, 02.55 Сериал «Поли-

цейская академия»
07.40 ЕвроФуд-2012
08.35 Звезда YouTube

09.45 Дача
10.15 Квартирный вопрос
11.10 Стоп-10
12.10 Провокатор
13.10 Спорт
13.15 Твой счет
14.15 Смотреть всем!
15.15 Х/ф «Возмещение 

ущерба»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Провокатор. Спец-

выпуск
20.00 Х/ф «Slove. Прямо в 

сердце»
21.50 Наша Russia
22.45 Х/ф «Антикиллер»
01.05 Х/ф «Змеи на борту» 

(2)

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

тележурнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20, 03.00 Х/ф «Конёк-

горбунок» 1 категория
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 «Братья Карамазо-

вы». Ювiлей в Палацi 
Україна

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 Д/сериал «Тайны 

фокусов»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Д/сериал «Вкусы 

культур»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 Д/сериал «Магия 

природы»
22.30 Мультфильм
23.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Д/сериал
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.40 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Домашний доктор
09.00 М/с «Утиные исто-

рии»
09.35 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 Ревизор
11.05 Пикник
12.00 Новый взгляд
13.05 Кухня на двоих
14.05 Скетч-шоу Красотки
15.00 Х/ф «Скуби Ду 2: Мон-

стры на свободе»
16.55 Х/ф «Идеальный 

шторм»
19.45 Сериал «Бальзаков-

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

23.55 Х/ф «От музыки до 
любви один шаг» (2)

01.55 Спортрепортер
02.00 Сериал «Сплетни-

ца-4» (2)
02.40, 03.45 Зона ночи
02.45, 03.00 Богдан Хмель-

ницький
03.15 Червона Земля 

(Terra Vermelha)
03.50 Подорож у втрачене 

минуле
04.20 Таїнства Києво-

Печерської Лаври
04.35 Зона ночi Культура
04.40 Обожнювана

СтБ
05.20 «Наши любимые 

мультфильмы: Приклю-
чения домовенка» (1)

06.15 Х/ф «Варвара краса-
длинная коса» (1)

07.50 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвiст»
10.50 Х/ф «Бархатные 

ручки» (1)
13.00 «Невероятная 

правда о звездах»
15.50 «Звездная жизнь. 

Ушедшие в 2011. Муж-
чины до последнего 
вздоха»

16.55 «Звездная жизнь. В 
браке со зверем»

18.00 Х/ф «Бабье лето» (1)
21.55 «Моя правда. Надеж-

да Бабкина. Укрощение 
строптивой»

23.00 «Моя правда. Ирина 
Аллегрова. Верьте в 
любовь, девчонки...»

00.00 «Моя правда. Стас 
Шуринс. Всем бедам 
назло»

01.10 «Детектор лжи»
02.00 Х/ф «Репетитор» (1)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.45, 12.45, 16.00 

Мультфильмы
06.55 Ф-стиль
07.20 Будь в курсе!
07.50, 15.35 Цивилизация 

Incognita
08.00, 10.00, 18.40, 03.55 

Неизвестная планета (1)
09.00, 21.25 В гостях у Дми-

трия Гордона. Эдуард 
Малафеев

11.10 Х/ф «Я-Хортица» (1)
13.50 За семь морей
14.25 Арт City
16.05 Дневник для роди-

телей
16.35 Новые песни о 

главном
18.15 Кумиры
19.10 Чудо-оружие и 

мистика Третьего 
Рейха (1)

20.00, 03.25 Ронин. 
Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.30 Сеанс гипноза для 
Гитлера (1)

22.30 Подари фюреру 
ребенка. Любовь в 
Третьем Рейхе (1)

23.20 Кинофан: Х/ф «Ди-
кие гуси» (2)

02.00 Кинофан: Х/ф «Тем-
ный алмаз» (1)

04.50 Лица купюр
05.10 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Следующий
06.40 Сериал «Волшебни-

ки из Вейверли» 5 с. (1)
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Твинисы
08.00 Телепузики
08.30 Лентяево
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (1)
09.40 М/с «Пукка» (1)
10.10 М/фильм «Как казак 

счастье искал» (1)
10.25 М/фильм «Как каза-

ки в хоккей играли» (1)
10.45 Крутоны
11.15 Одна за всех
11.45 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
12.45 М/фильм «Красная 

шапочка против сил 
зла» (1)

14.15 Королева бала 2
15.20 Х/ф «Титаник» (1)
19.00 Х/ф «Сбешавшая 

невеста» (2)
21.15 Сериал «Универ» (1)
23.10 Х/ф «28 недель 

спустя» (3)
01.00 Х/ф «Бум» (1)
02.40 Спокойной ночи, 

мужики
03.25 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.10 Серебряный 

апельсин
06.25 М/с «Отчаянные 

футболисты»
07.00, 19.00, 03.20 События
07.15 М/фильм «Ну, по-

годи!»
07.25, 14.00, 19.20 Сериал 

«Интерны» (1)
08.00, 03.40 Х/ф «Майор 

Пейн» (1)
10.00 Женщина чемпиона
11.00 Сериал «Встречное 

течение» (1)
15.00 Х/ф «Любовь на 

сене» (1)
17.10 Сериал «Контригра» 

(1)
21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 

1/4 финала
23.45 Ток-шоу «Великий 

футбол»
01.30 Сериал «След» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 
13.10, 17.20, 00.35, 01.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Не первый взгляд»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые истории»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10 «История успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Феерия 

путешествий»
17.45 «Драгоценности»
18.15 «Время интервью»
19.20, 23.45, 01.45, 06.00 

«Тема недели»
19.30, 02.15, 06.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.00, 05.15 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.35 «Большая 
политика»

21.40, 04.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.30 Сериал «Чисто ан-

глийские убийства» (1)
09.30, 13.00 Сериал «Брест-

ская крепость»
11.30 «Спецпроект «Взры-

вы в Днепропетровске»
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
15.00 Сериал «Эра 

стрельца»
19.00 Сериал «Тайны 

следствия - 7» (1)
23.30 «Свiдок». Без ком-

ментариев
00.00 Х/ф «Похищенная» (2)
02.00 «Речовий доказ»
03.10 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.10 Мультфильмы
09.00 М/фильм «Приклю-

чения мишек Гамми» (1)
10.00 Х/ф «Джейн Остин» 

(1)
12.20 М/фильм «Покахон-

тас» (1)
14.05 Сериал «Всегда 

говори всегда- 5» (1)
18.55 Х/ф «Чёрное платье» 

(1)
21.00 Х/ф «Победитель»
23.00 Х/ф «Я остаюсь» (2)
01.00 «Концерт Гвен 

Стефани: Harajuka 
Lowers Live»

02.20 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.40 Сериал «Последний 

аккорд»
07.20 Домашний доктор
08.00 «Лучшие»
08.30 «О рыбалке всерьез»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.10 «Respect TV»
11.40 «Клиника семейной 

медицины»
12.00 «Алёшенька» и 

Людмила»
12.00 Новый взгляд
13.05 Кухня на двоих
14.05 Скетч-шоу Красотки
15.00 Х/ф «Скуби Ду 2. 

Монстры на свободе»
16.55 Х/ф «Идеальный 

шторм»
19.45 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

23.55 Х/ф «От музыки до 
любви один шаг»

01.55 Спортрепортер
02.00 Сериал «Сплетни-

ца-4»
02.40, 03.45 Зона ночи
02.45, 03.00 Богдан Хмель-

ницький
03.15 Червона Земля 

(Terra Vermelha)
03.50 Подорож у втрачене 

минуле
04.20 Таїнства Києво-

Печерської Лаври
04.35, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.40 Обожнювана

Планета-СнГ
05.00 Мультфильм
05.10, 07.15 Х/ф «Три дня 

лейтенанта Кравцова»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
08.50 «Очевидное-неве-

роятное»
09.20 «Субботник»
10.20 Х/ф «Когда цветет 

сирень»

12.05 «В мире друзей и 
зверей»

13.20 Местное время. 
Вести-Москва

13.30 «Честный детектив»
13.55, 04.15 «Городок». 

Дайджест
14.25 «Власть факта»
15.10, 01.00 Х/ф «Дом, в 

котором я живу»
17.05, 02.40 «Субботний 

вечер»
19.00 Вести в субботу
19.40 Х/ф «Пусть говорят»
23.15 Х/ф «Жена ушла»

нтв-МИр
06.15 «Алла Баянова. 

«Счастливая Лёшка»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Сегодня
07.20 Смотр
07.50 Главная дорога
08.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.20 Русская начинка
09.55 «Кулинарный по-

единок»
10.55 Квартирный вопрос
12.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-9»
14.10 «Наши» со Львом 

Новоженовым»
15.25 Следствие вели...
16.20 «Очная ставка»
17.20 Александр Журбин. 

Мелодии на память
18.30 Профессия - ре-

портёр
19.00 «Программа мак-

симум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

20.00 «Русские сенсации»
20.55 Ты не поверишь!
21.50 Сериал «Мент в 

законе-5». «Последняя 
схватка»

23.40 Х/ф «Беглецы»
01.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
01.55 Сериал «Час 

Волкова»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Х/ф «Вий»
07.30 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.15 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.25 «Умницы и умники». 

Финал
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика»
12.15 Киноэпопея «Осво-

бождение»
13.45 Сериал «Тени ис-

чезают в полдень»
18.15 «Большая разница»
19.10 Х/ф «Притяжение»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». 

Новый сезон
23.00 Х/ф «Любовь одна»
00.55 Дневник 34-го Мо-

сковского международ-
ного кинофестиваля

01.05 Х/ф «Последний 
урок»

02.40 Х/ф «Происшествие в 
Утиноозерске»

03.50 Х/ф «Маленькое 
одолжение»

05.25 «Хочу знать»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Гении и злодеи
03.35 Х/ф «Вий»
04.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.25 «Смешарики. 

ПИН-код»
05.40 Умницы и умники. 

Финал
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика»
09.15 Х/ф «Освобождение»
10.30 Сериал «Тени ис-

чезают в полдень»
14.10 Сериал «Предлагае-

мые обстоятельства»
15.00 Вечерние Новости
15.15 «Предлагаемые 

обстоятельства»
16.20 Х/ф «Притяжение»
18.00 «Время»
18.20 «Жестокие игры». 

Новый сезон
19.45 Х/ф «Любовь одна»
21.20 Х/ф «Последний 

урок»
22.55 Х/ф «А если это 

любовь?»
00.35 Х/ф «Пена»
01.55 «Трудная дочь мар-

шала Тимошенко»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 Мультфильмы
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «Клинч»
10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

Сериал «Шериф-2»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00, 03.00 Х/ф «Когда де-

ревья были большими»
14.30 «Живое слово»
15.00, 02.00 Сериал «Я тебя 

люблю»
16.00, 01.30 «Американ-

ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 Сериал «Аэро-

порт-2»
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
21.00 «Израиль за не-

делю»
23.00 Х/ф «Полёт птицы»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 04.00 ЭкспериМен-

тальный
07.30 Семь чудес Солнеч-

ной системы
08.30 Вечер с Николаем 

Княжицким
10.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
12.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00 Правдивые исто-

рии. Аполлон 13. с.1
14.30 Шопология. Наука 

делать покупки
15.30 Вокруг света
16.30, 17.30 Сериал «24»
18.30 Кабаре Веселый 

ПесецЪ
20.30 Мама, я в эфире!
21.30 Лекции и события
23.30 Хосни Мубарак
00.30 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Х/ф «Галка»

тв Центр
04.50 Марш-бросок
05.25 Х/ф «Егорка»
06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 «Тайный мир акул 

и скатов». «Живая 
природа»

08.45 М/фильм «Летучий 
корабль»

09.05 Х/ф «Каменный 
цветок»

10.30, 16.30, 18.00, 22.55 
События

10.50 Городское собрание
11.35 «Сто вопросов 

взрослому»
12.15 Х/ф «Горбун»
14.15 Х/ф «Марш-бросок»
16.45 Петровка, 38
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока»
18.05 «Давно не виде-

лись!»
20.00 «Постскриптум»
21.00 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.15 Х/ф «Десять не-

гритят»
01.50 Х/ф «Француз»
03.25 Д/ф «Новая правда 

о водке»
04.30 «Спасительное 

милосердие». Ф 5

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Топинамбуры»
08.30 Х/ф «Аленький 

цветочек»
09.50 Х/ф «Снежная 

королева»
11.25 Х/ф «Поднятая 

целина»
16.45 Х/ф «Зайчик»
18.20 Х/ф «Блондинка за 

углом»
20.00 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе»
22.00 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне»
23.40 Х/ф «Маленькая 

Вера» (2)
01.50 Киноляпы
02.50 Саундтреки
04.20 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Последний поворот»
10.40, 18.40, 02.40 Комедия 

«Крестные отцы»
12.25, 20.25, 04.25 Боевик 

«Подводная лодка»
13.25, 21.25, 05.25 Комедия 

«Больше, чем друг»
15.15, 23.15, 07.15 Драма 

«Защитник»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Мой добрый папа»
06.10, 10.10, 14.10 М/с «Ба-

бага против!», «Самый 
дорогой рисунок», 
«Жизнь и страдания 
Ивана Семенова», 
«Великан-эгоист»

07.00, 11.00 М/с «Черный 
пират». 7 с., «Кузнец-
колдун», «Чьи в лесу 
шишки?»

08.00, 12.00 «Утренняя 
зарядка»; «Алешкины 
сказки», «Как мы весну 
делали», «Пустомеля»

15.00 Х/ф «Весёлое сно-
видение, или Смех и 
слёзы». 1 с.

16.05 М/с «Бабага про-
тив!», «Пес в сапогах», 
«Упрямое тесто», 
«Пятачок»

17.00 Х/ф «Мужчины есть 
мужчины»

18.10 М/фильм «Рикки-
Тикки-Тави», «Шесть 
Иванов - шесть капи-
танов»

наше КИно
07.00 Х/ф «Солдаты»
09.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска»

11.00 Х/ф «Танк «Клим Во-
рошилов-2»»

13.00 Х/ф «Дорога никуда»
14.30 Х/ф «Второй раз в 

Крыму»
16.00 Х/ф «Мой папа - 

идеалист»
17.30 Х/ф «Признать вино-

вным»
19.00 Х/ф «Я свободен, я 

ничей»
21.00 Х/ф «Баламут»
23.00 Х/ф «Мелкий бес»
01.00 Х/ф «В день свадьбы»
02.30 Х/ф «Гонщики»
04.00 Х/ф «Золотая мина». 

1 с.
05.30 Х/ф «Золотая мина». 

2 с.

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Быстрее пули»
07.40 «Плюс кино»
08.10 Х/ф «Противополож-

ность секса»
10.00, 02.00 Х/ф «Вы-

пускной»
12.00, 04.00 Х/ф «Фанат»
14.00 Х/ф «Именинница»
16.00 Х/ф «Сорванцы из 

Тимпельбаха»
18.00 Х/ф «Кабаре»
20.10 Х/ф «Странные дни»
22.50 Х/ф «Догвилль»

ноСтальГИЯ
05.00, 23.00 «Еловая 

субмарина»
06.05 «Утренняя почта»
06.35 «Конармия». 2 ч. 

Спектакль
08.00 Фрагменты кон-

церта, посвященного 
памяти В. Цоя

09.00, 03.00 «Рожденные 
в СССР»

10.00, 04.00 «Константин 
Симонов»

11.00 Д/ф «Шоферская 
баллада»

11.40 «Поет Людмила 
Зыкина»

12.15 «Если хочешь быть 
здоров»

12.30 Х/ф «Пристань на том 
берегу»

13.35 «Это было, было...» 
«Белой акации гроздья 
душистые»

14.00 «Антология совет-
ской песни. Военные 
сороковые»

15.00 «Колба времени»
16.00 «Кинопанорама»
17.00 «До и после полу-

ночи»
18.10 «Песня-72»
19.30 «Что? Где? Когда?»
20.40 Х/ф «Не ждали, не 

гадали»
22.00 «Белые ночи»
00.20 «Музыкальные 

горошины»
00.50 «Конармия». 1 ч. 

Спектакль
02.00 «Песни борьбы и 

протеста»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 14 с.
20.00 Сериал «Врач». 7 с.
21.00, 03.00 Сериал «Телох-

ранитель-2»
22.00 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы». 2 с.

23.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титу-
лованной особы». 3 с.

01.00 Сериал «Дети Арба-
та». 15 с.

02.00 Сериал «Врач». 8 с.

TV 1000
03.00 Драма «Генсбур. 

Любовь хулигана»
05.20 Боевик «Баллистика. 

Экс против Сивер»
07.00, 21.20 Драма «По-

следнее дело Ламарки»
09.00 Драма «Тетро»
11.20 Комедия «Законы 

привлекательности»
13.00 Драма «Выкуп»
14.40 М/фильм «Паутина 

Шарлотты»
16.25 Приключения «Ис-

кусственный разум»
19.00 Боевик «Звездный 

путь 4. Дорога домой»
23.30 Комедия «Бестол-

ковый»
01.20 Боевик «Воины 

света»

«2+2»
08.00 «Мультфильмы» (1)
08.35, 08.55 М/с «Бен 10. 

Инопланетная сверх-
сила-2» (1)

09.25, 09.45 М/с «Генера-
тор Рекс» (1)

10.00 «Проспорт»
10.05 Х/ф «Дюна (1)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Сериал «Люди Шпака» 
(1)

16.00, 16.50, 17.45, 19.30, 
20.15 Сериал «МУР» (1)

18.35 Кинофайлы .Сериал 
«МУР» (1)

21.00 «Подводные 
жители»

22.00 Сериал «Падающие 
небеса» (2)

00.00 Х/ф «Человек-комар» 
(3)

01.40 Х/ф «Смертельный 
рой» (2)

03.00 Сериал «Повелитель 
зверей» (2)

03.45 Х/ф «Бриллианты 
шаха» (1)

05.40 Мультфильмы (1)

TV1000 AcTIon
05.50 Боевик «Чудеса 

(Крестный отец из 
Кантона)»

08.10 Научная фантастика 
«Особь 3»

10.10 Фильм ужасов «Пле-
теный человек»

12.00 Научная фантастика 
«Монстры «

14.00 Боевик «Зона 
смерти»

16.00 Боевик «Широко 
шагая»

17.50 Детектив «Посылка»
20.00 Боевик «Орки»
22.10 Боевик «Железо»
00.00 Мягкая эротика 

«Счастливые сиськи»
01.20 Мягкая эротика «Ве-

ликолепный отпуск»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Сериал «Баллада о 

Бомбере», закл
04.50 Мелодрама «Приле-

тит вдруг волшебник»
06.20 Кинороман «Боль-

шая дорога»
08.00 Драма «Ваш специ-

альный корреспон-
дент»

09.35 Комедия «Цирк за-
жигает огни»

10.50 Х/ф «Каштанка»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Мелодрама «Цветы 

от победителей»
13.40 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинов»
15.15 Х/ф «Необыкновен-

ный рейс»
15.55 Мелодрама «Ду-

нечка»
17.40 Комедия «Кавказ-

ская пленница, или 
Новые приключения 
Шурика»

20.00 Комедия «На 
крючке»

21.30 Драма «Кодекс бес-
честия»

23.55 Комедия «Идеаль-
ный муж»

01.25 Кинороман «Жил 
отважный капитан»

ЮМор тБ
05.00 Комедия «Учитель 

танцев» 1 с.
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Двенад-

цать стульев» 1 с.
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Двенад-

цать стульев» 2 с.
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Любви 

ради»

mAXXI-TV
06.30, 08.35, 17.25, 00.30 

MaxxiМузыка
07.45, 17.50 «Сбросим 

лишнее»
08.05 «Сделано руками»
08.55, 17.45 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.05 Йога
09.50, 12.20, 14.45 Союз-

мультфильм
10.25 «Выдающиеся 

женщины»
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Воспитание до-

машних животных»
12.50 Все про все
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
18.20 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.40 «Игры сильнейших»
19.50 «Михаэль Шумахер. 

Красный барон»
20.55 «Женские откро-

вения»
21.40 «КиноМакси»
22.25 Х/ф «Мольер»

Субота, 23 червня
Cхід 4.47 Захід 21.13
Тривалість дня 16.26

Схід 8.51
Захід 23.03

ЛевТимофій, Олесандр, Антоніна, Феофан

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Позиция
09:50 – 10:00 Наша память 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.05, 07.55, 09.00, 

12.05, 13.55, 00.15 
Погода

06.10 Мультфильм
06.20 Шаг к звездам
07.10 7 чудес Украины
07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.30, 00.20 Ювелир ТВ
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Кто в доме хозяин?
09.50 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.30 Как это?
10.50 Золотой гусь
11.15 Караоке для 

взрослых
12.15, 14.35 Футбол. Чем-

пионат Европы-2012
14.00 Ближе к народу
16.25 Шеф-повар страны
17.15 Деловой мир. 

Неделя
17.45 Бенефис Ю.Гальцева 

и Е.Воробей
20.15 Официальная 

хроника
20.25 Главный аргумент
20.35, 21.15, 23.45 Наше 

Евро
21.00, 01.25 Итоги дня
21.35 Евро-2012. 1/4 

финала
01.20 Тройка, Кено, 

Максима
01.40 Концертная 

программа «Песня объ-
единяет нас»

05.25 «Предвечерье» с Т. 
Щербатюк

Канал «1+1»
07.10, 03.40 М/фильм 

«Турок: Затерянный 
мир» (1)

08.35 М/фильм (1)
09.05 «Лото-Забава»
10.10 М/с «Русалочка» (1)
10.35 М/с «Тимон и Пумба» 

(1)
11.00 «Кулинарные курсы 

с Юлией Высоцкой»
11.25 «Большая разница 

по-украински»
11.45 «Меняю жену - 5»
13.10 «Операция «Кра-

сота»
14.55, 17.05 Сериал «Га-

ишники»
19.30, 23.05 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Моя безумная 

семья» (1)
22.05 «Светская жизнь»
00.00 Х/ф «Хороший маль-

чик» (2)
01.55 Мюзикл «Морозко» 

(1)
04.50 «Территория 

обмана»

Интер
05.20 «Самый умный»
06.45 Х/ф «Грустная дама 

червей» (1)
08.30 М/фильм «Маша и 

Медведь»
08.55 М/фильм «Машины 

сказки»
09.30 «Школа доктора 

Комаровского»
10.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.05 «Сваты у плиты»
11.30 Х/ф «Дорогая моя 

доченька» (1)
13.25 Х/ф «Рассмешить 

Бога» (1)
15.20 «Парад звезд»
17.45 Х/ф «Забытый» 1,2сс
20.00 «Подробности 

недели»
21.00 Х/ф «Забытый» 3,4сс
23.10 «Что? Где? Когда?»
01.00 ПРОФИЛАКТИКА

ICTV
05.25, 05.45 Погода
05.30 Факты
05.50 ЕвроФуд-2012
06.35 Квартирный вопрос
07.30 Дача
08.00 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 Провокатор
13.30 Х/ф «Антикиллер»

16.05 Х/ф «Slove. Прямо в 
сердце»

18.00 Наша Russia
18.45 Факты недели
19.45 Х/ф «Судья Дредд»
21.45 Сериал «Антикил-

лер-2»
01.55 Голые и смешные
02.45 Интерактив. Еже-

недельник
03.00 Х/ф «Змеи на борту» 

(2)
04.40 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «По щучьему 

веленью» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Д/сериал «Тайны 

фокусов»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Петер-

буржская ночь» 1 
категория

18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 Д/ф «Кому поведаю 

печаль мою?»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Д/сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Клипсы
06.05 Здравствуйте, я 

ваша мама
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Утиные исто-

рии»
09.35 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 Светлые головы. 

Летние игры
11.05 Кто сверху?
13.00 Шуры-амуры
14.05 Мачо не плачут
15.05 Скетч-шоу Красотки
15.45 Х/ф «Марс атакует»
18.00 Х/ф «Всегда говори 

«ДА»» (2)
20.00 Фабрика Звезд. 

Украина-Россия
22.00 Пираньи XL
22.55 Х/ф «На рыбалку» (2)
00.50 Спортрепортер
00.55 Сериал «Сплетни-

ца-4» (2)
01.55 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
02.10, 03.10 Зона ночi
02.15 Українцi Любов
03.15 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра
03.30 Країна людей
04.00 Зоря вечiрняя
04.10 Зона ночi Культура
04.15 Микола Лисенко 

1 част

СтБ
06.00 «Наши любимые 

мультфильмы: Кроко-
дил Гена и Чебурашка» 
(1)

07.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (1)

08.55 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.05 «Едим дома»
10.15, 01.45 «Невероятные 

истории любви»
11.15 «Караоке на Май-

дане»
12.15 «Куб»
13.55 «Звездная жизнь. В 

браке со зверем»
15.00 Х/ф «Бабье лето» (1)
19.00 «Битва экстрасен-

сов»
21.10 Х/ф «Эта женщина ко 

мне» (1)
23.40 Х/ф «Знак судьбы» (1)

02.30 Х/ф «Салон красоты» 
(1)

тонИС
06.00, 03.20 Чудаки
06.20 Чудо-оружие и 

мистика Третьего 
Рейха (1)

06.55 Сеанс гипноза для 
Гитлера (1)

07.35, 20.35 Светские 
хроники

08.00 Подари фюреру 
ребенка. Любовь в 
Третьем рейхе (1)

09.00, 18.30, 00.25 Неиз-
вестная планета (1)

10.00, 01.15 Ронин. Ток-шоу 
с Дмитрием Выдриным

10.40 Ф-стиль
11.10 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Эдуард 
Малафеев

12.10 Х/ф «Запорожец за 
Дунаем» (1)

14.30 За семь морей
15.20, 20.00 Цивилизация 

Incognita
15.30 Арт City
16.35 Любовь и правда 

Федора Тютчева (1)
17.55, 00.05 Будь в курсе!
19.10, 02.40 Портрет ми-

стика. Рейхсфюрер (1)
20.10 Кумиры
21.00, 01.45 Мир цветов (1)
22.10 Кинофан: Х/ф «Тем-

ный алмаз» (1)
04.10 Кинофан: Х/ф «Прин-

цесса» (2)

тет
06.00 Узнай как
06.15 Следующий
06.40 Сериал «Волшебни-

ки из Вейверли» 6 с. (1)
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Твинисы
08.00 Телепузики
08.30 Лентяево
09.30 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» (1)
09.40 М/с «Пукка» (1)
10.10 М/фильм «Красная 

шапочка против сил 
зла» (1)

11.35, 15.05 Ералаш
11.50 Х/ф «Доктор Дулиттл 

5» (1)
13.30 Крутоны
14.00 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
15.25, 20.00 Сериал «Уни-

вер» (1)
16.50 Х/ф «Сбешавшая 

невеста» (1)
19.00 Королева бала 2
22.55 Х/ф «Вышибалы: 

наша сила в наших 
шарах» (2)

00.35 Х/ф «28 недель 
спустя» (3)

02.10 Спокойной ночи, 
мужики

03.00 Дурнев + 1
03.25 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.15 Серебряный 

апельсин
06.20 М/с «Отчаянные 

футболисты»
06.50 События
07.10, 03.45 Х/ф «Король 

Ральф» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Сериал «Встречное 

течение» (1)
12.00 Х/ф «Любовь на 

сене» (1)
14.10, 16.10, 19.30 Сериал 

«Дорога на остров 
Пасхи» (1)

19.00, 03.15 События 
недели

20.30, 22.30 Сериал «Ин-
терны» (1)

23.45 Ток-шоу «Великий 
футбол»

01.30 Сериал «След» (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»
17.15 «Палата»
17.25, 23.40 «Рекламная 

кухня»
18.15, 03.40 «Большая 

политика»
19.20, 02.10, 06.20 «Тема 

недели»
19.30, 01.00, 05.15 Обще-

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

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40, 04.00 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
00.30 «История успеха»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.20 Сериал «Эра 

стрельца»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска»
12.00, 03.20 «Агенты 

влияния»
13.00 Д/сериал «Право-

славные святые»
15.00 Сериал «Тайны 

следствия - 7» (1)
19.00 Сериал «Тело как 

улика»
21.00 Сериал «Закон и 

порядок»
23.00 Х/ф «Акулосьминог» 

(3)
01.00 Х/ф «Фландрия» (3)
02.35 «Речовий доказ»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.10, 10.00 Мультфильмы
09.00 М/фильм «При-

ключения мишек 
Гамми» (1)

10.15 М/фильм «Покахон-
тас» (1)

12.00 Сериал «Всегда 
говори всегда- 5» (1)

16.50 «Секреты судьбы»
17.50 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз -2» (1)
19.55 Х/ф «Репли-Кэйт» (2)
21.50 Сериал «Сверхъе-

стественное-3» (2)
00.30 Х/ф «Я остаюсь» (2)
02.05 «Концерт Гвен 

Стефани: Harajuka 
Lowers Live»

03.20 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.00 Сериал «Последний 

аккорд»
05.45 Клипсы
06.05 Здравствуйте, я 

ваша мама
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Утиные исто-

рии»
09.35 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.20 «Родительский 

клуб»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.30 «STREET STYLE»
11.40 Кто сверху?
13.00 Шуры-амуры
14.05 Мачо не плачут
15.05 Скетч-шоу Красотки
15.45 Х/ф «Марс атакует»
17.30 «36,6»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Смотрите, кто 

пришел»
19.00, 02.10 «Новости 

недели»
19.40, 02.50 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 «Рекламная кухня»
22.00 Пираньи XL
22.55 Х/ф «На рыбалку»
00.50 Спортрепортер
00.55 Сериал «Сплетни-

ца-4»
01.55 Сериал «В Филадель-

фии всегда солнечно»
03.10 Зона ночi
03.15 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра
03.30, 03.30 Країна людей
04.00, 04.00 Зоря вечiрняя
04.10, 05.00, 04.10, 05.00 

Зона ночi Культура
04.15, 04.15 Микола Лисен-

ко 1 част

Планета-СнГ
05.00, 13.30 «Вся Россия»
05.10 Х/ф «Пусть говорят»
08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Сам себе режиссер»
10.00, 13.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 Х/ф «Поздняя 

встреча»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.40 «Городок»
14.40, 02.00 Х/ф «Странные 

люди»
16.40, 03.30 «Смеяться 

разрешается»
18.15 «Рассмеши комика»
19.00 Вести недели
20.05 Х/ф «Ночной гость»
22.00 Х/ф «Леший»
00.15 Х/ф «Случайный 

попутчик»

нтв-МИр
06.30 «Победившие 

смерть»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Сегодня
07.20 Сказки Баженова
07.50 «Живут же люди!»
08.20 Их нравы
09.20 «Первая передача»
09.50 «Неопознанные 

живые объекты»
10.20 Едим дома!
10.55 Дачный ответ
12.25 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей-9»
14.10 «Развод по-русски»
15.25 Следствие вели...
16.20 И снова здрав-

ствуйте!
17.20 Золотая пыль
18.00 «Сегодня. Итоговая 

программа»
19.00 Чистосердечное 

признание
19.45 «Центральное теле-

видение»
20.50 «Анастасия Волоч-

кова. Моя исповедь»
21.45 Сериал «Мент в 

законе-5»
23.35 «НТВшники»
00.40 «Шансон года»
02.55 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
03.25 Х/ф «Исправленному 

верить»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «А если это 

любовь?»
07.50 «Смак»
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 «Сергей Филиппов. 

«Есть ли жизнь на 
Марсе?»

13.20 Х/ф «12 стульев»
16.25 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая 
лига

18.50 «Желаю Вам...» 
Концерт

21.00 Воскресное «Время»
22.10 «Мульт личности»
22.45 Х/ф «Деньги для 

дочери»
00.45 Х/ф «Законный брак»
02.20 Х/ф «Печники»
03.40 Сериал «Женский 

доктор»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Х/ф «Вальс»
04.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
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 «Сергей Филиппов. 

«Есть ли жизнь на 
Марсе?»

10.10 Х/ф «12 стульев»
12.55 «Фальшивые био-

графии»
13.50 Комедия «Гарфилд: 

История двух кошечек»
15.10 «Развод. Я тебе 

ничего не отдам...»
16.05 «Желаю Вам...» К 

юбилею Роберта Рож-
дественского. Концерт

18.00 Воскресное «Время»
19.10 «Мульт личности»
19.40 Х/ф «На грани»
21.35 Дневник 34-го Мо-

сковского международ-
ного кинофестиваля

21.45 Х/ф «Законный брак»
23.20 Х/ф «Катала»
00.35 Х/ф «Печники»

RTVI
06.00, 08.20, 01.30 Муль-

тфильмы
07.00 Х/ф «Мраморный 

дом»
09.00 «Ищем выход»
10.00, 11.00, 20.00, 22.00 

Сериал «Шериф-2»
12.00 «Страна и люди»

13.00, 03.00 Х/ф «Республи-
ка ШКИД»

15.00, 02.00 Сериал «Я тебя 
люблю»

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 «Глобал 3000»
17.00, 05.00 Сериал «Аэро-

порт-2»
18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели»
21.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
23.00 Х/ф «Дама с по-

пугаем»

TBI
07.00 ЭкспериМенталь-

ный
07.30 Семь чудес Солнеч-

ной системы
08.30, 10.30 Ювелир ТВ
09.30 Мама, я в эфире!
11.30 Планеты
12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00 Правдивые исто-

рии. Аполлон 13. с.2
14.30 Почему нам снятся сны?
15.30 Вокруг света
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

Сериал «24»
20.30, 03.30 Итоги с Вах-

тангом Кипиани
21.30 Лекции и события
23.30 «Босяки» с Владом 

Троицким
00.30 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Молодой лес»

тв Центр
05.00 Х/ф «Каменный 

цветок»
06.20 Крестьянская 

застава
06.55 «Взрослые люди»
07.30 Фактор жизни
08.00 «Укус змеи». «Живая 

природа»
08.45 Наши любимые 

животные
09.10 Д/ф «Сергей Филип-

пов. Люди, ау!»
09.55 «Барышня и 

кулинар»
10.30, 22.55 События
10.40 Д/ф «Парад Победы»
10.55 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
13.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.25 «Клуб юмора»
15.15 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки»
16.00 Х/ф «Мой личный 

враг»
20.00 «В центре событий»
21.00 Сериал «Чисто 

английский детектив. 
Инспектор Льюис»

23.15 Х/ф «Мемуары 
гейши»

02.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»

03.20 Д/ф «Как приручить 
голод»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.00 Саундтреки
06.20, 03.00 Киноляпы
06.50 Х/ф «Шофер на один 

рейс»
09.40 Х/ф «Майор Вихрь»
14.10 Х/ф «Зайчик»
15.45 Х/ф «Блондинка за 

углом»
17.20 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе»
19.10 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне»
21.00 Х/ф «Маленькая 

Вера» (2)
23.30 Х/ф «Барханов и его 

телохранитель» (2)
01.35 Х/ф «Незваный друг»
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Душевная кухня»
10.45, 18.45, 02.45 Мело-

драма «Просто вместе»
12.25, 20.25, 04.25 Боевик 

«Подводная лодка»
13.25, 21.25, 05.25 Комедия 

«Сломанные цветы»
15.15, 23.15, 07.15 Триллер 

«Белый шум»

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

сёлое сновидение, или 
Смех и слёзы». 1 с.

06.05, 10.05, 14.05 М/с 
«Бабага против!», «Пес 
в сапогах», «Упрямое 
тесто», «Пятачок»

07.00, 11.00 Х/ф «Мужчины 
есть мужчины»

08.10, 12.10 М/фильм 
«Рикки-Тикки-Тави», 
«Шесть Иванов-шесть 
капитанов», «Пере-
менка 2»

15.00 Х/ф «Весёлое сно-
видение, или Смех и 
слёзы». 2 с.

16.05 М/с «Бабага против!», 
3, «Увеличительное 
стекло», «Пойга и лиса», 
«Королева Зубная 
щетка»

17.00 М/фильм «Двенад-
цать месяцев»

18.00 М/фильм «Щелкун-
чик», «Легенды перуан-
ских индейцев»

наше КИно
07.00 Х/ф «Я свободен, я 

ничей»
09.00 Х/ф «Баламут»
11.00 Х/ф «Мелкий бес»
13.00 Х/ф «В день свадьбы»
14.30 Х/ф «Гонщики»
16.00 Х/ф «Золотая мина». 

1 с.
17.30 Х/ф «Золотая мина». 

2 с.
19.00 Х/ф «Шофер по-

неволе»
21.00 Х/ф «Сумка инкас-

сатора»
23.00 Х/ф «Мисс Миллио-

нерша»
01.00 Х/ф «Летняя поездка 

к морю»
02.30 Х/ф «Ханума». 1 часть
04.00 Х/ф «Ханума». 2 часть
05.30 Х/ф «Гелли и Нок»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Именинница»
08.00 Х/ф «Сорванцы из 

Тимпельбаха»
10.00, 02.15 Х/ф «Кабаре»
12.10, 04.20 Х/ф «Странные 

дни»
14.50 Х/ф «Догвилль»
18.00 Х/ф «Призрак 

(Фантом)»
20.00 Х/ф «Ледяной 

цветок»
22.20 Х/ф «Кроличья нора»
23.55 «Плюс кино»
00.25 Х/ф «Печальная 

баллада для трубы»

ноСтальГИЯ
05.00 Д/ф «Шоферская 

баллада»
05.40 «Поет Людмила 

Зыкина»
06.15 «Если хочешь быть 

здоров»
06.30 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
07.35 «Это было, было...» 

«Белой акации гроздья 
душистые»

08.00 «Антология совет-
ской песни. Военные 
сороковые»

09.00 «Колба времени»
10.00 «Кинопанорама»
11.00 «До и после полу-

ночи»
12.10 «Песня-72»
13.30 «Что? Где? Когда?»
14.40 Х/ф «Не ждали, не 

гадали»
16.00 «Белые ночи»
17.00 «Грустить не надо»
18.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
19.00 «Москва-Копен-

гаген»
20.00 «Голубой огонек»
21.15 «50/50»
22.30 «Автограф по 

субботам»
23.00 «Еловая субмарина»
00.05 «Утренняя почта»
00.35 «Конармия». 2 ч. 

Спектакль
02.00 Фрагменты кон-

церта, посвященного 
памяти В. Цоя

04.00 «Константин 
Симонов»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 15 с.
20.00 Сериал «Врач». 8 с.
21.00, 03.00 Сериал «Телох-

ранитель-2»
22.00 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титу-
лованной особы». 3 с.

23.30 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе». 1 с.

01.00 Сериал «Дети Арба-
та». 16 с.

02.00 Сериал «Врач». 9 с.

TV 1000
03.00 Драма «Тетро»
05.15 Комедия «Бестол-

ковый»
07.00 М/фильм «Паутина 

Шарлотты»
08.45 Приключения «Ис-

кусственный разум»
11.20 Драма «Последняя 

любовь на Земле»
13.00 Боевик «Звездный 

путь 4. Дорога домой»
15.10 Комедия «Кошки 

против собак»
17.00 Приключения «Пять 

детей и волшебство»
19.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
21.00 Комедия «Синоптик»
23.00 Боевик «Воины 

света»
01.00 Комедия «Спокой-

ной ночи»

«2+2»
08.00, 08.20 М/с «Бен 10. 

Инопланетная сверх-
сила-2» (1)

08.50, 09.10 М/с «Генератор 
Рекс (1)

09.30, 11.30 Х/ф «Дюна (1)

13.30, 14.30, 15.30 Сериал 
«Люди Шпака» (1)

16.30 «Морские при-
шельцы»

17.30 «Последние из 
атлантов»

18.30 «Гости из космоса»
19.30, 20.15 Сериал «МУР» 

(2)
21.00 «Космические 

спасатели»
22.00 «На грани» (2)
00.15 Х/ф «Человек-комар» 

(3)
01.55 Х/ф «Нападение на 

13-й участок» (2)
03.35 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
06.00 Боевик «Широко 

шагая»
07.40 Боевик «Зона 

смерти»
09.50 Детектив «Посылка»
12.00 Научная фантастика 

«Сверхновая»
13.40 Боевик «Говорящие 

с ветром»
16.00 Боевик «Пулбой. 

Спасайся, кто может»
17.50 Боевик «Орки»
20.00 Комедия «Плохой 

Санта»
21.40 Боевик «Убить 

Билла 2»
00.00 Мягкая эротика «Ве-

ликолепный отпуск»
01.15 Мягкая эротика 

«Хвост кита 4»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Комедия «На 

крючке»
05.25 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
07.05 Комедия «Адам 

женится на Еве»
09.20 Комедия «Карна-

вальная ночь»
10.35 Х/ф «Печники»
11.55, 02.55 «Окно в кино»
12.00 Х/ф «Гусарская 

баллада»
13.30 Сериал «Виола Та-

раканова. В мире пре-
ступных страстей 2»

16.55 Драма «Тиски»
20.00 Фильм-катастрофа 

«Экипаж»
22.20 Трагикомедия 

«Старухи»
00.05 Мелодрама «Дела 

сердечные»
01.35 Комедия «Сдаётся 

квартира с ребёнком»
Воскресенье, 24 июня

05.00 КоМедИЯ «учИ-
тель танЦев» 2 С.

07.00, 17.10, 22.25 Битва 
анекдотов

07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Двенад-

цать стульев» 3 с.
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Двенад-

цать стульев» 4 с.
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Пистолет 

с глушителем»

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 «Выдающиеся 

женщины»
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Михаэль Шумахер. 

Красный барон»
12.45 «Трудный вопрос»
13.20 «Ukrainian Fashion 

Week»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.35 «Выдающиеся до-

стопримечательности 
мира»

19.10, 21.20 Все про все
20.05 «Женские откро-

вения»
20.50 «Игры сильнейших»
21.30 «Разговоры про 

это»
22.00 Х/ф «Спросите у 

Синди»

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, 24 червня
Cхід 4.47 Захід 21.14
Тривалість дня 16.27

Схід 10.02 
Захід 23.26

ДіваВарнав

ут-1
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ПОНЕДІЛОК, 18 червня ВІВТОРОК, 19 червня СЕРЕДА, 20 червня ЧЕТВЕР, 21 червня П’ЯТНИЦЯ, 22 червня СУБОТА, 23 червня НЕДІЛЯ, 24 червня
СПорт 1

06.45 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Летувос Ритас - Проком

08.45, 14.55, 01.20 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

09.20, 20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
АЗ - Херенвен

11.10 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
02.10 Китай. Финал. Женщи-
ны. Пары

11.50 Бадминтон. China 
Masters Super Series 
2011, 02.45 Китай. Финал. 
Женщины

12.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.10, 22.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана - Нижний 
Новгород

15.30 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
03.20 Китай. Финал. Мужчи-
ны. Пары

16.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
ПСВ - Фейенорд

18.25 Гольф. Портреты
19.15 Гольф. Saint Omer Open. 

Обзор
23.45 Вечер бокса от «Elite 

Boxing Promotions» Киев
01.55 Экстра-футзал
04.10 Вечер бокса от «Elite 

Boxing Promotions» Грузия, 
Тбилиси

05.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Финал. 
Блэкпул - Вест Хєм

СПорт 2
06.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
АЗ - Эраклес

08.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

09.15 Международные со-
ревнования по велоспорту 
на шоссе «Base Horizon Park» 
посвященные Дню Киева

10.50 Кубок мира по срельбе 
из лука

11.20 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Жальгирис - УНИКС

13.15, 00.10 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Четвертый день

20.00 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Киев. 
Первая часть

21.35 Гольф. Портреты
22.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
ПСВ - Твенте

EurosporT
09.30 Мотоспортивный журнал
12.40 Лучшие моменты. Журнал
09.45 Футбол. Евро-2012. Группо-

вой этап. Греция - Россия
11.45 Футбол. Евро-2012. Группо-

вой этап. Швеция - Англия
13.45 Новости Евро-2012
13.55 Путь спорта. Журнал
14.00, 20.00, 23.30 Теннис. Турнир 

ATP. Квинс (Великобритания). 
Финал

15.15 Футбол. Евро-2012. Группо-
вой этап. Испания - Италия

17.15 Футбол. Евро-2012. Группо-
вой этап. Испания - Ирландия

19.15 Теннис. Турнир WTA. Бир-
мингем (Великобритания). 
Финал

20.45 Вместе в Лондон. Олим-
пийский журнал

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
21.30 Вот это да!!!
21.45 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

00.00 Футбол. Евро-2012. Группо-
вой этап. Дания - Германия

02.00 Футбол. Евро-2012. Группо-
вой этап. Украина - Франция

04.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 Док.фильм «Претенден-

ты ЕВРО». Хорватия
06.30, 14.55 Дания - Германия. 

ЕВРО-2012
08.30 Большой футбол. Пре-

мьера
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 19.45, 

20.30, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00, 17.05 Португалия - Ни-
дерланды. ЕВРО-2012

13.00 Док.фильм «Претенден-
ты ЕВРО». Италия

13.30 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Испания 
и Хорватия

16.55, 19.05 Street Style
19.15 Док.сериал «Классика 

ЕВРО». Франция - Италия 
2000 г

19.50, 20.35, 21.20, 23.50 «ЕВ-
РОЖАРА»

21.35 LIVE. Италия - Ирландия. 
ЕВРО-2012

00.05 Хорватия - Испания. 
ЕВРО-2012. Премьера

02.05 Док.фильм «Претенден-
ты ЕВРО». Англия

02.35 Италия - Ирландия. 
ЕВРО-2012

04.30 Док.сериал «Классика ЕВ-
РО». Франция - Дания 1992 г

05.00 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Украина 
и Франция

05.35 Программа передач

СПорт 1
07.15, 18.15 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Астана - Нижний 
Новгород

09.00, 23.40 Гольф. Saint Omer 
Open. Обзор

09.40, 20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
АЗ - Эраклес

11.30, 01.35 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Первый день

21.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас - 
Азовмаш

00.20 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions» Грузия, 
Тбилиси

СПорт 2
07.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
ПСВ - Твенте

08.40, 02.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Жальгирис - Локо-
мотив Кубань

10.30 Экстра-футзал
10.50 Гольф. Портреты
11.40, 22.40 Теннис АТР Open de 

Nice. Франция. 1/4финала. 
Симон - Беллуччи

13.20, 00.30 Теннис АТР Open de 
Nice. Франция. 1/4финала. 
2матч. Давыденко - Изнер

15.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Бреда - ПСВ

17.10 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

17.45, 04.40 Международные 
соревнования по велоспор-
ту на шоссе «Base Horizon 
Park» посвященные Дню 
Киева

19.20 WSB. Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. Лондон. 
Individual Finals

04.10 Кубок мира по срельбе 
из лука

EurosporT
09.30 Спортивный путь
09.35 Фитнес. Журнал
09.45 Футбол. Евро-2012. 

Групповой этап. Португалия 
- Нидерланды

11.40, 23.40 Лучшие моменты. 
Журнал

11.45 Теннис. Турнир ATP. Квинс 
(Великобритания). Финал

12.55 Новости Евро-2012
13.00 Теннис. Турнир WTA. 

Истбурн (Великобритания). 
День 2

17.00, 21.30 Теннис. Турнир ATP. 
Истбурн (Великобритания). 
День 2

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
22.00 Бокс. Матч за звание 

чемпиона мира в первом 
тяжелом весе

23.45 Автоспорт. Академия 
GTA. Мечты о Ле Мане. 
Журнал

00.00 Автоспорт. Ралли IRC. 
Обзор

00.30 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Франция 
- Англия

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 Док.фильм «Претенденты 

ЕВРО». Франция
06.30, 14.55 Италия - Ирландия. 

ЕВРО-2012
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 19.45, 

20.30, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

13.00 Док.фильм «Претенденты 
ЕВРО». Англия

13.30 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Украина 
и Франция

16.55, 19.05 Street Style
17.05 Хорватия - Испания. 

ЕВРО-2012
19.15 Док.сериал «Классика 

ЕВРО». Нидерланды - Англия 
1988 г

19.50, 20.35, 21.20, 23.50 «ЕВ-
РОЖАРА»

21.35 LIVE. Швеция - Франция. 
ЕВРО-2012

00.05 Англия - Украина. ЕВ-
РО-2012. Премьера

02.05 Док.фильм «Претенденты 
ЕВРО». Украина

02.35 Швеция - Франция. 
ЕВРО-2012

04.30, 05.00 «Классика ЕВРО»
05.35 Программа передач

СПорт 1
08.00, 18.30 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Летувос Ритас - 
Азовмаш

09.50, 20.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
ПСВ - Твенте

11.40, 00.55 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Второй день

22.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - ЦСКА

00.20 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

СПорт 2
06.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Бреда - ПСВ

08.05 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

08.40 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Грузия, 
Тбилиси

10.00, 20.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. 1/4 финала. Плей-
офф. Летувос Ритас - Химки

11.45, 22.10 Теннис АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2финала. 
Пары. Брайан/Брайан - 
Гуреши/Ройер

13.00, 23.30 Теннис АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2финала. 
Альмагро - Симон

14.25, 00.45 Художественная 
гимнастика. Кубок мира 
2012. Киев, Украина

18.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Де Графсхап - АЗ

04.45 WSB. Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. Лондон. 
Individual Finals

EurosporT
09.30 Автоспорт. Академия 

GTA. Мечты о Ле Мане. 
Журнал

09.40, 11.55 Лучшие моменты. 
Журнал

09.45 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Италия - 
Ирландия

11.45 Вместе в Лондон. Олим-
пийский журнал

12.00 Фитнес. Журнал
12.15 Новости Евро-2012
12.25 Теннис. Матс пойнт. 

Журнал
12.55 Теннис. Турнир WTA. 

Истбурн (Великобритания). 
День 3

17.00 Теннис. Турнир ATP. 
Истбурн (Великобритания). 
День 3

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
19.25 Олимпйская мечта. 

Новак Джокович. Журнал
21.40 Избранное по средам. 

Журнал
21.45 Конный спорт. Кубок на-

ций. Ст Галлен (Швейцария)
22.45 Новости конного спорта
22.50 Гольф. Европейский тур. 

Мужчины. St Omer Open
23.20 Гольф. Европейский тур. 

Женщины. Swiss open
23.30 Гольф клуб. Новости 

гольфа
23.35, 00.10 Выбор месяца. 

Журнал
23.40 Парусный спорт. Rolex 

La Giraglia
00.15 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
00.20 Спортивный путь. 

Журнал
00.25 Направление - гольф. 

Журнал
00.30 Футбол. Евро-2012. 

Групповой этап. Швеция - 
Франция

02.30 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Англия - 
Украина

04.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 Док.фильм «Претенден-

ты ЕВРО». Украина
06.30, 14.55 Швеция - Франция. 

ЕВРО-2012
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 19.45, 

20.30, 21.15 Футбол NEWS. 
LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

13.00 Док.сериал «Официаль-
ная история УЕФА ЕВРО». 
1 серия

16.55, 19.05 Street Style
17.05, 03.25 Англия - Украина. 

ЕВРО - 2012
19.15 Док.сериал «Классика 

ЕВРО». ФРГ- СССР 1972
19.50, 20.35, 21.20 «ЕВРОЖАРА»
21.35 Док.фильм «Les Arbitres» 

(украинские субтитры)
22.50 Urban Freestyler Poland
23.25 Украина - Швеция. 

ЕВРО-2012
01.25 Украина - Франция. 

ЕВРО-2012
05.35 Док.фильм «Претенден-

ты ЕВРО»

СПорт 1
07.15, 21.25 Гольф. Saint Omer 

Open. Обзор
07.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Азовмаш - ЦСКА
09.35, 19.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Бреда - ПСВ

11.45, 00.20 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Третий день

18.30 Экстра-футзал
19.00 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
22.05 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Азовмаш - Нимбурк
23.45 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги

СПорт 2
07.40, 14.50, 23.00 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Де Графсхап 
- АЗ

09.25 Гольф. Портреты
10.10, 17.20, 01.20 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Финал 
Четырех. 1/2 финала. УНИКС 
- Локомотив

11.50 Экстра-футзал
12.15, 19.40, 03.00 Теннис АТР 

Open de Nice. Франция. 
1/2финала. Давыденко - 
Бэйкер

16.40, 00.45 Гольф. Saint Omer 
Open. Обзор

19.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

22.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

05.30 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Киев. 
Первая часть

EurosporT
09.30 Футбол. Евро-2012. Груп-

повой этап. Нидерланды 
- Германия

11.30 Футбол. Евро-2012. Груп-
повой этап. Чехия - Польша

13.30 Новости Евро-2012
13.40 Теннис. Турнир WTA. 

Истбурн (Великобритания). 
1/4 финала

17.00, 21.30 Теннис. Турнир ATP. 
Истбурн (Великобритания). 
1/4 финала

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
22.00 Боевый искусства. 

Бойцовский клуб. Турнир в 
Швеции

00.00 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Дания - 
Германия

02.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал

03.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 Магия ЕВРО
06.30 Украина - Швеция. 

ЕВРО-2012
08.30 Док.фильм «Les Arbitres» 

(украинские субтитры)
09.45 Urban Freestyler Poland
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 19.45, 

20.30, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00 Украина - Франция. 
ЕВРО-2012

13.00 Док.сериал «Официаль-
ная история УЕФА ЕВРО». 
2 серия

16.55, 19.05 Street Style
17.05, 02.35 Матч ЕВРО-2012
19.15, 04.30, 05.00, 05.30 «Клас-

сика ЕВРО»
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 «ЕВ-

РОЖАРА»
21.35 LIVE. 1/4 финала. ЕВ-

РО-2012
02.05 Док.сериал «Мастера 

европейского футбола». 
1 серия

05.35 Программа передач

СПорт 1
06.30 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Азовмаш - Нимбурк
08.10, 18.00 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
08.45, 00.05 Экстра-футзал
09.15, 18.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Де Графсхап - АЗ

11.05, 00.35 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Четвертый день

20.25 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

21.05 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions» Киев

22.10 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Жальгирис - Уникс

СПорт 2
06.55, 13.10, 03.10 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. АДО Ден Хаг 
- Аякс

08.45, 15.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал Четырех. 
1/2 финала. ЦСКА - Летувос 
Ритас

10.25, 16.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

11.00, 18.05, 00.05 Теннис АТР 
Open de Nice. Франция. 
Финал. Бэйкер - Альмагро

12.30, 17.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.40 Гольф. Портреты
20.30 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Твенте - Фейенорд

22.20 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

22.55, 04.55 Вечер бокса от 
«Elite Boxing Promotions». 
Киев. Вторая часть

01.35 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - Ле-
тувос Ритас

EurosporT
09.30 Футбол. Евро-2012. Груп-

повой этап. Греция - Россия
11.25 Спортивный путь. 

Журнал
11.30 Футбол. Евро-2012. 

Групповой этап. Португалия 
- Нидерланды

13.30 Новости Евро-2012
13.35 Теннис. Турнир WTA. 

Истбурн (Великобритания). 
1/2 финала

17.00, 21.30, 22.15 Теннис. 
Турнир ATP. Истбурн (Вели-
кобритания). 1/2 финала

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
23.30 Автоспорт. Академия 

GTA. Мечты о Ле Мане. 
Журнал

23.40 Бизнес класс. Журнал
23.45 Конноспортивный 

журнал
00.00 Футбол. Евро-2012. 1/4 

финала
02.00 Автоспорт. IRC. Ралли 

Бельгии. День 1
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 «Магия ЕВРО». 2 серия
06.30 Матч. ЕВРО - 2012
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 19.45, 

20.30, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00, 14.55, 17.05, 00.05 Матч 
ЕВРО-2012

13.00 Док.сериал «Официаль-
ная история УЕФА ЕВРО». 
3 серия

16.55, 19.05 Street Style
19.15, 04.30, 05.00, 05.30 «Клас-

сика ЕВРО»
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 «ЕВ-

РОЖАРА»
21.35 LIVE. 1/4 финала. ЕВ-

РО-2012
02.05 Док.сериал «Мастера 

европейского футбола». 
2 серия

СПорт 1
06.45, 00.50 Вечер бокса от 

«Elite Boxing Promotions» 
Киев

07.50, 16.00, 01.55 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Жальгирис 
- Уникс

09.45 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

10.20, 21.10, 04.15 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. АДО Ден Хаг 
- Аякс

12.10, 03.40 Гольф. Saint Omer 
Open. Обзор

12.50 Футбол. Англия. Лига 1. 
Финал Плей-офф. Хаддерс-
филд - Шеффилд Юнайтед

17.55 WSB. Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. Лондон. 
Финал. Individual Finals

23.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Жальгирис - Локомотив 
Кубань

СПорт 2
06.00, 01.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Твенте - Фейенорд

07.50, 18.00, 03.30 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.25 Гольф. Портреты
09.10 Экстра-футзал
09.30, 20.15, 05.45 Гольф. Saint 

Omer Open. Обзор
10.05, 04.05 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Финал Четырех. 
1/2 финала. ЦСКА - Летувос 
Ритас

11.50 Художественная гим-
настика. Кубок мира 2012. 
Киев, Украина

16.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
АЗ - Валвейк

18.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Финал Четырех. Матч 
за 3-е место. Летувос Ритас - 
Локомотив

20.50 Теннис АТР Open de Nice. 
Франция. Финал. Бэйкер - 
Альмагро

22.25 WSB. Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. Лондон. 
Individual Finals

EurosporT
09.30 Фитнес. Журнал
09.45 Автоспорт. IRC. Ралли 

Бельгии. День 1
10.15 Автоспорт. 24 часа Ле 

Мана. Warm Up
11.20 Вместе в Лондон. Олим-

пийский журнал
11.35 Олимпийская мечта. 

Новак Джокович. Журнал
11.50 Новости Евро-2012
12.00 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат Европы. 
Загреб (Хорватия)

14.00 Теннис. Турнир WTA. 
Истбурн (Великобритания). 
Финал

15.45 Теннис. Турнир ATP. 
Истбурн (Великобритания). 
Финал

17.45, 02.30 Матс пойнт. Журнал
18.15, 00.00 Футбол. Евро-2012. 

1/4 финала
20.15 Сильнейшие люди 

планеты. Чемпионская лига 
(Сербия)

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
21.30 Боевый искусства. 

Боцовский клуб. К-1. Мадрид 
(Испания)

23.00 Смешанные единобор-
ства. Golden Glory

02.00 Автоспорт. IRC. Ралли 
Бельгии. Обзор

03.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 «Магия ЕВРО». 3 серия
08.30 Большой футбол. Пре-

мьера
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 19.45, 

20.30, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00, 14.55, 17.05, 00.05, 02.35 
Матч ЕВРО-2012

13.00 Док.сериал «Официаль-
ная история УЕФА ЕВРО». 
4 серия

16.55, 19.05 Street Style
19.15, 04.30, 05.00, 05.30 «Клас-

сика ЕВРО»
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 «ЕВ-

РОЖАРА»
21.35 LIVE. 1/4 финала. ЕВ-

РО-2012
02.05 Док.сериал «Мастера 

европейского футбола». 
3 серия

СПорт 1
06.00, 16.50 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
06.35, 15.00, 04.05 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Жальгирис 
- Локомотив Кубань

08.25, 03.05 Вечер бокса от 
«Elite Boxing Promotions» 
Киев

09.45 Гольф. Портреты
10.35, 20.00, 05.45 Футбол. Чем-

пионат Нидерланды. Эреди-
визие. Твенте - Фейенорд

12.25 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. Финал. Женщины. 
Пары

13.05 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. Финал. Женщины

13.50 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. Финал. Мужчины. 
Пары

17.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Финал. Блэк-
пул - Вест Хєм

19.20 Гольф. Saint Omer Open. 
Обзор

21.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. 1/4 финала. Плей-офф. 
Летувос Ритас - Химки

23.35 Экстра-футзал
00.05 WSB. Всемирная Серия 

Бокса 2011-2012. Лондон. 
Финал. Individual Finals

СПорт 2
06.20 Экстра-футзал
06.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
АЗ - Валвейк

08.30, 17.15 Гольф. Saint Omer 
Open. Обзор

09.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Финал Четырех. Матч 
за 3-е место. Летувос Ритас - 
Локомотив

10.40 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

11.20 Международные со-
ревнования по велоспорту 
на шоссе «Base Horizon Park» 
посвященные Дню Киева

13.00, 21.00 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

13.55, 01.55 Теннис АТР Open 
de Nice. Франция. Финал. 
Бэйкер - Альмагро

15.30, 22.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Аякс - ПСВ

17.55, 00.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал Четырех. 
Финал. ЦСКА - УНИКС

19.50 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Киев. 
Вторая часть

21.35 Гольф. Портреты
03.25 WSB. Всемирная Серия 

Бокса 2011-2012. Лондон. 
Individual Finals

EurosporT
09.30 Автоспорт. IRC. Ралли 

Бельгии. Обзор
10.00 Автоспорт. GP3. Вален-

сия (Испания) Заезд 1
10.30 Автоспорт. GP3. Вален-

сия (Испания) Заезд 2
11.00, 14.00, 16.00 Гребля 

на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Загреб 
(Хорватия)

12.15 Автоспорт. Чемпионат 
Европы в классе Туринг. 
Имола. Заезд 1

12.45 Астоспорт. Суперкубок 
Порше. Испания

13.30 Автоспорт. Чемпионат 
Европы в классе Туринг. 
Имола. Заезд 2

14.45 Новости Евро-2012
14.55, 20.00 Теннис. Турнир 

WTA. Истбурн (Великобрита-
ния). Финал

18.00, 00.00 Футбол. Евро-2012. 
1/4 финала

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
21.30, 02.00 Мотоспортивный 

журнал
21.40 Спортивный путь. 

Журнал
21.45 Бокс. Бои в тяжелом весе
23.45 Вот это да!!!
02.15 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 «Магия ЕВРО». 4 серия
08.30 Большой футбол. Пре-

мьера
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 19.45, 

20.30, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00, 14.55, 17.05, 00.05, 02.35 
Матч ЕВРО-2012

13.00 Док.сериал «Официаль-
ная история УЕФА ЕВРО». 
5 серия

16.55, 19.05 Street Style
19.15, 04.30, 05.00, 05.30 «Клас-

сика ЕВРО»
19.50, 20.35, 21.20, 23.50 «ЕВ-

РОЖАРА»
21.35 LIVE. 1/4 финала. ЕВ-

РО-2012
02.05 Док.сериал «Мастера 

европейского футбола». 
4 серия
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Публічна інформація

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКА РАЙОННА У МІСТІ РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
(ХV сесія VІ скликання)

25.05.2012                    м.Кривий Ріг                             № 135
Про затвердження звіту про  виконання районного у місті  бюджету за І квартал 2012 року

Інформація до звіту про 
виконання районного  

у місті бюджету  
за І квартал 2012 року

До доходної частини бюджету Цен-
трально-Міського району за І квартал 
2012 року надійшло фінансових ресур-
сів у сумі 16924,3 тис. грн., або 100,4% 
від плану, у тому числі до загального 
фонду – 16830,8 тис. грн., спеціального 
фонду – 93,5 тис. грн. В порівнянні з 
аналогічним періодом 2011 року, доходів 
надійшло на 3213,7 тис. грн. більше. Збіль-
шення надходжень відбулося за рахунок 
дотації вирівнювання з міського бюджету 
та субвенцій з державного бюджету.

Від власних та закріплених доходів 
до районного у місті бюджету надійшло 
2180,0 тис. грн. (103,5% від плану).

За І квартал 2012 року планові по-
казники виконані по:

– збору за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності – 121,0% 
(план – 176,6 тис. грн., факт – 213,7 тис. 
грн.). В порівнянні з аналогічним періо-
дом 2011 року, надходження збільши-
лися на 7,4 тис. грн., або 3,5%;

 – платі за землю – 101,8% (план – 1917,3 
тис. грн., факт – 1951,7 тис. грн.). У 2011 
році плата за землю до районного у місті 
бюджету не зараховувалась;

– збору за місця для паркування тран-
спортних засобів, сплачений юридич-
ними особами, – 154,0% (план – 5,0 тис. 
грн., факт – 7,7 тис. грн.). В порівнянні 
з аналогічним періодом 2011 року, над-
ходження зменшилися на 2,5 тис. грн.

Не виконано планове завдання по 
адміністративних штрафах – 90,6% 
(план – 6,4 тис. грн., факт – 5,8 тис. грн.). 
У порівнянні з 2011 роком, надходження 
збільшились на 1,5 тис. грн., або на 34,8%.

Враховуючи надходження доходів 
районного у місті бюджету, фінансу-
вання головних розпорядників коштів 
у І кварталі 2012 року проводилося від-
повідно до розпису районного у місті 
бюджету за видатками з урахуванням 
пропозицій, наданих головними розпо-
рядниками коштів.

У І кварталі 2012 року на проведен-
ня видатків, передбачених районним у 
місті бюджетом,  виділено асигнувань 
у сумі 16694,5 тис. грн., у тому числі по 
загальному фонду – 16229,5 тис. грн., 
по спеціальному фонду – 465,0 тис. грн. 
Планові показники по видатках викона-
но на 99,9%. В порівнянні з аналогічним 
періодом 2011 року видатків проведено 
на 3574,8 тис. грн. більше, що пов’язано 
з підвищенням рівня мінімальної за-
робітної плати,  збільшенням розмірів 
соціальних стандартів.

У І кварталі 2012 року забезпечено 
погашення кредиторської заборгова-
ності, яка виникла станом на 01.01.2012: 
по загальному фонду у сумі 25,2 тис. грн. 
по спеціальному фонду (бюджет розви-
тку) – 324,4 тис. грн.

За рахунок бюджету розвитку у І 
кварталі 2012 року проведені видатки у 
сумі 2,4 тис. грн.:

– по виконкому районної у місті ради – за 
експертизу кошторисної документації 
по капітальному ремонту електропро-
водки – 0,4 тис. грн.;

– по відділу освіти виконкому районної у 
місті ради для  КПЗ «Дитячо-юнацька 
спортивна школа № 3» – за експертизу 
перерахунку кошторисної документації 
по капітальному ремонту глядацьких 
трибун з підтрибунними приміщеннями 
та покрівлі спортивної зали – 2,0 тис. грн.

В цілому, на соціально-захищені 
видатки спрямовано 16002,5 тис. грн., 
що складає 98,6% від загальної суми 
видатків загального фонду районного у 
місті бюджету.

Протягом звітного періоду на утри-
мання бюджетних установ, які фінансу-
ються з районного у місті бюджету, по 
загальному фонду спрямовано 3613,4 
тис. грн., що на  757,4 тис. грн. більше, 
ніж в аналогічному періоді 2011 року, у 
тому числі на:

– виконком Центрально-Міської районної 
у місті ради – 2053,4 тис. грн.;

– КУ «Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) у Центрально-Міському районі» 
– 1108,2 тис. грн.;

– КПЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа 
№ 3» – 451,8 тис. грн.

На проведення заходів по соціальному за-
хисту населення  спрямовано 76,3 тис. 
грн. За рахунок коштів районного у місті 
бюджету надано:

– матеріальну допомогу 14 мешканцям 
району, середній розмір допомоги склав 
392,9 грн.,

– допомогу на поховання ніде непрацю-
ючих громадян – 18 особам, середній 
розмір допомоги – 356,9 грн.,

– допомогу 9 онкохворим дітям, розмір 
допомоги складає 300,00 грн. щомі-
сячно;

– винагороди 87 громадянам – головам 
квартальних комітетів за рішенням ви-
конкому районної у місті ради;

– компенсації 138 фізичним особам, які 
надають соціальні послуги, на суму 44,4 
тис. грн.;

– фінансову підтримку Центрально-Місь-
кій районній організації інвалідів на 
оплату послуг теплопостачання на суму 
2,6 тис.  грн.

На проведення  заходів щодо реа-
лізації молодіжної та сімейної політики 
витрачено 3,2 тис. грн., святкових захо-
дів – 1,3 тис. грн.

№ 
п/п Найменування статей

Затвер-
джений 

план 
на 2012 

рік

у тому числі:
Уточ-

нений 
план 

на 2012 
рік

у тому числі: Уточ-
нений 

план на 
І квар-

тал 
2012 
року

у тому числі: Ви-
конано 

за І 
квар-

тал 
2012 
року

у тому числі:

за-
гальний 

фонд

спеціаль-
ний  

фонд

у тому 
числі: загаль-

ний 
фонд

спеціаль-
ний 

фонд

у тому 
числі: загаль-

ний 
фонд

спеціаль-
ний 

фонд

у тому 
числі: за-

гальний 
фонд

спеціаль-
ний фонд

у тому 
числі:

бю-
джет 

розви-
тку

бю-
джет 

розви-
тку

бю-
джет 

розви-
тку

бю-
джет 

розви-
тку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ДОХОДи

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 69109,5 69109,5 0,0 0,0 69109,5 69109,5 0,0 0,0 16766,1 16766,1 0,0 0,0 16830,8 16830,8 0,0 0,0
1. Податкові надходження 9174,2 9174,2 0,0 0,0 9174,2 9174,2 0,0 0,0 2098,9 2098,9 0,0 0,0 2173,1 2173,1 0,0 0,0

Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 8307,2 8307,2 0,0 0,0 8307,2 8307,2 0,0 0,0 1917,3 1917,3 0,0 0,0 1951,7 1951,7 0,0 0,0
Плата за землю, у тому числі: 8307,2 8307,2 0,0 0,0 8307,2 8307,2 0,0 0,0 1917,3 1917,3 0,0 0,0 1951,7 1951,7 0,0 0,0
Земельний податок з юридичних осіб 1372,8 1372,8 0,0 0,0 1372,8 1372,8 0,0 0,0 239,7 239,7 0,0 0,0 317,0 317,0 0,0 0,0
Орендна плата з юридичних осіб 5896,1 5896,1 0,0 0,0 5896,1 5896,1 0,0 0,0 1419,6 1419,6 0,0 0,0 1336,4 1336,4 0,0 0,0
Земельний податок з фізичних осіб 120,6 120,6 0,0 0,0 120,6 120,6 0,0 0,0 28,2 28,2 0,0 0,0 41,3 41,3 0,0 0,0
Орендна плата з фізичних осіб 917,7 917,7 0,0 0,0 917,7 917,7 0,0 0,0 229,8 229,8 0,0 0,0 257,0 257,0 0,0 0,0
Місцеві податки і збори, у тому числі: 867,0 867,0 0,0 0,0 867,0 867,0 0,0 0,0 181,6 181,6 0,0 0,0 221,4 221,4 0,0 0,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 7,7 7,7 0,0 0,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 836,0 836,0 0,0 0,0 836,0 836,0 0,0 0,0 176,6 176,6 0,0 0,0 213,7 213,7 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений 
фізичними особами 257,0 257,0 0,0 0,0 257,0 257,0 0,0 0,0 57,3 57,3 0,0 0,0 62,0 62,0 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений 
юридичними особами 310,0 310,0 0,0 0,0 310,0 310,0 0,0 0,0 64,0 64,0 0,0 0,0 84,7 84,7 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений фі-
зичними особами 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), спла-
чений фізичними особами 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 14,5 14,5 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплачений 
юридичними особами 65,0 65,0 0,0 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 15,3 15,3 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), спла-
чений юридичними особами 17,0 17,0 0,0 0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 3,6 3,6 0,0 0,0 10,4 10,4 0,0 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торго-
вого патенту 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений юридич-
ними особами 11,0 11,0 0,0 0,0 11,0 11,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними особами 23,0 23,0 0,0 0,0 23,0 23,0 0,0 0,0 3,5 3,5 0,0 0,0 5,1 5,1 0,0 0,0
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 80,0 80,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 12,9 12,9 0,0 0,0

2. Неподаткові надходження 33,0 33,0 0,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 6,4 6,4 0,0 0,0 5,8 5,8 0,0 0,0
Адміністративні штрафи та інші санкції 33,0 33,0 0,0 0,0 33,0 33,0 0,0 0,0 6,4 6,4 0,0 0,0 5,8 5,8 0,0 0,0

3. Доходи від операцій з капіталом 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0
Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, 
одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а 
також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31,0 31,0 0,0 0,0 31,0 31,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 0,0 0,0
Всього власних і закріплених доходів 9238,2 9238,2 0,0 0,0 9238,2 9238,2 0,0 0,0 2105,3 2105,3 0,0 0,0 2180,0 2180,0 0,0 0,0

4. Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських (міст Києва 
і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 7955,2 7955,2 0,0 0,0 7955,2 7955,2 0,0 0,0 2081,9 2081,9 0,0 0,0 2081,9 2081,9 0,0 0,0

5. Субвенції, у тому числі: 51916,1 51916,1 0,0 0,0 51916,1 51916,1 0,0 0,0 12578,9 12578,9 0,0 0,0 12568,9 12568,9 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги 
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інва-
лідам та тимчасової державної допомоги дітям 51640,9 51640,9 0,0 0,0 51640,9 51640,9 0,0 0,0 12486,2 12486,2 0,0 0,0 12486,2 12486,2 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з по-
слуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одер-
жання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапле-
ного газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, 
послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та 
рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною 
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і меха-
нізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 80,0 80,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 40,8 40,8 0,0 0,0 30,8 30,8 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам 
за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 
сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 195,2 195,2 0,0 0,0 195,2 195,2 0,0 0,0 51,9 51,9 0,0 0,0 51,9 51,9 0,0 0,0

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 234,9 0,0 234,9 0,0 234,9 0,0 234,9 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0
Власні надходження бюджетних установ 234,9 0,0 234,9 0,0 234,9 0,0 234,9 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0 93,5 0,0
Всього доходів 69344,4 69109,5 234,9 0,0 69344,4 69109,5 234,9 0,0 16859,6 16766,1 93,5 0,0 16924,3 16830,8 93,5 0,0
ВИДАТКИ

1. Державне управління, у тому числі: 8615,6 8211,0 404,6 400,0 8627,9 8218,6 409,3 404,7 2059,8 2053,5 6,3 5,1 2058,6 2053,5 5,1 5,1
Органи місцевого самоврядування 8615,6 8211,0 404,6 400,0 8627,9 8218,6 409,3 404,7 2059,8 2053,5 6,3 5,1 2058,6 2053,5 5,1 5,1

2. Освіта, у тому числі: 195,2 195,2 0,0 0,0 195,2 195,2 0,0 0,0 51,9 51,9 0,0 0,0 51,9 51,9 0,0 0,0
Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї) 195,2 195,2 0,0 0,0 195,2 195,2 0,0 0,0 51,9 51,9 0,0 0,0 51,9 51,9 0,0 0,0

3. Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: 57388,1 57093,9 294,2 80,0 57738,0 57099,7 638,3 368,9 14071,0 13674,2 396,8 329,7 14057,4 13670,6 386,8 319,7
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які 
мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам по-
мерлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам 
праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, вдовам 
(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги 
перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим гро-
мадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами 80,0 0,0 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0 80,0 40,8 0,0 40,8 40,8 30,8 0,0 30,8 30,8
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 720,0 720,0 0,0 0,0 720,0 720,0 0,0 0,0 161,2 161,2 0,0 0,0 161,2 161,2 0,0 0,0
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 8810,0 8810,0 0,0 0,0 8810,0 8810,0 0,0 0,0 2009,6 2009,6 0,0 0,0 2009,6 2009,6 0,0 0,0
Допомога при народженні дитини 25098,9 25098,9 0,0 0,0 25098,9 25098,9 0,0 0,0 6216,1 6216,1 0,0 0,0 6216,1 6216,1 0,0 0,0
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3120,0 3120,0 0,0 0,0 3120,0 3120,0 0,0 0,0 722,7 722,7 0,0 0,0 722,7 722,7 0,0 0,0
Допомога на дітей одиноким матерям 5280,0 5280,0 0,0 0,0 5280,0 5280,0 0,0 0,0 1308,1 1308,1 0,0 0,0 1308,1 1308,1 0,0 0,0
Тимчасова державна допомога дітям 516,0 516,0 0,0 0,0 516,0 516,0 0,0 0,0 121,5 121,5 0,0 0,0 121,5 121,5 0,0 0,0
Допомога при усиновленні дитини 96,0 96,0 0,0 0,0 96,0 96,0 0,0 0,0 21,8 21,8 0,0 0,0 21,8 21,8 0,0 0,0
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 300,0 300,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0 95,8 95,8 0,0 0,0 95,8 95,8 0,0 0,0
Інші видатки на соціальний захист населення 259,1 259,1 0,0 0,0 259,1 259,1 0,0 0,0 29,7 29,7 0,0 0,0 26,1 26,1 0,0 0,0
Інші програми соціального захисту дітей 10,2 10,2 0,0 0,0 10,2 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 8,4 8,4 0,0 0,0 8,4 8,4 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків 1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0 0,9 0,9 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 3,2 3,2 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 5088,1 4873,9 214,2 0,0 5438,0 4879,7 558,3 288,9 1464,2 1108,2 356,0 288,9 1464,2 1108,2 356,0 288,9
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 291,7 291,7 0,0 0,0 291,7 291,7 0,0 0,0 44,4 44,4 0,0 0,0 44,4 44,4 0,0 0,0
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 5,1 5,1 0,0 0,0 5,1 5,1 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 0,0 2,6 2,6 0,0 0,0
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 7700,0 7700,0 0,0 0,0 7700,0 7700,0 0,0 0,0 1829,3 1829,3 0,0 0,0 1829,3 1829,3 0,0 0,0

4. Культура і мистецтво, у тому числі: 5,2 5,2 0,0 0,0 73,6 5,2 68,4 0,0 70,1 1,7 68,4 0,0 70,1 1,7 68,4 0,0
Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи 5,2 5,2 0,0 0,0 73,6 5,2 68,4 0,0 70,1 1,7 68,4 0,0 70,1 1,7 68,4 0,0

5. Фізична культура і спорт, у тому числі: 3140,3 1941,5 1198,8 1182,7 3151,8 1951,4 1200,4 1182,7 456,5 451,8 4,7 2,0 456,5 451,8 4,7 2,0
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань 10,8 10,8 0,0 0,0 10,8 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3129,5 1930,7 1198,8 1182,7 3141,0 1940,6 1200,4 1182,7 456,5 451,8 4,7 2,0 456,5 451,8 4,7 2,0
Всього видатків 69344,4 67446,8 1897,6 1662,7 69786,5 67470,1 2316,4 1956,3 16709,3 16233,1 476,2 336,8 16694,5 16229,5 465,0 326,8

Додаток до рішення районної   у місті ради 25.05.2012 № 135
Звіт про виконання районного у місті бюджету за І квартал 2012 року тис. грн.

Розглянувши звіт начальника фінансового відділу виконкому ра-
йонної у місті ради Нікітенко Т.М. про виконання районного у місті бю-
джету за І квартал 2012 року, керуючись рішенням Криворізької міської 
ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і межі повноважень районних у 

місті рад та їх виконавчих органів», районна у місті рада  ВИРІШИЛА:
 1. Затвердити звіт про виконання районного у місті бюджету за І 

квартал 2012 року по доходах з урахуванням сум, одержаних з бюдже-
тів вищих рівнів, у сумі 16924,3 тис. грн., у тому числі по загальному 

фонду – 16830,8 тис. грн., спеціальному фонду – 93,5 тис. грн., та по ви-
датках у сумі 16694,5 тис. грн., з них по загальному фонду – 16229,5 тис. 
грн., спеціальному фонду – 465,0 тис. грн. (додаток). 

2. Загальному відділу виконкому районної у місті ради (Пініч К.О.) 

забезпечити оприлюднення рішення на офіційному веб-сайті викон-
кому районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений законодав-
ством термін.

Голова районної у місті ради І.СалтовСьКа
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Міськдовідка: вакансії

Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
станом на 8.06.2012 р.

Криворізький міський центр зайнятості.

Підсобний робітник 
(місця для осіб з інвалідністю) 
Зар. пл. 1 353,00 грн. 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг». (0564)78-37-96
лікар 

Зар. пл. 1 683,00 грн. 
«Криворізький державний 

цирк» (0564) 92-87-73
електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
«Ремпромтранс» (056) 440-04-62

електрогазозварник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Комплектувальник 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

Слюсар-електромонтажник 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
АТ Електроград (056)404-93-30

Водій автотранспортних 
засобів, зуборізальник, 

токар, модельник дерев’яних 
моделей

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Токар-карусельник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ВАТ КриворіжНДПІрудмаш дос-

лід ний завод (0564) 27-14-93
лікар з гігієни дітей та 

підлітків, лікар з гігієни праці, 
лікар з гігієни харчування, 

лікар з комунальної гігієни, 
лікар з радіаційної гігієни, 
лікар із загальної гігієни, 

лікар-вірусолог, лікар-
епідеміолог 

Зар. пл. 1 581,00 грн. 
ДЗ «Криворізька міськсес» (056) 

493-08-12, 74-39-37
Двірник 

Зар. пл. 1 545,00 грн. 
Покрівельник рулонних 

покрівель та покрівель із 
штучних матеріалів 

Зар. пл. 1 931,00 грн. 
ДКП ЖЕО №31 (0564) 50-30-71

лікар-ортопед-травматолог,  
лікар-офтальмолог 

Зар. пл. 1 742,50 
ДКП КЗ Криворізька міська ди-

тяча поліклініка №3 ДОР (0564) 53-
21-53

Вихователь 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

Сестра медична 
Зар. пл. 1 648,00 грн. 
ДКП Притулок для дітей №1 

Служби у справах дітей виконко-
му Криворізької міської ради (056) 
406-15-05

Бухгалтер 
Зар. пл. 2 600,00 грн. 

головний інженер 
Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ДП «СТЕПОВЕ» (056)401-72-64

Слюсар з контрольно-вимірю-
вальних приладів та автома-

тики (електромеханіка) 
Зар. пл. 2 150,00 грн. 
ЗАТ КСЗ (056)404-27-12

лікар-терапевт 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
КЗ «Криворізький міський клі-

нічний пологовий будинок №1» 
Дніпропетровської обл. ради 
(0564) 92-49-11

Інженер з охорони праці 
Зар. пл. 1 302,00 грн. 

лікар функціональної 
діагностики 

Зар. пл. 1 567,00 грн. 
КЗ «Міська поліклініка №5» 

(0564) 92-30-72
лікар-інфекціоніст 

Зар. пл. 1 987,00 грн. 
лікар-педіатр 

Зар. пл. 1 624,00 грн. 
лікар-хірург 

Зар. пл. 2 132,00 грн. 
КЗ Криворізька міська дитяча 

лікарня №2 (0564) 71-66-34
Сестра медична 

Зар. пл. 1 324,00 грн. 

КЗ Криворізька міська дитяча 
лікарня № 4 Дніпропетровської об-
ласної ради (0564) 64-31-42

Сестра медична операційна 
Зар. пл. 1 223,00 грн. 
КЗ Міська клінічна лікарня №2 

ДОР (0564)65-21-53
Завідувач господарства 

Зар. пл. 1 223,00 грн. КЗ 
Стоматологічна поліклініка № 7 

(0564)72-35-30
Актор 

(театру, кіно та ін.) 
Зар. пл. 1 755,00 грн. 

Артист 
(хору, хорового колективу, ор-

кестрової групи та ін.) 
Зар. пл. 1 755,00 грн. 
Комунальне підприємство 

«Криворізький міський театр дра-
ми та музичної комедії імені Тара-
са Шевченка» (0564) 92-37-41

Водій автотранспортних 
засобів 

Зар. пл. 1 200,00 грн. 
КП «Криворіжкнига» (056) 405-

55-21
Муляр 

Зар. пл. 1 930,00 грн. 
КП ЖЕО №45 (056) 407-26-30

електромонтер  
контактної мережі 

Зар. пл. 2 533,00 грн. 
КП Швидкісний трамвай (0564) 

74-29-01
головний художник 

Зар. пл. 2 215,00 грн. 
Звукооператор 

Зар. пл. 1 802,00 грн. 
лялькар 

Зар. пл. 2 215,00 грн. 
Криворізький міський театр ля-

льок (0564)26-61-45
лікар-інфекціоніст 

Зар. пл. 2 312,00 грн. 
Криворізький центр СНІД (056) 

407-12-84
Соціальний робітник 

Зар. пл. 1 550,00 грн. 
КУ «ТЦ СО у Дзержинському ра-

йоні» (0564)74-34-13
головний бухгалтер 

Зар. пл. 2 144,00 грн. 
Психолог 

Зар. пл. 1 223,00 грн. 
КУ ТЦ СО у Довгинцівському ра-

йоні (0564)71-48-41
Слюсар-сантехнік 

Зар. пл. 1 109,00 грн. 
КУ Центр первинної медико-са-

нітарної допомоги № 4 КМР (0564) 
64-14-11

Керівник гуртка 
Зар. пл. 1 337,00 грн. 
Міський комунальний заклад 

культури «НАРОДНИЙ ДІМ» (0564) 
26-08-23

лікар-трансфузіолог 
Зар. пл. 1 751,00 грн. 
Обласний комунальний заклад 

«Криворізька станція переливання 
крові» (056)407-10-48

електромонтер з обслугову-
вання електроустановок 

Зар. пл. 1 386,25 
Обласний комунальний заклад 

«Психоневрологічний диспансер 
м.Кривий Ріг» (056)440-80-74

лікар-інфекціоніст 
Зар. пл. 2 200,00 грн. 
ОКЗ Криворізький шкірно-вене-

ричний диспансер (0564) 64-02-41
Водій автотранспортних 

засобів 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Інженер-конструктор 
Зар. пл. 2 200,00 грн. 

Слюсар-ремонтник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Токар 
Зар. пл. 2 400,00 грн. 
ПАТ Дизельний завод (056) 470-

12-86
гальванік, ливарник 

пластмас, налагоджувальник 
контрольно-вимірювальних 

приладів та автоматики
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

головний конструктор, 
головний технолог 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Заточувальник 

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
Інженер з організації  
та нормування праці 

Зар. пл. 2 200,00 грн. 
Комплектувальник виробів  

та інструменту 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

Налагоджувальник верстатів 
і маніпуляторів з програмним 

керуванням, слюсар-
ремонтник 

Зар. пл. 2 600,00 грн.
Оператор верстатів з 

програмним керуванням, 
різальник на пилах, ножівках 

та верстатах 
Зар. пл. 3 000,00 грн.

Слюсар зі складання 
металевих конструкцій, 
свердлувальник, токар-

револьверник 
Зар. пл. 3 500,00 грн.

Слюсар з механоскладальних 
робіт 

Зар. пл. 4 000,00 грн. 
Токар-розточувальник 

Зар. пл. 3 800,00 грн. 
ПАТ Електрозавод (056) 404-15-

42, (0564) 50-12-66
електрогазозварник 

Зар. пл. 2 100,00 грн. 
електрослюсар з ремонту 

електричних машин, слюсар 
з механоскладальних робіт, 
слюсар-електрик з ремонту 

електроустаткування,  
слюсар-ремонтник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
фрезерувальник 

Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ПАТ Електромашпромсервіс 

(0564) 50-22-60
Верстатник широкого 

профілю, слюсар-
інструментальник, слюсар-

ремонтник, токар  
Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Заточувальник, оператор 
верстатів з програмним 

керуванням 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Полірувальник (механічне 

оброблення металів), 
токар-розточувальник, 

фрезерувальник
Зар. пл. 2 200,00 грн. 

Токар-карусельник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

шліфувальник 
Зар. пл. 2 100,00 грн. 
ПАТ КрТЗ «КОНСТАР» (056) 404-

06-22, (056) 409-32-29
Інженер-будівельник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
фахівець 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ПАТ ХайдельбергЦемент Украї-

на (056) 404-45-25, (056) 404-44-70
Інженер-проектувальник 

(цивільне будівництво) 
Зар. пл. 1 930,00 грн. 
ПП «АВЕГА» (056)404-04-44
Прибиральник службових 

приміщень 
Зар. пл. 1 100,00 грн. 
ПП «Клінінг-центр» (067) 638-34-64

Водій автотранспортних 
засобів 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
Машиніст бульдозера 

(будівельні роботи), машиніст 
екскаватора, машиніст крана 
(кранівник), машиніст крана 

автомобільного 
Зар. пл. 1 800,00 грн. 
ПП «Мехбудтранс» (0564) 92-

94-50
Водій автотранспортних за-

собів 
Зар. пл. 3 100,00 грн. 

Машиніст бульдозера 
(гірничі роботи) 

Зар. пл. 4 100,00 грн. 

Машиніст скрепера 
(гірничі та гірничо-капітальні 

роботи) 
Зар. пл. 3 800,00 грн. 
ПП «Трансбуд КР» (056) 71-50-55

Охоронник 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП Бастіон-К (056) 404-96-90

Слюсар-електрик з 
ремонту та обслуговування 

вантажопідіймальних кранів 
і машин 

Зар. пл. 1 094,00 грн. 
ПП Бетсі (056) 409-12-56

Провізор 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

фармацевт 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ПП Гален (056) 440-18-23, (056) 

404-40-57
Монтажник систем вентиляції, 

кондиціювання повітря, 
пневмотранспорту й аспірації 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПП Діалайн (0564) 92-20-59

Охоронник 
Зар. пл. 1 094,00 грн. 

Охоронник 
Зар. пл. 1 100,00 грн. 
ПП Дуган (056)401-22-18

Водій автотранспортних 
засобів 

Зар. пл. 1 300,00 грн. 
ПП Одіум-Престиж (056) 401-

48-08
Інженер-конструктор 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
Слюсар з ремонту технологіч-

них установок 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ПП Плазіс-ЄМ (056) 405-83-23
електромонтер з ремонту 

та обслуговування 
електроустаткування 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
Столяр 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ПП Спецконтакт (0564) 50-33-45

Технік-електрик 
Зар. пл. 1 200,00 грн. 
ПП Строй-Арсенал (056) 404-23-63

Машиніст електричного 
устаткування землесосних 

плавучих несамохідних 
снарядів та грунтонасосних 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Монтажник зовнішніх 
трубопроводів 

Зар. пл. 1 700,00 грн. 
ПП Техбудальянс (0564) 71-50-

55, (067) 630-36-07
Апаратник виробництва 

кисломолочних та дитячих 
молочних продуктів 

Зар. пл. 2 480,00 грн. 
Водій автотранспортних 

засобів 
Зар. пл. 1 900,00 грн. 
ПРАТ «Криворізький міськмоло-

козавод № 1» (0564) 27-18-35
Пекар 

Зар. пл. 1 341,00 грн. 
ПСК «Центральний ринок» м. Кри-

вого Рогу ДОСС (056) 409-07-28
Монтажник з монтажу 

сталевих та залізобетонних 
конструкцій 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТЗОВ «ІНКОРПОРАЦІЯ» (0564) 90-

02-50
Бетоняр 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
Виконавець робіт 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
електрогазозварник, 

лицювальник-плиточник, 
монтажник гіпсокартонних 

конструкцій, муляр 
Зар. пл. 1 700,00 грн. 

Маляр 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ТОВ «БУДПЛЮС» (056) 404-20-81

Машиніст екскаватора 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «Інжбудсервіс» (056) 440-

65-73

електрозварник ручного 
зварювання 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
Монтажник з монтажу 

сталевих та залізобетонних 
конструкцій, слюсар із 
складання металевих 

конструкцій 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «МК-МОНТАЖ» (056) 404-

85-62
лікар з ультразвукової 

діагностики, лікар-
алерголог, лікар-гінеколог 

для дітей та підлітків, лікар-
дерматовенеролог, лікар-

дієтолог, лікар-ендокринолог, 
лікар-кардіолог, лікар-

кардіоревматолог 
дитячий, лікар-нефролог, 

лікар-отоларинголог, 
лікар-психіатр, лікар-
психотерапевт, лікар-

стоматолог, лікар-
стоматолог-ортодонт, 

лікар-стоматолог-ортопед, 
лікар-фізіотерапевт 

Зар. пл. 1 556,00 грн. 
ТОВ «МРІЯ МЕД - СЕРВІС» (0564) 

92-87-64
Начальник служби 

Зар. пл. 6 600,00 грн. 
Технік з радіолокації 

Зар. пл. 1 600,00 грн. 
ТОВ «РІКОНА» (0564)92-42-87

Адміністратор системи 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «ТОНДО» (0564)92-28-09

Машиніст екскаватора, 
машиніст навантажувальної 

машини 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ «ХАЙДЕЛЬБЕРГГРАНІТ УКРАЇ-

НА» (056) 778-60-28
Монтажник будівельний 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Діабаз КР (056)440-00-55

Охоронець 
Зар. пл. 1 390,00 грн. 

Покоївка 
Зар. пл. 1 445,00 грн. 
ТОВ Дружба Люкс (056) 409-82-

10
Машиніст бульдозера 

(гірничі роботи) 
Зар. пл. 2 763,00 грн. 
ТОВ Екоспецтранс. (0564)92-07-

53,(0564)92-27-32
газорізальник 

Зар. пл. 1 900,00 грн. 
електрозварник ручного 

зварювання 
Зар. пл. 1 900,00 грн. 
ТОВ Енерготехбуд (056) 404-49-61

Охоронник 
Зар. пл. 1 500,00 грн.
ТОВ ІНТЕРЛОК-КРИВИЙ РІГ (056) 

410-44-56, (056) 409-70-57
електрогазозварник, 

електромонтер з ремонту 
та обслуговування 

електроустаткування, 
покрівельник будівельний, 

слюсар-сантехнік 
Зар. пл. 1 150,00 грн. 

Інженер 
Зар. пл. 1 400,00 грн. 
ТОВ Керуюча компанія ДОМ.КОМ 

(056) 409-05-50
Прибиральник службових 

приміщень 
Зар. пл. 1 100,00 грн. 
ТОВ КорпусГруп Комтек (056) 

404-89-80
Водій автотранспортних 

засобів 
Зар. пл. 4 500,00 грн. 

Комірник 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 

Слюсар з паливної апаратури 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 

Слюсар з ремонту автомобілів 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Кривбас-Белаз-Сервіс СП 

(056) 406-45-29
електрозварник ручного 
зварювання, монтажник 

з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій 

Зар. пл. 1 800,00 грн. 
Муляр, слюсар зі складання 

металевих конструкцій 
Зар. пл. 1 600,00 грн. 

Стропальник 
Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Монтажспецконструкція 

(056) 401-21-54
Інженер-землевпорядник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ НВП Укргеопроект (0564) 

92-26-61
головний зварник 

Зар. пл. 1 100,00 грн. 
ТОВ ПКП Укрпромтехнологія 

(056) 409-79-81
швачка 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Полстар (056)404-43-75

електрогазозварник, 
монтажник з монтажу 

сталевих та залізобетонних 
конструкцій, покрівельник 

будівельний, слюсар-
ремонтник 

Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Сервістехремонт (056) 409-

21-67
В’язальник ,  

машиніст екструдера 
Зар. пл. 1 100,00 грн. 

Інженер-електронник 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Сервіс-Упаковка (056) 404-

89-34
формувальник залізобетонних 

виробів та конструкцій 
Зар. пл. 2 000,00 грн. 
ТОВ Спарта (056) 405-08-19

Інженер 
Зар. пл. 3 500,00 грн. 

Менеджер (управитель)  
з логістики 

Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ Торговий дім Комтек (0564) 

95-82-97
Начальник дільниці 

Зар. пл. 1 500,00 грн. 
ТОВ Торгово-промислова ком-

панія Памір (056) 410-04-02
Майстер з ремонту 

технологічного устаткування 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Трейдінг КМ (0564)27-88-

98
Вагранник 

(ливарні роботи) 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 

Заливальник металу, модельник 
з металевих моделей, підручний  

сталевара вакуумної печі 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 

Токар 
Зар. пл. 3 500,00 грн. 

шихтувальник 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ Укр-Контакт (056) 404-29-45
Інженер з налагодження  

й випробувань 
Зар. пл. 3 000,00 грн. 
ТОВ Чорметавтоматика (056) 

493-34-77
Оброблювач поверхневих 

дефектів металу 
(сталеплавильне та прокатне 

виробництва) 
Зар. пл. 2 500,00 грн. 
ТОВ «АГРОМЕТ» (0564) 71-40-70

Косметик, манікюрник 
Зар. пл. 1 094,00 грн. 

фахівець з перукарського 
мистецтва та декоративної 

косметики 
Зар. пл. 1 100,00 грн. 
ТОВ «ЛД-ЄВРОМАРКЕТ» (0564) 

90-05-90
лікар-педіатр 

Зар. пл. 1 758,00 грн. 
УСТ Криворізький дитячий буди-

нок-інтернат (0564) 64-43-22
лікар-педіатр 

Зар. пл. 1 445,00 грн. 
УСТ КУ Центр соціальної реабілі-

тації дітей-інвалідів у м. Кривому 
Розі (0564) 64-63-10
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О судьбе отца почти ничего не известно.  
Сохранилось только вот это письмо.
«25.11.1943 г.
Добрый день!!! Дорогая супруга Нюра и детки Леня, Коля, Тома и Ириша.  Шлю фронтовой при-
вет и крепко, крепко вас целую. Сообщаю вам, что нахожусь живой, здоровый, служу и воюю, 
атмосфера та же самая по отношению моей жизни. Твое, Нюра, письмо за 03.11. и Колино я 
получил, за что сердечно вас благодарю, только Леонид почему-то не пишет или время нет. 
Спасибо за письмо Коле, что он меня старика хоть не забывает, и я доволен, не знаю как, по-
желаю успеха в учебе. Ему уже пошел 14-й год, уже, считай, большой. Я вам послал деньги в 
октябре 300 руб. и 15-го ноября 100 руб., вы их получите. Мне они  не нужны, а вам на дело.
 Милая Нюра, я писал, чтобы прислала мне табачку, но, наверное, это дело долгое, а тут перекур мо-
жет быть  минуту, так и не стоит извиняться. Нам стали выдавать опять аккуратно. Зачем ты, Нюра, 
обижаешься, что я тебе не дал совет, когда уходил на фронт, но ведь ты должна была учесть первая, 
я был крепко выпивши. Так ведь на мне была команда 70 человек, может, я и вторгся, упустил из 
вида, то, конечно, ты прости. Но могла бы передать и проводить во Фрунзе, а раз не удалось, то 
каяться ведь теперь поздно, и прошу тебя, не обижайся, ведь мне это портит настроение и больше 
ничего. От Шуры я получил письмо и фотокарточки, ему от меня передавайте привет. Он в письме 
выругал своего начальника за отношение ко мне, а письмо-то это самое передал, и начальник, 
может, и читал его. Но Бог с ним, я больше стараюсь, как лучше бы сделать. Сейчас мы пока стоим, 
но на днях будем двигаться, а что будет, Бог знает. Но этого мы ожидаем ежеминутно.
 Не обижайся, Нюра, на все прошлое, пишите, а то мне еще хуже делается настроение. Дай 
Бог бы закончить эту бойню, был бы цел. Сделала во мне человека абсолютно другого война, 
научила меня многому, и всего насмотрелся, не дай Бог никому. Ну, мне мои ошибки про-
стите, будьте здоровы, не поминайте лихом, молитесь Богу. Крепко целую и жду конца войны. 
Пишите. Ваш отец Василий. Прощайте».  

Архіваріус

В 1932 году он вместе с 
семьей переехал на посто-
янное место жительства 
в Киргизию: г. Томак Чуй-
ского района. Там Колес-
никовы особого счастья не 
нашли. Василий Иванович, 
глава семейства, тяжело 
работал, мать, Анна Алек-
сеевна, хлопотала по хо-
зяйству. А в темном оконце 
виднелись горы. Казалось, 
до них рукой подать. Толь-
ко протяни. Да не тут-то 
было. К ним день на коне 
скакать, второй. Может, 
тогда можно подобраться к 
подножью. А дерево в этой 
степи ценилось на вес золо-
та. Хатенки глинобитные. 
Это у некоренных жите-
лей. Киргизы жили в тра-
диционных юртах. Саша 
Колесников в том же 1932 
году пошел в первый класс. 
Большая комната с несколь-
кими оконцами, грубо ско-
лоченные столы и такие же 
табуретки. Все это вокруг 
большой трубы, которую 
топили камышом и кон-
ским навозом. Александр 
учился хорошо. Особенно 
любил физику и математи-
ку. Это и привело его к тех-
нике. В 1941 году окончил 
9-й класс. Как только нача-
лась война, школу бросил 
и пошел работать шофе-
ром. В армию Александра 
Колесникова призвал Чуй-
ский РВК в сентябре 1942 
года. Сразу же попросился 
на фронт. Однако юношу 
отправили в столицу Кир-
гизской ССР – город Фрун-
зе.  Там стал курсантом 
пехотного училища. Поко-
рился судьбе. В те годы по-
чти каждый юноша мечтал 
быть командиром. И вот у 
Александра Колесникова 
появилась такая возмож-
ность. Тогда он получил 
весточку из дома, в кото-
рой мать сообщала: отец 
бьет фашистов на фронте. 
Волновалась, что давно не 
писал. Просила хоть сына 
не забывать ей отписывать. 
«Над каждой строчкой пла-
чу», - это особенно тронуло 
сына, и он писал. Не так ча-
сто, как этого хотела мать. А 
у курсантов действительно 
не было даже минуты сво-
бодной. Подъем на заре и 
муштра до сумерек. Дейст-
вующая армия торопила, 
курс учебы в военных учи-
лищах, подобных Фрунзен-
скому, постоянно сокра-

щался. Фронту требовались 
офицерские кадры среднего 
звена. По статистике, взвод-
ный воевал на передовой не 
более недели. Потом либо 
погибал, либо выбывал по 
причине ранения. Поэто-
му сеть учебных заведений 
военного толка в те годы 
росла. В марте 1943 года 
Александр Колесников в 
последний раз приклонил-
ся к знамени училища уже 
не курсантом, а младшим 
лейтенантом. Прикрепил в 
петлицы по «кубику». Сов-
сем скоро в армии введут 
погоны, а пока – по-старому 
уставу. Молоденького офи-
цера оставили в воинских 
частях Среднеазиатского 
военного округа. Обязали 
обучать молодых солдат. 
Так младший лейтенант Ко-
лесников еще на некоторое 
время оставался в глубо-
ком тылу. С рвением взялся 
Александр за новое для себя 
дело. В который раз благо-
дарил своих командиров и 
старшин во Фрунзенском 
пехотном училище. За на-
уку. Кто желает побеждать 
на поле брани, именно так 
должен готовить себя и сво-
их подчиненных к предсто-
ящим боям.

Пришел черед и Алек-
сандра Колесникова. 
Сформировали целый 
эшелон. Это и было по-
полнение из республик 

Средней Азии. Долго пе-
рестукивали по «желез-
ке» воинские поезда. К 
фронту они шли по «зе-

леной» улице. Даже са-
нитарные задерживали 
на полустанках, лишь бы 
«литер» быстрее добрался 
до окончательного пункта 
назначения. А это – фронт.

Февраль 1944-го мел 
своими метелями. Бойцы 
жались к «буржуйкам» в 
холодных «телятниках». 
Благо, одели солдат и ко-
мандиров в теплую аму-
ницию. Вагоны дальше 
Кривого Рога не пошли. 
Разгружались прямо в 
степи. Все, кто находил-
ся в эшелоне, пополнили 
ряды 188-й Нижнедне-
провской стрелковой ди-
визии. Она еще не стала 

Краснознаменной. Это за 
освобождение Кривого 
Рога. Младший лейтенант 
А.В.Колесников принял 

стрелковый взвод 595-го 
стрелкового полка этой же 
дивизии. Пополнение лич-
но приветствовал комдив 

Даниленко. Полковника 
представили как кавалера 
ордена Суворова 2 степе-
ни. Тоже за Кривой Рог.

На передовую Алек-
сандр Васильевич ступил 
23 февраля 1944 года. На 
второй день после осво-
бождения самого Кривого 
Рога. Уже Юрий Левитан 
сообщил об этом событии, 
а немцы еще стояли у стен 
рудной столицы Украи-
ны. Пополнение вступило 
в бой. Там, 5 марта 1944 
года и погиб совсем юный 
офицер, освободитель из 
Киргизии Александр Ва-
сильевич Колесников. 
Похоронен он, как утвер-
ждают документы воен-
ных лет, «за 400 метров от  
с. Родионовка Криворож-
ского р-на». В том же мар-
те погиб и его отец. Где-то 
под Оршей. Мать и жена 
ждала их до самой смерти 
в 1978 году.

В 400 метрах восточнее Родионовки
В  его памяти остались то мучительные дожди, то холода со сне-
гами под самую крышу избы. Спрыгнут ребята с печи – и боси-
ком по сугробам вокруг дома, и снова назад, в тепло. Одежды 
почти никакой. грубые ботинки одни на всех. Так и жили. Бедно, 
но дружно. Работали в поле, валили лес. Просторы ни глазом, ни 
ходьбой не измерить. Одним словом, Предуралье. В трубе гудели 
ветры, дети слушали вой природы, пересказывали страшилки. 
Младшие жались от страха к старшим, те еще больше расходились 
в своих жутких россказнях. Все дома в селе Клястица однотипные, 
дубовые. им лет да лет. Почернели от старости. и все-таки дерево 
умело держать тепло в своих стенах. Относилось село к Троицкому 
району Челябинской области. Здесь и родился 14 сентября 1924 
года Александр Колесников, которому суждено было погибнуть в 
последние дни освобождения Криворожья.

Підготував Володимир БУХТІЯРОВ.

ФОТОГРАФІЧНА 
ЗНАХІДКА

ВОНИ  
ПЕРЕМАГАЛИ  
ВОГОНЬ

Це випуск брандмей-
стерів Запорізької пожеж-
но-технічної профшколи 
зразка 1930 року. Все жит-
тя ці люди присвятили бо-
ротьбі з вогнем. Це там, де 
він виходив з-під контролю 
людини. Типовий для тих 
років одяг, зосереджені об-
личчя. Фотографія передає 
колорит 30-х. І вона має до 
Кривого Рогу безпосеред-
нє відношення. Праворуч у 
нижньому ряду – перший 
ліворуч курсант, а відтоді 
дипломований пожежник 
Андрій Березовський. Саме 
він перед війною очолював 
пожежний гарнізон нашого 
міста. 

(Публікується вперше).
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g Зверніть увагу

Перша допомога при побутових 
травмах у дітей
Жодного малюка не обминають трав-
ми. А чим старша дитина, тим частіше 
страждають її руки і ноги.

Якщо ранка кровото-
чить, краще використо-
вувати дезінфікуючий 
засіб і мазь для загоєн-
ня. Якщо ж пошкоджен-
ня має серйозніший ха-
рактер, то знадоблять-
ся знання про надання 
першої допомоги дити-
ні. Рану необхідно про-
мити, зупинити крово-
течу, накласти стерильну 
пов’язку. Окрім того, до-
речне застосування ан-
тисептика – речовини, 
що усуває мікроорганіз-
ми, які потрапили в рану.

Не торкайтеся рани! 
Винятком може бути 
ситуація, коли рана за-
бруднена піском, зем-
лею або гравієм. У цьо-
му випадку акуратно 
помийте пошкоджене 
місце чистою водою.

Маленькі рани дез-
інфікують, а глибо-
кі і великі дезінфіку-
вати не потрібно! При 
незнач них пошкоджен-
нях досить лейкоплас-
тиру. Великі рани по-
кривають стерильними 
комп ресами.

Якщо в ранці є чу-

жорідне тіло, не чі-
пайте його, адже вида-
лення може призвес-
ти до важкої кровоте-
чі. Накладіть акурат-
но бинти і поспішіть 
звернутися до ліка-
ря. Пам’ятайте: якою б 
не була травма, дити-
на потребує захисту від 
правця! Якщо дитина 
не щеплена, вирушайте 
з нею до лікаря.

Якщо малюк вдарив-
ся, то виникає біль, 
оскільки травмують-
ся нервові закінчення 
в шкірі. Причому в тих 
місцях, де їх найбіль-
ше (пальці кисті, об-
личчя), відчуття болю 
сильніше в порівнянні 
з тими, де нервових за-
кінчень менше (спина, 
сідниці).

При ударі необхід-
но прикласти до ушко-
дженого місця хо-
лод (гумову грілку або 
пластикову пляшку, 

наповнену холодною 
водою, якщо є лід, по-
трібно покласти його 
в поліетиленовий па-
кет). Обгорнувши лід 
чистим полотняним 
рушником, потримай-
те його на місці удару 
протягом 15-20 хв.

На наступні 15-20 
хв. прикладіть до місця 
удару серветку з ткани-
ни чи бинт, змочені хо-
лодною водою. Надалі 
щодня оглядайте місце 
забиття або гематоми.

У своєму розви-
тку синець проходить 
кілька етапів – зміню-
ється його колір. Коли 
кров у тканинах ще 
«свіжа», синець чер-
воний, потім, коли 
кров розсмоктується, 
він стає синім, потім – 
жовтим. Зміни кольо-
ру свідчать тільки про 
час одержання травми.

Бувають ситуації, ко-
ли з потоком крові з ін-
ших органів, де є хро-
нічні вогнища інфекції 
(зуби, вуха, ніс), в ге-
матому потрапляє ін-
фекція. Тоді гематома 
може нагноюватися. Це 
небезпечно, особливо, 
якщо вона розташова-
на на волосистій час-
тині голови, обличчі. 
Ці ділянки дуже добре 
постачаються кров’ю. 
Чим менша дитина, 
тим ширші в неї суди-
ни голови – інфекція 
із нагноєної гематоми 
має шанс потрапити в 
тканину мозку.

У випадку із за-
биттям батьки не за-
вжди можуть визначи-
ти тяжкість ушкоджен-
ня, тому краще відра-
зу звернутися до ліка-
ря, щоб дитина могла 
отримати допомогу.

g А ви знали?
Яким буде  
характер малюка

Будь-яка дитина у період внутрішньо-
утробного розвитку і в момент пологів зазнає 
відчуттів і переживань, що відкладаються в ї ї 
підсвідомості і мають великий вплив на май-
бутній характер. Саме тому вагітним радять 
уникати хвилювань, рекомендують слухати 
спокійну музику, захоплюватися природою. Це 
сприяє гармонії людської особистості на почат-
ку ї ї розвитку.

Уже в лоні матері визначається один із двох 
типів розвитку особистості дитини. Якщо ва-
гітність у жінки пройшла в сприятливих умо-
вах, дитина зазвичай виростає добродушним 
оптимістом. Якщо ж мама у період вагітнос-
ті пережила якісь сильні враження, то крихітка 
з’являється на світ із вродженим відчуттям не-
безпеки і страху, в агресивному, як їй здається, 
світі. Недарма ж у Японії прийнято вираховувати 
вік людей не з дня народження, а з дня зачаття.

Зрозуміти, якою буде вдача вашої дитини, 
практично завжди можна в момент пологів. 
Якщо маля активно спрямовує зусилля на те, 
щоб вийти назовні, можете в майбутньому очі-
кувати від нього «революційних» дій, сподівати-
ся, що дитя стане успішним бізнесменом, рекор-
дсменом тощо.

g важливо

Небезпека, що підстерігає вдома
у нещасних випадках, які виникають в 
домашніх умовах, діти можуть отри-
мати найрізноманітніші травми. Як 
правило, неприємності трапляються з 
малюками до чотирирічного віку. Зу-
пинімося на деяких найпоширеніших 
ситуаціях.

У багатьох будинках є 
двері зі склом, яке легко 
б’ється. Діти за грою ча-
сом не помічають про-
зорої перешкоди і отри-
мують порізи. На поді-
бні поверхні варто на-
клеїти якусь картинку.

Відчиняючи ві-
кно, дорослі повинні 
пам’ятати про те, що 
їхня дитина, опинив-
шись без нагляду, може 
перегнутися через під-
віконня і зірватися 
вниз. Взагалі падіння 
з візочків, ліжечок, з 
рук батьків становлять 
близько третини всіх 
побутових травм дітей 
і в 30% випадків вима-
гають госпіталізації.

Поранитися малюк 
може і в тому випадку, 
якщо перекине на себе 
щось важке або знайде 
доступ до колючо-рі-

жучих предметів.
Згідно зі ста-

т и с т и к о ю , 
н а й б і л ь -
ше непри-
є м н о с т е й 
у квартирі 
трапляєть-
ся на кухні. 
Уникаючи 
нещасного 
випадку, стежте за тим, 
щоб на підлозі нічого не 
було розлито, посуд сто-
яв у безпечному поло-
женні: ручки каструль і 
сковорідок, а також но-
сик чайника повернені 
до стіни.

Небезпечні речови-
ни потрібно зберіга-
ти в недоступному міс-
ці. На частку опіків, які 
теж не виключені на 
кухні, припадає 6-10% 
дитячих травм.

Серйозний опік дити-

на може отримати, при-
ймаючи водні процеду-
ри. Найпростіший і най-
надійніший спосіб уник-
нути цього – занурити 
свій лікоть у ванночку. 
Ви відразу відчуєте ту 
температуру, яку відчує 
дитина. При купанні не 
можна залишати дітей 
навіть на секунду.

Особливо необхід-
но зупинитися на трав-
мах дітей грудного віку. 
Вони часто виникають 
через необережність 

бать ків, наприклад, під 
час гри.

Певну небезпеку ста-
новить для малюка і ві-
зок, з якого легко ви-
пасти. По сходах його 
треба зносити окремо, 
дитина при цьому по-
винна перебувати на 
руках. У жодному разі 
не можна давати їжу 
при русі – це загрожує 
потраплянням її в ди-
хальні шляхи.

Вік від 1 до 3 років 
відрізняється тим, що, 

отримавши свободу пе-
ресування, дитина по-
чинає активно знайо-
митися із навколишнім 
світом, обстежувати все 
підряд і пробувати це 
на смак. Вона нерозбір-
лива в тому, що тягне 
до рота, тому не дивно, 
що із загальної кількос-
ті отруєнь 90% – дитячі.

Однак варто знати, 
що значна частина ви-
падків виникає в резуль-
таті безконтрольного 
прийому ліків. Батькам 
важливо зрозуміти одну 
просту істину: безпеч-
них препаратів для дітей 
не існує. Звичайна доза 
для дорослих може вия-
витися смертельною для 
їхніх дочки чи сина.

Останнім часом по-
частішали і випад-
ки отруєння дітей ал-
когольними напоями. 
Дитині наливають вино, 
вважаючи, що «крапель-
ка» не зашкодить. Але 
навіть невелика доза 
спиртного небезпечна 
для неї, і така поведін-
ка з боку дорослих абсо-
лютно неприпустима.

g варто прислухатися
Коли любові недостатньо
Американський психотерапевт 
сесіл р. Бенуа в книзі «Коли самої 
любові недостатньо» просить 
дорослих, особливо тих, хто вва-
жає себе компетентними вихо-
вателями, відмовитися від таких 
фраз, заяв як:
«якщо ти не будеш поводитися як слід, 

ніхто не буде любити тебе» (дитина чує це так: 
«такою, якою я є, я неприйнятна»);
«якщо ти не будеш поводитися доб ре, в 

тебе не буде друзів» («я, напевно, погана»);
«ну хіба можна бути таким дурним!» («ма-

буть, я нерозумна»);
«ти ніколи нічого не розумієш» («я тупа, 

не здатна ні на що»).
Усі ці установки можуть назавжди скалічити 

життя дитини. Часто ми не стежимо за собою й 
самі не розуміємо підтекст сказаних нами слів.

Вчить те, що їх оточує
Для батьків, які привчили свою 
дитину до окриків, будуть кори-
сні заповіді Монтессорі-шкіл.

Дітей вчить те, що їх оточує.
Якщо дитину часто критикують – вона 

вчиться засуджувати.
Якщо дитині часто демонструють ворожість 

– вона вчиться битися.
Якщо дитину часто висміюють – вона вчить-

ся бути боязкою.
Якщо дитину часто ганьблять – вона вчиться 

відчувати себе винуватою.
Якщо до дитини часто бувають поблажливі – 

вона вчиться бути терплячою.
Якщо дитину часто підбадьорюють – вона 

вчиться впевненості в собі.
Якщо дитину часто хвалять – вона вчиться 

оцінювати.
Якщо з дитиною зазвичай чесні – вона 

вчиться справедливості.
Якщо дитина живе з відчуттям безпеки – 

вона вчиться вірити.
Якщо дитину часто хвалять – вона вчиться 

добре до себе ставитися.
Якщо дитина живе в атмосфері дружби і по-

чувається потрібною – вона вчиться знаходити 
в цьому світі любов.

Обов’язково потрібно  
звернутися до лікаря: 
при ранах;
при забруднених ранах, ранах від укусу або 
ранах з чужорідним тілом;
коли нема щеплення від правця;
при пошкодженнях на обличчі;
якщо поранення супроводжується нудотою і 
блюванням, особливо при травмах голови;
при інфікованих ранах, свідченням яких може 
бути почервоніння або загноєння.  

Як бачите, небезпеки підстерігають ма-
люка скрізь, навіть у безпечних домашніх 
стінах, і щоб уникнути нещасних випадків, 
батьки завжди зобов’язані пам’ятати про 
обережність.

Підготувала Тетяна сПичАК.
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Віддача від дачі

g Школа городника

Якщо працювати, то з розумом
робота в саду і на городі вимагає зусиль. 
Тому важливо вибрати найбільш раціональ-
ні способи і прийоми роботи, щоб не дуже 
втомлюватися і витрачати менше часу.

Перш ніж братися за 
працю, огляньте ділянку 
і визначте черговість ро-
біт. При цьому треба вра-
ховувати погоду, час дня 
і те, які рослини менш 
витривалі.

У першу чергу треба 
братися за овочеві куль-
тури, потім займатися 
квітами, далі – перейти 
до ягідників і фруктових 
дерев.

Висівання насіння і ви-
саджування розсади кра-
ще проводити в ранкові 
години, а полив і піджив-
лення – у вечірні.

Роботи слід чергувати 
таким чином, щоб не до-
велося довго перебувати 
в одній і тій же позі.

Більшість городни-
ків тримає грунт під чор-
ним паром, вважаючи, 
що не повинно бути жод-
ної зай вої травинки. Тим 
часом постійний обро-
біток руйнує структуру 
грунту, поверхневий шар 
розпорошується, знижу-
ється вміст органічної 
речовини. Земля ущіль-
нюється, зменшується її 
повітропроникність.

Для того, щоб грунт за-
лишався родючим, до-
водиться систематично 

вносити великі дози ор-
ганічних добрив, постій-
но поливати, розпушува-
ти пристовбурні круги.

Деякі господарі пере-
йшли на так зване куль-
турне задерніння: під пло-
довими деревами висіва-
ють трави – райграс, тон-
коніг. Їх доводиться час-
тіше поливати, вносити 
додаткові добрива. Але все 
ж набагато легше і швид-
ше скосити траву, ніж пе-
рекопувати та розпушува-
ти важкий грунт під дере-
вами. Скошена трава по-
ступово перегниває, дере-
ва отримують додаткові 
органічні добрива.

Дощової осені в тако-
му саду грунт не розки-
сає, легше збирати уро-
жай. Взимку земля про-
мерзає менше. До того ж 
зелений газон сам по собі 
прикрашає сад.

Мінеральні добрива 
в саду зазвичай вносять 
врозкид, в рівці, в сухо-

му або рідкому вигляді. 
Найбільш раціонально 
вносити добрива в шур-
фи. Шурфи закладають 
навесні: у грунті роблять 
4-6 свердловин діаметром 
до 10 см, по межі крони.

Щоб грунт взимку не 
промерзав, восени сверд-
ловини заповнюють ско-
шеною травою. Поживні 
речовини, внесені в шур-
фи, відразу потраплять у 
зону розташування ко-
ренів. Свердловини ро-
бляться тільки один раз, 
і потім в них просто вси-
пають або вливають не-
обхідну дозу добрив. 
Через шурфи проводять 
і полив: шланг опускають 
у шурф і через деякий час 
переносять на інше місце.

Мабуть, найбільше 
часу при роботі на при-

садибній ділянці вимагає 
регулярний полив рос-
лин. Але й тут є раціо-
нальні прийоми.
По-перше, поливати 

краще ввечері – тоді вся 
вода потрапить до рослин, 
а не випарується в повітря.
По-друге, поливаючи 

город і сад ввечері, не по-

лінуйтеся вранці наступ-
ного дня грунт злегка роз-
пушити сапою або грабля-
ми – він залишатиметься 
вологим значно довше.
По-третє, грядки 

краще робити злегка уві-
гнутими (середина тро-
хи нижча від країв) – тоді 
вода не буде стікати.

І останнє: від поли-
ву буде більше корис-
ті, якщо використовува-
ти дощову або заготовле-
ну заздалегідь воду. Вона 
значно багатша киснем, а 
це особливо корисно для 
овочевих культур.

Якщо в сильну спеку 
у рослин в’яне листя, не 
поспішайте відразу по-
ливати їх. У спеку вода 
негайно випаровується, 
і користі від поливу не 
буде. Краще розпушити 
поверхню грунту, а вве-
чері полити рослини.

Вода не втече з гряд-
ки, як буває, коли грунт 
ущільнений, а відразу 
вбереться. Поливати рос-
лини краще рідше, але 
рясно, а ось змивати з них 
пил, обприскувати тре-
ба якомога частіше. Деякі 
шкідники, наприклад, 
зем  ляна блоха, ворог ка-
пустяних і левкоїв, не пе-
реносить цієї процедури.

Хороший інструмент – 
половина успіху в садо-
во-городній роботі. Дехто 
залишає свій інструмент 
будь-де, іноді прямо на 
грядках. Він іржавіє, ту-
питься, і працювати ним 
потім набагато важче.

Граблі, лопати, сапи 
треба неодмінно очища-
ти від бруду, мити і вити-
рати. Зберігати їх краще 
в підвішеному стані, щоб 
менше тупилися, і час від 
часу заточувати.

g ви запитували

Коли оголошувати війну квіткоїду?
Помітив на яблуні жучків з довгими хо-
ботками. сусід, який має певний досвід 
у садівництві, сказав, що це яблуневий 
квіткоїд, але боротися з ним цього року 
вже пізно. чи може таке бути?

святослав.

Яблуневий квітко-
їд найбільш пошире-
ний і небезпечний шкід-
ник яблуні. Садівники-
аматори зазвичай вияв-
ляють його лише тоді, 
коли збитків уже завдано, 
і оптимальний термін бо-
ротьби з фітофагом мож-
на вважати втраченим.

Зимують жуки в тріщи-
нах кори, під опалим лис-

тям, у поверхневому шарі 
грунту. Вихід з місць зи-
мівлі почи-
нається до 
розпускан-
ня бруньок, 
при темпе-
ратурі +6°С.

М о л о д і 
жуки з’являються після 
цвітіння яблуні, приблиз-
но в третій декаді травня. 

Вони деякий 
час пошкоджу-
ють листя, ви-
їдаючи в них 

невеликі «віконця», потім 
розселяються по саду і хо-
ваються в тріщинах кори 

та інших затишних місцях 
на час літнього спокою.

Восени вони перехо-
дять у місця зимівлі, де 
й залишаються до весни. 
Особливо небезпечний 
яблуневий квіткоїд при 

слабкому цвітінні саду.
Обприскування дерев 

інсектицидами приуро-
чують до масового вихо-
ду довгоносиків з місць 
зимівлі, що збігається з 
фазою «зелений конус», 
орієнтовно на початку 
квітня – все залежить від 
температурних умов.

Якщо обробка проти 
яблуневого квіткоїда не 
проведена у фазі «зеле-
ного конуса», то це не-
обхідно зробити у фазі 
відокремлення бутонів. 
У цей час личинки шкід-
ника ще доступні для 
препаратів.

g напохваті
газети замість 
мульчі

Як мульчу на грядках мож-
на використовувати старі газе-
ти та папір. Вони не дадуть ви-
паруватися волозі і пророста-
ти бур’янам.

Розклавши папір, гарнень-
ко полийте його водою, щоб 
не здуло вітром. Можна трохи 
присипати землею. Забирати 
таку мульчу не треба: з часом 
папір розкладеться сам.

Якщо вам не подобається 
вигляд грядок, застелених га-
зетами, дрібно порвіть папір і 
використовуйте його в суміші 
з сухою травою, соломою, лис-
тям, корою.

Траву і кропиву – 
на добриво

Приготувати таке нескладно. 
Потрібно насамперед зібрати 
різної трави – приблизно 2 кг. 
Добре підходять швидкорос-
тучі бур’яни: кропива, кульба-
ба, подорожник, чистотіл та ін. 
Дрібно порізати, помістити в 
посудину і залити 10 л теплої, 
нагрітої на сонці води. Ця маса 
2-3 дні має киснути.

Потім розчин розмішують, 
проціджують і підживлюють 
ним рослини – огірки, помідо-
ри, кабачки, патисони, особли-
во на стадії плодоношення, з 
розрахунку 34 л на 1 кв. метр. 
Роблять це 2-3 рази з інтерва-
лом в 6-7 днів.

Корисний цей розчин і для 
інших овочевих і ягідних куль-
тур. Рослини на очах ожива-
ють, стають соковитими, зеле-
ними, швидко додають у рос-
ті. Крім того, після підживлен-
ня їх менше вражають шкідни-
ки й хвороби.

Після поливання цим розчи-
ном мінеральні добрива, осо-
бливо азот, на грядки не вносять.

Якщо у вас на ділянці росте 
багато кропиви, то зробіть до-
бриво тільки з цього бур’яну. 
Подрібнену кропиву, залиту 
водою, щодня помішуйте па-
лицею, щоб вивільнити газ, що 
буде накопичуватися в проце-
сі бродіння. Посудину треба 
прикрити якоюсь сіткою.

У спекотну погоду бродін-
ня відбувається особливо ін-
тенсивно, і, щоб запах дуже не 
поширювався, рекомендується 
додати кілька крапель екстра-
кту валеріани.

Приблизно через два тиж-
ні настій посвітлішає – отже, 
бродіння закінчилося. Рідину 
з кропиви розбавляють 1:10 і 
поливають рослини під корінь. 
Використовують таке добриво 
для підживлення помідорів, 
капусти, селери, огірків тощо. 
Не підходить воно для квасолі, 
гороху, цибулі.

g садові саморобки
Посудина, поді-

бна на чорнильницю-
невиливайку – в «ту-
луб» великої пласти-
кової пляшки вставле-
на перевернута верхня 
частина, – підійде для 
збирання колорад-
ських жуків і личинок. 
Вони не зможуть вибратися з 
«невиливайки». Ловлять у такий 
спосіб і метеликів-плодожерок: в 
посудину наливають трохи квасу 

і розвішують приманку в кронах 
яблунь. Зручна «невиливайка» і 
для збору ягід – вони не висипа-
ються, якщо посудина впала.
Непридатні компакт-диски, 

розвішані на шну-
рочках у саду або 
на городі, будуть 
коливатися від 
найменшого вітер-
цю і давати навіть 
у похмурий день 
яскраві відблиски, 

що відлякуватиме птахів. 
Багато горо-

дників прополю-
ють грядки, ставши 
на коліна. З пласти-
кових пляшок мож-
на зробити щитки-
наколінники, засте-
ливши їх із середини м’якою тка-
ниною і закріпивши на ногах гум-
ками. Наколінники дозволяють 
працювати навіть в сиру погоду. 
Пластикове сміття – шмат-

ки плівки, непридатні пакети 
— можна використати для уте-
плення підвалу, овочесховища, 
уклавши пластик в поліетилено-
ві або матерчаті мішки. Такі уте-
плювальні блоки прослужать, не 
боячись вогкості, кілька років.
Подаючи воду для поливу зі 

ставка або річки, надягніть на кі-
нець шланга, щоб оберегти його 
від засмічення, велику пластико-
ву пляшку з пробитими в боках 
дірочками.

Пишатися своїми мозолями – значить показувати своє не-
вміння працювати в саду і на городі. Руки треба берегти. Рука-
виці необхідні для копання землі, для боротьби з бур’янами, 
при роботі з добривами та отрутохімікатами. Щоразу, 
закінчивши справи, треба ретельно мити руки і змащувати їх 
живильним кремом.

Підготувала наталя КоТиГороШКо.
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Що за штука 
 і день 
 і ніч стука?

У дворі великий галас:
Пес Бровко і кіт Мурко
Поганять м´яча зібрались
Там, де грядка з часником.
– Гав! Няв! Перейняв!
– Хто це гам такий здійняв?
Це курчата і качата
Позбігались вболівать:
– Ців! Кудлатий, не зівати!
– Кря! Вусаню, так тримать!
– Няв! Гав! Проморгав!

Хто з них виграв, хто про-
грав?
А ніхто. Бо вже з хатини
Із ганчіркою в руці
Поспішала господиня
Віншувати молодців.
– Ой! Няв!
– А щоб знав!
– Скаву! Гав! – пошкандибав
І кудлатий, і вусатий
Кожен гру запам´ятав.

Вадим ДОРОШеНКО.

g Ребуси
Ребус – один із видів словесних ігор, популярних 

ще в древності. Назва походить від латинського 
rebus (res) – річ, предмет, справа.

Дитячий куточок

g Загадки про побутові речі 

Не їсть, не п’є,  

а говорить і співає.
Гладить все, чого торкається,  

а торкнеш – кусається.

 Оце так будинок – 

одне вікно: щодня 

у вікні кіно. Іде років двісті,

 Стоїть на місці,
 Лічить людський вік,

 А не чоловік.

У вітальні зателенчав те-
лефон. Дмитро ледь віді-
рвався від мультиків, щоб 
вийти зі своєї кімнати і 
зняти слухавку.

– Приходь до школи! 
М’яча поганяємо, – почув 
у слухавці бадьорий голос 
Сашка.

– Та ну. По «ящику» та-
кий класний мультик кру-
тять, – промимрив у відпо-
відь Дмитро.

– Ти скоро сам ящиком 
будеш. Виходь! А мультик 
завтра повторюватимуть, – 
наполягав на своєму Саш-
ко. В принципі, він мав 
рацію, навіть цілу радіо-
станцію... тобто був пра-
вий. Мультики повторюва-
лися то на одному каналі, 
то на іншому. Пропустити 
хоч якийсь, навіть якщо б 
і захотів, було неможливо. 
Тому хлопчик пішов шукати 
свої кеди, які закинув десь 
далеко ще перед канікулами.

На шкільному подвір’ї 
вже зібралися хлопці. 
Правда їх було малувато, 
щоб сформувати дві ко-
манди. Багато хто на літо 
пороз’їжджався до бабусь, 
таборів, морів.

– Ну й чого ми зібрали-
ся? Однаково нема з ким 
грати, – проскімлив Дми-
тро, шкодуючи, що про-
пустив мультик.

– Та чого ти вже розкис? 
– різко обрубав Олесь. – 
Зараз буде з ким грати.

І він швидким кроком 
подався геть зі шкільного 
подвір’я. Хлопці знічев’я 
розбрелися хто куди: 
хтось заліз на переклади-
ну, демонструючи вправ-
ний підйом-переворот, 
хтось почав кидати м’яча 
у баскетбольну корзину, 
а хтось просто базікати-
реготати. Проте вже ско-
ро у шкільних воротах 
з’явилася висока постать 
Олеся. А за ним дріботів 
гамірливий гурт... веселих 
дівчат.

– Це твої гравці?! – ви-
бухнули реготом хлопці.

– Дивіться, животи на-
дірвете, – було образилися 
дівчата і хотіли вже піти.

– Та чого ви їх слуха-
єте? Не звертайте уваги, 
– затримав дівчат Олесь і 
повернувся до хлопців: – 
Чого ви пащеки порозкри-
вали? Дівчата якраз гарно 
доповнять команди, щоб 
хоч якась комплектація 
була. І так не вистачає для 
класичного розкладу.

– Та що ти верзеш, які з них 
гравці, – зашуміли хлопці.

– Ну гаразд. Тоді я грати-
му з дівчатами в одній ко-
манді. Якщо ми виграємо, 
то ви виконуєте наше ба-
жання. Згода?

– А якщо ми, то ви – 
наше? – уточнив Дмитро.

– Само собою розуміється.
В Олесеву команду пе-

рейшов і його молодший 
брат Юрась. Треба сказати 
правду, вони були гарними 
гравцями, проте з «дівча-
чою» командою виграти їм 
буде важко, тобто немож-
ливо. Принаймні так дума-
ли всі хлопці і вже подумки 
перебирали свої бажання.

На ворота «дівчачої» 
команди поставили Олю. 
Вона була дівчинка пух-
кенька. Займала майже всі 
ворота. Тому забити гола 
буде важко.

Катруська і Настя ста-
ли в захист, Маринка з 
Оксанкою в нападі, а Олесь 
і Юрась розділилися. Вони 
грали найкраще, тому му-
сили контролювати ситуа-
цію і там, і там.

Перший тайм був важ-
кий. Хоча Оля і старалася 
з усіх сил, проте пропусти-
ла кілька м’ячів. Олесь зміг 
забити лише одного. На-
стрій в команди по прав-
ді став зовсім кепським. 

Ніхто ні з ким навіть і сло-
вом не перекидався. А от в 
хлопчачій команді було все 
навпаки: вони голосно ре-
готали і підсміювалися над 
супротивниками.

– От не знаємо тільки, 
що вам загадати для ба-
жання? – реготнув Дмитро.

– А ти загадай свій улю-
блений телевізор протер-
ти, а то скоро через пил і 
мультики не видно буде, – 
огризнулася одна з дівчат.

Перерва між таймами за-
кінчувалася. Олесь скликав 
дівчат до своїх воріт. Вони 
стали щільним колом і про 
щось радилися. Правильніше 
– слухали настанови Олеся.

Пролунав свисток судді. 
Сьогодні судив Антін: він 
вивихнув ногу і не міг бі-
гати. Почався другий тайм. 
Цього разу два брати гра-
ли на одній половині поля 
– у нападі. Дівчата були 
у захисті. Проте ця роль 
була дуже важкою. Осо-
бливо після того, як Олесь 
і Юрась зрівняли рахунок. 
Хлопчача команда не була 
вже такою веселою. Вони 
влаштовували одна за од-
ною атаки. Але дівчата на-
вчилися спритно вибива-
ти м’яча подалі від своїх 
воріт. А там вже чи Олесь, 
чи Юрась перехоплювали 
м’яча і вели до воріт супро-
тивника.

– До кінця матчу лиша-
ється п’ять хвилин, – голо-

сно повідомив Антін. Ра-
хунок залишався рівним. 
Якщо він не зміниться до 
кінця гри, то долю матчу 
будуть вирішувати пеналь-
ті. І тут є небезпека, що 
Оля пропустить гол. Тому 

Олесь і Юрась кинулись 
у наступ. Пас, ще пас, знову 
пас. Олесь перечепився і впав. 
Юрась кинувся на допомогу 
брату, на якого зверху на-
валилося чимало хлопців.

М’яч відкотився осто-
ронь і спокійнісінько ле-
жав. До «хлопчачих» воріт 
була ще чимала відстань. 
Маринка швидко оцінила 
ситуацію. Поки хлопці вов-
тузилися і не було свистка 
судді, вона підійшла до м’яча 
і з усіх сил вдарила. Воротар 
був захоплений видовищем 
«купа мала» і не слідкував за 
м’ячем. Він лише тоді озир-
нувся, коли м’яч спокійні-
сінько влетів у ворота.

– Гол! Гол! Гол! – радіс-
но загукали дівчата і весе-
ло застрибали. Пролунав 
свисток, що сповіщав про 
закінчення гри.

Перехожі оглядалися 
на веселу вервечку верш-
ників. Дівчата осідлали 
хлопців і їхали міськими 
вуличками додому. Най-
важче було Дмитру: мало 
того, що він віз Олю, ще 
взнаки давалося постійне 
сидіння перед телевізором 
– він зовсім не був трено-
ваним. Дмитро ледве всти-
гав за товаришами. Олесь з 
Юрасем також їхали верхи. 
Один Антін поволі шку-
тильгав за гуртом.

На перехресті всі спи-
нилися. Тут потрібно було 
розходитися по домівках у 
різні боки. Ще якийсь час 
постояли і погомоніли. 
Першими пішли Маринка 
і Настя.

– Не забудьте, завтра 
о другій дня біля школи. 
Влаштуємо матч-реванш, 
– гукнув навздогін Дмитро.

– Домовилися! А ти по-
тренуйся трохи. А то знову 
захекаєшся, коли Олю не-
стимеш, – махнули на про-
щання рукою дівчата. Весь 
гурт вибухнув реготом. 
Лише Дмитро спік раків. 
В думках він поклявся до 
кінця літа зовсім телевізор 
не включати і щодня на пе-
рекладині займатися. Ось 
тоді побачимо, хто сміяти-
меться!

g Читай українське

Ôутбольний матч

g Батькам допитливих дітей

Ó які ігри грали діти 
чотири тисячі років 
назад?
Це можна дізнатися по наскальних 
малюнках, що збереглися до наших днів, 
на яких зображені різні дитячі забави. 

Цікаве те, що дитячі ігри в давнину небагато чим 
відрізнялися від тих, якими захоплюються сучасні 
діти. У ті далекі часи діти дуже любили, підійнявшися 
верхи на товариша, кататися на ньому, як на конячці. 
Або бувало так: четверо хлопчиків стоять один за од-
ним, а п´ятий балансує на їх плечах, прагнучи утри-
мати рівновагу. Діти бігали і стрибали так само, як і 
зараз, а ще дуже любили грати у війну. У багатьох сар-
кофагах збереглися малюнки, що зображають цю гру, 
в яку до цих пір грають хлопчики у всіх країнах світу.

На одному з малюнків зображена група дітей, 
що біжать, у центрі групи знаходиться хлопчик із 
зв´язаними за спиною руками і з маскою лева на 
обличчі. Це, очевидно, полювання. Решта дітей роз-
махує зброєю із стебел папірусу. А ще була така гра, 
коли діти, вишикувавшись в ряд, на піднятих руках 
передавали один одному випрямлене тіло свого то-
вариша. Або, розділившися на дві команди по троє, 
хлопчики прагнуть перетягнути канат.

Багато часу приділяли хлопчики спортивним іграм, 
робили стійки на голові з схрещеними на грудях ру-
ками або метали загострені палиці в мішені, а то по-
чинали боротися парами, а поряд обов´язково стояли 
уболівальники і підбадьорювали товаришів. Зустрі-
чаються на цих малюнках і зображення дівчаток. 
Вони більше всього любили грати в м´яч.

g  гумореска

Футбол

Л. ДЯЧеНКО.

За матеріалами Інтернет-видань.
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g  На замітку

Жінки  
і знаки  
зодіаку
Зорі і сузір’я, під 
якими народилася 
жінка, впливають не 
лише на її манери та 
поведінку, а й на те, 
як вона одягається.

Жінка Овен прагне до-
сконалості в усьому. Найохо-
чіше носить елегантні сукні й 
костюми, любить прикраси, 
не забуваючи щодня міняти їх 
відповідно до кольорової гами 
одягу.

Телець – схильна до роз-
коші, але прискіпливо ставить-
ся до новинок моди. Найулю-
бленіше вбрання – класичного 
стилю. Дещо консервативна, 
тому може придбати під впли-
вом подруг «сміливу» супер-
модну сукню, але вона три-
валий час пролежить у шафі, 
перш ніж господиня зважить-
ся, знову ж таки під впливом 
подруг, її вдягнути.

БлизняТа – переповне-
на фантазіями. Комбінує найріз-
номанітніші частини одягу, пере-
важно яскравих кольорів, але на 
ній вони мають чудовий вигляд.

Рак – домашня істота, 
тому носить у першу чергу 
зручні речі, скажімо, улюблені 
джинси. Вона залюбки пішла б 
у них і на роботу, та акуратність 
і вимогливість до себе перема-
гають, і вона вдягає те, що ви-
магають обставини.

лев – любить сміливі ко-
льори – насичений рожевий, 
бузковий, жовтий, часто з блис-
ком. Чутлива натура, тому вміє 
блискавично реагувати на си-
туацію й може після обіду при-
йти на роботу в іншому вбран-
ні, ніж зранку, якщо, приміром, 
має важливу зустріч.

Діва – завжди критична 
до себе, любить гарні речі. І 
хоча в її гардеробі переважає 
одяг класичного стилю, може 
одягти дуже жіночу елегантну 
сукню, яка підкреслить усі її 
принади.

ТеРези – романтична і 
мрійлива, тому робить усе, щоб 
підкреслити ці риси характеру 
і в одязі. Надає перевагу пас-
тельним кольорам.

СкОРпіОн – палка й 
пристрасна, але часто, намага-
ючись приховати свій темпера-
мент, надає перевагу чорному 
кольору. Прагне йти в ногу з 
авангардною модою.

СТРілець – рвучка і мін-
лива, одягає будь-що, тільки б 
їй було зручно.

кОзеРіг – завжди органі-
зована і пунктуальна, впевнена 
в собі. У будь-якому вбранні по-
чувається добре, але надає пе-
ревагу елегантним костюмам і 
сукням не надто яскравих ко-
льорів.

вОДОлій – зовсім не-
передбачувана. Може одягти 
суперміні, а вже наступного 
дня з’явиться запнута до шиї у 
сукні, мов черниця.

РиБи – ніколи не впев-
нена, що зробила правильний 
вибір, тому несподівана: то еле-
гантна, то недбала. Часом споку-
шається новинкою моди, незва-
жаючи на те, чи пасує вона їй.

Сторінку підготувала Тетяна СПиЧАК.

У запропонованій про-
грамі є три варіанти очи-
щення для трьох типів ті-
лобудови. Виберіть дієту, 
яка підходить саме для вас, 
і вже через тиждень ви не 
лише позбудетесь кількох 
кілограмів, а й зауважите, 
що ваші шкіра й волосся 
стали значно здоровішими.
Кілька корисних 
порад

У кожному із запропо-
нованих варіантів є один 
підготовчий день, 4 роз-
вантажувальні (очисні) і 2 
перехідні. У перший, під-
готовчий, день ваше меню 
буде складатися в основно-
му із продуктів, багатих на 

вуглеводи і клітковину (але 
не більше 600 ккал.). Після 
цього протягом 4 розван-
тажувальних днів ви по-
винні випивати не менше 
2 л мінеральної негазова-
ної води. У наступні пере-
хідні дні їжте каші, зварені 
на  воді, і фрукти, щоб ор-
ганізм звик до твердої їжі, а 
кількість калорій поступо-
во збільшуйте до 800.

Дуже важливо, щоб ви 
вибрали ту дієту,    яка від-
повідає вашому типу. Тоді 
протягом усього періоду 
очищення ви не будете від-
чувати голоду.

Розвантажувальні дні 
влаштовуйте не лише для 
тіла, а й для душі: читайте 
те, що вам цікаво, слухайте 
улюблену музику.
Кому вода  
і чай із трав?

Пити мінеральну негазо-
вану   воду – один із класич-
них методів очищення ор-
ганізму.   Він   підійде  тим,       
хто  швидко набирає вагу 
і  потерпає від  того, що 
процес  травлення про-
ходить дуже повільно. 

Протягом 4 розванта-
жувальних днів щоранку 
і всередині дня випивай-
те по склянці трав’яного 
чаю з чайною ложечкою (а 

то й менше) меду, в обід – 
склянку фруктового соку, 
а на вечерю – горнятко га-
рячого овочевого бульйону. 
У перший перехідний день 
вранці випийте трав’яний 
чай, в обід з’їжте яблуко 
(дуже добре пережовуйте 
його), а ввечері – овочевий 
суп. Наступного дня вжи-
вайте легку їжу (приготов-
лені на парі овочі, вівсяну 
кашу на воді).

Посмакуємо супом!
Якщо ви дрібної тілобу-

дови, часто мерзнете, у вас 
низький кров’яний тиск, то 
будете чудово почуватися, 
якщо під час розвантажу-
вальних днів вживатимете 
багато овочевих і круп’яних 
супів.

Протягом 4 днів снідай-
те 1-2 мисочками супу із 
вівсяних пластівців. Спо-
сіб приготування його 
дуже простий: в 1 л окро-
пу засипте 100-150 г плас-
тівців і варіть протягом 5 
хв., після цього додайте 
0,5 ч. ложки порошку ко-
реня імбиру і трішечки 
солі. Після супу випийте 

фруктовий чай без цукру.
В обід можете дозволити 

собі 1-2 мисочки овочево-
го супу-пюре. Після цього 
випийте склянку розбавле-
ного фруктового соку або 
трав’яного чаю. Ввечері 
з’їжте мисочку овочевого 
супу і випийте горнятко га-
рячого чаю.

У перехідні дні їжте те 
ж саме, що і в розванта-
жувальні, проте супи на-
магайтеся якомога часті-
ше замінювати фруктами.

Найкращі  
продукти –  
овочі та фрукти

Якщо ви ведете активний 
спосіб життя, у вас спор-
тивна фігура і на роботу 
кишківника ви не скаржи-
теся, то розвантажувальні 
дні на фруктах – це те, що 
вам потрібно. Коли відчу-
єте голод, з’їжте шматочок 
яблука, апельсина або ківі... 
Єдине, від чого доведеться 
відмовитися, – банани.

Завдяки фруктам ви бу-
дете почуватися бадьорою 
та повною сил. Не потрібно 

змінювати звичний ритм 
життя. Під час очищен-
ня організму (розванта-
жувальні дні) з’їдайте від 
одного до двох кілограмів 
фруктів на день (приміром, 
яблук, винограду, груш, 
ківі), пийте розбавлені 
фруктові соки і трав’яні чаї. 
За 4 розвантажувальні дні 
ви повинні з’їсти до восьми 
кілограмів фруктів.

На вечерю з’їжте 2 огір-
ки, або солодку перчину, 
або ж одне яблуко чи гру-
шу. У перший перехідний 
день вранці їжте фрукти, 
на обід листковий салат 
із морквою та олією (кра-
ще оливковою), ввечері 
– овочевий суп. У другий 
перехідний день можна 
поласувати вареною кар-
топлею та овочевим супом.

У цій дієті є один дуже 
важливий момент: овочі 
і фрукти, які споживаєте, 
слід дуже добре пережо-
вувати.

А що далі?
Курс очищення організ-

му буде особливо ефек-
тивним, якщо після запро-
понованої програми ви не 
будете переїдати. Скоро-
тіть споживання продук-
тів із пшеничного борош-
на, солодощів, алкоголю, 
м’яса. Їжте багато овочів, 
фруктів та продуктів із 
борошна грубого помелу. 
Вони сприяють підтрим-
ці холестерину у крові на 
низькому рівні і допома-
гають виводити шлаки.

g На ваше прохання

Треба підправити фігуру?
Щоб почуватися бадьорою і повною сил, 
спробуйте скористатися новою системою 
очищення організму. Вона дуже проста і 
розроблена для жінок різних типів тілобу-
дови, а отже, результат обов’язково буде.

g  Варто спробувати

Заберемо зморшки... ложкою
Якщо вам, скажімо, за 
двадцять п’ять, саме 
час розпочати бороть-
бу зі зморшками, які 
щойно з’явилися.

Для цього подбайте про хо-
роше освітлення, приготуй-
те дзеркало, дві мисочки – з 
гарячою та холодною водою, 
чашку олії, живильний крем, 
який підходить для вашої шкі-
ри, вату, м’яку серветку для 
очищення обличчя і десертну 
ложку з нержавіючої сталі.

Процедура починається 
після основного процесу очи-
щення обличчя косметичним 
молочком, гелем чи пінкою. 
Отже, опускаємо ложку в га-
рячу воду. Коли ложка добре 
нагріється, опускаємо її в хо-
лодну воду і тримаємо, поки 
ложка не стане приємно те-
плою.

Після цього, струсивши 
воду, опускаємо ложку в чаш-
ку з олією. Виймаємо і легень-
ко, не натискаючи, починаємо 
погладжувати обличчя опу-
клою поверхнею – розгладжу-

ємо зморшки, не розтягуючи 
при цьому шкіру.

Масажуємо ділянку нав-
коло очей (від зовнішніх ку-
точків до носа). Робимо рухи 
ложкою у різних напрямках 
по лінії найменшого розтягу-
вання шкіри, занурюючи час 
від часу ложку в олію. Під час 
першої процедури ви відчує-
те, скільки разів потрібно це 
робити. Але не захоплюйтесь. 
Спочатку масаж не повинен 
займати більше хвилини, і 
лише на 10-ий день процеду-
ри може тривати 6-10 хв.

Стежте, щоб під час масажу 

ложка була не занадто холод-
ною і не занадто гарячою. Не 
натискайте сильно.

Висушивши обличчя, готу-
ємо маску. Розтираємо яєчний 
жовток із чайною ложкою олії, 
додаємо кілька крапель соку 
лимона і трохи міцно заваре-
ного чаю. Маску наносимо на 
обличчя, в тому числі навколо 
очей (не накладаємо маску на 
верхні повіки і надто близько 
до очей). Через 5 хв. маску слід 
змити відваром рум’янку.

Вранці ретельно огляньте 
обличчя. Переконайтесь, що 
немає почервонінь і набряків. 
Якщо все гаразд – увечері мо-
жете повторити процедуру. 
Уважно оглядайте шкіру що-
ранку: якщо вважаєте, що їй 
необхідний відпочинок – при-
пиніть процедуру. Якщо все 
гаразд — робіть процедуру 
протягом 10 днів. Після цього, 
уважно глянувши у дзеркало, 
оцініть свій зовнішній вигляд. 
Результат помітили? Повто-
ріть десятиденний курс ще й 
наступного місяця.

g  Тест

Три загадкових «Я»:
Мама, доросла чи дитина?

Спробуй оцінити, як у тобі комбінуються ці три 
«Я». На кожне твердження давай відповідь «так» 
або «ні». Підрахувавши бали і визначивши свій 
тип, ти зможеш скоригувати свою поведінку і, 
ймовірно, уникнути багатьох помилок.

1.  Мені завжди вистачає витримки. 2.  Якщо 
мої ж бажання заважають мені, то я вмію їх вга-
мовувати. 3.  Батьки, як більш зрілі люди, повин-
ні влаштовувати сімейне життя своїх дітей. 4.  Я 
іноді перебільшую свою роль. 5.  Мені б сподоба-
лося бути вихователем. 6. Мені не подобається, 
коли люди «дуріють». 7. Думаю, що я правиль-
но все розумію. 8.  Кожен повинен виконувати 
свій обов’язок. 9.  Мене нелегко обманути. 10. Я 
завжди чиню так, як потрібно. 11. Приймаючи 
рішення, намагаюся продумати його наслідки.  
12. Молоде покоління має вчитися у старших, як 
потрібно жити. 13.  Мені вдається бачити в людях 
більше, ніж вони самі про себе говорять. 14.  Я 
даю об’єктивну оцінку людям. 15.  Мої переко-
нання і погляди непорушні і тверді.

А тепер підрахуй кількість тверджень, на які 
ти дала відповідь «так». Отже, у тебе вийшло...

...від 0 до 5. Ти – дитина. Час уже б подорослі-
шати.

...від 6 до 10. Ти – доросла. Почуваєшся відпо-
відальною за всіх і за все, причому навіть за те, 
що від тебе зовсім не залежить. Тому й не варто 
зайвий раз звинувачувати себе за чужі помилки.

...від 11 до 15. Ти – мама, тому й категорична 
і самовпевнена. Тобі потрібно хоча б іноді йти на 
компроміс.

Допоможуть розвантажувальні дні

Жіночий клуб
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g  Має знати кожен

Обережно: кишкові інфекції
Сонячні дні й чудові дари природи, на які щедра тепла пора року, 
не налаштовують на песимістичний лад. Але саме тепер найчастіше 
виникає загроза підхопити гострі кишкові інфекції: харчові 
токсикоінфекції, гастроентероколіти, сальмонельоз, дизентерію, 
ботулізм і навіть черевний тиф та холеру.

Кишкові інфекції - це група інфекцій, що 
викликає захворювання травного тракту з 
такими клінічними проявами, як підви-
щення температури тіла, пронос, блюван-
ня. Ці захворювання виникають внаслідок 
вживання заражених продуктів або води, 
які проникають в організм людини через 
брудні руки, продукти харчування.

Кишкові інфекції поширені повсюдно, 
навіть у розвинутих країнах, характери-
зуються високим рівнем захворюваності. 
Це одні з найчастіших інфекційних хво-
роб у дітей.

Збудники кишкових інфекцій переда-
ються харчовим, водним, контактно-по-
бутовим шляхами. Факторами передачі 
є м’ясо, яйця, вода, кухонний інвентар, 
руки, мухи.

Джерелом інфекції може бути хвора 
людина з клінічними проявами інфекції 
або здоровий носій.

Наявність збудників, їх розмноження в 
продуктах харчування не впливає на сма-
кові якості харчів. Час від зараження лю-
дини до перших клінічних проявів захво-
рювання триває від кількох 
годин до 2-3 діб.

Часто захворювання на 
кишкові інфекції стає на-
слідком вживання продуктів 
харчування, придбаних на 
стихійних ринках, у місцях 
несанкціонованої торгівлі, 
при вживанні продуктів, що 
пройшли недостатню тер-
мічну обробку. Більшість 
спалахів виникає внаслідок 
недотримання санітарно-гігі-
єнічних вимог, залучення но-

сіїв кишкових інфекцій до приготування 
страв у закладах громадського харчуван-
ня, на гостинах, урочистостях тощо.

Хвороба проявляється не відразу, а піс-
ля інкубаційного (прихованого) періоду. 
При різних кишкових інфекціях він від-
різняється: від кількох годин при холері і 
до 15-50 днів при гепатиті А.

Наприкінці прихованого періоду може 
з’явитися нездужання, слабкість, голо-
вний     біль, відсутність апетиту. Потім 
починають проявлятися характерні озна-
ки захворювання: нудота, блювання, болі 
в животі, рідкі випорожнення, інколи з 
домішками   слизу  і крові, підвищення 
температури. При гепатиті А найбільш 
характерними ознаками є жовтяничність 
шкіряного покриву та слизових оболо-
нок, потемніння сечі тощо.

Сприйнятливість людей до кишкових 
захворювань досить висока. Особливо 
часто вони спостерігаються у дітей, тому 
що в маляті захисні сили слабші і гігієніч-
ні навички ще недостатні.
З метою профілактики кишкових 
інфекцій необхідно дотримуватись 

таких основних вимог:
 не купувати продукти 

харчування на стихійних рин-
ках або з рук у приватних осіб;
 не використовувати для 

пиття, приготування їжі 
та миття посуду воду з не-
знайомих джерел водопос-
тачання (ріки, підземні дже-
рела, поверхневі води тощо). 
Для пиття і приготування їжі 
потрібно використовувати 
питну бутильовану або лише 
перекип’ячену воду;

 не допускати споживання продуктів 
і напоїв, якщо термін їх зберігання закін-
чився;
 не вживати харчові продукти та на-

пої при найменшій підозрі щодо їхньої 
якості;
 не вживати незнайомі гриби, ягоди, 

трави та інші рослини.
і ще кілька рекомендацій, особливо 
доречних на початку сезону 
відпусток.

1. Туристи, мандрівники для 
миття посуду і рук повинні ви-
користовувати профільтрова-
ну і прокип’ячену воду, а для 
пиття та приготування їжі 
потрібно мати із собою запас 
питної води.

2.  При купівлі харчових 
продуктів та напоїв звертайте 
увагу на терміни зберігання 
та умови зберігання продуктів 
харчування. Зберігати продукти харчуван-
ня потрібно тільки у спосіб, що зазначе-
ний на упаковці, та встановлений термін.

3. Вирушаючи в подорож, не рекомен-
довано брати продукти, що швидко псу-
ються (ковбасні, молочні, кулінарні, кон-
дитерські вироби або інші продукти, що 
потребують охолодження при зберіган-
ні).

4. На відпочинку без організованого 
харчування слід виключати приготування 
багатокомпонентних страв, що не мають 
достатньої термічної обробки (паштети, 
м’ясні салати тощо). Приготовлені стра-
ви бажано споживати відразу, а у випадку 
повторного споживання вони мають бути 
піддані обов’язковій термічній обробці.

5. При споживанні ово-
чів і ягід їх необхідно до-

бре промити питною 
водою чи ошпарити 
окропом.

6.  При харчуванні в 
непристосованих умо-

вах (ліс, пляж тощо) 
виключати контакт про-

дуктів з грунтом і піском.
7.  Перед приготуванням їжі та перед її 

вживанням обов’язково мити руки з ми-
лом.

8. Обов’язково мити руки після відві-
дування туалету.

9. Батьки повинні ознайомити дітей з 
правилами харчування та правилами до-
тримання особистої гігієни на відпочин-
ку. Необхідно ретельно слідкувати за тим, 
щоб дитина не споживала незнайомі яго-
ди та інші продукти невизначеного похо-
дження.

10. Для купання і відпочинку варто ко-
ристуватися лише офіційно відкритими 
для цього пляжами, не ковтати воду при 
купанні.

g  Питання-відповідь

є ПиТАння ЩоДо  
МоДеРніЗАції оХоРони 

ЗДоРоВ’я? ЗВеРТАЙТеСя!
Телефон «гарячої» лінії 

Головного управління охорони 
здоров’я Дніпропетровської 

облдержадміністрації:

0-800-50-72-50.

Чи приїздить  
сімейний лікар на виклик 
пацієнтів до них додому?

Робота сімейного лікаря передбачає надання медичної 
допомоги як в амбулаторії загальної практики, так і вдо-
ма у пацієнта.

Сімейний лікар відвідує пацієнтів на дому у наступних 
випадках:

– гострі випадки хвороб (підвищення температури, 
артеріального тиску тощо);

– профілактика захворювань (запрошення на профі-
лактичні огляди, вакцинацію);

– відвідування хронічних диспансерних хворих;
– паліативна допомога.
Крім того, існує ще одна форма надання медичної до-

помоги – стаціонар на дому. Пацієнти, які не можуть 
відвідувати амбулаторію загальної практики через стан 
свого здоров’я, проте не потребують цілодобового спо-
стереження лікаря, отримують медичну допомогу вдома. 
Всі необхідні процедури виконує медсестра, а сімейний 
лікар контролює стан хворого та ефективність лікуван-
ня.

у випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання терміно-
во звертайтеся до найближчої лікувальної установи. При тяжкому стані 
хворого негайно викликайте швидку допомогу. і пам’ятайте: тільки чітке 
дотримання всіх гігієнічних правил та вимог дасть можливість уникнути 
зараження кишковими інфекціями.

Підготувала Тетяна СПиЧАК.

g Смачні ліки

Чудодійний ревінь
Китайські медики вва-

жають ревінь єдиною лі-
карською рослиною, яку 
можна без остраху давати 
дітям. У тибетській меди-
цині його широко застосо-

вують при лікуванні вну-
трішніх органів (шлунка, 
кишечнику, жовчного і се-
чового міхура, нирок).

У древніх тибетських ману-
скриптах сказано, що ревінь 
розріджує густі матерії, поліп-
шує настрій та апетит, припиняє 
нудоту, очищає кров, витвере-
жує від любовного похмілля, 
стабілізує серцебиття, а думки 
робить чистішими і яснішими.

Стебла й молоді листки ко-
рисно додавати в раціон чолові-
ків похилого віку, жінок у період 
клімаксу, особливо якщо він 
протікає з неврозами, тривож-
ним настроєм, іпохондрією.

Для приготування страв із 
ревеню використовують мо-

лоді пагінці, що містять білок, 
жири, пектини, клітковину, 
органічні кислоти, вітаміни С, 
Е, групи В, каротин, калій, на-
трій, фосфор і залізо.

Чудові смакові властивості 
роблять ревінь незамінним 
при приготуванні зеленого 
борщу, киселів, цукатів, на-
чинки для пирогів, а з моло-
дих листків виходять смачні 
голубці з м’ясною начинкою. 
Ревінь можна додавати у 
розсольник замість огірків, у 
борщ – замість помідорів.

Особливе місце посідають 
страви з ревеню у лікуваль-
ному і дієтичному харчуван-
ні, оскільки він діє як м’який     
послаблювальний засіб.

Згодиться

Ще раз  
про мозолі

Щоб позбутися мозо-
лів, варто прикласти вве-
чері на мозоль розріза-
ний листок алое і добре 
зав’язати. Через ніч мо-
золь стане м’яким і його 
можна буде легко зняти.
Прикладати до мозоля 

припарки з нагідок (ка-
лендули). Процедуру повто-
рювати 10-12 разів.
Прикладайте до мозо-

ля натуральний прополіс, 
добре закріпивши його 
лейкопластиром.
Зробити теплу ванну 

для ніг, а після цього на-
нести таку мазь: крохмаль 
пшеничний, гліцерин і чис-
тий дьоготь. Усе беруть по 
15 г, змішують.
Робити мильно-содові 

ванни для ніг із додаван-
ням кількох крапель наша-
тирного спирту.
Протирайте мозоль 

шматочком свіжого помі-
дора або змащуйте томат-
ною пастою (не кетчупом).

g Сам собі діагност
Про що свідчить колір шкіри

У більшості випадків поява рум’янцю 
на щоках свідчить про гарне здоров’я. 
Але нерідко  саме почервоніння щік може 
вказувати на проблеми в організмі.
Рум’янець може свідчити про проблеми із 

судинами (підвищений артеріальний тиск) або 
про порушення в роботі серця.
Темні кола під очима можуть бути «сімей-

ною ознакою». Але нерідко саме ці потемніння 
сигналізують про захворювання печінки.
Синюшність губ виникає внаслідок усклад-

нень при хворобах серця чи легенів.
Якщо людина бліда на обличчі, причиною 

цього дуже часто є анемія. Також блідість не-

рідко буває у людей, хворих на лейкоз чи інші 
захворювання крові.
Якщо на шкірі виникають білі плями, це може 

бути проявом вітиліго. При цій недузі ділянки без 
пігменту проявляються на різних частинах тіла.
Якщо шкіра жовтуватого кольору, медики 

радять перевірити рівень білірубіну. Розвитком 
жовтяниці практично завжди проявляються за-
хворювання печінки. При таких недугах часто  
розширена капілярна сітка обличчя розширена. 
Шкіра стає сухою, на долонях – почервоніння. А 
на передній черевній стінці при таких проблемах 
можна розгледіти так звану голову медузи – роз-
ширення вен, що має характерний малюнок.

Без хвороб
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g  Актуально

Без хвороб

Голову в червні піднімає «рослинний дракон»,  
для нього коса – аргумент і закон 

як відомо, батьківщиною 
злощасної амброзії полинолистої 
є Північна Америка. на території 
україни вона вперше була вияв-
лена в 1925 році. 

Та й по сьогодні ця непрохана «американ-
ська гостя» міцно вкоренилася в наші україн-
ські ґрунти й докучає співвітчизникам, викли-
каючи алергію. Крім цього, наявність амброзії 
полинолистої негативно впливає на довкілля, 
засмічує його, створює неестетичний, зане-
дбаний вигляд парків відпочинку, вулиць, 
узбіч доріг. І, звичайно ж, нещадно знижує 

врожайність культурних рослин. 
Тому боротись з цим злісним 

бур’яном треба завчасно і всім 
разом, – закликає провідний спе-
ціаліст – державний інспектор з 
карантину рослин у Дніпропетров-
ській області Криворізького міжра-
йонного пункту Олексій Хроленко. 
– Причому щорічно до цвітіння та 
утворення насіння. А ще ліпше – у 

період появи молодих проростків. До речі, вже 
прийнята регіональна Програма з локалізації 
та ліквідації амброзії полинолистої та інших 
карантинних організмів на території Дніпро-
петровщини, котра розрахована на 2012-2026 
роки. Думається, що вона стане частиною 
комплексу регіональних програм, спрямо-
ваних на захист здоров’я мешканців нашої 
області та поліпшення її екологічного стану. 
Оскільки амброзія має велику життєздатність 
(за сприятливих умов вона досягає висоти 2-3 
метрів, заглушує всі культурні рослини й утво-
рює близько 100 тисяч насінин), то програма 

розрахована на 15 років. У населених пунктах 
амброзію ліквідовують методом висівання 
газонних трав, систематичного скошування, 
виривання рослин з кореневою системою. Не 
секрет, що амброзія теплолюбна, тож для її ак-
тивного росту сприятливі плюс 20-22 градуси за 
Цельсієм. А при екстремальних температурах 
понад 30 градусів (які спостерігаються в ниніш-
ньому році) її вегетаційний період проходить 
набагато швидше. А значить, пилок амброзії 
під час цвітіння може викликати захворювання 
на поліноз, або сінну пропасницю. У нашому ре-
гіоні, за офіційними даними, понад 10 відсотків 
людей (тобто кожен десятий) страждають від 
алергійних захворювань. Насамперед це діти, 
тож давайте подбаємо про наше підростаюче 
покоління та й про власні родини…

І останнє. Згідно із Законом України «Про 
карантин рослин» знищувати їх на земельних 
ділянках повинні саме землевласники та зем-
лекористувачі або ж орендарі. І не ігнорувати цю 
справу. Доречно нагадати мешканцям приват-
них секторів, власникам дачних та земельних 

ділянок про особисту адміністративну відпові-
дальність за порушення фітосанітарного зако-
нодавства. А саме: статтею 105 Кодексу України 
«Про адміністративні правопорушення» перед-
бачено штраф від 3 до 10 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян. А для посадових 
осіб – від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів. 
Закликаємо всіх небайдужих до свого здоров’я 
та екологічного стану нашої області до плідної 
співпраці. Даваймо знищимо цей бур’ян! 

найчастіше про алергію починають гово-
рити влітку, коли в нашому регіоні цвітуть 
бур’яни й тисячі громадян починають 
чхати, кашляти й задихатись. Через кілька 
місяців проблема поступово згасає і про-
блема алергійних захворювань опиняється 
десь на периферії нашої медицини. 

Однак далеко не все так 
просто й однозначно, і суть 
алергології, як виявляєть-
ся, не лише зводиться до 
питань боротьби з амб-
розією. Оскільки алергій-
ні захворювання можуть 
бути спровоковані різними 
факторами навколишнього 
середовища – пилком рос-
лин, побутовим оточен-
ням, харчами, медикамен-
тами, укусами комах...

 – Найбільш поширеним 
фактором розвитку алер-
гійних захворювань вважа-
ється спадковість, яка може 
призвести до недуги, – пояс-
нює лікар-алерголог вищої 
категорії, завідуючий місь-
ким алергологічним цен-
тром 11 міськлікарні Гри-
горій Бень. – Але не зовсім 
обов’язково. Алергізація 
людини виникає протягом 
усього життя, переважно в 
дитячому та молодому віці. 
У порівнянні зі спадковими 
факторами велике значення 
має вплив навколишньо-
го середовища, зокрема за-
бруднення атмосферного 
повітря, грунту, надр, води, 
житла. Під дією токсичних 
хімічних елементів, котри-
ми забруднене атмосферне 
повітря великих промисло-
вих регіонів, підсилюються 
алергійні властивості пилку 
рослин, домашнього пилу.

До речі, пилковим алер-
гійним ринітом хворіють 
від 3 до 20 відсотків дорос-
лого населення в різних кра-
їнах (а розповсюдженість 

полінозу в Дніпропетров-
ській області за останнє 
десятиріччя збільшилась 
майже в чотири рази). Сен-
сибілізація до алергенів тва-
рин, найчастіше у шерсті 
котів та собак, коливається 
від 1-4 процентів у дорос-
лих. У дітей цей показник 
– удвічі більший. Пацієнти, 
які страждають алергійним 
ринітом, утричі більше ма-
ють ризик підхопити брон-
хіальну астму в порівнян-
ні зі здоровими людьми. 
Алергійний риніт передує 
формуванню бронхіальної 
астми.

Центр, де вам  
прийдуть  
на допомогу

Усе більш актуальною 
стає проблема алергії на 
харчові продукти, що 
пов’язане сьогодні з ши-
роким використанням хі-
мічних харчових домішок 
– консервантів, барвників, 
ароматизаторів. Зростає 
кількість побічних реакцій, 
у тому числі алергійних, при 
медикаментозному лікуван-
ні. І це пояснюється часто 
необґрунтованим застосу-
ванням ліків. Таким чином, 
високий рівень розповсю-
дженості, негативний вплив 
на якість життя надають 
проблемі алергійних захво-
рювань серйозного медико-
соціального значення.

Що ж тоді може проти-
ставити всьому цьому су-

часна медицина? Як висло-
вився один із засновників 
алергології А. Адо, «алер-
голог – це лікар, який діа-
гностує й лікує в основно-
му алергенами». Такі лікарі 
в нашому місті є. Міський 
алергологічний центр у 
Кривому Розі був відкри-
тий у 1971 році, ініціато-
ром його появи стала Лідія 
Василівна Коляда. Заслу-
жений лікар України, вона 
й донині трудиться на бла-
го здоров’я криворіжців. 
Окрім консультативного 
кабінету, в центрі є стаці-
онар на 20 ліжок (анало-
гічний розміщений лише в 
Дніпропетровську), відді-
лення спелеотерапії. Усьо-
го на Дніпропетровщині 
трудиться 14 алергологів-
терапевтів, у нашому місті 
– двоє.

Перевірений  
століттям...

Доказові наукові дослі-
дження останнього деся-
тиліття показали наступне: 
ефективна СІТ призводить 
до зниження чутливості 
хворого до алергену і зник-
нення або зменшення клі-
нічних проявів, зниження 
потреби в ліках. СІТ також 
високоефективна при алер-
гійних сезонних і щорічних 
ринітах, алергійній брон-

хіальній астмі. Позитив-
ний ефект від специфічної 
імунотерапії зберігається 
на тривалий період. Макси-
мальна лікувальна дія СІТ 

досягається при завершенні 
повторних (3-5) курсів ліку-
вання. Але може проявля-
тися і після першого курсу.

Варто зазначити, що 
Україна, на відміну від біль-
шості країн світу, корис-
тується власними (тобто 
високоспецифічними) алер-
генами. Їх асортимент (а це 
понад 180 алергенів та їх ак-
сесуарів виробництва він-
ницького ТОВ «Імунолог») 
повністю задовольняє по-
треби вітчизняних алерго-
логів. А низка ноу-хау вза-
галі не має аналогів у світі. 
Між іншим, дослідження 
довели більшу ефективність 
вітчизняних препаратів-
алергенів, ніж алергенів з 
Росії, Словаччини. Розро-
блена і апробована вітчиз-
няна технологія СІТ (парен-
теральним і пероральним 
методами (а останній поки 
що не має аналогів у світі) 
дозволяє досягати високих 
клінічних результатів при 
лікуванні полінозу, алергій-
ного риніту та бронхіальної 
астми.

Переваги  
вітчизняних  
алергенів

На повагу заслуговує той 
факт, що за період від по-
чатку появи вітчизняних 

алергенів на ринку (з 1994 
по 2010 роки) об’єм засто-
сування вітчизняних алер-
генів зріс у більш ніж 20 ра-
зів. Тільки в 2010 році ними 

обстежувались і лікувалися 
близько 105 тисяч україн-
ців.

У криворізьких алерголо-
гів діагностика й лікування 
вітчизняними алергенами 
завжди були пріоритет-
ними. Щорічно за останні 
роки проходять лікування 
методом СІТ близько 120-
150 тисяч хворих алергій-
ним ринітом, полінозом, 
бронхіальною астмою. По-
зитивний ефект від ліку-
вання досягається у 80-90 
процентів пацієнтів. При 
цьому скорочуються стро-
ки загострення, суттєво 
знижується потреба в ме-
дикаментах, зберігається 
працездатність, хвороба 
не переходить у більш 
важкі форми.

Зараз застосовуєть-
ся в основному перо-
ральний метод СІТ. 
Тобто хворий роз-
смоктує в роті солод-
кі драже, котрі мають 
активну речовину. Усе 
це – за певною схемою. Її 
алерголог добирає інди-
відуально. Лікуван-
ня проводиться поза 
періодом загострен-
ня, зазвичай амбула-
торно за регулярного 
контролю медика. До речі, 
переважна кількість хворих 
або не знає про існування 
спеціалізованої алергологіч-
ної допомоги, або не бажає 

її отримувати. Через, так би 
мовити, несерйозність (на 
їхній погляд). Часто-гус-
то лікарі первинної ланки 
також не знають можли-
востей алергології і не під-
казують хворим шляхів ви-
рішення цих проблем. Тому 
нагадуємо: міський алерго-
центр (11 міськлікарня, вул. 
Добролюбова, 6, тел. 406-49-
96) готовий набагато більше 
допомагати криворіжцям, 
ніж зараз. Сподіваємося, що 
створення Центрів первин-
ної медико-соціальної допо-
моги й розширення мережі 
сімейних лікарів збільшить 
доступність спеціалізованої 
алергологічної меддопомоги 
мешканцям нашого міста.

Підготував Віталій ТКАЧуК. 

Григорій Бень.

У центрі надається консультативно-лікувальна допомога 
криворіжцям і мешканцям найближчих районів. В  «арсена-
лі» алергологів є унікальний метод лікування – специфічна 
імунотерапія (СІТ). Він уже перевірений століттям – торік від-
значалось 100-річчя першого опису застосування специфічної 
імунотерапії при сезонному риніті.

В «арсеналі» алергологів  
унікальний метод – СІТ
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Нових надходжень 
з археології 2008-
2011 років, пре-

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

1932-1933 роках: 
хронологічний по-
кажчик», з нагоди 
237-ї річниці від 

дня заснування мі-
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Мир 
моими 

глазами»
Виставка робіт 
образотворчого 
мистецтва Надії 

Балабаєвої.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

«Натхнення 
творчі 

пошуки»
роботи 

студентів КДПУ 
факультету 
мистецтв.

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.

«Рідне 
Криворіжжя»
Персональна ви-
ставка художніх 
робіт криворізь-
кого художника 
Олега Фатченка 

з нагоди 
237-ї річниці від 
дня заснування 

міста.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

g Кіно

g вистави g флешмоб

g вечірки g Концерт

Виставка
Загальномісь-
ка виставка 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Мадагас-
кар-3»  

3D
Анімаційна  

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», 

«Олімп».
«Прометей» 

3D
Жахи, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Диктатор»
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«люди 
в чорному» 

3D
Комедія, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Білосніжка  
та 

мисливець»
Бойовик, 

драма, пригоди, 
фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс» 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74, 
«Одеса-кіно», 

тел.: 493-09-09, 
«Олімп», 

тел.: 440-07-77. 

«Малоросійський 
каламбур»
Вистава.

Криворізький 
міський театр драми 
та музичної комедії 

ім. Тараса Шевченка, 
тел.: 92-33-00, 

16 червня о 17.00.

«федір-коваль 
та баба Яга»

Дитяча вистава.
Криворізький 

міський театр драми 
та музичної комедії 

ім. Тараса Шевченка,  
17 червня об 11.00.

«летюча 
миша»
Вистава.

Криворізький 
міський театр драми 
та музичної комедії 

ім. Тараса Шевченка,  
17 червня о 17.00.

Небесний 
флешмоб

разом з ліхтари-
ком можна за-
гадати бажання 
або відпустити 

негативні емоції.
Сонячна галерея, 

15 червня  
20.30 – 22.00.

«Білосніжка  
та гноми»
Вистава.

Криворізький 
ляльковий театр, 

тел.: 26-61-45, 
16 червня 

об 11.00 та о 12.30.

«Повір у мрію»
Вистава. 

Закриття 34-го 
театрального 

сезону.
Криворізький 

ляльковий театр, 
17 червня 

об 11.00 та о 12.30.

g виставки

Персональна 
виставка

художніх робіт 
криворізького 
художника Фе-
дора росомахи 
з нагоди 237-ї 
річниці від дня 

заснування 
міста.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка
графіки та 

екслібрисів Бо-
риса Куновсь-
кого з нагоди 

85-ї річниці від 
дня народжен-
ня та 10-річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Night Hits
Каждое 

воскресенье 
в ноч-

ном клубе 
«FORSAGE» 
проводится 
вечерин-
ка «Night 

Hits». Вход 
– свободный.

Клуб: 
«FORSAGE», 
ул. Ватутина, 

31д. 
Тел.: 097-596-

46-53, 
17 июня 

с 21.00 до 05.00.

Неформат 
Party

Ночной клуб 
«Феникс» 
приглаша-
ет вас на 

«Неформат 
Party». Всю 
ночь - вход 
свободный!

Клуб: 
«Феникс», 

ул. Спасская, 19. 
Тел.: 65-70-72, 
097-951-17-31, 

17 июня 
с 21.00  

до 05.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресенье 
ночной клуб 

«Shelter» 
приглашает 

на вече-
ринку под 
названием 
День «Ж».

Клуб: 
«Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-
928-27-66, 
17 июня 
с 21.00  

до 05.00.

Афіша

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

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

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна,  

Ю. Панкратова.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел. 35-13-66.

«Зимовий 
Крим»

Фотовиставка 
Андрія Соловйова.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

грає дитячий 
духовий оркестр 

музичної школи № 4
Площа біля міського ака-
демічного театру драми 

та музичної комедії імені 
Тараса Шевченка,  
16 червня о 18.00.

грає муніципальний  
духовий оркестр

 Площа біля виконкому Інгулецької 
районної у місті ради пр. Південний,  

17 червня о 17.00.
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Продаю

Куплю

Послуги

Реклама. Оголошення

Різне

Загублене

Вітаємо!

12 июня – юбилей у прекрасной женщины,  
талантливого и всегда в творческом поиске Учителя

Переволоки Евгении Ивановны!
Вас с праздником чудесным поздравляем.
Благодарим за сердца доброту.
Пусть каждый шаг везенье озаряет,
Пусть дарит мир любовь и красоту.
Сегодня Вам желаем от души:
Пусть окружат улыбки и подарки,
Пусть к Вам удача золотая поспешит,
Наполнит Вас весельем, светом ярким!
Пусть будут долгие богатые года,
А настроенье – легким, словно бриз!
Пусть щедрая волшебница – судьба
Исполнит с радостью любой каприз!

С уважением ваши выпускники СШ № 87.

Агранович  
Александру Степановну

поздравляем с 75-летием!
Вы жизнь прожили щедро, не жалея.
Примите же от нас в день юбилея

Подарки, пожеланья и цветы.
Как символ Вашей дивной красоты,
Желают внуки Вам, желают дети
Быть самою счастливою на свете,

Жить долго-долго не старея,
Столетнего дождаться юбилея.

Дети, внуки,  
правнук Кирилл.

Хочется сердечно поздравить  
в честь Дня медицинского работника: 

Третьякова александра ивановича – психиатра, Мартынцеву нину 
анатольевну – психиатра, коляду лидию васильевну – аллерголога, 

Ушака леонида павловича – зубопротезиста стоматологической по-
ликлиники № 5, Сухинину Татьяну Трофимовну – медсестру (пенсионерку), 

высыпкову анну николаевну – медсестру (пенсионерку) 
и пожелать всем счастья, здоровья, добра и Божьих благословений!
Пусть любовь Господа наполнит Ваши сердца, приносит радость и истинную 

веру, которая поможет преодолеть трудности и разочарования. Ее получает 
тот, кто просит, находит тот, кто ищет, если желает этого всем сердцем.

Плюта Раиса Александровна.

Адміністрація та батьки вихованців  
дошкільного навчального закладу № 33

висловлюють велику подяку 
депутату Криворізької міської ради від 

Партії Регіонів, начальнику територіального 
управління Держгірпромнагляду 

Чередниченку  
Олегу Євгеновичу 

за допомогу в установленні огорожі  
території закладу, проведенні ремонту  

покрівлі даху групи  
та реконструкції тіньових навісів.

Колектив дитячого закладу № 33 бажає 
Вам здоров’я та подальших успіхів.

Тищенко Веру Петровну  
и Бориса Тимофеевича

поздравляем с золотой свадьбой  
17 июня 2012 г.

№ 657. Терміново 1-кімн. квар-
тиру в р-ні «Сучасника», 1 поверх, 
без посередників. Тел. 067-7926646, 
050-4586988.

№ 491. Дачу: 3 этажа, деревья, 
кустарники, полив, 8,5 соток огоро-
да. Тел. 050-2826045.

№ 445. ЛІС, ДОШКУ, БРУС. Тел. 
098-4626411.

№ 624. СеНО-РАЗНОТРАВие.  
Тел. 096-4930991, Василий Серге-
евич.

№ 641. Вулик з бджолосім’єю, 
ящики 5-8-рамкові, рамки-суші із 
дротом, матковий інкубатор. Тел. 
27-25-12, 096-2985059.

№ 748. Щенка породы Чихуахуа, 
девочка, 4 месяца. Тел. 098-5612947, 
067-7503114.

№ 626. Або куплю комп’ютер, мо-
нітор. Запис з касет на DVD. Про-

даж, ремонт пультів. 2-ядровий 
системник від 900 грн. Соцмісто, 
магазин «Килими». Тел. 401-33-74, 
067-5980996.

№ 668. Прибор для нормализа-
ции давления. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 095-5400684, 098-2752496.

№ 726. Терміново гараж на Заріч-
ному в кооперативі «Звездный» (в 
центрі) по вул. Академіка Корольо-
ва. Тел. 096-1197508.

№ 420. Старі неробочі ТВ (лам-
пові) – 20-60 грн.; холодильники 
– 30-60 грн.; газ. колонки – 100-
150 грн.; пральні машинки – 20-50 
грн.; ванни чавунні – 100-120 грн.; 
батареї, 1 секція – 12 грн.; метал. 
мотлох, брухт чорних металів. Тел. 
097-6189585 (передзвоню).

№ 744. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объек-
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, лю-
стры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио 
до 1955 г. Нивелир, теодолит. 
Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 745. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 1200 грн., «горизонт» 
– 550 грн., «Ленинград» – 300 
грн., «Спорт» – 3000 грн., «Спут-
ник» – 300 грн., «геодезия» – 
2000 грн., «Репортер» – 1500 
грн.,  «Киев-88» – 500 грн., «Лей-
ка» – 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., «Ка-
лейнар-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.

№ 656. КУПиМО МеТАЛОПРО-
КАТ Б/У. Тел. 098-4231118.

№ 421. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. По-
резка, погрузка, самовывоз. Тел. 
097-6189585 (перезвоню).

№ 680. ВАЗ 2101-099, «Славу-
ту», «Таврію», «Ланос», СЕНС, «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

№ 444. АВТО ІНОМАРКУ, ВІТ-
ЧиЗНЯНУ У БУДь-ЯКОМУ СТАНІ. 
Тел. 401-12-81, 098-4626411.

№ 610. Любое авто 
на выгодных услови-
ях. Возможен выкуп из 
кредита. Порядочность 
гарантирую. Тел. 067-5392676.

№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 695. Коттедж или ½ коттеджа в 
р-не «Прудов», ХХ Партсъезда. Тел. 
067-9388941, 50-31-91.

№ 731. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «По-
четный...», «Заслуженный...», 
«Отличный…», «Отличник...», 
«Ударный...», «Ударник...». На-
грады царской России. Удосто-
верения к медалям, знакам, 
грамоты и благодарности. ико-
ны, монеты, статуэтки, столо-
вое серебро, картины, портси-
гары, самовары  и мн. др. Тел. 
408-16-68, 067-5641655.

№ 732. Атестат НР 29341302 та до-
даток 12 АП 745592, видані серед-
ньою загальноосвітньою школою 
№ 8 у червні 2006 р. на ім’я Чікільо-
ва Антона Вадимовича, вважати не-
дійсним.

№ 733. Договір купівлі-продажу 
АВР № 904221 від 10.04.2001 р. на 
ім’я Шиш Віктора Васильовича вва-
жати недійсним.

№ 746. Посвідчення учасника 
ліквідації аварії на ЧАЕС 3 категорії  
№ 138438 на ім’я Макаренка Васи-
ля Олександровича вважати недій-
сним.

• побутова техніка
№ 15. РеМОНТ ХОЛОДиЛьНи-

КІВ. Гума. Будинок «Ремпобуттехні-
ка», пр. Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 
401-50-38, 067-5993757. Професіо-
налізм.

№ 681. РеМОНТ ХОЛОДиЛь-
НиКІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РеМОНТ ХОЛОДиЛьНи-
КІВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
401-02-85, 097-7795606. Дешево.

№ 611. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільню-
вальної гуми. Тел. 401-23-92, 067-
9678246, 28-28-72.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 687. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 709. Ремонт ПРАЛьНиХ МА-
ШиН, МІКРОХВиЛьОВОК, ТV, КОФе-
МАШиН, БОйЛеРІВ. Тел. 440-18-10.

№ 575. РеМОНТ СТиРАЛь-
НЫХ МАШиН, холодильников, 
микроволно-
вых печей, ТV, 
аудио-видео, 
бойлеров. Ул. 
Мелешкина, 5, 
тел. 64-63-41, 
067-8473290, 
066-9526877.

• пам’ятники
№ 710. ПАМЯТНиКи. Пл. АРТе-

МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. АРТеМА, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 343. Гранит (каталог – более 
90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, 
скамейки. Укладка плит-
ки недорого и качествен-
но. Тел. 440-50-39, 401-
17-82, 098-1229633, ул. 
Телевизионная, 1а.

№ 711. ПАМЯТНиКи. НиКОЛА-
еВСКОе ШОССе, 21. Тел. 401-42-
51. РАСПРОДАЖА! АКЦиОННЫе 
ЦеНЫ! КОЛиЧеСТВО ОБРАЗЦОВ 
ОгРАНиЧеНО.

• металеві двері

№ 734. Металеві двері, грати, 
огорожки, ворота, огородження 
та ін. конструкції. Тел. 401-07-97, 
096-5376655.

• меблі

№ 735. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 700. ПеРеТЯгУВАННЯ і Ви-
гОТОВЛеННЯ М’ЯКиХ МеБЛІВ. 
РОЗСТРОЧКА на 10 міс., ПеНСІО-
НеРАМ ЗНиЖКА. ВеЛиКий ВиБІР 
ТКАНиН. Тел. 410-12-88.

№ 648. Ремонт любой мебели: 
шкаф, кровать, кресло, диван, мяг-
кий уголок. Реставрация стульев. 
Тел. 410-31-54, 097-3853008.

 • інше

№ 676. РеМОНТ КВАРТиР. Гіп-
сокартон, шпаклівка, пофарбуван-
ня, шпалери, ламінат, сантехніка, 
утеплення стін, вирівнювання під-
логи, кахель, утеплення балконів і 
відкосів, МДФ і пластик. Тел. 096-
8071366.

№ 683. РеМОНТ КВАРТиР. Гип-
сокартон, шпаклевка, покраска, 
обои, электрика, сантехника, уте-
пление балконов, МДФ, пластик. 
Тел. 401-05-73, 097-7050386.

№ 727. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, счетчиков тепла, 
воды; госповерка, замена труб. Тел. 
66-05-47, 098-4842663.

№ 713. КРОВЛЯ КРЫШ! Фасад-
ные работы: ОТДеЛКА, ПОКРА-
СКА, УТеПЛеНие. Доставка мате-
риалов. СКиДКи! Тел. 401-32-33, 
097-3165445.

№ 722. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка дверей, лоджий, 
балконов пластиком. Тел. 401-35-
15, 098-2413969.

№ 736. Замена и установка! Стоя-
ков, отопления, канализации и др. 
Тел. 097-2402266.

№ 684. КОНДиЦиОНеРЫ. Про-
дажа, установка, заправка, чистка. 
Ремонт крупнобытовой техники 
(кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины-автомат). 
Тел. 096-3769318, 401-54-59.

№ 698. Спил деревьев бензопила-
ми (с автовышкой). Порезка, вывоз, 
корчевка. Продаю дрова круглого-
дично. Тел. 098-6929955.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. 
Св. № 617 від 11.02.2011 р. Тел. 
401-68-86, 091-3256886.

№ 203. АДВОКАТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кіноте-
атру «Юність»). Св. № 420. Тел. 401-
32-75, 050-5600358.

№ 482. Адвокат: юридична до-
помога на площі Визволення. 
Дзвоніть: 401-04-34, 097-0444425. 
Свід. 2254.

№ 737. Курси перукар-універ-
сал. Тел. 096-6699770.

№ 684. ПОКУПАеМ МеТАЛЛО-
ЛОМ. ПОгРУЗКА, ПОРеЗКА, 
ВЫВОЗ. КУПЛЮ гАЗ. КОЛОНКи, 
АККУМУЛЯТОРЫ б/у. Тел. 098-
0388171. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 685. КУПЛЮ гАРАЖ МеТА-

ЛеВий, АБО КАПІТАЛьНий у КО-
ОПеРАТиВІ. Тел. 401-39-19, 098-
5469967.

№ 686. Київський лікар психоте-
рапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із за-
пою, зменшує зайву вагу,  лікує ену-
рез, заїкання, гіпертонію, невроз. 
Прийоми: 16, 17, 18, 30 червня, 1, 
2, 14, 15, 16 липня 2012 р. Тел. 401-
25-42, 401-20-19, 067-7992465. (Ліц. 
МОЗУ № 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 742. Київський лікар-психо-
терапевт гАЛиНОВСьКий В.М. 
лікує за один сеанс алкоголізм, 
тютюнопаління, ожиріння. Після 
сеансу 6 місяців гарантовано об-
слуговування безплатно. Прийом 
29 червня 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.

№ 687. ПРиеМ ВРАЧА-ЭНДО-
КРиНОЛОгА 1 КАТегОРии РАХ-
МАН А.М. в ЭНДОКРиНОЛОгиЧе-
СКОй АПТеКе по ул. ПУШКиНА, 
14. Лиц. АВ 431404 от 2.10.08. Тел. 
493-80-46, 493-80-47.

№ 680. КРиВОРІЗьКА СПеЦІА-
ЛІЗОВАНА ЗАгАЛьНООСВІТНЯ 
ШКОЛА № 20 ОгОЛОШУЄ ДОДАТ-
КОВий НАБІР МАйБУТНІХ ПеР-
ШОКЛАСНиКІВ. Довідки за тел. 90-
27-73.

№ 737. Курси кравця одягу. Тел. 
067-5691471.

№ 689. Требуется оператор на те-
лефон, 2300 грн. Тел. 097-3052016.

№ 661. Требуется зам. директо-
ра, сотрудники. Обучение бесплат-
но. Оплата 1799-2539 грн. Тел. 096-
5541400.

№ 662. Требуется администратор, 
менеджер. Доход от 1069 грн. до 
7906 грн. Совмещение, гибкий гра-
фик, соц. пакет, карьера. Тел. 098-
4966343.

№ 663. Требуются менеджеры. 
Ведение деловых переговоров, от-
четности. Можно без опыта работы. 
Обучу сама, карьерный рост, доход 
2137 – 9741 грн. Тел. 098-4966373.

№ 637. Требуется личный ас-
систент руководителя. Тел. 097-
3570757.

№ 664. Требуется диспетчер на 
телефон. Прием входящих звон-
ков, заполнение заявок. Можно без 
опыта работы, обучу сама. Доход 
1981 – 3745 грн. Тел. 097-5785005.

№ 669. Требуется сотрудник с тех. 
образованием. Тел. 095-5400684, 
098-2752496.

№ 666. Срочно требуются сотруд-
ники для работы в офисном склад-
ском помещении. Оформление 
документов, ответственность, ста-
бильный заработок. Тел. 097-5604805, 
067-1508174.

№ 667. У зв’язку з розширенням 
філіалу, для роботи в офісі терміново 
потрібні працівники. Готовність постій-
но вчитися та удосконалювати свої на-
вички. Тел. 067-1508174.

№ 738. Штат сотрудников, более 7 
вакансий. Договорный отдел. Перспек-
тива дохода более 4500. Возможно сов-
мещение, бесплатная подготовка. Тел. 
098-2077499.

№ 741. Требуется диспетчер, охран-
ник, трудоустройство официальное. 
Тел. 066-9174961.

№ 717. Требуется помощник бухгал-
тера на первичную документацию. Тел. 
063-3624652.

№ 718. Требуется дежурный админи-
стратор, муж./жен., с 9.00 до 17.00, суб. 
и воскр. – выходной. Тел. 063-2418758.

№ 719. ТРеБУеТСЯ ОФиС-КОНСУЛь-
ТАНТ. ВХОДЯЩие ЗВОНКи, ВеДеНие 
ДеЛОВЫХ ПеРегОВОРОВ. ДОХОД РАС-
ТУЩий. ОБУЧеНие. Тел. 067-5865108.

№ 740. Загублений студентський 
квиток ККНАУ (кол. КРАУСС), курсанта 
Посмашного Віктора, 1-085 групи. Про-
хання, хто знайшов, звертатися за тел. 
097-9785290.

№ 743. 15.06.2012 р. о 16.00 в муні-
ципальному центрі послуг м. Кривого 
Рогу за адресою: пл. Радянська, 1, від-
будуться чергові збори міської галузе-
вої ради підприємців з питань діяль-
ності готелів, надання індивідуальних 
послуг. Запрошуються суб’єкти госпо-
дарювання – члени галузевої ради та 
всі зацікавлені підприємці. Тел. для 
довідок 409-42-77.

№ 257. ТРеБУЮТСЯ НА ПОСТОЯН-
НУЮ РАБОТУ СОТРУДНиКи С ОБРА-
ЗОВАНиеМ МеНеДЖеРА, ЭКОНО-
МиСТА. МОЖНО БеЗ О/Р. ВЫСОКАЯ 
ОПЛАТА. Тел. 050-8773328,  067-3079789.

№ 257а. ТРеБУЮТСЯ В ОФиСНЫй 
ЦеНТР СОТРУДНиКи НА РАЗЛиЧ-
НЫе ВАКАНСии. МОЖНО БеЗ О/Р. 
КАРьеРА. ВЫСОКАЯ ОПЛАТА. Тел. 
050-8773328,  067-3079789.

Вместе Вы полсотни лет,
И семьи прекрасней нет!
Скажем прямо, без похвал:
Ваша пара – идеал!
Счастливы в семье своей,
Воспитали дочерей,

И внученьки выросли
В Вашей ласке и любви!
Вам желаем жить без бед
Еще много-много лет,
Счастье на двоих делить
И, как в юности, любить!

От детей и внуков.
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Калейдоскоп

g Гороскоп
на 18-24 червня
Овен (21.03-20.04)

Найважливiшi справи плануйте на 
буднi. На перший план на цьому тижнi 
вийдуть сiмейнi та побутовi клопоти. 
Вихiднi обiцяють бути яскравими, не 
проґавте момент потiшити близьких 
подарунками.
Телець (21.04-21.05)

Уже з понедiлка у вас з’явиться ба-
жання щось змiнити. У роботi перш 
нiж починати щось нове, треба за-
вершити старi справи. Варто також 
вiдкласти вирiшення важливих пи-
тань. Вихiднi – чудовий час для 
зустрiчi з друзями.
Близнюки (22.05-21.06)

У вас буде привiд вiдчути себе су-
пергероєм – треба допомогти оточу-
ючим або розрулити на роботi склад-
ну ситуацiю. Словом, тримайтеся! 
Наприкiнцi тижня побалуйте себе чи-
мось приємним.
Рак (22.06-23.07)

Найцiкавiшою буде перша поло-
вина тижня: у цей час на вас чека-
ють дивнi повороти долi. Вашi плани 
рiзко змiняться. Дiйте згiдно з обста-
винами. Вихiднi присвятiть родинно-
му вiдпочинку.
лев (24.07-23.08)

Не витрачайте марно сили, нама-
гаючись зробити бiльше, нiж може-
те. Трудовi подвиги нiхто не оцiнить. 
Друзi та знайомi можуть пiдказати 
вам цiкавi iдеї i дати кориснi поради.
Діва (24.08-23.09)

Найактивнiшою буде друга по-
ловина тижня. За необхiдностi ви 
зумiєте показати себе у вигiдному 
свiтлi. Чудовий перiод для завершен-
ня давнiх справ, вам треба нарештi 
розставити всi крапки над «i».
Терези (24.09-23.10)

Цей тиждень сприятливий для 
дiлової активностi, вам удасть-
ся вирiшити питання, якi здавали-
ся «замороженими». У вихiднi варто 
уникати екстремальних розваг.
Скорпіон (24.10-22.11)

Не забувайте, що iнiцiатива буває по-
карана, тому не рвiться на передову. Це 
стосується як сiмейного життя, так i ро-
боти. Наприкiнцi тижня напругу допо-
може зняти активний вiдпочинок.
Стрілець (23.11-21.12)

Вас, вiрогiдно, потягне на подвиги, 
але не поспiшайте спалювати мости, 
якщо, наприклад, вирiшите змiнити 
роботу. В усьому дiйте поступово, не 
рубiть з плеча. Не вiдмовляйтеся вiд 
сторонньої допомоги.
Козеріг (22.12-20.01)

Незважаючи, що основнi подiї сто-
суватимуться особистих справ i роди-
ни, не забувайте i про роботу. Тактика 
«на авось» – не кращий вибiр, зiрки 
закликають вас до активних дiй.
Водолій (21.01-19.02)

Тиждень буде доволi насиченим, 
тож сумувати вам буде нiколи. Але 
берiться лише за те, що добре зна-
йоме, iнакше ризикуєте нароби-
ти помилок. Наприкiнцi тижня вам 
вдасться втiлити давню мрiю або 
вiдкрити для себе нове захоплення.
Риби (20.02-20.03)

Ідеальна сфера застосування сил 
– ваша оселя та iнтер’єр. Це i корис-
не, i захопливе заняття. Не плануй-
те нiчого нового, зокрема це стосуєть-
ся фiнансових справ. Не берiть близько 
до серця те, що вiдбувається на роботi.

g До уваги 
споживачів!

Нові  
послуги:
«Розміщення реклами  
у відділеннях  
поштового зв’язку»

У 120 відділеннях поштово-
го зв’язку м. Кривого Рогу, Кри-
ворізького, Широківського та Со-
фіївського районів «Укрпошти» 
можна розмістити рекламу фор-
мату А-2, А-3, А-4, А-5 із зазначен-
ням терміну дії.

З нами співпрацюють тисячі.
Скористайтеся новою послугою 

і не пожалкуєте!
«Безадресна  
доставка реклами»

До ваших послуг розгалуже-
на мережа відділень поштового 
зв’язку. Листоноші, які працюють 
у них, доставлять вашу інформа-
цію кожному мешканцю міста та 
3-х сільських районів.
«Кур’єрська доставка  
в межах України»

Якщо вам потрібно терміно-
во доставити по Україні ділові па-
пери, пакети, подарунки – до ва-
ших послуг «Кур’єрська доставка». 
Ваша кореспонденція буде достав-
лена швидко та якісно.

Ми готові з вами  співпрацювати, 
надати будь-яку послугу.

Детальну інформацію  
можна отримати за тел. 92-30-37.

Поштамт –  
центр поштового зв’язку №2.

g на міському поштамті

Свято для передплатника
нещодавно в приміщенні Криворізького 
поштамту відбувся День передплатника. 
всі бажаючі отримувати свої улюблені ви-
дання ознайомлювалися зі стендом «Пе-
редплата-2012», листівками, каталогами. 

Тут же, на місці, пе-
редплачували потрібні 
газети й журнали. На всі 
запитання, що виника-
ли, відповідала началь-
ник дільниці передпла-
ти Наталя Гнєздилова. А 
найактивніший учасник 
наприкінці заходу одер-
жав приз.

Оформлювалась пе-
редплата і на «Червоний 
гірник» – на ІІ півріч-
чя 2012 року. Ще б пак: 
адже вона дає можли-
вість не тільки дізнатися 
зі шпальт «ЧГ» про опе-
ративні новини та одер-
жати інформацію про 
різноманітні події, а й 

виграти суперподарунок 
– 2 путівки у Ворохту!

До речі, наступний 
День передплатника від-
будеться на поштамті 21 

червня об 11 годині. А 
ми ще раз нагадуємо на-
шим читачам, що перед-
плата на «Червоний гір-
ник» – триває.

наталія ЗАвАЛьнюК.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Компетентний співрозмовник

Три десятки  
містечок  
цікавого дозвілля

У Саксаганському районі 
проживає близько 20 тисяч ді-
тей, які прославляють свій ра-
йон та Кривий Ріг, досягаючи 
значних вершин у науковій, 
творчій та спортивній роботі. 

Завдяки плідній співпраці ви-
конкому та депутатського корпу-
су Саксаганської районної у міс-
ті ради, керівників підприємств, 
установ і організацій діти району 
мають змогу повноцінно відпочи-
вати та оздоровлюватись в літній 
період у дитячих оздоровчих та-
борах «Слава» та «Сонячний».

А ще цього року в Саксагансько-
му районі готові прийняти дітей 
майже три десятки пришкільних 
таборів відпочинку.

п’ята медаль  
Сергія Афоніна

Голова Саксаганської райра-
ди Валерій Беззубченко вру-
чив у святковій обстановці 
мешканцю району С. І. Афо-
ніну відзнаку Дніпропетров-
ської обласної державної ад-
міністрації – пам’ятну медаль 
«За вагомий внесок у розвиток 
Дніпропетровської області». 

Побажав ветерану міцного 
здоров’я, бадьорості духу, благопо-
луччя, довгих і мирних років життя.

Сергій Іванович - інвалід Вели-
кої Вітчизняної війни ІІ групи. Під 
час війни перебував в окупації до 
1944 року. У квітні 1944 року всту-
пив до лав Збройних сил рядовим. 
У грудні 1944 року після закінчен-
ня курсів був направлений до міста 
Мурманська на Північноморський 
флот, де прослужив до 1951 року.

Після демобілізації переїхав до 
Львівської області. З 1951 року до 
1971 року після закінчення юри-
дичної академії працював в орга-
нах внутрішніх справ. У 1971 році 
переїхав до міста Кривого Рогу, 
працював старшим уповноваже-
ним карного розшуку Криворізь-
кого управління внутрішніх справ, 
звідки вийшов на пенсію в 1976 
році. Має медалі «За мужність», 
«За доблестный труд», «50-летие 
советской милиции», «20 лет без-
упречной службы».

про борги  
за житлово- 
комунальні  
послуги

Станом на кінець травня за-
боргованість мешканців райо-
ну за житлово-комунальні по-
слуги перед комунальним під-
приємством «Житлово-експлуа-
таційна організація № 35» 
складає 19267,2 тисячі гривень.

З метою зменшення заборгова-
ності населення району за спожи-
ті житлово-комунальні послуги з 
початку поточного року проведе-
но понад 50 сходів з мешканця-
ми житлових будинків, які зна-
ходяться в межах обслуговуван-
ня комунального підприємства, 
за участю спеціалістів райвикон-
кому, представників підприємств 
– надавачів житлово-комуналь-
них послуг.

З початку 2012 року КП «ЖЕО 
№ 35» до Саксаганського районно-
го суду подано 505 позовних заяв 
на суму 1112,2 тисячі гривень. 

Микола КраМаренКо.

поштова скринька – для газети,  
а газета – для читача
розпочався червень, відтак до завершен-
ня передплатної кампанії на друге пів-
річчя нинішнього року лишилось не так 
уже й багато часу. За який треба встигнути 
оформити «Червоний гірник», зробити 
ксерокопію квитанції та надіслати або 
принести її до редакції газети, щоб взяти 
участь у черговому розіграші традиційної 
акції «Подарунки від «ЧГ».

– Оголошена редакці
єю акція для передплат
ників дещо активізувала 
хід передплатної кампа
нії, – говорить начальник 
Криворізького поштам-
ту – Центру поштового 
зв’язку №2 Тетяна Чер-
ненко. – Останнім часом 
кількість передплатних 
квитанцій зросла, і, спо
діваюсь, уже невдовзі ми 
побачимо справжній по
тік читачів, які воліють 
читати загальноміське 
видання. В усякому разі, 
пошта для цього зробить 
усе можливе.

Зокрема, й щодо по
штових скриньок у бу
динках, розтрощеність 
яких нерідко стає на за
ваді оформленню улю
блених часописів за пе
редплатою.

– Йдеться про ініціа-
тиву обласної ради?

– У тому числі. Нага
даю, що згідно з рішен
ням Дніпропетровської 
обласної ради місту ви
діляються певні кошти 
для оновлення пошто
вих скриньок криворіж
ців. Задля цього нашим 
підприємством прове
дена попередня робота з 
тим, аби з’ясувати, в яких 
багатоповерхівках стан 
скриньок найбільш пла
чевний, де вони ще наяв
ні, а де вже повністю роз
трощені. Також врахову
ється те, чи зачиняється 
під’їзд, наявність домо
фону в ньому тощо.

– Які результати дали 
ваші обстеження?

– Допоки, на першо
му етапі, йдеться про три 
міські райони – Тернів
ський, Жовтневий та Сак
саганський. Фахове об
стеження виявило, що у 
близько 15 тисячах осель 
поштові скриньки або 
повністю відсутні, або їх 
стан такий, що вони не
спроможні виконувати 
свою головну функцію – 
зберігати кореспонденцію 
та періодику отримувача.

– Отже, на першому 
етапі маємо близько 15 
тисяч скриньок, стан 
яких не відповідає вимо-
гам. Що їх очікує?

– Повна заміна, яка 
виконуватиметься бю
джетним коштом, завдя
ки чому встановлювати
муться нові «вандало
стійкі» абоншафи.

– А ключики до них?
– Передбачається розда

ча по два ключі на оселю.
– Уточню спеціально 

– для мешканця заміна 
буде безкоштовною?

– Саме так. Усі роботи 
виконуватимуться за бю
джетний кошт, тобто для 
мешканця вони будуть 
безкоштовні. А після за
вершення потрібних об
сягів саме жителі відпо
відатимуть за стан своїх 
поштових скриньок.

– Коли плануєте роз-
почати?

– Нині завершують
ся необхідні процедури, 
у тому числі й тендер
ні. Відтак, передбачаю, 
що вже найближчим ча
сом розпочнуться безпо
середні роботи по заміні.

– Отже, читачі мо-
жуть сподіватись, що 
їхня газета буде таки 
справді їхньою?

– Переконана, що так і 
буде вже буквально ось
ось. Тому читачі можуть 

оформлювати передпла
ту на відділеннях пошто
вого зв’язку й бути пев
ними, що їхні газети бу
дуть тільки їхніми.

Інакше кажучи, від нас 
– скринька, а від читача – 
оформлена передплата на 
газету.

– До речі, про пошти. 
Як проходить оголоше-
ний редакцією конкурс се-
ред відділень поштово-
го зв’язку? Відповідно до 
нього, нагадаємо, пере-
можці отримають гро-
шове заохочення від ре-
дакції за найбільшу кіль-
кість оформлених або-
нементів «ЧГ» на друге 
півріччя нинішнього року.

– Допоки в цьому кон
курсі кращими є 99, 103 
та 82 відділення пошто
вого зв’язку – Централь
ноМіський, Довгинців
ський і Тернівський ра
йони відповідно. Але це 
проміжні результати. По
переду ще майже місяць, 
упродовж якого ситуація 
вповні може змінитись. 
Тож боротьба ще триває.

Натомість хочу звер
нутись до керівників під
приємств, установ та ор

ганізацій з цікавою пропо
зицією. Якщо ви бажаєте 
оформити своїм праців
никам передплату на той 
же «Червоний гірник» у 
масовому порядку, то за 
деньдва до цього, ска
жімо напередодні видачі 
зарплати або авансу, зате
лефонуйте до дільниці пе
редплати поштамту за но
мером 924341 і запро
сіть наших представників. 
Вони виїдуть до вашо
го підприємства й на міс
ці оформлять передплату 
з видачею квитанцій. Еко
номія часу – навіч.

Якщо ж у звичайного 
передплатника немає змо
ги або того ж самого віль
ного часу, щоб побувати 
на пошті й оформити пе
редплатний абонемент, 
то він може зателефону
вати за цим же номером 
та обумовити час візи
ту листоноші. Вона при
йде й безпосередньо вдо
ма оформить абонемент.

Ці обидві послуги – 
безкоштовні, а вартість 
передплати при цьому 
залишається редакцій
ною, із збереженням усіх 
існуючих пільг. Тож про
шу користуватись такою 
нагодою.

– Не можу не спитати 
про вчасність достав-
ки «Червоного гірника», 
на яку все ще жаліються 
передплатники. Причо-
му, за їхніми словами, но-
мер за середу приносять 
більш-менш вчасно, а су-
ботній – із запізненням 
на кілька днів. Погодь-
тесь, це також нега-
тивно впливає на кіль-
кість передплатників.

– Повністю з вами згод
на. А тому кожного по
неділка з 14 до 15 години 
прошу звертатись щодо 
роботи поштової галузі 

регіону за номером 9230
40, коли проводжу гарячу 
лінію із споживачами по
штових послуг. Обіцяю, 
що всі висловлені скарги, 
зауваження й побажання 
обов’язково будуть вра
ховані в нашій подаль
шій роботі. Якщо ж у по
неділок подзвонити немає 
можливості, тоді пропо
ную звертатися в робочий 
час за такими мобільними 
номерами: 0674006706, 
0674002146, 06740067
15 – або за цією електро
нною адресою: kry.dp@
ukrposhta.com

Разом зробимо пошту 
кращою, від чого у вигра
ші будуть всі.

У рамках передплатної 
кампанії на друге півріч
чя нинішнього року «Чер
воний гірник» проводить 
уже традиційну акцію 
«Подарунки від «ЧГ».

Для участі в ній потрібно 
виконати тільки дві умови:

Мати оформлений пе
редплатний абонемент 
на «Червоний гірник» з 
липня по грудень 2012го 
включно або оформле
ний одразу на весь рік.

Принести в конверті 
або надіслати до редак
ції нашої газети – пр. Ме
талургів, 28, редакція га
зети «Червоний гірник», 
м. Кривий Ріг, 50050, з 
поміткою «На розіграш» 
– ксерокопію абонемен
та (прохання не плутати 
з квитанцією про перед
плату) з оформленою пе
редплатою щонайменше з 
липня по грудень 2012го 
включно або одразу на 
весь нинішній рік.

На вас чекають су-
перпризи – 2 путівки до 
карпатської Ворохти й 
дитяча путівка на Азов-
ське море, – а також інші 
подарунки.

Тетяна Черненко.

Криворізький поштамт запрошує оформити пе-
редплату на періодичні видання Дніпропетровської 
області, України, країн СНД і далекого зарубіжжя, 
міські та районні видання на ІІ півріччя 2012 року. 
передплату на періодичні видання можна оформи-
ти на півріччя, квартал або місяць у кожному відді-
ленні поштового зв’язку.

Строк проведення передплати на ІІ півріччя 2012 
року:
на видання за Каталогом зарубіжних країн 

карткової системи експедирування – до 6 червня;
на видання по Каталогу України – до 16 червня;
на видання Дніпропетровської області – до  

25 червня;
на міські та районні видання – до 28 червня.

Вартість передплати газети «Червоний 
гірник» (з урахуванням поштових послуг по 
доставці та прийому передплати):
Звичайна:
на 1 місяць – 13,52 грн., на 3 місяці – 39,96 грн., 
на півроку – 78,27 грн.
Пільгова (для інвалідів усіх груп і категорій, для чорно-
бильців, а також для учасників війни та пенсіонерів):
на 1 місяць – 12,52 грн., на 3 місяці – 36,96 грн., 
на півроку – 72,27 грн.
Відомча (для підприємств, установ та організацій):
на 1 місяць – 15,72 грн., на 3 місяці – 46,56 грн.,  
на півроку – 91,47 грн.
Телефони для довідок по передплаті:
міського поштамту – 92-43-41;
редакції «Червоного гірника» – 92-97-18.

✓  2 путівки у Ворохту
✓ дитяча путівка на азовське море

(Карпати)

Передплатіть газету та візьміть участь у традиційній акції

«ПодарунКи Від «ЧГ»
суПерПодарунКи

а також:
2 фотосесії 6 уЗд-обстежень 2 енциклопедії та інші.

g Передплата-2012

Із «гірничком» нас 
пов’язує давня дружба
із цими симпатичними жіночками ми зустрілись під 
час урочистостей на честь Міжнародного дня мед-
сестри, котрий відзначався нещодавно. Приємно, 
що під час спілкування виявилось: наші співбесід-
ниці добре знають червоногірничан, читають їхні 
публікації...

старша медсестра педіатричного 
відділення 8 міської клінічної лікарні 

Тетяна Яцун: 
«Із «Гірничком» у нас з чоловіком дав-

ня дружба. Обоє на керівних посадах, тож 
нам потрібно бути в курсі всіх подій, знати, 
що діється в місті. Газета подає сьогодні чи-
мало пізнавальної інформації. Зараз біль-
ше стало публікацій щодо реформування 
нашої медицини, тож з цікавістю дізнаюся 
про щось нове, що відбувається в медичній 

галузі. Та й узагалі в області, країні. У восьмій міськлікарні, до речі, 
більше половини медпрацівників передплачують «Червоний гір-
ник». Загальноміське видання з усіх інших криворізьких ЗМІ – най-
оперативніше. І широко висвітлює життєдіяльність міста».

Головна медсестра оКЗ «Криворізький  
онкодиспансер»   Дніпропетровської  

облради наталія івКінА: 
«Частенько, коли виникає якась потреба 

в тій чи іншій інформації, звертаюсь до улю-
бленого друкованого видання. Перечитую всі 
сторінки, від першої до останньої. Дізнаюсь у 
«Гірнику» про нові напрями в галузі охорони 
здоров’я, читаю й матеріали про своїх колег. 
Або чим нині живе наша криворізька грома-
да. Ввечері, коли повертаюсь додому після ро-
боти, прихоплюю з собою телепрограму й див-

люсь ТРК «Рудана». Думається, що кожен із тих, хто передплачує 
«Червоний гірник», може в номері за середу («товстушці») знайти 
собі якесь читання до вподоби – щось повчальне або ж для душі».

розпитував віталій ТКАчуК. фото Андрія ТруБіцинА.

Передплата триває до 28 червня включно.

13.06.2012   14.06.2012

станом на 12.06.2012 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.

Спека
За даними Українського 

гідрометцентру, у чет-
вер очікується ясна погода. 
Температура вночі до 22 гра-
дусів тепла, вдень до 34 граду-
сів тепла. Вітер південний та 
південно-західний, 2-4 м/сек. 
Атмосферний тиск 746…747 
мм рт. ст.

g Погода

Долар рубль Евро

Курс НБУ 799,25 24,527 1002,5792

УкрСиббанк
807,50 23,90 1000,00
811,90 25,00 1024,00

ПриватБанк
807,00 24,20 995,00
812,00 25,50 1025,00

Промінвест-
банк

807,30 24,20 1002,00
811,40 25,05 1020,00

Райффайзен 
Банк Аваль

808,00 24,20 1000,00
812,00 25,20 1035,00

форум
807,50 24,00 998,00
811,00 25,20 1020,00

Південком-
банк

806,00 23,50 1000,00
812,00 25,00 1020,00

Укрексімбанк
805,00 24,20 1002,00
808,90 24,90 1022,00

КуПівЛЯ ПроДАЖ

02 04 07 08 21 22

13-14 червня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖеК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
14 000 000 гривень

g Лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1166 
виграшні номери 09.06.2012 

джек-пот 13 500 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 2 1
9:00 2 2
12:00 2 1
15:00 2 2
18:00 1 1
21:00 1 2

СПІВ-
ПАлИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 8 2823.00
4 404 78.00
3 5387 10.00
2 33903 6.00

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точ-
ки зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність 
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