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З Днем неЗалежності, шановні Земляки!

Шановні мешканці та гості міста!
З 23.08.2012 будуть внесені зміни до схеми руху тролейбусного маршруту №17 «Пл. Толстого - КЦРЗ».
Рух тролейбусів  зазначеного маршруту буде здійснюватися за напрямком «Пл. Толстого - ст. швидкісного трамваю 

«Електрозаводська». Початок руху з пл. Толстого о 6 год. 11 хв., останній рейс з пл. Толстого о 17 год. 24 хв.
Відділ транспорту і зв'язку виконкому міськради.

g  Повідомлення

Фото Андрія ТРУБІЦИНА.
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g Актуальна тема

g До уваги

g Вітання

Дорога до незалежності Шановні жителі Дніпропетровщини!  
Щиро вітаю вас із 21-ю річницею  

незалежності України!
День народження нашої держави – це велике свято для 

кожного українця. Цей день став символом самобутнього та 
нездоланного духу нашого народу.

Україна вже пройшла великий шлях. Сьогодні разом з на-
шим Президентом Віктором Федоровичем Януковичем ми 
розвиваємо державу, зміцнюємо її авторитет у світі, створю-
ємо міцну країну, про яку мріяли сотні століть українці.

Бажаю вам міцного здоров’я, наснаги, нових ідей та сил 
задля розвитку та процвітання незалежної України.

Зі святом!
З повагою голова Дніпропетровської обласної 

державної  адміністрації Олександр ВІЛКУЛ.

Шановні криворіжці! Щиро вітаю вас  
із 21-ю річницею незалежності України! 
День незалежності – визначна дата, яка славною сторінкою 

навіки ввійшла в історію молодої держави, започаткувала 
нову епоху в житті нашого народу, закріпила його вікові демо-
кратичні прагнення до національного відродження, духовної 
свободи, економічного зростання, культурного піднесення.

Найбільшою цінністю нашої держави є людина. Наше  
сьогодення й майбутнє залежать від кожного з нас. Ми є 
творцями історії своєї держави, рідного міста й власної долі. 
Лише завдяки нашій праці, єдності та взаємній підтримці 
зростатиме успіх нашої держави. Адже наша спільна мета – 
сильна, заможна й процвітаюча Україна.

Дорогі земляки! Від щирого серця бажаю вам міцного 
здоров’я, громадянської злагоди, економічної стабільності, 
добра й добробуту, миру й процвітання, позитивних еконо-
мічних і суспільних перетворень та впевненості в майбут-
ньому рідної країни. 

Нехай у кожному домі панує щастя, добробут, успіх і лю-
бов.

Зі святом вас! 
Криворізький міський голова Юрій ВІЛКУЛ.

Шановні земляки! Прийміть найщиріші  
вітання зі знаменним національним  

святом  – Днем незалежності України!
Річниця Незалежності – це не тільки знаменна подія. Це  

підсумок наших пошуків і зусиль у певному проміжку часу, 
перевірка нашої зрілості і свідомості, випробування духо-
вності і моральності, певний життєвий рубіж. Але попереду 
ще багато важливих справ. І все ж слід пам’ятати, що дорогу 
подолає тільки той, хто йде.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я та насна-
ги, щастя, миру, злагоди і добробуту. Нехай щастить вам у 
кожній справі, яка сприяє зміцненню та єднанню України, її 
міжнародному авторитету.

Вячеслав ЗАДОРОжНИй, перший заступник 
голови облдержадміністрації.

Шановні криворіжці! Від щирого серця 
вітаю вас з Днем Державного прапора 

України!
Прапор України – це символ свободи, слави й відроджен-

ня України, це справжня святиня, це гордість та дух нації, це 
наша історія.

Під рідним стягом український народ утвердив мрію про 
державність, соборність і самостійність. Сьогодні ми будує-
мо сильну державу, досягаємо мистецьких і спортивних успі-
хів, творимо майбутнє. 

У цей святковий день бажаю всім здоров’я, щастя, добра, 
мудрості, патріотизму й взаємної шани. 

Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі!
Криворізький міський голова Юрій ВІЛКУЛ.

Минулих вихідних у нашому місті з ро-
бочою поїздкою перебував губернатор 
Дніпропетровщини Олександр Вілкул. 
Місцем його першої зупинки стала вулиця 
Купріна, на якій завершується капітальний 
ремонт від вулиці Кривбасівської до вулиці 
Окружної. Тут голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації провів виїзну нара-
ду щодо ходу проведення оновлювальних 
робіт. У ній також узяли участь перший 
заступник голови облдержадміністрації 
Вячеслав Задорожний, міський голова Юрій 
Вілкул, його заступник Григорій Вербиць-
кий та інші.

Під час ремонту була роз-
ширена проїжджа частина 
вулиці, зменшені радіуси 

її численних поворотів, а 
також замінені електричні 
мережі, кабелі зв’язку, опо-

ри зовнішнього освітлення 
та світильники, здійснений 
ремонт водопровідно-кана-
лізаційних колодязів, а для 
зручностей пасажирів на 
зупинках установлені па-
вільйони.

– Уже третій рік на Дні-
пропетровщині обласна 
влада реалізує проект зі 
створення якісних доріг, – 
сказав Олександр Вілкул. 
– Для цього кожне місто та 
район розробили деталь-
ний план модернізації до-
рожньої інфраструктури, 
який виконується крок 
за кроком. Цього року в 
Кривому Розі буде від-
ремонтовано більше 160  
тис. м2 доріг на 12 місь-
ких вулицях. Для цього 
ми акумулювали більше  

125 млн. грн. – це кошти 
державного, обласного, 
міського бюджетів, а та-
кож соціально відпові-
дальних підприємств.

Ремонт цьогоріч буде 
проведено також на вули-
цях Грицевця, Щепкіна, Ба-
жова, Елістинській, Крем-
лівській, Співдружності, 
Спаській, Єсеніна, Шев-
ченка, на дорозі від стан-
ції швидкісного трамваю 
«Міська лікарня» до вул. Лі-
сового, а також на внутріш-
ньо-квартальній дорозі на 
пр. Перемоги.

Очікується, що капіталь-
но оновлена вулиця Купрі-
на буде здана в експлуата-
цію напередодні головного 
державного свята – Дня не-
залежності України.

_________________________________________________ Едуард БІЛИК. Фото Олександра ПОРТНяГІНА.

                                             Заходи Дата Час Місце  проведення
Урочисте підняття Державного прапора України  23.08 09.00 Площі біля виконкомів районних у місті рад
Святкова програма «Стяг наш гордо майоріє» 23.08 15.00 МКЗК «Народний дім»
Концертно-розважальна програма  23.08 16.00 КЗ «Палац культури «Карачуни»
Святкова розважальна програма «Милий ріднокрай» 23.08 16.00 Парк ім. Богдана Хмельницького
Мистецьке свято  виконавців на народних інструментах 23.08 16.00 ПК ПАТ «ІнГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК»
Урочисте відкриття свята «Ми щасливі, що ти у нас є…» 24.08 09.00 ПК ПАТ «ІнГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК»
Районна святкова концертна програма «Живи, Україно…» 24.08 09.00 Парк імені 50-річчя Радянської України  
   (Жовтневий район)
Районні урочистості з нагоди 21-ї річниці Незалежності України 24.08 10.00 парк «Ювілейний» (Довгинцівський район)
Районні святкові заходи «Як у нас на Україні» 24.08 10.00 Парк культури та відпочинку ім. Газети  
   «Правда» (Центрально-Міський район)
Районні урочисті заходи «Благословенна у віках моя країна» 24.08 10.00 Площа біля пам’ятника «Козак Кривий Ріг» 
Святкові урочистості «Вшануймо день твій, Україно» 24.08 11.00 Парк ВАТ «ПівдГЗК» (Інгулецький район)
Святкова концертна програма з нагоди Дня незалежності України 24.08 11.00 Парк імені Богдана Хмельницького  
   (Дзержинський район)
Районне свято  «Моя Україно – моє майбуття!» 24.08 12.00 Сквер імені Артема (Саксаганський район)
Урочистості, святкова концертна програма «Незалежна і єдина…» 24.08 14.00 Парк імені Комсомолу України   
   (Тернівський район)

Культурно-мистецькі заходи, присвячені державним святам

g Реклама

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

Безвідсоткові кредити надаються ви-
ключно на металопластикові вік на та двері 
з високо якісних профілів VEKA, DECEUNINCK 
та REHAU виробництва Німеччини та 
Бельгії з підвищеним коефіцієнтом енер-
гозбереження. Можливе оформлення без 
першого внеску, без комісії та переплати, 
строком до одного року.

За детальною інформацією звертайтесь 
до консультантів кредитного центру за 
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 
1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх 
(район площі Артема, зупинка «Вул. Фі-
латова»), або за багатоканальним телефо-
ном 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 спеці-
алістами підприємства «ВІКНОПЛАСТ» ви-
конується БЕЗКОШ ТОВНО. Пільговикам та 
пенсіонерам надається додаткова знижка 
2%.

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зи-
мовий період використовуються високо-
якісні герметики Penosil (Німеччина), що 
гарантують якісний монтаж при темпера-
турі до мінус 18⁰С.

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

Телефон офіційної гарячої лінії у м. Кривий Ріг: (056) 401-33-44.

Шановні мешканці міста, прилеглих районів та селищ!
g На черзі 

Першого – повна готовність 
Згідно з відповідним рішенням виконкому 
міськради, ухваленим ще на початку нинішнього 
року, повна готовність до опалювального сезону 
визначена чітким терміном – 1 вересня. 

– Готовність визначається 
виключно за паспортом, під-
писаним у встановленому по-
рядку всіма задіяними струк-
турами, – наголосив учора з 
цього приводу заступник місь-
кого голови Григорій Вербиць-
кий під час засідання міського 
штабу з підготовки до наступ-
ного опалювального сезону. 
– Натомість нині, скажімо, з 
більш як 4,7 тисячі багатопо-

верхівок міста паспорти по-
дали менше чотирьох тисяч. 
Особливо незадовільні справи 
з будинками ЖБК та ОСББ, 
кількість паспортів яких облі-
ковується одиницями. Це не-
припустимо, і тому потрібно 
значно пришвидшити роботу 
із завершення необхідних об-
сягів та підготовки відповідної 
документації. Зважаючи на те, 
що подані паспорти потребу-

ють ще й перевірки, у строк 
не пізніше 23 серпня всі вони 
мають бути здані до відповід-
них структур задля їхнього 
ухвалення. Це вкрай важливе 
питання, яке, до слова кажучи, 
розглядатиметься на вересне-
вій сесії міськради, після якої, 
не виключено, визначатиметь-
ся відповідність керівників за-
йманій посаді. 

Підкреслю – часу зовсім не 
лишилось, адже осінь, а за нею 
й зима чекати не будуть. Холо-
ди прийдуть, незважаючи ні 
на що, і місто має зустріти їх у 
повній готовності.

_____________________________________________________________ Едуард БІЛИК.

Подробиці

Управління культури і туризму міськвиконкому.
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g Реформа в дії

З новою швидкою
Автопарк підстанції №2 станції швидкої 
допомоги, яка обслуговує близько 
285 тисяч мешканців Центрально-
Міського, Дзержинського та Інгулецького 
районів, поповнився шістьма новими 
автомобілями, оснащеними медичним 
обладнанням. Ключі від авто брига-
дам швидкої в урочистій обстановці 
вручав перший заступник голови 
Дніпропетровської облдержадміністрації 
Вячеслав Задорожний.

Він наголосив, що мо-
дернізація системи охо-
рони здоров’я і пере-
оснащення лікувальних 
закладів – пріоритет 
роботи обласної адміні-
страції. І швидка допомо-
га посідає чільне місце в 
структурі реформування 
всієї системи. Перші кро-
ки у покращенні якості 
надання медичної допо-
моги вже здійснено – за 
ініціативи губернатора 

області Олександра Віл-
кула карети швидкої ма-
ють діставатись за викли-
ком протягом 10 хвилин у 
місті та 20 хвилин – у сіль-
ській місцевості.

– Мені вдвічі приєм-
ніше вручати вашому 
колективу ці ключі саме 
в рік 80-річчя Дніпро-
петровської області та в 
переддень 21-ї річниці 
Незалежності України, – 
зауважив Вячеслав Задо-

рожний. – Ви знаєте, що 
ми вже збільшили асиг-
нування на один виклик з 
3 гривень до 25, а згодом 
доведемо їх до 32 гривень. 
Також створюємо систе-
му єдиної диспетчерської 
служби, яка дозволить 
вчасно надавати допомо-
гу не лише городянам, але 
й діставатись за викликом 
у віддалені від міста ра-
йони. Здоров’я громадян 

– найважливіший чинник 
діяльності влади. Як ві-
домо, за останні 10 років 
рухомий склад станцій 
швидкої не оновлювався, 
а вже цьогоріч наша об-

ласть у рамках пілотного 
проекту отримає 76 нових 
машин швидкої. Ми вже 
отримали 50 авто класу 
В, оснащених найсучасні-
шим медичним обладнан-
ням. До 1 вересня система 
первинної допомоги має 
бути реорганізована, за-
клади – відремонтовані. 
Дякую вам, шановні мед-
працівники, за ваш нелег-
кий, почесний труд! Спо-
діваюсь, що ці автомобілі 
полегшать його і покра-
щать якість надання екс-
треної допомоги мешкан-
цям району і всього міста.

__________________________________________________________________________ Тетяна ДРєєВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

День  за  Днем:
Тернівський район

g Вітання

Подробиці

g Новоселье

Из зоны обрушения –  
в новые квартиры
Александр Вилкул вручил ключи от новых 
квартир 65 семьям поселка Карнаватка, чьи 
дома находятся в зоне оползней.

Выделение квартир про-
ходит в рамках Комплексной 
программы по решению эко-
логических проблем Кривбас-
са на 2011-2022 годы, иниции-
рованной губернатором. 

В рамках реализации про-
екта по ликвидации шахты 
«Саксагань» и реконструкции 
государственного предпри-
ятия рудоуправления имени 
Кирова несколько лет на-
зад было принято решение о 
строительстве нового дома на 
110 квартир и отселении жи-
телей поселка Карнаватка.

В новом пятиэтажном доме, 
расположенном в Терновском 
районе Кривого Рога по ул. 
Юрия Смирнова, №33а, уже 
живут 45 семей, которые были 
переселены из зоны оползней. 

«В 2010 году нам удалось в 
области сдвинуть такую важ-
ную часть экологической про-
граммы, как отселение людей 
из опасных зон. В конце 2010 
года 39 квартир получили 
жители Желтых Вод, которые 

проживали в радиационно за-
грязненных районах. В этом 
году мы обязательно достро-
им вторую очередь дома, а это 
еще 40 квартир. Поселок Кар-
наватка в Кривом Роге нахо-
дится в опасных оползневых 
зонах. В первую очередь отсе-
ления попали 45 семей. Сегод-
ня еще 65 семей поселка Кар-
наватка получили ключи от 
новых квартир», – сказал гу-
бернатор Александр Вилкул. 

Поздравил новоселов с 
этим радостным событием 
депутат областного совета 
Константин Павлов. Он отме-
тил, что благодаря поддержке 
губернатора на протяжении 

последних двух лет в Кри-
вом Роге и по всей области 
реализуется ряд масштабных 
инфраструктурных проектов 
и глобальная экологическая 
программа. «Если раньше 
проектные организации на-
шего города сидели без ра-
боты, то сейчас и институт 
«Кривбасспроект», и многие 
другие проектные организа-
ции уже порой не справля-
ются с тем объемом работ, 
которые на них возложены. 
Впереди наш город ожидают 
новые стройки, новоселья и 
открытие новых объектов, – 
уверен Константин Павлов. – 
В дальнейшем при поддержке 
губернатора, консолидируя 
усилия всех уровней власти, 
мы реализуем ещё больше ин-
фраструктурных проектов на 
территории нашего города». 

Квартиры приобретены за 
средства государственного 
бюджета на сумму 3,2 милли-
она гривен. К 2019 году пла-
нируется отселить еще около 
200 семей. 

Как отметил губернатор, 
в рамках Комплексной про-
граммы по решению эколо-
гических проблем Кривбасса 
проводится работа по улуч-
шению экологического со-
стояния региона. В ходе ре-
ализации Программы будет 
проведено более 130 приро-
доохранных мероприятий.  
Проводится масштабное озе-
ленение города. Кроме того, 
Программой предусмотрено 
ввести жесткую систему мо-
ниторинга и контроля за со-
стоянием окружающей среды 
с использованием новейших 
информационных техноло-
гий.

___________________________________________________________ Юлия СЕРГЕЕВА.

    Шановні працівники та ветерани авіаційного транспорту! 
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята –  

Дня авіації України!
Ваша праця з єднання міста Кривого Рогу авіаційним сполученням не тільки з міста-

ми України, а й з іншими державами – гідна поваги. Незважаючи на існуючі труднощі 
у вашій роботі, упевнений, що ваш досвід та майстерність зможуть підняти авіаційну 
галузь на високий рівень.

Дякую вам, шановні авіатори, за відданість своїй справі. Нехай усі польоти й надалі 
будуть безпечними та комфортними для пасажирів.

Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, благополуччя, нових досягнень та 
успіхів у вашій наполегливій та відповідальній праці! 

Криворізький міський голова  Юрій ВІЛКУЛ.

g Реконструкція

Інгульчани матимуть  
оновлений парк
День незалежності мешканці житлового 
масиву Південного ГЗК у Кривому Розі 
святкуватимуть в оновленому парку 
імені Івана Савицького. 

Друга черга реконструк-
ції парку розпочалася цією 
весною і відбувається в 
рамках губернаторського 
проекту Олександра Віл-
кула «Місто без околиць» 
на умовах соціального 
партнерства влади та ВАТ 
«Південний ГЗК». Комплек-
сна реконструкція парку 
входить до другого етапу 
реконструкції житлового 
масиву.

18 серпня губернатор 
Дніпропетровщини Олек-
сандр Вілкул взяв участь у 
суботнику і провів робочу 
нараду щодо ходу рекон-
струкції парку імені Івана 
Савицького, розташованого 
в районі житлового масиву 
Південного ГЗК. У нараді 
також взяли участь міський 
голова Юрій Вілкул, перший 
заступник голови облдерж-
адміністрації Вячеслав 
Задорожний, голова прав-
ління ВАТ «Південний ГЗК» 
Михайло Короленко і керів-
ники підрядних організацій.

Проінспектувавши рекон-
струйований парк, учасники 
наради взяли участь у субот-

нику, особисто висадивши 
ялинки на одній з централь-
них алей парку. Відзначимо, 
що на суботник, організова-
ний ВАТ «Південний ГЗК», 
вийшло близько півтисячі 
працівників підприємства, 
які ретельно прибирали те-
риторію парку.

– У суботник, присвя-
чений Дню незалежності 
України, буде зроблено дуже 
багато роботи: благоустрій 
території, вивіз сміття із 
стихійних звалищ, встанов-
лення дитячих майданчиків 
та багато іншого, – розповів 
голова Дніпропетровської 
облдержадміністрації Олек-
сандр Вілкул. – Я вдячний 
мешканцям області, які 
разом з нами вийшли на 
суботник, щоб зробити свої 
міста, села, свою область 
чистішими та красивішими. 
Особливо хочу відмітити 
місто Кривий Ріг. У Кривому 
Розі вчаться мислити масш-
табно, вчаться творити про-
екти на перспективу…

Так, на умовах соціально-
го партнерства останні два 
роки повністю реконстру-

юється житловий масив 
Південного ГЗК. У рамках 
проекту тривають заходи з 
прокладання колій безшум-
ного трамваю, реконструкції 
шляхового полотна, фасадів 
будинків. Будуються нові 
спортивні майданчики для 
футболу, тенісу та багато ін-
шого. Наразі кардинально 
змінюється і парк імені Іва-
на Савицького. Упевнений, 
що парк імені Івана Савиць-
кого стане справжнім улю-
бленим місцем відпочинку 
гірників та їхніх сімей.

Реконструйований парк 
імені Івана Савицького 
буде відкрито 24 серпня під 
час урочистостей з нагоди 
21-ї річниці Незалежності 
Украї ни. Проте зміни в пар-
ку на цьому не завершать-
ся. На 2013 рік заплановано 
будівництво на його тери-
торії спеціального дитячого 
кафе.

Нагадаємо, що рішення 
про перейменування парку 
Південного ГЗК у парк імені 
Івана Савицького було при-
йнято на сесії Криворізької 
міської ради, яка відбулася 
у липні 2012 року. Іван Са-
вицький – Герой Соціаліс-
тичної Праці, лауреат Дер-
жавної премії України, 28 
років (1958-1985) очолював 
Південний ГЗК. 

_________________________________________________ Андрій РОйКО.

У святковому  
парку вас чекають 
скейтбордисти, 
брейкдансери...

Цікаво завершились районні 
змагання з шахів та настіль-
ного тенісу, які проводились у 
Криворізькій Тернівській гімна-
зії, що по вулиці Головка.  

– А попереду, на свято Незалеж-
ності України, буде ще цікавіше, 
– запевняє голова Тернівського 
райспорткомітету Володимир Ки-
ясь. – Змагання та показові виступи 
спортсменів пройдуть 24 серпня 
в парку імені Комсомолу України. 
Зокрема, вранці змагатимуться 
скейтбордисти. Відтоді, як ще вліт-
ку нинішнього року у парку відкри-
ли новий скейтпарк, це стало улю-
бленим місцем дозвілля молодих 
хлопців та дівчат. Проведуть свої 
старти також і ройлери. Безумовно, 
нікого не залишать байдужими й 
показові виступи брейкдансерів.   

Віталій ТКАЧУК.          
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Жовтневий район

450 Державних  
прапорів

Жовтневий район заздале-
гідь розпочав підготовку до 
відзначання 21 річниці неза-
лежності України. 

Висаджувались квіти, святко-
во прикрашалися вулиці, парки, 
сквери району. Були підготовле-
ні об’єкти благоустрою для участі 
в міському огляді-конкурсі з наго-
ди цієї дати.

Традиційно громадськість, під-
приємства, організації та заклади 
району не залишились осторонь 
благодійних справ і подбали про 
його благоустрій та озеленення. 
Прикладом цього є впорядкована 
територія скверу ім. Лесі Українки.

У зв’язку з відзначенням двох 
державних свят – Дня Держав-
ного прапора та Дня незалежності 
України по-особливому оформле-
ні вулиці району. На житлових бу-
динках центральних вулиць виві-
шено понад 450 Державних пра-
порів. Ну а центральним місцем 
святкувань, безумовно, стане ра-
йонний парк, де пройдуть куль-
турно-масові заходи, розважаль-
ні програми.

Кожен бажаючий зможе взя-
ти участь у спортивних змаган-
нях, різноманітних конкурсах, 
що проводитимуться під гаслом 
«Живи, Україно, живи для краси, 
для сили, для правди, для долі та 
волі!»

А ось на Кресівському водосхо-
вищі відбудуться показові висту-
пи кращих спортсменів вітриль-
ного спорту, греблі на байдарках 
і каное.

«Дельфін»  
не припиняє  
плавання

Останнім часом дехто з 
мешканців Жовтневого ра-
йону телефонував до редак-
ції «ЧГ» із таким запитанням: 
«Чому не працював басейн 
ДЮСШ № 6»?

Ситуацію ми попросили прояс-
нити заступника директора ДЮСШ 
№ 6 Наталію Намлинську.

– Як знаєте, у нашому райо-
ні діє єдиний відкритий, просто 
неба басейн «Дельфін», – пояс-
нює Н. Намлинська. – У Кривому 
Розі функціонує два таких відкри-
тих басейни, де можна займатись 
плаванням чи-то дітям, чи до-
рослим. Справді, у нас «Дельфін» 
тимчасово не працював, оскіль-
ки проводився так званий сані-
тарний тиждень. Ми в цей час за-
мінили воду, згідно з санітарними 
вимогами, навели потрібну чи-
стоту в басейні. А як інакше? Так 
мусить бути, бо наші відвідува-
чі повинні займатись плаванням 
у «Дельфіні» в сучасних комфорт-
них умовах. Крім того, між іншим, 
у санітарний тиждень ми заміни-
ли всі вікна на сучасні – пласти-
кові. Так що не лише підготували 
для занять плаванням гарні умо-
ви, але й трохи провели нагаль-
ні ремонтні роботи. Тож знову за-
прошуємо любителів плавання 
до нашого басейну «Дельфін», що 
функціонує при ДЮСШ № 6. Нага-
даю, що ми приймаємо охочих 
щодня з 6 години ранку до 21 го-
дини вечора (санітарні години – 
з 12.00 до 14.00). Але так трива-
тиме лише до 31 серпня поточно-
го року. А вже починаючи з 1 ве-
ресня ц.р. буде сплановано новий 
графік для любителів плавання.

Віталій Ткачук.

До Дня шахтаря

g Людина і професія

Як тільки кліть дістане горизонту…
Та не того недосяжного, овіяного пое-
тичною романтикою обрію, що окреслює 
край неба. Ні. Горизонту стрімкого, верти-
кального, що дірявить-прошиває степові 
простори вглиб земних надр. І як тільки 
кліть дістається тих підземних глибин, у 
вибої закипає шахтарська робота. Тяж-
ка, відповідальна, суто чоловіча. Тут, як 
кажуть, у шахтах – не до шахів, у кар’єрі 
– не до кар’єри. Це про них – шахтарів, 
справжніх чоловіків, що міряють висоту 
глибиною.

Мій співрозмовник 
якраз із таких – неговір-
кий, серйозний, скром-
ний. Олександр Куроч-
кін – прохідник дільниці 
№23 шахти «Октябрська» 
Криворізького залізоруд-
ного комбінату. Прийшов 
сюди 24-річним хлопчи-
ною і вже 7 років щоден-
но спускається в шахту.

– Я пішов у шахту не за 
романтикою, – зізнається 
Олександр, – просто ви-
рішив створити сім’ю, і 
треба було її утримувати. 
Так склалося, що за фа-
хом пристойної роботи не 
знайшов (закінчив авто-
транспортний технікум і 
Харківський автодорож-
ній інститут), тож обрав 
іншу професію. Не ска-
жу, що було легко: спочат-
ку працював учнем про-
хідника. Потроху опано-
вував премудрості гір-
ницької справи, втягу-
вався. Дуже вдячний за 
науку колегам, які намага-
лись допомогти молодому 
учневі. Поступово засво-
ював чужий досвід і сво-
го набував. «Підтягував» 
мене і навчав різним ро-
бочим моментам і тонко-
щам наш бригадир Роман 
Аракелян. Багато корис-

них порад дав начальник 
нашої дільниці Сергій Ва-
силько.

– Не страшно було, 
адже робота – одна з 
найнебезпечніших? Та й 
глибина…

– Звісно, страшно. Про-
хідник, по суті, є першо-
прохідником. Має спра-
цьовувати почуття само-
збереження. Я вважаю, 
якщо нічого не боїшся, 
це теж недобре. Ми зараз 
працюємо на 1265-му го-
ризонті і на 1220-му під-
поверху. Незабаром буде-
мо здавати 1 блок. Буримо 
вибій на самохідній бу-
рильній установці (СБУ). 
«Набурюємо» шпури, за-
ряджаємо вибухівку і 
стріляємо. Потім ванта-
жимо руду на вагони і ви-
даємо на-гора. Шахта – 
складний організм, де все 
взаємопов’язане і збалан-
соване.

– Виходить, сучасний 
шахтар має бути висо-
кокваліфікованим фа-
хівцем?

– Саме так. У гірничій 
справі немає дрібниць, 
навіть донести вибухівку 
і зарядити її буває непро-
сто. Часом вірно заряди-
ти вибій набагато важче, 
ніж оббурити його, адже 
бурить машина, а тобі 
залишається лише пра-
вильно виставити стрілу. 
Уявіть собі, стріла сягає 
5 метрів, тож якщо ви-
береш неправильний кут 
буріння – вибій розіб’є. 
Важливо все точно роз-
рахувати, не схибити з 
кутами. Ми всі почина-
ли з нарізних дільниць, 
де бурили молотками «на 
руках», тому спочатку 

було важко звикнути до 
нових умов праці.

– Приємно, коли ваші 
старання відзначають?

– Звичайно. Минулого 
року я посів 3 місце у зма-
ганні з опанування но-
вою технікою шведсько-
го і фінського виробни-
цтва. Нею було оснащено 
нашу дільницю. Змаган-
ня проводили між шах-
тами «Родіна», «Октябр-
ська» і «Гвардійська». Із 
новим обладнанням ми 
впорались доволі швид-
ко: місяць-два, поки руку 
набили. Колектив у нас 
молодий (середній вік 
35 років), дружний. І на-
парник у мене хороший 
– Руслан Квітко. Від вза-

ємовиручки та підтрим-
ки чималою мірою зале-
жить виконання наряду.

– Як ваша родина ста-
виться до обраної вами 
професії?

– Хвилюються. І дружи-
на Тетяна, і батьки. Жін-
ка навіть просила пошука-
ти іншої роботи, але мені в 
шахті подобається. Я люб-
лю свою роботу, особливо 
якщо все йде до ладу. А як 
ні – нервую. У нас, шахта-
рів, є таке спостереження: 
як з початку роботи щось 
не заладилось, то вся зміна 
так і пройде. І дійсно спра-
цьовує. Також серед гір-
ників побутує повір’я, що 
перша травма чи перелом 
– то попередження. Треба 

йти з проходки, щоб уник-
нути більш серйозних нас-
лідків.

– Як любите відпочи-
вати?

– Для мене на першо-
му плані – родина, тому й 
відпочивати люблю з рід-
ними людьми. Намагаюсь 
вивезти дружину з сином 
на море. Частенько їздимо 
в село до батьків, допома-
гаємо їм, чим можемо. На 
День шахтаря відвідуємо 
урочистості на стадіоні. 
У мене й кум – шахтар, і з 
колегами відзначаємо. От 
тільки шкодую, що дру-
зів дитинства залишилось 
небагато – роз’їхалися по 
світу.

– А про кар’єрне зрос-
тання замислювались?

– Якщо чесно, я не ам-
бітний. Загадувати да-
леко вперед не буду, але 
поки що йти з шахти не 
збираюся. Останнім ча-
сом, спілкуючись з ко-
лишніми шахтарями, чую 
в їхніх спогадах носталь-
гічні нотки. Жалкують за 
шахтою. Кажуть, тягне… 
Не знаю, чи є смисл від-
працювати стаж і піти, 
щоб потім сумувати за 
роботою. Але при цьому 
хочеться, щоб престиж 
нашої праці був доволі 
високий, щоб цей тяж-
кий труд гідно шанува-
ли й оплачували. Цього й 
побажаю всім шахтарям 
– високих зарплат і без-
печної підземної дороги!

Щиро вітаю всіх представників почесної  
та славної професії з Днем шахтаря!

Дніпропетровщина – це серце вугільної га-
лузі України. На гірничих підприємствах регіо-
ну видобувається 100% уранової руди, 80% за-
лізної руди та 20% вугілля в країні.

Використання нових технологій, модерніза-
ція обладнання, впровадження сучасних мето-
дів управління виробництвом і охороною пра-
ці, системна робота з навчання та розвитку 
персоналу – це нагальні завдання, які ставить 
у промисловій політиці наш Президент Віктор 
Федорович Янукович.

На шахтах Дніпропетровщини постійно ве-
дуться роботи з модернізації виробництва, по-

кращуються умови праці, разом зі збільшен-
ням обсягів видобутку зростає і заробітна пла-
та. У  рамках соціального партнерства обласної 
влади та бізнесу шахтарські містечка набува-
ють нового вигляду – ремонтуються лікарні, ди-
тячі садки та школи, встановлюються нові дитячі 
майданчики, створюються парки, алеї та сквери.

Шановні шахтарі! Добуваючи вугілля та руду, 
ви примножуєте індустріальну міць регіону 
та країни. Велика дяка вам і шана! Здоров`я, 
енергії, сили та нових перемог задля розвитку 
Дніпропетровщини та всієї України!

Зі святом!
З повагою

голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр ВІЛкуЛ.

Тетяна ДрєєВа. Фото андрія ТрубІЦиНа та з архіву ПаТ «кЗрк».

Довідка
ПАТ «КЗРК» тримається чітко окресленого курсу модер-

нізації виробництва. На спорудженні підземних горизонтів 
нині працює 7 гірничопрохідницьких комплексів. Застосу-
вання імпортних машин дозволяє шахтобудівельникам 
суттєво прискорювати спорудження підземних горизонтів, 
збільшуючи обсяги виїмки гірничої маси. Якщо в 2009 році 
вони становили 37,6 тис. куб. м, то в нинішньому плануєть-
ся довести до 92,2 тис. куб. м. 

За 7 місяців виїмка гірничої маси склала більше 47 тис. 
куб. м. Нині одночасно ведеться поглиблення 9 шахтних 
стволів. Аналогічну імпортну техніку почали використову-
вати й на проходці підетажних виробок. На шахтах «Роді-
на» та «Октябрській» задіяно в роботу по 2 таких комплек-
си, на «Гвардійській» - 1. 

На шахтах імені Леніна та «Гвардійській» вертикаль-
ні виробки проходять за допомогою бурових комбайнів 
«Rhіnо 400Н» фінської компанії «Sаndvік». Для підвищення 
ефективності видобутку руди на шахті «Октябрській» готу-
ється експериментальний блок за допомогою нової техні-
ки. Будуть застосовувати аналогічні прийоми при підготов-
ці блоків і на інших шахтах.

Шановні гірники!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем 

шахтаря!
Відзначаючи це свято вже понад півстоліття, дер-

жава віддає належне самовідданій праці славної 
багатотисячної армії гірників. Ви робите значний 
внесок у паливно-енергетичний комплекс країни, 
примножуєте трудову славу, кращі традиції май-
стрів гірничої справи, зміцнюєте та вдосконалюєте 
процес видобутку залізної руди.

Шахтар – це небезпечна і почесна професія, 
що потребує максимальної витримки, а часто – 
справжньої відваги.

Дякую за ваш щоденний подвиг і бажаю міцного 
здоров´я, злагоди в родинах, святкового настрою та 
добробуту на довгі роки.

криворізький міський голова  
Ю. ВІЛкуЛ.

g Вітання
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До глибин планети
Головний інженер ПаТ «євраз Суха балка» Олександр батарей-
ний провідною тенденцією сучасного гірничодобування називає 
необхідність освоювати все нижчі горизонти. Геологічні умови 
розробок ускладнюються прямо пропорційно віддаленню від 
поверхні планети, це пов’язано зі зниженням багатства надр, об-
сягів освоєння копалин, зростанням трудомісткості робіт.

Чотири роки тому під-
приємство перейшло під 
контроль транснаціональ-
ної компанії, відтоді, за 
словами О. Батарейно-
го, розпочались масштаб-
ні інвестування в техніч-
не переоснащення, спря-
мовані на зростання ви-
добутку товарної руди. 

Протягом 2011-2012 ро-
ків коштів надійшло у 3-4 
рази більше, аніж до того. 
Якщо ж у цифрах – освоє-
но понад 50 млн. грн. із за-
планованої чверті мільяр-
да гривень. Одним із ре-
зультатів капіталовкла-

день став перепуск скипів 
та кліті на шахті «Ювілей-
на» до значно глибших го-
ризонтів. Однак провести 
радикальну технологічну 
революцію навряд чи ре-
ально з огляду на існуючі 
природні фактори, супут-
ні процесу видобутку ба-
гатої залізної руди. Новіт-
ні передові розробки ви-
сокопродуктивної техніки 
більше стосуються дещо 
інших сфер. Загалом цьо-
горічні здобутки на чверть 
перевершують показники 
минулих періодів.

До першочергових про-
блем належить усунення 
недоліків при відкачуван-
ні шахтних вод. На різних 
рівнях досягнуто домовле-
ностей про істотне змен-
шення шкідливих силь-
номінералізованих стоків 
до річки Інгулець, що не 
вміщуються в накопичу-
вачі таких викидів побли-
зу урочища Балка Свис-
тунова. Уже здійснюються 
екологічні заходи, покли-
кані не допускати в май-

бутньому забруднення до-
вкілля. Сприятиме збе-
реженню навколишньо-
го сере довища і перехід 
на безтротилові вибухо-
ві речовини. Впроваджено 
зручну систему відстежен-
ня зношеності механізмів, 
покликану вчасно визна-
чити необхідність ремон-
тів чи замін агрегатів, що 
відпрацювали ресурс, а не 
чекати аварійних зупинок 
і долання труднощів в ав-
ральному режимі.

Особлива увага приді-
ляється посиленню про-
мислової безпеки. Дещо 
змінено засади системи 
охорони праці, зазначає 
головний інженер. Нові 
стандарти поширились 
на різні аспекти, від вико-
ристання індивідуальних 
засобів захисту до конт-
ролю за станом робочих 

місць та обліку випадків 
травматизму: певні санк-
ції поширились як на са-
мих порушників норм, 
так і на тих, хто знав про 
недбалість, але нічого не 
вчинив для попереджен-
ня неподобства. Безза-
перечне та якнайсуворі-
ше покарання наступає за 

появу в промисловій зоні 
в нетверезому вигляді, 
розблокування захисту 
технологічних пристроїв 
та приховування нещас-
ного випадку. Будь-який 
інцидент у структурі між-
народного холдингу «Єв-
раз», незалежно від краї-
ни, миттю веде до ретель-
ного аналізу ситуації, іно-
ді, приміром, надзвичай-
на подія десь у російській 
глибинці здатна призвес-
ти до зупинення вироб-
ництва в Кривому Розі 
до повної перевірки поді-
бного аспекту. Надто ба-
гато часу й зусиль відби-

рає така схема, так, навес-
ні довелось простоюва-
ти п’ять днів, проте ніякі 
гроші не варті здоров’я, а 
тим паче життя шахтарів, 
заявляє Олександр Бата-
рейний. Прискіпливо від-
стежується і стан охоро-
ни праці в підрядних ор-
ганізаціях.

Уперше в Кривбасі на 
шахті «Ювілейній» розпо-
чато впровадження заміни 
електровозів на дизельні 
потяги. Таким чином, від-
падає потреба у відкритих 
високовольтних контак-
тних лініях, унеможлив-
люється враження елек-
трострумом. З перших чи-
сел серпня на горизонті 
– 1260 вагонеток з гірни-
чою масою пересувають 
такі три чеські локомоти-
ви, оснащені досконали-
ми фільтрами вихлопних 
газів. Результати експери-
менту повністю виправда-
ли сподівання.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

До Дня шахтаря

на сторожі прав 
споживачів

У виконкомі Саксаганської 
райради розглянуто питан-
ня «Про роботу щодо захисту 
прав споживачів», з якого до-
повіла заввідділом розвитку 
підприємництва Людмила Ар-
тюшина. 

Присутні почули ґрунтовний 
аналіз щодо насичення споживчо-
го ринку конкурентоспроможною, 
якісною та безпечною продукцією, 
того, як розглядаються звернення 
громадян та вирішуються про-
блемні питання функціонування 
стихійної торгівлі. 

Окрім планового питання, на 
засіданні розглянуто ще 42 питан-
ня, внесені на розгляд керуючою 
справами та структурними під-
розділами виконкому районної у 
місті ради.

наближається  
головне свято 
країни

У комунальному закладі 
«Міська лікарня № 5» відбув-
ся єдиний день інформуван-
ня трудового колективу цьо-
го закладу. 

Провела інформаційну зустріч 
заступник голови районної у міс-
ті ради з питань діяльності ви-
конавчих органів ради Світлана 
Скляр.

Присутні прослухали лекцію на 
теми: «Двадцять перша річниця 
незалежності України: досягнен-
ня та перспективи. День Держав-
ного прапора України», «Прави-
ла безпеки дорожнього руху. Пра-
вила поведінки на дорозі»; інфор-
мації про призначення субсидії на 
опалювальний період 2012-2013 
років та про пенсійне забезпечен-
ня сьогодні, особливості пенсій-
ного реформування, призначен-
ня пенсій.

Що робиться  
у вас у підвалі?

У приміщенні самостійної 
державної пожежної части-
ни № 14 відбулося виїзне засі-
дання Саксаганської районної 
комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій. 

Головував – заступник голо-
ви Саксаганської районної у місті 
ради з питань діяльності виконав-
чих органів ради Василь Старо-
войт. Розглянуто питання про ро-
боту КП «ЖЕО № 35» щодо приве-
дення в належний санітарний стан 
підвальних приміщень житлових 
будинків району, забезпечення 
своєчасного усунення поривів на 
внутрішньобудинкових мережах 
водопостачання, водовідведен-
ня та опалення. А також про попе-
редження групових (масових) за-
хворювань людей на гострі киш-
кові хвороби, отруєнь дикорос-
лими грибами, попередження ви-
падків ботулізму і про утримання, 
обслуговування та технічний стан 
зовнішнього протипожежного во-
допостачання.

За результатами розгляду за-
значених питань було надано від-
повідні доручення щодо усунен-
ня недоліків та покращення робо-
ти посадовим особам, керівникам 
підприємств, установ, об’єктів 
торгівлі, до компетенції яких на-
лежать ці напрямки роботи.

Микола краМареНкО.

g Вітання

Найпомітніше придбання в поточному році – прохідницький комбайн для 
висхідних кількаповерхових виробіток, що не вимагає перебування людей у 

забої. Якраз перед Днем шахтаря техніку запущено в дію, оператору Володи-
миру Люманову після тривалого теоретичного освоєння бурової установки не 

терпілось конвертувати знання у практичну площину.

Тарас ЗаТуЛьНий. Фото Олександра ПОрТНяГІНа.

Шановні шахтарі Кривбасу!
З великою вдячністю за вашу почесну працю вітаю вас з професійним свя-

том!
Щедрі поклади залізної руди, якими здавна славиться наш рідний край, від-

дають свої багатства тільки справжнім майстрам. Саме такими є ви – прохід-
ники та гірники очисних забоїв, підривники та ремонтники, маркшейдери та 
шахтобудівники, представники всіх професій цієї складної і надзвичайно від-
повідальної галузі. Ви вносите гідний вклад у розвиток економіки рідного міс-
та, області, усієї України.

Особливі слова вдячності – ветеранам. Це вашою працею закладалася кри-
ворізька шахтарська слава, це ви передали свої кращі традиції наступним по-
колінням. Велике спасибі вам за це.

Усім моїм землякам-шахтарям щиро бажаю міцного здоров’я, стабільного 
благополуччя, удачі та гарного настрою!

Зі святом!
костянтин ПаВЛОВ,  

кандидат у народні депутати україни.

Шановні шахтарі – члени профспілки,  
молодь, дорогі ветерани!

Від імені Криворізького міського комітету профспілки металургів і гірників 
України прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята.

Робота шахтарів – справа для сильних. І фізично, і морально. Саме такими 
є трудівники криворізьких підземних горизонтів, які своєю щоденною працею 
примножують славу рідних підприємств та держави в цілому.

Професійне свято – то можливість висловити вдячність шахтарям за сміли-
вість, надважку працю та згуртованість.

Стабільна робота шахтарів – це надійний фундамент економічної незалежнос-
ті країни, від якого залежить розвиток держави та благополуччя гірницьких родин. 
Вагомих здобутків – виробничих і соціальних – досягнуто на шахтах Кривбасу.

Усім, хто знає смак нелегкого шахтарського хліба, зичу міцного здоров’я, 
достойної зарплати, витривалості, удачі. Виробничим колективам бажаю ста-
більної і безпечної роботи. Молодим гірникам – бути активними в житті рідно-
го підприємства, країни, зростати професійно та мати добрі перспективи.

анатолій МакареНкО, голова криворізького  
міськкому профспілки металургів і гірників україни.

Машиніст Костянтин Кібіткін задоволений потужністю дизелевоза:  
на противагу електричному, здатному тягнути 4-8 вагонів,  

цей з легкістю дає раду і 15-ти.

Олександр  
Батарейний.
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Два вихідні дні вирував у сквері відпочин-
ку імені Артема ІІ Криворізький міський 
фестиваль меду, започаткований міською 
газетою «Червоний гірник». 

Його відвідало понад 
15 тисяч городян і гостей 
Кривого Рогу. Представ-
ники влади, духовенства, 
почесні гості солодкого 
дійства висловили думку, 
що в майбутньому ме-
довий фестиваль може 
вповні стати одним з най-
улюбленіших свят криво-
ріжців. Нам, журналіс-
там, було приємно чути 
таку оцінку.

Одразу наголосимо, 
що цього року кількість 
учасників фестивалю 
збільшилася рівно вдвічі. 
Якщо перший зібрав 18 
пасічників, то нині до нас 

приїхало 3 Після парадної 
ходи з хоругвою всі вони 
піднялися на сцену у ви-
шиванках та солом’яних 
брилях – і люди посвітлі-
шали, подобрішали на об-
личчях. Не втрималися, 
щоб не промовити: «Ось 
вона, Україна у Кривому 
Розі!» Найавторитетні-
ший серед бджолярів – 
учасник медових зібрань 
у Словенії та Франції Бо-
рис Клюєв приймає хліб-
сіль від дівчат в україн-
ському вбранні, цілує 
коровай і ставить його на 
столик з медами та вино-
градом.

Серед шанованих гос-
тей медового свята – 
Почесний громадянин 
Кривого Рогу, депутат 
Дніпропетровської об-
ласної ради Юрій Любо-
ненко, секретар міської 
ради Сергій Маляренко, 
Герой України Олександр 
Владимиренко, Герой Со-
ціалістичної Праці Ана-
толій Сторожук та аж 17 
найіменитіших журналіс-
тів з Дніпропетровська.

Відкрив медове свято 
кращий друг пасічників, 
голова Саксаганської ра-
йонної у місті ради Ва-
лерій Беззубченко. Він 
запевнив, що на щедрій 
саксаганській землі таке 
народне свято в подаль-
шому обов’язково мати-
ме ще кращий розвиток 
і наповнюватиметься но-
вими й новими барвами. 
Такі ж щирі, проникливі 
слова прозвучали і від за-
ступника міського голо-
ви Костянтина Бєлікова, 
який побажав усім часту-
ватися медом і продукта-
ми бджільництва та бути 
здоровими і красивими.

Організатор медово-
го фестивалю, пасічник 
з діда-прадіда, журналіст 
«Червоного гірника» Ми-
кола Крамаренко пообі-
цяв натхненно трудити-
ся разом із пасічниками, 
щоб найякіснішими меда-
ми і продуктами бджіль-
ництва України часту-
валися жителі Кривого 
Рогу в дні наступного 
медового свята. А ще – 
закликав пасічників уже 
зараз починати ретельно 
готуватися до Апімондії 
(світового конгресу па-
січників), що відбудеть-
ся в Києві в 2013 році.

Лунають щемка фес-
тивальна пісня від На-
дії Косяк, бадьорі пісен-
ні дарунки від Віктора 
Тараненка й колективу 
«Сусідоньки» з Широко-
го. Клірик Спасо-Преоб-
раженського кафедраль-
ного собору Української 
Православної Церкви 
протоієрей Андрій Бу-
довський звертається до 
всіх з молитвою, а потім 
освячує солодкі дарунки, 
привезені бджолярами на 
медове свято. Серед лю-
дей – жваве піднесення і 
дяка за увагу.

Гуде, дзвенить сміхом, 

З місця події

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
 Довгинцівський район 

Борги підготовці 
заважають

За інформацією завідувача від-
ділу житлово-комунального гос-
подарства виконкому райради 
Володимира Хоменка, до опалю-
вального періоду в районі готові 
8 котелень КП «Криворіжтепло-
мережа», 13 теплорозподільних 
пунктів, виконано заміну 2194 п. м 
теплових мереж, що становить 
82% від запланованого, виконано 
гідравлічні випробування 34,4 км 
тепломереж. 

КП «ЖЕО № 45» виконано частко
вий ремонт покрівель на 91 будинку 
загальною площею 9611 м2, що втри
чі більше, аніж торік. Станом на сере
дину серпня ЖЕО №45 отримано 338 
паспортів готовності житлових будин
ків до сезону, що складає 85% від за
гальної кількості.

Проблемним питанням є несвоє
часна та неповна оплата населенням 
району житловокомунальних послуг: 
станом на 1.08.2012 р. заборгованість 
мешканців району складає 66,7 млн. 
грн., або 14,2% від загальної забор
гованості по місту. Причому більша 
частина боргу (55%, або 36,7 млн. 
грн.) – це заборгованість перед те
плопостачальними підприємствами. 
Натомість заборгованість споживачів 
перед КП «ЖЕО № 45» складає 18,3% 
від загальної заборгованості по райо
ну (12,2 млн. грн.), перед ПАТ «Криво
ріжгаз» – 5% (3,4 млн. грн.), перед 
КП «Кривбасводоканал» – 7,8% (5,2 
млн. грн.), перед ТОВ «Екоспецтранс» 
– 4,9% (3,3 млн. грн.). Ці борги нега
тивно відображаються на темпах під
готовки.

Проте за допомогою підприємств 
району заплановані обсяги робіт з під
готовки житлового фонду та об’єктів 
тепловодопостачання, закладів освіти 
та охорони здоров'я мають бути вико
нані якісно та в установлені терміни.

«Серця  
свої даруємо тобі, 
чарівна наша 
Україно!»

Днями на майданчику біля Цен-
тру дитячої та юнацької творчос-
ті «Дружба»  відбувся районний 
конкурс малюнків на асфальті 
«Серця свої даруємо тобі, чарівна 
наша Україно!»

Кольорова крейда в дитячих ру
ках стала чарівними пензликами, що 
перетворили сірий бетон на яскраве 
різнобарв’я: синє небо, червону кали
ну, білу лелеку, дівчат у вишиванках та 
вінках – такою відтворили діти Украї
ну. У кінці конкурсу кожен намалював 
своє серце, яке таким чином подару
вав Батьківщині.

Караоке 
на майдані

На базі центру дозвілля «Про-
стір», що працює в КЗШ №130, 
відбулася  конкурсно-розважаль-
на програма «Моя неосяжна кра-
їна». Учасниками заходу стали 
юні мешканці мікрорайонів Схід-
ний-2, 3. 

Хлопці та дівчата взяли участь у 
конкурсікараоке на краще знання 
українських народних пісень, конкурсі 
інтелектуалівнародознавців «Я знаю 
Україну», здійснили заочну подорож 
регіонами України.

Посмішки, жарти стали свідченням 
задоволення від спілкування з друзя
ми, усвідомлення себе однією роди
ною, назва якій – українці.

Едуард БІлиК.

g  Відроджуємо українські народні традиції

У день Яблучного Спасу Криворіжжя      вшанувало святу працю бортників

g  Подія

У малечі з’явився казковий сквер
Ще кілька десятиліть тому криворізькі 
дітлахи радо веселилися у сквері, зведе-
ному спеціально для малечі, що розта-
шовувався поруч із зупинкою громадсь-
кого транспорту «Ставки». 

Він був улюбленим міс
цем відпочинку багатьох 
молодих сімей Жовтневого 
району, тим більше, що по
руч знаходилися водойми
ща та обладнаний пляж. 
Але починаючи з 1990х 
років, сквер поступово за
непадав, перебуваючи в 
покинутому стані, а замість 
дитячих атракціонів, які в 
більшості своїй були поріза
ні на металолом або просто 
зламалися та заіржавіли, 
поміж деревами накопичу
валися пластикові пляшки і 
побутове сміття.

І ось кілька місяців тому, 
завдяки спільним зусил
лям місцевої влади і ПАТ 
«Криворізький залізоруд
ний комбінат», був даний 
старт проекту повної ре

конструкції цього дитячого 
парку. Підприємство взяло 
на себе фінансування ро
біт, які докорінно змінили 
занедбане місце. Причому 
оновлений сквер зберіг 
концепцію, яку закладали 
його засновники.

17 серпня в урочистому 
відкритті реконструйова
ного скверу взяв участь 
перший заступник місько
го голови, депутат Дніпро
петровської обласної ради 
Костянтин Павлов. Кос
тянтин Юрійович разом з 
головою правління Криво
різького залізорудного ком
бінату Федором Карамани
цем і головою виконкому 
Жовтневої райради Воло
димиром Коритніком при
вітали мешканців району з 

цією радісною подією і на
городили найкращих пра
цівників, які брали участь у 
реконструкції дитячого роз
важального комплексу.

Урочисте перерізування 
стрічки супроводжувалося 
яскравим феєрверком, під 

звуки якого запрацював 
круговий фонтан, розташо
ваний у центрі скверу. Він, 
як і більшість атракціонів, 
був повністю відновлений. 
Водночас було збудовано 
нові гойдалки і турніки для 
малечі. Більшість периме

тру скверу вкриває жовтий 
морський пісок, а широкі 
лави встановлено не тільки 
вздовж тротуарних дорі
жок, а й поруч з атракціона
ми в самій ігровій зоні.

Для зручності відпочива
ючих працюватиме намет, 
де можна буде втамувати 
спрагу безалкогольними 
напоями або «заїсти» голод 
смачними кексами, пиріж
ками та булочками.

Зазначимо, що при ре
конструкції скверу був вра
хований і фактор безпеки 
його відвідувачів. Адже пе
ретинати проїжджу части
ну, якою щодня на високій 
швидкості рухаються тисячі 
автомобілів, мамам з ко
лясками й малими дітьми 
було незручно. Тому при ре
конструкції скверу повністю 
оновлений і підземний пе
рехід через автомобільну 
дорогу, стан якого в попере
дні роки був аж надто неза
довільний.

Андрій РойКо. Фото олександра ПоРтнягІнА.
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вирує фестиваль. Кожен 
хоче купити гостинця рід-
ним та близьким – і не тур-
бується про якість, адже 
на святі – лише натурпро-
дукт, привезений з Пол-
тавщини, Сумщини, Хер-
сонщини, Миколаївщини, 
Дніпропетровщини, Чер-
кащини.

 На тінистій алеї відві-
дувачів чекає конкурс 
«Народна марка». Тут ви-
ставлено найрізноманіт-
ніші меди й медовухи. 
Усіх гостей припрошують 
спробувати й віддати свій 
голос за той продукт, що 
сподобався, а крім того, 
враховують думку ще й 
конкурсної комісії.

 Для дітлахів традицій-
но влаштували конкурси 
і вікторини, серед яких 
центральним і найбільш 
очікуваним став конкурс 
малюнків на асфальті.

Молодь зібрав «Фото-
МедоКвест». За його умо-
вами, протягом першого 
фестивального дня треба 
було зробити фотокадри 
з трьох тем, а наступно-
го ранку в парку вже на-
городжували переможців 
та представляли відвіду-
вачам фотовиставку. Пе-
ремогу в цьому конкурсі 
впевнено здобули криво-

ріжці Михайло Моргун, 
Кирило Глебенко, Наталка 
Завальнюк та Юлія Гонча-
ренко з Олександрії.

Родзинкою на святі ста-
ла алея майстрів, надзви-
чайно потішили концертні 
галявини, де блискуче ви-
ступали колективи «Чер-
вона калина», «Чар-зілля», 
показували своє вміння 
вишивальниці, фотоху-
дожники, представляв до-
машній музей прекрасний 
краєзнавець Микола Ба-
бенко.

– Я на цьому фестивалі 
вперше. Організація – на 
вищому рівні, мед розку-
повують швидко, – гово-
рить Сергій Ільченко, гість 
з Шевченкового краю – 
Черкаської області, а саме 
– з села Шевченкове, що в 
Звенигородському районі. 
–У нас багато лип і акацій, 
тому до Кривого Рогу при-
везли найдобріші липовий 
та акацієвий меди.

Ще зауважує, що мало 
хто знає, наскільки важ-
ливо вживати мед, який є 
не просто смачним замін-
ником «білої смерті», а ко-
рисним для здоров’я про-
дуктом.

У Сергія на пасіці нині 
45 вуликів. Покупцям, які 
бояться взяти неякісний 
медовий продукт, він ра-
дить купувати в одного 
пасічника, перевіреного: 
візьмете мед один раз – і 
схочете повернутися до 
нього. Сам уже 10 років 
займається пасічництвом, 
часто відвідує подібні фес-
тивалі в Києві.

– Але в столиці зараз 
такі заходи зіпсувалися – 
реклами та покупців мало, 
а меду – багато, – розпові-
дає він. – Тому сподіваюся, 
що криворізькі організа-

тори запросять нас ще раз.
Самі бджолярі також не 

приховують захоплення 
дійством і говорять: фес-
тиваль порівняно з мину-
лим роком якісно виріс і 
розширився.

 – Такий фестиваль для 
нас – велика поміч, – роз-
повідає Валентина Іва-
нівна – криворізька па-
січниця. – Дуже важко 
продавати мед. На рин-
ках фальсифікату багато. 
Що там колотять, неясно, 
а справжнім пасічникам 
ціну збивають.

Відвідувачі фестива-
лю теж залишилися задо-
волені. Накуштувавшись 
янтарного меду вдосталь, 
мали можливість і при-

дбати мед від народного 
виробника та багато ці-
лющих продуктів бджіль-
ництва, і влаштувати собі 
справжнє свято.

 Полудень. На головній 
сцені фестивалю знову 
шановані гості: Олександр 
Владимиренко, Анатолій 
Сторожук, головні редак-
тори «Червоного гірни-
ка» і «Домашней газеты» 
Ольга Калинюк та Віктор 
Коваленко, засновник і 

голова оргко-
мітету фести-
валю Микола 
Крамаренко 
вручають по-
дарунки ді-
тям-сиротам, 
переможцям 
конкурсів у 
багатьох номі-
націях. Зокре-
ма, в найпре-
стижнішому 
конкурсі меду 

«Народна марка» перемо-
гу святкували Павло Герб, 
Юрій Головешко і Володи-
мир Скрипник.

 Підбиваються підсумки 
конкурсу медовухи. Най-
ліпші ставлені медові на-
пої – в Анатолія Денисова 
та Михайла Гажемона з 
Нікополя, а медово-плодо-
ві напої – у Бориса Горба з 
Софіївщини та наших зем-
ляків Олексія Лихачова і 

Геннадія Лебухова.
 У номінації «За від-

родження та збереження 
давніх традицій пасічни-
цтва» грамоти ІІ Криво-
різького міського фес-
тивалю меду отримують 
криворіжці Михайло Ве-
личко, Василь Недотопа 
та Микола Козис з Кіро-
вограда.

В інших, не менш пре-
стижних номінаціях від-
значені такі наші земляки, 
як Ігор Кривенко, Олек-
сандр Карауш, Микола 
і Максим Макогони, кі-
ровоградець Олександр 
Оньша... Словом, ніхто не 
залишився без відзнак та 
подарунків від організато-
рів фестивалю.

Другий фестиваль меду 
завершився на великому 
піднесенні, до зустрічі на 
третьому фестивалі меду!

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Дзержинський район

Знати більше – 
розуміти краще

У рамках Єдиного дня ін-
формування населення від-
булась інформаційна зустріч 
з педагогічними працівника-
ми району. Проходила вона 
на базі Криворізької гімназії 
№95. У заході взяли участь 
близько 100 чоловік.

Головними темами Єдиного 
дня стали актуальні для цього мі
сяця напрями: «21а річниця Не
залежності України: досягнення і 
перспективи» та «День Держав
ного прапора України». Крім того, 
у зв’язку з наближенням нового 
навчального року особлива увага 
була приділена правилам безпе
ки дорожнього руху та правилам 
поведінки на дорозі.

Упорядковуємо 
район

Зазвичай свята зустрічають 
святково прибраними. Так во-
диться і в родинах, трудових 
колективах. Так готуються до 
зустрічі Дня незалежності в 
Дзержинському районі.

Минулого тижня в рамках Все
українського суботника 16 та 18 
серпня в районі кипіли роботи 
з благоустрою. Було проведено 
широкомасштабні заходи з упо
рядкування території, до яких 
долучилися представники тру
дових колективів. Серед тих, хто 
працював над підготовкою Дзер
жинського району до свята, – по
садові особи виконкому.

Про землю  
та охорону  
довкілля

Минулого тижня відбулося 
засідання виконкому Дзер-
жинської районної у місті 
ради. На ньому розглянули пи-
тання, що стосуються життєді-
яльності району та взаємодії 
органів влади з населенням. 

Зокрема, щодо системи роботи 
відділу земельних питань та бу
дівництва зі зверненнями грома
дян. Було погоджено звіт про вико
нання районного у місті бюджету за 
І півріччя 2012 року. А також розгля
нуто чи не найбільш актуальне для 
цього промислового району пи
тання – дотримання законодав
ства з питань охорони довкілля.

Загалом на засіданні було роз
глянуто 52 питання, що стосу
ються виконання повноважень 
виконавчого комітету в галузі 
соціального захисту, житлово
комунальної сфери, захисту прав 
неповнолітніх тощо.

Володимир СКІДАноВ.

З місця події

Шановні мешканці 
та гості міста!

З 23.08.2012 будуть внесені зміни 
до схеми руху тролейбусного марш
руту №17 «Пл. Толстого  КЦРЗ».

Рух тролейбусів  зазначеного 
маршруту буде здійснюватися за 
напрямком «Пл. Толстого  ст. швид
кісного трамваю «Електрозаводська».

Початок руху з пл. Толстого о  
6 год. 11 хв., останній рейс з пл. Тол
стого о 17 год. 24 хв.

Відділ транспорту  
і зв'язку виконкому міськради.

g  Відроджуємо українські народні традиції

У день Яблучного Спасу Криворіжжя      вшанувало святу працю бортників

g  Панорама событий

Ребячий клад на Жемчужной
С утра 18 августа на этой улице в тернов-
ском районе звенел музыкой и сверкал яр-
кими красками праздник, который собрал 
ребят и взрослых со всей округи. Здесь 
открыта современная детская площадка. 

В торжественном откры
тии площадки участвовал де
путат областного совета Кон
стантин Павлов. Он вместе с 
представителями ра йонной 
власти и депутатского кор
пуса тепло поздравил с этим 
событием всех жителей ми
крорайона. 

– Сегодня в вашем жил
массиве – праздник, посвя
щенный самым маленьким 
жителям. А если улыбаются 
дети, то нет лучше праздни
ка и для нас, взрослых,  ска
зал Константин Павлов.  Мы 
рады открыть еще одну, уже 
72ю по счету в нашем го
роде, современную детскую 
площадку. Она – продолже
ние нашей постоянной рабо

ты по проекту губернатора 
Александра Вилкула, кото
рый мы последовательно ре
ализуем в Кривом Роге.

– Такие благоустроенные, 
комфортные места для дет
ского активного отдыха в на
шем городе создаются везде, 
включая самые отдаленные 
микрорайоны,  подчеркнул 
Константин Павлов.  Вот и 
это детское новоселье про
исходит на бывшей забро
шенной площадке. В тече
ние двух последних месяцев 
территория здесь буквально 
преобразилась. Благодаря 
всем, кто участвовал в этой 
работе, она превратилась в 
прекрасный детский городок.

Константин Павлов вручил 

благодарности представите
лям предприятий, которые 
активно участвовали в созда
нии и обустройстве детского 
городка – ООО «Криворож
электромонтаж» и ЖЭО № 14.

Новая площадка постро
ена в окружении жилых до
мов, рядом находятся две 
школы, детские дошкольные 
учреждения. Вот почему это
го праздника с нетерпением 
ждало все многочисленное 
детское население микро
района. К слову, детская пло
щадка на ул. Жемчужной по 
планировке на местности 
выглядит необычно – она 
вытянута в длину. А еще 
вдоль нее установлено до
статочно скамеек. Всего же 
новых скамеек на этой и 
прилегающих улицах с прош
лой осени появилось почти 
60. Так что теперь комфортно 
отдыхать не только детям, но 
и взрослым.

Дарья АКулоВА.

g Передплатникам на замітку  
Запрошуємо до юриста 

Традиційний прийом червоногірничанського юриста, ви
кладача Криворізького факультету Національного універ
ситету «Одеська юридична академія» Олени Анатоліївни 
Березовської відбудеться в понеділок, 27 серпня, з 16 до 18 
години в приміщенні редакції газети «Червоний гірник» за 
адресою: пр. Металургів, 28. Запрошуємо на прийом.

Передплатники «ЧГ» отримують консультацію безкоштов
но, тож не забудьте взяти з собою квитанцію про передплату.

g  оголошення
Рух трамваїв змінено

 На період проведення капітального ремонту трамвайної 
лінії на перехресті вул. Рязанова з Нікопольським шосе з  
00 год. 00 хв. 24.08.12 р. до 24 год. 00 хв. 26.08.12 р. робота 
на трамвайних маршрутах №№ 5, 9 призупиняється.

 Частина рухомого складу зі скасованих маршрутів буде 
направлена на підсилення маршрутів №№ 1,2, 13, 14.

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

– Рух трамваїв через вул. Рязанова на період виконання 
робіт призупиняється.

– Трамвайні маршрути № 1 від зуп. «Пивзавод», №2 від 
зуп. «Вул.Буковинська» будуть вкорочені до розворот
ного кільця «КМК».

 – Маршрут № 13 ( КМК— Суриковий завод ) буде посиле
но з 1 до 4 одиниць.

Рух автотранспорту буде здійснюватися по вул.Вокзаль
ній, Орджонікідзе, пр. Металургів.

Микола СуМСьКий, Анна РоДІЧКІнА. Фото Андрія тРуБІцинА.

g  Повідомлення
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Багато ще завзятості й куражу  
у знаменитого «Діда»!
Минулої суботи на автомотодромі 
«кривбас-екстрим» відбулося чудо-
ве спортивне свято – V етап регіо-
нального чемпіонату з автокросу 
«Гонки на виживання». Організатори 
присвятили його 21-й річниці Не-
залежності україни, Дню Держав-
ного прапора україни і 80-й річниці 
Дніпропетровської області. 

Двадцяти чотирьох відважних спортсме-
нів з Сімферополя, Запоріжжя, Кіровограда, 
Олександрії, Знам’янки, Кривого Рогу та чис-
ленну вболівальницьку публіку щиро приві-
тав перший заступник міського голови, депу-
тат Дніпропетровської обласної ради Костян-
тин Павлов. Він відзначив неоціненну роль 
фізкультури і спорту в житті криворіжців, 
побажав перемог учасникам змагань.

Безкомпромісна й видовищна боротьба ста-
левих «булідів» розпочалася одразу ж після 
змаху прапорця головного судді. 

Приємним сюрпризом у ни-
нішніх перегонах стало те, 
що в них стартував славний, 
іменитий автокросмен, май-
стер спорту Федір Губаренко. 
Трибуни оживали вигуками 
«Дід!», «Дід!», уперед!», коли 
той мчав по трасі, показуючи 
зразки контактної боротьби.

Помітно виділялися блиску-
чою їздою ще два наших земля-
ки – Джанай Омаров і Анд рій 
Гальченко, створюючи гідну 
конкурентну боротьбу улюб-
ленцю глядачів Олександру 

Кубечку, спортсмену з Ірпеня, котрий у ни-
нішньому сезоні виступає за Сімферополь. 
Але саме Олександр став переможцем серп-
невих гонок, долаючи кола до фінішу навіть 
без... гуми на колесі чи з пробитою камерою. 
Така от його їзда надзвичайно додала драйву.

Андрій Гальченко здобув у цих змаганнях 
«срібло», а запорізький спортсмен Сергій Бре-
дун – «бронзу». Втім, серед призерів у підсум-
ку залишилися й вищеназвані земляки – Джа-
най Омаров виборов 4 місце, а Федір Губарен-
ко – 5-е. Замкнув шістку найкращих гонщиків 
цього дня Валентин Марченко з Олександрії.

Варто згадати добрими словами й ще од-
ного нашого спортсмена, дебютанта екстре-
мального змагання Сергія Ніколаєва. Авто-
ритетні спеціалісти зауважили, що в цього 
гонщика може бути гарне майбутнє.

Перемогу в «королівському заїзді» святку-
вав усе той же талановитий Андрій Гальчен-
ко, показавши вивірену, але й доволі жорст-
ку боротьбу.

Наступний етап «Гонок на виживання» в 
Кривому Розі пройде 20 жовтня і присвячу-
ватиметься Дню автомобіліста і дорожника.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Ц.-Міський район

До головного свята України

«Єдине вікно»  
відчиняється

Пріоритетними напрямка-
ми своєї діяльності виконав-
чий комітет Центрально-Місь-
кої районної у місті ради вва-
жає роботу з людьми та задо-
волення їх нагальних потреб. 

Задля досягнення цієї мети ми-
нулого року виконком вийшов з 
пропозицією на обласний конкурс 
проектів та програм розвитку міс-
цевого самоврядування з проек-
том «Створення центру надання 
послуг в режимі «Єдиного вікна» 
у виконкомі Центрально-Міської 
районної у місті ради» та отримав 
грант переможця.

Це дозволило за короткий тер-
мін провести роботу з підготовки 
приміщення центру, забезпечити 
безперешкодний доступ спожи-
вачів до інформації та отриман-
ня якісних послуг. Працівники ра-
йонного виконкому переконані, 
що створення центру сприятиме 
покращенню загального іміджу 
установи.

Урочисте відкриття Центру на-
дання послуг в режимі «Єдино-
го вікна» відбудеться сьогодні, 
22.08.2012, о 12.00 у приміщен-
ні виконкому Центрально-Міської 
районної у місті ради по вул. Лені-
на, 27.

Запрошуємо  
до нового скверу

Щороку у Центрально-Місь-
кому районі зростає кількість 
місць відпочинку, які гостин-
но зустрічають мешканців ра-
йону та його гостей. 

В оновлених мальовничих ку-
точках парків та скверів кожен 
може відпочити з родиною і отри-
мати насолоду від спілкування з 
природою.

Сьогодні о 13.00 на мешкан-
ців Центрально-Міського району 
чекає приємна подія – відкриття 
його нової окраси, скверу по вул. 
Леніна (поблизу магазину «Сак-
сагань»). Створення скверу ста-
ло можливим завдяки спільним 
зусиллям депутатського корпусу 
районної ради, працівників ЗАТ 
«Криворіжіндустрбуд», КП «Зеле-
не господарство», закладів осві-
ти району, які розбивали клум-
би, укладали бруківкою алеї, вста-
новлювали лавки.

Очищена душа 
Всебратського-2

У рамках проекту «Душа ра-
йону», започаткованого цьо-
горіч у Центрально-Міському 
районі, до Дня незалежнос-
ті було здійснено благоустрій 
мікрорайону «Всебратське-2».

Активну участь у наведенні 
ладу на своїх прибудинкових те-
риторіях взяли мешканці мікро-
району. Було здійснено благо-
устрій зеленої зони, проведено 
ревізію освітлення, пофарбовано 
фасади перших поверхів будин-
ків, відремонтовано лавки та ди-
тячі гойдалки.

За підтримки «Фонду соціаль-
но-економічного та культурного 
розвитку району «Відродження» 
у дворах встановлено нові гой-
далки та гірки для дитячих роз-
ваг. Небайдужі городяни прикра-
сили свої під’їзди квітами. Найак-
тивніші учасники отримали подя-
ки голови Дніпропетровської ОДА 
О. Вілкула.

Тетяна ДрєєВа.  Микола краМареНкО. Фото Олександра ПОрТНяГІНа.

– Всего два месяца назад наш автодром при-
нимал второй этап открытого чемпионата Кри-
вого Рога, – отметил в своем выступлении 
Константин Павлов. – А еще на предыдущих 
этапах этих соревнований автогонщики проде-
монстрировали свое мастерство в Симферо-
поле, Александрии, Запорожье. Мы гордим-
ся тем, что наш криворожский чемпионат стал 
престижным состязанием в масштабах всей 
Украины. Пятый этап чемпионата мы посвя-
щаем главным государственным праздникам 
– 21-й годовщине Независимости Украины и 
Дню Государственного флага Украины. Эти даты 
криворожане встречают не только новыми 
производственными достижениями, но и 
спортивными успехами, в том числе в этих со-
ревнованиях. Мы поддерживаем в Кривом Роге  
и массовый спорт, и спорт высоких достижений. 
Главное – здоровый спортивный дух и желание 
побеждать, достигая всех поставленных целей. 
Поэтому – заслуженных побед, друзья!
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g Прем’єр-ліга: шостий тур 

Захисні редути «Кривбасу»  
не розмили  
й дніпровські хвилі… 
Наш «Кривбас» під орудою в.о. голов-
ного тренера Олега Тарана в останніх 
шести турах прем’єр-ліги став немов-
би неприступною фортецею. Посудіть 
самі: у 6 матчах кривбасівці пропустили 
всього-на-всього два м’ячі від своїх 
суперників. Найкращий показник серед 
16 команд елітного дивізіону! Щоправ-
да, й забивають криворіжці теж мало 
– лише три м’ячі побували у воротах 
їхніх опонентів. Тобто поки що ворота 
кривбасівців, у буквальному розумінні, 
«на замку». 

І це при тому, що чи-
мало хто сумнівався 
в надійності кривба-
сівських оборонців. А, 
між іншим, саме захис-
ні редути «Кривбасу» 
минулої суботи знову 
витримали іспит про-
ти грізного суперника 
– «Дніпра», котрий пре-
тендує бути завсідником 
в елітній групі вітчизня-
ного бомонду. Незважа-
ючи на територіальну 
перевагу дніпрян, крив-
басівці вистояли, зіграв-
ши вдома внічию – 0:0 з 
підопічними Хуанде Ра-
моса… А нерідко й самі 
гостро контратакували, 
загрожуючи воротам 
суперника. 

Загалом, дебют поє-
динку був за «Дніпром». 
Гості частіше йшли в на-
ступ, особливо не дбаю-
чи про свої тили. Обидві 
команди до перерви дія-
ли жорстко, що й засвід-

чив букет «гірчичників». 
Але відбивши стартові 
атаки гостей, господа-
рі потроху вирівняли 
гру. Відчувалось, що в 
«Кривбасі» немає потен-
ційного забивного фор-
варда. До того ж, Олек-
сій Антонов отримав на 
тренуванні травму і на 
цей поєдинок прибув  на 
милицях. Зусиль тільки 
Іржі Єслінека та Сергія 
Самодіна виявилось за-
мало, щоб вразити во-
рота дніпрян. 

У кінці зустрічі оби-
дві команди мали непо-
гані шанси для взяття 
воріт. Спочатку дніпря-
нин Зозуля небезпеч-
но пробив із середньої 
відстані, але м’яч про-
летів поруч із стійкою 
воріт. А за дві хвилини 
вже «Кривбас» отримав 
нагоду розмочити ра-
хунок: Денис Дедечко 
потужно пробив з дале-

кої відстані, та голкіпер 
«Дніпра» Ян Лаштувка з 
великими труднощами 
перевів м’яч на кутовий. 
Цікаво, що в кінці мат-
чу дніпряни залиши-
лись у меншості – другу 
жовту картку отримав 
Онджей Мазух, пору-
шивши правила проти 
Младена Бартуловича. 
Та кривбасівці цим шан-
сом так і не зуміли спо-
вна скористатись. Отож, 
нічия – 0:0, яку, напевне, 
можна занести до акти-
ву «Кривбасу», котрий 
досить вдало останнім 
часом протистоїть зем-
лякам із обласного цен-
тру. Відтак, набравши 
10 очок із 18 можливих, 
кривбасівці закріпились 
поки що на високому 
шостому турнірному 
поверсі в прем’єр-лізі. 

– Ми прагнули пе-
ремогти, – сказав на 
післяматчевій прес-
конференції головний 
наставник «Дніпра» 
Хуанде Рамос. – Йшли 
постійно вперед, а ось 
суперник більше ува-
ги приділяв обороні. У 
першому таймі мали мо-
мент, аби забити, та були 
неточними в завершаль-
ній стадії атак. Тож нам 
не вдалося здобути три 
очки в Кривому Розі. 

– Для нас це була 
важка гра, – зізнався 

в.о. головного тренера 
«Кривбасу» Олег Таран. 
– Зустрічались із силь-
ною командою – одним 
із лідерів українського 
футболу. Тому націли-
лись на сувору гру, із са-
мовіддачею футболістів. 

«Дніпро» мав терито-
ріальну перевагу, тому 
для нас важливий такий 
результат. І за це я вдяч-
ний своїм підопічним, 
які зуміли зберегти свої 
власні ворота в недотор-
каності. 

М Команда В Н П М Р О
1 «Шахтар» Донецьк 6 0 0 23 – 3 + 20 18
2 «Динамо» Київ 5 0 1 10 – 3 + 7 15
3 «Дніпро» 

Дніпропетровськ 
4 2 0 14 – 3 + 11 14

4 «Металіст» Харків 3 2 1 9 – 4 + 5 11
5 «Зоря» Луганськ 3 1 2 9 – 7 + 2 10
6 «КРИВБАС» 

Кривий Ріг 
3 1 2 3 – 2 + 1 10

7 «Арсенал» Київ 3 1 2 7 – 10  – 3 10
8 «Карпати» Львів 2 2 2 8 – 11  – 3 8
9 «Волинь» Луцьк 2 2 2 7 – 11  – 4 8
10 «Таврія» 

Сімферополь 
2 1 3 4 – 7  – 3 7

11 «Чорноморець» 
Одеса 

2 1 3 6 – 11  – 5 7

12 «Іллічівець» 
Маріуполь 

2 0 4 9 – 7 + 2 6

13 «Ворскла» Полтава 2 0 4 5 – 8  – 3 6
14 «Металург» Донецьк 1 2 3 5 – 8  – 3 5
15 «Металург» 

Запоріжжя 
0 1 5 2 – 13  – 11 1

16 «Говерла-Закарпаття» 
Ужгород 

0 0 6 5 – 17  – 12 0

g За місцем  
       проживання 
Кращі тенісисти – 
криворізькі  
гімназисти 
Триває оздоровче спор-
тивне літо. І його змістовно 
проводять діти й підлітки 
Довгинцівського району. 
Ось і нещодавно на базі 
Палацу спорту «Локомотив» 
відбулись змагання серед 
представників «малої» ра-
кетки. 

– За тенісними столами грали 
школярі з дев’яти команд із різних 
мікрорайонів, – говорить голова 
Довгинцівського райспорткомітету 
Володимир Косяк. – Вони супер-
ничали за програмою спартакіади 
«Юність-2012» за місцем прожи-
вання, присвяченої Року спорту та 
здорового способу життя. Змагання 
відбувались за круговою системою з 
трьох етапів. У загальнокомандно-
му заліку пальма першості дісталась 
молодим тенісистам із Криворізької 
педагогічної гімназії, друге-третє 
місця поділили між собою представ-
ники Криворізьких загальноос-
вітніх шкіл № 90 та № 108. А ось в 
особистому заліку серед дівчат пе-
реможницею стала Тетяна Бородіна 
(вихованка педагогічної гімназії), у 
Марії Михайлової – «срібло» (Валь-
дорфська школа), «бронзу» здобула 
Олександра Калько (КЗШ № 109). 
Добре грали в цьому турнірі й хлоп-
ці. Найдостойніше себе проявив ви-
хованець загальноосвітньої школи 
№ 108 Олег Сахно. У призерах – два 
Дмитра – Бровченко та Кардаш (від-
повідно із КЗШ № 90 та КЗШ № 88). 
Усі ті, хто піднімався на п’єдестал 
пошани, звичайно, отримали грамо-
ти, медалі. А команда Криворізької 
педагогічної гімназії заслужено за-
воювала кубок. Та головне – шко-
лярі гарно провели своє дозвілля, 
залюбки суперничали за тенісними 
столами, отримавши велику порцію 
задоволення.

______________________________________________________________________________________________________________________________ Віталій ТКАЧУК.

Турнірна таблиця

g Поповнення

Медики отримали сучасні карети швидкої допомоги 
17 серпня на території 5-ої підстанції 
Криворізької станції швидкої медичної до-
помоги перший заступник міського голови, 
депутат Дніпропетровської обласної ради 
Костянтин Павлов привітав медиків з от-
риманням 6 сучасних карет швидкої до-
помоги марки «Пежо», випущених на базі 
«Пежо Боксер». Їх придбання відбулося в 
рамках губернаторської стратегії Олексан-
дра Вілкула «Регіон – лідер», яка передбачає 
поповнення автопарків станцій швидкої 
медичної допомоги.

Загалом Криворізька 
станція швидкої медичної 
допомоги в цей день отри-
мала 12 автомобілів. Ще 
шість з них було урочисто 
вручено медикам на тери-
торії 2-ї підстанції. Загаль-
на кошторисна вартість 
дюжини новеньких авто 
склала 7 797 тисяч гривень. 
Придбання сучасних ка-
рет швидкої допомоги було 
профінансовано з обласно-
го бюджету.

– Влада постійно під-
вищує якість надання ме-
дичної допомоги на Дні-

пропетровщині, зокрема в 
Кривбасі, – розповів Кос-
тянтин Павлов. – Сьогодні 
Криворізька станція швид-
кої медичної допомоги 
отримала шість сучасних 
автомобілів. Місцева влада 
системно вирішує питання 
підвищення якості медич-
них послуг, забезпечення 
своєчасного приїзду швид-
кої на виклик до пацієнта, 
створення належних умов 
роботи медичних праців-
ників. Наразі вимога губер-
натора області Олександра 
Вілкула про те, що бригада 

швидкої допомоги пови-
нна прибувати на місце ви-
клику протягом 10 хвилин, 
виконується вже в 90% ви-
падків.

У свою чергу, як зазначив 
виконуючий обов`язки 
головного лікаря Криво-
різької станції швидкої 
медичної допомоги Артур 
Кривець, відтепер якісно 
технічно оновлений авто-
парк станції дозволить на-
давати всю необхідну ме-

дичну допомогу хворим ще 
під час їх транспортування 
до лікарського закладу. На-
гадаємо, що всі автомобілі 
швидкої допомоги Кри-
вого Рогу оснащуються 
GPS-навігаторами, а у від-
діленнях швидкої допомо-
ги встановлені архіватори 
мови, що записують звер-
нення громадян у швидку 
по допомогу. 

Зазначимо, що в 2012 
році фінансування одного 

виклику швидкої медичної 
допомоги було збільшено 
майже в 11 разів – з 3 до 
32,75 гривні. А на виконан-
ня Національного проекту 
Президента України Вікто-
ра Януковича «Вчасна допо-
мога», за підтримки губер-
натора Олександра Вілкула, 
на Дніпропетровщині ство-
рюється Єдина регіональна 
оперативно-диспетчерська 
служба швидкої медичної 
допомоги.

Крім того, з 1 січня 2012 
року в області діє єдина 
система роботи швидкої 
допомоги, яка передбачає 
принцип екстериторіаль-
ності. Завдяки фінансу-
ванню швидкої допомоги 
в Дніпропетровській об-
ласті з обласного бюджету, 
відтепер на виклик вона 
приїжджає з найближчо-
го пункту базування не-
залежно від місцезнаход-
ження пацієнта.

_________________________________________________________________________________________________ Андрій РОйКО. Фото Олександра ПОРТНяГІНА.
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Ашан АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,40 – 1,95 1,59 1,69 – 2,99 3,40 1,99 2,50 – 3,00
Буряк (кг) 1,89 1,15 1,39 –  1,99 1,73 1,15 3,50 – 4,00
Морква (кг) 3,86 3,89 2,74 –  4,99 1,99 – 5,15 – 4,00 – 5,00 
Огірки (кг) 4,05 – 8,76 – – 7,56 8,99 6,00 – 10,00
Капуста (кг) – – 2,49 – 5,99 3,14 –  3,50 – 4,00
Помідори (кг) 2,55 – 5,88 3,99 – 5,75 3,77 –  4,99 4,51 – 18,49 3,99 3,00 – 6,00 
Яблука (кг) 14,98 –  15,94 – – 9,04 – 22,49 19,99 6,00 – 8,00 

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 39,99 – 45,95 44,99 28,49 – 51,99 40,00 – 65,99 36,99 – 62,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 36,43 – 67,90  – 36,99 – 62,99 27,89 – 70,19 27,89 –  69,99 37,30 – 60,00
Кури (кг) 21,39 20,99 – 22,99 20,89 20,26 – 22,26 22,75 20,50 – 22,90
Яйця (10 шт.) 5,40 5,99 – 7,45 5,80 – 11,14 12,29 5,99 – 8,59 5,20 – 7,00

бакалія
Цукор 6,95 6,45 6,58 – 7,74 6,54 – 7,08 6,49 – 8,95 6,50
Пшоно 4,35 3,75 3,55 – 4,62 5,19 – 6,64 2,75 – 5,25 3,40 – 5,50
Рис 6,61 – 13,77 6,59 – 14,99 6,41 – 16,34 7,94 – 10,67 7,99 – 16,19 5,35 – 10,50
Гречка 8,23 – 14,17 10,39 8,68 – 13,19 9,28 – 9,89 7,39 – 16,19 9,50 –  10,00
Олія соняшникова 12,80 – 15,85 11,89 – 15,39 11,64 – 16,14 11,89 – 15,70 10,59 – 16,85 13,00 – 16,00

борошняні вироби
Хліб (булка) 3,80 – 5,68 2,05 – 4,35 3,54 – 9,97 4,58 – 4,79 2,99 – 4,99 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,29 – 5,07 3,69 8,23 3,59 – 4,72 3,45 – 8,49 4,25 – 4,50
Макаронні вироби 4,94 5,75 – 7,89 4,99 – 7,75 4,74 – 7,98 5,15 – 9,49 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,44 – 8,43 5,59 4,68 – 8,34 – 7,39 – 11,99 4,50 – 5,00 
Сир твердий (кг) 51,51 – 119,52 42,89 – 77,99 60,14 – 93,34 39,98 – 84,98 54,99 – 109,99 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,08 – 24,50 11,95 – 15,89 6,19 – 21,44 10,00 – 17,18 13,70 – 16,70 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 6,86 – 14,67 4,49 – 13,79 7,19 – 10,99 5,50 – 7,25 8,50 – 12,49 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,66 – 4,18 3,65 – 4,35 3,54 – 4,14 3,64 4,19 – 5,35 –

Ціни, товари, послуги

 
 ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:

криворізький р-н

Чому аграрники 
підводять  
губернатора?

на черговому засіданні ро-
бочої групи з питань легаліза-
ції заробітної плати та зайня-
тості населення, яке пройшло 
під головуванням заступника 
голови Криворізької районної 
державної адміністрації Та-
мари Семенової, звітували ке-
рівники 15 сільськогосподар-
ських підприємств та деяких 
приватних фірм, які платять 
найменшу місячну заробітну 
плату своїм трудівникам. 

Знаєте яку? Від 917 до 1341 
гривні. Така зарплата навіть нижча 
мінімальної по країні, не те що по 
галузі. Це стосується директорів 
ТОВ «Агрофірма «Ніка», СФГ «Суш-
ко», приватного підприємства «Ін-
гулецьке», фермерського госпо-
дарства «Злак», товариства з об-
меженою відповідальністю «Віль-
не» та деяких інших.

Зовсім не зрозуміла поведін-
ка таких горе-керівників: людей не 
шанують і главу області Олександра 
Вілкула підводять, адже ще півтора 
року тому практично всі керівни-
ки-аграрії Криворіжжя на нараді в 
області клятвенно зобов’язувалися 
підняти в себе зарплату як мінімум 
до 2000 гривень.

З 8 програмами – 
назустріч людям

на пленарному засіданні 14 
сесії районної ради розглянуто 
чимало нагальних питань. 

Серед них: про виконання ра-
йонного бюджету за 1 півріччя по-
точного року (прозвітувала в. о. 
начальника фінансового управ-
ління Криворізької райдержадмі-
ністрації Людмила Костюк), про 
внесення змін до програми соці-
ально-економічного та культур-
ного розвитку Криворізького ра-
йону (доповіла начальник відділу 
економіки райдержадміністрації 
Світлана Сінєльнік), інші. Депутати 
почули ґрунтовний звіт про те, як 
виконуються нині 8 програм у ра-
йоні. Вельми приємно, що одна з 
них – цільова і направлена на під-
тримку сімей та жінок сільсько-
го Криворіжжя. Окремої програ-
ми на підтримку чоловіків немає, 
хоча їх, це прикрий факт, з кожним 
роком помітно меншає й меншає 
в аграрному районі, як, власне, і в 
Кривому Розі та в Україні.

Сесія пройшла доволі конструк-
тивно, зважаючи на величезний 
досвід мудрого головного дири-
гента – голови райради Володи-
мира Мельника.

Пристойний дебют 
пляжних  
волейболістів

Чоловіча та жіноча коман-
ди Криворізького району взя-
ли участь у фінальних змаган-
нях з пляжного волейболу, які 
відбулися в новомосковську і 
проходили в рамках обласних 
сільських спортивних ігор 2012 
року та відзначення 80-річчя 
Дніпропетровської області. 

Гравці команд – представники 
Лозуватської сільської ради Сер-
гій Подвалюк, Віталій Сахно, Оль-
га Мала та Юлія Троценко виступи-
ли гідно, виборовши відповідно 5 
та 7 місця.

Микола краМареНкО. 

Кошик споживача

Ціни записала Наталя ЗаВаЛьНЮк.

g Споживачеві на замітку

грн.

Тетяна Дрєєва. Фото надане ДОО НСЖу.

«Білила» замість молока

Сир, сметанка, молочко й… пальмова 
олія – схоже, до переліку традиційних 
продуктів української національної кухні 
цей цупкий мастильний матеріал увійшов 
доволі міцно.

Недобросовісні (а та-
ких вистачає) виробники 
молочних продуктів усе 
частіше додають його до 
складу продуктів харчу-
вання. Шкідливий вплив 
цієї домішки на люд-
ський організм викликає 
тривогу, адже вона відно-
ситься до тих жирів, які 
лише додають калорій, 
не розчиняються в орга-
нізмі, а відкладаються на 
стінках судин. Крім того, 
пальмова олія є підсилю-
вачем смаку і викликає 
звикання.

Актуальну тему якості 
молочних продуктів та їх 
впливу на наше здоров’я 
15 серпня піднімали у 
прес-клубі Дніпропет-
ровської організації На-
ціональної спілки журна-
лістів України. Своє за-
непокоєння станом ви-
робництва в Украї ні мо-
лочних продуктів та їх 
якістю висловили авто-

ритетні фахівці: доцент 
кафедри гастроентеро-
логії Дніпропетровської 
державної медичної ака-
демії Віктор Залевський 
та директор Інституту 
споживчих експертиз м. 
Києва Юрій Чорнобри-
вець.

– Людина запрограмо-
вана природою жити до 
140 років, – наголосив Ві-
ктор Залевський. – Але 
постійне вживання хар-
чів, які містять шкідливі 
домішки, призводить до 
дуже серйозних захворю-
вань печінки, серцево-су-
динних хвороб, порушень 
кишково-шлункового 
тракту, ожиріння. Згід-
но з даними досліджень, 
які проводились у Спо-
лучених Штатах Амери-
ки, 40% випадків захво-
рювань на рак серед чо-
ловіків і 60% серед жінок 
спричинені саме непра-
вильним харчуванням – 

вживанням продуктів, 
що містять шкідливі хар-
чові добавки, фаст-фуду. 
По Україні таких даних 
ми не маємо, подібні ж 
дослідження у Санкт-
Петербурзі виявили 47% 
онкозахворювань з ука-
заної причини.

Конкретні приклади 
вживання шкідливих до-
мішок, що їх застосову-
ють у виробництві деякі 
безвідповідальні підпри-
ємства, навів Юрій Чор-
нобривець. Наприклад, 
пальмова олія в Украї-
ні вже звично ввійшла до 
вмісту згущеного моло-
ка, цукерок, шоколаду та 
шоколадної пасти, лок-
шини швидкого приго-
тування, чіпсів, крекерів 
тощо. Додавання пальмо-
вої олії в ці продукти ся-
гає інколи 95%. Між тим, 
пальмову олію в усьому 

світі вживають здебіль-
шого для змащення об-
ладнання в металургій-
ній промисловості, роз-
чинити її здатен лише 
бензин. Людський орга-
нізм її практично не за-
своює, тож вона його гус-
то шлакує і дуже повіль-
но виводиться. Саме ці 
чинники призводять до 
численних серцево-су-
динних, онкологічних, 
гастроентерологічних за-
хворювань та ожиріння.

– Щоб «згущенка» та 
сухе молоко були білі-
шими, нечесні виробни-
ки додають до неї харчо-
вий додаток, фарбник-
відбілювач Е-171 (діо-
ксид титану), – повідо-
мив столичний експерт. 
– Це основний компонент 
фарби «Білила». Вихо-
дить, ми годуємо своїх ді-
тей фарбою з господарчо-

го магазину. У всьому сві-
ті діоксид титану широко 
застосовується у вироб-
ництві лаків, фарб, папе-
ру та пластмас. І лише в 
Україні, Росії та ще в дея-
ких країнах його легально 
застосовують у харчовій 
промисловості.

Директор Інститу-
ту споживчих експертиз 
поділив вітчизняних ви-
робників на три типи: 
чесні (ті, що не додають 
до продуктів шкідли-
вих добавок), напівчесні 
(ті, що додають, але вка-
зують вміст продукту на 
етикетці) і нечесні (ті, що 
додають шкідливі добав-
ки і не зазначають їх на 
етикетці).

Фахівці закликали спо-
живачів відповідальніше 
ставитися до вибору мо-
локопродуктів при їх ку-
півлі та вживанні, уважно 
читати вміст молокопро-
дукту на етикетках (там 
мають бути лише відо-
мі вам природні складо-
ві). Чим менше буде вка-
зано невідомих речовин 
з індексом Е (з будь-якою 
цифрою), тим менше ри-
зику для вашого здоров’я. 

Першою при-
кметою неякіс-
ного продукту 

також є його 
низька ціна 

( б а н к а 
згущено-

го молока не 
може коштува-

ти трохи дорож-
че за літр нату-
рального). Не 
дозволяйте тру-
їти себе за влас-
ні гроші.

Інститут споживчих експертиз – незалежна громад-
ська організація, створена для проведення експертиз 
різноманітних товарів та послуг на території України.
Інститут працює з 2003 року. Протягом цього часу за-
рекомендував себе як об’єктивна незалежна структура 
з високим рівнем довіри з боку споживачів. Головна 
мета діяльності інституту – донесення до споживачів (у 
т.ч. і через ЗМІ) інформації про якісні показники товарів 
та послуг.
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Фарватер незалежності
Протягом кількох днів перед головним державним святом єдиний 
підводний човен Військово-Морського флоту Збройних сил украї-
ни «Запоріжжя» у відкритому морі поблизу Севастополя викону-
вав другий етап ходових випробувань, головним при тому стало 
контрольне занурення. Для всіх свідомих громадян, хто пишається 
успіхами у зміцненні обороноздатності нації, це визначний момент. 
кореспондентам «червоного гірника» пощастило особисто бути 
причетними до тієї події.

Після 20-ти років  
безгосподарності

Востаннє бойові ситуації у підводному 
положенні формально відпрацьовувались у 
1993-му, з того періоду колись славне судно 
нездатне було й пересуватися самостійно, 
що там вести мову про відсіч супостатам. 
Попередні керманичі держави різні плани 
виношували стосовно долі «Запоріжжя», 
пропонували навічно перетворити на екс-
понат музею в Балаклавській бухті, прода-
ти Китаю, а то й банально здати на метало-
брухт. Можна по-різному трактувати полі-
тичну ситуацію в країні, та важко заперечи-
ти очевидне – господарі з’явились.

Місію гіда в знайомстві з субмариною 
перейняв на себе капітан 2 рангу Олексій 
Храмов:

– Сьогодні на порядок денний винесе-
но остаточне визначення стану техніч-
ної готовності човна, це включає перевір-
ку екіпажем спільно з представниками 
промисловості справності бортових сис-
тем та механізмів. Украй важливо уточни-
ти правильність теоретичних розрахун-
ків суднобудівниками обсягу твердого ба-
ласту, інакше загрозливо зростає ймовір-
ність виникнення нестандартних ситуа-
цій. На попередньому етапі випробувань 
«Запоріжжя» інспектував міністр оборо-
ни Дмитро Саламатін. Оцінюючи роботу 
підводників, він висловив переконання в 
спроможності флоту виконувати будь-які 
завдання, поставлені Верховним Голов-
нокомандувачем, Президентом України 
Віктором Януковичем. Безумовно, подібні 
висловлювання втішають, тим більше зва-
жаючи на те, що, ні для кого не секрет, сер-
йозні труднощі накопичувались протягом 
багатьох років і лише нинішня влада зна-
йшла дієві способи їх подолання. Так, удві-
чі підвищено грошове забезпечення моря-
ків, у поточному році на докорінне перео-
снащення і ремонт відведено 15 кораблів.

Для довідки. 
Дизель-електричний підводний човен 
«Запоріжжя» побудований у 1970 році в 
Ленінграді, тоді ж введений до складу Пів-
нічного флоту ВМФ СРСР. У 1990 році пере-
ведений до складу Чорноморського флоту, 
1997-го відповідно до Угоди про розподіл 
ЧФ підводний човен відійшов Україні.

Виступити в нехай і короткий, зате дов-
гожданий і відповідальний похід перетво-
рилось на заповітну мрію кількох поколінь 
моряків – шукати гідні епітети для того, 

щоб передати враження людей цивільних, 
узагалі є марною справою. Судячи по роз-
мовах моряків, човен ними сприймається 
мов жива особистість: дійсно, це схоже на 
пробудження майже два десятиліття дрі-
маючого витязя. Коливаючись на хвилях, 
він без поспіху, поважно, усвідомлюючи 
прикуту до нього увагу, відчалює. Море 
гуртує екіпаж – старе флотське правило, в 

якому пересвідчилося багато поколінь мо-
ряків. На пірсі субмарину проводжав ко-
мандувач ВМФ Збройних сил України ад-
мірал Віктор Максимов, він навіть швар-
тові допомагав віддавати.

Прийомно-здавальну роботу під час ви-
ходу «Запоріжжя» в море очолив виконую-
чий обов’язки начальника Центру морських 
операцій ВМФ капітан 1 рангу Роман Глад-
кий. У тісних, точніше, компактних кори-
дорах – ніякої метушні, усі чорноморці при 
ділі. Хто ні – руки ліпше тримати за спиною, 
бо всюди безліч чудернацьких пристроїв і 
пристосувань для тривалого перебування 
під товщею води. З ілюмінатора простежу-
вався кортеж підводного човна, у світлі рі-
шення генерального штабу про режим най-
більшого контролю за рівнем безпеки поруч 
постійно перебувають рятувальний буксир 
«Кременець» із групою досвідчених водола-
зів на борту і санітарний катер «Сокаль», у 
готовності неподалік знаходяться інші до-
поміжні українські та російські судна.

Перископна глибина
Занурення. Загальна зосередженість до-

сягає кульмінаційної точки. Конструкто-
ри клопочуться навколо довірених кожно-
му персонально приладів, моряки, можна 
сказати, натхненно перебувають на постах. 
Командири напівпошепки сиплють спеці-
альними термінами, встрявати до їхнього 
спілкування чи бодай якось відволікати за-
боронено категорично, військові якнайре-
тельніше мають сформулювати зауваження 
до функціонування обладнання.

Не до інтерв’ю і по випливанню на по-
верхню, тільки в порту трапляється наго-
да хоч куцо погомоніти. Земляків в екіпа-
жі підводного човна вистачає.

Першим виходом у море пишається 
криворізький хлопець, торпедист мінно-
торпедної бойової частини матрос Євген 
Кобець. Його службові обов’язки не ви-
магали надто напружених дій, бо допоки 
на човні немає власне торпед, однак він 
старався уважно слідкувати за всіма ко-
мандами і чітко їх виконувати.

– З гордістю буду згадувати, що в пер-
шому виході підводного човна брав 
участь і я. По щасливих очах товаришів 

бачу подібні враження, кожен з особли-
вим завзяттям прожив цей день.

Також син Кривбасу, старший телеме-
ханік-автоматник матрос Руслан Псарьов 
прослужив на човні півтора року. Так по-
ріднився з ним, що присягнув знайти на-
речену з козацького міста – тезки під-
водного богатиря й таки з криворізькою 
впертістю здійснив намір. За кілька тиж-
нів демобілізується, з одного «Запоріж-
жя» перебереться до іншого.

– З нами багато проводилось теоретич-
них занять і тренувань, але знаходитись 
у морі – почуття зовсім інше, незрівнян-
но більший тягар відповідальності, хви-
люєшся і водночас усвідомлюєш, як море 
розкладає всі знання «по поличках», а ко-
манда починає працювати злагоджено, – 
ділиться думками Руслан. – Фраза леген-
дарного флотоводця Великої Вітчизня-
ної війни Олександра Маринеско: «Немає 
більш міцного товариства, ніж у моряків-
підводників!» – повністю відповідає дій-
сності, переконався особисто.

Створення статті стало можливим за-
вдяки всебічному сприянню депутата 
Дніпропетровської обласної ради, го-
лови правління ВАТ «Південний ГЗК» 
Михайла Короленка.

Мандрівні нотатки

Тарас ЗаТуЛьНий. Фото Олександра ПОрТНяГІНа. Кривий Ріг – Севастополь – Кривий Ріг.
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Реклама. Оголошення

Ответы: По горизонтали:
2. Авангард. 3. Альбом. 4. Гриф. 6. Тмин. 7. Удавка. 8. Ориентир. 9. Стеллаж. 10. Лауреат. 
12. Кишлак. 13. Пикник. 16. Настройка. 17. Сценарист. 20. Арбат. 21. Мулат. 24. Попур-
ри. 25. Режиссёр. 26. Туника. 27. Бампер. 28. Терапевт. 29. Страсть. 32. Эколог. 33. Тро-
ица. 36. Этюд. 37. Рука.
По вертикали:

1. Фаланга. 5. Стручок. 11. Тральщик. 13. Пирамида. 14. Филин. 15. Легион. 17. Ска-
нер. 18. Масленица. 19. Аура. 21. Мина. 22. Дротик. 23. Контур. 25. Рапорт. 27. Бархат. 
30. Обет. 31. Тест. 32. Экономист. 34. Улитка. 35. Триада. 36. Эклер. 38. Расплата. 39. Ру-
димент. 40. Бригада. 41. Кадастр. 

g Кроссворд

По вертикали:
2.  Передовая часть класса, общест-

ва. 3. Собрание репродукций, фотогра-
фий, изданных в виде книги. 4. Печать с 
изображением подписи. 6. Травянистое 
растение семейства зонтичных. 7.  Раз-
новидность ошейника. 8.  Предмет, 
определяющий направление движе-
ния. 9.  Приспособление для размеще-
ния чего-нибудь в стоячем положении. 
10.  Человек, удостоенный особой пре-
мии за выдающиеся заслуги в области 
науки, искусства. 12.  В Средней Азии: 
небольшое селение. 13.  Загородная 
увеселительная прогулка компанией с 
закуской на открытом воздухе. 16.  Ре-
гулирование звучания музыкального 
инструмента. 17.  Один из создателей 
фильма. 20.  Одна из древнейших улиц 
Москвы. 21.  Потомок от брака челове-
ка европейской расы и негра. 24.  Ин-
струментальная пьеса, составленная 
из различных общеизвестных мотивов. 
25.  Творческий работник, художест-
венный организатор, руководитель те-
атральной, кино- или телевизионной 
постановки. 26.  Костюм танцовщицы. 
27.  Буфер автомобиля. 28.  Врачеб-
ная специальность. 29.  Сильная лю-
бовь, сильное чувственное влечение. 
32. Специалист, изучающий взаимодей-
ствие растительных и животных орга-
низмов. 33.  Знаменитая икона Андрея 
Рублёва. 36.  Разновидность шахматной 

задачи. 37. Сторона, направление.

По горизонтали:
1.  У древних греков: сомкнутый 

строй пехоты. 5.  Удлинённый и сужа-
ющийся книзу плод некоторых расте-
ний. 11.  Боевой корабль для обнару-
жения и уничтожения морских мин. 
13. Многогранник. 14. Крупная птица из 
отряда сов. 15. Военный отряд, навербо-
ванный из иностранцев. 17. Прибор для 
радиоизотопной диагностики. 18.  Не-
деля, предшествующая великому посту. 
19. В парапсихологии: то же, что биополе. 
21.  Боеприпас для стрельбы из гладко-
ствольных безоткатных орудий. 22. Охот-
ничье оружие в эпоху верхнего палеолита. 
23. То же, что силуэт. 25. Устный или пись-
менный доклад начальству. 27.  Ткань с 
мягким густым ворсом. 30. Торжествен-
ное обещание, обязательство. 31.  За-
дание стандартной  формы. 32.  Спе-
циалист, изучающий какую-нибудь 
отрасль производственной, хозяйст-
венной деятельности. 34.  Спиральная 
трубка во внутреннем ухе, в которой 
находится орган, воспринимающий 
звуки. 35.  Единство, образуемое тре-
мя раздельными членами и частями. 
36. Сорт  пирожного.  38.  Кара,  воз  мез дие. 
39.  Пережиток исчезнувшего явления. 
40. Кондукторский персонал, обслужи-
вающий поезд. 41.  Систематизирован-
ный свод сведений об объекте. 

Требуется

заместитель  
руководителя

тел. 097-3959480

З/п  
3500 – 4200 гр.Вітаємо!

реклама «ЧГ» •  067-7437902 •reklama@rminer.dp.ua •

Криворізькі міські електричні мережі ПАТ 
«ДТЕК  Дніпрообленерго» повідомляють,  
що для проведення ремонтних робіт в пе-
ріод з 03.09.2012 р. по 07.09.2012 р.   мож-
ливі тимчасові  (з 9.00 до 17.00) відклю-
чення ел. енергії на вулицях: Кленова, 19,  
1317, 414;   Хруничева,  17, 26;   Каракалпаць
ка 117, 218;   Кутаїська, 17, 26,  Свердлова, 
45109, 111а, 111б, 128170,  113159, 172206,    
Кравченка, 9, 2430,  31, 32,    Кривбасівська, 
88122,  130158, 137161,  Толстого, 4666,  
гуртожиток офіцерів в/м35, 41,  16, 31,  ко
тельня,  моб. зв’язок «Київстар»,  АЗС «Еллін»,  
будинок офіцерів,  СОВ «Астеліт моб. зв'язок»,  
автомийка,  гаражний кооператив »Зірочка»,  
в/м  35, 1828,  34, 1729,  36,  716,  38,  39, 40,  
31, 32, 33, 35,   школа,  ЖКХ,  Амосова, 232; 11
17,  Шмідта, 1555, 1042,   Гризодубової 250, 
139,  Лациса, 20114;   Конєва, 232,  339,  АЗС 
4 «Веста» вул. Миколаївське шосе, 145,  Кірово
градська,  8296,  96а,  96Б;   Блока,  1442,  723;   
Акопяна,  1022,  1743;  Гаріна,  17,  210;   Бер
лінська,  121,  216;   Весіння,  129,  234,  гур
тожиток №43 в/м,  в/м35, буд.44,  насосна 35,  
Рибалка, 119, 220, 321, 222,  81117, 94114,  
4179,  5278;    Діккенса, 28, 8а,  Українська, 
60,  ЭЛУАД,  торговозупиночний комплекс по 
вул. Українській,  «Київстар» мобільний зв’язок,  
Аврори,  92126,  Громової,  95, 97,  Лумумби,  
47, 49,  Аральська,  9, 11, 12, 14,  Корнійчука 1,  
бр Вечірній, 16, 18,  Насосна № 39 бр Вечірній,  
АЗС № 11  бр Вечірній,  Магазин «БОЛЕРО»  бр 
Вечірній,  вул. Балакіна, 22, 24, 26,  Магазин 
«ПРЕСТИЖ»  вул. Балакіна,  пр.200р. Кривого 
Рогу, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 82,  вул. Співдружності, 
110, 112,  Насосна № 53 вул. Співдружності,  ТРП 
№ 14 вул. Співдружності,  Стоматологія пр.200р. 
Кривого Рогу, 7,  Я.Купали,   106; 108; 110; 115; 
111,  Львівська,   137,  Лугова,   3248; 123,  Му
ромська,   4064; 5779,  Кубинська,   110134; 
105131,  Літке,  94,  Чорноморська,  36а80; 
35а79,  Ст.Більшовиків,  36а38а,  Чебишева,   
125; 222,  Цитрусова,   4262; 3565,  Вольтера,   
3549; 4056; 135; 234,  Серафимовича,   163
229; 228338; 340/2; 340/1; 231247; 215а219а; 
225а231а; 231б,  Тупикова,  б.8; 292; 333,  
Хохломська,   210; 112; 12,  Грозненська,  115а; 
119,  Паркова,  15; СШ №58; 13,  Упіта,  7480; 
53; 51,  Мелешкіна,   810; 26,  Нобелівська,   
10; 230,  Хетагурова,   135,  В.Василевської,  
238,  Бердянська,   5155; 47; 49,  Вільна,  67,  
Курганська,  21; 31; 37; 39; 1030; 40; 26; 2б,  
Товстановського, 1;  Швейна фабрика вул. Га
лана, 27,  Тухачевського, 6,  вул. Тухачевського, 
10 меблева майстерня,  Товстановського,  2, 1 
аптека,  магазин,  магазин, «Веселка» «Пано
рама»,  «Гаврилівські курчата»,  аптека,  перу
карня,  Широка, 7,  Мориса Тореза,  Філянського,  
236,  1280,  2973,  Залізнична, 26,  814;  Са
халінська,  1119, 1022,  Шахтарська, 109,  104,  
103,  86,  85,  75;   Великолуцька, 240,   Широка,  
19,  210,  13, 17, 19,  1416,   школа,  магазин,  
церква,  Фаворського, 1557, 2252,  113, 220,  
Сахалінська, 29;  мн 5й Зарічний ,  37,  39,  40,  
41,  42,  44,  45,   60,  61, 62,   мн 5й Зарічний,  
ТРП №78,  мн 5й Зарічний,  Насосна станція  
№ 46,  мн 5й Зарічний,  «Воля»,  кіоск,  гаражі,  
МТС,  Місячна,  113,  Уфімцева,  132,  мн 5й 
Зарічний,  інтернат «Надія»,  мн 5й Зарічний,  
магазин продовольчих товарів,  Універсальна, 
2452,  пер. Корсунський, 242, 111,  вул. Ком
сомола України, 127, 626,  Єреванська, 131, 
234,  Федьковича, 120. Вибачаємося  за ви-
кликані незручності.

изготовим и установим 
МЕтАллиЧЕСКиЕ ДВЕРи, 
решетки, оградки, заборы, 

гаражные ворота и др.

Тел.: 4012436, 4014487, 0676645943.

ооо «Этель – БцД»

Утепление стен
Гарантия качества.

Тел. 443-03-53, 096-2166025

Шановні криворіжці та співробітники 
ПАТ «Криворіжгаз»!

Прийміть вітання з визначною датою в історії нашої держави – 

21-ю річницею з Дня незалежності україни!
Від щирого серця й від усієї душі бажаю вам здоров’я, щастя, добра, до-

статку, миру, щедрої долі, сили й наснаги в усіх ваших справах. Нехай мрія 
про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення та починання, в ім’я 
соборної, незалежної, демократичної, процвітаючої України!

Зі святом вас!
З повагою Голова правління  

ПАТ «Криворіжгаз»  
І.Є. Вакуленко.
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Телебачення

09.00 ПРОФИЛАКТИКА 
ПЕРВОГО КАНАЛА!

14.00 Театральные сезо-
ны. К дню рождения 
Богдана Ступки

14.35 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Паралимпиа-

да-2012. Вдохновляя 
поколение

15.35 Худ.фильм «Соло-
менная шляпка»

17.50 Док.сериал «Наши». 
Александр Усик

18.45, 21.25 Деловой мир
19.00 Агро-News
19.15 Место встречи
20.40 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.35 Страну - народу
21.55 Смешной и еще 

смешнее
22.25 Шутка с 

В.Моисеенко, 
В.Данильцом

22.55 Тройка, Кено, Секун-
да удачи

23.20 От первого лица
23.45 Худ.фильм «Эпоха 

чести». 11 серия
00.35 Эксперт на связи
01.45 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
02.35 Международный 

детский фестиваль «Из-
меним мир к лучшему»

04.05 Мультсериал 
«Сандокан»

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

19.30, 23.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.00 Сериал «Моя ис-
поведь» - «Михаил 
Евдокимов»

11.25 «Снимите это не-
медленно»

12.30, 04.55 «Иллюзия без-
опасности»

13.40, 03.40 Сериал 
«Следаки»

14.05, 04.05 Сериал «По-
следняя встреча»

15.15, 16.40, 02.50 «Русские 
семейные драмы»

17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Склифо-

совский»
20.15 Худ.фильм «По-

слезавтра»
23.15 Худ.фильм «Дурная 

компания» (2)
01.25 Худ.фильм «Во-

рон» (2)

Интер
16.15 «Жди меня»
18.00 Новости
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.45 «Подробности. 

Неформат»
20.55 «Спорт в Подроб-

ностях»
23.15 «Позаочi»
00.15 Худ.фильм «Тебе 

настоящему»
03.40 Док.сериал «В 

центре событий 3»

ICTV
05.25 Служба розыска 

детей
05.30, 06.25, 02.05, 03.25 

Погода
05.35, 04.30 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые 

факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45, 12.45, 03.00 Факты
09.30, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 13.00 Сериал 

«Морпехи»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
22.40 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
23.55 Факты. Итоги дня
00.10 Сериал «Кодекс 

чести-2»
02.10 Резонансные 

ограбления Велико-
британии

03.30 Сериал «Герои-4»
04.15 ПроЦiкаве

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

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

газета
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Худ.фильм «На-

среддин в Бухаре» 1 
категория

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

Погода
18.15 «В гостях у Ладика и 

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

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

тележурнал»
20.20, 21.50 «Мини-путе-

шествия»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Худ.фильм «Пядь 

земли» 1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
02.30 Хит-парад «На все 

100»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 14.40 Kids Time
14.05 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.55, 15.50 Teen Time
15.00 Сериал «Друзья»
15.55, 00.10 Сериал «Свето-

фор»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.00, 01.15 Репортер
19.30, 01.30 Спортре-

портер
19.35, 01.35 Погода
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.40 Служба розыска 
детей

01.45 Сериал «Красотки в 
Кливленде» (2)

02.25 Сериал «Последний 
аккорд»

03.15, 04.15 Зона ночi
03.20 Богдан Хмельниць-

кий
04.20 Моя адреса - Солов-

ки. Тягар мовчання
04.40, 05.25 Зона ночi 

Культура
04.45 Бистроплинний сон

СтБ
05.05 Профилактика
12.00 «Звездная жизнь. Под 

скальпель ради мечты»
14.45 «Битва экстрасен-

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

новини»
18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
20.00 «Куб-3»
22.40 «Детектор лжи-2»
23.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
00.45 Сериал «Комиссар 

Рекс» (1)
02.20 «Вiкна-Спорт»
02.30 Худ.фильм «Родня» (1)

тонИС
14.00 Мир за неделю
14.20 Будь в курсе!

15.00, 18.30, 21.00 Служба 
новостей «Социальный 
пульс»

15.15, 19.00, 21.35 Погода
15.20, 03.05 Заложники 

свободы (1)
16.00, 03.30 Страна со-

ветов
17.00 Алло, доктор!
17.55, 02.40 Отдел кадров (1)
18.55, 21.30 Экономиче-

ский пульс
19.05 Сериал «Принцесса 

и нищий» (1)
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.40, 05.05 Вооруженные 

животные (1)
23.00 Кинофан: Худ.

фильм «Французские 
поцелуи» (2)

00.50 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Истинная женщина» (3)

02.15 Светские хроники
04.20 Чудаки

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.25 Сериал «Детка» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Твинисы
08.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 20 
серия (1)

09.55 Ералаш
10.25 Худ.фильм «Как 

выйти замуж за милли-
онера» (1)

12.00 Худ.фильм «Влюблен 
и безоружен» (1)

13.35 Сериал «Деффчон-
ки» (1)

14.00 Сериал «Маргоша» 
41 серия (1)

15.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 21 
серия (1)

16.00 У ТЕТа мама!
16.35, 19.55 Даешь моло-

дежь!
17.00 Одна за всех
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
18.45 Маша и модели 2
19.15 Богиня шопинга
20.20 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.00 Сериал «Детка» (2)
22.05 Сериал Одна за всех
22.30 Сериал «Игра пре-

столов» 6 серия (2)
23.40 Слава со Славеком 

Славиным
23.50 Дурнев + 1
00.15 Мультсериал «Мася-

ня» (2)
00.40 Худ.фильм «Скай-

лайн» (2)
02.10 До рассвета

трК «уКраИна»
05.00 Профилактика 

передающего обо-
рудования

05.10 Серебряный 
апельсин

14.00 Сериал «След» (1)
15.35, 03.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Федеральный судья
17.00, 19.00, 03.30 События
17.10, 19.15, 03.45 События 

Спорт
17.15, 03.50 Критическая 

точка
18.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

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

Возвращение» (1)
22.10 Худ.фильм «Драйв» 

(2)
00.20 Худ.фильм «Сказки 

Юга» (2)
04.20 Сериал «Дорожный 

патруль - 7» (1)

5 телеКанал
14.00 «Программа пере-

дач»
14.10, 16.10, 17.20, 17.50, 

22.35, 22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»

14.20 «5 элемент»
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 04.00 «Время 
новостей»

15.15 «Вперед, на Олимп!»
16.15 «Мотор»
17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория за-

кона»
18.40, 22.40, 00.00 «Киев-

ское время»

18.50, 23.40, 00.30, 03.25 
«Время спорта»

19.30, 02.10 «Время 
интервью»

19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
06.25 «Хроника дня»

20.10, 21.10, 01.00, 05.00 
«Время. Итоги дня»

21.40, 03.00, 06.00 «Время-
Тайм»

22.00, 02.40 «Налоговый 
дневник»

22.25, 23.20, 00.15, 03.15, 
06.15 «Бизнес-время»

23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 
NEWS»

23.45, 00.40, 02.35, 03.35, 
04.35 «Обзор прессы»

03.40 «Утро со звездой»
04.10 «В Кабинетах»
04.40 «Територия  

закона»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 «Случайный сви-

детель»
07.30, 03.45 «Агенты 

влияния»
08.30 «Правда жизни». 

Охота на великана
09.00 «Православные 

святые»
11.00 Сериал «Каменская 

- 3»
15.00 Худ.фильм «Фронт в 

тылу врага» (1)
18.30 «Правда жизни». 

Детские забавы
19.00, 00.00, 02.15, 04.15 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Худ.фильм «Охота 
на зверя» (2)

02.45 «Речовий доказ»
04.45 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
08.25 Худ.фильм «Бруно» 

(1)
10.50 Худ.фильм «Спроси 

Синди»
12.45, 02.45 Сериал «Кайл 

XY»
13.45 Сериал «Баффи 

- победительница 
вампиров»

15.35 «КВН»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Дальние родствен-

ники»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Худ.фильм «Заведем 

ребенка» (2)
03.30 «Мобильные раз-

влечения»
03.45 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00, 14.40 Kids’ Time
14.05 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.55, 15.50 Teen Time
15.00 Сериал «Друзья»
15.55, 00.10 Сериал «Свето-

фор»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.15 Сериал «Во-

ронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

01.15, 03.15, 04.45 
канала

19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «О рыбалке всерьез»
22.00 «Вiдверто про 

Злагоду!»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.40 Служба розыска 
детей

01.45 Сериал «Красотки в 
Кливленде»

02.25 Сериал «Последний 
аккорд»

03.45 Богдан Хмельниць-
кий

04.15 Зона ночi
04.20 Моя адреса - Солов-

ки. Тягар мовчання
04.40 Зона ночi Культура

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

Вести
10.30 Сериал «Самара»
11.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
12.10 «О самом главном». 

Ток-шоу
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

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

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
19.30 Сериал «Салями»

20.20 Сериал «Тайны 
следствия»

22.15 Док.фильм «Они 
сражались за Родину»

23.05 Сериал «Вызов»
00.05 «Вести+»
00.20 Худ.фильм «Театр»
01.55 Вести.ru
02.10 «Три дня Юрия Гага-

рина. И вся жизнь». Ф 1
02.55 Новости культуры

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

щение Мухтара-2». 
«Клуб анонимных 
алкоголиков»

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 «Самые громкие 
русские сенсации»

12.35, 03.25 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

13.30 Сериал «Морские 
дьяволы-4». «Новые 
друзья или игры 
патриотов»

15.30 «До суда»
16.30, 02.25 «Суд при-

сяжных»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Братья». 9, 
10 серия

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. 

Три вокзала-2». «Три 
девицы», «Убить по-
русски «

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «За-
пись», «Нефть»

04.15 «Цент помощи 
«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
16.55 «Татьяна Тарасова: 

«У меня не ледяное 
сердце»

18.20, 01.40 «Между нами, 
девочками»

19.00, 03.10 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Чи-

стая проба»
22.35 Сериал «Забытый»
23.45 «Воскресшие тени: 

Иван Грозный и Влади-
мир Старицкий»

00.50 «Запах»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Татьяна Тарасова: 

«У меня не ледяное 
сердце»

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 «Чи-

стая проба»
19.25 Сериал «Забытый»
20.25 Эдвард Радзинский. 

«Воскресшие тени: 
Иван Грозный и Вла-
димир Старицкий». 1 
серия

21.25 «Запах»
22.20 Худ.фильм «Они 

встретились в пути»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Сыщики». 7 

серия «Чёрт лысый»
10.00 Сериал «Пятая груп-

па крови». 13 серия
11.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 «Без дураков»
13.00 Худ.фильм «Чужие 

письма»
15.00, 02.00 Сериал 

«Сыщики». 8 серия «Ие-
рихонские трубы»

16.00, 18.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 1 «Летний снег» 
2 серия

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

группа крови». 14, 03.00 
серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «Испол-

няющий обязанности»

TBI
12.00 Семь чудес  

Украины
12.15, 21.30 «Тендер News» 

с Натальей Седлецкой
12.30 Цивилизация. 

Создавая историю
14.30 Лекции и события
16.30 Вокруг света
17.30 Воздушные псы
18.15 Цивилизация. 

Уильям и Кейт. Коро-
левская любовная 
история

19.30, 23.30 Сегодня о 
главном

20.30, 23.00, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Альбертэйнштейн
00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Верная 

река»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Худ.фильм «Ларец 

Марии Медичи»
09.20 Петровка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.10 События
10.45 Худ.фильм «Вокзал 

для двоих»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.30 Сериал «Влюблен-

ный агент»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 Сериал «Саквояж со 

светлым будущим»
19.15 Док.фильм «Город-

ские войны»
20.05 Сериал «Московский 

дворик»
22.30 Док.фильм «1812. 

Первая Отечественная»
00.05 «Футбольный 

центр»
00.35 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.30 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
04.20 Док.фильм «Страхо-

вые страхи»

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.10 Саундтреки
06.15 Худ.фильм «Бабушки 

надвое сказали»
08.35 Худ.фильм «Визит к 

Минотавру»
15.35 Худ.фильм «Дело 

было в Пенькове»
17.15 Худ.фильм «Балтий-

ское небо»
20.15 Худ.фильм «Влю-

блен по собственному 
желанию»

22.00 Худ.фильм «Дети 
Арбата»

23.05 Худ.фильм «Малень-
кая Вера»

01.40 Киноляпы
04.40 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Худ.

фильм «Христофор 
Колумб. Открытие 
Америки» 12+

11.05, 19.05, 03.05 Худ.
фильм «Воспитание 
чувств» 12+

12.10, 20.10, 04.10 Худ.
фильм «Гений» 12+

14.50, 22.50, 06.50 Худ.
фильм «Однажды в 
Марселе» 18+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Ариэль»
06.20, 10.20, 14.20 

Мультсериал «Карлсон 
вернулся» ф.2, «Будь 
здоров!»

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Синяя птица»

07.50, 11.50 Мультфильм 
«Тайна третьей 
планеты», «Поморская 
быль»

15.00 Сказка «Василиса 
Прекрасная»

16.10 Мультсериал «Рас-
сказы старого моряка» 
ф.1 «Необычайное путе-
шествие», «С бору по 
сосенке», «Путешествие 
муравья»

17.00 Мультсериал 
«Магия» 1 с., «Добрыня 
Никитич», «Влюбленное 
облако»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Тимошкина 
елка»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Иван 

Бровкин на целине»
09.00 Худ.фильм «Рой»
11.30 Худ.фильм «У матро-

сов нет вопросов!»
13.00 Худ.фильм «Я служу 

на границе»
14.30 Худ.фильм «Добро-

та»
16.00 Худ.фильм «Про-

буждение»
17.30 Худ.фильм «Дере-

венская история»
19.00 Худ.фильм «Минин и 

Пожарский»
21.20 Худ.фильм «Курьер 

на восток»
23.00 Худ.фильм «Центро-

вой из поднебесья»
01.00 Худ.фильм «Косми-

ческий рейс»
02.30 Худ.фильм «Два 

воскресенья»
04.00 Худ.фильм «Люд-

мила»
05.30 Худ.фильм «Залож-

ники страха»

КИноКлуБ
06.05 Худ.фильм «Дьявол 

и госпожа Д» 16+
08.00 Худ.фильм «Убить 

пересмешника» 12+
10.15, 02.40 Худ.фильм 

«Три беглеца» 12+
12.00, 04.15 Худ.фильм 

«Джейн Эйр» 16+
14.00 Худ.фильм «Амери-

канский ниндзя» 16+
16.00 Худ.фильм «Голово-

кружение» 12+
18.10 Худ.фильм «Счастли-

вы вместе» 12+
19.50 «Плюс кино»
20.20 Худ.фильм «Дьявол 

в голубом платье» 16+
22.05 Худ.фильм «Сладкая 

жизнь» 12+
01.00 Худ.фильм 

«Противоположность 
секса» 16+

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после ...»
06.15 «Под знаком зодиака. 

Дева»
07.45 «Песня-76»
09.00 Худ.фильм «Всем - 

спасибо!..»
10.30 «Автограф по 

субботам»
11.00 «Музыкальный 

кинозал»
12.00, 03.00 «Колба 

времени»
13.00 «Мастера искусств»
14.00 «Что? Где? Когда?»
16.30 «Немного о себе»
17.00 «Умелые руки»
17.40 «Для вас, родители!»
18.15 Худ.фильм «Хозяйка 

детского дома». 1 серия
20.00 «Взрослые и дети». 

Концерт
21.00 «Рожденные в 

СССР»
22.00 Док.фильм «Цирк 

нашего детства»
23.00 «Человек и закон»
23.50 «Песни на стихи Е. 

Долматовского»
00.15 «Сиди и смотри»
00.40 Худ.фильм «Красное 

и черное». 5 серия
02.00 «Программа «А»
04.00 Программа «ТЕМА»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
3 с.»Маша»

20.00 Сериал «Катерина - 
2. Возвращение любви». 
8 серия

21.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.2. «Роман с 
убийцей». 1 серия

22.00 Худ.фильм «Джек 
Восьмеркин - «амери-
канец». 2 серия

23.30 Худ.фильм «Джек 
Восьмеркин - «амери-
канец». 3 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
4 с.»Магические знаки»

02.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 1 серия

03.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.2. «Роман с 
убийцей». 2 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Бестол-

ковый»
05.00 Комедия «Выскочка»
07.00 Боевик «Повелители 

Вселенной»
09.00 Драма «Мальчики 

возвращаются»
10.50 Драма «Генсбур. 

Любовь хулигана»
13.10 Драма «Самый 

лучший»
15.00 Комедия «Коэффи-

циент интеллекта»
17.00 Боевик «Перевоз-

чик 3»
19.00, 00.50 Драма «Враг 

у ворот»
21.40 Драма «Авиатор»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
06.30 Мультсериал «Огги 

и кукарачи-2»
07.00, 07.40 Мультсериал 

«Огги и кукарачи-3»

08.00 Сериал «Кобра 11. 
Дорожная полиция»

09.00, 01.50 «ГАИ. Дорож-
ные войны»

10.00 Убойное видео
11.05, 20.35 «Сумасшедшее 

видео по-украински-2»
11.50 Худ.фильм «Раз-

жалованный»
14.00, 15.05 Сериал 

«Солдаты»
16.10 «Крылья России»
17.40 «Ударная сила»
18.00 «Золото бездны»
19.00 Сериал «Братья»
20.00 «Месть природы»
21.00 Новости 2+2
21.25 Проспорт
21.30 Худ.фильм «Неис-

правимый» (2)
00.00 Худ.фильм «Взапер-

ти» (3)
02.30 Худ.фильм «Окно 

напротив»
04.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Зона пре-

ступности»
05.50 Триллер «Город 

призраков»
08.00 Боевик «Вальгалла. 

Сага о викинге»
10.00 Комедия «Знать бы, 

что я гений»
12.00 Драма «Заключен-

ные»
14.00 Боевик «Онг Бак 2. 

Непревзойденный»
16.00 Боевик «Мои счаст-

ливые звезды»
18.00 Приключения «По-

велитель мух»
20.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
22.00 Фильм ужасов «Пле-

теный человек»
00.00 Мягкая эротика 

«Безбашенные кра-
сотки»

01.10 Мягкая эротика «Мо-
лодые и невинные»

02.25 Мягкая эротика 
«Фирменные штучки»

доМ КИно
03.00 Худ.фильм «Дев-

чата»
04.35 Драма «Царская 

охота»
06.45 Мелодрама «Вечер-

ний звон»
08.05 Худ.фильм «Броне-

носец «Потёмкин»
09.20 Худ.фильм «Пёс 

Барбос и необычный 
кросс»

09.35 Худ.фильм «Раба 
любви»

11.05, 13.10, 20.45, 02.55 
«Окно в кино»

11.10, 20.00 Сериал 
«Команда»

12.00 Сериал «Вход в 
лабиринт»

13.15 Худ.фильм «Летят 
журавли»

14.50 Драма «Брат»
16.30 Комедия «Служеб-

ный роман»
19.05 Сериал «Танго с 

ангелом»
20.50 Мелодрама «Москва 

слезам не верит»
23.15 Худ.фильм «Точка 

кипения»
23.45 Комедия «Особен-

ности национальной 
охоты»

01.20 Кинороман «Мой 
друг Иван Лапшин»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Школа 

злословия» 1 серия
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 «Агенты 

КГБ также влюбляются»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «Пикник»
21.15 Комедия «Комедия 

сурового режима»

mAXXI-TV
06.30, 19.50 Йога
07.10, 14.55 Союзмуль-

тфильм
07.45, 14.30 «Сбросим 

лишнее»
08.05, 00.25 MaxxiМузыка
08.25 Стрип-денс
08.50, 10.05, 14.50, 16.35, 

22.05 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.10, 15.50 «Почему, что, 

где?»
09.45, 15.30 «Восточные 

танцы»
10.20 «Лица вещей»
11.45 Худ.фильм «Охота 

на лис»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Трудный вопрос»
20.25 «Игры сильнейших»
21.15 «Кухня на шпильках»
22.10 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
23.20 «Удивительный мир 

автомобилей»

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

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

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 27 серпня
Cхід 6.05 Захід 19.53
Тривалість дня 13.48

Схід 17.14 
Захід 1.07

КозерігМіхей, Аркадій

ут-1

Требуется

менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

ТребуетсяРеклама
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06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.00 Утренняя молитва
06.20 Православный 

календарь
06.25 Заголовки
06.30, 23.20 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

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

связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Запомни
09.35 Свет
10.00 Хомка смакует, 

телеки дарит
10.10 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Украина-
Швеция

12.00 Новости
12.10, 18.40, 21.25 Деловой 

мир
12.20, 18.55 Погода
12.25 Православная 

энциклопедия
12.55 Желаем счастья
13.20 Ретроспектива. 

Худ.фильм «Каменная 
душа»

15.00, 18.20, 01.20 Новости 
(с сурдопереводом)

15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30, 16.05, 19.00 Пара-

лимпиада-2012. Вдох-
новляя поколение

15.40 О главном
16.15 Худ.фильм «Бал-

лада о Беринге и его 
друзьях»

17.50 Док.сериал «Наши». 
Ольга Харлан

19.10 Концерт «Песня объ-
единяет нас»

21.35 Концерт «Песня 
объединяет нас» (про-
должение)

22.55 Тройка, Кено, 
Максима

23.45 Худ.фильм «Эпоха 
чести». 12 серия

01.40 Телеакадемия. 
Спецвыпуск «От-
дыхаем!»

01.55 Ток-шоу «Вера. На-
дежда. Любовь»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.25, 18.25 Сериал «Скли-
фосовский»

11.30 «Снимите это не-
медленно»

12.35, 05.00 «Иллюзия без-
опасности»

13.40 Сериал «Следаки»
14.05, 04.10 Сериал «По-

следняя встреча»
15.15, 16.40 «Русские 

семейные драмы»
17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Худ.фильм «Арма-

геддон» (2)
00.05 Худ.фильм «Осада» 

(2)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
09.10 Сериал «Тайны 

следствия -9»
11.10 «Детективы»
12.40 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
17.00 «Телефон доверия»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00 Подробности
20.45 Подробности. Не-

формат
21.00 Сериал «Однолюбы»
23.15 Сериал «Сеть» (2)
01.15 Худ.фильм «Пьяный 

рассвет»

ICTV
05.10, 06.20, 02.05, 03.25 

Погода
05.15, 08.45, 03.00 Факты

05.30, 04.30 Свитанок
06.15, 07.35 Деловые 

факты
06.25, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.30 Анекдоты по-

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

чайные новости
10.40, 16.40 Сериал 

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

ские дьяволы»
15.25, 22.40 Сериал «Про-

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

чести-2»
02.10 Резонансные 

ограбления Велико-
британии

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

20.30, 01.30 «Мiсто»
07.00, 19.10, 21.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 17.40, 19.15, 

21.05, 05.45 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Худ.фильм «Пядь 

земли» 1 категория
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о 

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Худ.фильм «Счастли-

вый рейс» 1 категория
16.50 «Вiдкрита влада»
17.10 «Мир увлечений»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25 «Я и мой дом»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Урочистi заходи до 

Дня шахтаря
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»

новый Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.30 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.40, 14.40 Kids Time
13.45 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.55, 15.50 Teen Time
15.00 Сериал «Друзья»
15.55, 00.10 Сериал «Свето-

фор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.25 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.40 Сериал «Красотки в 
Кливленде» (2)

02.20 Сериал «Последний 
аккорд»

СтБ
06.00 «Документальный 

детектив. Обреченный 
нареченный»

06.30, 01.35 Сериал «Ко-
миссар Рекс» (1)

08.30, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.35 «Куб-3»
11.05 Худ.фильм «Невеста 

моего друга» (1)
13.40 «Битва экстрасен-

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

новини»
20.00 «Фермер ищет 

жену-2»
22.40 «Беременна в 16»
23.45 «Дочки-Матери»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
03.05 «Вiкна-Спорт»

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 13.30 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.00 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Прин-

цесса и нищий» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Архи-

меды» (1)
14.25, 01.30 Дикие сердцем 

(1)
15.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
17.55, 02.00 Отдел кадров 

(1)
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40 Колдунья-при-

рода (1)
23.00 Кинофан: Худ.фильм 

«Это - свободный 
мир» (2)

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.25 Сериал «Детка» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 21 
серия (1)

09.55 Сериал «Все 
женщины ведьмы» 133 
серия (1)

10.55 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 41 серия (1)

11.50 Сериал «Слон и 
принцесса» 14 серия (1)

12.15, 19.15 Богиня 
шопинга

12.55, 18.45 Маша и 
модели 2

13.35 Сериал «Деффчон-
ки» (1)

14.00 Сериал «Маргоша» 
42 серия (1)

15.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 22 
серия (1)

16.00 У ТЕТа мама!
16.35, 19.55 Даешь моло-

дежь!
17.00, 22.05 Сериал Одна 

за всех
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
20.20 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.00 Сериал «Детка» (2)
22.30 Сериал «Игра пре-

столов» 7 серия (2)
23.40 Дневники Темного 2
00.50 МосГорСмех
01.15 Худ.фильм «А мама 

лучше» (2)

трК «уКраИна»
06.00, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

07.00 Утро с «Украиной»
09.10, 13.15, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
16.00 Федеральный судья
17.00, 19.00, 03.20 События
17.10, 19.15, 03.40 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
23.00 Сериал «Супруги» (1)
01.00 Худ.фильм «Драйв» 

(2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.20, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 23.45, 00.40, 
02.35, 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, 04.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55 «Трансмиссия-но-
вости»

08.15, 08.50, 09.15, 10.35, 
12.35, 14.10, 16.10, 17.20, 
17.50, 22.35, 22.55, 23.50, 
00.35 «Погода»

08.30 «Новости Киев-
щины»

09.20, 13.35, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 
01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

13.10 «Налоговый 
дневник»

16.15 «Трансмиссия»
17.25, 04.10 «Акцент»
18.15, 04.40 «Энергонад-

зор»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

06.25 «Хроника дня»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Агрокон-

троль»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Худ.фильм «Строго-

вы» 5 с.(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «МанГуст» (1)
14.35, 19.30 Сериал «Га-

ишники»
19.00, 00.00, 02.10, 04.40 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Худ.фильм 
«Мегаакула против 
крокозавра» (3)

02.40 «Речовий доказ»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.10, 14.00 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

11.05, 19.00 «Шопинг 
монстры»

12.05 «Одень меня, если 
сможешь»

13.05, 00.35 Сериал «Кайл 
XY»

16.00, 23.00 «Женская 
лига»

17.00, 21.00 «Большая 
разница»

18.00 «Званый ужин»
20.00 «Дальние родствен-

ники»
22.00 «Три сестры»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «КИС»
01.40 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.10, 04.45 
канала

07.35 «Ваше право»
07.50 Тележурнал 

«Пассаж»
08.10 «Транспортный 

меридиан»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.40 Kids’ Time
13.45 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.40 «Мой малыш»
15.10 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55, 00.10 Сериал «Свето-

фор»
17.55, 22.20 Сериал «Во-

ронины»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.25 Спортрепортер
01.30 Погода
01.40 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
02.20 Сериал «Последний 

аккорд»
03.05 Новости 11 канла
03.10, 04.00 Богдан Хмель-

ницький
03.55 Зона ночi
04.15 «О рыбалке всерьез»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 19.30 Сериал 

«Салями»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Сериал «Самара»
11.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
12.10 «О самом главном». 

Ток-шоу
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

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

«Институт благородных 

девиц»
17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 «Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного 
учебника»

23.05 Сериал «Вызов»
00.05 «Вести+»
00.20 Худ.фильм «Театр»
01.55 Вести.ru
02.10 «Три дня Юрия Гага-

рина. И вся жизнь». Ф 2
02.55 Новости культуры

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

ние Мухтара-2». «Про-
стота хуже воровства»

08.35, 14.30, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Кулинарный 
поединок»с Оскаром 
Кучерой

10.25 «Золотая пыль»
11.00 Сериал «Омут». 5 

серия
12.35, 03.20 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

13.30 Сериал «Морские 
дьяволы-4». «Случай на 
пляже»

15.30 «До суда»
16.30, 02.20 «Суд при-

сяжных»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Братья». 11, 
12 серия

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. Три 

вокзала-2». «Предпо-
следняя электричка», 
«Сказки Шахерезады»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Гряз-
ные деньги», «Принцип 
ящерицы»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
16.55 «Алексанр Барыкин. 

В плену собственной 
славы»

18.20, 01.40 «Между нами, 
девочками»

19.00, 03.05 «Давай по-
женимся!»

19.55, 00.50 «Пусть 
говорят»

21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Чи-

стая проба»
22.35 Сериал «Забытый»
23.45 «Воскресшие тени: 

Иван Грозный и Влади-
мир Старицкий»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
13.55 «Александр Бары-

кин. В плену собствен-
ной славы»

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 «Чи-

стая проба»
19.25 Сериал «Забытый»
20.25 Эдвард Радзинский. 

«Воскресшие тени: 
Иван Грозный и Вла-
димир Старицкий». 2 
серия

21.20 Худ.фильм «Тол-
стушки»

22.55 Худ.фильм «Если 
любишь...»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики». 

8 серия «Иерихонские 
трубы»

10.00 Сериал «Пятая груп-
па крови». 14 серия

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Худ.фильм «Испол-

няющий обязанности»
15.00, 02.00 Сериал «Сы-

щики». 9 серия «Гончие 
по кровавому следу»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 1 «Летний снег» 
3 серия

19.00, 04.00 «Обложка»
20.00 «Большой дозор»
21.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 15, 03.00 
серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «Второй 

раз в Крыму»

TBI
06.00 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Воздушные 

псы
09.30 Здоровая жизнь с 

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

Уильям и Кейт. Коро-
левская любовная 
история

14.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

15.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

15.30 Альбертэйнштейн
18.15 Цивилизация. Пол 

Пот. Путешествие на 
поля смерти

21.00 Музыка для 
взрослых

00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Худ.фильм «Дайте 

жалобную книгу»
09.20 Петровка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.05 События
10.50 Худ.фильм «Сердца 

трех»
13.00 Док.фильм «Великие 

праздники. Успение 
Пресвятой Бого-
родицы»

13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.30 Сериал «Влюблен-

ный агент»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Барышня и 

кулинар»
17.40 Сериал «Саквояж со 

светлым будущим»
19.15 Док.фильм «По-

хищение. Почти 
легальный бизнес»

20.05 Сериал «Московский 
дворик»

22.25 Худ.фильм «Ларец 
Марии Медичи»

00.10 «Мозговой штурм. 
Проект «Детство-2030»

00.45 Худ.фильм «Фанто-
мас против Скотланд-
Ярда»

02.40 Док.фильм «Город-
ские войны»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.10 Саундтреки
06.25, 03.20 Киноляпы
06.50 Худ.фильм «Же-

нитьба»
08.25 Худ.фильм «Артист-

ка из Грибова»
11.00 Худ.фильм «Версия / 

К расследованию при-
ступить (Фильм 1)»

13.25 Худ.фильм «Клевета 
/ К расследованию при-
ступить (фильм 2)»

16.10 Худ.фильм «Тревож-
ный месяц вересень»

17.40, 22.00 Худ.фильм 
«Дети Арбата»

18.40 Худ.фильм «Влю-
блен по собственному 
желанию»

20.15 Худ.фильм «Дело 
было в Пенькове»

23.05 Худ.фильм «Неиз-
вестные страницы из 
жизни разведчика»

00.45 Худ.фильм «Победа»
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Худ.

фильм «Чтец» 16+
11.10, 19.10, 03.10 Худ.

фильм «Воспитание 
чувств» 12+

12.15, 20.15, 04.15 Худ.
фильм «Край» 16+

14.25, 22.25, 06.25 Худ.
фильм «Короли и 
королевы» 16+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Сказка 

«Василиса Прекрасная»
06.10, 10.10, 14.10 Муль-

тсериал «Рассказы 
старого моряка» ф.1 
«Необычайное путе-
шествие», «С бору по 
сосенке», «Путешествие 
муравья»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия» 1 с., «Добрыня 
Никитич», «Влюбленное 
облако»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», «Ти-

мошкина елка», «Часы с 
кукушкой»

15.00 Худ.фильм «Волшеб-
ный голос Джельсоми-
но». 1 серия

16.05 Мультсериал «Рас-
сказы старого моряка» 
ф.2 «Необитаемый 
остров», «Петя и Крас-
ная Шапочка», «Гришки-
ны крашенки»

17.00 Мультсериал 
«Магия» 2 с., «Межа», 
«Олень и волк»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «И мама меня 
простит»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Минин и 

Пожарский»
09.20 Худ.фильм «Курьер 

на восток»
11.00 Худ.фильм «Центро-

вой из поднебесья»
13.00 Худ.фильм «Косми-

ческий рейс»
14.30 Худ.фильм «Два 

воскресенья»
16.00 Худ.фильм «Люд-

мила»
17.30 Худ.фильм «Залож-

ники страха»
19.00 Худ.фильм «Истре-

бители»
21.00 Худ.фильм «Порох»
23.00 Худ.фильм «Сенти-

ментальный роман»
01.00 Худ.фильм «Необык-

новенный город»
02.30 Худ.фильм «День 

гнева»

КИноКлуБ
06.10 Худ.фильм «Амери-

канский ниндзя» 16+
08.00 Худ.фильм «Голово-

кружение» 12+
10.10, 02.00 Худ.фильм 

«Счастливы вместе» 12+
11.50 «Плюс кино»
12.20, 04.00 Худ.фильм 

«Дьявол в голубом 
платье» 16+

14.05 Худ.фильм «Сладкая 
жизнь» 12+

17.00 Худ.фильм 
«Противоположность 
секса» 16+

18.45 Худ.фильм «Вот я 
какой» 12+

20.30 Худ.фильм «Кикбок-
сёр» 12+

22.10 Худ.фильм «Молоко 
скорби» 16+

00.00 Худ.фильм «Анти-
под» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 «Музыкальный 

кинозал»
06.00, 15.00, 21.00 «Рож-

денные в СССР»
07.00 «Мастера искусств»
08.00 «Что? Где? Когда?»
10.30 «Немного о себе»
11.00 «Умелые руки»
11.40 «Для вас, родители!»
12.15 Худ.фильм «Хозяйка 

детского дома». 1 серия
14.00 «Взрослые и дети»
16.00 Док.фильм «Цирк 

нашего детства»
17.00 Док.фильм «Вос-

поминания перед 
стартом»

18.15 Худ.фильм «Хозяйка 
детского дома». 2 серия

20.00 «Вокруг смеха»
22.00 «Осенние хлопоты 

без антракта»
23.00 «До и после ...»
00.15 «Под знаком зодиака. 

Дева»
01.45 «Песня-76»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
4 с.»Магические знаки»

20.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 1 серия

21.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.2. «Роман с 
убийцей». 2 серия

22.00 Худ.фильм «Джек 
Восьмеркин - «амери-
канец». 3 серия

23.30 Худ.фильм «Об-
ратной дороги нет». 
1 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
5 серия

02.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 2 серия

03.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.2. «Роман с 
убийцей». 3 серия

TV 1000
03.00 Боевик «Повелители 

Вселенной»
05.00 Драма «Генсбур. 

Любовь хулигана»
07.20 Комедия «Суперз-

везда»
09.00 Драма «Самый 

лучший»
11.00 Комедия «Заводила»
13.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
15.00 Комедия «Супер-

начо»
17.00 Драма «Ассистентка»
19.00 Драма «Авиатор»
22.00 Драма «Крестный 

отец»
01.00 Драма «Одинокий 

мужчина»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
06.30, 07.00, 07.40 

Мультсериал «Огги и 
кукарачи-3»

08.00 Сериал «Кобра 11. 
Дорожная полиция»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.25 «Проспорт»
09.30, 03.40 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
09.55 «Месть природы»
10.40 Сериал «Заповедник 

страха»
11.45, 12.55 Сериал 

«Гончие»
14.00, 15.05 Сериал 

«Солдаты»
16.10 «Крылья России»
17.40 «Ударная сила»
18.00 «Сучья война»
19.00 Сериал «Братья»
20.00 «ДжеДАИ»
20.35 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
21.30 Худ.фильм «Осада» 

(2)
00.15 Худ.фильм «Неис-

правимый» (2)
02.15 Худ.фильм «Взапер-

ти» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Онг Бак 2. 

Непревзойденный»
06.00 Боевик «Мои счаст-

ливые звезды»
08.00 Приключения «По-

велитель мух»
10.00 Драма «Команда из 

штата Индиана»
12.00 Боевик «Дикий 

Билл»
13.45 Боевик «Уличный 

боец»
15.30 Триллер «Красный 

угол»
17.40 Боевик «Говорящие 

с ветром»
20.00 Боевик «Придорож-

ная закусочная»
22.00 Боевик «Победители 

и грешники»
00.00 Мягкая эротика «Мо-

лодые и невинные»
01.15 Мягкая эротика 

«Горячие девочки»
02.30 Мягкая эротика «Го-

рячие и неутомимые»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Танго 

с ангелом»
03.50, 11.10, 20.00 Сериал 

«Команда»
04.40 Сериал «Сваты - 4»
05.30, 11.05, 19.00, 20.45, 

02.55 «Окно в кино»
05.35 Мелодрама «Воен-

но-полевой роман»
07.05 Худ.фильм «Я шагаю 

по Москве»
08.20 Комедия «Ромашка, 

кактус, маргаритка»
09.55 Муз.фильм «Усатый 

нянь»
12.00 Сериал «Вход в 

лабиринт»
13.10 Детектив «Петровка, 

38»
14.35 Комедия «Максим 

Перепелица»
16.05 Триллер «Лифт»
17.35 Комедия «Одиноким 

предоставляется обще-
житие»

20.50 Худ.фильм «Золотое 
сечение»

22.25 Драма «Единожды 
солгав...»

00.00 Комедия «Бабушки 
надвое сказали»

01.20 Кинороман «Наш 
дом»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Школа 

злословия» 2 серия
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 «Пикник»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «Жизнь 

кувырком»
21.15 Комедия «Веселая 

поездка»

mAXXI-TV
06.30, 19.50 Йога
07.10, 15.05 Союзмуль-

тфильм
07.45, 14.45 «Сбросим 

лишнее»
08.05, 00.25 MaxxiМузыка
08.25 Стрип-денс
08.50, 10.05, 16.35, 22.05 

Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.10, 15.55 «Почему, что, 

где?»
09.45, 15.35 «Восточные 

танцы»
10.20 «КиноМакси»
11.45, 22.10 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
12.50, 23.20 «Удивитель-

ный мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Женские откро-

вения»
20.25 «В поисках новых 

впечатлений»
21.15 «Лица вещей»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Азбука здоро-
вья 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 –  20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

Вівторок, 28 серпня
Cхід 6.07 Захід 19.51
Тривалість дня 13.44

Схід 17.51 
Захід 2.18

Водолій
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Телебачення

06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.00 Утренняя молитва
06.20 Православный 

календарь
06.25 Заголовки
06.30, 00.55 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.25 Эра бизнеса
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Запомни
09.35 Правительство на 

связи с гражданами
10.30, 12.20, 00.50 Погода
10.40 Книга.ua
11.05 В гостях у Д. Гордона
12.00 Новости
12.10, 18.35, 21.20 Деловой 

мир
12.25 Граница государства
12.45 Наша песня
13.30 Ретроспектива. Худ.

фильм «Водоворот»
15.00, 18.20, 01.25 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Худ.фильм «Закон»
17.50 Док.сериал «Наши». 

Георгий Зантарая
18.50 Страну - народу
19.10 Олимпийские 

страсти
20.50 Мегалот
21.30, 02.45 Паралимпи-

ада-2012. Церемония 
открытия

00.30 Итоги
00.45 Спорт
01.20 Суперлото, Тройка, 

Кено
01.40 Сельсовет
01.55 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.20, 18.25 Сериал «Скли-
фосовский»

11.25 «Снимите это не-
медленно»

12.30, 04.55 «Иллюзия без-
опасности»

13.40 Сериал «Следаки»
14.05, 04.00 Сериал «По-

следняя встреча»
15.15, 16.40 «Русские 

семейные драмы»
17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «На ножах»
21.40 «Футбол. Лига 

чемпионов. Динамо 
(Киев) - Боруссия (Мен-
хенгладбах)»

00.05 Худ.фильм «Престу-
пления страсти» (3)

02.10 Худ.фильм «Осада» 
(2)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
09.10 Сериал «Тайны 

следствия -9»
11.10 «Детективы»
12.40 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
17.00 «Телефон доверия»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.00 Подробности
20.45 Подробности. Не-

формат
21.00 Сериал «Однолюбы»
23.15 Сериал «Сеть» (2)
01.10 «Парк автомобиль-

ного периода»
01.40 Худ.фильм «Особо 

опасный преступник» 
(2)

03.10 «Подробности»
03.40 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.10 Служба розыска 

детей
05.15, 06.25, 02.05, 03.25 

Погода
05.25, 03.00 Факты
05.40, 04.35 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые 

факты
06.30, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.35 Анекдоты по-

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

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

ские дьяволы»
15.20, 22.40 Сериал «Про-

курорская проверка»
16.30 «Опера». Детектив-

ный телесериал
18.45 Факты. Вечер
23.55 Факты. Итоги дня
00.10 Сериал «Кодекс 

чести-2»
02.10 Резонансные 

ограбления Велико-
британии

03.30 Сериал «Герои-4»
04.15 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 02.00 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Худ.фильм «Богдан 

Хмельницкий» 1 
категория

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

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Худ.фильм «Околи-

ца» 1 категория
16.45 «Магия природы»
17.10 «На углу улиц»
18.30 «Я и мой дом»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

тележурнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 «Криворожские 

имена. Ольга Чистяко-
ва» 1 серия

22.00 «Мир увлечений»
23.10 Худ.фильм «БОМЖ» 

1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.35 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.40, 14.40 Kids Time
13.45 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.55, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.10 Сериал «Свето-

фор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.30 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.40 Служба розыска 
детей

01.50 Сериал «Красотки в 
Кливленде» (2)

02.30 Сериал «Последний 
аккорд»

03.15, 03.50 Зона ночi
03.20, 03.55 Десята муза в 

Українi
04.45, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.50 Життя в обiймах 

квiтiв

СтБ
06.05 «Документальный 

детектив. Нападение 
совести»

06.35, 01.15 Сериал «Ко-
миссар Рекс» (1)

08.40, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.40 «Фермер ищет 
жену-2»

11.35 Худ.фильм «Папа 
напрокат» (1)

13.45 «Битва экстрасен-
сов»

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

новини»
20.00, 22.40 «Мастер-

Шеф-2»
00.15 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.25 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 13.30 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.15 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Прин-

цесса и нищий» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Багря-

ные берега» (1)
14.25, 02.55 Дикие серд-

цем (1)
15.20, 03.45 Заложники 

свободы (1)
17.55, 03.20 Отдел кадров 

(1)
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40, 05.00 Гладиаторы в 

природе (1)
23.00 Кинофан: Худ.фильм 

«Далеко по соседству» 
(2)

01.00 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Одинокая мисс» (3)

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.25 Сериал «Детка» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 22 
серия (1)

09.55 Сериал «Все 
женщины ведьмы» 134 
серия (1)

10.55 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 42 серия (1)

11.50 Сериал «Слон и 
принцесса» 15 серия (1)

12.15, 19.15 Богиня 
шопинга

12.55, 18.45 Маша и 
модели 2

13.35 Сериал «Деффчон-
ки» (1)

14.00 Сериал «Маргоша» 
43 серия (1)

15.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 23 
серия (1)

16.00, 01.15 У ТЕТа мама!
16.35, 19.55 Даешь моло-

дежь!
17.00, 22.05 Сериал Одна 

за всех
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
20.20 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.00 Сериал «Детка» (2)
22.30 Сериал «Игра пре-

столов» 8 серия (2)
23.40 Дневники Темного 2
00.50 МосГорСмех
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

07.00 Утро с «Украиной»
09.10, 13.15, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 23.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
12.10, 04.30 Ток-шоу 

«Пусть говорят»
16.00 Федеральный судья
17.00, 19.00, 03.20 События
17.10, 19.15, 03.55 События 

Спорт
17.15, 04.00 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
01.00 Худ.фильм «Спя-

щие» (3)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 00.40, 

02.35, 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, 04.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 
10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 
22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»

08.30 «Хроника дня
09.20, 13.20, 14.20 «5 

элемент»
10.10, 19.30, 02.10 «Время 

интервью»
11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 

01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Здоровые исто-
рии»

16.15 «Драйв»
17.25, 04.10 «Арсенал»
18.15, 04.40 «Агрокон-

троль»
19.50, 02.30, 03.30, 04.30, 

06.25 «Хроника дня»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Сканер»
23.30, 00.20, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.55 Худ.фильм «Строго-

вы» 6 с.(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «МанГуст» (1)
14.40, 19.30 Сериал «Га-

ишники»
19.00, 00.00, 02.15, 04.45 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Худ.фильм «Перво-
бытный ужас» (3)

02.45 «Речовий доказ»
03.45 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.10, 14.00 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

11.05, 19.00 «Шопинг 
монстры»

12.05 «Одень меня, если 
сможешь»

13.05, 00.35 Сериал «Кайл 
XY»

16.00, 23.00 «Женская 
лига»

17.00, 21.00 «Большая 
разница»

18.00 «Званый ужин»
20.00 «Дальние родствен-

ники»
22.00 «Три сестры»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «КИС»
01.40 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.15, 03.15, 
04.45 канала

08.15 «Родительский 
клуб»

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55 Сериал «Папины 
дочки»

13.40, 14.40 Kids’ Time
13.45 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.55, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.10 Сериал «Свето-

фор»
17.55, 22.15 Сериал «Во-

ронины»
19.40 «Актуальное 

интервью»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.40 Служба розыска 
детей

01.50 Сериал «Красотки в 
Кливленде»

02.30 Сериал «Последний 
аккорд»

03.20, 03.55 Десята муза в 
Українi

03.50 Зона ночi

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 19.30 Сериал 

«Салями»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Сериал «Самара»
11.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
12.10 «О самом главном». 

Ток-шоу
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

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

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 «Скальпель для 

первых лиц. Тайная 
хирургия»

23.05 Сериал «Вызов»
00.05 «Вести+»
00.20 Худ.фильм «Почти 

смешная история»
01.55 Вести.ru
02.10 «Особый отдел. 

Контрразведка»
02.55 Новости культуры

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

щение Мухтара-2». 
«Поворот-2»

08.35, 14.30, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Квартирный 
вопрос»

10.30 «Русская начинка»
11.00 Сериал «Омут». 6 

серия
12.35, 03.25 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

13.30 Сериал «Морские 
дьяволы-4». «Корсары»

15.30 «До суда»
16.30, 02.25 «Суд при-

сяжных»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Братья». 13, 
14 серия

22.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Рас-
следование»

22.45 Сериал «Москва. 
Три вокзала-2». «Пегас 
ширококрылый», «Рас-
плата»

00.35 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Новая 
работа», «Никто»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
16.55 «Владимир Этуш. 

«Все, что нажито непо-
сильным трудом»

18.20, 01.35 «Между нами, 
девочками»

19.00, 03.10 «Давай по-
женимся!»

19.55, 00.45 «Пусть 
говорят»

21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Чи-

стая проба»
22.35 Сериал «Забытый»
23.45 Среда обитания. 

«Как построить дачу»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
13.55 «Владимир Этуш. 

«Все, что нажито непо-
сильным трудом»

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 «Чи-

стая проба»
19.25 Сериал «Забытый»
20.25 Худ.фильм «Сле-

допыт»
22.05 Худ.фильм «Дело-

вые люди»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики». 

9 серия «Гончие по 
кровавому следу»

10.00 Сериал «Пятая груп-
па крови». 15 серия

11.00 «Израиль за не-
делю»

12.00 «Большой дозор»
13.00 Худ.фильм «Второй 

раз в Крыму»
15.00 Сериал «Сыщики». 

10, 02.00 серия «Дом, 
где исчезают мужья»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 2 «Последний 
танец» 1 серия

19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
21.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 16, 03.00 
серия

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «Гене-

ральная репетиция» 
1 серия

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Воздушные 

псы
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. Пол 

Пот. Путешествие на 
поля смерти

14.30 Музыка для 
взрослых

18.15 Цивилизация. 
Китайская капиталисти-
ческая революция

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Ложь 

Кристины»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Худ.фильм «Человек 

с бульвара Капуцинов»
09.20 Петровка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.05 События
10.45 Худ.фильм «Сердца 

трех-2»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.30 Сериал «Влюблен-

ный агент»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.40 Сериал «Саквояж со 

светлым будущим»
19.15 «Доказательства 

вины. Тайны француз-
ского двора»

20.05 Сериал «Московский 
дворик»

22.25 Худ.фильм «Три дня 
на размышление»

01.05 Худ.фильм «Дайте 
жалобную книгу»

Энтер-ФИльМ
06.00 Худ.фильм «Не имей 

сто рублей...»
07.20 Худ.фильм «Же-

нитьба»
09.00 Худ.фильм «Воз-

врата нет»
10.45 Худ.фильм «В один 

прекрасный день»
12.20 Худ.фильм «Балтий-

ское небо»
15.35 Худ.фильм «Настя»
17.10 Худ.фильм «Неиз-

вестные страницы из 
жизни разведчика»

18.50, 22.20 Худ.фильм 
«Дети Арбата»

19.50 Худ.фильм «Забытая 
мелодия для флейты»

23.35 Худ.фильм «Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих»

01.30 Худ.фильм «Малень-
кая Вера»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Худ.

фильм «Сердце медве-
дицы» 16+

11.15, 19.15, 03.15 Худ.
фильм «Воспитание 
чувств» 12+

12.20, 20.20, 04.20 Худ.
фильм «Криминальный 
роман» 16+

14.55, 22.55, 06.55 Худ.
фильм «Нострадамус» 
12+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Волшебный 
голос Джельсомино». 
1 серия

06.05, 10.05, 14.05 Мультсе-
риал «Рассказы старого 
моряка» ф.2 «Необи-
таемый остров», «Петя 
и Красная Шапочка», 
«Гришкины крашенки»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия» 2 с., «Межа», 
«Олень и волк»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 

«И мама меня про-
стит», «Жили-были 
матрешки»

15.00 Худ.фильм «Волшеб-
ный голос Джельсоми-
но». 2 серия

16.05 Мультсериал «Рас-
сказы старого моряка» 
ф.3 «Антарктида», «Лес-
ная песнь», «Как лечить 
удава?»

17.00 Мультсериал 
«Магия» 3 с., «Чудо-
мельница», «Русские 
напевы»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Тополь»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Истре-

бители»
09.00 Худ.фильм «Порох»
11.00 Худ.фильм «Сенти-

ментальный роман»
13.00 Худ.фильм «Необык-

новенный город»
14.30 Худ.фильм «День 

гнева»
16.00 Худ.фильм «Смо-

трины»
17.30 Худ.фильм «Семен 

Дежнев»
19.00 Худ.фильм «Сегодня 

- новый аттракцион»
21.00 Худ.фильм «Або-

риген»
23.20 Худ.фильм «Атака»
01.00 Худ.фильм «Гар-

монь»
02.30 Худ.фильм «Случай 

в тайге»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Сладкая 

жизнь» 12+
08.55 Худ.фильм 

«Противоположность 
секса» 16+

10.40, 02.00 Худ.фильм 
«Вот я какой» 12+

12.25, 04.00 Худ.фильм 
«Кикбоксёр» 12+

14.05 Худ.фильм «Молоко 
скорби» 16+

16.00 Худ.фильм «Анти-
под» 18+

18.00 Худ.фильм «Верёв-
ка» 12+

19.30 «Плюс кино»
20.00 Худ.фильм «Бал-

листика: Экс против 
Сивер» 16+

22.00 Худ.фильм «Грибы 
3D»

00.00 Худ.фильм «Ливан» 
18+

ноСтальГИЯ
05.00 «Умелые руки»
05.40 «Для вас, родители!»
06.15 Худ.фильм «Хозяйка 

детского дома». 1 серия
08.00 «Взрослые и дети»
09.00, 15.00, 21.00, 00.00 

«Рожденные в СССР»
10.00 Док.фильм «Цирк 

нашего детства»
11.00 Док.фильм «Вос-

поминания перед 
стартом»

12.15 Худ.фильм «Хозяйка 
детского дома». 2 серия

14.00, 20.00 «Вокруг смеха»
16.00, 22.00 «Осенние хло-

поты без антракта»
17.00 Док.фильм «Женька 

и 4 «В»
17.30 «Это было, было... 

Песни детства и 
юности»

18.00 «Телемемуары»
18.30 Худ.фильм «Время-

не-ждет». 1 серия
23.00 «Музыкальный 

кинозал»
01.00 «Мастера искусств»
02.00 «Что? Где? Когда?»
04.30 «Немного о себе»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
5 серия

20.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 2 серия

21.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.2. «Роман с 
убийцей». 3 серия

22.00 Худ.фильм «Об-
ратной дороги нет». 
1 серия

23.30 Худ.фильм «Об-
ратной дороги нет». 
2 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
6 серия

TV 1000
03.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
05.00 Комедия «Суперз-

везда»
07.00 Комедия «Заводила»
09.00 Комедия «Супер-

начо»
11.00 Комедия «Теория 

хаоса»
13.00 Драма «Ассистентка»
15.00 Драма «Происхож-

дение»
17.00 Комедия «Законы 

привлекательности»
19.00, 01.00 Триллер «И 

пришел паук»
21.00 Драма «Одинокий 

мужчина»
23.00 Научная фантастика 

«Сквозь горизонт»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»

06.30, 07.00, 07.40 
Мультсериал «Огги и 
кукарачи-3»

08.00 Сериал «Кобра 11. 
Дорожная полиция»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.25, 21.15, 02.45 «Про-

спорт»
09.30, 03.40 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
09.55 «ДжеДАИ»
10.40 Сериал «Заповедник 

страха»
11.45, 02.50 Сериал 

«Гончие»
12.55, 19.00 Сериал 

«Братья»
14.00, 15.05 Сериал 

«Солдаты»
16.10 «Крылья России»
17.40 «Ударная сила»
18.00 «Воздушные прово-

кации»
20.00 «Облом UA»
20.35 «Сумасшедшее ви-

део по-украински-2»
21.20 Лига Чемпионов 

УЕФА. Плейофф раунд. 
«Фенербахче - Спартак 
Москва». (Прямая 
трансляция)

23.35 Про Лигу Чемпионов 
+ обзор игрового дня

00.35 Лига Чемпионов 
УЕФА. Плейофф раунд. 
«Селтик - Хельсинборг»

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Уличный 

боец»
05.45 Триллер «Красный 

угол»
07.55 Боевик «Говорящие 

с ветром»
10.15 Боевик «Хакеры»
12.10 Боевик «Победители 

и грешники»
14.10 Боевик «Игрушеч-

ные солдатики»
16.10 Боевик «Предельная 

глубина»
18.00 Боевик «Полко-

водцы»
20.10 Боевик «Механик»
22.00 Боевик «Молодой 

мастер»
00.00 Мягкая эротика 

«Горячие девочки»
01.15 Мягкая эротика 

«Секреты»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Танго 

с ангелом»
03.50, 11.10 Сериал «Ко-

манда»
04.35 Сериал «Сваты - 4»
05.30, 11.05, 19.00, 20.45, 

02.55 «Окно в кино»
05.35 Худ.фильм «Золотое 

сечение»
07.10 Худ.фильм «Офи-

церы»
08.45 Комедия «Не было 

бы счастья»
09.50 Мелодрама «Три 

тополя на Плющихе»
12.00 Сериал «Вход в 

лабиринт»
13.15 Детектив «Огарёва, 

6»
14.40 Драма «Проверка на 

дорогах»
16.15 Комедия «All 

inсlusive, или Всё 
включено!»

17.55 Комедия «Предчув-
ствие любви»

20.00 Сериал «Вызов»
20.50 Мелодрама «Шепот 

оранжевых облаков»
22.30 Комедия «Трын-

трава»
00.05 Худ.фильм «Дресси-

ровщики»
00.20 Худ.фильм «Красная 

палатка»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Шуми, 

городок»
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 «Жизнь 

кувырком»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «Love-

сервис»
21.15 Комедия «Афери-

сты»

mAXXI-TV
06.30, 19.50 Йога
07.10, 15.05 Союзмуль-

тфильм
07.45, 14.45 «Сбросим 

лишнее»
08.05, 00.25 MaxxiМузыка
08.25 Стрип-денс
08.50, 10.05, 16.35, 22.05 

Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.10 «Почему, что, где?»
09.45, 15.35 «Восточные 

танцы»
10.20 «Воспитание до-

машних животных»
11.45, 22.10 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
12.50, 23.20 «Удивитель-

ный мир автомобилей»
15.55 «Азбука выживания»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «КиноМакси»
20.25 «Женские откро-

вения»
21.15 «Сейшн»

трК «КрИворІЖЖЯ»
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 –  20:00 Диалог

ут-1

Середа, 29 серпня
Cхід 6.08 Захід 19.48
Тривалість дня 13.40

Схід 18.22 
Захід 3.32

Водолій
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06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.00 Утренняя молитва
06.20 Православный 

календарь
06.25 Заголовки
06.30, 00.45 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.25 Эра бизнеса
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 Мультфильм
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Контрольная 

работа
09.50 Театральные 

сезоны. К 75-летию 
Л.Кадочниковой

10.35 Здоровье
11.30, 13.55 Паралимпиа-

да-2012
12.00 Новости
12.10, 18.35, 21.10 Деловой 

мир
12.20, 12.55, 23.50 Погода
12.25 Аудиенция. Страны 

от А до Я
13.05 Шаг к звездам. Евро-

видение
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

(с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Ретроспектива. Худ.

фильм «Генеральная 
репетиция»

17.50 Док.сериал «Наши». 
Инна Осипенко-Ра-
домская

18.55 Летняя шутка с 
Ю.Гальцевым

19.20 Паралимпиа-
да-2012. Дневник

19.30, 22.40 Паралимпиа-
да-2012. Плавание

21.20 Опыт
22.35 Тройка, Кено, 

Максима
23.30 Итоги
23.45 Спорт
23.55 Худ.фильм «Эпоха 

чести». 13 серия
01.40 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы. Квалифика-
ция. Венгрия - Украина

03.10 Телеакадемия. 
Дайджест

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

10.20, 18.25 Сериал «Скли-
фосовский»

11.30 «Снимите это не-
медленно»

12.35, 05.00 «Иллюзия без-
опасности»

13.45, 04.35 Сериал 
«Следаки»

14.10 Сериал «Последняя 
встреча»

15.20, 16.40 «Русские 
семейные драмы»

17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Давай, к свиданию!»
21.30 «Крым Мьюзик Фест. 

День первый»
01.10 Худ.фильм «В готи-

ческом стиле» (3)
02.55 Худ.фильм «Престу-

пления страсти» (3)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 9»
11.10 «Детективы»
12.40 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
17.00 «Телефон доверия»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.05 Программа «О 

жизни»
20.45 Подробности. Не-

формат
21.00 Сериал «Однолюбы» 

Закл. серия
23.15 Сериал «Сеть» Закл. 

серия. (2)
01.15 Худ.фильм «Худею-

щий» (2)

ICTV
05.15, 06.25, 02.05, 03.25 

Погода
05.20, 03.00 Факты
05.35, 04.20 Свитанок
06.20, 07.40 Деловые 

факты
06.30, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.05 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30, 01.15 Чрезвы-

чайные новости
10.40, 16.35 Сериал 

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

ские дьяволы»
15.20, 22.40 Сериал «Про-

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

чести-3»
02.10 Резонансные 

ограбления Велико-
британии

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 

тележурнал»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 17.40, 19.15, 21.05, 

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Криворожские 

имена. Ольга Чистяко-
ва» 1 серия

10.40 Худ.фильм «БОМЖ» 
1 категория

12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Мир увлечений»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Худ.фильм «Первая 

перчатка» 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30 «Я и мой дом»
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путе-

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистый четверг»
21.30 «Криворожские 

имена. Ольга Чистяко-
ва» 2 серия

22.00 «Книжная полка»
23.10 Худ.фильм «Пять 

минут страха» 1 
категория

00.40 Док.сериал «Мир 
животных»

02.00 Док.сериал «Этот 
загадочный мир»

02.30 «Сделано руками»

новый Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.35 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.40, 14.40 Kids Time
13.45 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.10 Сериал «Свето-

фор»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины»
19.30, 01.30 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.05 Сериал «Счастливы 

вместе»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни» (3)

01.40 Служба розыска 
детей

01.45 Сериал «Красотки в 
Кливленде» (2)

02.25 Сериал «Последний 
аккорд»

03.15, 04.10 Зона ночi

СтБ
05.55 «Документальный 

детектив. Смертельный 
номер»

06.20, 01.50 Сериал «Ко-
миссар Рекс» (1)

08.25, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.30 «Беременна в 16»
10.30 «Дочки-Матери»
11.35 Худ.фильм «Две 

истории о любви» (1)
13.50 «Битва экстрасен-

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

новини»
20.00, 22.40 «Взвешенные 

и счастливые - 2»
01.00 Сериал «Доктор 

Хаус» (2)
03.20 «Вiкна-Спорт»
03.30 Худ.фильм «Старый 

Новый год» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.20 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.50 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Прин-

цесса и нищий» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Житие 

святых сестер» (1)
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Аркадий 
Арканов

15.20, 03.20 Дикая Аме-
рика (1)

17.55, 02.50 Отдел кадров 
(1)

20.00 Социальный статус: 
ваш дом

21.40, 05.00 Миниатюра в 
природе (1)

23.00 Кинофан: Худ.фильм 
«Чудо Медеи» (2)

00.50 Худ.фильм «Компро-
метирующие ситуации. 
Вот это Голливуд!» (3)

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.25 Сериал «Детка» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 23 
серия (1)

09.55 Сериал «Все жен-
щины - ведьмы» 135 
серия (1)

10.55 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 43 серия (1)

11.50 Сериал «Слон и 
принцесса» 16 серия (1)

12.15, 19.15 Богиня 
шопинга

12.55, 18.45 Маша и 
модели 2

13.35 Сериал «Деффчон-
ки» (1)

14.00 Сериал «Маргоша» 
44 серия (1)

15.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 24 
серия (1)

16.00, 01.15 У ТЕТа мама!
16.35, 19.55 Даешь моло-

дежь!
17.00, 22.05 Сериал Одна 

за всех
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
20.20 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.00 Сериал «Детка» (2)
22.30 Сериал «Игра пре-

столов» 9 серия (2)
23.40 Дневники Темного 2
00.50 МосГорСмех
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

07.00 Утро с «Украиной»
09.10, 13.15, 22.00 Сериал 

«След» (1)
10.00, 23.00 Сериал «Су-

пруги» (1)
11.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
12.10, 04.15 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
16.00 Федеральный судья
17.00, 19.00, 03.20 События
17.10, 19.15, 03.35 События 

Спорт
17.15, 03.40 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
01.00 Худ.фильм «Ис-

купление» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 08.40, 23.45, 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 «Время новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.25 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.45, 08.55, 09.15, 
10.35, 12.35, 13.10, 14.10, 
16.10, 17.20, 17.50, 22.35, 
22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»

08.30, 19.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 06.25 «Хроника 
дня»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 
01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

16.15 «Рекламная кухня»
17.25, 04.10 «Сканер»
18.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 03.00, 04.00, 06.00 

«Время-Тайм»
22.00, 02.40 «Энергонад-

зор»
23.30, 00.25, 03.20 «CRIME 

NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Худ.фильм «Строго-

вы» 7 с.(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «МанГуст 

- 2» (1)
14.40, 19.30 Сериал «Га-

ишники»
19.00, 00.00, 02.15, 04.40 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Худ.фильм «Перво-
бытный ужас - 2: за-
терянное племя» (3)

02.45 «Речовий доказ»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.10, 14.00 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

11.05, 19.00 «Шопинг 
монстры»

12.05 «Одень меня, если 
сможешь»

13.05, 00.35 Сериал «Кайл 
XY»

16.00, 23.00 «Женская 
лига»

17.00, 21.00 «Большая 
разница»

18.00 «Званый ужин»
20.00 «Дальние родствен-

ники»
22.00 «Три сестры»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «КИС»
01.40 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.15, 03.15, 
04.45 канала

09.00, 16.55 Сериал «Не 
родись красивой»

09.55 Сериал «Папины 
дочки»

13.40, 14.40 Kids’ Time
13.45 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.10 Сериал «Свето-

фор»
17.55, 22.30 Сериал «Во-

ронины»
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Вечерний раз-

говор»
22.00 «Васильевский 

остров»
23.10 Сериал «Краткий 

курс счастливой 
жизни»

01.40 Служба розыска 
детей

01.45 Сериал «Красотки в 
Кливленде»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 19.30 Сериал 

«Салями»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Сериал «Самара»
11.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
12.10 «О самом главном». 

Ток-шоу

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

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

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 «Цилиндры фарао-

нов. Последняя тайна»
23.05 Сериал «Вызов»
00.05 «Вести+»
00.20 Худ.фильм «Почти 

смешная история»
01.55 Вести.ru
02.10 «Последняя осень 

Юлии Друниной»
02.55 Новости культуры

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

щение Мухтара-2». 
«Рукопашная»

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»
11.00 Сериал «Омут». 7 

серия
12.35, 03.20 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

13.30 Сериал «Морские 
дьяволы-4». «Ограбле-
ние на водах»

15.30 «До суда»
16.30, 02.20 «Суд при-

сяжных»
18.30 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.25 Сериал «Братья». 15, 
16 серия

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. 

Три вокзала-3». «Гость 
с юга», «Неравная 
любовь»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Сдел-
ка», «Гаечка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 02.15 Сериал «Серд-

це Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
16.55 «Валерий Обод-

зинский. Украденная 
жизнь»

18.20, 01.40 «Между нами, 
девочками»

19.00, 03.10 «Давай по-
женимся!»

19.55, 00.45 «Пусть 
говорят»

21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Чи-

стая проба»
22.35 Сериал «Забытый»
23.45 «Развод. Я тебе 

ничего не отдам...»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
13.55 «Валерий Обод-

зинский. Украденная 
жизнь»

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 «Чи-

стая проба»
19.25 Сериал «Забытый»
20.25 «Развод. Я тебе 

ничего не отдам...»
21.25 Худ.фильм «Зимний 

вечер в Гаграх»
22.55 Худ.фильм «Месяц 

на размышление»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики». 

10 серия «Дом, где ис-
чезают мужья»

10.00 Сериал «Пятая груп-
па крови». 16 серия

11.00 «Страна и люди»

12.00 «В круге света»
13.00 Худ.фильм «Гене-

ральная репетиция» 
1 серия

15.00, 02.00 Сериал «Сы-
щики-2». 1 серия «Де-
тектор лжи» (часть 1)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 2 «Последний 
танец» 2 серия

19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
21.00, 03.00 Сериал «Театр 

обречённых». 1 серия
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «Гене-

ральная репетиция» 
2 серия

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Воздушные 

псы
09.30 Здоровая жизнь с 

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

Китайская капиталисти-
ческая революция

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

18.15 Цивилизация. 
Космические войны

21.00 Об избранниках
00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Забытая 

мелодия»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Худ.фильм «Родня»
09.20 Петровка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.20 События
10.45 Худ.фильм «Три дня 

на размышление»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.30 Сериал «Влюблен-

ный агент»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Порядок действий. 

«Страховые страхи»
17.40 Сериал «Саквояж со 

светлым будущим»
19.15 Док.фильм «Она не 

стала королевой»
20.15 Сериал «Московский 

дворик»
22.40 «Культурный 

обмен»
23.10 Худ.фильм «Человек 

с бульвара Капуцинов»
01.05 Худ.фильм «Сердца 

трех»
03.20 Док.фильм «Не 

родись красивой»

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.20 Саундтреки
06.00 Худ.фильм «Артист-

ка из Грибова»
08.20 Худ.фильм «При-

езжая»
10.00 Худ.фильм «Настя»
11.35 Худ.фильм «Победа»
14.35 Худ.фильм «В один 

прекрасный день»
16.10 Худ.фильм «Голубая 

стрела»
17.50, 22.00 Худ.фильм 

«Дети Арбата»
19.00 Худ.фильм «Благо-

честивая Марта»
23.05 Худ.фильм «Хроника 

пикирующего бомбар-
дировщика»

00.35 Худ.фильм «Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих»

02.05 Киноляпы
04.35 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Худ.

фильм «Признайте 
меня виновным» 16+

11.15, 19.15, 03.15 Худ.
фильм «Воспитание 
чувств» 12+

12.20, 20.20, 04.20 Худ.
фильм «Генсбург. Лю-
бовь хулигана» 16+

14.40, 22.40, 06.40 Худ.
фильм «Орел призем-
лился» 12+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Волшебный 
голос Джельсомино». 
2 серия

06.05, 10.05, 14.05 Мультсе-
риал «Рассказы старого 
моряка» ф.3 «Антар-
ктида», «Лесная песнь», 
«Как лечить удава?»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия» 3 с., «Чудо-
мельница», «Русские 
напевы»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 
«Тополь», «Живая 
игрушка»

15.00 Худ.фильм «Единица 
«с обманом»

16.15 Мультсериал «На 
задней парте» вып.1, 
«Козленок, который 
считал до десяти», 
«Фантазеры из деревни 
Угоры»

17.00 Мультсериал 
«Магия» 4 с., «Мальчик-
с-пальчик», «Прямое 
попадание», «Веселая 
карусель»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Чуридило»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Сегодня 

- новый аттракцион»
09.00 Худ.фильм «Або-

риген»
11.20 Худ.фильм «Атака»
13.00 Худ.фильм «Гар-

монь»
14.30 Худ.фильм «Случай 

в тайге»
16.00 Худ.фильм «Филёр»
17.30 Худ.фильм «Пока не 

выпал снег...»
19.00 Худ.фильм «Белая 

птица с черной от-
метиной»

21.00 Худ.фильм «22 июня, 
ровно в 4 часа...»

23.00 Худ.фильм «Случай-
ный вальс»

01.00 Худ.фильм «Всадник 
с молнией в руке»

02.30 Худ.фильм «Волшеб-
ная сила»

04.00 Худ.фильм «Публи-
кация»

05.30 Худ.фильм «Апло-
дисменты, аплодис-
менты...»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Молоко 

скорби» 16+
08.00 Худ.фильм «Анти-

под» 18+
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Верёвка» 12+
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Баллистика: Экс про-
тив Сивер» 16+

14.00 Худ.фильм «Грибы 
3D» 18+

16.00 Худ.фильм «Ливан» 
18+

18.00 Худ.фильм «Ещё 
один год» 12+

20.15 Худ.фильм «Руки-
ноги за любовь» 18+

22.00 Худ.фильм «Лурд» 
12+

00.00 Худ.фильм «Чужие 
на районе» 16+

ноСтальГИЯ
05.00 Док.фильм «Вос-

поминания перед 
стартом»

06.15 Худ.фильм «Хозяйка 
детского дома». 2 серия

08.00, 14.00 «Вокруг смеха»
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 

«Рожденные в СССР»
10.00, 16.00, 22.00 

«Осенние хлопоты без 
антракта»

11.00 Док.фильм «Женька 
и 4 «В»

11.30 «Это было, было... 
Песни детства и 
юности»

12.00 «Телемемуары»
12.30 Худ.фильм «Время-

не-ждет». 1 серия
17.00 «9 студия»
18.00 «Утренняя почта»
18.30 Худ.фильм «Время-

не-ждет». 2 серия
20.00 «Цветы и песни 

Сан-Ремо»
23.00 «Умелые руки»
23.40 «Для вас, родители!»
00.15 Худ.фильм «Хозяйка 

детского дома». 1 серия

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
6 серия

20.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 3 серия

21.00 Сериал «Паутина 
- 4». ф.2. «Роман с 
убийцей». 4 серия

22.00 Худ.фильм «Об-
ратной дороги нет». 
2 серия

23.30 Худ.фильм «Об-
ратной дороги нет». 
3 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
7 серия

02.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 4 серия

TV 1000
03.00 Драма «Происхож-

дение»
05.00 Комедия «Теория 

хаоса»
07.00 Драма «Грозовой 

перевал»
09.00 Боевик «Повелитель 

бури»
11.20 Триллер «Побег из 

Лос-Анджелеса»
13.20 Комедия «Законы 

привлекательности»
15.00 Приключения «По-

следний отпуск»
17.00 Комедия «Карман-

ные деньги»
19.00 Научная фантастика 

«Сквозь горизонт»
21.00 Комедия «Костолом»
22.50 Приключения 

«Выжить»
01.10 Боевик «Голубая 

сталь»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
06.30, 07.00, 07.40 

Мультсериал «Огги и 

кукарачи-3»
08.00 Сериал «Кобра 11. 

Дорожная полиция»
09.00 «Новости 2+2»
09.15 «Проспорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.45 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.30 Сериал «Заповедник 

страха»
11.35 Сериал «Гончие»
12.45 Сериал «Братья»
13.50, 14.55 Сериал 

«Солдаты»
16.00 «Крылья России»
17.30 «Ударная сила»
17.50 «Убить марсианина»
18.50 Лига Европы УЕФА. 

Плейофф раунд. 1 
тайм. «Днепр Дне-
пропетровск - Слован 
Либерец». (Прямая 
трансляция)

19.45 Новости 2+2
19.55 Проспорт
20.00 Лига Европы УЕФА. 

Плейофф раунд. 2 
тайм. «Днепр Дне-
пропетровск - Слован 
Либерец». (Прямая 
трансляция)

21.00 Лига Европы 
УЕФА. Плейофф раунд. 
Металлист - Динамо 
(Бухарест). (Прямая 
трансляция)

23.00 Про Лигу Европы. 
Обсуждение матчей 
игрового дня

23.40 Худ.фильм «Осада» 
(2)

02.15, 03.05 Худ.фильм 
«Гончие»

04.00 Телемагазин

TV1000 AcTIon
04.00 Боевик «Игрушеч-

ные солдатики»
06.00 Боевик «Предельная 

глубина»
07.50 Боевик «Полко-

водцы»
10.00 Триллер «Зеленая 

река»
12.00 Боевик «Молодой 

мастер»
14.00 Драма «Эхо»
16.00 Драма «Рыжий пёс»
18.00 Боевик «Рекрут»
20.00 Научная фантастика 

«Монстры»
22.00 Комедия «Спрячь 

это подальше»
00.00 Мягкая эротика 

«Секреты»
01.15 Мягкая эротика 

«Девушки мечты»
02.30 Мягкая эротика 

«Возвращение Джули»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Танго 

с ангелом»
03.50, 11.10, 20.00 Сериал 

«Вызов»
04.40 Сериал «Сваты - 4»
05.30, 11.05, 19.00, 20.45, 

02.55 «Окно в кино»
05.35 Мелодрама «Шепот 

оранжевых облаков»
07.20 Комедия «Заречен-

ские женихи»
08.05 Худ.фильм «А зори 

здесь тихие»
12.00 Сериал «Вход в 

лабиринт»
13.05 Комедия «Полоса-

тый рейс»
14.35 Мелодрама «Лю-

бовница»
17.15 Худ.фильм «Алек-

сандр Невский»
20.50 Мелодрама «Ряби-

ны гроздья алые»
23.45 Худ.фильм «На край 

света»
01.15 Комедия «Скверный 

анекдот»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Щедрое 

лето»
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 «Love-

сервис»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «Секрет 

Фараона»
21.15 Комедия «Русский 

бизнес»

mAXXI-TV
06.30, 19.50 Йога
07.10, 15.05 Союзмуль-

тфильм
07.45, 14.45 «Сбросим 

лишнее»
08.05, 00.25 MaxxiМузыка
08.25 Стрип-денс
08.50, 10.05, 16.35, 22.05 

Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.10, 15.55 «Азбука вы-

живания»
09.45, 15.35 «Восточные 

танцы»
10.20 «Женские откро-

вения»
11.45, 22.10 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
12.50, 23.20 «Удивитель-

ный мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Кухня на шпильках»
20.25 «Игры сильнейших»
21.15 «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, 30 серпня
Cхід 6.10 Захід 19.46
Тривалість дня 13.36

Схід 18.49 
Захід 4.47

ВодолійМирон, Павло, Пилипп

ут-1
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06.00 «Доброе утро, 
Украина!»

06.00 Утренняя молитва
06.30 Заголовки
06.35 Тема дня
06.45 Хозяин в доме
06.50 Неизвестное от 

известных
06.55 Православный 

календарь
07.20 ТехноЭра
07.25 Эра бизнеса
07.40 Глас народа
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.10 Запомни
09.15, 10.50, 12.20, 16.55, 

19.05, 00.15 Погода
09.25 Док.фильм «Гар-

мония противоречий 
Татьяны Яблонской»

10.00 Театральные сезо-
ны. Г.Делиев

11.00 Ток-шоу «Вера. На-
дежда. Любовь»

12.00 Новости
12.10, 21.15 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55, 04.55 Окраина
13.20, 19.10 Паралимпи-

ада-2012. Вдохновляя 
поколение

13.25 Паралимпиа-
да-2012

15.00, 18.20, 01.20 Новости 
(с сурдопереводом)

15.15 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Паралимпиа-

да-2012. Легкая 
атлетика

17.05 Наша песня
17.50 Док.сериал «Наши». 

Елена Костевич
18.45 Путями Украины
19.20 Паралимпиа-

да-2012. Дневник
19.30 Паралимпиа-

да-2012. Плавание
21.25, 22.50 Шустер-Live
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.00 Итоги
00.20 Худ.фильм «Эпоха 

чести». 14 серия
01.45 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

02.55 After Live (За кулиса-
ми Шустер-Live)

03.15 Док.фильм «Про-
щайте, товарищи» 1,2 
серия

05.20 Мультсериал 
«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

10.20, 18.25 Сериал «Скли-
фосовский»

11.30 «Снимите это не-
медленно»

12.35, 05.20 «Иллюзия без-
опасности»

13.45, 04.05 Сериал 
«Следаки»

14.10, 04.30 Сериал «По-
следняя встреча»

15.20, 16.40 «Русские 
семейные драмы»

17.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Добрый вечер»
21.30 «Крым Мьюзик Фест. 

День второй»
00.55 Худ.фильм «Уловка 

- 44» (3)
02.40 Худ.фильм «В готи-

ческом стиле» (3)

Интер
05.30 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
09.10 Сериал «Тайны 

следствия - 9»
11.10 «Детективы»
12.15 «Знак качества»
12.40 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

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

Меладзе. Вопреки»
17.00 «Телефон доверия»
18.10 «Кровинушка»
19.05 «О жизни»
20.45 Подробности. Не-

формат
21.00 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
02.00 Худ.фильм «Анали-

зируя то...» (2)

04.00 «Парк автомобиль-
ного периода»

ICTV
05.00 Служба розыска 

детей
05.05, 06.15, 01.15, 02.40 

Погода
05.10, 02.15 Факты
05.25, 04.45 Свитанок
06.10, 07.35 Деловые 

факты
06.20, 09.30, 12.55, 19.25, 

01.10 Спорт
06.25 Анекдоты по-

украински
06.45 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.30 Чрезвычайные 

новости
10.40, 16.35 Сериал 

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

ские дьяволы»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
21.20 Худ.фильм «Блэйд» 

(2)
00.05 Голые и смешные
01.20 Резонансные 

ограбления Велико-
британии

02.45 Сериал «Герои-4»
03.30 Битва наций

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, 21.50 

«Юридическая консуль-
тация»

08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00 «Криворожские 

имена. Ольга Чистяко-
ва» 2 серия

10.30 Худ.фильм «Пять 
минут страха» 1 
категория

12.00, 02.30 «Мир увле-
чений»

12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Худ.фильм 

«Морской ястреб» 1 
категория

16.55 «Медицинский 
тележурнал»

17.15 «Магия природы»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
22.00, 22.00 «Вкусы 

культур»
21.15, 21.15 «Косметичка»
21.45, 21.45 «Шаг на-

встречу»
23.25 UMA2RMAN «А 

может это сон?...»
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»

новый Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.25 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 01.50 

Погода
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

дочки»
13.40, 14.40 Kids Time
13.45 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30, 01.40 Спортре-

портер
19.40 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Худ.фильм «Индиана 

Джонс: в поисках утра-
ченного ковчега»

23.20 Сериал «Краткий 
курс счастливой 
жизни» (3)

01.55 Сериал «Красотки в 

Кливленде» (2)
02.30 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
03.15, 04.10 Зона ночi
03.20 Пристрастi навколо 

символiки
03.20 Справа про 

воз’єднання
04.15 Зима надiї
04.40, 05.25 Зона ночi 

Культура
04.45 Iван Франко

СтБ
05.40 «Документаль-

ный детектив. Часы 
убийцы»

06.05 Худ.фильм «Будьте 
моим мужем...» (1)

07.40 Худ.фильм «Вербное 
воскресенье» (1)

17.40, 22.00 «Вiкна-
новини»

17.50 Худ.фильм «Брилли-
антовая рука» (1)

20.00, 22.40 «Нацио-
нальное талант-шоу 
«Танцуют все!-5»

23.50 «ВусоЛапоХвiст» (1)
01.30 Худ.фильм «Две 

истории о любви» (1)
03.10 Худ.фильм «Совсем 

пропащий» (1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

03.05 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.30 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Прин-

цесса и нищий» (1)
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Верти-

каль» (1)
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Аркадий 
Арканов

15.20, 04.00 Дикая Аме-
рика (1)

17.55, 03.35 Ковчег МОА (1)
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вера Алентова
22.55 Кинофан: Худ.фильм 

«Прощание в июне» (1)
01.40 Худ.фильм 

«Компрометирующие 
ситуации. Любители 
остренького» (3)

05.15 Чудаки

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.25 Сериал «Детка» (1)
07.15, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
08.55 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 24 
серия (1)

09.55 Сериал «Все жен-
щины - ведьмы» 136 
серия (1)

10.55 Сериал «Беверли 
Хиллс 90210. Новое по-
коление» 44 серия (1)

11.50 Сериал «Слон и 
принцесса» 17 серия (1)

12.15 Богиня шопинга
12.55, 18.45 Маша и 

модели 2
13.35 Сериал «Деффчон-

ки» (1)
14.00 Сериал «Маргоша» 

45 серия (1)
15.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 25 
серия (1)

16.00, 01.15 У ТЕТа тато!
16.35, 19.55 Даешь моло-

дежь!
17.00, 22.05 Сериал Одна 

за всех
17.40, 19.15 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
20.20 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
21.00 Сериал «Детка» (2)
22.30 Сериал «Игра пре-

столов» 10 серия (2)
23.40 Дневники Темного 2
00.50 Дурнев + 1
01.40 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Сериал «Ефросинья. 

Продолжение» (1)
07.00 Утро с «Украиной»
09.10, 13.15 Сериал «След» 

(1)
10.00 Сериал «Супруги» (1)
11.00 Сериал «Глухарь. 

Возвращение» (1)
12.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
16.00 Федеральный судья
17.00, 04.00 Худ.фильм 

«Ночной гость» (1)
19.00, 03.40 События
19.15, 03.55 События Спорт
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00 Сериал «Интерны» 

(1)
22.00 Худ.фильм «Мамма 

MIA!» (1)
00.10 Худ.фильм «Поцелуи 

падших ангелов» (2)
02.10 Худ.фильм «Лондон» 

(2)
05.30 Серебряный 

апельсин

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

«Киевское время»
06.45, 08.25, 18.50, 23.45, 

00.30, 03.25 «Время 
спорта»

06.50, 07.25, 08.40 «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, 04.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 06.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-но-
вости»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

08.30, 19.50, 23.45, 02.30, 
03.30, 04.30, 06.20 
«Хроника дня»

08.45, 08.55, 09.15, 10.35, 
12.35, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.20, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35, 02.35, 
03.35, 04.35 «Погода»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.10, 19.30, 02.10 «Время 
интервью»

11.10, 12.10, 20.10, 21.10, 
01.00, 05.00 «Время. 
Итоги дня»

15.15 «Сканер»
16.15, 04.40 «Лесной 

патруль»
17.25, 04.10 «Не первый 

взгляд»
18.15 «Окно в Европу»
21.40, 03.00, 06.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.40 «Акцент»
23.30, 00.20, 03.20 «CRIME 

NEWS»
00.40 «Арсенал»

нтн
05.55 «Легенды уголовно-

го розыска»
07.00 Худ.фильм «Строго-

вы» 8 с.(1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 17.00 Сериал «Зна-

харь - 2»
12.00 «Детективы»
12.30 Сериал «МанГуст 

- 2» (1)
14.40 Сериал «Гаишники»
19.00, 02.25, 04.25 «Свiдок»
19.30 Сериал «Статский 

советник» (1)
00.00 Худ.фильм «При-

зрак» (2)
02.55 «Речовий доказ»
03.55 «Агенты влияния»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.10, 14.00 Сериал «Баф-

фи - победительница 
вампиров»

11.05 «Шопинг монстры»
12.05 «Одень меня, если 

сможешь»
13.05, 00.35 Сериал «Кайл 

XY»
16.00, 22.40 «Женская 

лига»
17.00 «Большая разница»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Секреты судьбы»
20.00 «КВН»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
01.15 «КИС»
01.40 «Осторожно! 

Кастинг!»
02.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.15 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Служба розыска 

детей
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.05 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 01.25, 03.15, 
04.30 канала

07.35 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 16.55 Сериал «Не 

родись красивой»
09.55 Сериал «Папины 

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

ключения Джеки Чана»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Сериал «Друзья»
15.55, 00.20 Сериал «Све-

тофор»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 «Клиника семейной 

медицины»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Променад»
22.00 «Лучшие»
22.30 «UMA2RMAN»
23.20 Сериал «Краткий 

курс счастливой 

жизни»
01.55 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
02.30 Сериал «Спасти 

Грейс»
03.45 Справа про 

возєднання
04.10 Зона ночi
04.15 Зима надiї
05.00 «О рыбалке всерьез»

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

Вести
10.30 «Измеритель 

ума. IQ»
11.30 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
12.00 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.40 «Вся Россия»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

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

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
19.30 «Юрмала»
21.05 Худ.фильм «Ариф-

метика подлости»
22.55 Худ.фильм «Если бы 

я тебя любил...»
00.55 Худ.фильм «Первая 

любовь»
02.20 Вести.ru. Пятница

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

ние Мухтара-2». «Друг 
детства»

08.35, 14.35, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Собственная 
гордость»

10.25 «Спасатели»
11.00 Сериал «Омут». 8 

серия
12.30, 03.50 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт»

15.30 «До суда»
16.30 «Суд присяжных»
18.35 «Прокурорская 

проверка»
19.40 «Говорим и показы-

ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

20.30 Худ.фильм «Ору-
жие»

22.15 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». «Перелет-
ная птица», «Случайный 
свидетель»

00.05 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Кару-
сель», «Грань»

02.00 «Король и воробей. 
Пеле и Гарринча - герои 
футбола»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

Марии»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.15 «Хочу знать»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДО РЕ». Лучшее
23.45 Док.фильм «Моя 

мама - Диана»
00.40 Худ.фильм «Зимний 

вечер в Гаграх»
02.10 Худ.фильм «Раз на 

раз не приходится»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
02.10 «Пока все дома»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

ками»
16.05 «Поле чудес»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «ДО РЕ». Лучшее
20.20 Худ.фильм «Моя 

мама Диана»
21.10 Худ.фильм «Балкон с 

видом на море»
23.00 Худ.фильм «Кузина 

Бетти»
00.45 Худ.фильм «Когда 

наступает сентябрь...»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики-2». 

1 серия «Детектор лжи» 
(часть 1)

10.00 Сериал «Театр об-
речённых». 1 серия

11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Худ.фильм «Гене-

ральная репетиция» 
2 серия

15.00, 02.00 Сериал «Сы-
щики-2». 2 серия «Де-
тектор лжи» (часть 2)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 2 «Последний 
танец» 3 серия

19.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00, 03.00 Сериал «Театр 

обречённых». 2 серия
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.25 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Воздушные 

псы
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Космические войны
14.30 Об избранниках
18.15 Цивилизация. 

Создавая историю
21.00 Безумная неделя
22.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.25 Сериал «24» (2)
01.25 Клуб эротики

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 Худ.фильм «Дело 

306»
09.05 «Культурный 

обмен»
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.25 События
10.45 Худ.фильм «Кубан-

ские казаки»
12.55 Док.фильм «Москва 

слезам не верит»
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.50 «Петровка, 38»
14.30 Док.фильм «Она не 

стала королевой»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Мультфильм «Ба-

бушка Удава»
17.20 Худ.фильм «На ис-

ходе лета»
19.15, 22.45 Худ.фильм 

«Дом-фантом в при-
даное». (12+)

23.50 Худ.фильм «Родня»
01.45 Худ.фильм «Сердца 

трех-2». (12+)

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.20 Саундтреки
06.35 Худ.фильм «Поездки 

на старом автомобиле»
08.05 Худ.фильм «Повтор-

ная свадьба»
09.50 Худ.фильм «Забытая 

мелодия для флейты»
12.35 Худ.фильм «Тревож-

ный месяц вересень»
14.15 Худ.фильм «Дети 

Дон Кихота»
15.45 Худ.фильм «Сумка 

инкассатора»
17.25, 22.00 Худ.фильм 

«Дети Арбата»
18.50 Худ.фильм «Сильва»
23.05 Худ.фильм «Фанат»
00.35 Худ.фильм «Хроника 

пикирующего бомбар-
дировщика»

01.50 Киноляпы

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Худ.

фильм «Второе дыха-
ние» 16+

11.40, 19.40, 03.40 Худ.
фильм «Воспитание 
чувств» 12+

12.40, 20.40, 04.40 Худ.
фильм «Душка» 12+

14.40, 22.40, 06.40 Худ.
фильм «Апокалипсис» 
18+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Единица «с 
обманом»

06.15, 10.15, 14.15 Мультсе-
риал «На задней парте» 
вып.1, «Козленок, кото-
рый считал до десяти», 
«Фантазеры из деревни 
Угоры»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия» 4 с., «Мальчик-
с-пальчик», «Прямое 
попадание», «Веселая 
карусель»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея 
с тетушкой Совой», 

«Чуридило», «Играй, 
моя дудочка»

15.00 Худ.фильм «Что с 
тобой происходит?»

16.10 Мультсериал «На 
задней парте» вып.2, 
«Мышонок Пик», «Сказ-
ка о белой льдинке», 
«Край Земли»

17.00 Мультсериал 
«Магия» 5 с., «Шут 
Балакирев», «Айболит и 
Бармалей»

18.00 «Всемирная картин-
ная галерея с тетушкой 
Совой», «Василек»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Белая 

птица с черной от-
метиной»

09.00 Худ.фильм «22 июня, 
ровно в 4 часа...»

11.00 Худ.фильм «Случай-
ный вальс»

13.00 Худ.фильм «Всадник 
с молнией в руке»

14.30 Худ.фильм «Волшеб-
ная сила»

16.00 Худ.фильм «Публи-
кация»

17.30 Худ.фильм «Апло-
дисменты, аплодис-
менты...»

19.00 Худ.фильм «Когда 
разводят мосты»

21.00 Худ.фильм «Пацаны»
23.00 Худ.фильм «Гросс-

мейстер»
01.00 Худ.фильм «Ваш сын 

и брат»
02.30 Худ.фильм «Позна-

вая белый свет»
04.00, 05.30 Худ.фильм 

«Бумбараш»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Грибы 

3D» 18+
08.00 Худ.фильм «Ливан» 

18+
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Ещё один год» 12+
12.15 Худ.фильм «Руки-

ноги за любовь»18+
14.00 Худ.фильм «Лурд» 

12+
16.00 Худ.фильм «Чужие 

на районе» 16+
18.00 Худ.фильм «600 кг 

золота» 18+
20.00 Худ.фильм «Именин-

ница» 18+
22.00 Худ.фильм «Где-то» 

12+
00.00 Худ.фильм «На 9 

небе» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 Док.фильм «Женька 

и 4 «В»
05.30 «Это было, было... 

Песни детства и 
юности»

06.00 «Телемемуары»
06.30 Худ.фильм «Время-

не-ждет». 1 серия
08.00 «Вокруг смеха»
09.00, 15.00, 03.00 «Рож-

денные в СССР»
10.00, 16.00, 04.00 

«Осенние хлопоты без 
антракта»

11.00 «9 студия»
12.00 «Утренняя почта»
12.30 Худ.фильм «Время-

не-ждет». 2 серия
14.00, 20.00 «Цветы и 

песни Сан-Ремо»
17.00 «Мастера искусств»
18.15 «Сиди и смотри»
18.40 Фильм-спектакль 

«Когда-то в Калифор-
нии»

21.00 «Колба времени»
22.00 «Кинопанорама»
23.00 Док.фильм «Вос-

поминания перед 
стартом»

00.15 Худ.фильм «Хозяйка 
детского дома». 2 серия

02.00 «Вокруг смеха» 
«Взрослые и дети»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
7 серия

20.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 4 серия

21.00 Сериал «Паутина - 
4». ф.3. «Маска короля». 
1 серия

22.00 Худ.фильм «Об-
ратной дороги нет». 
3 серия

23.30 Худ.фильм «Красное 
и черное». 1 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
8 серия

02.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 5 серия

TV 1000
03.00 Драма «Грозовой 

перевал»
05.00 Триллер «Побег из 

Лос-Анджелеса»
06.50 Боевик «Повелитель 

бури»
09.00 Комедия «Карман-

ные деньги»
11.00 Приключения «По-

следний отпуск»
13.00 Комедия «Костолом»
14.50 Комедия «Форрест 

Гамп»
17.20 Комедия «Любовный 

менеджмент»
19.00 Приключения 

«Выжить»
22.00 Боевик «Голубая 

сталь»
00.00 Драма «Возвраще-

ние в Брайдсхед»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
06.30, 07.00, 07.40 

Мультсериал «Огги и 
кукарачи-3»

08.00 Сериал «Кобра 11. 
Дорожная полиция»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.05, 21.15 «Проспорт»
09.10 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.55 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.40 Сериал «Заповедник 

страха»
11.45, 01.50, 02.40 Сериал 

«Гончие»
12.55 Сериал «Братья»
14.00, 15.05 Сериал 

«Солдаты»
16.10 «Крылья России»
17.40 «Ударная сила»
18.00 «НЛО. Британское 

досье»
19.00, 19.50, 20.35 

«Сумасшедшее видео 
по-украински-2»

21.20 Суперкубок УЕФА. 
Финал. Челси Атлетико. 
Прямая трансляция

23.35 Про Лигу Чемпионов
00.05 Худ.фильм «Инопла-

нетный апокалипсис»
03.35 Худ.фильм «Симу-

лянт»
05.05 Мультфильмы

TV1000 AcTIon
04.00 Драма «Эхо»
06.00 Драма «Рыжий пёс»
08.00 Боевик «Рекрут»
10.00 Боевик «Война 

динозавров»
12.00 Комедия «Спрячь 

это подальше»
14.00 Научная фантастика 

«Видеть всё!»
16.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

18.00 Фильм ужасов «100 
футов»

20.00 Криминальное 
кино «Миссисипи в 
огне»

22.20 Триллер «Рэмбо 4»
00.00 Мягкая эротика 

«Девушки мечты»
01.15 Мягкая эротика «Ку-

миры подростков»
02.45 Мягкая эротика 

«Сзади сколько угодно»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Танго 

с ангелом»
03.50, 11.10, 20.00 Сериал 

«Вызов»
04.35 Сериал «Сваты - 4»
05.30, 11.05, 13.10, 19.00, 

20.45, 02.55 «Окно в 
кино»

05.35 Мелодрама «Ряби-
ны гроздья алые»

08.30 Мелодрама «Ми-
лый, дорогой, люби-
мый, единственный»

09.40 Комедия «Весёлый 
калейдоскоп»

12.00 Сериал «Вход в 
лабиринт»

13.15 Драма «Дело Румян-
цева»

14.50 Комедия «Свадьба 
по обмену»

16.20 Сериал «Чисто ан-
глийское убийство»

20.50 Драма «Дом»
23.00 Кинороман «Мания 

Жизели»
00.35 Комедия «Шофёр на 

один рейс»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Личная 

жизнь Петра Вино-
градова»

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 «Секрет 

Фараона»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «Лифт идет 

по расписанию»
21.15 Комедия «Паспорт»

mAXXI-TV
06.30, 19.50 Йога
07.10, 15.05 Союзмуль-

тфильм
07.45, 14.45 «Сбросим 

лишнее»
08.05, 00.20 MaxxiМузыка
08.25 Стрип-денс
08.50, 10.05, 16.35, 22.05 

Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.10, 15.55 «Азбука вы-

живания»
09.45, 15.35 «Восточные 

танцы»
10.20 Детский музы-

кальный фестиваль 
ТВ-Старт

11.45 Сериал «Служба 
спасения. Отряд 112»

12.50 «Удивительный мир 
автомобилей»

16.45 Телеювелирторг
19.00 «Лица вещей»
20.25 «Тур-Гламур»
21.15 Разговоры про это
22.10 Худ.фильм «Ду-

шечка»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Кабмин на 
связи 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Позиция
19:50 – 20:00 Азбука 

ремёсел

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

П’ятниця, 31 серпня
Cхід 6.11 Захід 19.44
Тривалість дня 13.33

Схід 19.12 Захід 6.00
Повний місяць

РибиФлор, Лавр, Іоанн, Макарій, Єміліан
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ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00, 23.55 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.40 Шустер-Live
09.25 Школа юного супе-

рагента
11.00, 16.50, 23.50 Погода
11.05 Зеленый коридор
11.20, 21.30 Паралим-

пиада-2012. Легкая 
атлетика. Плавание

13.30 Паралимпиа-
да-2012

14.45 Концертная про-
грамма к 1 Сентября

16.55 Золотой гусь
17.20 Паралимпиа-

да-2012. Дневник
17.35, 01.55 Мир атома
18.00 Концертная про-

грамма М.Поплавского 
к 1 сентября

19.30 Паралимпиа-
да-2012. Плавание

20.50 Мегалот
20.55 Обратная связь
21.00, 01.25 Итоги дня
21.20, 01.45 Кабмин: со-

бытие недели
23.30 Эксперт на связи
00.20 10 лет радио «ЭРА»
01.20 Суперлото, Тройка, 

Кено
02.20 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

03.25 Док.фильм «Про-
щайте, товарищи» 3,4 
серия

05.20 «Предвечерье» с Т. 
Щербатюк

Канал «1+1»
06.15 Мультфильм 

«Смурфы»
07.00 «Настоящие врачи 

- 2»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба»
11.05 «Мир наизнанку - 2: 

Индия»
12.15 «Большая разница 

по-украински»
13.05, 02.25 «Доярка из 

Хацапетовки - 2.»
19.30 ТСН: «Телевизионная 

служба новостей»
20.00 «Операция красота 

2»
21.35 «Операция красота. 

Жизнь после шоу»
23.00 «Крым Мьюзик Фест. 

День третий»

Интер
04.40 «Большая политика 

с Евгением Киселевым»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
15.55 Худ.фильм «Летом я 

предпочитаю свадьбу»
18.00 «Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала 2011»»

20.30 «Майдан’s 3»
22.40 «Битва компози-

торов»

ICTV
05.10, 05.45 Погода
05.15 Факты
05.50 Другой футбол
06.20 Козырная жизнь
07.05, 03.30 Мультфильм 

«Скуби Ду и Легенда 
про Вампира»

08.45 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.30 Стоп-10
12.30 Провокатор
13.10 Спорт
13.15 Твой счет
14.20 Смотреть всем!
15.20 Худ.фильм «Красный 

пояс»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Худ.фильм «Лузеры»
21.00 Худ.фильм «Блэйд-2» 

(2)
23.20 Наша Russia
00.25 Голые и смешные
01.25 Худ.фильм 

«Блэйд»(2)
04.45 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»

07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

01.25 «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 «Криворожские 

имена. Ольга Чистяко-
ва» 1, 2 серия

11.20 «Сад. Огород. 
Цветник»

11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.10 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
16.30 «Зооквартал»
17.10 «Телегазета»
17.20 UMA2RMAN «А 

может это сон?...»
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Близкие Путеше-

ствия»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.15 Урочистi заходи до 

Дня шахтаря
02.00 Док.сериал
03.10 Худ.фильм «Мастера 

российского балета» 1 
категория

04.30, 05.30 «Музыкальный 
калейдоскоп»

новый Канал
05.30 Сериал «Последний 

аккорд»
07.05 Интуиция
08.00 Светлые головы
09.00 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.00 КабриоЛето
11.05 Пикник
12.05 Новый взгляд
13.05 Сериал «Воронины»
16.25 Худ.фильм «Индиана 

Джонс: в поисках утра-
ченного ковчега»

19.00 Худ.фильм «Индиана 
Джонс и храм судьбы»

21.20 Худ.фильм «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход»

00.00 Спортрепортер
00.05 Худ.фильм «Арн: 

Рыцарь Тамплиер» (2)
02.10 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
04.10 Зона ночi
04.15 Чорний колiр по-

рятунку
04.45 Країна людей
05.10 Жар-птиця
05.30, 06.00 Зона ночi 

Культура
05.35 SOLO-MEA

СтБ
05.05 «Наши любимые 

мультфильмы: Кроко-
дил Гена, Чебурашка, 
Шапокляк» (1)

06.10 Худ.фильм «Курьер» 
(1)

07.45 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома» (1)
10.10 «ВусоЛапоХвiст» (1)
11.40 «Взвешенные и 

счастливые-2»
15.55 «Национальное 

талант-шоу «Танцуют 
все!-5»

19.00 «Х-Фактор-3»
21.50 Худ.фильм «Брилли-

антовая рука» (1)
00.00 «Детектор лжи-2»
01.05 Худ.фильм «Когда 

наступает сентябрь» (1)
02.40 Худ.фильм «Будьте 

моим мужем...» (1)

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 15.20, 18.55, 

19.55 Погода
06.50 Ф-стиль
07.10 Будь в курсе!
07.50, 16.40 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50, 16.20 Мультфильмы
09.00, 20.40 В гостях у 

Дмитрия Гордона. Вера 
Алентова

10.00 Худ.фильм «Приклю-
чения Тома Сойера» (1)

14.20 Арт City
15.00 За семь морей
17.00 Дневник для роди-

телей

17.25 Неизвестная 
планета (1)

18.15 Кумиры
18.30, 03.00 Социальный 

пульс выходных
19.00 Водная планета (1)
20.00, 03.20 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

21.45 Кинофан: Худ.фильм 
«Мусорщик» (1)

23.45 Концерт. ПолеАрт-
Шоу-2012

01.35 Худ.фильм 
«Компрометирующие 
ситуации. Развлечения 
в Вегасе» (3)

03.50 Трипольцы
04.40 Социальный статус: 

ваше здоровье
05.25 Чудаки
05.45 Экстремикс

тет
06.00 Мультсериал «Мир 

Квеста» (1)
06.25 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.15, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Чер-

ный плащ» (1)
10.35 Дикие и смешные
11.00, 13.15 Сериал «Моя 

прекрасная няня» (1)
12.40 ТЕТ
14.05 Худ.фильм «Питер 

FM» (1)
15.55 Королева бала 2
17.00 Худ.фильм «Хотта-

быч» (1)
19.00 Худ.фильм «Гитлер 

капут» (2)
21.00 Даешь молодежь!
22.30 Слава со Славеком 

Славиным
22.55 Худ.фильм «Пираньи 

3D» (3)
00.45 Худ.фильм «Небо. 

Самолет. Девушка» (1)
02.15 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.10 Серебряный 

апельсин
07.00 Утро с «Украиной»
09.25 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
09.35, 14.00 Сериал «Ин-

терны» (1) (2)
10.00 Тайны звезд
12.00, 03.40 Сериал «До-

рожный патруль - 7» (1)
15.45 Худ.фильм «Реаль-

ный папа» (1)
17.45, 19.20 Сериал «Выйти 

замуж за генерала» (1)
19.00, 03.20 События
22.10 Худ.фильм «Трио» (2)
00.40 Сериал «Ментовские 

войны - 3» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.40, 06.55, 07.15, 08.10, 

08.55, 09.10, 10.10, 10.55, 
13.10, 15.10, 16.10, 17.20, 
17.55, 19.20, 23.40, 00.25, 
00.55, 02.35, 03.35, 
04.35, 05.55, 06.25 
«Погода»

06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 
23.35, 00.20, 03.25 
«Время спорта»

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, 
01.00, 02.00, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия пуше-

ствий»
17.45, 02.30, 03.30, 04.30, 

05.50, 06.20 «Хроника 
недели»

18.15, 04.40 «Время 
интервью»

19.25, 01.55 «Тема недели»
19.35, 02.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.10, 05.10 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30, 02.40 «Мастер-класс 

с Наталкой Фицич»
00.30 «Мотор»
04.10 «Феерия путеше-

ствий»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.15 Худ.фильм «Джек 

Хантер: проклятие 
гробницы Эхнатона» (1)

09.20, 12.45 Сериал «Стат-
ский советник» (1)

11.30 «Речовий доказ». 
Шахиня - королева 
общепита

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

15.00 Сериал «УГРО»
19.00 Сериал «Тайны 

следствия - 8» (1)
23.45 «Случайный сви-

детель»
00.10 Худ.фильм «Кон-

тракт» (2)
02.00 «Речовий доказ»
03.55 «Агенты влияния»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «Мультфильмы»
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.10 Мультфильм «Цы-
пленок Цыпа» (1)

11.50 Худ.фильм «Загадай 
желание» (1)

13.50 Худ.фильм «Ты мне 
снишься...»

15.50 Сериал «Часы 
любви»

17.45 «Секреты судьбы»
18.45 «КВН»
21.05 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.45 Сериал «Корабль»
03.15 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.30 Сериал «Последний 

аккорд»
07.05 Интуиция
08.00 Светлые головы
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Лучшие»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Реальный отпуск»
11.30 «Клиника семейной 

медицины»
12.05 Новый взгляд
13.05 Сериал «Воронины»
16.25 Худ.фильм «Индиана 

Джонс. В поисках утра-
ченного ковчега»

19.00 Худ.фильм «Индиана 
Джонс и храм судьбы»

21.20 Худ.фильм «Индиана 
Джонс и последний 
крестовый поход»

00.00 Спортрепортер
00.05 Худ.фильм «Арн. 

Рыцарь Тамплиер»
02.10 Сериал «Спасти 

Грейс»
04.10 Зона ночi
04.15 Чорний колiр по-

рятунку
04.45 Країна людей
05.10 Жар-птиця
05.30, 06.00 Зона ночi 

Культура
05.35 SOLO-MEA

Планета-СнГ
05.00 «Обыкновенный 

концерт»
05.30 «Юрмала»
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Вести
07.15 Худ.фильм «Где вы, 

рыцари?»
08.30, 10.15 Мультфильм
08.45 «Танцующая плане-

та. Вена»
09.25 «В мире животных»
10.20 Худ.фильм «Ариф-

метика подлости»
12.05 «Честь имею. Влади-

мир Ивашов»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Искатели»
14.20 Фестиваль детской 

художественной гимна-
стики «АЛИНА»

15.40, 02.00 Худ.фильм 
«Отцы и деды»

17.15, 03.20 «Субботний 
вечер»

19.30 Худ.фильм «Не было 
бы счастья...»

23.40 «Девчата»
00.15 Худ.фильм «Ее 

сердце»

нтв-МИр
06.45 «В двух словах обо 

всем»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Сегодня»
07.20 «Просто цирк»
07.55 «Главная дорога»
08.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.25 «Русская начинка»
09.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.55 «Квартирный 
вопрос»

12.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-10» 
«Потрошители», «Чер-
дачное дело»

14.15 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

15.25 «Следствие вели...»
16.20 «Очная ставка»
17.20 «Александр 

Журбин. Мелодии на 

память»
18.30 «Профессия - ре-

портер»
19.00 «Программа мак-

симум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

20.00 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

20.55 «Ты не поверишь!»
21.50 «ЛУЧ СВЕТА»
22.20 Фильм «Дело майора 

Барсукова» из цикла 
«Важняк»

23.50 Сериал «Час Волко-
ва» «Стрелок», «Чужое 
лицо»

01.45 «Ты суперстар. Бе-
нефис: Женя Белоусов. 
Возвращение звездно-
го мальчика»

03.50 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

04.20 Сериал «Адвокат» 
«Иногда они воз-
вращаются», «Красота 
требует жертв», «Роман 
с камнем»

Первый Канал
05.45, 06.10 Худ.фильм 

«Город мастеров»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
07.15 Худ.фильм «Кон-

трольная по специаль-
ности»

08.40 «Смешарики. 
ПИН-код»

08.55 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «1812. Нашествие»
12.15 Худ.фильм «Полоса-

тый рейс»
14.05 Новый «Ералаш»
14.15 «Нестор Петрович. 

Большая перемена»
15.25, 18.15 Худ.фильм 

«Большая перемена»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 Худ.фильм «Балкон с 

видом на море»
01.05 Худ.фильм «Развле-

чение для старичков»
02.25 Худ.фильм «Свер-

стницы»
03.45 Худ.фильм «Если 

любишь...»
04.50 «Поле чудес»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Худ.фильм «Город 

мастеров»
04.40 Худ.фильм «Кон-

трольная по специаль-
ности»

05.55 «Смешарики. 
ПИН-код»

06.05 «Играй, гармонь 
любимая!»

06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «1812. Нашествие»
09.15 Худ.фильм «Полоса-

тый рейс»
10.45 Сериал «Хиромант»
12.30 Новый Ералаш
13.10, 15.15 Худ.фильм 

«Большая перемена»
15.00 Вечерние новости
18.00 «Время»
18.20 «Сегодня вечером»
19.50 Худ.фильм «Черный 

лебедь»
21.40 Худ.фильм «Репор-

таж»
23.10 Худ.фильм «Развле-

чение для старичков»
00.25 Худ.фильм «Свер-

стницы»
01.45 «Поле чудес»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «2012»
10.00 Сериал «Основная 

версия». «Смерть анти-
квара» 3 серия

11.00 Сериал «Основная 
версия». «Взлом без 
кражи» 4 серия

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

13.00, 03.00 Худ.фильм 
«Полосатый рейс»

14.30 Программа «ЖИВОЕ 
СЛОВО»

15.00, 02.00 Сериал «Спа-
сатели. Критическая 
масса». 1 серия

16.00, 01.30 «Американ-
ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 Сериал 

«Литовский транзит». 
Фильм 3 «Звонок с того 
света» 1 серия

18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Основная 

версия». 5 серия «Запи-
ски от поклонников»

21.00 «Израиль за не-
делю»

22.00 Сериал «Основная 
версия». 6 серия «Жи-
вой товар»

23.00 Худ.фильм «Дон 
Сезар де Базан» 2 серии

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 Другое место
07.30 Берлинская стена 

1945 - 1985, 11.00 г.г
08.30, 17.30 Воздушные 

псы
09.30 Великие истории 

любви 20, 04.00 века. 
Эрнест Хемингуэй и 
Марта Гелхорн

10.00, 16.30 Вокруг света
12.00 Наш мозг
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.00 Трезубец Нептуна
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. Хру-

щев-интеллигенция. 
Кто стоял за скандалом 
в Кремле

19.30 Безумная неделя
20.30 Семь чудес Украины
20.40 Игра в слова и не 

только
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. 
Франклин и Элеанора 
Рузвельт

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Девуш-

ки из Новолипок»

тв Центр
04.25 Худ.фильм «Сказка 

о Мальчише-Кибаль-
чише»

05.35 Мультфильм «Котё-
нок с улицы Лизюкова»

05.45 Худ.фильм «В Мо-
скве проездом». (12+)

07.30 Православная 
энциклопедия (6+)

08.00 Док.фильм «Я шагаю 
по Москве». (12+)

08.45 Мультфильм «Гри-
бок-теремок»

09.05 Худ.фильм «Вар-
вара-краса, длинная 
коса»

10.30, 13.30, 16.30, 21.35 
События

11.00 «Москве - 865!» 
Открытие Дня города 
на Красной площади. 
Прямая трансляция

12.10, 13.45 Худ.фильм «По-
кровские ворота»

15.25 «День Города». Теле-
игра. (6+)

16.45 «Петровка, 38». 
Специальный выпуск 
(12+)

17.00 «Клуб юмора» (12+)
18.00 События. Специ-

альный выпуск
18.55 «Спасская башня». 

Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади. Прямая 
трансляция

21.55 Худ.фильм «Москва - 
не Москва». (16+)

23.45 «Москве - 865!» 
Репортаж об открытии 
Дня города на Красной 
площади

01.10 Док.фильм «Тайны 
двойников». (12+)

03.20 Крестьянская за-
става (6+)

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.40 Саундтреки
06.40 Худ.фильм «Дача»
08.10 Худ.фильм «Опекун»
09.35 Худ.фильм «Благо-

честивая Марта»
12.05 Худ.фильм «Соло-

менная шляпка»
14.25 Худ.фильм «Трое 

в лодке, не считая 
собаки»

16.55 Худ.фильм «Небес-
ные ласточки»

19.35 Худ.фильм «Дон 
Сезар Де Базан»

22.30 Худ.фильм «Радуж-
ная дорога»

01.20 Худ.фильм «Фанат»
02.40 Киноляпы
04.50 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Худ.

фильм «Людвиг» 12+
09.55, 17.55, 01.55 Худ.

фильм «Комиссар Ме-
грэ: игры с тенью» 12+

11.35, 19.35, 03.35 Худ.
фильм «Прошлое» 12+

13.30, 21.30, 05.30 Худ.
фильм «Удачи, Чак» 12+

15.20, 23.20, 07.20 Худ.
фильм «Сад наслажде-
ний» 12+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Что с тобой 
происходит?»

06.10, 10.10, 14.10 Мультсе-
риал «На задней парте» 
вып.2, «Мышонок Пик», 
«Сказка о белой льдин-
ке», «Край Земли»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Магия» 5 с., «Шут 
Балакирев», «Айболит и 
Бармалей»

08.00, 12.00 «Всемирная 
картинная галерея с 
тетушкой Совой», «Ва-
силек», «Жил у бабушки 
козел»

15.00 Худ.фильм «Капля 

в море»
16.05 Мультсериал «На 

задней парте» вып.3, 
«Котенок с улицы Ли-
зюкова», «Уступите мне 
дорогу», «Подарок для 
самого слабого»

17.00 Худ.фильм «Вол-
шебник Изумрудного 
города»

18.10 Мультфильм «Мо-
лодильные яблоки», 
«Мороз Иванович»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Когда 

разводят мосты»
09.00 Худ.фильм «Пацаны»
11.00 Худ.фильм «Гросс-

мейстер»
13.00 Худ.фильм «Ваш сын 

и брат»
14.30 Худ.фильм «Позна-

вая белый свет»
16.00, 17.30 Худ.фильм 

«Бумбараш»
19.00 Худ.фильм «Плата за 

проезд»
21.00 Худ.фильм «Дама с 

попугаем»
23.00 Худ.фильм «Госпо-

дин оформитель»
01.00 Худ.фильм «Запас-

ной игрок»
02.30 Худ.фильм «С 

любимыми не расста-
вайтесь»

04.00, 05.30 Худ.фильм 
«Эскадрон гусар 
летучих»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Лурд» 

12+
08.00 Худ.фильм «Чужие 

на районе» 16+
10.00 Худ.фильм «600, 

02.00 кг золота» 18+
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Именинница» 18+
14.00 Худ.фильм «Где-то» 

12+
16.00 Худ.фильм «Морская 

бригада» 6+
18.00 Худ.фильм «Страшно 

красив» 12+
19.30 Худ.фильм «Подво-

дная лодка» 12+
22.55 Худ.фильм «Резня» 

12+
00.20 Худ.фильм «Влече-

ние» 18+

ноСтальГИЯ
05.00 «9 студия»
06.00 «Утренняя почта»
06.30 Худ.фильм «Время-

не-ждет». 2 серия
08.00, 14.00 «Цветы и 

песни Сан-Ремо»
09.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
10.00, 04.00 «Осенние хло-

поты без антракта»
11.00 «Мастера искусств»
12.15 «Сиди и смотри»
12.40 Фильм-спектакль 

«Когда-то в Калифор-
нии»

15.00 «Колба времени»
16.00 «Кинопанорама»
17.00 «До и после ...»
18.30 «Созвездие в Ялте»
19.40 «Кабачок 13 

стульев»
21.00 Худ.фильм «Будь 

здоров, дорогой!»
22.20 Концерт группы 

«АВИА»
23.00 Док.фильм «Женька 

и 4 «В»
23.30 «Это было, было... 

Песни детства и 
юности»

00.00 «Телемемуары»
00.30 Худ.фильм «Время-

не-ждет». 1 серия
02.00 «Вокруг смеха»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
8 серия

20.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 5 серия

21.00 Сериал «Паутина - 
4». ф.3. «Маска короля». 
2 серия

22.00 Худ.фильм «Красное 
и черное». 1 серия

23.30 Худ.фильм «Красное 
и черное». 2 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
9 серия

02.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 6 серия

03.00 Сериал «Паутина - 
4». ф.3. «Маска короля». 
3 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Дамский 

угодник»
05.00 Комедия «Переход-

ный возраст»
07.00 Комедия «Форрест 

Гамп»
09.30 Комедия «Мышиная 

охота»
11.20 Комедия «Любовный 

менеджмент»
13.00 Комедия «Синоптик»
15.00 Боевик «Три короля»
17.00 Драма «Вероника 

решает умереть»
19.00, 01.10 Драма «Телох-

ранитель»
21.00 Драма «Возвраще-

ние в Брайдсхед»
23.20 Комедия «Сказки 

стриптиз-клуба»

«2+2»
06.00 Телемагазин
08.00, 08.45, 09.30 Муль-

тсериал «Хроники 
валькирий»

09.55 «Проспорт»
10.00, 11.05, 12.10, 02.00, 

02.45, 03.30 Сериал 
«Охотники за древ-
ностями»

13.15 «Титаник. Репортаж 
с того света»

15.20 Футбол. 8 тур ЧУ 
(сезон 2012-2013). 
Кривбасс - Ильичевец. 
Прямая трансляция

17.30 Футбол. 8 тур ЧУ (се-
зон 2012-2013). Карпаты 
- Металлург Д. Прямая 
трансляция

19.30 Сериал «Король 
Артур»

22.15 «Облом UA»
23.00 Сериал «Спартак. 

Кровь и песок» (3)
00.05 Худ.фильм «Экзи-

стенция» (3)
04.15 Худ.фильм «Евреи, 

будьмо»
05.45 Мультфильмы

TV1000 AcTIon
04.00 Научная фантастика 

«Видеть всё!»
06.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

08.00 Фильм ужасов «100 
футов»

10.00 Драма «Барбаросса»
13.50 Драма «Провокатор»
16.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
18.00 Боевик «Зона 

смерти»
20.00 Боевик «Универсаль-

ный агент»
22.00 Фильм ужасов «Пле-

теный человек»
00.00 Мягкая эротика «Ку-

миры подростков»
01.40 Мягкая эротика 

«Прикосновение со-
блазна»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Танго 

с ангелом» (18+)
03.50 Сериал «Вызов» (18+)
04.40 Драма «Дом» (18+)
06.50 Мюзикл «Копилка» 

(16+)
09.05 Кинороман «Дожи-

вём до понедельника» 
(16+)

10.50 Худ.фильм «Володя 
большой, Володя ма-
ленький» (12+)

11.55, 19.00, 02.55 «Окно в 
кино» (16+)

12.00 Худ.фильм «Курьер» 
(16+)

13.25 Худ.фильм «Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих» (16+)

15.00 Комедия «Сирота 
казанская» (16+)

16.20 Мелодрама «Про-
гулка по Парижу» (16+)

17.45 Трагикомедия 
«Облако-рай» (16+)

20.00 Трагикомедия 
«Внук космонавта» 
(16+)

21.20 Комедия «Дон Сезар 
де Базан» (16+)

23.40 Триллер «Падение» 
(18+)

01.15 Кинороман «Люди 
на мосту» (16+)

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Цирк»
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 «Лифт идет 

по расписанию»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Юбилей 

прокурора»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Смешные 

люди»

mAXXI-TV
06.30, 01.15 MaxxiМузыка
07.50 «Сделано руками»
08.30, 18.05 Йога
09.20, 12.20, 14.55 Союз-

мультфильм
10.20 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Игры сильнейших»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
17.30 «Воспитание до-

машних животных»
18.55 Худ.фильм «Просто 

десерт» I
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 Все про все
22.10 «КиноМакси»
22.50 Худ.фильм «Пред-

чувствие любви»

трК «КрИворІЖЖЯ»
09:00 – 09:20 Кривбасс-

Центр
09:20 – 09:35 Новости 

регионов
09:35 – 09:50 Позиция
09:50 – 10:00 Азбука ремё-

сел 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна

Субота, 1 вересня
Cхід 6.13 Захід 19.42
Тривалість дня 13.29

Схід19.34
Захід 7.12

РибиАндрій, Тимофій, Агапій
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.10 Мультфильм
06.40 Шаг к звездам
07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.30, 23.50 Антарктида 

В.Щербачева
09.00, 14.25, 15.50, 17.50, 

19.15, 23.30 Погода
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Кто в доме хозяин?
09.50 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.35 Страну - народу
10.55 Ближе к народу
11.25 Караоке для 

взрослых
12.30 Паралимпиа-

да-2012
14.30 Золотой гусь
14.55 Шеф-повар страны
16.00 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы. Квалифика-
ция. Украина - Австрия

17.55 Деловой мир. 
Неделя

18.25 Честь имею при-
гласить

19.20 Паралимпиа-
да-2012. Дневник

19.30 Паралимпиа-
да-2012. Плавание

21.00, 01.25 Итоги недели
21.10, 01.35 Главный 

аргумент
21.20 Украина инноваци-

онная
21.30 Паралимпиа-

да-2012. Легкая 
атлетика. Плавание

23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
00.15 «Это было не-

давно, это было 
давно...» А.Ширвиндт и 
М.Державин

01.20 Тройка, Кено, 
Максима

01.45 Дорогие мальчики и 
девочки

02.45 Ток-шоу «Вера. На-
дежда. Любовь»

03.35 Док.фильм «Про-
щайте, товарищи» 5,6 
серия (закл.)

05.25 Мультсериал 
«Сандокан»

Канал «1+1»
06.00 Худ.фильм «Самый 

лучший тренер»
07.45 Мультфильм
08.05 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба»
11.05 «Операция красота 

2»
13.05, 02.25 «Доярка из 

Хацапетовки - 2.»
19.30, 23.20 «ТСН-неделя»
20.15 Комедия «Няньки»
22.20 «Светская жизнь»
00.05 Худ.фильм «Молча-

ние ягнят» (3)

Интер
05.10 Сериал «Две судьбы. 

Новая жизнь»
07.50 Мультсериал 

«Винкс»
09.25 «Школа доктора 

Комаровского»
10.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 

«КВАРТАЛОМ»»
11.05 «Глянец»
12.05 Худ.фильм «Мужчи-

на в моей голове»
14.20 Сериал «Бухта 

пропавших дайверов» 
4 серия

18.10 Худ.фильм «Полный 
контакт»

21.00 Худ.фильм «...В 
стиле джаз»

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Худ.фильм «Клетка» 

(2)
02.15 Худ.фильм «Кто убил 

Виктора Фокса»

ICTV
05.25, 05.50 Погода
05.35 Факты
05.55 Квартирный вопрос
06.40 Анекдоты по-

украински
07.15 Дача
07.45 Твой счет
08.45 Смотреть всем!
09.50 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт

12.30 Украинцы Афи-
генные

13.15 Наша Russia
14.15 Худ.фильм «Красный 

пояс»
16.40 Худ.фильм «Лузеры»
18.45 Факты недели
19.30 Худ.фильм «Поцелуй 

в голову»
22.05 Худ.фильм «Блэйд-3. 

Троица» (2)
00.20 Худ.фильм «Блэйд-2» 

(2)
02.35 Интерактив. Еже-

недельник
02.50 Битва наций
04.35 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 Худ.фильм «Мастера 

российского балета» 1 
категория

10.30 «Косметичка»
11.05, 19.15 Док.фильм 

«Думи мої»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Худ.фильм 

«Академик Иван Пав-
лов» 1 категория

18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 Мультфильм
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я и мой дом»
01.00 «Магия природы»
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
06.05 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55, 08.25 Светлые 

головы
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.20 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.55 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.15 ЛОЛ
11.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
16.25 Худ.фильм «Индиана 

Джонс и храм судьбы»
19.00 Худ.фильм «Индиана 

Джонс и последний 
крестовый поход»

21.40 Худ.фильм «Индиана 
Джонс и Королевство 
xрустального черепа»

00.05 Спортрепортер
00.10 Худ.фильм «Три 

метра над уровнем 
неба» (2)

02.30 Сериал «Спасти 
Грейс» (2)

03.10 Зона ночi
03.15 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра
03.30 Дiалоги В. 

Сiльвестров
04.30, 04.55 Зона ночi 

Культура
04.35 Усмiшник

СтБ
05.35 «Наши любимые 

мультфильмы: Дюймо-
вочка, Заколдованный 
мальчик» (1)

06.45 Худ.фильм «Розы-
грыш» (1)

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.15, 01.00 «Невероятные 

истории любви»
11.35 «Караоке на Май-

дане»
12.20 «МастерШеф-2»
16.05 «Х-Фактор-3»
19.00 «Битва экстрасен-

сов»
20.05 Худ.фильм «Не было 

бы счастья» (1)
01.55 Худ.фильм «Курьер» 

(1)

тонИС
06.00, 04.10 Чудаки
06.35, 08.40 Мультфильмы

07.00, 17.20, 04.55 Неиз-
вестная планета

07.35, 20.35 Светские 
хроники

08.00 Социальный пульс 
выходных

08.35, 12.10, 16.35, 18.55, 
20.05 Погода

09.00, 19.00, 05.15 Водная 
планета (1)

10.00, 02.55 Ронин. 
Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.40 Ф-стиль
11.05 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Вера Алентова
12.15 Худ.фильм «Волшеб-

ный голос Джельсоми-
но» (1)

14.45 За семь морей
15.30 Арт City
16.25, 20.00 Цивилизация 

Incognita
17.55, 02.10 Будь в курсе!
18.30, 02.30 Мир за неделю
20.10 Кумиры
21.00 Прощай! Прости... 

ХХ век (1)
22.05 Кинофан: Худ.фильм 

«Бассейн» (2)
00.30 Худ.фильм «Девушка 

по вызову» (3)
03.25 Трипольцы

тет
06.00 ТЕТ
06.25 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.15, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Чер-

ный плащ» (1)
10.35 Мультфильм «Не-

знайка на Луне» (1)
11.55 Худ.фильм «Отпетые 

мошенники» (1)
14.05 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
15.10 Худ.фильм «Хотта-

быч» (1)
17.05 Худ.фильм «Гитлер 

капут» (1)
19.00 Королева бала 2
20.55 Сериал Одна за всех
22.00 Даешь молодежь!
23.05 Худ.фильм «Дикари» 

(3)
01.15 Дурнев + 1
01.40 Худ.фильм «Студент-

ка» (2)
03.20 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00 Худ.фильм «Реаль-

ный папа» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00, 04.15 Сериал «До-

рожный патруль - 7» (1)
13.00 Сериал «Дорожный 

патруль - 8» (1)
14.00, 17.50 Сериал «Ин-

терны» (1)
15.50 Сериал «Бигль» (1)
19.00, 03.45 События 

недели
21.30 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.10 Сериал «Ментовские 

войны - 4» (2)
02.10 Худ.фильм «Трио» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.20 
«Время спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
09.10, 10.55, 11.15, 13.10, 
14.10, 14.55, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.50, 19.20, 00.25, 
00.40, 03.25, 06.25 
«Погода»

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, 04.00, 05.00 
«Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «В кабинетах»
09.20 «Окно в Америку»
10.10 «Феерия путеше-

ствий»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
12.10 «Жизнь интересна»
13.15 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Машина времени»
16.15 «Фактор безопас-

ности»
17.30, 04.10 «Новости 

Киевщины»
18.15, 04.40 «Большая 

политика»
19.30, 01.10, 05.10 Обще-

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

20.50, 02.20, 03.30, 06.20 
«Тема недели»

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30, 03.35, 04.35 «Обзор 

прессы»
03.00 «Время-Тайм»
03.40 «Територия закона»
04.30 «Хроника недели»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.15 Сериал «УГРО»
11.30 «Легенды уголов-

ного розыска». Орудие 
убийства - гипноз

12.00, 03.20 «Агенты 
влияния»

13.00 Сериал «Раскол»
15.00 Сериал «Тайны 

следствия - 8» (1)
19.00 Сериал «Каменская 

- 3»
22.50 Худ.фильм «Крест-

ный отец» (2)
02.15 «Речовий доказ»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Мультфильм «Цы-

пленок Цыпа» (1)
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.00 Худ.фильм «Загадай 
желание» (1)

12.00 Худ.фильм «Хатико: 
Самый верный друг»

13.50 Сериал «Часы 
любви»

17.45 «Секреты судьбы»
18.45 «КВН»
21.05 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
00.45 Сериал «Корабль»
03.15 «Ночная жизнь»

11 Канал
06.05 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55, 08.25 Светлые 

головы
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
09.20 Мультсериал «Ути-

ные истории»
10.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.15 «Родительский 

клуб»
10.30 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.55 Сериал «Счастливы 

вместе»
16.25 «UMA2RMAN»
17.30 «36.6»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Стоп-кадр»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Рекламная кухня»
20.00 «Реальный отпуск»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.40 Худ.фильм «Индиана 

Джонс и Королевство 
xрустального черепа»

00.05 Спортрепортер
00.10 Худ.фильм «Три 

метра над уровнем 
неба»

02.30 Сериал «Спасти 
Грейс»

03.10 Зона ночi
03.15 С.Параджанов. 

Вiдкладена прем’єра
03.30 Дiалоги В 

Сiльвестров
04.30, 04.55 Зона ночi 

Культура
04.35 Усмiшник

Планета-СнГ
04.50 Худ.фильм «Не было 

бы счастья...»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Сам себе режиссер»
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 Худ.фильм «Пред-

лагаю руку и сердце»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Война и мир Алек-

сандра Первого. Напо-
леон против России»

14.40 «Городок». Дайд-
жест

15.10, 01.10 Худ.фильм 
«Живет такой парень»

17.05, 02.55 «Кривое 
зеркало»

19.30 Худ.фильм «Воз-
вращение домой»

23.25 Худ.фильм «Распла-
та за любовь»

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Сегодня»
07.20 «Сказки Баженова»
07.50 «Живут же люди!»
08.20 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «Первая передача». 

Автомобильная про-
грамма

09.50 «Неопознанные 
живые объекты»

10.20 «Едим дома!»

10.55 «Дачный ответ»
12.25 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-10» 
«Ошибка Самурая», 
«Дело на миллион»

14.10 «Развод по-русски»
15.25 «Следствие вели...»
16.20 «И снова здрав-

ствуйте!»
17.20 «Золотая пыль»
18.30 «Чистосердечное 

признание»
20.45 «Тайный шоу-

бизнес»
21.40 Фильм «Мертвые 

девчата» из цикла 
«Важняк»

23.30 Сериал «Час Волко-
ва» «Пятый», «Призрак»

01.20 «Ты суперстар. 
Бенефис: крутые 90-е. 
Счастливые песни смут-
ного времени «

03.20 « Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 
Обзор за неделю»

03.50 «Кремлёвские по-
хороны»

04.45 «Безумный день»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Худ.фильм «Суровые 

километры»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
10.50 «1812. Противо-

стояние»
12.15 Худ.фильм «Война 

и мир»
16.45 Худ.фильм «Непо-

бедимый»
19.10, 21.30 «Голосящий 

КиВиН»
21.00 «Время»
23.10 Худ.фильм «Грин-

берг»
01.10 Худ.фильм «Безот-

цовщина»
02.45 Сериал «Сердце 

Марии»
03.35 Худ.фильм «Свадеб-

ное путешествие перед 
свадьбой»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Гении и злодеи
03.50 Худ.фильм «Суровые 

километры»
05.20 «Служу Отчизне!»
05.50 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Здоровье»
07.15 «Пока все дома»
08.00 «1812. Противо-

стояние»
09.15 Худ.фильм «Война 

и мир»
13.15 Худ.фильм «Стря-

пуха»
14.25 Худ.фильм «Непо-

бедимый»
16.25, 18.30 «Голосящий 

КиВиН»
18.00 «Время»
19.55 Худ.фильм «Грин-

берг»
21.45 Худ.фильм «Раз на 

раз не приходится»
22.55 Худ.фильм «Всту-

пление»
00.35 Худ.фильм «Песни 

моря»

RTVI
06.00, 08.30, 01.30 «Муль-

тфильмы»
07.00 Худ.фильм «Прин-

цесса на горошине»
09.00 «Сканер»
10.00 Сериал «Основная 

версия». 5 серия «Запи-
ски от поклонников»

11.00 Сериал «Основная 
версия». 6 серия «Жи-
вой товар»

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Худ.фильм 

«Дон Кихот»
15.00, 02.00 Сериал «Спа-

сатели. Критическая 
масса». 2 серия

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 Премьера програм-
мы «Euromaxx. Окно в 
Tвропу»

17.00, 05.00 Сериал 
«Литовский транзит». 
Фильм 3 «Звонок с того 
света» 2 серия

18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Основная 
версия». 7 серия «Шко-
ла выживания»

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Основная 
версия». 8 серия «Дом с 
привидениями»

23.00 Худ.фильм «Един-
ственная»

TBI
07.00 Трезубец Нептуна
07.30 Наш мозг
08.30 Воздушные псы
09.30 Другое место
10.00 Вокруг света 1
11.00 Ювелир ТВ
12.00 Семь чудес Украины
12.10 Игра в слова и не 

только
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.00 Великие истории 

любви 20, 04.00 века. 
Франклин и Элеанора 
Рузвельт

14.30 Об избранниках
16.30 Вокруг света
17.30 Правдивые 

истории. Аль Капоне и 
неприкасаемые с.1

18.15 Цивилизация. Диа-
на. История принцессы

19.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

20.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

20.30 Итоги с Вахтангом 
Кипиани

21.30 Jazz с Алексеем 
Коганом

22.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Эрнест 
Хемингуэй и Марта 
Гелхорн

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Две 

Зоси»

тв Центр
03.55 Худ.фильм «Вар-

вара-краса, длинная 
коса»

05.15 Худ.фильм «Кубан-
ские казаки»

07.25 «Фактор жизни» (6+)
08.00 Док.фильм «Вен-

ценосные лемуры и 
крокодильи пещеры». 
(6+)

08.45 Мультфильм «Ну, 
погоди!»

08.55 Худ.фильм «Где на-
ходится нофелет?» (12+)

10.30, 13.30, 20.00, 23.10 
События

10.45 Худ.фильм «Бере-
гись автомобиля»

12.35 «Хроники москов-
ского быта» (12+)

13.50 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.25 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

15.15 «Звёзды шансона в 
Лужниках». (6+)

17.05, 20.20 Худ.фильм 
«Узкий мост». (12+)

21.20 Приют комедиантов. 
«С днем рождения, 
Москва!» (12+)

23.30 Худ.фильм «Побег». 
(12+)

01.30 Худ.фильм «Москва - 
не Москва». (16+)

03.15 «День аиста» (6+)
03.35 Док.фильм «Лекар-

ство от старости». (12+)

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.05 Саундтреки
06.55 Худ.фильм 

«Официант с золотым 
подносом»

08.25 Худ.фильм «Не было 
бы счастья»

09.30 Худ.фильм «Соло-
менная шляпка»

11.55 Худ.фильм «Трое 
в лодке, не считая 
собаки»

14.25 Худ.фильм «Сильва»
17.10 Худ.фильм «Летучая 

мышь»
19.45 Худ.фильм «Труф-

фальдино из Бергамо»
22.30 Худ.фильм «Боль-

шие огненные шары»
00.35 Худ.фильм «Радуж-

ная дорога»
03.05 Киноляпы
05.05 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Худ.

фильм «Людвиг» 12+
10.00, 18.00, 02.00 Худ.

фильм «Комиссар 
Мегрэ: ловушка» 12+

11.40, 19.40, 03.40 Худ.
фильм «Вики Кристина 
Барселона» 12+

13.20, 21.20, 05.20 Худ.
фильм «Каникулы стро-
гого режима» 12+

15.20, 23.20, 07.20 Худ.
фильм «Шекспир по 
новому: Много шума из 
ничего» 12+

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Капля в море»
06.05, 10.05, 14.05 Мультсе-

риал «На задней парте» 
вып.3, «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Уступите 
мне дорогу», «Подарок 
для самого слабого»

07.00, 11.00 Худ.фильм 
«Волшебник Изумруд-
ного города»

08.10, 12.10 Мультфильм 
«Молодильные ябло-
ки», «Мороз Иванович», 
«Бабочка»

15.00 Худ.фильм «Король-
олень»

16.15 Мультсериал «На 
задней парте», вып.4 
Мультфильм «Приклю-
чения казака Энея»

17.00 Мультфильм «Рож-
дественские сказки»

18.15 Мультфильм 

«Василиса Микулишна», 
«Пропал Петя-пету-
шок»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Плата за 

проезд»
09.00 Худ.фильм «Дама с 

попугаем»
11.00 Худ.фильм «Госпо-

дин оформитель»
13.00 Худ.фильм «Запас-

ной игрок»
14.30 Худ.фильм «С 

любимыми не расста-
вайтесь»

16.00, 17.30 Худ.фильм 
«Эскадрон гусар 
летучих»

19.00 Худ.фильм «Веселые 
ребята»

21.00 Худ.фильм «Алиса и 
Букинист»

23.00 Худ.фильм «Уходя-
уходи»

01.00 Худ.фильм «Мальчик 
и девочка»

02.30 Худ.фильм «Стар-
шина»

04.00, 05.30 Худ.фильм 
«Летучая мышь»

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Где-то» 

12+
08.00 Худ.фильм «Морская 

бригада» 6+
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Страшно красив» 12+
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Подводная лодка» 12+
16.00 Худ.фильм «Резня» 

12+
18.00 Худ.фильм «Центу-

рион» 18+
20.00 Худ.фильм «Ирлан-

дец» 18+
22.00 Худ.фильм «Священ-

ный дым» 18+
00.00 Худ.фильм «Райский 

проект» 12+

ноСтальГИЯ
05.00 «Мастера искусств»
06.15 «Сиди и смотри»
06.40 Фильм-спектакль 

«Когда-то в Калифор-
нии»

08.00, 02.00 «Цветы и 
песни Сан-Ремо»

09.00 «Колба времени»
10.00 «Кинопанорама»
11.00 «До и после ...»
12.30 «Созвездие в Ялте»
13.40 «Кабачок 13 

стульев»
15.00 Худ.фильм «Будь 

здоров, дорогой!»
16.20 Концерт группы 

«АВИА»
17.00 Телеспектакль 

«Красная шапочка»
18.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
19.00 Муз.фильм «Хозяева 

СССР или Обезьянье 
рыло»

20.00 «Голубой огонек»
21.30 «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко»
22.40 Худ.фильм «Покори-

тели гор»
23.00 «9 студия»
00.00 «Утренняя почта»
00.30 Худ.фильм «Время-

не-ждет». 2 серия
04.00 «Осенние хлопоты 

без антракта»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Досье де-

тектива Дубровского». 
9 серия

20.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 6 серия

21.00 Сериал «Паутина - 
4». ф.3. «Маска короля». 
3 серия

22.00 Худ.фильм «Красное 
и черное». 2 серия

23.30 Худ.фильм «Красное 
и черное». 3 серия

01.00 Сериал «Досье де-
тектива Дубровского». 
10 серия

02.00 Сериал «Катерина - 
3. Семья». 7 серия

03.00 Сериал «Паутина - 
4». ф.3. «Маска короля». 
4 серия

TV 1000
03.00 Комедия «Переход-

ный возраст»
05.00 Комедия «Мышиная 

охота»
07.00 Комедия «Синоптик»
09.00 Боевик «Три короля»
11.00 Драма «Вероника 

решает умереть»
12.50 Драма «Банда Келли»
14.45 Драма «Разомкнутые 

объятия»
17.00 Драма «Истинные 

цвета»
19.00 Комедия «Клуб 

первых жен»
21.00 Комедия «Сказки 

стриптиз-клуба»
23.00 Драма «Футбольные 

гладиаторы»
01.00 Драма «Интервью с 

вампиром»

«2+2»
06.00, 04.00 Телемагазин
08.00 Журнал Лиги Чемпи-

онов УЕФА 2012-2013
08.45, 09.30 Мультсериал 

«Хроники валькирий»
10.00, 11.05, 12.10, 02.00, 

02.40, 03.20 Сериал 
«Охотники за древ-
ностями»

13.15 «Чечня. Генеральное 
сражение»

14.40 «Чечня. На безымян-
ной высоте»

15.50 «Когда земля 
вскрикнет»

17.20 Футбол. 8 тур ЧУ (се-
зон 2012-2013) Волынь 
- Металлист. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. 8 тур ЧУ (се-
зон 2012-2013) Арсенал 
- Металлург З. Прямая 
трансляция

21.30 ПРОФУТБОЛ
22.40 Сериал «Спартак. 

Кровь и песок» (3)
00.05 Худ.фильм «Гаргу-

лья. Страж тьмы» (3)

TV1000 AcTIon
04.00 Драма «Барбаросса»
07.50 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
10.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
12.00 Драма «Провокатор»
14.00 Боевик «Зона 

смерти»
16.00 Фильм ужасов «Пле-

теный человек»
18.00 Боевик «Урок вы-

живания»
20.00 Комедия «Обо-

ротни»
22.00 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
00.00 Мягкая эротика 

«Прикосновение со-
блазна»

01.30 Мягкая эротика «Гру-
дастые автомойщицы»

доМ КИно
03.00, 19.10 Сериал «Танго с 

ангелом» (18+)
03.55 Трагикомедия 

«Внук космонавта» 
(16+)

05.15 Сказка «Там, на не-
ведомых дорожках...» 
(6+)

06.25 Драма «Человек из 
чёрной «Волги» (18+)

08.10 Мелодрама «Звонят, 
откройте дверь» (16+)

09.25 Худ.фильм «Чаро-
деи» (12+)

11.55, 02.55 «Окно в кино» 
(16+)

12.00 Сериал «Сваты - 4» 
(16+)

15.25 Худ.фильм «Гусар-
ская баллада» (16+)

17.00 Комедия «По семей-
ным обстоятельствам» 
(16+)

20.05 Мелодрама «Совсем 
другая жизнь» (16+)

23.05 Комедия «Как стать 
счастливым» (16+)

00.35 Кинороман «Выбор 
цели» (16+)

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Три 

товарищи»
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 «Юбилей 

прокурора»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Русский 

счет»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Идеаль-

ный мужчина»

mAXXI-TV
06.30, 23.55 MaxxiМузыка
07.50 «Сделано руками»
08.30, 18.30 Йога
09.20, 11.40 Союзмуль-

тфильм
10.20 «Трудный вопрос»
11.00 «Кухня на шпильках»
12.15 «Лица вещей»
13.00, 22.05 Все про все
14.20 Детский музы-

кальный фестиваль 
ТВ-Старт

15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
17.50 Перевоплощение
18.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
19.05 Худ.фильм «Пред-

чувствие любви»
21.15 «Женские откро-

вения»
22.10 Портретные очер-

ки. Ирина Муравьева
23.05 «КиноМакси»

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, 2 вересня
Cхід 6.14 Захід 19.40
Тривалість дня 13.26

Схід 19.56 
Захід 8.22

ОвенСамуїл

ут-1



20 Телебачення
•Червоний гірник• середа, 22 серпня 2012 року

ПОНЕДІЛОК, 27 серпня ВІВТОРОК, 28 серпня СЕРЕДА, 29 серпня ЧЕТВЕР, 30 серпня П’ЯТНИЦЯ, 31 серпня СУБОТА, 1 вересня НЕДІЛЯ, 2 вересня
СПорт 1

02.00 Профилактика
14.05, 01.55 Гольф. European 

Tour Weekly. Обзор
14.35, 02.25 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Болтон - 
Ноттингем

16.30, 04.15 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Север-
ная Каролина, США. Финал

19.10 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

20.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

21.20 Гольф. Портреты
22.05 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Локомотив - Динамо (М)

00.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейеноорд

06.45 Первый украинский 
гольф опыт

СПорт 2
14.05 Чемпионат мира по 

гонкам на катерах класса 1 
2012, 22.15 г. Габон. Обзор

14.40, 01.45 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Рубин

16.30, 03.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейеноорд

18.20 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 - 
2013. Болтон - Ноттингем

20.10, 05.45 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Се-
верная Каролина, США. 1/4 
финала. 1-й матч

22.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

23.55 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 - 
2013. Блекберн - Лестер

EurosporT
09.30 Мотоспортивный 

уикенд
09.45, 17.45 Вот это да!!!
10.00 Футбол. Чемпионат 

мира среди игроков до 20, 
15.00 лет. Женщины. США - 
Германия

12.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Италия - Нигерия

13.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Германия - Китай

16.00 Снукер. Турнир EPTC. 
Германия. Финал

18.00 Теннис. Открытый чемпи-
онат США. День 1

тК «ФутБол»
06.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Осасуна - Барселона. 

Чемпионат Испании
16.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
17.00 Чемпионат Англии. 

Обзор тура. Премьера
17.55 Чемпионат Германии. 

Обзор тура. Премьера
18.55, 21.25 Футбол LIVE
19.25 LIVE. Александрия - 

Гелиос. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

22.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура. Премьера

22.45, 00.55, 03.00 Футбол NEWS
22.55 LIVE. Атлетико - Атлетик. 

Чемпионат Испании
01.10 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
02.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
03.15 Александрия - Гелиос. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

05.10 Промо + Новости

СПорт 1
07.15 Гольф. Портреты
08.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

09.05, 17.55, 21.05, 03.35 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

09.40, 04.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Локомотив - Динамо 
(М)

11.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейеноорд

13.30 Первый украинский 
гольф опыт

14.05, 01.45 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Рубин

16.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Лестер

18.30 Кубок мира по срельбе из 
лука. Обзор

19.00 Гольф. PGA. The Barclays. 
Обзор

20.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

21.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Ноттингем Форест - 
Уиган. LIVE

23.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

СПорт 2
08.00 Чемпионат мира по 

гонкам на катерах класса 1 
2012, 16.40 г. Габон. Обзор

08.30, 22.35 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Се-
верная Каролина, США. 1/4 
финала. 2-й матч

10.50, 00.50 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

11.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 - 
2013. Блекберн - Лестер

13.15, 21.00, 05.10 Футбол. 
Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Огляд

14.20, 03.10 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Се-
верная Каролина, США. 1/2 
финала. 1-й матч

17.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Локомотив - Динамо (М)

19.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

22.00 Кубок мира по стрельбе 
из лука. Обзор

01.25 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 - 
2013. Болтон - Ноттингем

EurosporT
04.00, 08.00 Теннис. Открытый 

чемпионат США. День 1
14.30 Автоспорт. World 

Endurance Championship. 
Сильверстоун (Велико-
британия)

15.30 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Сильверстоун 
(Великобритания)

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 9

17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 10

18.45 Теннис. Открытый чемпи-
онат США. День 2

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 01.00, 03.10 

Футбол NEWS
06.10, 13.00, 16.55, 19.55, 03.25 

Чемпионат Испании. Обзор 
тура

07.05, 11.00, 14.45, 17.55 Чемпио-
нат Англии. Обзор тура

08.10 Шахтер - Карпаты. Чемпи-
онат Украины

10.15, 14.00, 23.40, 04.20 Чемпи-
онат Италии. Обзор тура

12.00, 16.00, 18.55 Чемпионат 
Германии. Обзор тура

15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
21.00 Журнал Лиги Чемпионов 

УЕФА
21.30 LIVE. Хапоель - БАТЭ. Лига 

Чемпионов УЕФА
00.30 Лига Чемпионов УЕФА. 

Обзор дня. Премьера
01.15 Атлетико - Атлетик. 

Чемпионат Испании
05.10 Промо + Новости

СПорт 1
06.15, 21.20 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейеноорд

08.10, 16.15, 03.00 Кубок мира 
по срельбе из лука. Обзор

08.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Рубин

10.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

11.45 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Ноттингем Форест 
- Уиган

13.45 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

14.20, 01.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Локомотив - Динамо 
(М)

16.50, 03.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

18.50 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Лестер

20.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

23.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Болтон - Ноттингем

05.30 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

СПорт 2
06.15, 04.15 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Локомотив - Динамо 
(М)

08.05 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Ноттингем Форест 
- Уиган

10.15, 19.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейеноорд

12.05 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. 1/4 финала. 
2-й матч

14.35, 03.40 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

15.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

16.15, 01.20 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Север-
ная Каролина, США. Финал

18.35 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Рубин

22.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

23.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

EurosporT
04.00, 08.00 Теннис. Открытый 

чемпионат США. День 2
15.30 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 10
17.00 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 11
18.45 Теннис. Открытый чемпи-

онат США. День 3

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.15, 03.40 

Футбол NEWS
06.10 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.05, 14.40, 21.30, 04.00 Чемпи-

онат Германии. Обзор тура
08.10 Александрия - Гелиос. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

10.20, 01.45 Хапоель - БАТЭ. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.15, 19.00 Futbol Mundial
12.40 Челси - Ньюкасл. Чемпио-

нат Англии
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Барселона - Реал. Супер-

кубок Испании
18.00 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
19.30 Боруссия М - Динамо. 

Лига Чемпионов УЕФА
22.45 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
23.25 LIVE. Реал - Барселона. 

Суперкубок Испании
05.00 Промо + Новости

СПорт 1
06.40, 12.40, 20.40, 05.10 Футбол. 

Чемпионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

07.45, 19.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

08.15, 13.45 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

08.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

10.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Лестер

14.20, 23.50 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Се-
верная Каролина, США. 1/4 
финала. 1-йматч

16.45 Гольф. Портреты
17.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейеноорд

20.05 Кубок мира по срельбе из 
лука. Обзор

21.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Нортхэмптон - Вулвер-
хэмптон. LIVE

02.15 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

03.15 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. 1/4 финала. 
2-йматч

СПорт 2
06.05, 09.10 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

06.45 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012, 
12.45 - 2013. Болтон - Нот-
тингем

08.35, 21.05 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

09.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

10.50, 00.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Локомотив - Динамо 
(М)

14.40 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

15.15 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 - 
2013. Блекберн - Лестер

17.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Рубин

19.05 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Ноттингем Форест 
- Уиган

21.40 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

22.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейеноорд

02.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

03.55 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

05.05 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. Финал

EurosporT
04.00, 08.00, 12.00 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
День 3

09.30 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Сильверстоун 
(Великобритания)

10.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20, 13.30 
лет. Женщины. 1/4 финала

15.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 11

17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 12

18.45 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. Жеребьевка

20.00 Теннис. Открытый чемпи-
онат США. День 4

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 01.10, 03.25 

Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Германии. 

Обзор тура
07.15, 22.00, 03.40 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
08.15 Металлург З - Металлург 

Д. Чемпионат Украины
10.20 Реал - Барселона. Супер-

кубок Испании
12.30, 20.30 Футбол: Досадно 

и смешно
12.40, 20.40 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
13.40, 23.10 Ювентус - Парма. 

Чемпионат Италии
15.40, 21.45, 22.50 Футбол 

NEWS. LIVE
16.00 Хапоель - БАТЭ. Лига 

Чемпионов УЕФА
18.00, 20.00 Ночь Лиги Чем-

пионов
18.45 LIVE. Жеребьевка группо-

вой стадии Лиги Чемпионов 
УЕФА

01.25 Челси - Ньюкасл. Чемпио-
нат Англии

04.30 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

05.25 Промо + Новости

СПорт 1
06.15 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Болтон - Ноттингем

08.10, 16.55 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

08.40 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Нортхэмптон - Вулвер-
хэмптон

10.35, 19.25, 04.30 Кубок мира 
по срельбе из лука. Обзор

11.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Рубин

13.00, 02.15 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Се-
верная Каролина, США. 1/2 
финала. 1-йматч

15.25, 19.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

16.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

17.30 Теннис. АТР. Winston-
Salem Open. Северная 
Каролина, США. 1/2 финала. 
2-йматч

21.00 Гольф. PGA Tour. Deutsche 
Bank Championship. Первый 
день. LIVE

05.00 Первый украинский 
гольф опыт

05.25 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

СПорт 2
07.45, 21.00, 05.25 Кубок мира 

по стрельбе из лука. Обзор
08.15, 18.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

09.20, 15.00, 23.45 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

09.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

11.45 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012, 01.20 г. Габон. Обзор

12.15 Гольф. Портреты
13.05 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. Нортхэмптон - Вулвер-
хэмптон

15.30, 03.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Рубин

17.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

19.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Локомотив - Динамо (М)

21.40 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012 
- 2013

00.20 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

01.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Эраклес - 
Фейеноорд

EurosporT
04.00, 08.00, 12.00 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
День 4

10.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20, 13.30 
лет. Женщины. 1/4 финала

15.30 Велоспорт. World Ports 
Classic

17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 13

18.45 Теннис. Открытый чемпи-
онат США. День 5

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.55, 03.10 

Футбол NEWS
06.15, 12.15 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.05 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
08.15 Ильичевец - Говерла. 

Чемпионат Украины
10.20 Атлетико - Атлетик. 

Чемпионат Испании
13.00 Futbol Mundial. Премьера
13.30, 15.00, 16.00, 18.25, 20.55 

Футбол LIVE
13.55 LIVE. Жеребьевка груп-

повой стадии Лиги Европы 
УЕФА

15.40, 22.15 Футбол NEWS. LIVE
16.25 LIVE. Крымтеплица - Сумы. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

18.55 LIVE. Говерла - Таврия. 
Чемпионат Украины. Первая 
Лига

21.25 LIVE. Майнц - Гройтер 
Фюрт. Чемпионат Германии

23.25 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру. Пре-
мьера

23.55 Чемпионат Италии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

00.25 Чемпионат Англии. Пре-
дисловие к туру. Премьера

01.10 Крымтеплица - Сумы. 
Чемпионат Украины. Первая 
Лига

03.25 Говерла - Таврия. Чемпи-
онат Украины. Первая Лига

05.25 Промо + Новости

СПорт 1
06.30, 11.55, 19.45, 04.40 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
07.05 Футбол. Англия. nPower 

Championship. Сезон 2012-
2013. Блэкберн - Лестер

09.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор

10.05, 14.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Сезон 
2012-2013

12.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
LIVE

16.45 Кубок мира по срельбе из 
лука. Обзор

17.20, 02.15 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Север-
ная Каролина, США. Финал

20.15 Гольф. Портреты
21.00 Гольф. PGA Tour. Deutsche 

Bank Championship. Второй 
день. LIVE

05.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

СПорт 2
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Гронинген 
- ПСВ

07.50, 19.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

09.00 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012, 23.40 г. Габон. Обзор

09.30, 17.10 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.05, 21.25 Теннис. АТР. 
Winston-Salem Open. Север-
ная Каролина, США. Финал

12.25, 20.55 Кубок мира по 
стрельбе из лука. Обзор

13.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012, 
17.40, 00.15, 04.05 - 2013

15.00, 02.15 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

EurosporT
04.00, 08.00, 12.00 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
День 5

11.00, 14.00 Автоспорт. Ралли 
IRC. Чехия. День 1

11.55 Бизнес класс. Журнал
15.00 Велоспорт. World Ports 

Classic
17.00 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 14
18.45 Теннис. Открытый чемпи-

онат США. День 6

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 00.55, 03.10 Футбол 

NEWS
06.15, 10.35 Чемпионат Испа-

нии. Предисловие к туру
06.45 Чемпионат Италии. Пре-

дисловие к туру
07.15, 11.00, 14.00 Чемпионат 

Англии. Предисловие к туру
07.45 Самые смешные футболь-

ные моменты
08.15 Крымтеплица - Сумы. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

10.00, 14.25, 16.40, 19.45, 21.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.25 Футбол: Досадно и 
смешно

11.30 Говерла - Таврия. Чемпи-
онат Украины. Первая Лига

13.30 Журнал Лиги Чемпионов 
УЕФА. Премьера

14.40 LIVE. Вест Хем - Фулхем. 
Чемпионат Англии

16.55 LIVE. Тоттенхем - Норвич. 
Чемпионат Англии

18.55 LIVE. Черноморец - Заря. 
Чемпионат Украины

20.55 LIVE. Депортиво - Хетафе. 
Чемпионат Испании

22.55 LIVE. Мальорка - Сосье-
дад. Чемпионат Испании

01.15 Черноморец - Заря. 
Чемпионат Украины

03.25 Депортиво - Хетафе. 
Чемпионат Испании

05.20 Промо + Новости

СПорт 1
07.10, 11.30, 02.15 Футбол. Ан-

глия. nPower Championship. 
Сезон 2012-2013

09.05, 17.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

11.00 Кубок мира по срельбе из 
лука. Обзор

13.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Фейеноорд. LIVE

15.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - АЗ. 
LIVE

19.30 Теннис АТР. Brisbane 
International Open. Австра-
лия. Финал. Долгополов 
- Мари

21.00 Гольф. PGA Tour. Deutsche 
Bank Championship. Третий 
день. LIVE

04.00 Футбол. Англия

СПорт 2
06.00 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при России, Казань. 
Гонки

07.05, 22.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

09.00, 17.00, 03.50 Кубок мира 
по стрельбе из лука. Обзор

09.35 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Сезон 2012, 
15.00, 04.20 - 2013

11.30, 19.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

12.00, 00.00 Футбол. Англия
14.00 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

17.30, 02.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Витесс - 
Фейеноорд

20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. ПСВ - АЗ

EurosporT
04.00, 08.00, 15.00 Теннис. 

Открытый чемпионат США. 
День 6

10.00 Автоспорт. Серия GP3. 
Спа (Бельгия). Заезд 1

10.30 Автоспорт. Серия GP3. 
Спа (Бельгия). Заезд 2

11.00, 13.30, 14.00 Автоспорт. 
Ралли IRC. Чехия. День 2

12.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 14

12.45 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Спа (Бельгия)

16.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 15

18.45 Теннис. Открытый чемпи-
онат США. День 7

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 23.15, 00.30, 02.40 

Футбол NEWS
06.10 Мальорка - Сосьедад. 

Чемпионат Испании
08.15 Черноморец - Заря. 

Чемпионат Украины
10.00, 13.00, 15.10, 16.45, 18.25, 

20.15, 21.35 Футбол NEWS. 
LIVE

10.25, 11.40, 14.20, 15.25, 17.55, 
18.40, 21.20 Футбол LIVE

10.50 Док.фильм «Юрий Семин. 
Двенадцатый игрок». Пре-
мьера

12.00 Док.фильм «Донецк и его 
команда» 1 серия

12.30 Док.фильм «Донецк и его 
команда» 2 серия

13.20 Док.фильм «Донецк и его 
команда» 3 серия

13.50 Док.фильм «Донецк и его 
команда» 4 серия

14.40 Док.фильм «Донецк и его 
команда» 5 серия

15.55 LIVE. Ворскла - Днепр. 
Чемпионат Украины

19.25 LIVE. Шахтер - Динамо. 
Чемпионат Украины

21.50 LIVE. Реал - Гранада. Чем-
пионат Испании. 2-й тайм

22.45 LIVE. Барселона - Вален-
сия. Чемпионат Испании

00.45 Шахтер - Динамо. Чемпи-
онат Украины

02.55 Ворскла - Днепр. Чемпио-
нат Украины

04.50 Futbol Mundial
05.25 Промо + Новости
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ДоВгинцІВСьКА РАйоннА В МІСтІ РАДА

Р І Ш Е Н Н Я
(ХІХ сесія VІ скликання)

17.08.2012                 м. Кривий Ріг                                   № 125
Про затвердження звіту про виконання районного бюджету 

за І півріччя 2012 року

Керуючись ст. 41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 80 Бю
джетного кодексу України, районна в місті рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року (до
даток):

– за доходами з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів, у розмірі  
37 784,6 тис. грн., у тому числі за загальним фондом – 37 698,5 тис. грн., за спеці
альним фондом – 86,1 тис. грн.;

– за видатками у сумі 37 414,7 тис. грн., із них: за загальним фондом – 37 151,9 тис. 
грн., за спеціальним фондом – 262,8 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 
181,5 тис. грн.).

2. Заступнику начальника фінансового відділу Романенко М.О. забезпечити роз
міщення рішення на офіційному вебсайті виконкому Довгинцівської районної в місті 
ради в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством термін.

Голова районної в місті ради  і.В. колесник.
Звіт про виконання бюджету Довгинцівського району  

за І півріччя 2012 року
Протягом І півріччя 2012 року до районного бюджету надійшло коштів у сумі 37 784,6 

тис. грн. (100,6 % до планових показників), у тому числі доходів загального фонду бю
джету – 37 698,5 тис. грн., спеціального фонду – 86,1 тис. грн.

За І півріччя 2012 року районним бюджетом отримано субвенцій та дотацій у сумі 
33 883,9 тис. грн. – 100 % планових показників.

За власними та закріпленими доходами надійшло 3 814,6 тис. грн. при планових по
казниках 3 551,1 тис. грн., виконання складає 107,4 %.

До спеціального фонду районного бюджету надійшло 86,1 тис. грн. надходжень, 
або 66,9 % до уточненого річного плану.

Видатки загального фонду районного бюджету склали 37 151,9 тис. грн., або 
97,9 % до плану (37 936,5 тис. грн.).

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за І півріччя 2012 року спрямо
вано 5 765,3 тис. грн., що становить 72,6 % від загальної суми видатків без ураху
вання сум субвенцій на державні допомоги. Витрати на медикаменти і харчування 

профінансовані стовідсотково до плану відповідно 3,1 тис. грн. та 46,0 тис. грн.
Установами бюджетної сфери, що утримуються за рахунок коштів районного бюдже

ту, протягом І півріччя 2012 року сплачено за спожиті теплоенергоносії – 494,8 тис. грн.
Видатки спеціального фонду районного бюджету склали 262,8 тис. грн., у тому 

числі бюджет розвитку – 181,5 тис. грн.
Стан виконання районного бюджету за І півріччя 2012 року в розрізі основних галу

зей характеризується:
У галузі «Освіта»

За рахунок субвенції з державного бюджету протягом І півріччя 2012 року на утри
мання п’яти прийомних сімей та одного будинку сімейного типу спрямовано 205,2 тис. 
грн., або 100 % від планових призначень (у тому числі погашено кредиторську заборго
ваність, яка утворилася на 01.01.2012 у сумі 3,5 тис. грн.).

У галузі  «Соціальний захист населення»
Щодо соціального захисту населення при плані 31 947,7 тис. грн. виконання складає 

31 802,7 тис. грн. – 99,5 % .
Субвенції з місцевого бюджету за рахунок коштів державного бюджету на 

виконання програм соціального захисту населення отримано 29 796,1 тис. грн. – 100 % 
від суми запланованих асигнувань, а саме:

 – КФК 090203 «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 (вді
вцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, 
які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами» – 30,9 тис. грн. – 100 %;

– КФК 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами» у сумі 326,6 тис. грн. – 100 
%;

– КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3х років» у сумі 4 054,3 тис. 
грн. – 100 %;

–  КФК 090304 «Допомога при народженні дитини» у сумі 15 367,8 тис. грн. – 100 %;
–  КФК 090305 «Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування» у сумі 

1 956,4 тис. грн. – 100 %;
–  КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» у сумі 4 073,9 тис. грн. – 100 %;
–  КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» у сумі 289,7 тис. грн. – 100 %;
–  КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» у сумі 39,0 тис. грн. – 100 %;
– КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» у сумі 

318,7 тис. грн. – 100 %;

–  КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітямінвалі
дам» у сумі 3 338,8 тис. грн. – 100 %.
За рахунок власних коштів районного бюджету на соціальний захист населення 

направлено 152,8 тис. грн. – профінансовано стовідсотково до заявки – виконання 
становить 85,9 %. Це такі видатки, як надання матеріальної допомоги малозабезпе
ченим громадянам району – 18,2 тис. грн. (83 громадянина), допомоги на поховання 
– 14,3 тис. грн. – 42 особи, допомога онкохворим дітям – 31,2 тис. грн. – 104 виплати, 
грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по
хилого віку, інвалідам, дітямінвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги направлено 71,1 тис. грн. (666 виплат), заохочення 
органів самоорганізації населення – 17,5 тис. грн. – 185 виплат, поштові та банківські 
послуги – 0,5 тис. грн.

На утримання кУ «Територіальний центр соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» протягом звітного періоду 
направлено 1 866,8 тис. грн. – 94,0 % плану видатків звітного періоду. На виплату за-
робітної плати та нарахувань на неї направлено 1  664,5  тис. грн. Видатки на 
харчування, медикаменти та теплоенергоносії профінансовано стовідсотково згідно 
з поданими заявками та виставленими рахунками. Касові видатки на вищезазначені 
статті склали: «Медикаменти» – 2,3 тис. грн., «Продукти харчування» – 39,2 тис. грн., 
«Оплата комунальних послуг» – 96,6 тис. грн.

На заходи з молодіжної політики з районного бюджету протягом звітного періоду на
правлено 17,9 тис. грн.

У галузі «культура і мистецтво» всі заплановані районні заходи проведено  
100 %. Загальна сума фінансування становить 177,9 тис. грн.

У галузі «Фізична культура і спорт»
Протягом І півріччя 2012 року на утримання установи фізичної культури – Ди

тячої юнацької спортивної школи № 9 – за загальним фондом районного бюджету 
спрямовано 615,5 тис. грн. (83,2 % від плану видатків). Із загальної суми про
фінансованих видатків питому вагу складають видатки на захищені статті – 543,3 
тис. грн., або 88,3%. На виплату заробітної плати та нарахувань на неї направлено 
459,8 тис. грн., або 90,0 відсотка від планових призначень. На оплату за фактично 
спожиті теплоенергоносії – 82,7 тис. грн. (75,5 %). Також погашено кредиторську 
заборгованість у сумі 53,6 тис. грн. (у тому числі загальний фонд – 0,8 тис. грн., 
бюджет розвитку – 52,8 тис. грн.). За рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань 
здійснено видатки за спеціальним фондом (бюджет розвитку) на суму 1,3 тис. грн. 
(придбано тренажер).

На проведення тренувальних заходів та змагань направлено – 7,3 тис. грн. 
– 100%.

Реклама. Оголошення

(Закінчення на 22 стор.)

Публічні слухання  
Відповідно до розпорядження міського голови у Єди

ному дозвільному центрі м. Кривого Рогу (пл. Радянська, 
1) 28.08.2012 о 16.00 відбудуться публічні слухання з 
питання перевірки цілей, задекларованих при прийнятті 
діючого регуляторного акта – рішення виконкому міської 
ради від 10.08.2011 №279 «Про встановлення тарифів на 
послуги з утримання майданчиків для платного парку
вання». 

З вищезазначеним документом можна ознайоми
тися (з 8.30 до 17.00, перерва з 12.30 до 13.00, крім 
вихідних та святкових днів) у виконкомі міської ради 
за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, як 
в управлінні розвитку підприємництва (каб. №№ 505, 
513, тел. 741203, 747063), так і у розробника рішень 
– відділі транспорту і зв’язку виконкому міської ради 
(каб. №№ 151, 155, тел. 747049, 742441), також за
значені рішення розміщені на офіційному вебсайті ви
конкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет.

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарювання, їх 
об’єднання, громадські організації, наукові установи та 
консультативнодорадчі органи відповідно до процедури 
здійснення державної регуляторної політики взяти участь в 
обговоренні та у разі необхідності надати пропозиції і заува
ження до вищевказаного регуляторного акта.

 Відділ транспорту і зв'язку  
виконкому міської ради.

С целью увеличения срока эксплуатации резца токарно-карусельного 
станка KCF-320A ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» разработан проект 
«РМЦ-2. Промышленное здание цеха. Термическое отделение. Установка 
автоматической плазменной резки на станок KCF-320A», которым предус-
мотрена установка автоматической плазменной резки АПР-404 в термиче-
ском отделении ремонтно-механического цеха №2.

Плазмотрон для механизированной плазменной резки устанавливается 
на резцедержателе станка KCF-320A по месту и предназначен для подо-
грева обрабатываемого изделия в зоне токарно-карусельной обработки 
резца.

Для очистки отходящей пылегазовоздушной смеси токарно-кару-
сельного станка предусмотрен кассетный модульный фильтр VDB 
(«МultiDustBank») с эффективностью очистки 93%.

В процессе планируемой деятельности в атмосферу от технологическо-
го оборудования будет выбрасываться пыль металлическая – 0,004815 т/
год.

Для возможности установки автоматической воздушно-плазменной 
резки в термическом отделении ремонтно-механического цеха №2 в со-
ответствии с требованиями действующего природоохранного законода-
тельства Украины, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» имеет намерение 
получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

Возражения и предложения направлять в управление экологии ис-
полкома городского совета по тел. 74-56-41, 92-13-63 или по адресу: 
пл. Советская, 1, управление экологии (к. 402).

* * *
С целью снижения негативного воздействия на окружающую природ-

ную среду, а также достижения государственных нормативов выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на дробильной фабри-
ке №3 (далее ДФ-3) горного департамента ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» ООО «Южгипроруда» разработан проект «ГД. Рудоуправление. ДФ-3. 
Поверхностный и подземный комплекс. Аспирационно-вентиляционные 
установки», которым предусмотрена реконструкция существующих си-
стем аспирации и вентиляции.

Оснащение мест пылевыделения ДФ-3 действующего комплекса ци-
клично-поточной технологии доставки руды современными пылегазо-
очистными установками позволит значительно уменьшить отрицательное 
воздействие на атмосферный воздух путем очистки запыленного воздуха от 
пыли на 96-98% и создать оптимальные условия работы для трудящихся. Про-
гнозируемые остаточные выбросы в атмосферу составят 37,946 тонн/год.

Максимальная приземная концентрация пыли SiO2 20-70% от источни-
ков выбросов в атмосферный воздух не превышает предельно допусти-
мую концентрацию и составляет 0,049 ПДК без учета фона.

Для возможности эксплуатации газоочистных установок на ДФ-3 дей-
ствующего комплекса ЦПТ карьера №3 (ист. №№ 247, 738, 739, 740, 741) в 
соответствии с требованиями действующего природоохранного законо-
дательства Украины, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» имеет намерение 
получить разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух.

Возражения и предложения направлять в управление экологии ис-
полкома городского совета по тел. 74-56-41, 92-13-63 или по адресу: 
пл. Советская, 1, управление экологии (к. 402).

Адреса приймальної комісії:
50027, м. Кривий Ріг, 
вул. ХХII Партз’їзду, 11, кімн. 228. 
 Довідки: (0564) 74-16-16.

проводить додаткове зарахування на на

вчання за освітньокваліфікаційним рівнем 

«бакалавр» (перший курс) вступників, які не 

пройшли за конкурсом за кошти держав

ного бюджету на місця за рахунок коштів 

фізичних, юридичних осіб за обраними або 

іншими напрямами підготовки за умови на

дання оригіналів документів.

Приймальна комісія.

Провідний заклад освіти криворіжжя –
Державний вищий  
навчальний заклад  

«Криворізький  
національний  
університет» 

до 25.08.2012 р. 

ДП «Криворізький  
державний цирк» 

на постійну роботу 
(повний соцпакет) 

ЗАПРошує:
малярів, газоелектрозварника, 

прибиральника службових примі
щень (можливо пенсійного віку).

При собі мати довідку  
з «НоваКом» про  
відсутність заборгованості.

КП ДОР «Криворізьке БТІ» 
згідно з рішенням Криворізької міської ради від 23.07.2008 р.  

за № 2639 (XXVIII cесії V скликання) «Про затвердження Порядків виявлення, 
взяття на облік, збереження, використання безхазяйного та відумерлого 

нерухомого майна у м. Кривому Розі» 
повідомляє про взяття на облік 

як безхазяйний об’єкт одноповерхову нежитлову  
будівлю літ. А-1 площею основи 14,6 кв.м, розташовану  

за адресою: м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 14б.
Власників та балансоутримувачів даної будівлі просимо повідомити про

тягом одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі КП ДОР 
«Криворізьке БТІ» про свої права на вищевказану споруду.

g  офіційно

g  Заява про екологічні наміри

Звертатися –  
службовий вхід  

в цирк,  
тел. 92-87-73.

Повідомлення
про оприлюднення регуляторного акта – проекту рішення міської ради «Про внесення змін до Порядку 
переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі в м.Кривому Розі» та аналізу його регулятор-
ного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері гос
подарської діяльності», на виконання вимог 
рішення міської ради від 30.11.2011 №7 «Про 
Регламент міської ради», з метою отримання 
пропозицій, зауважень громадян, суб’єктів 
господарювання, їх об’єднань, наукових уста
нов та консультативнодорадчих органів у 
здійсненні державної регуляторної політики 
23.08.2012 на офіційних сторінках в мережі 
Інтернет:

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

– виконкомів районних  у місті рад Дзер
жинської, Довгинцівської, Жовтневої, 
Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, 
ЦентральноМіської www.dzr.dp.ua, 
www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.dp.ua, 
http//ing-org.dp.ua, http//srvk.org.
ua, www.trnvk.dp.ua, http//vykonkom-
tsmkr.gov.ua та 29.08.2012 в міській 

комунальній газеті «Червоний гірник» 
оприлюднюється регуляторний акт – 
проект рішення міської ради «Про вне
сення змін до Порядку переведення 
жилих будинків і приміщень (квартир) 
у нежилі в м.Кривому Розі», аналіз його 
регуляторного впливу.

 Метою цього регуляторного акта є 
упорядкування механізму отримання 
власниками приміщень копій рішень 
виконкому міської ради «Про пере-
ведення жилих приміщень у нежилі» 
через муніципальний центр послуг 
м.Кривого Рогу.

Зі змістом зазначених матеріалів також 
можна ознайомитись щоденно (крім святко
вих, вихідних днів) у розробника – управлін-
ня благоустрою та житлової політики ви-
конкому міської ради (50101, м.Кривий 
Ріг, пл.Радянська, 1, каб.  362, тел. 71-89-
16, 74-09-41).

Зауваження та пропозиції будуть при

йматись у письмовій формі до 23.09.2012 
(крім святкових, вихідних днів) за адресою: 
50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська, 1:

– управлінням благоустрою та житлової 
політики виконкому міської ради, каб. 
362, тел. 71-89-16 та на електронну 
адресу: voitak@poshta.ru;

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

– на електронних поштових скриньках 
виконкому міської ради radakr@ukrpost.
ua і виконкомів Дзержинської, До
вгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, 
Саксаганської, Тернівської, Центрально
Міської районних у місті рад: dzr_vk@ 
ukrpost.ua, dgl_vk@raid.com.ua, 
zhv_vk@ ukrpost.ua, ingvk@ctvnet.
dp.ua, saks_1242@ ukrpost.ua, trnvk@ 
ukrpost.ua, cgispolkomzag@mg.dp.ua 
в мережі Інтернет.

реклама «ЧГ» •  067-7437902 •reklama@rminer.dp.ua • реклама «ЧГ» • 067-7437902 •   



22 •Червоний гірник• середа, 22 серпня 2012 року

    Найменування статей План на                                 
2012 рік

у тому числі

Уточнений 
план на               
2012 рік

у тому числі
Уточнений 

план на 
звітну дату                      
2012 року

у тому числі
Виконано                  

за І пів-
річчя 2012 

року

у тому числі

загальний    
фонд

спеціальний фонд

загальний    
фонд

спеціальний фонд

загальний    
фонд

спеціальний фонд

загаль-
ний фонд

спеціальний фонд

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розви-

тку

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розви-

тку

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розви-

тку

усього

у тому 
числі 

бюджет 
розви-

тку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ                                                                                                          
усього 7179024,00 7179024,00 0,00 0,00 7179024,00 7179024,00 0,00 0,00 3538990,00 3538990,00 0,00 0,00 3802115,11 3802115,11 0,00 0,00
Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 3269390,00 3269390,00 0,00 0,00 3514132,56 3514132,56 0,00 0,00
Плата за землю 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 6647024,00 6647024,00 0,00 0,00 3269390,00 3269390,00 0,00 0,00 3514132,56 3514132,56 0,00 0,00
Земельний податок з юридичних осіб 832207,00 832207,00 832207,00 832207,00 403961,00 403961,00 509512,42 509512,42
Орендна плата з юридичних осіб 4865189,00 4865189,00 4865189,00 4865189,00 2391181,00 2391181,00 2503747,62 2503747,62
Земельний податок з фізичних осіб 119669,00 119669,00 119669,00 119669,00 56953,00 56953,00 84289,84 84289,84
Орендна плата з фізичних осіб 829959,00 829959,00 829959,00 829959,00 417295,00 417295,00 416582,68 416582,68
Місцеві податки і збори, усього 532000,00 532000,00 0,00 532000,00 532000,00 0,00 269600,00 269600,00 0,00 287982,55 287982,55
Збір за місця для паркування транспортних засобів 14000,00 14000,00 0,00 0,00 14000,00 14000,00 0,00 0,00 11000,00 11000,00 0,00 0,00 18430,71 18430,71 0,00 0,00
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізични
ми особами 14000,00 14000,00 14000,00 14000,00 11000,00 11000,00 18430,71 18430,71
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, разом 518000,00 518000,00 0,00 518000,00 518000,00 0,00 258600,00 258600,00 0,00 269551,84 269551,84
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), спла
чений фізичними особами 203300,00 203300,00 203300,00 203300,00 101800,00 101800,00 112364,61 112364,61
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), спла
чений юридичними особами 176300,00 176300,00 176300,00 176300,00 88200,00 88200,00 97536,88 97536,88
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплаче
ний фізичними особами 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 1900,00 1900,00 1021,00 1021,00
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господар
ство), сплачений фізичними особами 34500,00 34500,00 34500,00 34500,00 17100,00 17100,00 18473,01 18473,01
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), сплаче
ний юридичними особами 18900,00 18900,00 18900,00 18900,00 9400,00 9400,00 10015,00 10015,00
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господар
ство), сплачений юридичними особами 62100,00 62100,00 62100,00 62100,00 30900,00 30900,00 28649,09 28649,09
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового 
торгового патенту 200,00 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 161,70 161,70
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням коротко
термінового торгового патенту 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 44,00 44,00
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений 
фізичними особами 700,00 700,00 700,00 700,00 300,00 300,00 0,00 0,00
Збір за провадження діяльності з надання платних послуг, сплачений 
юридичними особами 6600,00 6600,00 6600,00 6600,00 3300,00 3300,00 4558,00 4558,00
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними 
особами 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 2000,00 2000,00 3271,45 3271,45
Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними осо
бами 7100,00 7100,00 7100,00 7100,00 3500,00 3500,00 0,00 0,00
НЕПОДАТКОВІ  НАДХОДЖЕННЯ 13000,00 13000,00 0,00 0,00 13000,00 13000,00 0,00 0,00 3600,00 3600,00 0,00 0,00 5165,33 5165,33 0,00 0,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 13000,00 13000,00 13000,00 13000,00 3600,00 3600,00 5165,33 5165,33
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 20000,00 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 0,00 8500,00 8500,00 0,00 7359,80 7359,80
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  20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 8500,00 8500,00 7359,80 7359,80
УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних та закріплених 7212024,00 7212024,00 0,00 7212024,00 7212024,00 0,00 3551090,00 3551090,00 0,00 3814640,24 3814640,24
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 66965766,00 66965766,00 67093566,00 67093566,00 33883851,71 33883851,71 33883851,71 33883851,71
Дотації вирівнювання, що одержуються з районних та міських  (міст Києва і 
Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 7009776,00 7009776,00 7009776,00 7009776,00 3882609,50 3882609,50 3882609,50 3882609,50
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допо
моги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства і 
дітямінвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 59542600,00 59542600,00 59542600,00 59542600,00 29765170,57 29765170,57 29765170,57 29765170,57
Субвенція з  державного  бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 
з послуг зв’язку,  інших передбачених законодавством пільг (крім  пільг  
на одержання ліків,   зубопротезування,   оплату   електроенергії, при
родного і скрапленого газу на  побутові  потреби,  твердого  та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло, водопостачання і водовідве
дення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинко
вих  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 механіз
мів та  відповідним  збільшенням  ставок акцизного  податку з пального 
і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 123000,00 123000,00 123000,00 123000,00 30909,90 30909,90 30909,90 30909,90
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату дер
жавної соціальної допомоги на дітейсиріт, позбавлених батьківського 
піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийом
ним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімей
ного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 290390,00 290390,00 418190,00 418190,00 205161,74 205161,74 205161,74 205161,74
РАЗОМ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ 74177790,00 74177790,00 0,00 0,00 74305590,00 74305590,00 0,00 0,00 37434941,71 37434941,71 0,00 0,00 37698491,95 37698491,95 0,00 0,00
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД, УСЬОГО                                                                                      
Власні надходження бюджетних установ, всього 109946,00 0,00 109946,00 109946,00 0,00 109946,00 128845,46 0,00 128845,46 86157,54 0,00 86157,54
      у тому числі : 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 109946,00 109946,00 109946,00 109946,00 103570,87 103570,87 55874,88 55874,88
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 0,00 25274,59 25274,59 30282,66 30282,66
РАЗОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ 109946,00 0,00 109946,00 109946,00 0,00 109946,00 128845,46 0,00 128845,46 86157,54 0,00 86157,54
УСЬОГО ДОХОДІВ 74287736,00 74177790,00 109946,00 0,00 74415536,00 74305590,00 109946,00 0,00 37563787,17 37434941,71 128845,46 0,00 37784649,49 37698491,95 86157,54 0,00
В И Д А Т К И
Органи місцевого самоврядування 8507425,00 8499700,00 7725,00 8888929,00 8783434,00 105495,00 97770,00 4987960,15 4857955,00 130005,15 97770,00 4471924,61 4343213,65 128710,96 97769,10
Дитячі будинки ( в т.ч. сімейного типу, прийомні сім'ї) 290390,00 290390,00 418190,00 418190,00 205161,74 205161,74 205161,74 205161,74
Соцiальний захист та соціальне забезпечення  всього 64120154,00 63897700,00 222454,00 123000,00 64135386,00 63912932,00 222454,00 123000,00 32080237,51 31947691,57 132545,94 30909,90 31882708,97 31802715,21 79993,76 30909,90
у тому числі
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», осо
бам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) 
та батькам померлих (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 громадянам, які стали інва
лідами внаслідок репресій або є пенсіонерами  123000,00 123000,00 123000,00 123000,00 123000,00 123000,00 30909,90 30909,90 30909,90 30909,90 30909,90 30909,90
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 640000,00 640000,00 640000,00 640000,00 326617,75 326617,75 326617,75 326617,75
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років 9000000,00 9000000,00 9000000,00 9000000,00 4054287,36 4054287,36 4054287,36 4054287,36
Допомога при народженні дитини 31000000,00 31000000,00 31000000,00 31000000,00 15367769,67 15367769,67 15367769,67 15367769,67
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 3840000,00 3840000,00 3840000,00 3840000,00 1956418,05 1956418,05 1956418,05 1956418,05
Допомога на дітей одиноким матерям 7766613,00 7766613,00 7766613,00 7766613,00 4073904,99 4073904,99 4073904,99 4073904,99
Тимчасова державна допомога дітям 610000,00 610000,00 610000,00 610000,00 289691,81 289691,81 289691,81 289691,81
Допомога при усиновленні дитини 51587,00 51587,00 51587,00 51587,00 38964,94 38964,94 38964,94 38964,94
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 480000,00 480000,00 480000,00 480000,00 318673,91 318673,91 318673,91 318673,91
Інші видатки на соціальний захист населення 216500,00 216500,00 216500,00 216500,00 102021,00 102021,00 81576,74 81576,74
Інші програми соціального захисту дітей 9900,00 9900,00 12850,00 12850,00 8850,00 8850,00 8850,00 8850,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 3500,00 3500,00 3500,00 3500,00 1900,00 1900,00 1900,00 1900,00
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 1900,00 1900,00 3400,00 3400,00 2250,00 2250,00 2250,00 2250,00
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сімей 6400,00 6400,00 13900,00 13900,00 5000,00 5000,00 5000,00 5000,00
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) 4064054,00 3964600,00 99454,00 0,00 4067336,00 3967882,00 99454,00 0,00 2088245,04 1986609,00 101636,04 0,00 1915860,96 1866777,10 49083,86 0,00
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні по
слуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітямінвалідам, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 152300,00 152300,00 152300,00 152300,00 75891,00 75891,00 71190,80 71190,80
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітямінвалідам 6154400,00 6154400,00 6154400,00 6154400,00 3338842,09 3338842,09 3338842,09 3338842,09
Культура та мистецтво 10000,00 10000,00 190925,00 190925,00 178625,00 178625,00 177925,00 177925,00
Фiзична культура i спорт 1359767,00 1357000,00 2767,00 1418781,00 1363198,00 55583,00 52816,00 803054,00 747079,00 55975,00 52816,00 676948,46 622870,46 54078,00 52816,00
РАЗОМ ВИДАТКІВ 74287736,00 74054790,00 232946,00 123000,00 75052211,00 74668679,00 383532,00 273586,00 38255038,40 37936512,31 318526,09 181495,90 37414668,78 37151886,06 262782,72 181495,00

             Додаток до рішення районної в  місті ради Vі скликання від 17.08.2012 № 125
Звіт про виконання районного бюджету за I півріччя 2012 року

У галузі «Органи місцевого самоврядування»
Видатки загального фонду на утримання органів місцевого самоврядування за 

звітний період складають 4 343,2 тис. грн., що становить 89,4 % планових показ
ників.

Видатки захищених статей установи становлять 3  956,5 тис. грн., що 

складає 91,1 % від загальної суми фінансування за звітний період, у тому числі:
– оплата праці працівників установи з нарахуваннями – 3 641,0 тис. грн.;
– оплата комунальних послуг – 315,5 тис. грн.
Також погашено кредиторську заборгованість у сумі 117,4 тис. грн. (за загальним 

фондом – 102,3 тис. грн., бюджет розвитку – 15,1 тис. грн.).
Протягом звітного періоду за рахунок коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) 

здійснено придбання комп’ютерної та оргтехніки на загальну суму 82,7 тис. грн.
Таким чином, показники районного бюджету за І півріччя 2012 року ви-

конано: за доходами у сумі 37  784,6 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом 
– 37  698,5 тис. грн., за спеціальним фондом – 86,1 тис. грн. та за видатками у сумі 
37 414,7 тис. грн., у тому числі: за загальним фондом – 37 151,9 тис. грн., за спеціаль
ним фондом – 262,8 тис. грн. (у тому числі бюджет розвитку – 181,5 тис. грн.).

грн.

Публічна інформація

(Закінчення. Початок на 21 стор.)
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Володимир БуХтІяРоВ (тел.: 097-2801876).

Бессмертие – в памяти

ДеМОНСТРАЦІЯ

Великий 
Жовтень.  
1953-й

Ще й року не минуло з 
дня смерті «вождя всіх на
родів». Це перша демон
страція з нагоди чергової 
річниці Жовтня без Сталіна. 
Іде колона гірників. Най
поважніша професія серед  
криворіжців. Люди щиро 
вірять у світле майбутнє. 
Публікується вперше.

наше бессмертие – в памяти о нас. Если о 
человеке помнят, значит, душа его рядом. 
наша обязанность – успокоить ее и беречь 
ту самую память. Побывал как-то в гостях 
у ветерана машиностроительной промыш-
ленности Кривбасса николая Карпенко, 
увидел на серванте маленькую фотографию 
в золотистого цвета обрамлении. Сразу 
узнал: Зюган! николай Пахомович подтвер-
дил, что это действительно григорий Федо-
тович Зюган, его дальний родственник. К 
судьбе этого человека прикоснулся, когда 
готовил криворожскую Книгу памяти. 

 Григорий Зюган.

РІДНиЙ  
КРАєВиД
РАНОК  
НА ІНгУЛьЦІ

Таким він був майже 
60 років тому. Велич
ний, тихий. Літо 1953 
року. Фотографаматор 
В.Вакуленко зупинився 
зі своїм «Зенітом» на 
човновій станції. Публі
кується вперше.

РОКи УЧНІВСьКІ
2-й випуск кооператорів

Навіть і в страшному, голодному 1933 році жит
тя брало своє. Саме це й доводить стара фотогра
фія. Вона передає нам образи другого випуску кур
сантів Криворізького кооперативного комбінату. 
Подано й рядки з їхньої клятви: «Обіцяємо стати в 
першу чергу бійців за поліпшення роботи радян
ської торгівлі». Так писали ці юнаки та дівчата на 
адресу секретаря міськкому ЛКСМУ. Керував курса

ми М.П.Дроздов (фото в центрі). Поруч – викладачі 
К.Нікульшин, Скиба, Ліщина, В.Г.Мінченко. Це вони 
підготували спеціалістів: П.Гельзину, В.Дробань, 
Н.Лоцман, В.Середенка, М.Баса, Г.Колісник, Зібі
на, Дідоченко, К.Нікульшину, Й.Ліщину, Ф.Яцюк, 
К.Клименко, Г.Заболотню, Ф.Ялову, Ігнатову, Ша
блій, Білова, Рудзая, Матвєєва, В.Джур, Артеменко, 
Величко, Вікторову. Публікується вперше.

Фронтовик, кавалер пяти  
боевых орденов, легендар-
ный криворожский журна-
лист Давид Кан упомянул 
имя Григория Зюгана в сво-
ей книге «Версты трудового 
пути». Это исследователь-
ский очерк истории Криво-
рожского завода горного ма-
шиностроения, изданный 
к 100-летию предприятия. 
именно вырезанную из 
книги фотогра-
фию хранят в 
квартире Нико-
лая Карпенко. В 
заводском парке 
открыт мемориал  
в честь заводчан, 
погибших в годы 
страшной войны 
с фашизмом. Вы-
бито там и имя 
Григория Зюгана. 
Вот так и вершит-
ся бессмертие. 

К сожале-
нию, не удалось 
установить, кем 
именно работал 
Григорий Федо-
тович. К счастью, 
семья Карпенко 
сохранила уникальные до-
кументы. Они напрямую 
связаны с судьбой убиенно-
го на войне Григория Зюга-
на. Два письма с фронта и 
свидетельство о браке меж-

ду Григорием Федотовичем 
Зюганом и Ксенией Аки-
мовной Шеремет. Таинство 
бракосочетания состоялось 
25.01.1919 года в с. Бежбай-
раки теперешней Кирово-
градской области. из этого 
документа мы установили, 

что Г.Ф. Зюган не был ко-
ренным криворожанином. 
Скорее, он попал в наш го-
род в поисках заработка 
в конце 20-х – начале 30-х 
годов. Удалось установить, 

что Григорий Зюган дейст-
вительно родился в с. Беж-
байраки в 1899 году. Теперь 
это большое степное село 
Новгородковского района 
нашей западной области-
соседки. Образование на-
чальное. Только два класса 
местной церковно-приход-
ской школы. Воевал в гра-
жданскую. Верил в светлое 
будущее трудового народа 
и простого крестьянства, 
всегда жившего на грани 
кромешной нищеты. К со-
жалению, ни вихри револю-
ции, ни конно-тачаночные 
схватки белых и красных 
житие простого хлебопаш-
ца не улучшили. Все это 
вынудило таких, как Зюган, 

бросить плуг и податься на 
поиски лучшей жизни. 

А куда таким идти?.. Тогда 
выручала биржа труда. Гри-
гория Зюгана определили в 
механические мастерские. 
Вскоре они раздвинули сте-
ны и на их базе основали за-
вод  под названием «Комму-
нист». Так закончились 20-е, 
миновали 30-е. Григорий 
Зюган принимал участие в 
выпуске первых отечествен-
ных перфораторов. Нача-
лась война. По возрасту Гри-

гория Федотовича в армию 
сразу же не призвали. При 
эвакуации забыли. Словом, 
вместе с семьей остался в 
захваченном противником 
городе. Не будем рассказы-
вать об ужасах оккупации. 
От нее избавили только в 
феврале 1944 года. Житель  

дома № 45 по улице 
Урицкого сразу же 

вернулся на свой 

родной завод. Отстраивал 
его. Рук не хватало. Люди с 
ног валились, а цеха зажига-
ли огни. 

В судьбе Зюгана все кру-
то изменилось в июне 1944 
года. его призвали в армию. 
Не посмотрели на возраст. 
если был «под немцем», так 
почти что враг. Бери винтов-
ку и искупай… А что иску-
пать, в чем вина миллионов, 
брошенных в 1941 году? и 
стал Григорий Федотович 
возрастным солдатом, гвар-
дии красноармейцем 74-й 
гвардейской стрелковой ди-
визии. Воевал в Белоруссии, 
освобождал Польшу. Погиб 
в бою 26 марта 1945 года. 
Остались только вот эти 
письма. их публикуем впер-
вые и в полном объеме.

«Здравствуйте, дорогие 
родители!

Дорогая жена, сыны, доч-
ка Катя и зятек Ваня.

Письмо от вашего род-
ного папаши. Пишу я вам 
и сообщаю, что я жив, здо-
ров до сего часу, чего и вам 
желаю. Жить, здоровыми, 
невредимыми.  А я мечтаю 
остаться живым, увидеть-
ся с вами, сыны, Катя, Ваня. 
Я дуже заскучав за вами, я 

вже наче 2 года з дому, дуже 
скучно, ну ничего, если жив 
буду, то увидимся. От Вани  
письма получаю. Он пишет 
немного, но почему-то не-
часто. Знаю, что буренка 
наша, что была труска. Все 
знаю. Я сейчас здоров, толь-
ко болею желудком здорово. 

Привет всем. До свида-
ния».

***
Письмо с фронта от 23 

ноября 1944 г.
«Здравствуйте, доро-

гие родители, любимая 
жена, сыны и дочка Катя, 
и зять Ваня.

Пишет вам родной ваш 
папаша. Я вам пишу пись-
мо и сообщаю, что я пока 
нахожусь на фронте. Пока 
я жив, здоров, чего и вам же-
лаю. Здоровье мое плохое. А 
теперь я вам сообщаю, что 
я получил письма 18 и 27 и 
написал вам одно 07.09., 
второе 11. Я писал бы без 
счету, но у меня не стало 
бумаги. Поздравляю вас с 
27 годовщиной октября. 
Передаю вам свой красног-
вардейский привет, тебе, 
сына, и тебе, Катя, чтобы 
за Ваней ухаживала, пока 
жив. До свидания».
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Служба зайнятості

Рік у новій якості
Цього літа виповнився рівно рік, як було реорганізовано 
міську службу зайнятості і новостворена структура – 
міський центр зайнятості – розпочала роботу, зібравши 
районні підрозділи під одним дахом – у новій будівлі 
на вулиці Космонавтів. Про те, як нині живеться центру, 
наша розмова з його керівником Ігорем Вознюком.

– Сьогодні з упевненістю мож-
на сказати, що створення єдино-
го міського центру зайнятості для 
безробітних, за кількістю населен-
ня, яке обслуговується, та зважа-
ючи на віддаленість від обласного 
центру зайнятості на 150 км, було 
своєчасним і необхідним, – переко-
наний Ігор Богданович. – Функціо-
нування крупного базового центру 
зайнятості в географічному центрі 
міста з транспортною доступністю 
в межах більшості районів дозво-
лило сконцентрувати і навіть ско-
ротити штати. Водночас – забезпе-
чити ефективну діяльність служби 
зайнятості в умовах виходу з еко-
номічної кризи моноструктурної 
економіки міста під час нового ета-
пу реструктуризації більшості під-
приємств гірничо-металургійного 
комплексу Кривбасу.

– Кривий Ріг – місто з великою 
протяжністю, і дістатися при 
потребі до вас з Тернів…

– Готуючись до реорганізації, ми, 
звичайно, врахували специфіку на-
шого міста. Тож для забезпечення 
якісного надання соціальних по-
слуг незайнятому населенню та 
роботодавцям віддалених районів 
міста збережені та отримали ста-
тус юридичної особи Інгулецький і 
Тернівський районні центри зайня-
тості. Вони й обслуговують робото-
давців і людей, котрі залишились 
без роботи, у тих краях. Криво-
різький міський центр зайнятос-
ті об’єднав 5 найбільших районів 
міста з населенням 569,7 тисячі чо-
ловік, охопивши таким чином 86,3 
відсотка населення міста.

– Крім структурної реоргані-
зації, робота служби зайнятості 
зазнала організаційної зміни?

– З 26 березня поточного року 
служба зайнятості міста працює в 
Єдиній технології надання соціаль-
них послуг. Принципові відміннос-
ті нової технології – запроваджен-
ня якісно нових підходів у наданні 
соціальних послуг населенню та 
роботодавцям за єдиними стан-

дартами шляхом введення посади 
особистого консультанта. Викорис-
товуються нові підходи, спрямова-
ні на врахування індивідуальних 
потреб клієнта, для безробітного 
– складання індивідуального плану 
працевлаштування, забезпечення 
зворотного зв’язку.

Крім того, за час, що минув від 
об’єднання, відбувся ряд інших по-
зитивних новацій у роботі служби 
зайнятості. Зокрема, у відповідь 
на соціальні ініціативи Президен-
та України, здійснено заходи щодо 
підвищення ефективності праце-
влаштування безробітних шляхом 
оптимізації їх власних зусиль у по-
шуку роботи.

– Яким чином?
– Активізація власних зусиль 

безробітного у вирішенні пробле-
ми зайнятості за відсутності під-
ходящої роботи спрямовується як 
на профорієнтацію, професійне на-
вчання за професіями, що є на рин-
ку праці, так і на участь у громад-
ських роботах.

– Раніше скористатися допо-
могою служби зайнятості можна 
було лише за місцем офіційного 
мешкання. Між тим, немало лю-
дей проживають не за місцями ре-
єстрації…

– Нині створено можливість на-
дання соціальних послуг шукачам 
роботи незалежно від зареєстро-
ваного місця їх проживання. Та-
ким чином – реєстрації в центрі 
зайнятості в якості безробітного та 
призначення виплати допомоги по 

безробіттю за місцем фактичного 
перебування, а не за місцем «про-
писки». Близько 600 чоловік – меш-
канців інших населених пунктів та 
регіонів цим скористались.

– Яка нині ситуація з працевла-
штуванням у місті?

– У липні ситуація на ринку пра-
ці міста залишається стабільною, 
рівень зареєстрованого безробіт-
тя складає 1,07 відсотка. З початку 
року щодня до служби зайнятості 
Кривого Рогу звертаються близь-
ко 60 осіб, які втратили роботу. В 
тому числі до міського центру за-
йнятості – більше 40 чоловік, або 
70%.

Підсумовуючи рік, що минув, 
можу запевнити: створено єдиний 
колектив, що працює на вирішен-
ня одного завдання – проблеми за-
йнятості людини, яка звертається 
по допомогу. З початку року із 14,6 
тисячі зареєстрованих службою за-
йнятості осіб 5,3 тисячі, або кожен 
третій, працевлаштовані за направ-
ленням центру зайнятості. Відчу-
ваючи постійну увагу і підтримку 
органів виконавчої влади міста, 
міська служба зайнятості готова 
до вирішення складних завдань со-
ціального захисту населення від 
безробіття. Міський центр зайня-
тості відбувся, його роль помітна 
в місті. Девіз центру «Бути корис-
ним Кривбасу – бути корисним лю-
дям» цілеспрямовано та методично 
впроваджується в життя.

g У рамках співробітництва

Фахівці для служби
Усе починається з сім’ї. І хороше, і погане – там має 
свої витоки. І міцність держави великою мірою за-
лежить від міцності кожної окремо взятої родини, 
від тих якостей, що батьки від пелюшок прище-
плюють своїм дітям.

Тож і не дивно, що нині в 
державі велика увага приді-
ляється підтримці сім’ї. І не-
малою мірою саме тих родин, 
котрі перебувають у складних 
життєвих обставинах. Остан-
нім питанням у Кривому Розі 
опікується Центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та моло-
ді.

– Сім’я є 
тим первин-
ним суспіль-
ним осеред-
ком, який має 
особливе зна-
чення в житті 
кожної люди-
ни, – розпові-
дає керівник 
Центру соціальних служб Пав-
ло Дабіжа. – Цілий ряд дослі-
джень указують на те, що сім’я 
як соціальний інститут сьогодні 
перебуває в стані гострої кризи.

Особливих негараздів та 
труднощів зазнають сім’ї, які пе-
ребувають у складних життєвих 
обставинах. На їхню підтримку 
націлені фахівці служби, на со-
ціальному супроводженні якої 
перебувають близько 700-800 
родин. Співпраця з такими ро-
динами – саме так називають 
цей супровід у Центрі – далеко 
не проста, потребує терпіння 
та індивідуального підходу. А 
отже, і відповідної психологіч-
ної та фахової підготовки.

 Для виконання соціальних 

ініціатив, проголошених Пре-
зидентом, та надання якісної 
допомоги громадянам, які по-
трапили в складні життєві об-
ставини, центру соціальних 
служб було доручено додатко-
во у стислі терміни підібрати 
фахівців із соціальної роботи. 
А перед тим для претенден-
тів на виконання соціальних 
функцій треба було організу-
вати відповідне навчання для 
освоєння ними законодавчих і 
психологічних аспектів роботи 
з особами, які потрапили в гру-
пу ризику. І щодо цього було 
знайдено цілковите сприяння 
Криворізького міського центру 
зайнятості.

Наприкінці червня у  місь-
кому центру зайнятості було 
організовано та проведено на-
вчальний семінар. У процесі 
навчання майже 40 слухачів 
семінару оволоділи уміннями 
працювати в команді, прово-
дити інтерв’ювання, консуль-
тування, оцінювання ситуації 
та потреб клієнтів, перш за все 
оцінку потреб дитини та її сім’ї; 
планувати і вести випадки, 
управляти процесом допомоги 
тощо.

Таким чином було вирішене 
питання щодо підбору та під-
готовки майбутніх соціальних 
працівників до роботи з соці-
ального супроводу сімей, які 
перебувають у складних жит-
тєвих обставинах.

g Нове в законодавстві

Стимул для створення нових робочих місць
З 1 січня вступає в 

дію Закон України «Про 
зайнятість населення». 
Новий законодавчий 
акт, на думку керівника 
Криворізького міського 
центру зайнятості Ігоря 
Вознюка, став важливим 
та своєчасним кроком 
для поліпшення ситуації 
на ринку праці.

– Закон розроблено 
на виконання соціаль-
них ініціатив Президента 
України, спрямованих на 
впровадження активної 
політики зайнятості та 
створення нових робо-
чих місць, – розповів 
Ігор Вознюк. – Базова 
концепція попереднього 
закону про зайнятість 

була сформована понад 
20 років тому. Оновлен-
ня законодавчої бази 
та модернізація інстру-
ментарію стали вкрай 
актуальними. Зокрема, 
в умовах глобалізації та 
негативних демографіч-
них процесів в Україні 
загострились проблеми 
тінізації ринку праці, 
працевлаштування мо-
лоді, людей старшого 
віку, соціально вразли-
вих верств населення.

Новий закон вирішує 
ці складні питання. Він 
стимулюватиме зрос-
тання зайнятості, лега-
лізацію робочих місць, 
сприятиме розвитку під-
приємництва, підвищен-

ню конкурентоспромож-
ності українців на ринку 
праці.

– Закон про зайнятість 
вносить багато новацій 
у взаємовідносини між 
владою, роботодавцями 
та працівниками?

– Так. У відповідності 
до нового закону готу-
ються зміни до порядку 
укладання трудових 
договорів, підвищення 
гарантій в оплаті праці, 
посилення відповідаль-
ності за порушення тру-
дового законодавства.

Що стосується безпо-
середньо безробітних, 
передбачається встанов-
лення їхнього статусу з 
першого дня звернення 

особи до центру зайня-
тості. Крім того, держава 
буде мотивувати робото-
давців створювати нові 
робочі місця, в першу 
чергу для соціально не-
захищених на ринку пра-
ці категорій населення.

– Яким чином?
– Приміром, робото-

давцю, який працевла-
штовує на два і більше 
років на нове робоче 
місце за направленням 
служби зайнятості гро-
мадян, неконкуренто-
спроможних на ринку 
праці, протягом року 
компенсуються витрати 
по єдиному соціальному 
внеску за кожну особу.

Новим законом вста-

новлюється 2%-а квота 
середньооблікової чи-
сельності працівників на 
підприємстві для пра-
цевлаштування соціаль-
но незахищених на ринку 
праці громадян.

– Говорили про кошти 
на перенавчання фахів-
ців, чия професія не зна-
ходить попиту.

– У такому разі перед-
бачено надання ваучерів 
для отримання другої 
освіти. Стосуватиметься 
це право лише осіб, які 
досягли 45 років і мають 
не менше 15 років стажу, 
під замовлення робото-
давця на конкретне ро-
боче місце або під само-
зайнятість особи.
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Матеріали підготували Вододимир СКІДАНОВ, Едуард БІЛИК, Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА та Олександра ПОРТНяГІНА.

g Думка фахівця

Випускникам – перше робоче місце
 Серед багатьох послуг міська служба зайнятості пропонує робо-
тодавцям таку, як надання першого робочого місця спеціалісту 
за рахунок дотації. Заробіток йому впродовж першого року 
роботи компенсується з Державного бюджету.

– З подальшим розвитком підприєм-
ства та збільшенням обсягів виробництва 
промислової продукції нам знадобилось 
більше фахівців саме технічного спряму-
вання, – розповідає начальник відділу ка-
дрів ПАТ «Електрозавод» Катерина Недо-
даток. – Ми подавали відповідні заявки, 
але знайти потрібних для нас спеціалістів 
не виходило. І тоді вирішили, як мовить-
ся, виховати своїх.

Для цього у співпраці з міським цен-
тром зайнятості взяли випускників про-
фесійно-технічних навчальних закладів 
на перші робочі місця. Нині в нас на заво-
ді таких працює троє – двоє сестер-близ-
нючок і хлопець, які цьогоріч закінчили 
своє навчання.

– Практичного досвіду в них ніякого. 
Тоді в чому вигода для вас?

– Перевага передовсім у тому, що, 
маючи непогану теоретичну базу, ці 
робітники прийшли на виробництво, 

де отримають необхідні практичні на-
вички, які корисні й потрібні саме для 
нашого заводу, і в подальшому стануть 
дійсно висококласними фахівцями. 
Тож вони вже працюють і, за відгука-
ми своїх наставників, досить непогано. 
Одна із сестричок, яка працює токарем, 
уже, скажімо, стала освоювати дру-
гий станок із програмним керуванням. 
Друга також ось-ось піде в самостійне 
плавання.

Згідно з укладеною з центром зайня-
тості угодою заробітна плата, яка ви-
плачується впродовж року на першому 
робочому місці таким працівникам, під-
приємству компенсується державою. 

– Отже, завод нічого не втрачає, а 
тільки виграє.

– Це справді вигідно, адже підпри-
ємство отримало працівника, нехай і 
недосвідченого, але якого можна на-
вчити саме тому, що нам потрібно, а на 

його заробіток упродовж року власних 
коштів не витрачає. Відтак, вигода тут 
потрійна: випускникам – перше робоче 
місце і необхідний практичний досвід, 
заводу – працівники, державі – зайня-
тість. Ми плануємо таким чином вихо-
вувати собі токарів, свердлувальників, 
фрезерувальників. І якщо наші перші 
спроби з дотаційними місцями будуть 
вдалими, то кількість таких місць лише 
збільшуватимемо.

g Партнерство на постійній основі

Служба зайнятості дає старт кар’єрі
Співробітництво між різними структурами, об’єднаними спіль-
ною метою, при відповідальному підході дає непогані результати.

– Для нашого підприємства водій 
трамвая є провідною спеціальністю, – 
говорить начальник служби організації 
руху КП «Міський трамвай» Надія Кли-
менко. – І хоч особливої плинності кадрів 
у нас немає, але наявна поточна, коли 
люди покидають роботу, йдучи на заслу-
жений відпочинок, у декретну відпустку, 
при переїзді до іншого міста тощо. Тому 
ми повинні постійно дбати про поповне-
ння особового складу водіїв.

Зважте, що водій трамвая – це дуже не-
проста робота, адже вагоновод несе від-
повідальність за своїх пасажирів, яких 
може бути в салоні й сотня, і навіть біль-
ше. Тому до водійської підготовки ста-
вимось більш ніж уважно, щодо цього 
активно співробітничаємо з міським цен-
тром зайнятості.

– Яким саме чином?
– Ми надаємо службі заявку на підго-

товку необхідної кількості водіїв трам-
вая, а там потім здійснюються відповідні 

підготовчі заходи. А саме: на спеціальних 
підготовчих курсах служба зайнятості 
проводить теоретичну і, за нашою до-
помогою, практичну підготовку вагоно-
водів, яка триває близько п’яти місяців. 
Потім курсант здає екзамен, тільки після 
чого може бути допущений до пасажир-
ських перевезень.

– Отже, центр зайнятості розпочи-
нає професійну підготовку майбутніх 
водіїв трамвая, а ви її продовжуєте вже 

на місці подальшої роботи?
– Саме так. Ось нещодавно, якраз піс-

ля такого професійного перенавчання, 
до нас прийшло подружжя – Володимир 
і Наталія Чабан. Вони не тільки разом по 
життю, а разом училися на цих курсах, 
разом здавали іспити, а нині разом пра-
цюють, щоправда, на різних маршрутах.

– Чи багато з ваших водіїв пройшло 
таке перенавчання за допомогою місь-
кого центру зайнятості?

– Практично всі, навіть я свого часу 
вчилася на таких курсах, аби отримати 
право керування трамваєм. Окремого 
навчального закладу з підготовки ваго-
новодів у нашому місті немає, тому наша 
співпраця з перенавчання фахівців з 
міським центром зайнятості давня й три-
ває на постійній основі.

За свою роботу наші люди тримають-
ся міцно, оскільки навзамін чесної та 
безаварійної праці отримують не лише 
повний соцпакет, а й пільги при вихо-
ді на пенсію. І все це, виходить, завдяки 
міському центру зайнятості, де й дають 
старт кар’єрі вагоноводів.

g Власна справа

Як творчість перевести в цифри
Немає нездійсненних мрій. Про це тепер добре знає  Костянтин 
Лавреньов. Чоловік давно мріяв про власну танцювальну школу, 
але ніколи не думав, що це реально. Сьогодні він уже входить у 
роль засновника школи-студії бального танцю.

– Школа починає своє життя, – роз-
повідає Костянтин Лавреньов. – Якщо 
говорити коротко, то це студія, де займа-
ються танцями люди різного віку – від 
п’ятилітніх дітей до дорослих. Поки що 
ставимо межу в 45 років, але вона не оста-
точна. Будемо працювати в декількох на-
прямках – з тими, хто тільки відкривати-
ме для себе світ танців, пропонуватимемо 
і дорослим зв’язати себе з цим світом, 
також працюватимемо з дорослими, які 
вже мали справу з хореографією.

Залишившись без роботи, Костянтин 
Олексійович звернувся до міського цен-
тру зайнятості. Там, з-поміж іншого, за-
пропонували спробувати відкрити влас-
ну справу. Давня мрія, здійснення якої в 

реальному житті здавалося примарним, 
запалахкотіла з новою силою…

– Мою ідею в центрі активно підтрима-
ли. Мабуть, без такої підтримки навряд 
чи зважився б на такий крок. Мені запро-
понували реалізувати свою ідею та зайня-
тися підприємницькою діяльністю. Га-
даю, підприємці, як правило, займаються 
більш конкретними, прагматичними ре-
чами, а тут – творчість… І це не так час-
то буває в наш час, щоб підприємницька 
діяльність співвідносилася з творчістю. 
Спеціаліст з підприємницької діяльності 
безробітних міського центру зайнятості 
Ірина Бітко зорієнтувала, як правильно 
втілювати цю мрію в реальність. Прой-
шов курси, вислухав конкретні поради, 

розробив бізнес-
план, щоб бачи-
ти картину на 
конкретних роз-
рахунках. Для 
себе я навіть від-
крив, що можна 
творчість перевести на мову цифр, ста-
тистики й завести таблицю. Словом, на 
сходинках до реалізації мрії мені в місь-
кому центрі зайнятості дуже посприяли.

Відкрити власну справу – штука непро-
ста, але якщо є досвід і гідні ідеї, то чому б 
ні. Головне, вважає мій співрозмовник, – 
реально оцінити свої можливості та мати 
підтримку фахівців, адже на сьогодні 
міський центр зайнятості – єдина устано-
ва, яка надає матеріальну  підтримку під-
приємцям-початківцям з числа безробіт-
них. Сьогодні, заклопотаний своїм новим 
проектом, Костянтин Олексійович сміли-
во й оптимістично дивиться вперед.

g Коментар роботодавця

нехтувати  
можливостями?  
Це нерозумно

– Я можу оцінити ро-
боту центру як роботода-
вець. Треба сказати, що 
там працюють справжні 
професіонали. Вони і під-
беруть персонал, і зате-
лефонують за наявності 
цікавих кандидатур. На-
віть намагаються допо-
могти в тому разі, якщо 
в нових кадрах є потре-
ба, але немає економіч-
них можливостей на це, 
– розпочинає директор 
ТОВ «Ватерлайн» і засно-
вник мережі магазинів 
сантехніки «Буль-буль» 
Тетяна Темченко. 

Тим, хто нині шукає 
роботу, Тетяна радить не 
думати про щось гран-
діозне одразу, а спро-
бувати стати зіркою тут 
і зараз. Вона, до речі, 
є членом Криворізької 
галузевої ради з питань 
розвитку підприємни-
цтва, громадської ради 
Південної міжрайонної 
державної податкової 
інспекції у Кривому Розі, 
а також входить до  по-
стійної комісії з питань 
одноразової виплати 
допомоги по безробіттю 
для організації підпри-
ємницької діяльності та 
надання дотацій робото-
давцям. 

– Чимало керівників 
підприємств воліли б 
розширювати виробни-
цтво та збільшувати штат 
працівників, але іноді їх 
стримує елементарний 
брак коштів. Тому деда-
лі більше роботодавців, 
активно співпрацюючи 
зі службою зайнятості, 
охоче користуються та-
ким видом послуг, як 
надання дотацій робото-
давцям на створення до-
даткових робочих місць 
для працевлаштування 
безробітних. Вигода оче-
видна – на новостворе-
ному дотаційному місці 
підприємство рік за-
ощаджує на оплаті праці 
такого співробітника. 
Завдяки цьому через рік 
ми отримуємо хороших 
фахівців, зокрема мо-
лодих. Молоді теж важ-
ливо знайти своє перше 
робоче місце. Сьогодні 
в нас працюють фахівці, 
які починали свою ді-
яльність на дотаційних 
умовах, а зараз це вже 
серйозні помічники в ро-
боті. Був такий випадок. 
Зателефонували з цен-

тру: у нас є чудовий фа-
хівець, з хорошими люд-
ськими якостями, але 
інвалід. Ми засумнівали-
ся: люди з обмеженими 
можливостями в нас уже 
працювали тоді, а еко-
номічних підстав брати 
ще одного співробітника 
не було. Але дівчина ця 
так хотіла працювати, 
настільки якісно вона і 
зараз веде свою діяль-
ність, влилася в колек-
тив, своєю самовідда-
ністю просто переконала 
всіх. Нині в команді її всі 
поважають і люблять. 
Дотації на створення 
робочого місця – це уні-
кальна можливість, але, 
на жаль, далеко не всі 
підприємці нині вияв-
ляють бажання нею ско-
ристатися. Інший аспект 
діяльності центру – за-
лучення безробітних до 
підприємницької діяль-
ності шляхом здійснен-
ня одноразової виплати 
допомоги по безробіттю. 
Чому люди не починають 
свою підприємницьку 
діяльність? Потрібен 
ресурс. Інше питання – 
гідна ідея та її реалізація. 
Тут центр зайнятості дає 
карт-бланш і навігацій-
ну карту. Фахівці центру 
навчають певним ас-
пектам – фінансовим, 
юридичним, допома-
гають скласти бізнес-
план та дають експертні 
рекомендації. Пригадую 
емоції хлопця, який по-
трапив під скорочення 
і отримав таку можли-
вість. Під час засідання 
комісії він сказав: «Ні-
коли не думав, що дер-
жава може отак взяти і 
допомогти». Його емоції 
переповнювали. Зрозу-
міло, що це складно, але 
це можливість, якою не-
розумно нехтувати.

g Цифри та факти
Серед 660,2 тисячі жителів міста майже 210 

тисяч зайняті в економіці, у тому числі близько 
30 тисяч працюють на гірничодобувних підприєм-
ствах, близько 33 тисяч – на ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг».
Ситуація на ринку праці міста залишається 

стабільною. Минулого місяця рівень зареєстрова-
ного безробіття склав 1,07 відсотка.
Середній розмір допомоги по безробіттю в 

цьому  році, порівняно з минулим, суттєво зріс. У 
липні він становив 1397 гривень (у липні 2011 року 
– 1095 грн.)
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Віддача від дачі

g Мастер-класс

Бумажные пакетики  
для семян
Собственные семена - это просто, 
удобно и надежно. При соблюде-
нии несложных правил сбора они 
нередко всходят лучше покупных. Второй важный 
момент - правильное хранение. и вот тут пригодятся 
маленькие хитрости из опыта садоводов со стажем.

Чтобы получить хоро-
ший урожай томатов, 
надо правильно вы-
брать семена и подго-
товить почву к посеву.

Критерии отбора
Семена томатов, предназна-

ченные для посева, должны: 
• быть чистосортными (т.е., 

соответствовать виду и сор-
ту), без примесей;

• обладать высокой (более 
85%) дружной (одновремен-
ной) всхожестью.

Способность к ней хорошие 
семена сохраняют 5-7 лет, а 
при оптимальном хранении 
(температура 14-16°C, влаж-
ность не более 75 %) – 10-11.

Всхожесть зависит от раз-
мера семян, плотности, зре-
лости, а также места их фор-
мирования на растении и 
наследственных качеств эк-
земпляра.
Отбраковка

Для посева следует использо-
вать не все семена, а только са-
мые жизнеспособные. Слабые 
обязательно удаляйте: тщатель-
но осматривайте каждое и от-
кладывайте все травмирован-
ные, со следами заболеваний, 
нетипичного цвета.

Можно отбраковывать се-
мена и другим способом. При-
готовьте 1 – 1,5%-ный раствор 
поваренной соли комнатной 
температуры. Поместите в него 
семена и тщательно их переме-
шайте. Через несколько минут 
все здоровые опустяться на 
дно, а непригодные всплывут 
на поверхность – их надо будет 
слить вместе с раствором. Ка-
чественные семена промойте 
водой и как следует просушите.

Обеззараживание
Томаты подвержены таким 

инфекциям, как серая гниль, 
фитофтороз, септория. Поэто-
му перед посевом семена нуж-
но не только обработать пи-
тательными веществами, но и 
обязательно провести их обез-
зараживание. Для этого можно:

• выдержать семена в 1%-
ном растворе марганцовки 20-
25 минут, а затем промыть чи-
стой водой;

• выдержать в течение 1 часа 
в закрытой банке с раствором 
мезги чеснока (толченый не-

очищенный чеснок), затем про-
мыть и просушить;

• в 1 л воды добавить 20 г 
золы, настоять двое суток и на 
4-6 часов положить в раствор 
семена; затем промыть и про-
сушить;

• выдержать в течение 2 
часов в 0,2%-ном растворе 
фитофлавина (прекрасное 
средство профилактики бак-
териальных болезней).

Намачивание
Предпосевное намачивание 

обеспечит быстрые дружные 
всходы. Для этого используют 
по выбору препараты (на 100 
мл воды): гетероауксин – 5 мг; 
ивин – 1 мг; гумат натрия – 15-
20 мг; оксигумат натрия – 2 мг; 
циркон – 2 капли; тиамин (ви-
тамин В1) – 10 мг.

Эти препараты не только ре-
гулируют рост и способствуют 
хорошей всхожести семян, но 
и делают их более устойчивы-
ми. Обработка занимает 6-8 
часов, температура воды – 18-
20°C. Обратите внимание, что 
использовать можно только 
свежий раствор.

После обработки семена или 
сразу сеют, или высушива-
ют. Но дольше 24 часов обра-
ботанный материал хранить 
нельзя – он испортится.

Чтобы увеличить всхожесть 
семян, их также замачивают в 
воде (без обработки) при тем-
пературе 16-25°C и выдержи-
вают в течение суток.

Семена взойдут быстрее, 
если перед посадкой их пред-
варительно прорастить при 
температуре 20-25°C. В домаш-
них условиях для этого можно 
использовать блюдце, пласт-
массовую коробочку или пла-
стиковый контейнер.

итак, на дно емкости по-
ложите белую бумажную 
салфетку, смочите ее водой, 
удалите излишки влаги. Поме-
стите на салфетку семена, рав-
номерно распределив их по 
поверхности ткани, закройте 
емкость крышкой или блюд-
цем, чтобы семена не пересох-
ли. Когда хотя бы у половины 
семян образуются проростки, 
проращивание можно считать 
законченным.

Высевать пророщенные 
семена следует очень осто-
рожно, чтобы не повредить 
проростки (причем чем они 
больше, тем труднее высажи-
вать семена). Семечко счи-
тают пророщенным, то есть 
полностью готовым к посеву, 
если длина проростка равна 
длине самого семени.

Яблучний оцет дуже 
корисний для здоров’я. 
В ньому міститься ве-
лика кількість калію. А 
це важливий мікроеле-
мент, необхідний для 
нормальної життєді-
яльності клітин. Осо-
бливо корисний він для 
нервової системи. За 
допомогою яблучного 
оцту можна позбутися 
зайвої ваги, відновити 
сили, а також поліпши-
ти роботу травної сис-
теми. Але це стосується 
саме натурального не-
рафінованого яблучно-
го оцту.

Про цілющі власти-
вості яблучного оцту 
вже неодноразово  роз-
повідалось. Нині ж піде 
мова про те, як його 
приготувати в домаш-
ніх умовах.

1 Переспілі плоди або 
падалицю (головне, 

щоб вони були виро-
щені без підживлення 
дерев хімічними до-
бривами, не оброблені 

шкідливими хіміката-
ми) помити, порізати 
якомога дрібніше або 
розчавити.

Перекласти в ема-
льовану каструлю із 
широким дном, залити 
гарячою водою (65-70 
градусів). На 1 кг со-
лодких яблук додати  
50 г цукру, кислих – 100 
г. Вода повинна бути 
вище рівня яблук на 
3-4 см. Посудину поста-
вити в тепле місце, але 
не на сонце. Треба час-
то перемішувати масу, 
щоб вона не підсихала 
зверху.

За 2 тижні рідину 
процідити через марлю, 
складену в 2-3 шари, пе-
релити у великі банки 
для бродіння. Краще не 
доливати до верху 5-7 
см. Нехай постоїть ще 2 
тижні.

Не збовтуючи, гото-
вий оцет треба перели-
ти в пляшки, не доли-
ваючи до самого краю. 
Осад процідити через 

щільну тканину. Пляш-
ки закупорити. За по-
треби тривалого 
зберігання ба-
жано залити 
пробки пара-
фіном. Збері-
гати в тем-
ному місці 
при темпера-
турі від 4 до 
20°С.

2Яблука вими-
ти, видалити гнилі 

й червиві місця, роз-
чавити або натерти на 
крупній тертці (шкір-
ку й серцевину теж ви-
користовують). Сиру 
кашку залити теплою 
кип’яченою водою (1:1, 
тобто на кілограм каш-
ки літр води), на кож-
ний літр додати 100 г 
меду або цукру, а також 
(для прискорення шу-
мування) по 10 г хліб-
них дріжджів і 20 г су-
хого чорного хліба.

Посудину із суміш-
шю, що утворилася, 
зберігати відкритою за 
температури 20-30°С. 
Вона має бути виго-
товлена зі скла, дерева 
або емальованої глини. 
Зберігати її в темному 
місці, тому що сонячне 

світло перешкоджає 
бродінню.

У теплі треба тримати 
10 днів, кашку помішу-
вати дерев’яною лож-
кою 2-3 рази на день, 
потім відцідити рідину 
через марлю і перелити 
в посудину з широкою 
шийкою.

На кожний літр знову 
додати 50-100 г меду або 
цукру, добре переміша-
ти. Посудину закрити 
марлею і зберігати в 
теплі для продовження 
процесу бродіння.

Коли рідина «заспо-
коїться» і посвітліє, 
оцет готовий. Бродіння 
триває приблизно 40-60 
днів. Готовий оцет роз-
лити у пляшки, філь-
труючи через марлю, і 
зберігати в прохолодно-
му місці.

g Варто спробувати

Падалицю - на оцет
цьогоріч добре вродили яблука. І якщо 
плоди середньо – і пізньостиглих сортів 
ще міцно сидять на гілках, наливаючись 
соками, то папірівки-спасівки вже ря-
сно встеляють землю. на сік такі яблука 
не годяться. А от на оцет — якраз.

Как отобрать  
семена томатов

Мешочкиизоляторы, с помощью 
которых можно сохранить первые, 
самые лучшие семена, придумал в 
90е годы профессор Анатолий Ва
сильевич Крючков, чтобы при вы
ведении сортов оградить цветки 
растений«родителей» от «несанкцио
нированного» опыления. Делаются они 
из лутрасила, поскольку тогда соцветие 
не перегревается, как в бумажных, и 
не замокает, как в марлевых. Такие 
мешочки будут полезны не только се
лекционерам, но и любителям.

Менее «летучие» семена можно со
бирать сразу в подписанные бумаж
ные пакетикиконвертики, которые 
потом будут храниться в коробочке 
или холодильнике до момента посе
ва. Бумажные пакетики легко сделать 
самому из имеющейся под рукой бу

маги средней плотности:
1. Закладываем на листе бумаги 

край и сложенный кусок отрезаем с 
небольшим запасом;

2. Загибаем запас и повторно заги-
баем уже сложенные слои;

3. Делаем боковые «носики» – го-
тово!

Если семена были собраны  в дру
гую тару, имеет смысл при первой 
возможности сделать бумажные па
кетики и пересыпать в них собранное 
богатство. 

Ну, а после, тогда, как семена со
браны, останется только разобрать 
их на требующие стратификации или 
нет и распределить по срокам посева: 
в начале зимы или в конце зимы со 
стратификацией либо зимойвесной 
без стратификации.

За матеріалами Інтернет-видань.
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g Аномалія

Чому зрослися 
плоди?
Подібне явище зро-
щених плодів, хоч і не 
зовсім звичайне, але й 
не таке вже рідкісне. 

Виникає ця аномалія на са-
мому початку росту плодів 
або, що буває навіть частіше, 
квіток. Найбільш ймовірно 
таке зрощення у сортів з ком-
пактною будовою суцвіття, 
де квіти більш зближені, ніж 
у «пухких» суцвіттях. У та-
ких суцвіттях деякі плоди у 
міру зростання виявляються 
впритул один до одного і мо-
жуть навіть зростися.

Зрощення ж квіток зазви-
чай пов'язане з порушеннями 
в будові і розвитку суцвіття 
ще в той час, коли воно пере-
бувало у зародковому вигля-
ді всередині нирки. Причина 
цього криється в несприят-
ливих умовах у період фор-
мування квіткових зачатків 
(друга половина літа) і в ран-
ньовесняний період, коли за-
чатки квіток збільшуються в 
розмірі спочатку усередині 
нирки, а потім і поза нею.
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g Варто спробувати

Життя як життя 

–Вам кого? – обвела погля-
дом прибульця дівчина.

– Тебе, Мариночко, 
тебе, моя люба доню. Це 

– тобі, – вручив квіточки, проти-
скуючись у передпокій.

– Яка доня, що ви верзете?
– Рідна доня, – посміхнувся 

чолов’яга. – Хоч твоя мати, пев-
но, розповідала про мене, що я 
льотчик там або космонавт чи, 
скажімо, моряк далекого плаван-
ня, який загинув у темних водах. 
А я не тільки живий, а й страшен-
но скучив за своєю кровиночкою, 
яка носить моє ім’я.

– Зачекайте, – нахмурила чоло 
Марина. – Щось нічого не розу-
мію. Хто ви в біса такий і що вам 
тут треба? І взагалі – не до вас 
мені зараз, я свого хлопця чекаю.

– Отже, вже й хлопець є, для 
якого готуєш щось смачненьке, 
– він потягнув носом у бік кухні, 
звідки квартирою розносились 
апетитні запахи. – Дивись, аби не 
пригоріло.

– Ой, лишенько, у мене ж па-
тельня на вогні, – схаменулася 
Маринка.

Між тим, чолов’яга по-
господарськи озирнувся навколо, 
увійшов до вітальні, придивився 
до фотографій на стінах і, не знай-
шовши себе посеред сфотографо-
ваних, невдоволено хмикнув. За 
цим зайняттям його застала Ма-
рина, що встигла зняти фартух, 
лишившись у домашньому халаті.

– Жениха свого чекаєш? – не 
дав їй і слова вимовити відві дувач. 
– Це добре, заразом і познайоми-
мось. Він же, гадаю, хлопець сер-
йозний? Як його звуть?

– Серйозний, – розгублено від-
повіла дівчина. – Микола.

– А як серйозний, то Миколі 
на одруження потрібне батьків-
ське благословення. Я – якраз твій 
батько.

– Давайте ще раз і за порядком. 
Ви хто й що вам тут треба?

– Кажу ж тобі, я – твій батько, 
В’ячеслав Кирилович. Ти ж Мари-
на В’ячеславівна, чи не так?

– Так, – ніяк не могла зібра-
ти думки до купи та, розгу-
блена несподіваним візитом. – 
В’ячеславівна.

– От бачиш, як добре, що ми з 

тобою порозумілися. До речі, а де 
мама Оля? Ну мати твоя – де?

– На дачі, картоплю сапає. 
Може, там і заночує, аби зранку 
по холодку закінчити, а може, по-
вернеться надвечір, якщо встигне 
на останню електричку.

– То воно й краще, що ми самі з 
тобою побалакаємо, а там і мама 
Оля приїде, – просторо розкинув-
ся в зручному кріслі. – З нею тоді 
продовжимо. А справа в мене ось 
яка – буду я у вас тут жити. Себ-
то, не у вас, а в нас, бо це ж наша 
спільна з Ольгою квартира, яку 
ми колись давно разом отрима-
ли. А що потім розійшлися – так 
життя склалося, нічого не поро-
биш, якщо не судилося разом. На-
томість право на квартиру в мене 
є, окрім того, я ж аліменти на тебе 
платив, коли, звісно, було з чого 
платити. Тож, вважай, ти виросла 
завдяки моїй допомозі й нині пе-
ретворилася на справжню красу-
ню. Не здивуюсь, коли мама Оля 
тобі про це нічого не розказувала, 
бо розсталися ми тоді не надто 
гарно. То давно було, а що було – 
те загуло. Як бачиш, я вже немоло-

дий, потребую сторонньої допо-
моги. Ти – моя законна донька, я 
– твій законний батько. І як я тебе 
доглядав раніше, коли ти була ди-
тиною, так і ти мене повин на до-
глядати зараз, на старість. Так 
велить закон. Я спеціально ціка-
вився в одного свого знайомого, 
який чотири рази сидів, і одного 
разу навіть за розтрату державних 
коштів. Тож він усі закони знає, а 
закон, як сама розумієш, є закон. 
І нікому не дозволяється його по-
рушувати, інакше, – підморгнув 
Марині, – наслідки можуть бути 
дуже неприємні. Але навіщо нам 
домішувати якісь там суди в суто 
сімейну справу?

– Нічого мені мати про моряка 
або космонавта не казала, – при-
сіла Марина на краєчок дивана. – 
Ось про льотчика – так, точніше 

про льотчика-трубольотчика було. 
Казала, що батько нас покинув і пі-
шов у трубольоти, як їх тоді нази-
вали. По-нашому – у бомжі.

– Нехай у бомжі, – легко пого-
дився прийшлий. – Але це справу 
не міняє й закон на моєму боці, 
хоч як.

Подальшу розмову обірвав 
дзвінок у двері.

– Відкривай, доню. Це, певно, 
твій любчик. Негоже парубка за 
порогом тримати.

За кілька митей у кімнату трохи 
боком утиснувся Микола – кре-
мезний і високий, з пляшкою в 
руці.

– Ось і компаньйон прибув, – 
радісно сплеснув руками татусь. 
– Закуску Маринка вже приготу-
вала, а тут і пляшечка знайшлася.

– Марино, це – хто? – повер-
нув голову хлопець до дівчини, не 
звертаючи уваги на кріслодавця.

– Твердить, що мій батько, – 
приречено відповіла та. – Каже, 
що відтепер буде в нас жити і я 
мушу його доглядати на старість.

– Цікава річ, – потер Микола 
перенісся вільною рукою. – Ти ві-

зьми пляшку й кинь до холодиль-
ника, а ми тут з твоїм раптово зна-
йденим родичем побалакаємо.

– Йди, доню, чоловікам дійсно 
треба по-чоловічому розібратися, 
– погодився татусь. І, коли та піш-
ла, зло додав парубку: – Ти, юначе, 
мене краще не нервуй, а то бачу, 
що сили в тебе вдосталь, сподіва-
юсь, що й розуму Бог відповідно 
відміряв.

– Не переймайся за мене, скіль-
ки треба, стільки й відміряв. До-
сить того, аби зрозуміти, що ти за-
раз звідси вилетиш, як корок з-під 
шампанського.

– А ти, юначе, тут хто такий? – 
не злякався новоявлений татко. 
– Ти тут ніхто й звати тебе ніяк. 
Не сумніваюся, що дуру в тебе ви-
стачить мене викинути десь дале-
ко за двері, так, що впаду й силь-
но-сильно вдарюся. Мо, навіть 
голівонькою об щось гостреньке. 
Не на смерть, звісно, але відчут-
но, з кров’ю з розсіченої голови. І 
що, гадаєш, я після цього зроблю? 
Правильна відповідь – побіжу од-
разу до лікарні, де з мене знімуть 
побої, і там же накатаю заяву до 
міліції про побиття. Довго їм тебе 
шукати не доведеться – бо ось ти, 
красунчику. Тільки – поміркуй – 
чи потрібні тобі такі складнощі, 
а ще більше – чи потрібен такий 
клопіт Марині, щоб тобі потім пе-
редачі до буцегарні носити років 
із п’ять.

Помовчав хвилинку, насоло-
джуючись досягнутим ефектом, і 
додав:

– Уже бачу роботу мозку, бачу, 
що пішла думка. Бо дійсно, це 
наша суто сімейна справа, в яку 
тобі, Миколо, ліпше не втруча-
тись.

– Тільки-но мати по мобілці з 
дачі телефонувала, – рвучко ввій-
шла до вітальні Марина. – Я їй 
розповіла про цю ситуацію. Каже, 
що примчить за найпершої наго-
ди, не очікуючи навіть електрич-
ки. Невдовзі буде.

– Вона завжди прудкою була, – 
якось різко змінився не на краще 
в обличчі неочікуваний візитер. – 
То я піду трохи подихаю на вули-
ці, а за годину-півтори повернуся.

… Повернувся він за годину з 
явним запашком чогось непри-
ємного, але дуже міцного. Мовчки 
зайшов до вітальні, розташувався 
в уже знайомому кріслі та ввім-
кнув телевізор. Микола запитли-
во глянув на Марину – мовляв, як 
бути? Та лишень зітхнула й щіль-
но причинила двері до кімнати.

За півгодини після цього 
з’явилась мама Оля – зосередже-
на і внутрішньо цілеспрямована. 
Поцікавилась тільки: «Де він?» – 
отримавши навзамін кивок у бік 
кімнати. Озирнулась, схопила за-
бутий з весни доньчин півчобіток 
і стрімко ввійшла до вітальні, зно-
ву ж таки щільно причинивши за 
собою двері. Спочатку було тихо, 
а потім стали лунати такі звуки, 
ніби хтось чимось важким із си-
лою килим вибиває. Новоявлений 
татусь вилетів з кімнати, а навздо-
гін за ним і мама Оля, осипаючи 
його градом ударів тим самим пів-
чобітком і намагаючись влучити 
по лисині.

– Мені життя зіпсував, а тепер 
прийшов і дітям його псувати! – 

несамовито волала жінка, вкла-
даючи в кожен удар усю материн-
ську ненависть до знахабнілого 
прибульця. – Ось тобі квартира, 
ось тобі на старість, ось тобі алі-
менти, ось тобі, трубольоте не-
щасний! – щоразу періщачи го-
стрим підбором того по макітрі…

***
– Вечірнє засідання оголошую 

відкритим, – звично пожартував 
отаман Костя Кривий, притулив-
шись до витертої стінки теплової 
камери. – На порядку денному 
маємо кілька питань. Перше й го-
ловне: чому Славко-Золотоноша 
тут, коли має бути в зовсім іншо-
му місці? Доповідай, панство тебе 
уважно слухає. Особливо зупи-
нись на тому, з яких причин чу-
дово розроблена особисто мною 
операція провалилася?

– Спочатку все було нічого, – 
понуро підвівся плюгавенький 
Славко, більш відомий у цих колах 
як Золотоноша через свою схиль-
ність до потрійного одеколону 
саме Золотоноської парфумерної 
фабрики. – Я походив навколо бу-
динку, придивився, а тільки після 
пішов у квартиру.

– І що ж сталося? – зацікавлено 
потер Костя чорну пов’язку на лі-
вому оці, через яку й отримав своє 
прізвисько. – Чого повернувся та-
кий побитий, ніби тобі два мордо-
вороти писок начистили?

– Три.
– Що три?
– Три мордовороти, дебелі такі. 

Я й слова до пуття вимовити не 
встиг, а вони як почали мене гам-
селити, що ледь живим вибрався 
звідти.

– Чого б це раптом? – здивував-
ся кривий отаман.

– А в них у під’їзді хтось бата-
реї поцупив, тож окропом чи не 
всі квартири залило. Вони чомусь 
вирішили, що то був я, бо, мовляв, 
пика в мене ненадійна, «цеглини 
просить».

– Ну про пику – то вони вірно 
помітили. Але то дрібниці, давай 
по справі. Я ж тебе проконсульту-
вав як годиться і провів усю мето-
дологічну підготовку.

– А немає ніякої справи – не 
живе в тій квартирі ні моя колиш-
ня дружина, ні донька. Давно ку-
дись з’їхали, а квартиру тим грубі-
янам продали. І де тепер ту рідню 
шукати – бозна, мо, навіть не в на-
шому місті, а десь в іншому.

– Отже, перший млинець вий-
шов глевким, – сумно видихнув 
отаман. – Шкода, а така чудова 
була ідея заселити тебе до доньки, 
а там ще пару-трійко хлопців під-
селити, щоб вижити зайву рідню, 
отримавши натомість усю квар-
тиру. Ми б швиденько влаштува-
ли їм «веселе» життя, що самі б 
утекли світ за очі. Але цього разу 
не вийшло, а що не брешеш – то 
синці й забиття на тобі, Золотоно-
шо, цьому підтвердження.

Помовчав мить і, обвівши по-
глядом бомжівське зібрання душ 
на п'ятнадцять, продовжив:

– Ну ж бо, панове, згадуйте, в 
кого ще є рідня з квартирами з 
того, минулого життя? Бо цю тему 
ми просто так не лишимо, над-
то спокусливий шматок можна 
отримати…

глевкий млинець 
Марині лишилось досмажити тільки кілька шматоч-
ків рибки, вже й олію розлила по пательні, як у двері 
пролунав дзвінок. «Щось Миколка нині ранувато», – 
майнуло в її голові, коли відчиняла двері. та замість 
жениха на порозі стояв якийсь плюгавенький лисува-
тий чоловічок з куцим букетиком у руках.

Е. МІСцЕВий.
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Без хвороб

g Варто знати

І смакують боби, і лікують боби
Серед усіх рослинних продуктів бобові 
вважаються незаперечними лідерами 
за вмістом білка. З бобових можна при-
готувати безліч смачних страв, які пре-
красно замінять м’ясо. До того ж боби 
і всі стручкові вважаються чудовим 
профілактичним і лікувальним засо-
бом проти багатьох недуг. 

Квасоля
Стручкова квасоля 

від звичайної відрізня-
ється тим, що містить 
глюкокінін. Ця складо-
ва дуже схожа на інсу-
лін і позитивно впливає 
на обмін цукру у крові. 
Саме тому квасолю ре-
комендують діабети-
кам. Окрім того, в ква-
солі містяться важливі 
для організму амінокис-
лоти, а також каротин і 
вітамін С.

Неповна склянка ква-
солі на день знижує рі-

вень холестерину в кро-
ві на 12%. А в народній 
медицині відвари сухих 
стручків квасолі вико-
ристовують при рев-
матизмі, підвищеному 
тиску, запорах, при за-
хворюваннях нирок, 
шкіри і як сечогінний 
засіб.

Горох
Зелений горошок чу-

довий засіб для поліп-
шення роботи травної 
системи і зняття напру-
ги. В горосі міститься 
багато мікроелементів, 
мінеральних речовин 
(кальцій, фосфор, маг-
ній і калій) і вітамінів. 
Завдяки калію зелений 
горошок має сечогінні 
та жовчогінні власти-
вості, тому його реко-
мендують вживати при 
захворюваннях печінки 
і серця.

Також у горосі міс-

тяться вітаміни А і С, 
фолієва кислота, залі-
зо і йод, які є чудовою 
профілактикою атеро-
склерозу, ожиріння та 
захворювання щито-
видної залози. А такі 
цінні речовини як меті-
онін, холін та лецетин, 
які теж є у горосі, спри-
яють нормалізації жи-
рового обміну.

Біб
Біб особливо багатий 

на рослинний білок, 
більша частина якого 
добре засвоюється ор-
ганізмом. У ньому є ві-
таміни групи В, вітамін 
А, крохмаль, цукор, 
пектинові речовини. 
Біб слід вживати для 
підтримки нормально-
го рівня холестерину в 
крові, функції статевих 
залоз, наднирників та 
гіпофіза.

У народній медицині 
насіння бобу викорис-
товують для підвищен-
ня чоловічої потенції. 
Біб смачний і ситний. 
За вмістом білка він 
перевищує зелений 
горошок, а за рівнем 
енергетичної цінності 

випереджає карто-
плю і капусту.

Соя 
Соя є профі-

лактикою різних 
н о в о у т в о р е н ь 

(грудей, яєчників, мат-
ки), пов’язаних із гор-
мональною діяльніс-
тю організму, оскільки 
містить ізофлавони. До 
складу сої входять віта-
міни групи В і С, важ-
ливі мікроелементи, 

мінеральні речовини  
й антиоксиданти, які 

захищають організм 
від шкідливого впливу 
вільних радикалів.

Сочевиця 
Хочете зняти напру-

гу, нервове та фізичне 
виснаження, виклика-
ні втомою? Приготуйте 
смачну страву із зерен 
сочевиці  –  сили від-
новляться, а організм 
збагатиться енергією. 
Сочевиця сприяє зни-
женню рівня холесте-
рину й цукру в крові, 
запобігає появі новоут-
ворень у кишечнику.

Сочевиця, як і інші 
бобові, містить білок, 
крохмаль і вітаміни 
групи В. Також вона 
вважається джерелом 
заліза, цинку і кальцію. 
Але у сочевиці містить-
ся і фітинова кислота, 
яка ускладнює засвоєн-
ня цих мінералів. Тому, 
вживаючи сочевицю, 
доповніть свій раціон 
продуктами, багатими 
на вітамін С.

Чи передбачено в рамках  
модернізації охорони здоров’я  
збільшення заробітної пла-
ти для працівників Центрів 
первинної медико-санітарної 
області?

На Дніпропетровщині відповідно до Поста-
нови КМУ України №209 зросла заробітна плата 
медичних працівників Центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги за рахунок виплат 
за обсяги виконаної роботи. Наразі підвищену 
заробітну плату отримують у 52 Центрах Дні-
пропетровської області, що складає 98,1% від 
загальної кількості. Середній розмір надбавки 
лікаря первинної ланки складає від 400 грн. до 
1725 грн. Таким чином заробітна плата лікаря 
коливається від 1815 грн. до 6472 грн., а ме-
дичної сестри – від 1507 грн. до 3079 грн.

Окрім цього, лікарі загальної практики-сі-
мейної медицини отримують щомісячні гро-
шові надбавки в рамках програми «місцевих 
стимулів», що реалізуються в усіх містах та ра-
йонах Дніпропетровщини.

є ПИТАННя ЩОДО 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОхОРОНИ 
ЗДОРОВ’я? ЗВЕРТАйТЕСя!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  
охорони здоров’я 
Дніпропетровської облдержадміністрації:

0-800-50-72-50

g Знадобиться

Спробуйте  
впоратися самостійно
Коли стороннє тіло потрапило у вухо і його 

видно зовні, то можна спробувати витягнути 
його пінцетом, в іншому разі треба негайно 
звернутися до лікаря.
Коли у вухо потрапила комаха, то потерпілого 

треба покласти на бік і влити у вухо 3-4 краплі піді-
грітої олії, через кілька хвилин повернути його на 
другий бік. Разом з олією комаха вийде з вуха.
Коли стороннє тіло потрапило в око, тре-

ба налити у невеличку посудину розчин чаю і 
спробувати промити його. А коли це щось го-
стре (пил скла, металу), то слід негайно зверну-
тися до лікаря.
Щоб вийняти скабку, треба змазати палець 

одеколоном чи горілкою, прожарити на вогні 
голку, а потім обережно видалити скабку, вида-
вити з ранки кров, змазати йодом і, якщо рана 
велика, накласти стерильну пов’язку.
При потраплянні крихт або рідини (чай, 

молоко тощо) у дихальне горло можна спро-
бувати видалити їх, нагнувши тулуб потерпі-
лого вниз і вперед, постукувати його долонею 
по спині, викликаючи кашель. Якщо справи 
ускладнюються – зверніться до лікаря.

КІЛьКІСТь  
КАЛОРІй  

у 100 г продукту
Зелений   
горошок –  76 ккал 
Сочевиця   
у сухому   
вигляді –  330 ккал 
Сушений   
горох –  272 ккал 
Сушена   
квасоля –  290 ккал 
Стручкова   
квасоля –  27 ккал 
Соя –  322 ккал 
Біб –  66 ккал

У бобі міститься 
майже стільки ж 
кальцію, що й у молоці.
Бобові під час росту ви-
робляють багато азоту і 
збагачують ним грунт.
Діабетики, які вжива-
ють бобові культури, по-
требують значно меншої 
кількості інсуліну.
Зерна бобових є профі-
лактичним засобом роз-
витку раку товстої кишки.
Бобові вважаються лі-
дером за вмістом білка, 
проте жоден із їх різно-
видів не забезпечує ор-
ганізм усіма необхідними 
йому амінокислотами. 
Тому для приготування 
корисних страв викорис-
товуйте бобові в поєднан-
ні з іншими продуктами: 
яйцями, молоком, зерна-
ми злаків, кукурудзою.

g До часу

Груші  
нормалізують тиск
 Свіжі груші містять багато корисних речо-
вин, які легко перетравлюються і засвоюють-
ся організмом і тому є ідеальним продуктом 
для людей будь-якого віку.
 Кремнієва та фосфорна кислоти, які міс-
тяться в грушах, корисні для мозку та нервової 
системи. Кремнієва кислота стимулює розумо-
ві здібності, сприяє зосередженню уваги, має 
позитивний вплив на шкіру, волосся та нігті.
 Завдяки вдалому поєднанню у цих пло-
дах мінеральних речовин, груші покращують 
кислотно-лужний баланс.
 Злегка підварені груші допомагають ви-
водити із організму сечову кислоту і таким 
чином є перевіреним засобом проти подагри 
та ревматизму.
 Гіпертоніки (люди, які страждають на під-
вищений кров’яний тиск), споживаючи груші, 
вже незадовго зможуть обходитися без ліків: 
потрібно раз у два тижні робити розвантажу-
вальний день  –  споживати протягом дня 
лише груші у необмеженій кількості.

g На прохання читачів

Якщо шумить у голові, потрібно чистити судини
Багато людей скаржаться на шум у голо-
ві. В окремих випадках він є наслідком 
органічних порушень вушної  раковини 
або барабанної перетинки. Але в 99 
відсотках випадків ця проблема є наслід-
ком склерозу судин головного мозку.

Стінки судин зсереди-
ни «оштукатурюються» 
відкладеннями холесте-
рину, і кров, протиску-
ючись крізь вузькі ходи, 
створює шум. Точно 
такий же шум виникає, 
якщо вода тече з крана, 
забитого відкладеннями 
солей.

Шум у голові (або ву-
хах) може супроводжу-
ватися також тим, що 
«мерзнуть» кінцівки, 
вночі терпнуть руки і 
їх доводиться постійно 
розтирати. Захворюван-
ня призводить до зни-
ження пам’яті і слуху, 
головного болю, депресії 
тощо.

Якщо ви постійно 

страждаєте від головно-
го болю, підвищеного 
тиску і шуму в голові, 
то вам треба терміново 
чистити судини. Інакше 
через деякий час ймо-
вірний інсульт.

Ну, а поки грім не вда-
рив, необхідно зайняти-
ся лікуванням і профі-
лактикою.
 Найдоступніший 

спосіб очищення судин 
такий: чайну ложку кори 
горобини залити склян-
кою води, кип’ятити на 

слабкому вогні 5 хв., на-
стоювати годину, проці-
дити.

Вживати натще за 20-
30 хв. до їди по третині 
склянки тричі на день. 
Тривалість лікування  –  
кілька тижнів.
 200 г часнику про-

пустити через м’ясо-
рубку. Висипати в бан-
ку або пляшку з темно-
го скла. Залити 200 г 96% 

харчового спирту (якщо 
спирту немає, то піді-
йде й горілка), настою-
вати в темному місці 10 
днів. Потім добре про-
фільтрувати, додати 50 
г меду і 30 г 10% спирто-
вого екстракту прополі-
су (купити в аптеці). Все 

добре змішати, настою-
вати ще 2 дні.

Вживати 3 рази на 
день натще, змішуючи з 
50 г холодного молока, 
за 20-30 хв. до їди. Трива-
лість лікування – 30 днів.

Пити ці ліки за схе-
мою: перший прийом 
одна крапля. Кожного 
наступного прийому до-
давати по краплі. До кін-
ця 5 дня кількість кра-
пель буде доведено до 15. 
Після цього, починаючи 
з 6 дня, кількість кра-
пель треба зменшувати 
на одну краплю за при-
йом, довівши до 10 дня 
до 1 краплі. Після цього 
приймати по 25 крапель 
за прийом по 30 день 
включно.
 1 скл. насіння кро-

пу заварити 2 л води, 
вкутати, настояти ніч, 
але не в термосі, а в ка-
струльці з кришкою. 

Пити по 2 ст. ложки 3 
рази на день до закін-
чення настою. Крім цьо-
го, приймати по 30 г (не 
більше!) хорошої горіл-
ки. Це очистить судини і 
позбавить від шуму.
 У рівних пропор-

ціях змішати мед, олив-
кову олію і лимонний 
сік. Вживати вранці на-
тще за 30 хв. до їди по 
1 ч. ложці. Прекрасно 
очищає судини, усуває 
головний біль, поліп-
шує загальний стан.

g Не дрібниці
Зуби будуть здорові

Щоб перевірити, чи добре ви чистите зуби, проведіть екс-
перимент: почистіть зуби, а після цього прополощіть рот сла-
беньким водним розчином йоду. Якщо після чищення зали-
шився м’який наліт, то він забарвиться у коричневий колір. 

Це означає, що в цих місцях слід ретельніше чистити зуби.
Ваші зуби завжди будуть у відмінному стані, якщо вжива-

тимете продукти, багаті кальцієм (рибу, квасолю, салат, зелену 
цибулю, петрушку, молоко, сир). Слід обмежувати споживання 
мучного, шоколаду, льодяників.

Мікрофлора порожнини рота вдень і ввечері різна. Тому 
бажано користуватися двома зубними щітками: однією – 
вранці, іншою ввечері.

Ліки ліками, а найголовніше здоровий спосіб життя. 
Будь-які трави дадуть ефект лише в тому разі, якщо їх 
вживання буде підкріплюватися серйозною роботою над 
собою. Обов’язковими є правильне харчування, фізичні 
вправи, щадне загартовування тощо.

За матеріалами вітчизняних Інтернет-видань.

g Питання- 
       відповідь
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Без хвороб

g Перші кроки в рамках пілотного проекту

Ліки для гіпертоніків  
стануть дешевшими
Не секрет: ліки в нашій країні коштують 
дуже дорого. І це ми відчуваємо, коли йде-
мо до аптеки. Хоча вітчизняні фармпрепа-
рати для лікування артеріальної гіпертонії 
за ефективністю та якістю й не поступають-
ся закордонним аналогам. І вже зараз наші 
ліки займають провідні позиції на фарма-
цевтичному ринку україни. 

Уже 1 червня поточно-
го року набула чинності 
Постанова Кабінету Міні-
стрів «Про реалізацію пі-
лотного проекту щодо за-
провадження державного 
регулювання цін на лікар-
ські засоби для лікування 
осіб з гіпертонічною хво-
робою». Його дія спрямо-
вана на зменшення смерт-
ності, особливо серед лю-
дей працездатного віку.

– Ідея проекту полягає 
не в тому, щоб перевес-
ти всіх на вітчизняні ліки, 
– наголошує головний те-
рапевт МОЗ України Ва-
силь Нетяженко (він, до 
речі, нещодавно перебував 
у Кривому Розі, точніше – 
у міській клінічній лікарні 
№ 2). – Йдеться про мож-
ливість хворого отримати 
за доступними цінами ті 
ліки, про які йдеться в по-
станові. А пацієнт вже сам 
обиратиме ліки, котрі йому 
потрібні. Згідно з планами 
уряду, граничну межу вар-
тості препаратів встанов-
люватимуть, враховуючи їх 
ціну в Польщі, Чехії, Мол-
дові або Словаччині. Одер-
жати потрібні ліки можна 
буде за рецептом, який дія-
тиме протягом місяця.

Завдяки такому держ-
проекту ціни на популяр-
ні препарати для гіперто-
ніків та сердечників суттє-
во знизяться.

Голова Державного комі-
тету з питань регуляторної 
політики та підприємни-
цтва Михайло Бродський 
вважає, що введення рефе-
рентних цін у рамках пілот-
ного проекту МОЗ поліп-
шить ситуацію. Адже в на-
шій країні зареєстровано 
16 тисяч найменувань різ-
них препаратів – при тому, 
що в багатьох країнах Євро-

пи цей перелік обмежується 
лише 5 тисячами.

За його словами, скажі-
мо, група препаратів «Ена-
лаприл» в українських ап-
теках у середньому ко-
штує 0,8 гривні за дозу, в 
Словаччині або Молдові 
– 0,5 гривні за дозу. Укра-
їнський уряд, враховуючи 
досвід інших країн, планує 
ввести референтні ціни 
поки що на найпопулярні-
ші ліки від гіпертонії – лі-
зиноприл, бісопролол, ме-
топролол, амплодипін та 
інші. Їхній пріоритет оче-
видний: нині смертність 
українців у понад 60 про-
центах випадків пов’язана 
з серцево-судинними за-
хворюваннями.

– Громадяни, котрі хворі-
ють на гіпертонію, до пер-
шого вересня цього року 
отримають медикаменти за 
зниженими цінами, тобто 
як мінімум на 20 відсотків, 
– пояснює директор кри-
ворізького КП «Фармація» 
Антон Бігдан. – І це нема-
лий плюс. А вже з першого 
вересня планується запро-
вадити механізм компен-
сації людям вартості ліків 
від гіпертонічної хвороби 

за рахунок державного та 
місцевих бюджетів. Поки 
що його немає, тому важ-
ко щось говорити. Можли-
во, ліки взагалі відпуска-
тимуться за безоплатними 
рецептами. А може, якась 
частина ліків. А решту – 
компенсуватиме держава. 
Там націнки дуже малень-
кі. Взагалі, держава взяла 
під свій контроль регулю-
вання цін на групи препа-
ратів, передбачені для лі-
кування гіпертонічної хво-
роби. Моніторинг цін жор-
сткий: проводиться що-
тижня, так само й щодо 
наявності асортименту ме-
дикаментів. Людина, яка 
звернулася за цими препа-
ратами, повинна отримати 
чітку інформацію про них. 
Чи це брендові (в основно-
му, імпортні) препарати, чи 
якісь інші. Які їй отримува-
ти – вибирати самій людині, 
на її власний розсуд. У кож-
ного є право вибору.

– В основному, очевидно, 
перевага віддаватиметься 

вітчизняному виробнику.
– Безперечно. Наші пре-

парати за цінами на поря-
док нижчі від імпортних. 
До того ж, не гірші за якіс-
тю. Вітчизняні препара-
ти з кожним роком стають 
усе кращими. Сподівати-
мемось, що в майбутньому 
вони ні в чому не будуть 
поступатись імпортним.

– Тобто лікування арте-
ріального тиску по гаман-
цю хворих на гіпертонічну 

недугу не битиме?
– У крайньому разі, ліки 

стануть значно дешевшими. 
Наші українські виробни-
ки ліків уклали з Кабінетом 
Міністрів меморандум про 
те, що вони не будуть підви-
щувати ціни на препарати 
для гіпертоніків і створять їх 
кількамісячний запас. Опто-
ві компанії теж підписали 
договір про те, що не будуть 
підвищувати націнки.

Аптеки уклали договори, 
в яких указано: націнки на 
ліки передбачено мінімаль-
ні. Встановлена межа цін, 
вище якої заборонено під-
вищувати вартість усім ап-
текам, незалежно від форм 
власності. Для таких аптек 
(приватних чи державних) 
ціна на ліки однакова. У со-
ціальних аптеках КП «Фар-
мація» взагалі ціна на ліки 
для гіпертоніків буде ниж-
ча, ніж у звичайних аптеках. 
Так само й нижчі націнки. 
Усе це робиться для того, 
щоб підняти якість жит-
тя гіпертонікам, подовжи-
ти його тривалість. І дійсно, 
глава нашої держави, уряд 
про це дбають. Звичайно, 
це перші кроки в цьому на-
прямку. Сподіватимемось, 
що в майбутньому такі кро-
ки будуть зроблені й по ін-
ших групах ліків. Особливо 
тих, які дорого коштують. 
Така моя думка. Але пере-
конаний: робитиметься все, 
щоб пересічний громадя-
нин мав право вибору.

Так, успішна реалізація 
пілотного проекту дасть 
можливість поширити цю 
ініціативу на інші групи 
лікарських засобів для лі-
кування соціально небез-
печних хвороб. А також 
заощадити кошти людей і 
зменшити державні видат-

ки під час тендерних заку-
півель. А значить, поліп-
шити забезпечення наших 
співвітчизників потрібни-
ми їм ліками.
А як у них?

Лікарське забезпечен
ня пільговиків за кордо
ном здійснюється від
повідно до рекомендацій 
ВООЗ та рішень Люблін
ської Хартії. А страте
гічним напрямком розви
тку в охороні здоров’я ви
знана максимальна орієн
тація на пацієнта. У бага
тьох країнах встановлені 
референтні ціни, у меж
ах яких держава забезпе
чує їх оплату. У разі при
значення препарату, вар
тість якого перевищує ре
ферентну ціну, різницю до
плачує сам пацієнт.

Концепція референтних 
(або відносних) цін вико
ристовується в Німеччи
ні, Польщі, Чехії, Італії, Іс
панії (у цілому, в 24 країнах 
ЄС, а також у Новій Зелан
дії та Австралії). Тут об
межили вартість компен
сації на лікарські засоби, 
що належать до однієї клі
нічної групи. Іншими сло
вами, йдеться про дуже 
схожі за дією ліки, але від 
різних виробників і, звіс
но, з різними назвами. Так, 
у Німеччині, де за допомо
гою референтних цін ре
гулюють майже полови
ну всіх продажів, ефект 
від їхнього застосування 
становить майже півто
ра мільярда євро на рік. У 
цій країні відносною ціною 
прийнято вважати серед
ню ціну препарату і поді
бних йому. При цьому ціни 
на інші препарати постій
но підвищуються.

Варто зазначити: скрізь 
референтні ціни на лікар
ські засоби, що включені до 

переліку для відшкодуван
ня, оновлюються по кілька 
разів на рік за результата
ми постійного моніторингу.

Існує в Німеччині обов’
язкова знижка, яку вироб
ники лікарських засобів на
дають на запатентова
ні препарати. Вона ста
новить шість відсотків 
відпускної ціни виробни
ка без ПДВ, котрі відшко
довуються виробника
ми безпосередньо аптекам 
чи дистриб’юторам про
тягом 10 днів. Крім того, 
для виробників ліків теж є 
обов’язкова знижка, котру 
надають аптеки, – 2,30 
євро на кожну продану упа
ковку. В Іспанії, скажімо, 
загальнонаціональна сис
тема охорони здоров’я по
криває 92 відсотки витрат 
на ліки, вартість яких від
шкодовує держава. 

Уже наступного року, як 
нещодавно проінформував 
«Урядовий кур’єр» (27 лип-
ня ц.р.), уряд планує ви-
значити нові групи пацієн-
тів, щодо яких впровадять 
системи референтних цін. 
А коли таке станеться, то 
потрібен чіткий механізм, 
якого частенько нам не ви-
стачає на практиці.

Та будьмо оптимістами, 
а особливо це стосується 
гіпертоніків. Їх в Україні, 
за статистикою, 11 мільйо-
нів. Щороку реєструється 
понад 100 тисяч хворих з 
ішемічними нападами, ін-
сультами та майже 50 ти-
сяч недужих з гострим ін-
фарктом міокарда.

У Кривому Розі в рамках 
впровадження пілотного 
проекту до реєстру отри-
мувачів ліків від гіпер-
тонічної хвороби за зни-
женими цінами вже вне-
сено 90 тисяч осіб. Три-
ває й підготовча робота до 
впровадження нових цін.

Віталій Ткачук.

g реклама

Хирургия
1. УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
(папилломы, бородавки, невусы) без рубцов.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ 
ВРОСШЕГО НОГТЯ (в/s пластины).
3. АППАРАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕДИ-
КЮР - удаление мозолей, натоптышей (без 
боли).

1. ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ НА 
ЛИЦЕ И ВЕКАХ (блефаропластика, липо-
сакция подбородка).
2. КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ УШНЫХ РАКО-
ВИН (коррекция лопоухости).
3. ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ (обрезание край-
ней плоти, уменьшение малых половых губ).

Г.  Кривой  Рог, ул. Филатова, 10.  
Тел. 64-51-53, 050-2840575, 096-732-26-85.

Для успішного впровадження пілотного проекту впродовж 
півроку буде завершено формування реєстру гіпертоніків і 
бази даних медиків – спеціалістів: терапевтів, невропато-
логів та сімейних лікарів.
Головне, що гіпертоніки, особливо соціально незахищені, 
зможуть купувати ліки за доступними цінами.

g До уваги!
Слідкуйте за артеріальним тиском
З метою профілактики й своєчасного виявлення 
гіпертонічної хвороби серед населення в місті з 
25.07.2012р. по 01.11.2012р. організоване щоденне 
вимірювання артеріального тиску в місцях масово-
го перебування людей:

Тернівський район: 
«Дім торгівлі» – вул. Адм. Го-

ловка, 40; 
«Дім торгівлі» – вул. Федорен-

ка, 1а; 
«Варус» – вул. Косигіна, 16в; 
«Олівія» – вул. Тімірязєва, 1.
Жовтневий район: 

Ринок 165 – р-н. 173 кварталу; 
Ринок «Північний» – мкрн. 

7-й Зарічний; 
«Варус» – мкрн. 5-й Зарічний 

11к.
Саксаганський район: 
«АШАН» – вул. 30-річчя Пе-

ремоги, 1;  

«АТБ» – вул. Мелешкіна, 24;  
«Дом мод» – вул. Мелешкіна, 

51; 
«Епіцентр» – вул. Бикова, 33;  
«АТБ» – вул. 200-річчя Криво-

го Рогу, 7.
Дзержинський район: 
«Сільпо» – вул. Димитрова, 

3а; 
«Плаза-3» – пр. Гагаріна, 4а.
Довгинцівський район: 
«Варус» – вул. Кокчетавська, 

11;

Центрально-Міський район: 
«Новий» – Всебратське 2, 58а; 
«Сільпо» – пл. Визволення,  

1к; 
«Вікторі Плаза» – вул. Лер-

монтова, 3. 
Інгулецький район: 
«Парус» – вул. Недєліна, 43; 
«Сільпо» – Південний, 40
Якщо ваш артеріальний 

тиск перевищує 140/90 мм рт. 
ст. – зверніться до лікаря за 
місцем проживання. 
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Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

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

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Полум’я  
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«З Україною  
у серці»

Виставка робіт 
декоративно
прикладного 

мистецтва Любові 
Боровикової та 

Віри Полової (ви
шивка, в’язання, 
бісероплетіння), 
присвячена 21й 
річниці незалеж

ності України.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Скарби 
курганів 

Криворіжжя»
нових надход
жень з архео

логії 20082011 
років.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Живопис
Персональна 

виставка  
О. Фадченка.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка робіт 
В. Пилки   

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка вит
вору декоратив
ноприкладно
го мистецтва 

(килим)   
 К. Кадолби.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Загальноміська 
виставка робіт об
разотворчого мис
тецтва художників 
міста, присвячена 
21й річниці неза
лежності України.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Фотовиставка 
робіт Анатолія 
Зеленського.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.  
Тел.: 90-37-59.

«Таланти твої, 
Криворіжжя»
Декоративно
прикладного 
мистецтва, 
присвячена 
21й річниці 
незалежності 

України.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

g концерти

 

g Виставки 

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональ
на виставка 

вишивки Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Афіша

«Червоне місто»
Фотопроект 
Сергія Кни

ша. Виставка 
з нагоди Дня Єв
ропи за участю 
фотохудожни

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна, 
А. Мунтяна, 
С. Гринька,  
В. Білоуса.

Філія КЗК «Кри-
ворізький міський 

історико-крає-
знавчий музей» 

сел. Веселі Терни – 
10.00-17.00.

Грає 
муніципальний  

духовий оркестр
24 серпня протягом дня,  

у парках, скверах  
по районах міста.

Культурно-мистецькі, 
розважальні, 

концертні масові 
заходи,

присвячені 21й річ
ниці незалежності 

України.
24 серпня протягом дня.  

Парки, сквери  
по районах міста.

Театралізоване свято
з нагоди Дня шахтаря.
Стадіон шахти «Октябрсь-

ка» ПАТ «Залізрудком», 
25 серпня з 17.00.

Russian Party
Каждый чет
верг в ночном 

клубе «Фе
никс» прохо
дит «Russian 
Party» – луч
шие русские 
треки всех 

времен. Всю 
ночь вход – 
свободный.

Клуб: «Феникс», 
ул. Спасская, 19, 

Тел.: 098-719-
03-33.

23 августа  
с 21.00 до 05.00.

День неза-
висимости!
Украинская 
атрибутика 
приветст
вуется...

Вышиванки, 
казаки, ша

ровары.

Вход: 30 грн. 
(девушки – 
20 грн.).

Клуб: «Shot», 
ул. Корнейчу-

ка, 21 
24 августа  

с 22.00 до 05.00

Yeahh! 
Beach party

Играют:

Dj Vitalik 
White 

Dj 
SanchesКлуб: 

Клуб: «Shelter»,  
Тел.: 067-641-11-
17 (после 18.00). 

25 августа  
с 21.00.

День  
шахтера

26 августа нК 
FORSAGE от

метит праздник 
мужественных 
и отважных 

людей – День 
шахтера!

DJ BLACK, DJ 
VIRUS, MISS 

NIKOL

Вход: 30 грн.
Клуб: «FORSAGE»,  
Тел.: 097-596-46-53.
 26 августа с 21.00.

g Вечірки

g кіно

«Піраньї»  
3d

Трилер.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Олімп»,  

«Одеса-кіно». 

«Дружинники»
Комедія.

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

493-84-74.  
«Одеса-кіно»,  
тел.: 493-09-09 

«Олімп». 

«Паралельні 
світи»

Фентезі, 
мелодрама.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Паранорман, 
або Як приручити 

зомбі»  
3d

Анімація.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Від гвинта»  
3d

Анімація.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«нестримні-2»  
Бойовик,  
пригоди.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
«Олімп», 

 тел.: 440-07-77.

«Згадати все»  
Фантастичний 

екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Феї: Таємниця 
зимового лісу»  

3d 
Мультфільм, 

сімейний.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно». 
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Оголошення

Продаю

Куплю

Послуги

Загублене

Управління Пенсійного фонду України в Жовтневому районі м. Кривого Рогу 
оголошує конкурс на заміщення постійної та тимчасової вакантних посад голов-
ного спеціаліста відділу з призначення пенсій.

Взяти участь в конкурсі можуть громадяни України з повною вищою освітою 
відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем ма-
гістра, спеціаліста, зі стажем роботи за фахом в державній службі на посаді про-
відного спеціаліста не менше 1 року або стажем роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 3 років, які вільно володіють державною мовою.

Заяви приймаються до конкурсної комісії протягом 30 календарних днів з дня 
оголошення про проведення конкурсу за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 
37в. Додаткова інформація за телефонами: 95-84-82, 53-20-03.

g оголошення

реклама «ЧГ» •  067-7437902 •reklama@rminer.dp.ua •

№ 1040. Срочно продается 
газифицированный дом в с. Девладово. 
Имеется летняя кухня, погреб, сарай, 
бассейн для воды. Тел. 097-5864741.

№ 1087. 2-поверховий будинок на 
Карачунах біля водоспаду. Тел. 067-
1219609.

№ 1081. Будинок 14х6 в смт. Широке. 
Газ, вода в будинку, літня кухня, підвал, 
сарай, колодязь, землі 0,16 га. Тел. 098-
4346120, (056) 572-19-07.

№ 983. 2-комн. квартиру «сталин-
ку» на ЮГОКе, ц. 22 тыс. у.е. Тел. 098-
2413839.

№ 1088. 2-кімн. квартиру в Довгин-
цевому (військове містечко), 1 поверх. 
Тел. 067-1219609.

№ 1089. Терміново дачу 4 сот.: буди-
ночок, світло, вода, погріб. Недорого. 
Тел. 098-5462103.

№ 1082. Дачу в с. Вольный Посад, 
6 соток, полив два раза в неделю. До-
бираться с Долгинцево и Червоной. 
Подробности по телефону – 407-08-94 
(звонить после 18.00).

№ 1090. Швейну машинку ножну – 
350 грн., шафу платтяну 2-дверну – 350 
грн., м’які меблі б/у – 350 грн., палас 
3,5х5 – 350 грн., палас 4х2,5 – 250 грн., 
бочки металеві 200 л під зерно – 100 
грн., медогонку. Тел. 067-1219609.

№ 1086. Песок, щебень, шлак, гран-
шлак, цемент, керамзит. Тел. 067-
9847171, 067-7300639.

№ 1047. Волгу-21, ц. 8500 грн. Тел. 
096-7697610.

№ 1046. Волгу 31029. Один хозяин. 
Тел. 050-3215111.

№ 1057. Из питомника плюшевых ви-
слоухих котят: сайт la-corse.at.ua Тел. 
067-7974803.

№ 1091. очень дорого! цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму до 
1960 г., знамена, столовое серебро, 
корал. бусы, старин. книги, мебель, 
люстры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), тВ, радио до 
1955 г. нивелир, теодолит. Тел. 401-
17-42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 1092. Фотоаппараты: «на-
рцисс» – 1200 грн., «горизонт» – 
550 грн., «ленинград» – 300 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 300 
грн., «геодезия» – 2000 грн., «Ре-
портер» – 1500 грн., «Киев-88» – 500 
грн., «лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 
200 грн., «искра» – 200 грн., «ФЭД» – 
100 грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-
5» и «Алмаз» – 300 грн. оБЪЕКтиВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 550 
грн., «Калейнар-3» – 500 грн., «Вега-
28» – 300 грн., «гелиос-40» – 1600 
грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) от 450 до 
650 грн., «Карл цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 450 
грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 610. Любое 
авто на выгодных 
условиях. Возможен 
выкуп из кредита. 
Порядочность га-

рантирую. Тел. 067-5392676.
№ 891. Старі неробочі ТВ (лампо-

ві) – 20-60 грн.; холодильники – 30-60 
грн.; газ. колонки – 100-150 грн.; праль-
ні машинки – 20-50 грн.; ванни чавунні 
– 100-120 грн.; батареї, 1 секція – 12 грн.; 
метал. мотлох, брухт чорних металів 
Тел. 097-6189585 (передзвоню).

№ 899. Лом черных и цветных мета-
ллов. Гаражи, дачные домики, бочки, 
металлоконструкции. Порезка, по-
грузка, самовывоз. Тел. 097-6189585 
(перезвоню).

№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037, 050-0412760.

№ 977. ВАЗ 2101-099, «Славуту», 
«Таврію», «Ланос», СЕНС, «Москвич». 
Тел. 067-9819673.

№ 976. ПоСтІйно КуПуєМо МЕД, 
ВІСК, МЕРВу, ПРоПолІС. Тел. 067-
9210634, 067-9243057.

№ 1093. Посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї на ім’я Крайнього Свято-
слава Ігоревича вважати недійсним.

• побутова техніка
№ 15. РЕМонт ХолоДильниКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 681. РЕМонт ХолоДильниКІВ 
ВДоМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 16. РЕМонт ХолоДильниКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 611. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільнюваль-
ної гуми. Тел. 401-23-92, 067-9678246, 
28-28-72.

№ 1064. РЕМонт ХолоДильни-
КІВ побутових і промислових. Тел. 
067-2728144, 401-31-08.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 067-
3981097.

№ 1020. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-62-
78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 709. Ремонт ПРАльниХ МАшин, 
МІКРоХВильоВоК, тV, КоФЕ-МА-
шин, БойлЕРІВ. Тел. 440-18-10.

№ 1097. РЕМонт КоМПьЮтЕ-
РоВ, ноутБуКоВ, МонитоРоВ. На-
стройка программного обеспечения. 
Продажа новых и б/у комплектую-
щих, компьютеров в сборе. Мы нахо-
димся: ост. «Пл. Артема», ул. Мелешки-
на, 10, маг. «Интех». Тел. 096-6109639.

№ 1058. АВтоноМноЕ отоПлЕ-
ниЕ под ключ, оформление доку-
ментов, установка газовых счетчиков, 
котлы, колонки, радиаторы, газифи-
кация, кредит, водопровод, канали-
зация, частный сектор. Тел. 401-44-85. 
097-5836378.

№ 1059. КРоВля мягкая, жесткая; 
металлочерепица, шифер, рубероид, 
рубимаст и т.д. Коньки, козырьки, сис-
тема водостока. утЕПлЕниЕ СтЕн, 
ФАСАДоВ пенопластом; короед ба-
рашек, штукатурка. Качество, гаран-
тия. Тел. 401-44-85, 097-5836378.

• пам’ятники
№ 710. ПАМятниКи. Пл. АРтЕМА, 

3. тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенсио-
нерам скидки. Пл. АРтЕМА, 3. тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – бо-
лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 66-
10-77, 406-43-50.

№ 711. ПАМятниКи. ниКолАЕВ-
СКоЕ шоССЕ, 21. тел. 401-42-51. РАС-
ПРоДАЖА! АКционнЫЕ цЕнЫ! Ко-
лиЧЕСтВо оБРАЗцоВ огРАниЧЕно.

• меблі

№ 1096. Перевезу меблі та ін. По-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1018. Ремонт любой мебели 
(шкафы, стенки). Реставрация стульев, 
кроватей, перетяжка диванов, кресел. 
Полный ремонт в цеху, частичный на 
дому. Тел. 410-31-54, 097-3853008.

• інше

№ 952. гиПСоКАРтон, шПАКлЕВ-
КА, ПоКРАСКА, оБои. ЭлЕКтРиКА. 
утЕПлЕниЕ БАлКоноВ, лАМинАт, 
ПлАСтиК, МДФ. Тел. 401-05-73, 097-
7050386.

№ 988. КонДиционЕРЫ. Про-
дажа, установка, заправка, чист-
ка. Ремонт крупнобытовой техни-
ки (кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины-автомат). Тел. 
096-3769318, 401-54-59.

№ 992. Врезка замков. Утепление, 
обшивка металлических дверей, ло-
джий, пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 949. Ремонт и установка бойле-
ров, колонок, госповерка счетчиков 
тепла, установка автоматов перена-
пряжения. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 698. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 1094. ЧиЩЕння КАнАлІЗАцІЇ. 
Тел. 097-3406107.

№ 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. Кур-
чатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кінотеатру 
«Юність»). Св. № 420. Тел. 401-32-75, 
050-5600358.

№ 1012. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Тел. 401-29-64, 097-
5085088.

№ 1013. Київський лікар психо-
терапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із запою, 
зменшує зайву вагу, лікує енурез, за-
їкання, гіпертонію, невроз. Прийоми: 
25, 26, 27 серпня, 8, 9, 10; 22, 23, 24 
вересня 2012 р. Тел. 401-25-42, 067-
7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 985. ПРиЕМ ВРАЧА-
ЭнДоКРинологА 1 КАтЕгоРии РАХ-
МАн  А.М. в ЭнДоКРинологиЧЕСКой 
АПтЕКЕ по ул. ПушКинА, 14. лиц. АВ 
431404 от 2.10.08. Тел. 493-80-46, 493-
80-47.

№ 712. отДЫХ у МоРя! Пгт 
лАЗуР ноЕ, До МоРя 200 м. ти-
Хий СЕМЕйнЫй отДЫХ Со ВСЕМи 
уДоБСтВАМи. тЕл. ХоЗяйКи 098-
5922038, Анна Борисовна (посред-
ников просим не беспокоить).

№ 1061. Курси кравця, перукаря. 
Тел. 067-5691471.

№ 353. ТОВ «СБ «Вікторія» запрошує 
на роботу чоловіків – охоронників, 
вахтовий метод у Дніпропетровську. 
Вік 25-40 р. Тел. 067-2203291, (044) 
331-80-46.

№ 1070. тРЕБуЕтСя СотРуДниК 
С ФунКцияМи АДМиниСтРАтоРА. 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1014. Компании срочно требу-
ются: диспетчер, помощник руково-
дителя, администратор, помощник 
бухгалтера, помощник экономиста. 
Оплата высокая и стабильная. Тел. 
096-7713891, 095-2733977.

№ 1048. Требуется диспетчер на 
входящую информацию, пятидневка с 
10 до 18. Тел. 098-8206227.

№ 1049. Требуется помощник бух-
галтера на первичную документацию. 
Тел. 063-3624652.

№ 1050. Требуется делопроизводи-
тель-архивариус. Оплата регулярно. 
Тел. 096-7435680.

№ 1066. Вакансии – договорной от-
дел. Диспетчер, администратор, опе-
ратор ПК, менеджер-координатор, 
бухгалтер. Тел. 097-7949313.

№ 1095. Требуется диспетчер. Тел. 
067-9446864.

№ 1067. Требуется заместитель по 
оптовым договорам. Перспектива – 
руководитель офиса с доходом более 
13500 грн. Тел. 097-7949313.

№ 1069. Требуется оператор на 
телефон, 2300 грн. Тел. 095-5401151, 
097-3052016.

№ 1070. тРЕБуЕтСя СотРуДниК 
С ФунКцияМи АДМиниСтРАтоРА, 
3000 грн. Тел. 097-3570757.

№ 1072. тРЕБуЕтСя СотРуДниК 
В оФиС. ВХоДяЩиЕ линии, тЕКу-
Щий ДоКуМЕнтооБоРот. ДоХоД 
РАСтуЩий. Тел. 067-5865108.

№ 1076. Требуется сотрудник в 
офис с в/о. Оплата зависит от ва-
шего желания заработать. Тел. 067-
1499060.

№ 1077. Организация приглашает 
на работу сотрудников для работы в 
офисе. Требования: возраст от 25 лет, 
в/о, опыт работы с людьми. Тел. 067-
1499060.

Подарим умненького котенка на 
выбор – Асика или Васика. Тел. 067-
5679083, 098-3934480.

Адміністрація та колектив підпри-
ємства «Криворіжаглобуд» з глибо-
ким сумом сповіщають, що 

18 серпня 2012 року 
пішов з життя колишній праців-

ник підприємства, персональний 
пенсіонер 

Кравцов  
Іван Семенович 

– Заслужений будівельник України,
Герой Соціалістичної Праці, депу-
тат Верховної Ради УРСР декількох 
скликань.

Іван Семенович Кравцов – ле-
гендарний бригадир, самовідда-
на людина, новатор та раціона-
лізатор виробництва – гордість 
«Криворіж аглобуду». На об’єктах 
будівництва бригада Кравцова за-
вжди виконувала роботи якісно, в 
стислі строки, з економією мате-
ріалів. Бригадир Кравцов завжди 
шукав, знаходив і запроваджував 
технічні новації, які значно приско-
рювали і здешевлювали роботи. На 
будівництві НКГЗК було запрова-
джено ковзку металеву опалубку, 
споруджено опускний колодязь 
методом «стіна в грунті», вперше 
в світовій практиці запровадили 
новий спосіб спорудження корпу-
су подрібнення руди з підземною 
частиною у вигляді опускного ко-
лодязя.

Кравцов І.С. нагороджений всіма 
найвищими державними нагорода-
ми: орденом Леніна, орденом Жов-
тневої революції, орденом Трудо-
вого Червоного Прапора, Золотою 
медаллю «Серп і молот», медаллю 
«За доблесний труд».

Висловлюємо співчуття рідним та 
близьким Івана Семеновича.

Світла пам'ять про нього буде 
жити в наших серцях.

Кто забыл – 
вспомните, 

кто помнит – 
помяните

12 лет со дня 
гибели

охрименКо  
(Печеной)  

Юлии 
Григорьевны

25.09.1978 – 24.08.2000
Нельзя, увы, Жизнь повторить, 

чтобы Тебе ее вновь Подарить.
Светлый огонь твоих знаний, по-

рядочности, доброты, твой звон-
кий, радостный, счастливый смех – 
навечно в сердцах и душах горячо 
любящих тебя. Пусть Господь Бог 
рассудит тех, кто Жизнь Твою у нас 
отнял. Нашу боль не измерить и в 
слезах не излить.

Родные и близкие.

23 августа – 
годовщина, как 

оборвалась 
жизнь и нет 

больше с нами 
любимого сына, 

мужа, отца

Кучмы  
николая  

васильевича
Рыдает сердце день и ночь.
Ведь ты ушел в святую вечность.
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность.
Склоняем над твоей могилой головы,
Горькой слезой умываем цветы.
Глубокая скорбь не покидает наши 
сердца.
Ты навсегда останешься в душах 
родных, родственников, друзей, коллег.

24 серпня виповнюється 40 днів 
від того дня, як передчасно  

перестало битися серце 

Тетяни віталіївни  
вершицьКої – 

відповідального секретаря ре-
дакції «Червоного гірника». Це 
небайдуже, трудяще, полум’яне 
серце билося в унісон із пульсом 
газети, якій вона присвятила 
життя. Тетяна Віталіївна була ге-
нератором цікавих ідей, доброю 
порадницею для журналістів, 
умілим керівником і надійним 
другом, турботливою дочкою, 
дружиною, мамою і бабусею. 
Схиляємо голови в жалобі за до-
рогою нам людиною і вислов-
люємо щирі співчуття рідним і 
близьким покійної.

Колектив редакції   
«Червоний гірник».

Криворізька галузева органі-
зація профспілки працівників 
будівництва і ПБМ глибоко сумує 
з приводу смерті колишнього 
бригадира комплексної бригади 
треста «Криворіжаглобуд», За-
служеного будівельника УРСР, 
Героя Соціалістичної Праці

Кравцова 
Івана  

Семеновича –

чесної, щирої, відповідальної, 
професійної людини,

і висловлює щирі співчуття 
рідним та близьким.

20.08.2012 року  
на 77 році обірвалося життя 

КарПенКо  
олександри михайлівни,

колишнього директора  
Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 103, вете-
рана праці, прекрасного педаго-

га, чуйної людини.

Все   її   життя   було   взірцем   
віданного   служіння   справі   на-
вчання   та виховання дітей.

Олександра Михайлівна пра-
цювала вчителем російської 
мови та літератури, очолювала 
Інгулецький та Дзержинський 
будинки піонерів, багато років 
працювала у міському комітеті 
профспілок. З 1985 по 2000 рік 
була директором Криворізь-
кої загальноосвітньої школи І-ІII 
ступенів №103. Її працездатність, 
творчий підхід до справи, послідов-
ність у роботі та людяність стали за-
порукою перетворення школи  в 
сучасний навчальний комплекс.

Карпенко О.М. неодноразово 
обиралася депутатом до Кри-
ворізької міської ради та Дзер-
жинської районної у місті  ради, 
користувалася повагою серед 
учнів, колег та батьків.

Нагороджена нагрудним зна-
ком «Відмінник народної осві-
ти України», грамотами Мініс-
терства освіти і науки України, 
обласного, міського управлінь 
освіти і науки.

Висловлюємо глибоке співчут-
тя її рідним і близьким, поділяємо 
разом з ними гіркий біль утрати.

Добра і світла пам'ять про 
Олександру Михайлівну надовго 
залишиться в наших серцях.

Управління освіти і науки 
виконкому  міськради.

Виконком Саксаганської ра-
йонної у місті ради висловлює 
щире співчуття рідним і близь-
ким з приводу смерті Героя Со-
ціалістичної Праці 

Кравцова 
Івана Семеновича.

Виконавчий комітет Дзержин-
ської районної у місті ради гли-
боко сумує з приводу смерті 

КарПенКо  
олександри михайлівни, 
директора Криворізької за-

гальноосвітньої школи № 103 у 
1985-1999 роках, відмінника на-
родної освіти, ветерана праці, 
депутата Дзержинської район-
ної у місті ради ІІІ скликання, і ви-
словлює щирі співчуття рідним і 
близьким померлої.

Різне
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22.08.2012  23.08.2012

станом на 21.08.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Малохмарно
За даними Українського 

гідрометцентру, у четвер очі-
кується малохмарна погода. 
Можливі опади. Температу-
ра вночі до 17 градусів тепла, 
вдень до 28 градусів тепла. Ві-
тер південно-західний та за-
хідний, 2-5 м/сек. Атмосфер-
ний тиск 745…755 мм рт. ст.

g Погода

Долар Рубль євро

Курс НБУ 799,30 24,97 983,14

УкрСиббанк
808,50 24,40 988,00
813,50 25,50 1012,00

ПриватБанк
809,00 24,70 985,00
813,00 25,70 1010,00

Промінвест-
банк

808,50 24,80 993,00
812,90 25,70 1011,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 24,40 979,00
813,50 25,90 1017,00

Форум
808,00 24,80 978,00
813,00 26,00 1005,00

Південком-
банк

810,00 24,00 990,00
812,50 25,50 1010,00

Укрексімбанк
807,00 24,50 990,00
811,00 25,30 1007,00

КуПІВля ПРоДАЖ

07 08 17 25 42 48

22 та 23 серпня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
6 250 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1186 
виграшні номери 18.08.2012 

джек-пот 6 000 000

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 2 1
9:00 2 2

12:00 2 1
15:00 2 2
18:00 2 1
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 0 0.00
4 130 198.00
3 2800 15.00
2 22093 6.00
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Калейдоскоп

g гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Для вас буде актуальною iстина, 

що iнiцiативу карають, тому не на
магайтеся нав’язувати комусь свої 
дiї. Навчiться чекати. Усе вирiшиться 
на вашу користь, але пізніше.

Телець (21.04-21.05)
На початку тижня ви можете отри

мати довгоочiкувану вiдповiдь на 
питання, яке вас цiкавить. Заплутану 
ситуацiю у справах або з докумен
тами вдасться вирiшити, але будьте 
готовi поборотися за свою правду.

Близнюки (22.05-21.06)
Попереду тиждень із 

неочiкуваними поворотами долi, 
можливо, доведеться вiдмовитися 
вiд чогось заради iншого.

Рак (22.06-23.07)
Ви можете поновому розкритися, 

проявити себе в ролi лiдера. У серединi 
тижня не варто займатися важливими 
справами i документами. Вихiднi при
святіть родинним стосункам.

Лев (24.07-23.08)
Вас чекає активний тиждень. Ви 

займатиметеся не тiльки своїми 
проблемами, а й чужими. Можливi 
додатковi навантаження. У вихiднi 
вам захочеться гострих вiдчуттiв.

Діва (24.08-23.09)
Тиждень обiцяє бути веселим. Ви 

впевнитеся, що «не було щастя, так 
нещастя допомогло». Для досягнення 
цiлей доведеться чимось поступитися.

Терези (24.09-23.10)
Доля пiдштовхне вас до ак

тивних дiй. Не треба опиратися, 
оскiльки бiльшiсть ситуацiй зале
жить вiд обставин, що складуться 
на вашу користь. Рiшуче берiться за 
розв’язання проблем як у домашнiх 
питаннях, так i на роботi. 

Скорпіон (24.10-22.11)
Несприятливий перiод для по

їздок i оформлення документацiї. 
За можливостi вiдкладiть важливi 
справи до кращих часiв. Ближче до 
суботи зростає ризик травм.

Стрілець (23.11-21.12)
Прислухайтеся до думки колек

тиву, ви знайдете в нiй рацiональне 
зерно, з якого виростуть вашi трудовi 
досягнення. Наприкiнцi тижня мож
ливі нові важливі знайомства.

Козеріг (22.12-20.01)
Дозвольте собi ризикнути, нарештi 

колесо фортуни повернеться на вашу 
користь. Спробуйте щось нове — та
кий досвiд подарує вам потрiбнi вра
ження для майбутнiх досягнень.

Водолій (21.01-19.02)
На початку тижня не намагайтеся 

плисти проти течiї, конфлiктувати з 
керiвництвом. Це навряд чи дасть 
потрiбний результат. Ви зумiєте взя
ти реванш i реалiзуєте свої плани, 
але не тепер.
Риби (20.02-20.03)

Вас може захопити щось нове. 
Чудовий час для того, щоб кину
ти шкiдливi звички i позбавитися 
зайвого як у думках, так i в шафi. 
Наприкiнцi тижня висока ймовір
ність нових амурних пригод.

на 27 серпня – 2 вересня 

Наступний номер (з телепрограмою) вийде 29 серпня 2012 року. 

g телепроект

Танці на «Майдансі»
Кривий Ріг в абсолютних лідерах

З великим відривом місто-дебютант 
обійшло на проекті навіть знаних 
«старожилів».

Жорсткі кастинги, ба-
гатогодинні тренування 
та високий градус хви-
лювання дебютанта – усе 
це пройшла перед пер-
шим виходом у телеефір 
криворізька команда 
«Майдансу». 

П’ятниця, 17.00 
На залізничному вок-

залі людно й гамірно. 
Цілий натовп малечі з 
костюмами в чохлах та 
численними валізами. 
Це – двісті танцюристів, 
які їдуть представляти 
наше місто у всеукра-
їнському телепроекті 
«Майданс».

– У суботу, в день 
першого ефіру, всі міс-
та з’їжджаються до Ки-
єва, – коментує Наталія 
Стрига, заступник на-
чальника управління 
культури і туризму ви-
конкому міської ради. 
– Їдемо ми на спеці-
альних причіпних ва-
гонах, які збираються 
на сімферопольському 
поїзді. П’ять міст туди 
прибуде, а в Києві нас 
зустрічатимуть, пове-
зуть одразу на Майдан, 
у наметове містечко. Усі 
«майдансери» приїдуть 
приблизно одночасно 
– о 6 ранку на вокзал 
з’їдуться всі 12 міст. Час 

сплине швидко – буде 
багато репетицій.

Перед від’їздом хви-
люються. Лунає музика 
у виконанні муніци-
пального оркестру. Під 
ці звуки дехто виструн-
чується й починає тан-
цювати, покинувши 
«валізні» клопоти й роз-
мови. Тут же дітей віта-
ють казкові персонажі 
від міського театру ля-
льок, адже в разі пере-
моги нашої команди те-
атр отримає можливість 
показувати свої вистави 
дітлахам із найвіддале-
ніших куточків міста й 
Криворізького району. 
Побажати успіхів при-
був і перший заступник 
міського голови Кос-
тянтин Павлов. Зверта-
ючись до танцюристів, 
він, зокрема, зазначив, 
що важливо не тільки 
злагоджено виконувати 
рухи, але й танцювати 
від душі.

– Ці діти їдуть з бла-
городною місією – ви-
граний мільйон піде на 
придбання сучасного 
радіофікованого, осна-
щеного найкращою апа-
ратурою автобуса для 
нашого театру, – нага-
дує директор міського 
театру ляльок Світлана 

Михайлова. Між тим ді-
литься планами на май-
бутній сезон, який театр 
ляльок відкриє 1 вересня:

– У нас дуже багато 
планів! По-перше, про-
довжується робота шко-
ли-студії театрально-
го мистецтва «Крила». 
По-друге, на маленьких 
театралів чекають аж 
дві прем’єри: «Пітер Пен 
спішить на допомогу» і 
«Мадагаскар». Діти зу-
стрінуться зі своїми улю-
бленими героями і будуть 
з ними гратися, розважа-
тися, мандрувати.

Субота, 20.30 
На «Інтері» стартував 

третій сезон танцюваль-
ного шоу «Майданс», 
де дванадцять команд 
представляли свої міста. 
Серед них Кривий Ріг зі 
своїми 65 балами в за-
гальному рейтингу поки 
що лідирує. Усі судді оці-
нили постановку Колі і 
Жори «Люди в чорному» 
найвищим балом – «два-

надцятками». Крім того, 
не підвело ще й голосу-
вання глядачів – за це на-
шій команді нарахували 
теж найбільшу кількість 
балів – 29. Порівняно з 
командою з Черкас, яка 
посіла друге місце, це ба-
гатенько, у них за голоси 
глядацької аудиторії за-
раховано всього 10 ба-
лів. Завершають список 
Львів і Чернігів. У них по 
36 балів загалом.

– Після такого дебюту 
я для себе зрозуміла, яка 
це велика честь і відпо-
відальність –  представ-

ляти своє місто, – гово-
рить учасниця проекту 
Рая Данко. Вона в числі 
«двохсотки» повернула-
ся зі столиці. – Адже на 
тебе дивиться не тільки 
весь Кривий Ріг, але й усі 
українці. Дуже хотіло-
ся показати свій номер 
якнайкраще. Ми вдячні 
нашим хореографам. У 
перервах між репетиці-
ями вдень ми проводили 
баттли – танцювальні дуе-
лі. Сама не брала участь у 
них, але вболівала. І при-
ємно було, коли наші пе-
ремагали. Але про те, що 
нам поставлять усі «два-
надцятки», навіть і не мрі-
яли. Це був такий драйв!

Уже наступної суботи 
до своїх танцювальних 
битв чвертьфіналу го-
туються «майдансери» з 
Житомира, Севастополя, 
Чернівців і Харкова. На 
цей раз від кожного міста 
приїде вже по чотириста 
учасників. Наше ж місто 
наступного разу вийде на 
Майдан 8 вересня.

Анна РоДІЧКІнА. Фото Андрія тРуБІцинА.
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