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g новоселье

g Реклама

g екологічна програма – в дії

Городяни матимуть воду  
найвищої якості
Одразу дві значущі для міста 
події відбулися минулої суботи на 
Карачунівському водопровідному 
комплексі, який забезпечує питною водою 
понад 250 тисяч жителів Кривбасу. Тут 
урочисто ввели в експлуатацію систему 
преаерації водозабірного ковша і тристу-
пеневу систему очистки води. 

У заході взяли участь 
голова Дніпропетровської 
обласної держадміністра
ції Олександр Вілкул, 
перший заступник голо
ви облдержадміністрації 
Вячеслав Задорожний, за
ступник голови облдерж
адміністрації Геннадій 
Темник, заступник Кри
ворізького міського голо
ви Григорій Вербицький, 
інші поважні особи. Про 
нововведення докладно 
інформував генеральний 
директор ДПП «Кривбас
промводопос тачання» 
Олександр Донець.

– Підвищення якості 
води – один з ключових 
напрямів в екологічній 
програмі нашого регіону. 
Досить багато вже зробле
но. Зокрема, по всій об
ласті йде установка систем 
доочистки води в школах, 
дитячих садках і лікарнях. 

Їх уже встановлено більше 
500. Це реальне підвищен
ня якості води. Дуже вели
кий проект реалізується 
вже третій рік у Кривому 

Розі на Карачунівському 
водосховищі, звідки воду 
беруть понад 250 тисяч 
мешканців міста і при
леглих сільських районів, 
– зазначив губернатор 
області Олександр Віл
кул, за ініціативою якого 
була розроблена і при
йнята Комплексна стра
тегія розвитку регіону, в 
котрій знайшли відобра
ження й питання екології. 

– Проект реалізується в 
три етапи. Перший етап – 
встановлення у 2010 році 
системи оборотного по
стачання промивних вод. 
До цього майже мільйон 
кубометрів промивних 
вод на рік скидався назад 
у водосховище. Другий 
етап – це 2011 рік, коли 
була встановлена систе
ма освітлення води і ви
лучення осаду. І ось нині, 

у 2012 році, – найбільш 
важливий, третій етап. 
Це триступенева система 
очистки води та преаера
ція водозабірного ковша. 
Сучасні системи, керова
ні комп’ютерними техно
логіями, що дозволяють 
довести якість води до 
найвищого рівня за всіма 
ключовими показниками.

Введення в експлуата
цію цих двох нових систем 

дозволить уже в поточ
ному, 2012 році повністю 
виключити перевищення 
таких показників, як ко
льоровість і запах. Про 
це повідомив заступник 
міського голови Григорій 
Вербицький. Окрім того, 
йде промивка русла ріки 
Інгулець і водночас Кара
чунівського водосховища 
з метою зниження такого 
показника, як жорсткість. 
«Мешканці Кривого Рогу, 
і перш за все мешканці 

ЦентральноМіського ра
йону, які отримують питну 
воду з Карачунівського во
допровідного комплексу, 
вдячні обласній державній 

адміністрації, особисто 
губернатору Олександру 
Вілкулу за ті зусилля, які 
докладаються по рекон
струкції комплексу», – на
голосив заступник мера.

Як розповів головний 
інженер ДПП «Кривбас
промводопос тачання» 
Костянтин Борщ, впрова
джені на Карачунівському 
водопровідному комплек
сі система преаерації водо
забірного ковша і тристу  
пенева система очистки 

води – перші в Україні та в 
СНД: «Для нас це перемо
га. Сьогоднішні два пуски 
– крок уперед в якості ви
робництва води».

В Кривому Розі працює ЦЕНТР БЕЗВІДСОТ КОВОГО КРЕДИ-
ТУВАННЯ за національною програмою енерго збереження.

Безвідсоткові кредити надаються виключно на метало-
пластикові вік на та двері з високо якісних профілів VEKA, 
DECEUNINCK та REHAU виробництва Німеччини та Бельгії з під-
вищеним коефіцієнтом енергозбереження. Можливе оформ-
лення без першого внеску, без комісії та переплати, строком 
до одного року.

За детальною інформацією звертайтесь до консультан-
тів кредитного центру за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ме-
лешкіна, 1а, магазин «ТВОЯ КІМНАТА», 2-й поверх (район 
площі Артема, зупинка «Вул. Філатова»), або за багатока-
нальним телефоном гарячої лінії у м. Кривий Ріг: 401-33-

44 (моб. тел. 097-309-00-99), з понеділка по суботу з 9 до 
18. При замовленні вікон за даною програмою доставка, 
монтаж та демонтаж висококваліфікованими спеціаліста-
ми підприємства «ВІКНОПЛАСТ» виконується БЕЗКОШТОВ-
НО. Пільговикам та пенсіонерам надається додаткова 
знижка 2%.

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

У разі виникнення зауважень щодо якості обслу-
говування, ви можете звернутись до контролюючо-
го 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!

Спосіб аерації води є ефективним і безпечним для на-
вколишнього середовища. Покращення питної води від-
бувається шляхом підвищення вмісту розчиненого кисню 
у воді перед водозабором. Завдяки цьому знижуються 
кислотність та кольоровість води, зникають неприємні 
запахи, що літньої пори, зокрема за цвітіння водоростей, 
набирає особливої ваги.

Триступенева очистка води дозволяє досягти зменшен-
ня основних показників кольоровості та каламутності, 
знизити вміст хлорорганічних сполук.

Олена ТАРАсиК. Фото Андрія ТРубіЦинА.

g Вітання

Шановні  
представники  

засобів масової  
інформації! 

Шановні ветерани  
журналістики!

Вітаю вас із професійним 
святом – Днем журналіста!

Ваша щоденна праця має 
особливе значення не лише 
у справі інформування насе-
лення міста про різноманітні 
події, але й у формуванні 
громадської думки та затвер-
дженні демократичних прин-
ципів у суспільстві.

Європейські стандарти 
життя неможливі без свобо-
ди слова, доступу до публіч-
ної інформації, захисту інте-
ресів громадян, журналістів. 
Ці принципи активно підтри-
муються міською владою та 
пропагуються криворізькими 
представниками засобів ма-
сової інформації. Сподіваю-
ся, що вони й надалі будуть 
працювати для своїх читачів, 
глядачів, слухачів чесно та 
незаангажовано.

Вірю, що з кожним роком 
медіа-простір Кривбасу буде 
розвиватися й наповнюва-
тися новими цікавими про-
ектами. Бажаю вам творчих 
успіхів, яскравих інформацій-
них новин, змістовних статей 
і сюжетів та, найголовніше, 
заслуженої вдячності читаць-
кого й глядацького кола!

Криворізький  
міський голова  

Ю. ВілКул.

g Знай наших!
Василь Гелевачук відкриє красу України 
гостям Євро-2012
наш земляк фотохудожник Василь 
Гелевачук вважає свій фотоальбом 
«Панорамна україна» найкращим 
проектом останніх років, який не має 
аналогів в україні та державах снД.

 – У проекті відображено 
малознайомі місця, при-
родні заповідники та націо-
нальні парки країни, – ска-
зав він під час презентації 
видання в УКРІНФОРМі. – У 
виданні – найкращі пано-
рами України з 24-ох облас-
тей та Криму.

 Ми вже не раз писали в 
«Червоному гірнику», що 
ідея проекту народила-
ся в 2004 році, коли було 
зроблено тестові знімки 
на території Криму. А вже 
з 2005-го по 2010 рік було 
знято понад тисячу пано-
рам, подолано 120 тисяч 

кілометрів. За час проекту 
відбулося понад два десят-
ки фотовиставок.

 Автор говорить, що під 
час зйомок велика увага 
приділялася природним 
явищам і неймовірно 
тяжко було прорахувати 
погоду за тисячу кіло-
метрів. Зйомка деяких 
об’єктів переносилася 
роками в очікуванні по-
трібних умов. Практично 
весь проект знято однією 
спеціальною панорамною 
камерою німецького ви-
робництва на слайдову 
плівку форматом 6х12, що 

дозволяє донести в автор-
ському баченні сюжети 
фоторобіт та друкувати 
фотографії величезних 
розмірів. Комплект такого 
обладнання важить понад 
20 кг і не має ніяких авто-
матичних налаштувань.

 Це подарункове видання 
не зможе обійти жоден, хто 
його побачить. Найдиво-
вижніше, що це не комер-
ційний проект, його видано 
коштом автора накладом 
500 примірників. Книгу 
можна побачити в мере-
жі Інтернет на сайті www.
panbazil.com, а також на 
сайті видавництва «АДЕФ-
Україна».

 Фотохудожник зазначив, 
що готовий до друку ще 
один не менш цікавий про-
ект – «Панорамний Крим».

Подробиці

Ещё одна детская площадка сдана!
В прошлую пятницу, 1 июня, в Меж-
дународный день защиты детей от-
крыли детскую площадку на улице 
Кимовской в ингулецком районе. 
Все сделали по высшему разряду: с 
красными ленточками, высокопо-
ставленными гостями и концертом.

– Хочу напомнить, что эта детская площад
ка на улице Кимовской – первая в этом микро
районе. Новая площадка сделана из прочных и 
ярких деталей – и полностью безопасна, – от
метил первый заместитель губернатора обла
сти Вячеслав Задорожный.

Открытие площадки стало праздником не 
только для гостей, но и для всех жителей ми
крорайона. Даже самые маленькие его жите
ли приняли участие в общем празднике – они 
под готовили концерт. Детям бесплатно разда
вали воздушные шары и мороженое от Вяче
слава Задорожного.

Анжелика ВОВКОЗуб.  Микола КРАМАРенКО.

Нове обладнання.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Тернівський район

Святкували Трійцю  
всією вулицею

Стало доброю традицією у 
мешканців Тернівського ра-
йону святкувати день своїх ву-
лиць, мікрорайонів. 

Напередодні Трійці зібралися за 
щедрим сусідським столом жите-
лі вулиць Вершигори та Червоно-
армійської, що в Першотравнево-
му житломасиві. Ось уже близь-
ко десяти років своїм головою 
квартального комітету вони не-
змінно обирають Людмилу Євдо-
кимову, жінку енергійну, хазяй-
новиту. Тож на святі вітали щиро 
господинь найкраще упорядко-
ваних осель Зою Вовк, Ірину Беса-
раб, Людмилу Хлопенко та Марію 
Омельчук. Утім, для кожного за 
святковим столом знайшлося ві-
тальне слово. 45 років прожили в 
парі В’ячеслав та Віра Боброви, 35 
річницю шлюбу відзначили Воло-
димир Гирик з Тамарою Стасиною. 
Чверть століття разом Поліна Ку-
черенко та Микола Красиков. Ві-
тали й наймолодшу жительку ву-
лиці Діану Компанієць, яка наро-
дилася в травні 2012 р. Людмила 
Євдокимова дякувала депутатам 
Тернівської райради Віктору Ар-
тюху, Андрію Богатирьову, Наталії 
Шамрицькій, Володимиру Овча-
ренку за співробітництво та під-
тримку місцевих ініціатив. 

У рамках 
соціального 
партнерства

Парк ім. Ленінського Комсо-
молу України є рукотворною 
перлиною Тернівського райо-
ну, його окрасою та гордістю. 

Цей архітектурно-ландшаф-
тний ансамбль став місцем про-
ведення всіх масових святкових 
районних заходів. Нині в рам-
ках соціального партнерства Гру-
пи Метінвест ПАТ «Північний ГЗК» 
береться в стислі строки провес-
ти комплексну реконструкцію 
старого парку. Уже до Дня мета-
лурга тут буде якісно відновлено 
освітлення, встановлено сучас-
ні світильники, замінено асфаль-
тне покриття, будуть також упо-
рядковані алеї, клумби, фонтани. 
Уздовж алей з’являться ажурні 
ковані лавки, інші малі архітек-
турні форми. Буде споруджено 
скейт-майданчик.

Друге дихання 
«Приморського»

4 червня урочисто відкри-
лася перша зміна в дитячому 
оздоровчому таборі «Примор-
ський» ПАТ «Північний ГЗК». 

Постійні його відвідувачі (а що-
літа тут оздоровлюється близько 
900 дітлахів) були приємно вражені 
тими змінами, які сталися від мину-
лого сезону. До оновленого в мину-
лому році спального корпусу тепер 
додалося ще два – у них капітально 
відремонтовано та оснащено сучас-
ними дитячими меблями кімнати, 
санвузли зі збільшенням кількості 
душових, відкрито нові ігрові кім-
нати. Невпізнанною стала і табірна 
їдальня – тепер вона розташову-
ється на двох поверхах замість ми-
нулорічного одного. У ній замінено 
все технічне обладнання, що дасть 
змогу краще зберігати продукти та 
готувати їх. Для дозвілля дітей об-
лаштована за сучасними стандарта-
ми і нова дискотека. Тож відпочинок 
на морі обіцяє бути чудовим.

Мотрона Панова.

Дитячий світ

g Фестиваль

Карнавал з ароматом солодкої вати
Святковою ходою розпочався перший 
міський фестиваль «Карнавал «Світ дитин-
ства», приурочений до Дня захисту дітей, 
який відзначали минулої п’ятниці.

Близько семи сотень 
дітлахів у кольорових 
нарядах галасливим ве
селим гуртом пройшли 
від Квіткового годинни
ка до площі перед цир
ком, на все місто заявля
ючи, що сьогодні – їхній 
день. А вже біля цирку на 
них чекала розважаль
на програма з казкови

ми персонажами, іграми, 
конкурсами та змагання
ми. Відкрив дитяче свято 
й привітав хлопців та ді
вчат перший заступник 
міського голови, депу
тат облради Костянтин 
Павлов.

– Організатори першого 
міського фестивалю «Кар
навал «Світ дитинства» 
підготували для наших ді
тей багато сюрпризів, по
дарунків, велику розва

жальну програму, – про
коментував Костянтин 
Павлов. – Будемо сподіва
тися, що нашим дітям ця 
подія сподобається і вона 
стане традицією. У нашо
му місті все робиться для 
того, аби діти почували
ся комфортно: ремонтує
мо школи та дитячі садоч
ки, в усіх освітніх закладах 
встановлено системи до
очистки питної води, об
лаштовуються сучасні ди
тячі майданчики, займає
мося благоустроєм парків, 
скверів та дворів...

Сам він зізнався, що 
для нього дитинство пах
не бабусиними пирога
ми та маминим тортом. А 
от сучасні дітлахи з цим 
не погоджуються. Ди
тинство пахне, кажуть, 
солодкою ватою. На ас
фальті дві дванадцяти
річні Карини кольоро
вими крейдами малю
ють мрію дитинства. Що 
саме зобразити на таке 
завдання конкурсу, поки 
не знають.

– Хочемо якось нама
лювати, щоб усі дружи
ли і нікого не обража
ли, – кажуть дівчатка. – 

Та поки що не знаємо, як 
це зробити. Намалювали 
тільки сонце. Це ж сим
вол добра, так?

– Я думала, мрія ди
тинства – це велосипед 
чи ролики. Ви не надто 
серйозно підійшли до за
вдання? – питаю.

– Велосипед? У мене і 
так є велосипед, – відпо
відає одна з Карин і за
мислено додає: – От якби 
сестричку чи братика…

З сусідніх «крейдяних» 
клаптиків асфальту чу
ється згода: так, мовляв, 
удвох чи втрьох дійсно 
веселіше.

– А що треба, аби діти 
були щасливі? – допиту
юсь про формулу щасли
вого дитинства.

– Щоб у всіх дітей були 

батьки, – швидко випа
люють дівчата. Згодом 
під крейдяним сонечком 

на асфальті з’являється 
родина: мама, тато, кіль
ка донечок і синів.

g Благодійність
Костянтин Павлов: 

«Чужих дітей не буває!»
1 червня колектив та юні 
мешканці комунального за-
кладу «Притулок для дітей 
№1 служби у справах дітей» 
виконкому Криворізької 
міської ради вітали добре 
знайомих їм гостей та при-
ймали щедрі подарунки, яких 
було пребагато.

– Чужих дітей не буває! – так роз
почав спілкування з господаря
ми закладу голова міської організа
ції Партії регіонів, депутат обласної 
ради Костянтин Павлов. – Я задово
лений, що однопартійці із самовідда
чею підтримали мою ініціативу. Маю 
тверду впевненість – цей дім напов
нений добротою, педагоги щиро лю

блять своїх підопічних. Ми зробимо 
все можливе, щоб кожне дитя щодня 
бачило здійснення своїх мрій, праг
нуло до значних висот і не виника
ло сумнівів, що дорослі нададуть 

м а кс и м а л ь н у 
підтримку.

М е ш к а н ц і 
притулку підго
тували барвис
тий костюмова
ний театралізо
ваний концерт, 
спочатку злий 
Карабас зазіхав 
на їхній пре
смачний торт, 
але зрештою 
розтанув душею 
і сам розчулено 
робив кумедні 
презенти.

g новосілля

Буде у дворі  
втіха дітворі!
Зрання в Міжнародний день захисту дітей на 
мікрорайоні Зарічний-7 панував святковий на-
стрій, місцеві жителі всіх поколінь перебували 
в очікуванні приємної події – відкриття сучас-
ного ігрового майданчика. 

Перед призначеним часом 
вихованці вокальної студії 
«Серпантин» ЦДТ «Диво
світ» влаштували маленький 
концерт.

Голова Криворізької місь
кої організації Партії регіо
нів, депутат обласної ради 
Костянтин Павлов назвав 
проект «Дитячий майдан
чик», започаткований губер
натором області Олексан
дром Вілкулом, одним з про

відних напрямів діяльності 
регіоналів:

– Місто отримало понад 
шістдесят таких об’єктів, але 
забагато їх не буде ніколи. 
Протягом місяця Жовтневий 
район на додачу до вже існу
ючих матиме ще кілька но
вих. Зичу дітям чудових літ
ніх канікул.

Мешканка сусіднього зі що
йно зведеним майданчиком 
будинку Ганна Борзьонок ви
словила загальну думку, по
дякувавши за корисну роботу 
на благо громади: коли мале
ча бавиться у прекрасно обла
штованому місці, серця бать
ків спокійні за своїх чад,.

Тарас ЗаТульний. Фото олександра ПорТнягіна.

анна роДічКіна. Фото олександра ПорТнягіна.
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На часі

ДеНь за ДНем:
Жовтневий район

Ніхто з дітей  
не залишився 
без подарунка

Минулого тижня в Жовтне-
вому районі було проведено 
низку заходів, присвячених 
Міжнародному дню захисту дітей. 

Під час проведення святкових 
заходів у Жовтневому районі діти 
брали участь у концертних про-
грамах, веселих іграх, конкурсах, 
змаганнях, демонструючи свою 
вправність та ерудицію. І кожен із 
учасників не залишився без уваги 
дорослих, які дарували солодощі 
та призи. Особливою душевною 
теплотою були оточені діти, котрі 
волею долі залишились без бать-
ківської опіки. Зараз на обліку в 
Жовтневій районній службі у спра-
вах дітей перебуває 468 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, і 124 дитини, котрі 
опинилися в складних життєвих 
обставинах. Голова Криворізької 
міської організації Партії регіонів, 
депутат облради Костянтин Павлов 
разом із головою Жовтневої рай-
ради Володимиром Коритніком 
відвідали комунальний заклад 
«Притулок для дітей № 1» і вручи-
ли його вихованцям солодкі пода-
рунки, іграшки та одяг.

«Велокривбас» 
запрошує  
на крос-кантрі

Нещодавно вулицями на-
шого міста на двоколісних 
машинах проїхало майже 200 
велосипедистів. Вони не лише 
пропагували здоровий спо-
сіб життя, але й прагнули при-
вернути увагу до проблем ве-
лосипедистів, які сьогодні теж 
є повноправними учасниками 
дорожнього руху. Таку традицій-
ну акцію проводить громадська 
організація  «Велокривбас».
    А вже 9 червня об 11 годині в 
районі кар’єру поблизу 7-го мі-
крорайону Зарічного велокривба-
сівці проведуть змагання. А саме 
– міську велогонку крос-кантрі, 
перший етап розіграшу кубка 
«Велокривбасу» та другий етап 
любительського Кубка України. 
Тож, любителі гострих відчуттів та 
екстриму, не пропустіть видовище.                                                                                                                                  

Віталій Ткачук.

g Благодійність

«З Любов’ю та Турботою!»

Їм лише лічені дні та тижні від 
народження. Малеча, для котрої 
слова «мама» й «тато» – наче з ін-
шого життя. Волею обставин вони 
позбавлені тепла рідних рук, бать-
ківської турботи ще з пелюшок. 
Причина не має значення, головне 
– без рідної людини поряд. Звичай-
но, ці дітлахи не залишаться наодин-
ці, про них потурбуються. І не лише 
держава. Зокрема, люди, котрі стали 
успішними, але не зачерствіли сер-
цем – і доводять це не вперше.

Ось і минулого тижня в 2-й місь-
кій дитячій лікарні сталося немов 
диво. Завдяки старанням людей, 
котрі бажають допомогти малень-
ким криворіжцям, відремонтова-
но лікарняну палату, призначену 
спеціально для дітей, які залиши-
лись без батьківського піклуван-

ня. Світла простора кімната навіть 
своїм оформленням переконує 
– люди, які займалися її облашту-
ванням, вклали сюди всю свою 
любов і тепло, що надзвичайно по-
трібні новонародженим.

У цьому медичному закладі це 
вже третя палата для покинутих 
дітей, облаштована за кошти ме-
ценатів.

 – Коли у вас гарний настрій, 
коли справи на роботі ладяться, 
вдома – затишно і світло, а в душі 
– відчуття тепла й доброти, яким 
хочеться поділитися, згадайте про 
тих, кому це так необхідно. Навко-
ло стільки малюків, позбавлених 
батьківської любові, які чекають 
вашої уваги. Стільки тих дітей, 
яким ваша допомога може вряту-
вати життя. Стільки людей, чия 

доля склалася не так вдало, але 
кому ваша турбота подарує на-
дію. Ми допомагаємо дітям просто 
тому, що ми можемо. У нас немає 
можливості врятувати весь світ і 
допомогти всім нужденним. Але в 
наших силах подбати про дітей, які 
поруч, – каже директор компанії 
«Любимое такси» Світлана Авто-
номовна Блінова.

Задоволені й лікарі подарунком. 
За словами лікаря-ординатора Оль-
ги Боровик, теперішні умови пере-

бування дітей у палаті не йдуть ні в 
яке порівняння з попередніми. Вона 
значно комфортніша та зручніша 
і для дітей, і для опіки ними.

Нинішній доброчинний крок, 
обіцяють організатори проекту, 
отримає продовження. Комфорта-
бельні палати для покинутих дітей 
вони планують відкрити в кожній 
міській дитячій лікарні. На черзі 
– 4-а дитяча. «Приєднуйтесь і ви, 
допоможіть малечі!» – закликають 
організатори проекту.

В. СЕРГІЄНкО.

Їх та усіх ветеранів, які вкла-
дали душу й серце у фармацев-
тичну справу, вшановували під 
час відзначення 50-річного юві-
лею комунального підприємства 
«Фармація». Святкові урочис-
тості відбулись у заповненому 
Палаці культури імені Артема, 
до якого поздоровити своїх ко-
лег прибуло багато гостей. А від 
імені мера Юрія Вілкула фарма-
цевтів тепло привітав заступник 
начальника управління охорони 
здоров’я міськвиконкому Олек-
сандр Лук’яненко.

– Ви – наша надійна опо-
ра, ми вдячні за це, – зазначив  
О. Лук’яненко. – Пам’ятається, ще 
в кінці 90-x років минулого сто-
ліття в Кривому Розі трапився 
найбільший в Україні спалах ві-
русного гепатиту. Протягом тільки 
однієї доби ми госпіталізували по-
над 3 тисячі хворих. А працівники 
«Фармації» трудилися тоді не по-
кладаючи рук так, що забезпечили 
всіх необхідними медикаментами. 
І місто в короткий термін впора-
лося з цією страшною загрозою.
Таких прикладів – не перелічити. 

 За високий професіоналізм і 
сумлінну працю на благо здоров’я 
криворіжців колективу «Фарма-
ції» було вручено грамоту облас-
ної ради. О. Лук’яненко також на-
городив групу кращих спеціалістів 
Почесними грамотами міськви-
конкому та відзнаками міського 
управління охорони здоров’я.

 – За піввіку зроблено дуже бага-
то, – говорить директор КП «Фар-
мація» Антон Бігдан. – Зокрема, 
збудовано 50 аптек, споруджено 
немало аптечних пунктів, фарма-
цевтичну фабрику, аптечний склад 
тощо. Зараз наш колектив виконує 

основне своє завдання – це гаран-
товане, якісне, доступне забезпе-
чення лікарськими препаратами 
та засобами городян і медичних за-
кладів нашого міста. Таких лікар-
ських засобів в Україні на сьогодні 
зареєстровано понад 14 тисяч на-
йменувань, у КП «Фармація» є по-
над 7 тисяч медпрепаратів. У відда-
лених районах: селищі Степовому, 
Рахманівці, старому Інгульці, Кар-
наватці та інших – відкриваємо 
аптечні пункти та кіоски. Тобто 
основна наша спрямованість – со-
ціальна: у 10 аптеках та 2 аптечних 
пунктах реалізуємо ліки за спеці-
альними цінами, які нижчі, ніж в 

інших. Скажімо, понад 80 медпре-
паратів у наших соціальних апте-
ках продаються практично за за-
водськими цінами від українських 
виробників. Щомісяця організову-
ємо зустрічі з городянами, в яких 
беруть участь медики, представ-
ники від виробників ліків. Взагалі, 
наш колектив (а це 350 фахівців, 
із яких понад 200 спеціалістів 
мають фармацевтичну освіту. – 
Авт.) спільно з міським управ-
лінням охорони здоров’я вико-
нуємо всі поставлені завдання.

 До цього варто додати: як і ра-
ніше, фахівці «Фармації» сьогодні 
готують лікарські засоби в чоти-
рьох аптеках: №№ 5, 7, 11, 14. За 
словами керівника цього кому-
нального підприємства, це понад 
350 найменувань. Тобто ті лікар-
ські засоби, які найбільш затребу-
вані для дітей першого року жит-
тя та людей похилого віку. А саме: 
краплі для очей, мікстури, усілякі 
настої, порошки, відвари. Асорти-
мент доволі широкий, і з кожним 
роком такі ліки користуються все 
більшим попитом. Сьогодні «Фар-
мація» отримує ліки тільки безпо-

середньо від їх виробників або ж 
від п’яти найкрупніших кращих 
дистриб’юторів України. І кожен 
може отримати інформацію про 
те, який медпрепарат купує, тобто 
від якого виробника.

–У криворізькій «Фармації» тру-
дяться справжні професіонали, 
– запевняє голова правління об-
ласної Асоціації фармацевтів, ке-
рівник комісії з питань фармації 
громадської ради при Міністерстві 
охорони здоров’я України Тамара 
Литвиненкова. – Особливо це сто-
сується її досвідченого директора 
Антона Бігдана, під орудою якого я 
свого часу, після закінчення інсти-
туту, працювала в одній із аптек. 
Антон Васильович – глибоко мис-
лячий керівник, який добре знає 
проблеми сучасної фармакологіч-
ної галузі. І завжди дасть потрібну 
пораду чи зауваження. Щиро ві-
таю його та колектив «Фармації» зі 
славною датою.

Загалом поздоровлень, які лу-
нали зі сцени Палацу культури ім. 
Артема, було немало, а криворізькі 
артисти подарували фармацевтам 
чудові концертні номери.

g Вітаємо з ювілеєм!

Сьогоднішній пріоритет «Фармації» – 
соціальна спрямованість

Віталій Ткачук. Фото Олександра Портнягіна.

 Ще в далекому 1962 році за ініціативи тодішнього 
керівництва нашого міста та кабінету Міністрів украї-
ни було створено криворізьке аптечне управління 
(нині це кП «Фармація»). Першим її директором (у 
той час – начальником) стала Марія Гурова, згодом – 
анатолій Тигіпко, Валентин Івасик. Саме ці керівники 
(які, на жаль, уже пішли з життя) стояли біля витоків 
розвитку криворізької аптечної мережі. 

Благодійний проект з такою назвою активно впро-
ваджується в життя у кривому Розі. Впроваджується 
силами та коштом небайдужих людей, котрі не зали-
шаються осторонь, побачивши чужу біду. Тим паче, 
коли мова заходить про найменших криворіжців.

g компенсація 
Виплата вкладів: 
процес  
відпрацьовано

Тільки за перший день випла-
ти компенсацій вкладів «Сбер-
банка» колишнього СРСР на Дні-
пропетровщині отримали гроші 
9333 особи. Про це розповіла го-
лова Дніпропетровського облас-
ного управління «Ощадбанку» 
Галина Івакіна. 

Як повідомило управління преси 
та інформації облдержадміністрації, 
на сьогодні у відділеннях «Ощад-
банку» Дніпропетровської області 
актуалізацію даних для отримання 
компенсації пройшли понад 114 ти-
сяч вкладників «Сбербанка» колиш-
нього СРСР. Виплату компенсацій 
вкладникам, які вже пройшли акту-
алізацію своїх даних у відділеннях 
«Ощадбанку», було розпочато, як це 
і передбачено, 1 червня. І на відміну 
від попереднього разу – все прохо-
дить організовано, без довжелезних 
черг та штовханини.  
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Компетентний співрозмовник

Три десятки  
містечок  
цікавого дозвілля

У Саксаганському районі 
проживає близько 20 тисяч ді-
тей, які прославляють свій ра-
йон та Кривий Ріг, досягаючи 
значних вершин у науковій, 
творчій та спортивній роботі. 

Завдяки плідній співпраці ви-
конкому та депутатського корпу-
су Саксаганської районної у міс-
ті ради, керівників підприємств, 
установ і організацій діти району 
мають змогу повноцінно відпочи-
вати та оздоровлюватись в літній 
період у дитячих оздоровчих та-
борах «Слава» та «Сонячний».

А ще цього року в Саксагансько-
му районі готові прийняти дітей 
майже три десятки пришкільних 
таборів відпочинку.

П’ята медаль  
Сергія Афоніна

Голова Саксаганської райра-
ди Валерій Беззубченко вру-
чив у святковій обстановці 
мешканцю району С. І. Афо-
ніну відзнаку Дніпропетров-
ської обласної державної ад-
міністрації – пам’ятну медаль 
«За вагомий внесок у розвиток 
Дніпропетровської області». 

Побажав ветерану міцного 
здоров’я, бадьорості духу, благопо-
луччя, довгих і мирних років життя.

Сергій Іванович - інвалід Вели-
кої Вітчизняної війни ІІ групи. Під 
час війни перебував в окупації до 
1944 року. У квітні 1944 року всту-
пив до лав Збройних сил рядовим. 
У грудні 1944 року після закінчен-
ня курсів був направлений до міста 
Мурманська на Північноморський 
флот, де прослужив до 1951 року.

Після демобілізації переїхав до 
Львівської області. З 1951 року до 
1971 року після закінчення юри-
дичної академії працював в орга-
нах внутрішніх справ. У 1971 році 
переїхав до міста Кривого Рогу, 
працював старшим уповноваже-
ним карного розшуку Криворізь-
кого управління внутрішніх справ, 
звідки вийшов на пенсію в 1976 
році. Має медалі «За мужність», 
«За доблестный труд», «50-летие 
советской милиции», «20 лет без-
упречной службы».

Про борги  
за житлово- 
комунальні  
послуги

Станом на кінець травня за-
боргованість мешканців райо-
ну за житлово-комунальні по-
слуги перед комунальним під-
приємством «Житлово-експлуа-
таційна організація № 35» 
складає 19267,2 тисячі гривень.

З метою зменшення заборгова-
ності населення району за спожи-
ті житлово-комунальні послуги з 
початку поточного року проведе-
но понад 50 сходів з мешканця-
ми житлових будинків, які зна-
ходяться в межах обслуговуван-
ня комунального підприємства, 
за участю спеціалістів райвикон-
кому, представників підприємств 
– надавачів житлово-комуналь-
них послуг.

З початку 2012 року КП «ЖЕО 
№ 35» до Саксаганського районно-
го суду подано 505 позовних заяв 
на суму 1112,2 тисячі гривень. 

Микола КраМаренКо.

Поштова скринька – для газети,  
а газета – для читача
розпочався червень, відтак до завершен-
ня передплатної кампанії на друге пів-
річчя нинішнього року лишилось не так 
уже й багато часу. За який треба встигнути 
оформити «червоний гірник», зробити 
ксерокопію квитанції та надіслати або 
принести її до редакції газети, щоб взяти 
участь у черговому розіграші традиційної 
акції «Подарунки від «чг».

– Оголошена редакці
єю акція для передплат
ників дещо активізувала 
хід передплатної кампа
нії, – говорить начальник 
Криворізького поштам-
ту – Центру поштового 
зв’язку №2 Тетяна Чер-
ненко. – Останнім часом 
кількість передплатних 
квитанцій зросла, і, спо
діваюсь, уже невдовзі ми 
побачимо справжній по
тік читачів, які воліють 
читати загальноміське 
видання. В усякому разі, 
пошта для цього зробить 
усе можливе.

Зокрема, й щодо по
штових скриньок у бу
динках, розтрощеність 
яких нерідко стає на за
ваді оформленню улю
блених часописів за пе
редплатою.

– Йдеться про ініціа-
тиву обласної ради?

– У тому числі. Нага
даю, що згідно з рішен
ням Дніпропетровської 
обласної ради місту ви
діляються певні кошти 
для оновлення пошто
вих скриньок криворіж
ців. Задля цього нашим 
підприємством прове
дена попередня робота з 
тим, аби з’ясувати, в яких 
багатоповерхівках стан 
скриньок найбільш пла
чевний, де вони ще наяв
ні, а де вже повністю роз
трощені. Також врахову
ється те, чи зачиняється 
під’їзд, наявність домо
фону в ньому тощо.

– Які результати дали 
ваші обстеження?

– Допоки, на першо
му етапі, йдеться про три 
міські райони – Тернів
ський, Жовтневий та Сак
саганський. Фахове об
стеження виявило, що у 
близько 15 тисячах осель 
поштові скриньки або 
повністю відсутні, або їх 
стан такий, що вони не
спроможні виконувати 
свою головну функцію – 
зберігати кореспонденцію 
та періодику отримувача.

– Отже, на першому 
етапі маємо близько 15 
тисяч скриньок, стан 
яких не відповідає вимо-
гам. Що їх очікує?

– Повна заміна, яка 
виконуватиметься бю
джетним коштом, завдя
ки чому встановлювати
муться нові «вандало
стійкі» абоншафи.

– А ключики до них?
– Передбачається розда

ча по два ключі на оселю.
– Уточню спеціально 

– для мешканця заміна 
буде безкоштовною?

– Саме так. Усі роботи 
виконуватимуться за бю
джетний кошт, тобто для 
мешканця вони будуть 
безкоштовні. А після за
вершення потрібних об
сягів саме жителі відпо
відатимуть за стан своїх 
поштових скриньок.

– Коли плануєте роз-
почати?

– Нині завершують
ся необхідні процедури, 
у тому числі й тендер
ні. Відтак, передбачаю, 
що вже найближчим ча
сом розпочнуться безпо
середні роботи по заміні.

– Отже, читачі мо-
жуть сподіватись, що 
їхня газета буде таки 
справді їхньою?

– Переконана, що так і 
буде вже буквально ось
ось. Тому читачі можуть 

оформлювати передпла
ту на відділеннях пошто
вого зв’язку й бути пев
ними, що їхні газети бу
дуть тільки їхніми.

Інакше кажучи, від нас 
– скринька, а від читача – 
оформлена передплата на 
газету.

– До речі, про пошти. 
Як проходить оголоше-
ний редакцією конкурс се-
ред відділень поштово-
го зв’язку? Відповідно до 
нього, нагадаємо, пере-
можці отримають гро-
шове заохочення від ре-
дакції за найбільшу кіль-
кість оформлених або-
нементів «ЧГ» на друге 
півріччя нинішнього року.

– Допоки в цьому кон
курсі кращими є 99, 103 
та 82 відділення пошто
вого зв’язку – Централь
ноМіський, Довгинців
ський і Тернівський ра
йони відповідно. Але це 
проміжні результати. По
переду ще майже місяць, 
упродовж якого ситуація 
вповні може змінитись. 
Тож боротьба ще триває.

Натомість хочу звер
нутись до керівників під
приємств, установ та ор

ганізацій з цікавою пропо
зицією. Якщо ви бажаєте 
оформити своїм праців
никам передплату на той 
же «Червоний гірник» у 
масовому порядку, то за 
деньдва до цього, ска
жімо напередодні видачі 
зарплати або авансу, зате
лефонуйте до дільниці пе
редплати поштамту за но
мером 924341 і запро
сіть наших представників. 
Вони виїдуть до вашо
го підприємства й на міс
ці оформлять передплату 
з видачею квитанцій. Еко
номія часу – навіч.

Якщо ж у звичайного 
передплатника немає змо
ги або того ж самого віль
ного часу, щоб побувати 
на пошті й оформити пе
редплатний абонемент, 
то він може зателефону
вати за цим же номером 
та обумовити час візи
ту листоноші. Вона при
йде й безпосередньо вдо
ма оформить абонемент.

Ці обидві послуги – 
безкоштовні, а вартість 
передплати при цьому 
залишається редакцій
ною, із збереженням усіх 
існуючих пільг. Тож про
шу користуватись такою 
нагодою.

– Не можу не спитати 
про вчасність достав-
ки «Червоного гірника», 
на яку все ще жаліються 
передплатники. Причо-
му, за їхніми словами, но-
мер за середу приносять 
більш-менш вчасно, а су-
ботній – із запізненням 
на кілька днів. Погодь-
тесь, це також нега-
тивно впливає на кіль-
кість передплатників.

– Повністю з вами згод
на. А тому кожного по
неділка з 14 до 15 години 
прошу звертатись щодо 
роботи поштової галузі 

регіону за номером 9230
40, коли проводжу гарячу 
лінію із споживачами по
штових послуг. Обіцяю, 
що всі висловлені скарги, 
зауваження й побажання 
обов’язково будуть вра
ховані в нашій подаль
шій роботі. Якщо ж у по
неділок подзвонити немає 
можливості, тоді пропо
ную звертатися в робочий 
час за такими мобільними 
номерами: 0674006706, 
0674002146, 06740067
15 – або за цією електро
нною адресою: kry.dp@
ukrposhta.com

Разом зробимо пошту 
кращою, від чого у вигра
ші будуть всі.

У рамках передплатної 
кампанії на друге півріч
чя нинішнього року «Чер
воний гірник» проводить 
уже традиційну акцію 
«Подарунки від «ЧГ».

Для участі в ній потрібно 
виконати тільки дві умови:

Мати оформлений пе
редплатний абонемент 
на «Червоний гірник» з 
липня по грудень 2012го 
включно або оформле
ний одразу на весь рік.

Принести в конверті 
або надіслати до редак
ції нашої газети – пр. Ме
талургів, 28, редакція га
зети «Червоний гірник», 
м. Кривий Ріг, 50050, з 
поміткою «На розіграш» 
– ксерокопію абонемен
та (прохання не плутати 
з квитанцією про перед
плату) з оформленою пе
редплатою щонайменше з 
липня по грудень 2012го 
включно або одразу на 
весь нинішній рік.

На вас чекають су-
перпризи – 2 путівки до 
карпатської Ворохти й 
дитяча путівка на Азов-
ське море, – а також інші 
подарунки.

Тетяна Черненко.

Криворізький поштамт запрошує оформити пе-
редплату на періодичні видання Дніпропетровської 
області, України, країн СНД і далекого зарубіжжя, 
міські та районні видання на ІІ півріччя 2012 року. 
Передплату на періодичні видання можна оформи-
ти на півріччя, квартал або місяць у кожному відді-
ленні поштового зв’язку.

Строк проведення передплати на ІІ півріччя 2012 
року:
на видання за Каталогом зарубіжних країн 

карткової системи експедирування – до 6 червня;
на видання по Каталогу України – до 16 червня;
на видання Дніпропетровської області – до  

25 червня;
на міські та районні видання – до 28 червня.

Вартість передплати газети «Червоний 
гірник» (з урахуванням поштових послуг по 
доставці та прийому передплати):
Звичайна:
на 1 місяць – 13,52 грн., на 3 місяці – 39,96 грн., 
на півроку – 78,27 грн.
Пільгова (для інвалідів усіх груп і категорій, для чорно-
бильців, а також для учасників війни та пенсіонерів):
на 1 місяць – 12,52 грн., на 3 місяці – 36,96 грн., 
на півроку – 72,27 грн.
Відомча (для підприємств, установ та організацій):
на 1 місяць – 15,72 грн., на 3 місяці – 46,56 грн.,  
на півроку – 91,47 грн.
Телефони для довідок по передплаті:
міського поштамту – 92-43-41;
редакції «Червоного гірника» – 92-97-18.

✓  2 путівки у ворохту
✓ дитяча путівка на азовське море

(Карпати)

Передплатіть газету та візьміть участь у традиційній акції

«ПоДарунКи віД «чг»
суПерПодарунКи

а також:
2 фотосесії 6 уЗд-обстежень 2 енциклопедії та інші.
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І це малятко теж з перших років свого  
життя не знає батьківської ласки.

« Життя без батька, матері, тепла,
Як квітка, що загублена в пустелі,
Як пісня, що без музики жила,
Як білий либідь, що зостався сам у небі».

Втратити рідну людину це завжди дуже 
страшно, але набагато страшніше, коли 
дитина залишається сиротою при живих 
батьках. на жаль, такі випадки трапля-
ються в наш час.

На обліку в службах у 
справах дітей м. Кривого 
Рогу перебуває 2 тис. 170 
дітейсиріт та дітей, по
збавлених батьківського 
піклування, з них: дітей
сиріт – 830, дітей, позбав
лених батьківського піклу
вання, – 1 340.

З них в сімейних формах 
виховання перебувають  
1 711 дітей. 459 дітей пе
ребувають в державних 
закладах на повному дер
жавному утриманні. Вони 
також мріють мати сім’ю.

Держава зі свого боку 
намагається підтримувати 
таких дітей. Для того, щоб 
дитинасирота зростала 
в сімейному середовищі, 
створені сімейні форми ви
ховання: усиновлення, опі
ка (піклування), прийомна 
сім’я, дитячий будинок сі
мейного типу. Адже відо
мо, що будьякий, навіть 
самий комфортний інтер
натний заклад не зможе за
мінити справжнього бать
ківського піклування.

Якщо ви вірите:
– що чужих дітей не бу

ває,
– що проблеми дітейси

ріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
– справа не тільки держави 
та фахівців,

– що кожна людина здат
на змінити життя хоча б 
однієї дитини, взявши її в 
свою родину, можливо, вас 
зацікавлять сімейні форми 
влаштування дітейсиріт 
та дітей, позбавлених бать
ківського піклування.

Усиновлення – це при
йняття усиновлювачем у 
свою сім’ю дитини на пра
вах сина чи дочки, що здій
снене на підставі рішення 
суду, з усіма правами та 
обов’язками, як з боку до
рослих, так і з боку дитини.

До усиновлення 
дитини потрібно 
зробити лише  
9 кроків

Крок 1. Якщо ви бажає
те усиновити дитину, тре
ба подати заяву до служби 
у справах дітей за місцем 
свого проживання.

До заяви додаються такі 
документи:

– копія паспорта;
– довідка про заробітну 

плату за останні шість мі
сяців або копія декларації 

про доходи за попередній 
календарний рік, засвідче
на органами державної по
даткової служби;

– копія свідоцтва про 
шлюб, укладений в органах 
реєстрації актів цивільно
го стану, якщо заявники 
перебувають у шлюбі;

– висновок про стан 
здоров’я кожного заявни
ка (складений за формою, 
яку ви отримаєте в службі 
у справах дітей);

– довідка про наявність 
чи відсутність судимості 

для кожного заявника, ви
дана органами внутрішніх 
справ за місцем проживан
ня заявника;

– копія документа, що 
підтверджує право влас
ності або користування 
житловим приміщенням.

Крок 2. Протягом 10 
днів служба у справах ді
тей проводить обстеження 
житловопобутових умов 
і готує висновок про мож
ливість усиновлення вами 
дитини та ставить вас на 
облік як кандидата в уси
новлювачі.

Крок 3. Ви ознайомлює
тесь з банком даних дітей, 
які підлягають усиновлен
ню.

Крок 4. Служба у спра
вах дітей за місцем звер
нення видає направлення 
до дитячого закладу для 
знайомства та встановлен
ня контакту з дитиною.

Крок 5. Якщо контакт з 
дитиною встановлено, ви 
подаєте заяву про бажан
ня усиновити дитину до 
служби у справах дітей, на 
території якої перебуває 
дитина.

Крок 6. Служба у спра
вах дітей за місцем пере
бування (проживання) ди
тини протягом 10 робочих 
днів надає висновок про 
доцільність усиновлення 
для подання до суду.

Крок 7. Подача до суду 
заяви про усиновлення з 
пакетом документів.

Крок 8. Участь у судово
му засіданні.

Крок 9. В органах реє
страції актів цивільного 
стану отримати нове свідо
цтво про народження ди
тини. Дитина стає членом 
вашої сім’ї.

Дитина, яка усиновле-
на, зберігає права на 
пенсію, інші соціальні 
виплати, а також на 
відшкодування шкоди 
у зв’язку з втратою 
годувальника, які вона 
мала до усиновлення.

Особа, яка усиновила 
дитинусироту або дитину, 
позбавлену батьківського 
піклування, має право:

– на грошову допомогу 
при усиновленні дитини у 
розмірі, як при народжен
ні першої дитини, а при 
усиновленні двох і більше 
дітей розмір допомоги не 
змінюється;

– на отримання відпуст
ки по догляду за дитиною 
до досягнення нею триріч
ного віку;

– на отримання однора
зової оплачуваної відпуст
ки тривалістю 56 календар
них днів без урахування 
святкових і неробочих днів 
(при усиновленні дитини 
віком старше трьох років);

– на отримання щоріч
ної оплачуваної відпустки 
тривалістю 10 календар
них днів.

Опіка (піклування) вста
новлюється рішенням ви
конкому районної у місті 
ради над малолітніми ді
тьмисиротами та дітьми, 
позбавленими батьків

ського піклування віком до 
14 років. Піклування вста
новлюється над неповно
літніми дітьмисиротами 
та дітьми, позбавленими 
батьківського піклуван

ня віком від 14 років до 18 
років. Під опіку дітей вла
штовують в сім’ї громадян, 
які перебувають з цими ді
тьми переважно в родин
них відносинах.

На дітей, які перебува
ють під опікою чи піклу
ванням, призначається 
щомісячна державна допо
мога. Розмір допомоги до
рівнює двом прожитковим 
мінімумам на одну дитину 

відповідного віку.
Прийомна сім’я – сім’я 

або окрема особа, яка не 
перебуває у шлюбі, що до
бровільно за плату взяла 
на виховання та спільне 
проживання від 1 до 4 ді
тейсиріт та дітей, позбав
лених батьківського пі
клування.

Дитячий будинок сімей
ного типу створюється 
за бажанням подружжя 
або окремої особи, яка 
не перебуває у шлюбі, які 
беруть на виховання та 
спільне проживання не 
менше як 5 дітейсиріт і 
дітей, позбавлених бать
ківського піклування.  За
гальна кількість дітей у ди
тячому будинку сімейного 
типу не повинна переви
щувати 10 осіб, враховую
чи рідних дітей.

Держава підтримує ді
тей, прийомних батьків та 
батьківвихователів:

1. Дитина в прийомній 
сім’ї, дитячому будинку 

сімейного типу зберігає 
статус дитинисироти та 
дитини, позбавленої бать
ківського піклування, та 
користується усіма відпо
відними пільгами.

2. З 2006 року в Україні 
запроваджено принцип 
«гроші ходять за дитиною». 
Незалежно від місця зна
ходження дитинисироти 
чи дитини, позбавленої 
батьківського піклування, 
на кожну таку дитину ви
діляється не менше ніж два 
прожиткових мінімуми на 
місяць.

3. Одному з прийомних 
батьків, батьківвиховате
лів щомісячно виплачуєть
ся грошове забезпечення у 
розмірі 35% розміру соці
альної допомоги на кожну 
прийомну дитину, але не 
більше ніж півтора про
житкового мінімуму для 
працездатної особи.

4. Міський центр со
ціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді здій
снює постійне соціаль
не супроводження дитя
чих будинків сімейного 
типу, прийомних сімей, 
що передбачає надан
ня комплексу право
вих, психологічних, со
ціальнопедагогічних, 

соціаль ноекономічних, 
соці аль номедичних та 
ін формаційних послуг, 
спрямованих на створен
ня належних умов функ
ціонування дитячого бу
динку сімейного типу.

5. Дитина перебуває у 
дитячому будинку сімей
ного типу, прийомній сім’ї 
до досягнення 18річного 
віку, а в разі продовження 
навчання у професійно
технічному, вищому на
вчальному закладі IIV рів
нів акредитації – до його 
закінчення, але не пізніше 
досягнення ними 23річно
го віку.

На сьогоднішній день у 
нашому місті вже функці
онує 6 дитячих будинків 
сімейного типу та 39 при
йомних сімей, де знайшли 
свій родинний затишок 
97 дітейсиріт та дітей, по
збавлених батьківського 
піклування. 1 тис. 568 дітей 
мешкають під опікою та пі
клуванням громадян.

День  за  Днем:
Довгинцівський р-н Кожній дитині – родина

служба у справах дітей міськвиконкому. Фото Олександра ПОРТнЯГінА.

Перелік документів для осіб, які бажають 
влаштувати дитину в прийомну сім’ю:

– заява особи або подружжя;
– довідка про доходи за останні 6 місяців або копію де-

кларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
– документ, що підтверджує право власності або корис-

тування житловим приміщенням;
– копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають 

у шлюбі);
– копія паспорта;
– висновок про стан здоров’я заявника;
– довідка від нарколога та психіатра (для осіб, які про-

живають разом із заявниками);
– довідка про наявність або відсутність судимості;
– довідка про проходження курсу навчання з виховання 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
– рекомендації центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних.

актуальна тема

Прийомними батьками або батьками- 
вихователями можуть бути:

– працездатні громадяни, які мають сукупний дохід на 
кожного члена сім’ї не менший, ніж рівень забезпечення 
прожиткового мінімуму;

– не були раніше позбавлені батьківських прав або опі-
кунів/піклувальників за неналежне виконання покладених 
на них обов’язків;

– пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у 
прийомні батьки, батьки-вихователі в центрі соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді.

Медичні протипоказання кандидатів  
у прийомні батьки, батьки-вихователі :

– інвалідність І і ІІ групи;
– глибокі органічні ураження нервової системи;
– алкогольна і наркотична залежність;
– СНІД;
– відкрита форма туберкульозу;
– психологічні розлади, в яких офіційно зареєстровані 

асоціальні прояви, схильність до насильства.

Для отримання більш детальної інформації щодо оформлення опіки (пі-
клування), процедури усиновлення, створення прийомної сім’ї, дитячого 
будинку сімейного типу ви можете звернутись до служби у справах дітей 
виконкому Криворізької міської ради за тел.: (0564) 74-83-44, м. Кривий Ріг, 
пл.Радянська,1, каб. 138, або до служби у справах дітей виконкому райради 
за місцем свого проживання.

Пришкільний 
відпочинок

Розпочалось літо, тож чимало 
батьків стурбовані, куди подіти 
своїх синів і дочок під час канікул. 

Натомість такі думки не обсідають 
тих, чиї діти з користю оздоровлюють-
ся у пришкільних таборах, відкриття 
яких у Довгинцівському районі від-
булося на початку червня. Загалом у 
районі розчинили свої двері 14 при-
шкільних таборів, в яких буде органі-
зовано відпочинок майже трьох ти-
сяч учнів різних вікових категорій. 
Педагогічні колективи освітянських 
закладів подбали, аби час, проведе-
ний дітьми у пришкільних таборах, 
запам’ятався яскравими та змістов-
ними виховними заходами, цікавими 
спортивними змаганнями, незабутні-
ми екскурсіями. Разом з тим, для ді-
тей облікових категорій заплановано 
щоденне проведення тренінгів та 
індивідуально-корекційних занять.

Організації дозвілля школярів 
сприятимуть 8 спортивних трена-
жерних комплексів, що встановлені 
на території навчальних закладів, 
а також дитячі ігрові майданчики, 
розташовані в мікрорайонах. При об-
ладнанні приміщень та у придбанні 
спортивного інвентарю допомогу за-
кладам освіти надали представники 
районного осередку Партії регіонів.

«Пригоди  
Незнайки в  
чарівному місті»

У комунальному закладі «При-
тулок для дітей «Пролісок» з на-
годи Міжнародного дня захисту 
дітей відбулося свято «Пригоди 
Незнайки в чарівному місті». 

На заході були присутні заступник 
голови Довгинцівської районної у 
місті ради Інна Сторожук, депутати 
міської та районної у місті рад, які 
прийшли не з порожніми руками. 
Свої привітання та подарунки пере-
дав перший заступник міського голо-
ви Костянтин Павлов.

Велике задоволення вихованці 
притулку отримали від розваг та по-
дарунків – спортивного інвентарю, 
одягу, канцтоварів. Особливо сподо-
бались дітям солодощі та морозиво.

Виїзні прийоми 
заради  
зручності  
мешканців

Для зручності довгинцівців 
представники районної влади 
здійснюють виїзні прийоми меш-
канців. 

Відтак, уже завтрашнього четвер-
га, 7 червня, у районній раді ветеранів 
(вул. Косіора, 66) з 17.00 до 18.00 від-
будеться особистий прийом у заступ-
ника голови районної у місті ради з 
питань діяльності виконавчого органу 
Олексія Суворова.

Наступного понеділка, 11 червня, у 
130-й школі, що на житломасиві Схід-
ному, з 17 до 18 години проводитиме 
особистий прийом голова Довгин-
цівської районної у місті ради Ігор 
Колесник. А вже в середу, 13 червня, 
у приміщенні санстанції (вул. Кокче-
тавська, 11а) з 17.00 до 18.00 відві-
дувачів прийматиме заступник голо-
ви райради Інна Сторожук. За менш 
ніж два тижні після цього, а саме –  
26 червня, 89-а школа з 17 до 18 годи-
ни стане тимчасовою приймальнею 
для відвідувачів, які завітають на осо-
бистий прийом до заступника голови 
райради Івана Яковченка.

едуард білиК.
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станом на 16.05.2012 року у Дніпропетровській об-
ласті створено 978 об’єднань співвласників багато-
квартирних будинків, завдяки чому по україні ми 
займаємо третє місце зі створення Осбб.

Завдяки державній підтримці у 
2010 році Дніпропетровській області 
було виділено кошти Стабілізаційного 
фонду Державного бюджету в сумі 9,4 
млн. грн. для реалізації інвестиційних 
проектів з технічного переоснащення 
ліфтового господарства та капітального 
ремонту житлових будинків, в яких вже 
функціонують ОСББ. Ці кошти були спря-
мовані на поліпшення технічного стану 
46 житлових будинків та 69 ліфтів ОСББ.

У 2011 році Дніпропетровській області 

були виділені кошти державного бю-
джету на виконання пілотних проектів у 
сфері житлово-комунального господар-
ства в сумі 760,116 тис. грн.

На 2012 рік в місцевих бюджетах 
передбачено кошти на капітальний 
ремонт житлових будинків ОСББ в сумі 
27,8 млн. грн.

За ініціативою голови облдержад-
міністрації Вілкула О.Ю. в цьому році 
за кошти обласного бюджету викона-
но проектно-кошторисну документа-

цію на капітальний ремонт 5 будинків 
ОСББ в містах Дніпропетровську та 
Кривому Розі на суму 250,0 тис. грн. та 
ці об’єкти подані на фінансування за 
рахунок державного бюджету, загаль-
на кошторисна вартість яких складає 
14205,0 тис. грн.

На інформаційно-ресурсному центрі 
Дніпропетровської області «Відкрита 
Влада» детально описано процедуру 
створення об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, надані 
роз’яснення про порядок проведення 
державної реєстрації ОСББ. 

З метою сприяння розвитку ор-
ганів самоорганізації населення у 

Дніпропетровській області шляхом 
створення належних умов для само-
організації населення, надання допо-
моги у процесах їх трансформації та 
адаптації до нових соціально-еконо-
мічних умов та сприяння збільшенню 
ефективності їх роботи в цілому, за-
безпечення процесу демократизації 
та розвитку цінностей громадського 
суспільства, поліпшення умов для 
самостійного вирішення територіаль-
ною громадою питань місцевого зна-
чення Дніпропетровською обласною 
радою затверджена Програма спри-
яння громадській активності у розви-
тку територій на 2012 – 2016 роки.

День  за  Днем:
Дзержинський р-н Будинки спільної турботи

актуальна тема

За інформацією управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації.

Чому не бажають створення 
Осбб?

Знають 
про  

Осбб

Щось  
про Осбб 

чули

не знають 
про  

Осбб
у  

цілому
Боюся, що держава повністю зні-
ме з себе відповідальність за наш 
будинок

45,8 41,1 29,0 42,0

Обслуговування ОСББ може при-
звести до зростання вартості ко-
мунальних послуг

31,2 39,5 29,7 34,0

У нашому будинку надто пасивні 
мешканці, їх не вдасться органі-
зувати

24,8 23,5 16,9 23,0

Боюся, що в ОСББ буде колектив-
на відповідальність, і доведеться 
платити за тих, хто не платить за 
квартиру

25,0 25,8 27,2 25,8

Правління ОСББ може бути не-
чесним, а всім доведеться за їхні 
махінації відповідати

18,6 31,7 23,5 23,2

Краще триматися за звичне – 
ЖЕКи, ніж за щось зовсім незро-
зуміле

12,7 26,9 24,6 18,9

Інше 2,8 0,9 2,1 1,6
Важко сказати 0,8 2,2 5,7 1,6

наскільки задоволені  
обслуговуванням будинку? жеК

Приватна 
структура,  

обрана Осбб
інше у цілому

Цілком задоволений 3,6 10,6 8,8 4,6
Переважно задоволений 24,0 63,0 42,3 27,1
Переважно не задоволений 41,0 17,9 15,3 37,2
Зовсім не задоволений 27,3 5,6 28,2 25,7
Важко сказати 3,9 2,9 4,9 5,4

Чи знають про Осбб?  Хочуть  
створення Осбб

 не хочуть 
Осбб

 Важко 
відповісти

Знають про ОСББ  31 37 32
Щось чули про ОСББ  18  34 48
Нічого не знають 14 24 62

Загальнонаціональне опитування проведено Фон-
дом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 
та  соціологічною службою Центру Разумкова з 30 
березня по 4 квітня 2012 року. Було опитано 2009 рес-
пондентів віком від 18 років у всіх областях України, 
Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує дорос-
ле населення України за основними соціально-демо-
графічними показниками. 

Вибірка опитування буду-
валася як стратифікована, 
багатоступенева, випадкова 
із квотним відбором респон-
дентів на останньому етапі. 
Опитування здійснювалося у 
132 населених пунктах (із них 
79 міських та 53 сільських по-
селень). Теоретична похибка 
вибірки (без врахування ди-
зайн-ефекту) не перевищує 
2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження було прове-
дено для ГО ОПОРА в рамках 
проекту «Житлова реформа 
очима громадськості» за 
підтримки програми «Гро-
мадянське суспільство та 
належне урядування» Між-
народного фонду «Відро-
дження».
Менше третини насе-

лення України  (29%) знають 
про таку частину житлово-
комунальної реформи, як 
створення ОСББ (об’єднання 
співвласників багатоквар-
тирних будинків). Ще 29% 
«щось про це чули», а 41% 
про це взагалі нічого не зна-
ють.
Більшість власників 

квартир (63%) не задоволе-
на тим, як обслуговуються 
їхні будинки.  Проте існує 
велика різниця у рівні задо-
волення обслуговуванням 
будинків, яке здійснюють 
ЖЕКи та приватні структу-
ри. Обслуговуванням ЖЕКів 
більшість власників (68%) 
не задоволені, а ті, чиї бу-
динки обслуговують приват-
ні структури, обрані ОСББ, у 
більшості (74%) цим обслу-
говуванням задоволені.
Попри незадоволення 

обслуговуванням ЖЕКів, 
лише 21% власників квар-
тир хотіли б створити ОСББ 
у їхніх будинках, не хочуть 
цього – 35%, а майже поло-
вина – 44% – не визначили-
ся зі своєю позицією.
Бажання створити ОСББ 

мало залежить від віку, а 
от упередженість проти ОСББ 
зростає з віком: не хотіли б 
створення ОСББ 27%  молоді 
віком до 30 років, 23% – ві-
ком до 40 років, і значно 
більше таких серед старших: 
40% віком понад 50 років.
Серед регіонів найбільш 

сприятливо ставляться до 
створення ОСББ у Західно-
му регіоні: серед власників 

квартир хотіли б створення 
ОСББ 37%, ні – 23%. У решті 
регіонів переважає негатив-
не ставлення до ОСББ: у Схід-
ному регіоні хотіли б створи-
ти у себе ОСББ 21%, не хотіли 
б – 27%, у Центральному ре-
гіоні – 19% і 37%, але най-
більш негативне ставлення 
до ОСББ виявили мешканці 
Південного регіону: хотіли б 
створити ОСББ 17%, не хотіли 
б – 50%.
Існує пряма залежність 

між знанням про ОСББ та ба-
жанням, щоб воно було ство-
рене. Серед тих, хто знає про 
ОСББ, 31% хочуть його ство-
рити у своєму будинку (37% 
– ні, ще 32% не визначили-
ся); серед тих, хто про ОСББ 
щось чув, хочуть створити 
його у себе 18% (не хочуть – 
34%, не визначилися – 48%), 
серед тих, хто про ОСББ нічо-
го не знає, хотіли б створити 
ОСББ 14% (не хотіли б – 24%, 
не визначилися – 62%).
Головна причина неба-

жання створення ОСББ – це 
острах, що держава повністю 
зніме з себе відповідальність 
за будинок (ремонт комуні-
кацій тощо) –  так вважають 
42% власників квартир, у 
чиїх будинках не створене 
ОСББ і які цього створення не 
бажають. Далі йдуть такі при-
чини, як  побоювання зрос-
тання вартості комунальних 
послуг (34%), страх перед ко-
лективною відповідальністю 
і необхідністю платити за тих, 
хто не сплачує за квартиру 
(26%), очікування нечесності 
правління ОСББ (23%).
Цікаво, що побоювання 

негативних наслідків ство-
рення ОСББ мало залежить 
від рівня знання про ОСББ. 
Головний страх – що держава 
повністю зніме з себе відпо-
відальність за будинок – ви-
словили і ті, хто знає про ОСББ 
(46%), і ті, хто про це щось чув 
(40%). Водночас серед тих, хто 
знає про ОСББ, значно менше 
побоювань, що правління 
виявиться нечесним і втягне 
мешканців у махінації. Зна-
чно менше серед тих, хто знає 
про ОСББ, і тих, хто вважає, що 
краще триматися за звичне – 
ЖЕКи, ніж за щось незрозумі-
ле (лише 13% серед тих, хто 
знає про ОСББ, і 27% – серед 
тих, хто щось чув).

Громадська думка про ОСББ

Результати опитування

 Наскільки ви задоволені обслуговуванням вашого будинку?         % власників квартир

Якщо у вашому будинку немає ОСББ, чи хотіли б ви, щоб воно було створене?
% власників квартир, де немає ОСББ

Так 21,3
Ні 35,0
Важко сказати 43,7

Якщо у вашому будинку немає ОСББ, 
чи хотіли б ви, щоб воно було створене? 

% власників квартир, де немає ОСББ

Так, знаю 29,0
Щось про це чув, але непевне 29,2
Нічого про це не знаю 41,4
Не відповіли 0,4

Чи знаєте ви про створення ОСББ 
(об’єднання співвласників багатоквар-
тирних будинків)  як частину житлово-
комунальної реформи?

Так 5,5
Ні 87,5
Не знаю 6,7
Не відповіли 0,3

Чи створено у вашому будинку ОСББ?
% до власників квартир

ЖЕК 84,2
Приватна структура, яку об-
рало наше ОСББ 5,1
Інше 6,6
Не знаю 3,7
Не відповіли 0,4

Хто обслуговує ваш будинок?
% власників квартир

Якщо ви не бажаєте створення ОСББ у вашому будинку, то чому?
% власників квартир, де немає ОСББ і які не хочуть його створення

Законність та 
правопорядок

Саме ці питання стали го-
ловними на черговій сесії 
Дзержинської районної у 
місті ради. Минулого тижня 
в районі проведено спільне 
засідання постійних комісій 
та пленарне засідання, під го-
ловуванням голови райради 
Сергія Степанюка.

На сесії серед основних розгля-
далися питання «Про стан закон-
ності, заходи щодо її зміцнення та 
результати діяльності прокуратури 
Дзержинського району у I півріччі 
2012 року» та «Про стан боротьби із 
злочинністю, охорони громадсько-
го порядку та результати діяль-
ності Дзержинського районного 
відділу КМУ ГУМВС України в Дні-
пропетровській області у I півріччі 
2012 року». Із зазначених питань 
депутатів проінформували заступ-
ник прокурора Дзержинського ра-
йону М. Папарига та начальник ра-
йонного відділу внутрішніх справ  
А. Левицький.

Загалом на сесії було розгляну-
то 12 питань. З усіх прийнято від-
повідні рішення.

З любов’ю  
і теплом

По-справжньому друга до-
мівка. Саме таким для бага-
тьох літніх людей став район-
ний територіальний центр 
соціального обслуговування 
пенсіонерів.

У відділенні соціально-медич-
них послуг цієї установи щороку 
оздоровлюється близько 300 
громадян похилого віку. Тут па-
нує атмосфера доброзичливого і 
душевного ставлення до людей. 
Протягом травня у терцентрі для 
учасників війни проводився мі-
сячник оздоровлення, організову-
вались зустрічі з представниками 
управління праці та соціального 
захисту населення, Пенсійного 
фонду України, Ощадбанку з пи-
тань роз’яснення основних по-
ложень та змін у законодавстві 
щодо виплат матеріальних допо-
мог, пенсій, отримання виплат за 
ощадкнижкою тощо.

Перша зміна 
відкрита

Широко та різноманітно в 
районі відзначили Міжнарод-
ний день захисту дітей. Як 
відомо, Дзержинський район 
став майданчиком проведен-
ня 1-го міського фестивалю 
«Карнавал «Світ дитинства».

Крім того, не менш цікавим ви-
йшло дійство в парку ім. Б. Хмель-
ницького, що пройшло за участю 
голови районної у місті ради Сергія 
Степанюка. Тут відбулися святко-
ва програма для дітей, спортивні 
змагання та урочисте відкриття 
першої зміни дитячих закладів 
відпочинку. Для довідки, загалом 
на базі загальноосвітніх шкіл райо-
ну відкрилися 15 закладів відпо-
чинку, якими заплановано охопити 
понад 2400 дітей.

Соціальними службами району 
організовано святковий ранок 
для дітей-інвалідів у кафе «По-
луничка». Святкові заходи для 
дітей також були організовані на 
базі Центру дитячої та юнацької 
творчості та Станції юних техніків 
Дзержинського району, міського 
комунального закладу культури 
«Народний дім» тощо.

Володимир сКіДАнОВ.
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День  за  Днем:
Ц.-Міський район

Оголошеному напередодні прямому теле-
фону «ЧГ» щодо травневих перерахунків 
пенсійних виплат на заваді могла стати 
суто технічна причина – непрацюючий 
внаслідок обриву кабелю телефон. Але 
– от дивина – не минуло й п’ятнадцяти 
хвилин з початку оголошеного часу, 
як телефон запрацював і начальник 
управління Пенсійного фонду україни 
в Довгинцівському 
районі, координатор 
роботи управлінь 
ПФу в Криворізькому 
регіоні лариса 
сітанська розпочала 
активно консультува-
ти городян.

– Дзвонить 
п р а ц ю ю ч а 
пенсіонерка з 

Цент рально-Міського 
району Раїса Мазанко. 
Раніше я ніколи не звер-
талась до Пенсійного 
фонду – скільки прине-
суть пенсії, стільки й є. 
Але коли минулого місяця 
принесли доплати мені 
та чоловіку, то вже край 
– мушу вас турбувати.

– Будь ласка, турбуй
те, заради цього й прово
диться прямий телефон.

– Мені квітнева допла-
та – 1,15 грн., а чолові-
ку щось близько п’яти 
гривень. А це що ж таке, 
хіба ж це підвищення?

– Це досить індиві
дуальне питання, для 
розв’язання якого по
трібно подивитись вашу 
пенсійну справу, яка збе
рігається у фонді вашого 
району. Але можу перед
бачити, що ці доплати 
пов’язані з темпом зрос
тання заробітної плати.

– Приблизно так і мені 
пояснили в нашому фон-
ді.

– Відтак, я не помили
лась. Тому варто нагадати, 
що згідно з чинним зако
нодавством працюючим 
пенсіонерам – таким, як 
ви, – такий перерахунок 
по зростанню прожитко
вого мінімуму не прово
диться, ви як отримували, 
стільки ж отримуватиме
те й надалі, оскільки ви 
працюючий пенсіонер. 
Але на початку березня 
щорічно проводиться ще 
один перерахунок – за 
темпами зростання за
робітної плати. За схе
мою порівнюється пенсія 
станом на 31 грудня 2011 
року з пенсією станом на 
31 грудня 2010 року, вна
слідок чого отримується 
певний коефіцієнт. Якщо 
цей показник нижче, аніж 
встановлений законодав
ством, тоді проводиться 
доплата, а коли вище, тоді 
доплата не здійснюється.

Але за вашим конкрет
ним випадком потрібно 
подивитись матеріали 
вашої пенсійної справи, і 
тоді можна буде дати до
кументально обґрунто
вану відповідь. Ми про
глянемо, а опісля з вами 

зв’яжемось і пояснимо 
ситуацію.

– Дякую, чекатимемо. 
Утім, маю ще одне запи-
тання щодо саме трав-
невих перерахунків. Як 
воно все відбувалося, по-
ясніть, будь ласка.

– Згідно з президент
ськими ініціативами, з 
початку травня збільше
но виплати всім пенсіоне
рам без винятку, щоправ
да в різних випадках на 
різні суми. Здійснено це 
було завдяки тому, що ви
користовувалась середня 
заробітна плата по Украї
ні в розмірі 1197,91 грн., 
тоді як раніше застосову
валась середня зарплата 
в розмірі 928,81 грн. На
томість ви, як працююча, 
напевне проводили пере
рахунки з додаванням за
робітної плати за кожні 
відпрацьовані 24 місяці. 
Чи не так?

– Саме так.
– Тоді це право на пере

рахунок із середньої зар
плати по Україні в роз
мірі 1197,91 грн. ви вже 
використали, здійснюючи 
перерахунки. До слова ка
жучи, після 2008го ваш 
чоловік працював?

– Працював до 2010 
року.

– Тоді, коли він про
водив перерахунки своїх 
виплат, цей розмір серед
ньої зарплати під час об
числень пенсії також вже 
застосовувався. Тому вам 
до травневої пенсії також 
мусили додати, але тільки 
100 грн.

– Копієчка в копієчку – 
по сотні й додали.

– Як це й передбачено 
постановою. Щодо квіт
невих доплат, то ми за
телефонуємо до управ
ління Пенсійного фонду 
в ЦентральноМіському 

районі і вони нададуть 
вам роз’яснення окремо 
за документами пенсійної 
справи.

– Тоді наостанку ще 
одне запитання дозволь-
те. Про мого чоловіка.

– Прошу.
– У нього 53 роки ста-

жу, а в Пенсійному фонді 
йому враховують тіль-
ки 50. Три роки ніби й 
небагато, але однаково 
шкода – працював же чо-
ловік, гарно працював.

– Коли вважаєте, що в 
Пенсійному фонді вра
хували не весь стаж, 
тоді ваш чоловік пови
нен звернутись до фонду 
з трудовою книжкою й 
звірити стаж. При цьому 
підкреслю, що Пенсійний 
фонд не здійснює пере
рахунок самостійно по 
конкретній особі, а тільки 
при наданні відповідних 
документів та особистої 
заяви.

– Дякую, чекатиму 
дзвінка.

– Проби-
лася до вас 
Людмила Ог-

ризько.
– Добридень, раді вас 

чути.
– Я з приводу добавки 

до пенсії з початку трав-
ня.

– Це і є темою нашого 
нинішнього спілкуван
ня. Передовсім скажіть – 
скільки вам додали?

– Мені додали нор-
мально – близько чоти-
рьохсот гривень, це мене 
порадувало. Натомість 
моєму чоловіку – тільки 
150 грн., чому й перейма-
юся. Чи не помилились 
йому при нарахуваннях?

– Перерахунок здійсню
вався масово в автоматич
ному порядку, тому по
милки, на жаль, не можна 
повністю виключити. Ці 
помилки частіше іншого 
бувають тоді, коли люди
ні нічого не додали, – ось 
тоді це дійсно помилка, і 
з такими випадками роз
бираємось окремо. У цьо
му разі доплата є, але ви, 
як видно, переймаєтесь її 
розміром.

– Саме так, бо щось 
малувато чоловіку дора-
хували.

– Щоб розібратися, му
шу від вас одержати до
даткову інформацію.

– Запитуйте.
– Ваша пенсія до цього 

була меншою від чолові
кової чи більшою?

– І була, і лишається 
значно меншою. Мій чо-
ловік – колишній гірник, 
тому отримує непогано. 
Хоча немало працював, 
уже будучи на пенсії.

– Коли він остаточно 
припинив працювати?

– У 2010-му.
– Отже, два роки тому 

він остаточно звільнив
ся й, напевне, зробив пе
рерахунок з додаванням 
стажу та заробітної плати, 
чи не так?

– Та ніби так – ходив 
до Пенсійного фонду, но-
сив туди якісь докумен-
ти.

– Таким чином, коли він 
здійснив той перерахунок 
у зв’язку зі звільненням, 
тоді йому вже використа
ли розмір середньої зар
плати по Україні в розмі
рі 1197,91 грн. А оскільки 
ви давно на пенсії й після 
2008 року не працювали, 
то вам тільки з початку 
травня нинішнього року 
проведено перерахунок 
пенсії із застосуванням 
середньої зарплати по 
Україні – 1197,91 грн. Тоді 
як вашому чоловіку цей 
показник врахували ще 

два роки тому. Через це 
вам близько чотирьохсот 
гривень додали, а йому – 
тільки півтораста, а ця до
плата складається із 100 
грн. та 41,90 грн. як збіль
шення надбавки учаснику 
війни.

Інакше кажучи, ваш 
чоловік вже отримував 
збільшену пенсію впро
довж цих років, а ви її 
отримали тільки зараз.

– Турбує Во - 
лодимир Федо-
рович, Цент-

рально-Міський район. Го-
ворили, що всім додадуть 
щонайменше 100 грн., а 
мені додали тільки 58 грн. 
Як це зрозуміти?

– Для відповіді дещо 
повернемось назад. Який 
розмір пенсії ви отримали 
в березні та у квітні?

– У квітні – 2465 грн., 
у березні – трохи менше.

– Річ у тому, що в берез
ні був здійснений пере
рахунок пенсій у зв’язку 
з темпом зростання за
робітної плати по країні. 
Ця доплата була випла
чена у квітні в подвійно
му розмірі – за березень 
і за квітень одразу. Тобто 
коли ви одержали трав
неву пенсію, то вона була 
вже без березневої одно
разової доплати, а сто гри
вень потрібно додавати 
не до загальної суми, яку 
ви отримали у квітні, а за 
мінусом березневої допла
ти. Через це ви й вважаєте, 
що травнева доплата у вас 
становить тільки 58 грн. 
Насправді вона не може 
бути меншою 100 грн., а 
різниця виникла якраз че
рез означену березневу до
плату, виплачену у квітні.

Але це тільки мої при
пущення, адже не бачу ма
теріалів вашої пенсійної 
справи, що нададуть мені 
можливість чітко відпо
вісти, чому сталося саме 
так, а не інакше. Тож коли 
лишаються якісь сумні
ви або непорозуміння, то 
ліпше всього звернутись 
до управління Пенсійного 
фонду України за місцем 
мешкання й з’ясувати всі 
питання, що вас турбують. 
Також в управлінні мож
на отримати роздруківку 
з усіма вашими виплата
ми за означений період, 
де чітко вказано, які саме 
суми повинні виплачува
тись даному пенсіонеру.

Прямий телефон «ЧГ»

Пенсія – травневий перерахунок

едуард білиК. Фото Олександра ПОРТнЯГінА.

Нині у Кривому Розі 
налічується 207026 
пенсіонерів, середній 
розмір виплат яким 
становить 1661,95 
грн., тоді як у цілому 
по Дніпропетровщині 
цей показник дорівнює 
1507,59 грн. Порівняно 
з квітнем середня 
пенсія по Кривому Рогу 
зросла на 162,43 грн., 
тоді як у цілому по об-
ласті середнє зростання 
становить 153 грн.

Дзержинський район – 907685
Довгинцівський район – 717522
Інгулецький район –  4043145
Житломасив Інгулець – 4043145, 4043154
Жовтневий район –  958238
Саксаганський район –  654734
Тернівський район –  366181
ЦентральноМіський район –  4043551
Криворізький сільський –  261925

Телефони районних управлінь Пенсійного 
фонду україни:

Пушкін  
у Кривому Розі

6 червня в Центрально-
Міському районі відбувся лі-
тературно-мистецький захід 
«Пушкініада», присвячений 
збереженню та підтримці 
культурної спадщини видат-
них поетів і письменників сві-
тового значення. У святі взяли 
участь учні загальноосвітніх 
закладів, видатні діячі мисте-
цтва й культури, які декламу-
вали поезії О.С. Пушкіна різни-
ми мовами.

Ця подія збіглася в часі з завер-
шенням робіт із благоустрою вул. 
Пушкіна, оновленням скверу та ре-
конструкції пам’ятника великому 
поету, за підтримки небайдужих 
людей та мешканців міста. Від-
відати святковий захід і поринути 
в чарівний світ поезії змогли всі 
бажаючі – поціновувачі творчості 
класика російської літератури.

Нумо, дітки,  
до роботи!

Жадана літня пора може 
принести дітлахам не лише 
відпочинок. Особливо запо-
взятим вдасться й підзароби-
ти на кишенькові витрати. 

Протягом літніх місяців 2012 року 
у Центрально-Міському районі тра-
диційно будуть організовані опла-
чувані громадські роботи для учнів-
ської молоді віком від 14 до 16 років. 
Підлітки візьмуть участь у роботах 
з благоустрою території району:  
пр. Карла Маркса, площі Визволен-
ня, вулиць Пушкіна, Української, 
Комуністичної, Парку культури і від-
починку ім. Газети «Правда».

Молодь віком від 16 до 18 ро-
ків може бути працевлаштована 
різноробочими на підприємствах 
району. Усім бажаючим працюва-
ти на оплачуваних громадських 
роботах необхідно звернутися до 
Криворізького міського центру 
зайнятості (вул. Космонавтів, 1). 
При собі мати наступні докумен-
ти: свідоцтво про народження або 
паспорт (оригінал та ксерокопію); 
ідентифікаційний код (оригінал та 
ксерокопію); довідку з місця на-
вчання; заяву від батьків про те, 
що вони не заперечують, щоб їхня 
дитина працювала на громадських 
роботах (для дітей до 16 років). До-
відки за телефоном: 405-48-27.

Засіяли густо, та 
вродило пусто

Днями правоохоронці Цен-
трально-Міського райвідділу 
міліції в кафе по проспек-
ту Карла Маркса затримали 
28-річного співробітника арбі-
тражного суду та його спільни-
ка. Винахідливий службовець 
вимагав від приватного під-
приємця хабара в розмірі 2 
400 доларів та 5 800 гривень.

Вказану «винагороду» підпри-
ємець мав заплатити за безпро-
блемне врегулювання питань з 
податковою інспекцією, банками та 
кредиторами, яким його фірма за-
боргувала пристойну суму. Перемо-
вини про нюанси справи та «прей-
скурант на послуги» велися через 
посередника. Пов’язали спільників 
на гарячому, одразу ж після пере-
дачі їм готівки. Навряд чи гарячої 
літньої пори злочинцеві вдасться 
пояснити надходження валюти тра-
диційним народним звичаєм «засі-
вання». За фактом порушено карну 
справу за ст. 369 КК України.

Тетяна ДРєєВА.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
інгулецький район

Спортивний калейдоскоп

Малювали щастя 
та бігали  
наввипередки

Цілі острови дитинства від-
кривалися у п’ятницю, на Між-
народний день захисту дітей, в 
Інгулецькому районі. То тут, то 
там чути було дитячий сміх та 
галас. Дефіциту розважальних 
програм, вочевидь, не було.

«Веселі старти» відкрили день 
святкових розваг для вихованців 
дошкільних навчальних закладів 
району. Змагання були проведені 
службою у справах дітей Інгулець-
кої районної у місті ради спільно з 
районним спорткомітетом. Стри-
бали й бігали наввипередки малю-
ки у парку ВАТ «Південний ГЗК», на 
дитячому майданчику біля викон-
кому Інгулецької районної у місті 
ради. Для учнів початкових класів 
загальноосвітніх шкіл проведена 
конкурсно-ігрова програма «Обрії 
дитинства». Також дітлашня з за-
доволенням розфарбовувала крей-
дою асфальт. Малювали картину «Я 
– щаслива дитина». Тим часом на 
базі ЦДЮТ «Ріднокрай» ще для пів-
тораста дітлахів проведено свято 
«Не залишай мене, дитинство».

Поблизу кафе «Челентано» від-
булося святково-розважальне шоу 
для дітей під патронатом народного 
депутата України Шпенова Д.Ю. Ма-
лят вітали зі святом казкові герої.

Семінар- 
практикум  
для вихователів

В комунальному комбінова-
ному дошкільному навчаль-
ному закладі №  141 минулого 
вівторка зібралися виховате-
лі-методисти дошкільних на-
вчальних закладів Інгулець-
кого району. Тут був проведе-
ний семінар-практикум.

Говорили про діагностування 
рівня професійної компетентності 
педагогів. Це, кажуть вихователі, 
і поштовх до самоосвіти, і рушій 
професійного зростання. Основ не 
призначення такої діагностики – 
надання необхідної допомоги пе-
дагогічним працівникам. Про це 
зазначила методист з дошкіль-
ної освіти Інгулецького районного 
методичного кабінету Ірина Запо-
рощенко. Вона також продемон-
струвала результати копіткої діа-
гностичної роботи з педагогами.

 анна роДічКіна.

g Футбол

«Кривбас» U-19
З сезону 2012/13 рр. 
Федерацією футболу 
україни запроваджено 
ще один турнір – чем-
піонат україни серед 
юнаків, чий вік не 
перевищує 19 років 
(U-19). 

Його проведення покла
дено на українську Прем’єр
лігу, а участь у ньому для ко
манд клубів Прем’єрліги є 
обов’язковою. Формувати ко
манду U19 «Кривбасу» дору
чено відомому місцевому фа
хівцеві – В’ячеславу Баклано
ву. Про це повідомляє прес
служба ФК «Кривбас».

Вік гравців, які можуть бра
ти участь у цьому турнірі, не 
повинен перевищувати 1993
96 років народження. Юнаць
кі команди елітного дивізіо
ну будуть поділені на дві гру
пи – групу «А» та групу «Б» за 
територіальним принципом. 
Криворізький «Кривбас» по
трапив до групи «А», де його 

суперниками стануть: «Дина
мо» (Київ), «Арсенал» (Київ), 
«Ворскла» (Полтава), «Чор
номорець» (Одеса), «Говерла» 
(Ужгород), «Карпати» (Львів) 
та «Волинь» (Луцьк).

На першому етапі зма
гань суперники зіграють у 
два кола, щоб визначити два 
квартети кращих. На друго
му етапі вісімка найсильні
ших посперечається за ме
далі чемпіонату U19. Решта 
команд розіграють місця з 9 
по 16.

Початок юнацького тур
ніру заплановано на 25 лип
ня. Свою першу гру «Крив
бас» проведе на власному полі 
проти луцької «Волині».

Тренер на лаві запасних
Донині доля теперішнього 
наставника криворізької фут-
больної команди «Кривбас» 
Юрія Максимова не цілком 
зрозуміла. 

Чутки про те, що він поли
шить команду, не вщухають 
з кінця минулого чемпіона
ту, але президент клубу не по
спішає відправляти молодого 
тренера у відставку.

– Щонебудь конкретне 
поки говорити немає сен
су. У міжсезоння завжди ве
дуться якісь переговори, 
поширюються різноманіт
ні чутки. Зараз можу сказа
ти одне: хто буде очолюва
ти команду в наступному се
зоні, стане зрозумілим після 
закінчення чемпіонату Єв
ропи. Це може бути як Юрій 
Максимов, так і новий на
ставник. До 21 червня, коли 
гравці повернуться з від
пустки, керувати колекти
вом буде Максимов, – цитує 
Олександра Лівшиця газета 
«Команда».

Власники «Кривбасу» всер
йоз розглядають можливість 
приходу на пост головного 

тренера нового фахівця. Зо
крема, за неофіційною ін
формацією, існує ймовірність 
того, що команду можуть 
очолити Дмитро Михайленко 
або Віталій Кварцяний.

Нагадаємо, 21 квітня тре
нер криворізької команди 
подав у відставку відразу піс
ля матчу його команди з до
нецьким «Металургом», по
просивши вибачення у вбо
лівальників. Після того, як 
керівництво криворізько
го «Кривбасу» не прийняло 
відставки головного трене
ра команди Юрія Максимо
ва, тренер був змушений по
вернутися до виконання сво
їх обов’язків.

Натомість Віталій Кварця
ний, який очолював «Волинь» 
майже 11 років, був відправ
лений у відставку наприкін
ці грудня. Його місце тоді за
йняв відомий фахівець Ана
толій Дем’яненко.

Підготував едуард БілиК.

g напередодні Євро-2012

Вболівальники без вболівання
напередодні чемпіонату Європи з футбо-
лу, який з наступної п’ятниці розпочнеть-
ся у восьми містах Польщі та україни, 
українська міліція, СБу та інтерпол опри-
люднили список фанатських угруповань, 
які з огляду на безпеку проведення між-
народних зустрічей не пускатимуть на 
стадіони. Про це повідомляє інформаген-
ція www.fanstyle.ru. 

За її відомостями, був 
складений список най
небезпечніших угрупо
вань футбольних фана

тів України, Польщі, Ро
сії, Англії, Хорватії, Сер
бії, які можуть створити 
найбільші проблеми ор

ганізаторам міжнародної 
першості. Але допоки се
ред названих угруповань 
значаться лише україн
ські й російські шану
вальники гри мільйонів.

До «чорного» списку, 
серед інших, потрапи
ли й криворізькі вболі
вальники з угруповання 
«The Company» («Крив
бас», Кривий Ріг), ком
панію яким склали пред
ставники таких фанат

ських об’єднань: «Ярос
лавка» («ЦСКА», Росія); 
«Геллент Стідс» («ЦСКА», 
Росія); «Школа Гладіато
рів» («Спартак», Росія); 
«Гладіатори» («Спартак», 
Росія); «Юніон» («Спар
так», Росія); «Jokers» 
(Орел, Росія); «Terror 
Family» («Динамо», Київ); 
«Army Legion» (Київ); та 
«Kharkiv City Patriots» 

(«Металіст», Харків).
Отже, криворізькі фут

больні фанати напере
додні Євро2012 визна
ні одними з найбільш не
безпечних. А тому, попри 
навіть наявність квит
ків на матчі головного єв
розмагання чотириріччя, 
можуть не потрапити на 
стадіони, аби повболіва
ти за улюблену гру.

g Плавання

Переможні дівчатка  
на водних доріжках
Минулого місяця відбулась пер-
шість міста з плавання серед юнаць-
ких команд дитячих юнацько-спор-
тивних шкіл, яка проходила на базі 
ДЮСШ №1. 

Один з найбільш 
вдалих виступів про
демонстрували вихо
ванці 8ї спортивної 
школи, яка була пред
ставлена підопічни
ми тренера Оксани 
Федорук.

Отже, Яна Мілець
ка стала чемпіон
кою на дистанції 50 
метрів вільним сти
лем, а також заво

ювала «бронзу» на 
дистанції 200 м бра
сом, натомість її ко
лега по команді Юлія 
Філоненко стала дво
кратною чемпіонкою 
на дистанціях 100 та 
200 м брасом. А ось 
Вікторія Савшак по
сіла найвищу сходин
ку пошани на дистан
ції 400 метрів з комп
лексного плавання, 

взявши ще й «брон
зу» на дистанції 100 
метрів брасом. Тоді 
як Софія Зубенко 
була другою і тре
тьою на дистанції 200 
та 100 метрів на спині 
відповідно.

Завдяки своїм ви
ступам кращі пред
ставниці ДЮСШ №8 
на міських змаганнях 
вибороли в підсум
ку перше загальноко
мандне місце.

g Самбо

Кримські перемоги
наприкінці травня у кримському 
місті Феодосія проходив чемпіонат 
україни з боротьби самбо серед 
юнаків та дівчат 1998-1999 року на-
родження. 

Участь у ньому взя
ли і криворізькі пред
ставники – вихованці 
ДЮСШ №7, яких го
тує тренервикладач 
Сергій Шпильов.

Виступ наших зем
ляків був досить 
успішним, адже Ка
терина Москальова у 
ваговій категорії 65 кг 
виборола перше міс
це, а Олександр Ши
шов у ваговій катего
рії 54 кг став третім.

g легка атлетика

Молодіжні старти
Днями в обласному центрі завер-
шився чемпіонат Дніпропетровської 
області з легкої атлетики серед юна-
ків та дівчат 1997-1998 та 1999-2000 
років народження, в якому резуль-
тативну участь взяли вихованці 
ДЮСШ №7. 

Як розповіла ди
ректор цього закладу 
Тетяна Головко, ви
ступ юних спортсме
нів був досить вда
лим, про що свідчать 
отримані результати.

Отже, у метанні 
списа перше місце по
сів Максим Галушко, 
а другим у своїх віко
вих категоріях стали 

Іван Мартін та Дми
тро Аксинорський. 
Їх тренер Олександр 
Камінський хоч і за
доволений отрима
ним результатом, але 
ще вбачає допоки не
використані резерви, 
які дозволять поліп
шити наслідки трену
вань. Також ще є над 
чим попрацювати й 

тренеру Антоніні Ге
рун, вихованці якої – 
Анна Рождественська 
та Дмитро Сенюк – 
на обласних змаган
нях отримали «брон
зу» в метанні диска та 
в бігу на стометрівці 
відповідно.

g Передплата-2012
День передплатника

Наступної п’ятниці, 8-го червня, на 
поштамті відбудеться День перед-
платника, на якому читачів традицій-
но очікуватимуть можливості ознайо-
митись з виданнями, поспілкуватись 
з газетярами, отримати фахову допо-
могу в оформленні абонемента і, звіс-
но, передплатити вподобані видання.

Зокрема – «Червоний гірник», пів-
річна передплата на який дає право 
на участь у червоногірничанській ак-
ції «Подарунки від «ЧГ», в якій розі-
груватимуться суперподарунки – дві 
путівки до карпатської Ворохти та 
дитячий відпочинок на Азовському 
морі, а також інші корисні речі.

Отже, запрошуємо на День пе-
редплатника на поштамті (пр. Кар-
ла Маркса, 26), який розпочнеться 
8 червня об 11.00, де кожен перед-
платник отримає сувенір на згадку, 
а найактивніший – ще й суперприз.

едуард БілиК.
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Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Криворізький р-н

З’являться 
три сонячні 
електростанції!

Відповідно до планів бу-
дівництва об’єктів альтер-
нативної енергетики, пред-
ставники обласної влади до-
мовилися з інвестагентством 
«Екотехнік Прага» про розмі-
щення сонячних електростан-
цій на трьох ділянках Дніпро-
петровської області загаль-
ною площею 100 гектарів.

– Одну з них збудують у Криво-
різькому районі, ще дві – у Широ-
ківському, – повідомляє керуюча 
справами виконавчого апарату 
Криворізької районної ради Світ-
лана Романенко. – Зовсім недав-
но голова районної ради Володи-
мир Мельник зустрівся з пред-
ставником компанії «Екотехнік 
– Кривий Ріг», яка належить до 
групи чеських компаній «Екотех-
нік». Було обговорено напрямки 
співпраці в контексті будівництва 
сонячної електростанції на тери-
торії сільського Криворіжжя.

Відповідно до затвердже-
них заходів, виробництво елек-
троенергії на сонячних електро-
станціях розпочнеться вже цьо-
го року.

Маринка 
Скамарохова – 
гордість 
Криворіжжя

Талановита школярка-
спортсменка з села Красіне 
Марина Скамарохова зовсім 
недавно здобула перше міс-
це на чемпіонаті України в 
розділі «куміте» серед дівча-
ток віком 14-15 років у ваго-
вій категорії до 55 кілограмів, 
а також виборола першість в 
обласних змаганнях, присвя-
чених 67 річниці Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні. 

Маринка – дворазова чемпі-
онка України та чемпіонка Ав-
тономної Республіки Крим. По-
єднує спорт і навчання – скрізь 
хоче бути першою! Цінує чесність, 
дружбу, справедливість.

Найбільша увага 
до хворих дітей

Найближчим часом за ко-
шти бюджету в Криворізько-
му районі буде придбано 60 
путівок на суму 140 тисяч гри-
вень до дитячого оздоровчо-
го табору на узбережжі Чор-
ного моря «Сперанца». 

А 5 дітей-сиріт, малеча з ба-
гатодітних родин і ті, що стоять 
на диспансерному обліку, цьо-
го року за державні кошти вже 
оздоровилися у знаменитих 
«Артеку» та «Молодій гвардії». У 
місцевих санаторіях та курортах 
регіонів через центральну ра-
йонну лікарню планується оздо-
ровити малюків, які з різними 
діагнозами стоять на обліку в 
районній лікарні.

Микола КраМаренКо.

Кошик споживача

Ціни записала наталя ЗавальнЮК.

Ашан АТБ Сільпо Metro Spar Ринок
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 1,89 – 8,99 1,45 – 2,09 1,69 – 8,99 1,34 1,69 1,50 – 6,00
Буряк (кг) 1,84 – 5,96 0,75 – 2,89 1,99 – 4,44 1,58 0,99 – 5,99 2,50 – 3,00
Морква (кг) 4,49 1,95 - 3,89 3,99 – 4,44 4,19 2,49 6,00
Огірки (кг) 9,98 9,99 10,99 5,99 13,49 6,00 – 8,00
Капуста (кг) 2,41 – 4,49 1,49 1,45 – 3,99 3,15 0,79 – 4,99 4,00 - 4,50
Помідори (кг) 21,85 – 41,13 17,99 20,99 – 33,99 16,18 28,99 – 34,99 18,00 – 22,00
Яблука (кг) 10,99 – 19,55 12,29 – 13,45 9,79 – 12,88 12,29 5,49 – 18,99 11,00 – 13,50

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 24,95 – 48,95 42,99 – 53,99 31,84 – 61,49 38,99 – 65,99 36,99 – 62,99 32,50 – 55,00
Яловичина (кг) 36,43 – 67,95  – 36,84 – 65,89 27,89 – 70,00 38,95 – 69,49 38,80 – 65,00
Кури (кг) 21,06 – 24,71 21,49 – 22,99 21,49 19,87 – 22,99 - 21,95 – 22,60
Яйця (10 шт.) 3,70 – 10,68 4,79 – 13,35 4,00 – 11,59 11,48 – 14,98 6,99 – 12,49 6,00 - 7,50

Бакалія
Цукор 5,98 – 7,68 6,29 5,69 – 7,39 5,60 – 6,36 5,99 – 8,69 5,80
Пшоно 3,51 – 7,87 3,35 4,99 – 7,97 5,49 – 7,28 4,65 – 4,69 4,50 – 5,50
Рис 5,80 – 27,57 5,15 – 18,59 4,99 – 28,55 6,60 – 11,74 5,19 – 12,19 5,00 – 9,00
Гречка 8,37 – 16,36 8,99 8,38 – 16,44 8,98 – 19,78 9,69 – 16,99 9,50 - 10,00
Олія соняшникова 12,79 – 15,90 11,79 – 15,39 11,49 – 16,84 13,13 – 16,48 12,29 – 16,55 13,00 - 16,00

Борошняні вироби
Хліб (булка) 2,17 – 5,22 2,35 – 3,79 3,54 – 9,99 4,58 – 4,79 2,95 – 4,99 1,75 – 6,75
Борошно (кг) 3,29 – 6,32 3,69 3,15 – 9,79 3,62 – 5,06 4,59 – 8,99 4,25 - 4,50
Макаронні вироби 4,81 – 9,03 5,25 – 7,89 4,90 – 8,22 4,75 – 7,60 5,15 – 9,49 6,00 – 7,50

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,44 – 8,73 5,59 – 7,39 5,54 – 8,42 6,49 – 8,69 6,69 – 10,85 5,00
Сир твердий (кг) 58,58 – 95,56 44,99 – 82,99 43,97 – 104,94 49,99 – 84,98 - 20,00 – 30,00
Вершкове масло (0,2 кг) 10,19 – 20,90 7,99 – 15,99 10,19 – 23,49 10,00 – 17,18 11,95 – 19,39 9,20 – 14,80
Сметана (0,4 л) 5,97 – 14,67 6,89 – 13,89 8,17 – 12,29 6,29 – 7,19 7,69 – 15,25 9,60 – 12,00
Кефір (0,5 л) 3,88 – 5,24 3,75 – 4,69 4,14 – 4,99 3,68 – 5,69 4,19 – 5,35 –

g на допомогу виборцю

Перевірте дані
наближаються чергові вибори народних 
депутатів україни, які відбудуться 28 жовтня 
2012 року.

Аби уникнути усклад
нень в день голосування, 
відділ ведення Державного 
реєстру виборців викон
кому Жовтневої район
ної у місті ради звертаєть
ся до всіх виборців скорис
татися правом на перевір
ку та уточнення своїх пер
сональних даних, внесених 
до Державного реєстру 
виборців.

Для цього виборцю по
трібно звернутися до відді
лу ведення Державного ре
єстру виборців за місцем 
своєї реєстрації з письмо
вим запитом, пред’явивши 
паспорт або тимчасове по
свідчення громадянина 
України. На запит вибо
рець отримує роздрук пер
сональних даних у повно
му обсязі.

У разі виявлення поми
лок чи невідповідностей в 
персональних даних вибор
ця, працівники відділу вно
сять зміни до Реєстру, після 
чого письмово повідомля
ють про це виборця, зазна
чивши в повідомленні вже 
оновлені персональні дані.

Якщо при зверненні ви
борця виявлено, що він не 
включений до Реєстру, від
діл перевіряє відомості, 
зазначені в заяві, і за на
явності підстав виборець 
включається до Реєстру. У 
разі включення виборця 
до Реєстру, відділ надсилає 
виборцю повідомлення про 
включення до Реєстру із за
значенням його персональ
них даних та дати включен
ня до Реєстру.

Відповідно до ст. 31 
Закону України «Про 
Державний реєстр вибор
ців» кожен виборець може 
оскаржити рішення відділу 
ведення Державного реє
стру виборців до регіональ
ного органу адмініструван
ня Реєстру стосовно свого 
звернення. Після повтор
ної перевірки відомостей, 
наведених у скарзі, відділ 
адміністрування надсилає 
письмову відповідь особі, 
яка звернулася зі скаргою.

Враховуючи, що однією з 
основних засад Державного 
реєстру виборців є його за
хищеність, законодавством 
України передбачена юри
дична відповідальність за 
порушення вимог Закону 
України «Про Державний 
реєстр виборців».

Так, громадяни несуть 
відповідальність за умис
не подання відділу ведення 
Реєстру завідомо недосто
вірних відомостей або ві
домостей з метою кратно
го включення виборця до 
Реєстру.

В день голосування змі
ни до уточненого спис
ку виборців вносяться ви
ключно на підставі рішен
ня суду.

Також в день голосуван
ня голова, заступник голо
ви та секретар дільничної 
виборчої комісії можуть 
виправляти неточності в 
списку виборців (прізви
ще, ім’я, по батькові, дати 
народження, № будинку, 
квартири), якщо є зрозумі
лим, що до списку виборців 

включено саме 
того виборця, 

який прибув на виборчу 
дільницю для голосування.

Постановою Цент раль
ної виборчої комісії від 
12 квітня 2012 року № 66 
утворені звичайні та спе
ціальні виборчі дільни
ці на постійній основі. В 
Жовтневому районі утво
рено 57 виборчих діль
ниць, з них: 53 – звичайні 
та 4 – спеціальні (в стаціо
нарних лікувальних закла
дах). Дислокація виборчих 
дільниць не змінилася.

Шановні виборці!
З метою підготовки ак

туальних та достовірних 
списків виборців, вико
ристайте своє право на пе
ревірку і уточнення сво
їх персональних даних в 
базі даних Державного ре
єстру виборців, звернув
шись до відділу ведення 
Державного реєстру ви
борців. Для уникнення по
милок і невідповідностей, 
це потрібно зробити лише 
один раз.

Відділ знаходиться за 
адресою: вул. Шурупова, 2 
(зупинка «КРЕС»), викон
ком Жовтневої районної 
у місті ради, каб. 407, 408, 
тел.4403210. Режим робо
ти: з 8.30 до 17.00; перерва з 
12.30 до 13.00; субота, неді
ля – вихідні.

При зверненні до відділу 
потрібно обов’язково мати 
при собі паспорт чи тимча
сове посвідчення громадя
нина України.

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

g Фахова консультація 

З сумкою –  
до супермаркету 
Ми продовжуємо публікацію фа-
хових консультацій, з допомогою 
спеціалістів відповідаючи на набо-
лілі запитання. отже, слово началь-
нику відділу з питань захисту прав 
споживачів апарату міськради і 
виконкому ніні Савенко.

– Ось таке наболіле для багатьох запи-
тання – чи зобов’язані покупці здавати речі 
при вході до супермаркету?

– Згідно з уже згаданою урядовою поста
новою суб’єкт господарювання зобов’язаний 
забезпечити доступ споживачів до торговель
них об’єктів без здавання на збереження осо
бистих речей – крім товарів, реалізація яких 
здійснюється в таких торговельних об’єктах. 
А також створити умови для збереження ре
чей споживачів у разі, коли вхід до торговель
ного об’єкта з товарами, які реалізуються в 
таких закладах, заборонено.

Тому якщо не пускають із сумкою, то це – 
порушення вашого права. Ви маєте право за
жадати «Книгу відгуків і пропозицій» і зали
шити в ній відповідний запис із зазначенням 
про порушення прав споживачів. 

– Хто має право перевіряти речі?
– Працівники магазинів не можуть приму

сити при вході в торговельний зал пред’явити 
придбані в інших місцях товари, а при вихо
ді – перевіряти правильність чека й оглядати 
речі покупця.

При виході з торговельного залу охо
ронець може попросити показати сумку. 
Причому сам він здійснити огляд не має пра
ва. Зробити огляд може тільки співробітник 
міліції й лише в тому випадку, якщо покупець 
підозрюється в крадіжці товару. 

едуард БілиК.
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анна Родічкіна. Фото  алли ДЕЙНЕГИ та з архіву Олександри ВЄРЄМЄЄВОЇ.

Такі ігри дедалі більше вхо-
дять у моду і називаються «фа-
єр-шоу». Досвідчені фаєрники 
наголошують на тому, що люди-
на споконвіків намагалася взяти 
гору над вогнем, починаючи від 
того, як навчилася його видобу-
вати. Одними з перших додума-
лися зробити полум’яну виставу 
в Новій Зеландії. На березі Ти-
хого океану аборигени влашто-
вували такі дійства як для розва-
ги, так і з культовим підтекстом. 
У ХХ столітті ці витівки нарешті 
помітили туристи-іноземці й при-
везли «гарячу ідею» до Америки. 
Один за одним її почали підхо-
плювати циркачі та вуличні театри, 
а з розвитком руху хіпі палаючі шоу 
ставали все більш популярними у 
молоді. Вогняні забави починали 
набувати філософського змісту, 
адже яскраво ілюстрували єднан-
ня з однією зі стихій.

До України фаєр-шоу потра-
пили давно. У столиці для фа-
єрників влаштували навіть спе-
ціальний фестиваль – Kiev Fire 
Fest, який до речі, проходив у 
столиці в кінці травня. Скоро 
щось подібне для місцевої вог-
няної братії відбудеться і в на-
шому місті, обіцяє Олександра. 
Про криворізький фестиваль 
фаєрників вона мріє вже давно.
П’ятсот гривень –   
у вогонь

–  В Україні фаєр-рух най-
більш розвинутий у Криму. 
Саме там і я вперше спробувала 
себе в ролі фаєрника. До того я 
займалася гімнастикою, набута 
гнучкість тіла тут дуже стала в 
пригоді. Одразу ж зрозуміла, що 
це моє, додому поверталася вже 

зовсім іншою людиною, – веде 
мову Саша. – У нашому місті це 
досить популярний рух, але для 
більшості таке заняття лишаєть-
ся  на рівні хобі. Професійно за-
йматися фаєр-шоу практично 
ніхто не хоче. Тож у мене й вини-
кла ідея влаштувати своєрідний 
клуб та навчати цьому інших.

– Якими правилами ви керує-
теся?

– Звичайно, вогонь вимагає 
підвищеної дисципліни, органі-
зованості. Тут неухильно треба 
дотримуватись правил безпеки. 
На тренуваннях ніхто нічого 
не робить без команди вчителя. 
Зрозуміло, що ніхто з палаючих 
кульок не розпочинає. Вчаться 
спершу на тренувальних, зви-
чайних м’ячиках. І доки людина 
не вдосконалить своє володіння 
тренувальними, її до справжніх 
поїв – саме так називаються па-
лаючі кульки – не допускають. 
Та навіть коли учасники почи-
нають вправлятися зі справжнім 
вогнем, я страхую: з аптечкою, з мо-
крими рушниками, з вогнегасни-
ком… Техніка безпеки не любить 
жартів. Більшість з тих, хто прихо-
дить до нас, займається тільки 2-3 
місяці. Тренувальні пої ми виготов-
ляємо власноруч – так дешевше. 
Робимо їх з панчох-шкарпеток 
або з тенісних м’ячиків.

– Мабуть, таке хобі – дороге 
задоволення?

– Дороге. У середньому на 
розхідні матеріали йде близько 
півтисячі гривень на місяць. Це 
якщо брати фаєрника середньо-
го рівня. Дешевше пої виготов-
ляти самим, але їх можна й при-
дбати в спеціальних магазинах. 
Серйозний інвентар, звичайно, 
купуємо в перевірених місцях. 
Але ті, хто заробляє на фаєр-
виставах гроші, мають з цього 
зиск. Для багатьох із нас, напри-
клад, це робота. Більшість – сту-
денти, які стабільного заробітку 
не можуть знайти.

Пригнись, бо гориш
– Наскільки це ризиковано?
– Що стосується опіків, то якщо 

дотримуватись усіх правил без-
пеки і мати хорошого вчителя, 
то цього можна уникнути. Я, на-
приклад, за весь цей час тільки 
один раз попекла губу і брови, 
коли спіткнулася, «дихаючи вог-
нем». Не радять махати поями з 
азбесту. Від нього йде отруйний 
пил, що осідає в легенях і не ви-
водиться. Тут окремі правила. 
Треба закривати обличчя, крути-
ти пої з цього матеріалу тільки на 
відкритому повітрі та неодмінно 
обпалювати їх. Тоді пил не буде 
сипатись і можна працювати без 
пов’язок. Азбестові пої часто ви-
користовують ті, в кого бракує 
грошей на більш якісне обладнан-
ня. Використовуємо також суміші 

на основі керосину. Рецепт у кож-
ного фаєрника свій, і ними про-
сто так не діляться. Кожен нама-
гається зробити таку суміш, щоб 
горіло довго, кольорово та ефек-
тно. Для глядачів – окремі прави-
ла. Вони повинні стояти на відпо-
відній дистанції, щоб у жодному 
разі до них не міг дістати вогонь. 
Узагалі, на виступах я намагаюся 
продумати все, що може статися, 
жорстко контролюю та перевіряю 
весь інвентар, щоб почуватися 
впевнено.

– Крім поїв, які ще є техніки?
– Є, скажімо, «дихання драко-

на». Це струмінь вогню, що виду-
вається за допомогою діафрагми. 
Для цього набираємо в рот спе-
ціальну суміш. Тут теж відіграє 
велику роль техніка безпеки. У 
людини мають бути всі зуби цілі. 
І довідка про те! Найменша діроч-
ка – і ти без зуба. Після виступу 
полощемо рот відваром ромашки 
та приймаємо відповідні пре-
парати типу чорного вугілля, 
аби вивести токсини.

– Форс-мажори були?
– Одного разу дівчина, яка 

не знайшла свою бандану з на-

туральної тканини (завжди ви-
користовуємо в одязі тільки нату-
ральні матеріали – не так швидко 
загоряються), одягла панамку з 
синтетики. У неї загорілася голо-
ва. Але техпідтримка спрацювала 
моментально – і все закінчилося 
щасливо. На виступах у нас завжди 
є люди, які уважно слідкують за 
кожним із нас, – вони, в разі чого, 
повинні ліквідувати вогонь. Тут 
важливо, щоб фаєрники нормаль-
но реагували на сигнал «Пригнись! 
Ти гориш!». До цього треба бути го-
товим і діяти більш-менш спокійно, 
а не заверещати й побігти в натовп. 
Для нас – це не страшно, це стиль 
життя. Якщо після цього фаєрник 
вийти не може, його замінять ін-
шим. Шоу повинно продовжувати-
ся.

Як і всіх, Сашу в дитинстві 
вчили: з вогнем краще 
не гратись і сірниками 

не бавитися. Та коли дівчи-
на виросла і стала шукати 
себе, усім стало зрозуміло, 
що саме вогонь – її стихія. 
Тепер без приборкування 
полум’я дівчина не мислить 
себе. Олександра Вєрємєєва, 
яка цього року закінчила 
художньо-графічне відділен-
ня факультету мистецтв 
педагогічного інституту кНу, 
відкрила перший кри-
ворізький театр вогню 
«ArmKnot», взяла собі 
псевдонім Майя та 
стала вчити інших,  
як поратися  
з вогняними  
забавками. Ігри  

з вогнем

«У фаєрників задіяні різні м’язи, тому я можу порівняти це не тільки 
з мистецтвом, але і з танцями та зі спортом. Тренування ми розпочи-
наємо з розминок, пробіжок, підтягування і віджимання. Треба мати 
велику гнучкість, щоб махати кульками і не зачіпати себе. Та якщо є 
бажання, всьому можна навчитися. Сюди не допускаються діти чи люди 
з серйозними проблемами зі здоров’ям».
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Так у него судьба и сложи
лась. По национальности – 
русский. Родом из столицы 
Татарстана – Казани. Пал в 
бою за Кривбасс. Борис Пе
тров родился в 1921 году на 
берегах Волги. С детства лю
бил сидеть на круче над могу
чей водной гладью. И нет ей 
равных, от самого ЛаМанша 
до Урала. Вся европейская 
речная вода блекнет перед 
Волгой. Борис знал ее спо
койнойпреспокойной – те
плой июльской ночью, реву
щей и холодом кипящей – во 
время апрельских ледоходов, 
надежным ледовым панци
рем – в крещенские морозы. 
Что и говорить, красива она 
во все времена и года, и са
мой истории.

Борис Петров успешно 
окончил школу. В семье го
ворили порусски, со своими 
сверстниками свободно об
щался потатарски. Не было 
ни конфликтов, ни обид. А 
если и приходилось участво
вать в дворовых драках, так 
с кем не бывает. Мальчиш
ки везде одинаковые. Борис 
из многих выделялся. Он не 
только мечтал, а думал о за
облачных волжских далях. 
Хотел к персам пойти, как 
Степан Разин. Без изымания 
у тех «зипунов». С друже
ским, так сказать, визитом. 
И стал бы Борис Петров «ре
коходом», а то и моря бы ему 
покорились. Если бы не вой
на. В том страшном июне 
1941 года.

Комсомолец, обладатель 
всех оборонных знаков 30х, 
казанский волгарь Борис Пе
тров сам пошел в военкомат. 
Это сейчас времена 1941 года 
расценивают, как кому взду
мается. Все больше и чаще 
раздается писк, ранящий и 
без того измученные души 
ветеранов. А ведь выиграли 
войну такие вот боеспособ
ные, подготовленные парни, 
как Борис Петров. Его мало 
кто называл по отчеству. 
Онто, вообще, Евгеньевич. 
То красноармеец, то гвардии 
старшина. И обязательно по 
фамилии.

Борис Петров попал в лет
ние лагеря, где готовили де
сантников. Этот род войск 
появился в начале 30х, а на 
киевских маневрах в 1935 
году с неба сошли на землю 
сразу пять тысяч парашю
тистов. Мир тогда замер от 
удивления. Кто рукоплескал, 
кто наблюдал за этим дей
ствием с неприкрытой зло
бой и страхом.

Борис Петров отстоял 

длинную очередь у ворот, 
дверей военкомата и его ка
бинетов. Записали в десант, 
отправили в лагеря на учебу. 
Там курсы бойцов ВДВ про
ходили тысячи юношей. Их 
специально придерживали в 
тылу, лишь бы сохранить ре
бят для решительных насту
пательных боев. С гордостью 
бойцы носили голубые пет
лицы. Тогдато Борис Петров 
совершил прыжок с парашю
том. Единственный. Больше 
прыгать не довелось. Его за
числили в состав 19го гвар
дейского воздушнодесант
ного полка 10й гвардейской 
воздушнодесантной диви
зии. Она сформировалась со
всем недавно. Вступила в бой 
на СевероЗападном фрон
те у города Осташков. Там 
Борис Петров стал гвардии 
старшиной отдельного взво
да снабжения 1го батальона. 
Десантники сражались как 
обыкновенная пехота. Они 
отличились при обороне 
Старой Русы. В конце сентя
бря 1943 года дивизию пере
бросили на южный фланг. 
Ей предстояло форсировать 
Днепр на участке Перева
лочная – Мишурин Рог. Вот 
в тех боях и отличился гвар
дии старшина Борис Петров. 
Удалось отыскать приказ по 
19му гвардейскому воздуш
нодесантному полку № 42/н 
от 09.09.1943 года. Этим до
кументом десантник награж
дается медалью «За отвагу»: 
«Командира отделения взво
да снабжения 1 стрелкового 
батальона гвардии старшину 
Петрова Бориса Евгеньеви
ча за то, что он за время на
ступательных боев проявил 
мужество и отвагу в борьбе 
с немецкими захватчиками, 
под минометным огнем про
тивника с группой бойцов 
подносил боепри
пасы наступающим 
подразделениям. Тем 
самым дал возмож
ность наступающим 
отразить контратаки 
противника, закре
питься на достигну
тых рубежах». Эту 
награду комсомоль
цу Петрову утверди
ли все начальники и 
политотделы.

Бои на Днепре но
сили исключительно 
тяжелый характер. 
Война выбивала 
лучших сынов и до
черей Отечества. 
Красная Армия сту
пила на криворож
скую землю. На

чались тяжелые затяжные 
бои за Кривбасс. Как раз в 
то время гвардии старшине 
Петрову перед строем вру
чили медаль «За отвагу». И 
сразу в бой. Он имел оборо
нительный характер. Наши 
сражались за Веселые Терны. 
Тогда, в далекую от войны 
Казань, ушло вот это письмо. 
Подаем полный его текст. К 
сожалению, нам не удалось 
разыскать фотографию Бо
риса Петрова. Осталась толь
ко вот эта весточка с его по
черком:

«К 22 02.12.43 г.
Боевой заднепровский 

привет!
Здравствуйте, дорогие 

мама, папа и Алик!
Нашел свободную мину

ту и решил написать вам. С 
удовольствием бы исполнил 
вашу просьбу – писать чаще, 
но условия никак не позво
ляют, ибо продвигаемся все 
вперед и вперед, а на месте 
стоим мало, да и времени 
свободного нет. Я жив и здо
ров, чувствую себя хорошо.

Ну, вот и 11 месяцев, как 
я не дома, 9 месяцев, как на 
фронте, и 2 месяца, как на 
Украине, вот и все мои ар
мейские данные.

То, что я видел за первые 
89 месяцев, то больше в не
сколько раз я видел за по
следние месяцдва. Побывал 
в настоящих битвах – битвах, 
где люди становятся слов
но звери, где в атаках черепа 
ненавистным фрицам бьем 
рукоятками пистолетов, где 
идут с расстегнутой грудью 
двое, трое против танков и 
подбивают их, а остальные 
бегут, бегут с позором от 
идущих на них людей, несмо
тря на то, что имеют жуткой 
толщины броню. Где люди 
за свои заслуги получают по 

23 ордена в день, где иногда 
и бегают за несколько часов, 
но, несмотря ни на какие 
трудности, все же выполня
ют задание правительства и 
командования.

Сейчас, т.е. в последние 
23 дня, фриц неожиданно 
на нашем направлении на
чал предпринимать жестокие 
контратаки. Силы он свои 
пополнил, говорят, за счет 
снятых из Италии дивизий 
СС и с крымского направ
ления, а там, в свою очередь, 
идет успешное продвижение, 
ну да ничего. Вот на днях он 
узнает силу нашей Красной 
Армии, да ему уже и не при
выкать ощущать на своей 
шее удары наших войск. Мо
ральный дух мой стал еще 
выше, ну и имею теперь уже 
хотя маленькие, но заслуги 
перед Родиной.

Пишите о себе, что ново
го дома, на дворе и вообще в 
Казани? Как здоровье мамы 
и папы? Как Алик? Видите 
ли кого из ребят и девчат? От 
Леонида давно ничего нет – 
не знаю почему? Пока все – 
пишите! Привет всем из Кр. 
Рога. Знакомым, друзьям и 
девчатам.

Ваш Борис».
Есть интересная приписка 

(1 страница): «На бумаге от
печатки крови фрица, рас
стрелянного мной».

Борис Петров писал в то 
время, когда шли бои за кур
ган МогилаБаба. Отсюда 
местность при хорошей ви
димости просматривалась на 
многие километры. Высота 
несколько раз переходила из 
рук в руки. Ее штурмовали 
полки 10й гвардейской воз
душнодесантной дивизии, 
которая за бои на территории 
Кривого Рога была удостое
на почетного наименования 

«Криворожская». 
Это случилось уже 
без Бориса Евгенье
вича Петрова. Он 
погиб в бою 31 янва
ря 1944 года. Недале
ко от кургана Моги
лаБаба вражеская 
пуля пробила тело 
храброго десантни
ка, гвардии старши
ны. Он со своими 
подчиненными до
ставлял на позиции 
боеприпасы. Похо
ронен житель Ка
зани в поселке Ве
селые Терны. Его и 
таких, как он, покой 
бережет мемориал, 
где четко прослежи
вается рука, сжима
ющая автомат. Из 
такого разил врага 
Борис Петров. За это 

ему слава и честь. И не только 
в День Победы.
на фото:

Веселые Терны. Мемориал на 
братской могиле воинов-осво-
бодителей. Место погребения 
Б.Е.Петрова.

Если у вас сохранились 
письма погибших на 
фронте криворожан,  
а также освободителей 
нашего города, есть 
возможность опублико-
вать их в книге журна-
листа В.Ф.Бухтиярова 
«Письма павшего сол-
дата». Звоните по теле-
фону: 097-280-18-76.

архіваріус «ЧГ»

Русский татарин пал за УкраинуПисьма павшего солдата

Строки,  
пропахшие  
порохом
По следам легендарного  
«треугольника»

«Здравствуй, дорогой папочка!
Шлю я тебе свой горячий привет и желаю тебе 

здоровья и счастья. Хоть и давно я не получаю от 
тебя писем, но все же я еще раз попытаюсь восста-
новить с тобой связь. Сообщаю тебе, что я уже 
тоже вступаю в действующую армию. На днях, а 
то и раньше наша дивизия вступит в бой. Так что 
пришла и моя очередь защищать Родину от про-
клятого немца. Настроение у меня хорошее, я ни-
сколько не падаю духом. Письма мне пиши по ста-
рому адресу. Пиши, как твои дела. Привет пиши от 
меня маме и Нине.

Ну, до свидания. Целую тебя. Твой сын Сергей.
04.09.1942 г.»
Солдат свернул эту весточку родному человеку в 

аккуратный «треугольник». О нем сложили рифмы, на-
писали песни, давно эти фронтовые письма овеяны ле-
гендами. Армия, воюющая с фашизмом, насчитывала 
несколько миллионов бойцов и командиров, от крас-
ноармейцев до маршалов родов войск и Маршалов 
Советского Союза. Можно только представить, сколько 
фронтовых писем в виде «треугольников» курсировало 
между войной и домом солдата. И совсем не имеет зна-
чения, какого он звания и должности армейской. В их 
нехитрых и простых строках, написанных в блиндажах 
и окопах, в палатках полевого медсанбата, в песках, бо-
лотах, при жаре и холоде, – целая история поколения 
40-х. В их строчках – тоска и вера, боль и правда. Это до-
кумент эпохи лихолетья, свидетель трагической гибели 
автора. Не вернулся домой Сергей Иванович Воронин. Его 
весточку с фронта сохранил криворожский горняк Алек-
сей Шульга, племянник С.И.Воронина. Его объединяли с 
Кривбассом только родственные связи с Алексеем. Вот 
этот «треугольник».

Родом Воронин из белорусского Бобруйска, что в Мо-
гилевской области. Рожден в 1923 году. Окончил семи-
летку. А тут и раскаты грома прогремели, не природ-
ного, а рукотворного. Такое свой «голос» подает только 
во время боевых действий. Семье Ворониных удалось 
эвакуироваться. Она оказалась в с. Большая Лужа Вадин-
ского района Пензенской области. Повестка юноше при-
шла в сентябре 1941 года. Быстро прошел курс молодого 
бойца, присвоили звание младшего сержанта и направи-
ли в 405 стрелковый полк 258 стрелковой дивизии. До 
этого соединение уже успело отличиться в боях, дивизия 
понесла большие потери и вынуждена была уйти на пе-
реформирование.

Вот в этот момент и попал в полк Сергей Воронин, на 
должность помощника командира отделения стрелков. 
Письмо написано 4 сентября 1942 года где-то на Брян-
ском фронте. А через две недели Сергей Воронин пропал 
без вести в боях. Случилось это 18.09.1942 года.

Долгие годы родные не знали о судьбе сына, брата, 
дяди. Его криворожский племянник Алексей Шульга хра-
нит то самое письмо. Его публикуем впервые. Все, что 
осталось, что напоминает о Сергее Воронине. Вот эта фо-
тография и «треугольник». Родные не могут согласиться 
с выводом архива, что «младший сержант С.И.Воронин 
пропал без вести».

Підготував Володимир буХТіЯРОВ.
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Телебачення

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

Спорт
06.15, 07.10 Евро-2012. День 

за днем
06.20, 07.15, 07.55, 09.20, 

09.35, 11.15, 12.30, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 23.50 Эксперт на 
связи

06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 Хозяин в доме
07.30 Эра бизнеса
07.35 Тема дня
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТБ
09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня
09.25 Агроньюз
09.40 Олимпийским 

курсом
09.55 Сериал «Тени исчеза-

ют в полдень» 1с
11.20 Точка зрения
11.50, 21.50 Деловой мир
12.00 Окно в Америку
12.20 Темный силуэт
12.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Ирландия 
- Хорватия

14.45, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

14.50 Euronews
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Испания 
- Италия

17.05 Звезды юмора. 
К.Новикова, 
В.Моисеенко, В.Данилец

18.10, 21.25 Наше Евро
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Франция 
- Англия

21.55 О выплатах компен-
саций вкладчикам 
Сбербанка СССР

22.00 Звезды юмора. 
В.Винокур, Е.Воробей, 
Ю.Гальцев

22.55 Тройка, Кено, Секун-
да удачи

23.00 Итоги
23.25 От первого лица
01.40 Деловой мир. Неделя
02.10 Фольк-music
02.45 Сериал «Сержант 

Рокка» 6с. (2)
04.10 Концертная 

программа «Песня объ-
единяет нас»

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

19.30, 23.40 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.15 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.10, 11.10 «Снимите это 
немедленно»

12.10 «Абсолютная пере-
мена»

13.05, 00.55 Худ.фильм 
«Роковое сходство» (1)

17.00, 18.25 Сериал «Метод 
Лавровой»

18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 «Территория 

обмана»
21.20 Худ.фильм «Рэд» (2)
23.55, 05.00 Сериал «Закон 

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

шого города» (1)

Интер
05.35 Худ.фильм «Джентль-

мены удачи» (1)
07.00 «Новости»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
08.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.30 Новости Евро
09.10 Худ.фильм «Сурро-

гатная мать»
12.15 Худ.фильм «Сурро-

гатная мать - 2»
14.55 Док.фильм «Детек-

тивы»
15.20 «Судебные дела»
16.15 «Жди меня»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.00 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

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

чилась война» (2)
22.55 Сериал «Меч» (2)
01.00 Худ.фильм «Близкий 

враг»
02.15, 03.30 Док.фильм 

«Жадность»
05.00 «Знак качества»

ICTV
05.30 Служба розыска 

детей
05.35, 06.25, 01.50, 03.00 

Погода
05.40, 04.40 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 

00.50 Спорт
06.40 Анекдоты по-

украински
07.00 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Факты недели
08.45, 12.45, 02.30 Факты
09.30, 19.25, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-6»

13.00 Худ.фильм «Констан-
тин. Повелитель тьмы»

15.30 Сериал «Прокурор-
ская проверка»

16.40 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. 
Менты-7»

18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братаны-2»
22.30 Факты. Итог дня
22.45, 03.05 Свобода слова
01.55 ПроЦiкаве

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

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

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

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

все 100»
11.15 «Сад. Огород. 

Цветник»
11.30 Мультфильм
11.40 «Музыкальная 

шкатулка»
12.00 «Телеспортклуб»
12.30 «Сделано руками»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

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

ческая консультация»
15.20 Худ.фильм «Судьба 

Марины» 1 категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 Док.сериал «Магия 

природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

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

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.15 «Песни моря» 1 часть
00.40 Док.сериал «Вкусы 

культур»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.10 Сериал «Курсанты»
05.55, 06.35 Kids Time
06.00 Мультсериал 

«Новые приключения 
Скуби Ду»

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
«Подъем»

06.45 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

07.30, 08.30, 19.00, 00.05 
Репортер

07.35, 08.35, 19.25, 00.25 
Погода

09.00, 14.50 Сериал 
«Друзья»

09.55, 13.50 Мультсериал 
«Утиные истории»

11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.20 Спортре-

портер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

22.00 Шуры-амуры
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.30 Служба розыска 

детей
00.35 Сериал «Сплетница»
01.35 Сериал «Четыре 

жизни Тары»

02.00 Ток-шоу со Спайком 
Ферестоном

02.20, 03.10 Зона ночi
02.25 Зiрка Вавiлова
03.15 Райськi сади гетьма-

на Сагайдачного
03.35 Марко Кропив-

ницький
04.15, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.20 Бистроплинний сон

СтБ
05.30 «Документальный 

детектив»
05.55, 01.25 Сериал «Комис-

сар Рекс»(1)
07.40, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.40 Сериал «Карамель»(1)
09.40 Худ.фильм «Блеф»(1)
11.45 Худ.фильм «Маша и 

море»(1)
13.45 «Невероятные 

истории любви»
14.50, 23.25 «Параллель-

ный мир»
15.50 «Битва экстрасенсов»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.35 «Карамель»(1)
20.35 «Куб»
22.25 «Детектор лжи»
00.25 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
03.00 «Вiкна-Спорт»
03.10 Худ.фильм «Дело 

«пестрых»(1)
04.40 Ночной эфир

тонИС
06.00 Мир за неделю
06.20 Мультфильмы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 04.05 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.00 Сериал «Одна 

любовь души моей»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Гадюка»
14.25 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00, 01.10 

Служба новостей «Со-
циальный пульс»

15.15, 02.05 Пустыни мира
17.50, 01.40 Реальный мир
18.55, 21.30 Экономический 

пульс
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.35 Самые загадочные 

места Земли
22.30 Кинофан: Худ.фильм 

«Кафе «Шницель Пара-
диз» (2)

00.45 Светские хроники
02.35 Кинофан: Худ.фильм 

«Миллиарды Бейли»
04.50 Чудаки
05.40 Экстремикс

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» 

(1)
06.40 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.00 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

225 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 77 с. (1)
10.55 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» 130 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 35 с. (1)

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

хозяин?» (1)
14.10 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
15.10 Сериал «Ранетки» 

226 с. (1)
16.05, 02.10 У ТЕТа мама!
16.35, 20.30, 22.30 Сериал 

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

Новая общага» (1)
22.00 Сериал «Деффчонки» 

(1)
23.00 Бабуны & дедуны
23.30 Дом-2
00.25 Дурнев + 1
00.55 Спокойной ночи, 

мужики
02.35 До рассвета

трК «уКраИна»
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00 Сериал «След» 

(1)
09.00 Худ.фильм «Рыжая» 

(1)
11.00, 05.20 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.55 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00, 23.45 Ток-шоу «Вели-

кий футбол»
21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 

Украина - Швеция
01.30 Сериал «Рыцарь 

дорог» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10 Общественно-

политическое ток-шоу 
«РесПублика с Анной 
Безулик»

12.15 «Общественно-по-
литическое ток-шоу 
«РесПублика с Анной 
Безулик»

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

закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 

05.15 «Время. Итоги 
дня»

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

дневник»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
05.50 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.55 Худ.фильм «Визит к 

Минотавру» 1 с. (1)
08.30 «Правда жизни». 

Кровавый спорт
09.00 Док.сериал «Право-

славные святые»
10.00 Сериал «CSI: Нью-

Йорк»
12.00 Сериал «Танкер 

«Танго» (1)
18.30, 03.25 «Агенты 

влияния»
19.00, 23.30, 01.55, 04.25 

«Свiдок»
19.30 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей - 11»
21.45 Сериал «CSI: Майами 

- 9»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без ком-
ментариев

00.05 Худ.фильм «Вы-
куп» (2)

02.25 «Речовий доказ»
04.55 «Уроки тетушки 

Совы»
05.15 «Правда жизни»

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

ангелов»
10.50 «КВН»
13.10 Сериал «Всегда 

говори всегда-4»
17.00 «Давай поженимся!»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «В поисках приклю-

чений»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Худ.фильм «Фантом»
01.00, 03.45 «Ночная 

жизнь»
03.30 «Мобильные раз-

влечения»

11 Канал
05.10 Сериал «Курсанты»
05.55, 06.35 Kids’ Time
06.00 Мультсериал 

«Новые приключения 
Скуби Ду»

06.40, 07.40 «Подъем»
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.05, 20.55 «STREET STYLE»
07.00 «Экономика в 

деталях»
07.35 Погода
08.30 «Родительский 

клуб»
09.00, 14.50 Сериал 

«Друзья»
09.55, 13.50 Мультсериал 

«Утиные истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

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

00.05, 02.00, 04.35 
канала

19.30, 04.05 «Доживем до 
понедельника»

21.00 «Дело вкуса»
22.00 Шуры-амуры
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.30 Служба розыска 

детей
00.35 Сериал «Сплетница»
01.35 Сериал «Четыре 

жизни Тары»
02.25 Зiрка Вавiлова
03.10 Зона ночi
03.15 Райськi сади гетьма-

на Сагайдачного
03.35 Марко Кропив-

ницький

Планета-СнГ
05.00 Худ.фильм «Пряники 

из картошки»
07.00 Худ.фильм «В старых 

ритмах»
08.40 Худ.фильм «Старший 

сын»
11.10 «Космическая 

стража»
12.00, 13.15 Сериал «Запи-

ски экспедитора тайной 
канцелярии»

13.00, 19.00 Вести
14.05, 02.20 «Песня года». 

ч.1
17.00, 19.15 Худ.фильм 

«Кукушка»
21.00 Худ.фильм «Когда 

зацветет багульник»
00.40 Худ.фильм «Влюблен 

и безоружен»
04.50 «Городок». Дайджест

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара». «Мнимый 
больной», «Собака - 
враг человека»

09.25 «Александр Журбин. 
Мелодии на память»

10.05 Худ.фильм «Квартет 
Гварнери»

12.25 Сериал «Платина-2. 
Свои и чужие». 1, 2, 3, 
4, 5, 6 с.

18.35 Сериал «Стреляющие 
горы». 1, 2 с.

20.25 Сериал «Братаны-3». 
11, 12 с.

22.15 Сериал «Псевдоним 
«Албанец». 1, 2 с.

00.00 «Королева прайма». 
Вечернее шоу Наташи 
Королевой

01.30 «Как Трус, Балбес 
и Бывалый изменили 
жизнь Леонида Гайдая»

02.15 Драма «Последний 
бой майора Пугачева»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Худ.фильм «Моя 

любовь»
06.35 Худ.фильм «Берег». 

1 с.
07.50 «Смак»
08.25 «Служу Отчизне!»
08.55 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Худ.фильм «Верные 

друзья»
14.05 Сериал «Женские 

мечты о дальних 
странах»

18.00 «Александр Поро-
ховщиков. Нам не жить 
друг без друга»

19.05 Худ.фильм «Дом на 
краю»

21.00 «Время»
21.30 Сериал «Счастливый 

билет»
22.40 Худ.фильм «Статский 

советник»
01.15 Худ.фильм «Спортив-

ная честь»
03.00 Сериал «Женский 

доктор»
03.45 «Давай поженимся!»
04.35 «Модный приговор»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Худ.фильм «Счастли-

вая, Женька!»
04.30 Худ.фильм «Берег». 

1 с.
05.40 «Служу Отчизне!»
06.05 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.20 «Здоровье»
07.15 «Непутевые заметки»
07.30 «Пока все дома»
08.25 Фазенда
09.15 Худ.фильм «Верные 

друзья»
10.55 «Марина Неелова. 

Не спрашивайте меня о 
романах»

11.50 Сериал «Женские меч-
ты о дальних странах»

15.20 «Александр Поро-
ховщиков. Нам не жить 
друг без друга»

16.15 Худ.фильм «Дом на 
краю»

18.00 «Время»
18.30, 02.05 Сериал «Счаст-

ливый билет»
19.30 Худ.фильм «Статский 

советник»
21.45 Худ.фильм «Спортив-

ная честь»
23.30 Худ.фильм «Коми-

ческий любовник, или 
Любовные затеи Джона 
Фальстафа»

00.45 Худ.фильм «Бабушки 
надвое сказали»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 6 с. 
«Дело о пропавших 
старухах»

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 10 с. «Сын»

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

12.00 «2012»
13.00 Худ.фильм «Воскрес-

ный папа»
15.00, 02.00 Сериал «Агент-

ство «Золотая пуля». 7 с. 
«Дело о тихом хуторе»

16.00, 18.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Аэропорт-2». 
15, 05.00 с. «Близнецы»

19.00, 04.00 «Клинч»
20.00 «Сканер»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3». 11, 03.00 с. 
«Курьер»

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

Петьку не видели?»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

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

диване
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
16.15 SOS
17.15, 00.00 Цивилизация. 

Диана. Ночь, когда она 
умерла

19.30 Игра в слова и не 
только

20.30, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
01.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Забытая 

мелодия»

тв Центр
04.25 Худ.фильм «Даурия»
08.00 «Кондор, койот и 

каньон». «Живая при-
рода»

08.45 «Барышня и 
кулинар»

09.20 Док.фильм «Алек-
сандр Шилов. Судьба 
России в лицах»

10.30, 16.30, 18.00, 20.00, 
23.10 События

10.45 «Сто вопросов 
взрослому»

11.25 «Хроники москов-
ского быта. Пластиче-
ская хирургия»

12.20 Худ.фильм «Близкие 
люди»

16.45 Петровка, 38
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока»
18.05 Худ.фильм «Неиде-

альная женщина»
20.20 Худ.фильм «Разре-

шите тебя поцеловать»
22.10 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.30 «Футбольный 

центр». Евро-2012
00.15 «Выходные на 

колесах»
00.50 Худ.фильм 1-2 с. «По 

ту сторону волков»
02.50 Док.фильм «Тайны 

двойников»

Энтер-ФИльМ
06.00 Худ.фильм «Ехали мы 

ехали...»
07.20 Худ.фильм «Туфли с 

золотыми пряжками»
09.40 Худ.фильм «Пена»
11.10 Худ.фильм «Год 

теленка»
12.45 Худ.фильм «Разные 

судьбы»
14.40 Худ.фильм «Васса»
17.25 Худ.фильм «Настя»
19.00 Худ.фильм «Дорогой 

мой человек»
21.00 Худ.фильм «Балтий-

ское небо»
00.15 Худ.фильм «Допрос»
01.45 Худ.фильм «Дневной 

поезд»
03.20 Киноляпы
04.00 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Доктор Живаго»
09.55, 17.55, 01.55 Триллер 

«Наемники»
11.35, 19.35, 03.35 Комедия 

«Мистификация»
13.35, 21.35, 05.35 Драма 

«Шекспир по новому: 
Макбет»

15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Выход на посадку»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Туфли с золоты-
ми пряжками». 2 с.

06.05, 10.05, 14.05 Муль-
тсериал «Ну, погоди!» 
вып.7-8, «Трое на остро-
ве», «Пирожок»

07.00, 11.00 Мультфильм 
«Остров сокровищ», 2 с.

08.00, 12.00 Мультфильм 

«Аленький цветочек», 
«Разноцветная история»

15.00 Худ.фильм «Маль-
чишки»

16.25 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.9, «Лесная 
история», «Веселая 
карусель»

17.00 Мультсериал 
«Христофор Колумб». 
24 с., «Али-Баба и сорок 
разбойников»

18.00 «Уроки доброты», 
«Хочу бодаться!», «Ежик 
в тумане»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Про-

снуться в Шанхае»
09.00 Худ.фильм «При-

ятель покойника»
11.00 Худ.фильм «Сократ»
13.00 Худ.фильм «Кроткая»
14.30 Худ.фильм «Бармен 

из «Золотого Якоря»»
16.00 Худ.фильм «Копил-

ка». 1 с.
17.30 Худ.фильм «Копил-

ка». 2 с.
19.00 Худ.фильм «Окра-

ина»
21.00 Худ.фильм «Даже 

не думай II. Тень неза-
висимости»

23.00 Сериал «Гулящие 
люди». 1 с.

01.00 Худ.фильм «Дорога»
02.30 Худ.фильм «Адрес 

вашего дома»
04.00 Худ.фильм «То муж-

чина, то женщина». 1 с.
05.30 Худ.фильм «То муж-

чина, то женщина». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Соблазн»
08.00 Худ.фильм «Эта за-

мечательная загробная 
жизнь»

10.00 Худ.фильм «Страшно 
красив»

12.00, 04.00 Худ.фильм «Не-
бесный Капитан и мир 
будущего»

14.00 Худ.фильм «При-
зраки Гойи»

16.00 Худ.фильм «Буря в 
Арктике»

18.00 Худ.фильм «Джейн 
Эйр»

20.05 Худ.фильм «Три 
беглеца»

22.00 Худ.фильм «Опасный 
квартал»

00.00 Худ.фильм «Босиком 
по парку»

02.00 Худ.фильм «Любов-
ник леди Чаттерлей»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после полу-

ночи»
06.00 «Под знаком зодиака. 

Близнецы»
08.00 «Фестиваль итальян-

ской песни в Сан-Ремо»
09.00, 15.00 «Безумный 

день или женитьба Фи-
гаро». Фильм-спектакль

10.35 «Мелодии и ритмы 
молодости»

10.55 «Звездный час»
11.50, 03.00 «Колба 

времени»
12.50 «Поет Мирей Матье»
13.50 «Встречи с Аллой 

Пугачевой»
16.30 «Автограф по 

субботам»
17.00 «... До 16 и старше»
18.00 Док.фильм «Следы 

остаются»
18.20 Док.фильм «По 

улицам старым, запо-
ведным»

18.50 Худ.фильм «Волшеб-
ный голос Джельсоми-
но». 1 с.

19.55 «МузОбоз»
21.00 «Рожденные в СССР»
22.00 «Брейн-ринг»
23.00 «Международная 

панорама»
00.00 «Будильник»
00.40 Худ.фильм «Личное 

счастье». 5 с.
02.00 Док.фильм «Такие 

разные характеры»
04.00 Программа «Взгляд»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 2 с.
20.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 3 с.
21.00 Сериал «Телохрани-

тель». ф.1. «Ближний 
круг». 4 с.

22.00 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 4 с. 
«Мы поможем тебе»

23.30 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 5 с. 
«Шесть дней...»

01.00 Сериал «Дети Арба-
та». 3 с.

02.00 Сериал «Оплачено 
любовью». 4 с.

03.00 Сериал «Телохрани-
тель». ф.2. «Недетский 
мир». 1 с.

TV 1000
03.00 Драма «Спокойный 

отец «
05.00 Драма «Странное 

место для встречи»
07.00 Драма «Наука сна «
09.00 Боевик «Дикий, 

дикий Запад»
11.00 Приключения 

«Гарри Поттер и фило-
софский камень»

14.00 Приключения «Ис-
кусственный разум»

16.40 Боевик «Повелитель 
бури»

19.00 Боевик «Воины 
света»

21.00 Драма «Двойной 
просчет»

23.00 Боевик «Кровь за 
кровь»

01.00 Драма «Тренировоч-
ный день»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
06.30, 07.00, 07.30 Муль-

тсериал «Бен 10. Ино-
планетная сила -2»

08.00 «Дело особой важ-
ности»

09.00, 18.00 «ГАИ. Дорож-
ные войны»

09.50, 18.30 «Улетное видео 
по-русски»

10.40, 11.25, 12.20, 13.10 
Сериал «МУР»

14.00, 15.00 Сериал «Сы-
щики-3»

16.00, 17.00 Сериал «Сол-
даты 12»

19.00 «Убойное видео»
20.00 «Шалене вiдео по-

українськи»
20.30 «Угон по-нашему»
21.00 «Новости 2+2» (2)
21.15, 23.15 «Проспорт»
21.20, 22.20, 23.20 Сериал 

«Секретные материа-
лы» (2)

00.10 Сериал «Падающие 
небеса» (2)

01.50 «Мiй зможе»
03.05 Сериал «Повелитель 

зверей» (2)
03.45 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
06.00 Комедия «Манхэт-

тенский проект»
08.10 Боевик «Молодой 

мастер»
10.05 Боевик «Планета 

динозавров»
11.45 Приключения «Граф 

Монте-Кристо»
14.00 Комедия «На трезвую 

голову»
16.10 Комедия «Бандиты»
18.20 Комедия «Ледяной 

урожай»
20.00 Драма «Миссисипи 

в огне»
22.15 Боевик «Железо»
00.00 Мягкая эротика «Смер-

тельные инъекции 2»
01.20 Мягкая эротика «Гру-

дастые автомойщицы»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Детектив «Серебря-

ный самурай»
05.35 Мелодрама «Шум-

ный день»
07.15 Сказка «Аленький 

цветочек»
08.25 Комедия «Благо-

честивая Марта»
10.45 Мультфильм «До-

брыня Никитич и Змей 
Горыныч»

11.55, 13.15, 19.00, 02.55 
«Окно в кино»

12.00 Сериал «Россия 
молодая», 8 с.

13.20 Комедия «Операция 
«Ы» и другие приключе-
ния Шурика»

14.50 Комедия «Служеб-
ный роман»

17.25 Комедия «Хоттабыч»
20.00 Худ.фильм «Ярослав»
21.40 Комедия «Особен-

ности национальной 
рыбалки»

23.20 Мелодрама «Однаж-
ды двадцать лет спустя»

00.35 Комедия «Ширли-
Мырли»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Учитель 

танцев» 1 с.
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 «Холо-

стяки»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Биндюж-

ник и Король» 1 с.
21.15 Комедия «Шаг на-

встречу»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.15, 15.10 Союзмуль-

тфильм
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 23.30 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 15.55 Мультсериал 

«Черный корсар»
09.50, 15.35 «Восточные 

танцы»
10.25 «Лица вещей»
11.40 Худ.фильм «Если бы 

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

родители»

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

фессий
09:45 – 10:00 Новая вол-

на 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 –  20:00 Диалог

трК «КрИворІЖЖЯ»

Понеділок, 11 червня
Cхід 4.47 Захід 21.09
Тривалість дня 16.22

Схід ... Захід 12.58
Остання чверть

РибиФеодосія

ут-1
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Телебачення

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

Спорт
06.15, 07.10 Евро-2012. День 

за днем
06.20, 07.15, 07.55, 09.30, 

11.40, 18.05, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 23.50 Эксперт на 
связи

06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 Хозяин в доме
07.30 Эра бизнеса
07.35 Тема дня
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТБ
09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня
09.25, 21.55 О выплатах 

компенсаций вкладчи-
кам Сбербанка СССР

09.35 Свет
10.00 Желаем счастья
10.20 Сериал «Тени исчеза-

ют в полдень» 2с
11.50, 21.50 Деловой мир
11.55 Шеф-повар страны
12.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Украина - 
Швеция

14.45, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

14.50 Euronews
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Франция 
- Англия

17.05 Звезды юмора. 
С.Ещенко, С.Дроботенко

18.10, 21.25 Наше Евро
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Греция 
- Чехия

22.00 Звезды юмора. 
С.Ещенко, братья Поно-
маренко, Е.Степаненко, 
Е.Петросян

22.55 Тройка, Кено, 
Максима

23.00 Итоги
23.25 От первого лица
01.40 Аудиенция. Страны 

от А до Я
02.00 Книга.ua
02.20 Кто в доме хозяин?
02.40 Сериал «Сержант 

Рокка» 7с. (2)
04.10 Концертная 

программа «Песня объ-
единяет нас»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.35 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.15 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

09.55 «Шесть кадров»
10.25, 11.25 «Снимите это 

немедленно»
12.25 «Абсолютная пере-

мена»
13.20 Худ.фильм «Цветы от 

Лизы» (1)
17.00, 18.25 Сериал «Метод 

Лавровой»
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 «Меняю жену - 5»
21.35, 02.50 «Моя исповедь. 

Михаил Евдокимов»
22.35, 03.40 «И придет 

любовь»
00.00, 05.10 Сериал «Закон 

и порядок - 3» (2)
01.00 Худ.фильм «Рэд» (2)
04.25 Сериал «Огни боль-

шого города»

Интер
05.40 Сериал «Говорит 

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

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
08.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.30 Новости Евро
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Предлагае-

мые обстоятельства»
12.15, 05.10 «Знак качества»
12.40 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Боец»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.45 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

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

чилась война» (2)
22.55 Сериал «Меч» (2)
01.00 Худ.фильм «Любовь 

на острие ножа» (1)
03.00 Док.фильм «Жад-

ность»
04.10 «Телевизионная 

служба розыска детей»
04.15 Док.сериал «BBC: 

Бриллиантовый юбилей 
королевы» 1с

ICTV
05.20, 06.30, 01.50, 03.10 

Погода
05.25, 08.45, 02.45 Факты
05.40, 04.40 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.45 Спорт
06.40, 12.35 Анекдоты по-

украински
07.05 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
09.30, 19.25, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-7»

12.45 Факты. День
13.00 Сериал «Мент в 

законе»
15.20 Сериал «Прокурор-

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

«Zetа»
23.50 Сериал «Кодекс 

чести»
01.55 Сериал «Жены футбо-

листов-2»
03.15 Сериал «Герои-4»
04.00 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

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

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

суждалки»
09.50 «Сад. Огород. 

Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 «Песни моря» 1 часть
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о 

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Худ.фильм «Светлый 

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

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

ження»
21.30 Док.фильм «Братья 

Кричевские. Возвра-
щение»

22.00 «Медицинский теле-
журнал»

23.10 «Песни моря» 2 часть
01.40 Док.сериал «Вкусы 

культур»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids Time
05.50 Мультсериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

«Подъем»
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.25 

Погода
09.00, 14.50 Сериал 

«Друзья»
09.55, 13.50 Мультсериал 

«Утиные истории»
11.10 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»

16.55, 19.55 Сериал «Не 
родись красивой»

17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.20 Спортре-

портер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

22.00 Шуры-амуры
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.30 Сериал «Сплетница»
01.30 Сериал «Четыре 

жизни Тары»
01.55 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном
02.15, 03.10 Зона ночi
02.20 Пристрастi навколо 

символiки
02.40 Справа про 

возєднання
03.15 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
03.30 Скiфи
03.40 Двi Долi
04.10, 05.10 Зона ночi 

Культура
04.15 Iван Франко

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.15, 01.45 Сериал «Комис-

сар Рекс»(1)
07.55, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.55, 19.10 Сериал «Кара-

мель»(1)
10.00 «Русские сенсации. 

Жизнь второго плана»
11.00 Худ.фильм «Паутинка 

бабьего лета»(1)
13.45 «Невероятные 

истории любви»
14.50, 00.00 «Параллель-

ный мир»
15.50 «Битва экстрасенсов»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10 «Моя правда. Бедная 

Настя»
21.15 «Моя правда. Ирина 

Алферова»
22.40 «Моя правда. Сергей 

Зверев. Без лица»
01.00 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
03.15 «Вiкна-Спорт»
03.25 Худ.фильм «Дело ? 

306»(1)
04.45 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.35 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 13.15 Мультфильмы
07.00, 16.00, 03.40 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.00 Сериал «Одна 

любовь души моей»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Карме-

люк» 1 с.
14.00, 21.35 Самые загадоч-

ные места Земли
15.15, 01.30 Пустыни мира
17.50, 01.05 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
22.30 Кинофан: Худ.фильм 

«Миллиарды Бейли»
02.00 Кинофан: Худ.фильм 

«Незваный гость» (2)
04.25 Другие земли
05.10 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» (1)
06.40 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

226 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 78 с. (1)
10.55 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» 131 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 36 с. (1)

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

хозяин?» (1)
14.10 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
15.10 Сериал «Ранетки» 

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

чонки» (1)
17.05, 20.30 Сериал «Уни-

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

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

мужики
02.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00 Сериал «След» 

(1)
09.00 Сериал «Супруги» (1)
10.00 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
11.00, 05.20 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.55 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00, 23.45 Ток-шоу «Вели-

кий футбол»
21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 

Польша - Россия
01.30 Сериал «Рыцарь 

дорог» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

«CRIME NEWS»
02.30 «Агроконтроль «

нтн
05.45 «Легенды бандитской 

Одессы»
07.05 Худ.фильм «Визит к 

Минотавру» 2 с. (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
08.55 Сериал «Генеральская 

внучка»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

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

дела»
13.20 Сериал «Улицы раз-

битых фонарей - 11»
15.25 Худ.фильм «Русь изна-

чальная» (1)
18.30 Спецпроект»Угон»
19.00, 23.30, 01.55, 04.30 

«Свiдок»
19.30 Сериал «Литейный»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Худ.фильм «Тирано-
завр ацтеков» (3)

02.25 «Речовий доказ»
03.30 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30, 08.35 «Мультфиль-

мы»
08.00 Мультфильм «Ма-

ленькие Эйнштейны»
10.00, 19.00 «В поисках при-

ключений»
11.00, 18.00 «Званый ужин»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00 Сериал «Дыши со мной»
20.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Медиум» (2)
01.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids’ Time
05.50 Мультсериал 

«Новые приключения 
Скуби Ду»

06.40 «Подъем»
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.05, 01.55, 
04.35 канала

07.40 «Два берега»
08.10 «Рекламная кухня»
09.00, 15.15 Сериал 

«Друзья»
09.55, 13.50 Мультсериал 

«Утиные истории»
11.10 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»

14.45 «Мой малыш»
15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

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

тата»
19.35 «36,6»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 Шуры-амуры
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.30 Сериал «Сплетница»
01.30 Сериал «Четыре 

жизни Тары»
02.20 Пристрастi навколо 

символiки
02.40 Справа про возєднання
03.10 Зона ночi
03.15 Скiфи (свiдчення i 

версiї)
03.30 Скiфи
03.40 Двi Долi
04.10 Зона ночi Культура
04.15 Iван Франко

Планета-СнГ
05.20 «Вся Россия»
05.35 Худ.фильм «Волга-

Волга»
07.30 Худ.фильм «Горо-

жане»
09.05 Худ.фильм «Неокон-

ченная повесть»
11.00 Москва. Кремль. 

Церемония вручения 
Государственных пре-
мий РФ

12.00, 13.15 Сериал «Запи-
ски экспедитора тайной 
канцелярии»

13.00, 19.00 Вести
14.00, 02.35 «Песня года». ч.2
17.15, 19.15 Худ.фильм 

«Люба. Любовь»
21.05 Худ.фильм «Дела 

семейные»
23.00 «Россия молодая». 

Праздничный концерт. 
Трансляция с Красной 
площади

01.00 Худ.фильм «Услышь 
мое сердце»

нтв-МИр
05.45 Комедия «Дочь 

моряка»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 Сериал «Возвращение 

Мухтара». «Скорость», 
«Ревность»

09.25 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой

10.30 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой»

11.00 Сериал «Автобус». 
«Важная птица»

12.25 Сериал «Платина-2. 
Свои и чужие». 7, 8, 9, 10, 
11, 12 с.

18.35 Сериал «Стреляющие 
горы». 3, 4 с.

20.25 Сериал «Братаны-3». 
13, 14 с.

22.15 Сериал «Псевдоним 
«Албанец». 3, 4 с.

00.00 «Красивая моя». 
Концерт Александра 
Новикова

01.45 «Колесница судьбы»
02.30 Детектив «Утреннее 

шоссе»
04.10 «Центр помощи 

«Анастасия»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.10 Мультфильм «Бре-

менские музыканты»
06.30 Худ.фильм «Берег». 

2 с.
07.50 Худ.фильм «Барыш-

ня-крестьянка»
10.15 «Две звезды». Лучшее
12.15, 15.15, 18.15 Сериал 

«Десантура»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Счастливый 

билет»
22.40 Худ.фильм «Турецкий 

гамбит»
01.15 Худ.фильм «Дуэнья»
02.50 Худ.фильм «Лунная 

радуга»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00, 12.00 

Новости
03.10 «Александр Розенба-

ум. Мой удивительный 
сон»

04.00 Худ.фильм «Берег». 2 с.
05.10 Худ.фильм «Барыш-

ня-крестьянка»
07.15 «Людмила Зыкина. Я 

недолюбила»
08.10, 09.15 «Две звезды». 

Лучшее
10.10, 12.15, 15.15 Сериал 

«Десантура»
15.00 Вечерние новости
18.00 «Время»
18.30, 00.40 Сериал «Счаст-

ливый билет»
19.30 Худ.фильм «Турецкий 

гамбит»
21.40 Худ.фильм «Дуэнья»
23.10 Худ.фильм «Лунная 

радуга»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 7 с. «Де-

ло о тихом хуторе»
10.00 Сериал «Москва. 

Три вокзала-3». 11 с. 
«Курьер»

11.00 «Германия за не-
делю»

11.30 «Американский 
ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Сканер»
13.00 Худ.фильм «Вы 

Петьку не видели?»
15.00, 02.00 Сериал «Агент-

ство «Золотая пуля». 8 с. 
«Дело о любовниках»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Аэропорт-2». 
16, 05.00 с. «Авторское 
право»

19.00, 04.00 «Полный альбац»
20.00 «Большой дозор»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3». 12, 03.00 с. 
«Игра в прятки»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «О тех, 

кого помню и люблю»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

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

не только
09.30 Здоровая жизнь с 

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

Артемом Шевченко
15.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
16.15 SOS
17.15, 00.00 Цивилизация. 

Нападение и освобож-
дение

19.30 Альбертэйнштейн
21.00 Музыка для 

взрослых
01.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Девушки 

из Новолипок»

тв Центр
04.25 Худ.фильм «Первый 

троллейбус»
06.00 Худ.фильм «Разре-

шите тебя поцеловать»
08.00 Мультфильм «Стрела 

улетает в сказку», «За-
рядка для хвоста»

08.45 Мультфильм «Ну, 
погоди!»

08.55 Худ.фильм «Илья 
Муромец»

10.30, 13.30, 20.00, 23.40 
События

10.50 Худ.фильм «Ярослав»
12.50 «Смех с доставкой 

на дом»
13.50 Док.фильм «Перво-

престольная»
14.25 «ТВ Центр: 15 лет 

вместе!» Концерт
16.30 Худ.фильм «Опера-

ция «Горгона»
20.20 Приют комедиантов. 

«Как я сдал экзамен»
22.10, 00.00 Худ.фильм 1-2 

с. «Золотой теленок»
01.55 Худ.фильм 3-4 с. «По 

ту сторону волков»
03.55 Док.фильм «Алек-

сандр Шилов. Судьба 
России в лицах»

Энтер-ФИльМ
06.00 Худ.фильм «Транти-

ванти»
07.10 Худ.фильм «Приклю-

чения Буратино»
09.50 Худ.фильм «Ещё 

люблю, ещё надеюсь»
11.25 Худ.фильм «Настя»
13.00 Худ.фильм «Дорогой 

мой человек»
14.55 Худ.фильм «Судьба 

человека»
16.35 Худ.фильм «Пена»
18.00 Худ.фильм «С люби-

мыми не расставайтесь»
19.35 Худ.фильм «Дело 

было в Пенькове»
21.20 Худ.фильм «Чисто 

английское убийство»
00.35 Худ.фильм «Волки в 

зоне» (2)
01.55 Худ.фильм «Допинг 

для ангелов»
03.20 Киноляпы
04.00 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Доктор Живаго»
09.55, 17.55, 01.55 Драма 

«Двуликий убийца»
11.35, 19.35, 03.35 Триллер 

«Монстры»
13.15, 21.15, 05.15 Драма 

«Париж! Париж!»
15.20, 23.20, 07.20 Драма 

«Бандит»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Мальчишки»
06.25, 10.25, 14.25 Муль-

тсериал «Ну, погоди!», 
вып.9, «Лесная исто-
рия», «Веселая карусель»

07.00 Мультсериал 
«Христофор Колумб». 
24, 11.00 с., «Али-Баба и 
сорок разбойников»

08.00, 12.00 «Уроки добро-
ты», «Хочу бодаться!», 
«Ежик в тумане», «По-
следние волшебники»

15.00 Худ.фильм «Рассказы 
о Кешке и его друзьях». 

1 с.
16.15 Мультсериал «Ну, 

погоди!», вып.10, 
«Заячий хвостик», «При-
ключения Мурзилки»

17.00 Мультсериал «Хри-
стофор Колумб». 25 с., 
«Пес и кот», «Мартынко»

18.00 «Уроки доброты», 
«Человек в воздухе», 
«Как утенок-музыкант 
стал футболистом»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Окраина»
09.00 Худ.фильм «Даже 

не думай II. Тень неза-
висимости»

11.00 Сериал «Гулящие 
люди». 1 с.

13.00 Худ.фильм «Дорога»
14.30 Худ.фильм «Адрес 

вашего дома»
16.00 Худ.фильм «То мужчи-

на, то женщина». 1 с.
17.30 Худ.фильм «То мужчи-

на, то женщина». 2 с.
19.00 Худ.фильм «Софья 

Ковалевская»
21.00 Худ.фильм «Гонка с 

преследованием»
23.00 Сериал «Гулящие 

люди». 2 с.
01.00 Худ.фильм «Дни 

летные»
02.30 Худ.фильм «Щен 

из созвездия «Гончих 
псов»»

04.00 Худ.фильм «Личная 
жизнь директора». 1 с.

05.30 Худ.фильм «Личная 
жизнь директора». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Страшно 

красив»
08.00 Худ.фильм «Буря в 

Арктике»
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Джейн Эйр»
12.05, 04.00 Худ.фильм «Три 

беглеца»
14.00 Худ.фильм «Опасный 

квартал»
16.00 Худ.фильм «Босиком 

по парку»
18.00 Худ.фильм «Реаль-

ность кусается»
20.00 Худ.фильм «При-

зрак»
22.10 Худ.фильм «Кик-

боксёр»
00.00 Худ.фильм «Детки в 

порядке»

ноСтальГИЯ
05.00 «Звездный час»
05.50 «Колба времени»
06.50 «Поет Мирей Матье»
07.50 «Встречи с Аллой 

Пугачевой»
09.00 «Безумный день или 

женитьба Фигаро». 2 ч. 
Фильм-спектакль

10.30 «Автограф по 
субботам»

11.00 «...До 16 и старше»
12.00 Док.фильм «Следы 

остаются»
12.20 Док.фильм «По 

улицам старым, запо-
ведным»

12.50, 18.30 Худ.фильм 
«Волшебный голос 
Джельсомино»

14.00 «МузОбоз»
15.00, 21.00 «Рожденные 

в СССР»
16.00 «Брейн-ринг»
17.00 Док.фильм «Пророки 

в своем Отечестве»
18.10 «Билет в Москву». 

Концертная программа
19.40 Док.фильм «Однаж-

ды в России родиться...»
22.00 «Десять трудных 

дорог...». Концертная 
программа

23.00 «До и после полу-
ночи»

00.00 «Под знаком зодиака. 
Близнецы»

02.00 «Фестиваль итальян-
ской песни в Сан-Ремо»

03.00 «Безумный день или 
женитьба Фигаро». 1 ч. 
Фильм-спектакль

04.35 «Мелодии и ритмы 
молодости»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 3 с.
20.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 4 с.
21.00 Сериал «Телохрани-

тель». ф.2. «Недетский 
мир». 1 с.

22.00 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 5 с. 
«Шесть дней...»

23.30 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 6 с. 
«Экзамен»

01.00 Сериал «Дети Арба-
та». 4 с.

02.00 Сериал «Оплачено 
любовью». 5 с.

03.00 Сериал «Телохрани-
тель». ф.2. «Недетский 
мир». 2 с.

TV 1000
03.00 Драма «Наука сна «
05.00 Драма «Двойной 

просчет»
06.50 Боевик «Повелитель 

бури»
09.05 Боевик «Кровь за кровь»
11.00 Драма «Происхож-

дение»
13.00 Боевик «Повелители 

Вселенной»
15.00 Боевик «Эон Флакс «
16.50 Комедия «Сбежав-

шая невеста»
19.00 Боевик «В ловушке 

времени «
21.00 Драма «Тренировоч-

ный день»
23.10 Комедия «В послед-

ний раз»
01.00 Боевик «Блэйд»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
06.30, 07.00, 07.30 Муль-

тсериал «Бен 10. Инопла-
нетная сила -2»

08.00 «Дело особой важ-
ности»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 23.15 «Про-

спорт»
09.20, 18.00 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50, 18.30 «Улетное видео 

по-русски»
10.10 Худ.фильм «Рыцари 

стальной крови»
12.00 «Заразный космос»
13.00 «Зоопарк во все-

ленной»
14.00, 15.00 Сериал «Сы-

щики-3»
16.00, 17.00 Сериал «Сол-

даты 12»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Шалене вiдео по-

українськи» (2)
20.30 «Угон по-нашему»
21.20, 22.20, 23.20 Сериал 

«Секретные материалы» 
(2)

00.10 Худ.фильм «Реликт» (3)
02.05 «Мiй зможе»
03.20 Сериал «Повелитель 

зверей» (2)

TV1000 AcTIon
06.10 Боевик «Планета 

динозавров»
08.00 Комедия «Бандиты»
10.10 Комедия «Ледяной 

урожай»
12.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
14.00 Драма «Луна 2112»
16.00 Драма «Двойная 

рокировка»
18.00 Боевик «Рекрут»
20.00 Боевик «Железо»
22.00 Боевик «Придорож-

ная закусочная»
00.00 Мягкая эротика «Гру-

дастые автомойщицы»
01.20 Мягкая эротика «Го-

рячие и неутомимые»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Сериал «Ваша честь», 

закл
04.40 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей», 1 с.

05.25, 11.55, 13.15, 19.00, 
02.55 «Окно в кино»

05.30 Худ.фильм «Ярослав»
07.15 Сказка «Марья-ис-

кусница»
08.35 Комедия «Кубанские 

казаки»
10.25 Сказка «Как Ивануш-

ка-дурачок за чудом 
ходил»

12.00 Сериал «Россия 
молодая», закл

13.25 Комедия «Девчата»
15.05 Комедия «По семей-

ным обстоятельствам»
17.15 Худ.фильм «Реальная 

сказка»
20.00 Драма «Царь»
21.55 Комедия «Особен-

ности национальной 
охоты»

23.30 Трагикомедия 
«Старший сын»

01.45 Мелодрама «Че-
харда»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Учитель 

танцев» 2 с.
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 «Кин-Дза-

Дза» 1 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Биндюж-

ник и Король» 2 с.
21.15 Комедия «Коопера-

тив «Политбюро»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.15, 15.00 Союзмуль-

тфильм
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.55, 23.30 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 15.55 Мультсериал 

«Черный корсар»
09.50, 15.35 «Восточные 

танцы»
10.25 «КиноМакси
11.40, 22.00 Сериал «От-

чаянные родители»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Женские откро-

вения»
20.20 «Выдающиеся до-

стопримечательности 
мира»

21.05 «Лица вещей»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

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

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 19:45 Государствен-

ный портал
19:45– 20:00  Аспекты 

жизни

трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1

Вівторок, 12 червня
Cхід 4.47 Захід 21.10
Тривалість дня 16.23

Схід 1.01
Захід 14.06

ОвенІсаакій
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трК «КрИворІЖЖЯ»

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

Спорт
06.15, 07.10 Евро-2012. День 

за днем
06.20, 07.15, 07.55, 09.30, 

10.30, 11.45, 22.40, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 23.50 Эксперт на связи
06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 Хозяин в доме
07.30 Эра бизнеса
07.35 Тема дня
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТБ
09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня
09.25, 21.55 О выплатах ком-

пенсаций вкладчикам 
Сбербанка СССР

09.35, 01.40 О главном
10.35 Сериал «Тени исчезают 

в полдень» 3с
11.50, 21.50 Деловой мир
12.00 Шаг к звездам. Евро-

видение
12.50 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Польша 
- Россия

14.45, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

14.50 Euronews
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Греция 
- Чехия

17.05 Звезды юмора. 
Г.Ветров, И.Олейников, 
Ю.Стоянов

18.10, 21.25 Наше Евро
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Дания - 
Португалия

22.00 Шутка с Е.Воробей и 
Ю.Гальцевым

22.45 Мегалот
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Итоги
23.25 Эра здоровья
02.05 Здоровье
02.45 Сериал «Сержант 

Рокка» 8с. (2)
04.15 Концертная програм-

ма «Песня объединяет 
нас»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.15 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.15 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.30, 11.30 «Снимите это 

немедленно»
12.30 «Абсолютная пере-

мена»
13.25, 00.30 Худ.фильм «Три 

полуграции» (1)
17.00, 18.25 Сериал «Метод 

Лавровой»
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 Худ.фильм «Люди 

Икс» (2)
22.15 «Деньги»
23.30, 04.50 Сериал «Закон и 

порядок - 3» (2)
04.05 Сериал «Огни большо-

го города» (1)

Интер
05.35 Сериал «Маршрут 

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

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
08.00 Новости Евро
08.30, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Предлагае-

мые обстоятельства»
12.15, 03.30 «Знак качества»
12.40 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Боец»
18.10 Сериал «Кровинушка»
19.00 Программа «О жизни»
20.00, 03.00 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

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

чилась война» (2)

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

периода»
01.25, 04.00 Худ.фильм «День 

отчаяния» (2)
03.25 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.10 Служба розыска детей
05.15, 06.25, 01.50, 03.10 

Погода
05.20, 02.45 Факты
05.35, 04.35 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.45 Спорт
06.35, 12.40 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.35, 16.25 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-7»

12.45 Факты. День
13.00 Сериал «Мент в 

законе»
15.15 Сериал «Прокурор-

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

листов-2»
03.15 Сериал «Герои-4»
04.00 ПроЦiкаве

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

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

«Спорт»
07.05, 09.35, 17.40, 18.10, 

21.05, 23.05, 05.45 «По-
года»

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00 «Шофар»
09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 19.50 «Рас-

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00, 16.45 Док.сериал 

«Магия природы»
10.30 «Песни моря» 2 часть
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путеше-

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Худ.фильм «Праздник 

святого Йоргена» 1 
категория

17.10 «На углу улиц»
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский теле-

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

ствия»
23.10 «Песни моря» 3 часть
00.40 Док.сериал «Вкусы 

культур»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids Time
05.50 Мультсериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

«Подъем»
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.30 

Погода
09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 Мультсериал 

«Утиные истории»
10.55 Сериал «АйКарли»
12.35 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.25 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

22.00 Ревизор
23.10 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.35 Служба розыска детей
00.40 Сериал «Сплетница»
01.40 Сериал «Четыре 

жизни Тары»
02.05 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном
02.30, 03.30 Зона ночi

02.35 Георгiй Нарбут. Живi 
картини

02.50 Драма на двi дiї
03.35 Розквiт українського 

кiно
04.35, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.40 Сумний П’єро

СтБ
05.50 «Документальный 

детектив»
06.15, 01.25 Сериал «Комис-

сар Рекс»(1)
08.00, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.00 Конец эфира
10.00 «ВусоЛапоХвiст»
10.45, 19.05 Сериал «Кара-

мель»(1)
11.45 Худ.фильм «Дорога, 

ведущая к счастью»(1)
13.45 «Невероятные исто-

рии любви»
14.50, 23.25 «Параллельный 

мир»
15.50 «Битва экстрасенсов»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10 «Дорогая, мы убиваем 

детей»
22.25 «Хата на тата»
00.25 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
03.00 «Вiкна-Спорт»
03.10 Худ.фильм «Корруп-

ция»(1)
04.25 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.40 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 13.20 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.30 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.00 Сериал «Одна 

любовь души моей»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Карме-

люк» 2 с.
14.00, 21.35, 03.45 Самые за-

гадочные места Земли
15.15, 01.40 Пустыни мира
17.50, 01.10 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
22.30 Кинофан: Худ.фильм 

«Незваный гость» (2)
02.10 Кинофан: Худ.фильм 

«Возвращение»
05.15 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» (1)
06.40 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

227 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 79 с. (1)
10.55 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» 132 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 37 с. (1)

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

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

ная няня» (1)
15.10 Сериал «Ранетки» 

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

чонки» (1)
17.05, 20.30 Сериал «Универ» 

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

Новая общага» (1)
23.00 Бабуны & дедуны
23.30 Дом-2
00.25 Спокойной ночи, 

мужики
02.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефроси-

нья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00 Сериал «След» 

(1)
09.00 Сериал «Супруги» (1)
10.00 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
11.00, 05.20 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25, 02.50 Чистосердечное 

признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.55 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
21.00, 23.45 Ток-шоу «Вели-

кий футбол»
21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 

Нидерланды - Германия

01.30 Сериал «Рыцарь 
дорог» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

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

21.10, 01.00, 05.15 «Время. 
Итоги дня»

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

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды бандитской 

Одессы»
06.55 Худ.фильм «Визит к 

Минотавру» 3 с. (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
08.55 Сериал «Генеральская 

внучка»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

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

дела»
13.25, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.25 Худ.фильм «Золотая 

мина» (1)
18.30 «Правда жизни». Со-

баке - собачья смерть
19.00, 23.30, 01.55, 04.20 

«Свiдок»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Худ.фильм «Город 
террора» (3)

02.30 «Речовий доказ»
03.00 «Мобильные раз-

влечения»
03.20 «Агенты влияния»
04.55 «Уроки тетушки Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30, 08.35 «Мультфильмы»
08.00 Мультфильм «Ма-

ленькие Эйнштейны»
10.00, 19.00 «В поисках при-

ключений»
11.00, 18.00 «Званый ужин»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00 Сериал «Дыши со 

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

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Медиум» (2)
01.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids’ Time
05.50 Мультсериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40 «Подъем»
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
06.55, 20.55 «STREET STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.10, 02.05, 
04.35 канала

07.30 «Клиника семейной 
медицины»

08.00 «Любимая работа»
09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 Мультсериал 

«Утиные истории»
10.55 Сериал «АйКарли»
12.35 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

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

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.15 Ревизор
23.10 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.35 Служба розыска детей
00.40 Сериал «Сплетница»
01.40 Сериал «Четыре 

жизни Тары»
02.30, 03.30 Зона ночi
02.35 Георгiй Нарбут. Живi 

картини
02.50 Драма на двi дiї
03.35 Розквiт українського 

кiно

04.05 «Васильевский 
остров»

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

мама!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 «С новым домом!». 

Ток-шоу
11.10 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.25, 00.20 «Кулагин и 

партнеры»
13.30, 16.30 Местное время. 

Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 «Люблю, не могу!»
15.00, 04.05 Сериал «Ефроси-

нья. Продолжение»
16.50, 03.35 Вести-спорт
17.00 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 Сериал «Моя большая 

семья»
21.35 Сериал «Защитница»
22.35 «Запах Родины»
23.25 Сериал «Каменская»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика». 

Ночное шоу
02.10 Вести.ru
02.25 Худ.фильм «Не 

стреляйте в белых 
лебедей». 1с

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

Мухтара». «Страховая 
афера»

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 «Автобус». 

«Международный рейс»
12.35, 03.15 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
15.30 Сериал «Литейный». 

«Красный бриллиант», 
«Безумный уик-энд»

17.20 «Спасатели»
18.30, 02.10 «Прокурорская 

проверка»
19.35 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

20.25 Сериал «Братаны-3». 
15, 16 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Псевдоним 

«Албанец». 5 с.
23.35 «Своя игра»
00.20 Сериал «Глухарь». 

«Судьба», «Жалость»
04.10 «Центр помощи 

«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

говор»
12.20, 02.30 Сериал «Жен-

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

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

ками»
19.00, 03.15 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Счастливый 

билет»
22.45 Среда обитания. «Кому 

достанется на орехи»
23.50 Ночные новости
00.10 Худ.фильм «Шествие 

золотых зверей»

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

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

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

охота»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

ками»
16.05 «Давай поженимся!»
17.00, 00.05 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30, 00.55 Сериал «Счаст-

ливый билет»
19.30 Среда обитания. «Кому 

достанется на орехи»
20.25 Ночные новости
20.45 Худ.фильм «Анастасия 

Слуцкая»
22.20 Худ.фильм «Лишний 

билет»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»

09.00 Сериал «Агентство 
«Золотая пуля». 8 с. 
«Дело о любовниках»

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 12 с. «Игра в 
прятки»

11.00 «Израиль за неделю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Худ.фильм «О тех, кого 

помню и люблю»
15.00, 02.00 Сериал «Агент-

ство «Золотая пуля». 9 
с. «Дело об урановом 
контейнере» (часть 2)

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Аэропорт-2». 
17, 05.00 с. «Дамские 
штучки»

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

вокзала-3». 13, 03.00 с. 
«Змеиный рейс»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Худ.фильм «А вы лю-

били когда-нибудь?»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

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

штейн
09.30 Здоровая жизнь с 

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

Берлинская стена 1945 - 
1985, 00.00 г.г

19.30 Про мир с Мридулой 
Гош

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

01.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Две Зоси»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи». Ток-шоу
08.15 Худ.фильм «Убить 

шакала»
09.40, 10.45 Худ.фильм 

«Операция «Горгона»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. 

Лезгины»
14.30 Сериал «Пуля-дура-5»
15.30 «Борис Брунов. Виват, 

конферансье!» Концерт
16.50 Петровка, 38
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
17.45 Сериал «Цепь»
19.15 Док.фильм «Какую 

рыбу мы едим»
20.05 Сериал «Зверобой-2»
22.55 События. 25-й час
23.30 «Место для дискуссий»
00.25 Худ.фильм «Ярослав»
02.30 Док.фильм «Мужчина 

и женщина. Почувствуй-
те разницу»

04.05 «Хроники московско-
го быта. Пластическая 
хирургия»

Энтер-ФИльМ
06.00 Худ.фильм «Год 

теленка»
07.10 Худ.фильм «Раз, два - 

горе не беда!»
08.25 Худ.фильм «На златом 

крыльце сидели»
09.55 Худ.фильм «Разные 

судьбы»
11.35 Худ.фильм «С люби-

мыми не расставайтесь»
13.10 Худ.фильм «Балтий-

ское небо»
16.15 Худ.фильм «Ещё 

люблю, ещё надеюсь»
17.45 Худ.фильм «Мы из 

джаза»
19.30 Худ.фильм «Охота 

на лис»
21.25 Худ.фильм «Десять 

негритят»
00.05 Худ.фильм «Игра 

всерьез» (2)
01.55 Худ.фильм «Я тебя 

ненавижу»
03.10 Киноляпы
04.00 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Доктор Живаго»
09.55, 17.55, 01.55 Драма «До 

свидания, дети»
11.45, 19.45, 03.45 Триллер 

«Столкновение с опаст-
ностью»

13.20, 21.20, 05.20 Комедия 
«Каникулы строгого 
режима»

15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Тихая»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Рассказы о Кеш-
ке и его друзьях». 1 с.

06.15, 10.15, 14.15 
Мультсериал «Ну, по-
годи!» вып.10, «Заячий 
хвостик», «Приключения 
Мурзилки»

07.00 Мультсериал 
«Христофор Колумб». 
25, 11.00 с., «Пес и кот», 
«Мартынко»

08.00, 12.00 «Уроки добро-
ты», «Человек в воздухе», 
«Как утенок-музыкант 
стал футболистом», 
«Переменка ?4»

15.00 Худ.фильм «Рассказы 
о Кешке и его друзьях». 
2 с.

16.20 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.11, «Как 
прекрасно светит сегод-
ня луна», «Новогодняя 
сказка»

17.00 Мультсериал «Хри-
стофор Колумб». 26 с., 
«Рыбья упряжка», «Три 
медведя»

18.00 «Чудеса света», «Зо-
лоченые лбы», «Веселая 
карусель»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Софья 

Ковалевская»
09.00 Худ.фильм «Гонка с 

преследованием»
11.00 Сериал «Гулящие 

люди». 2 с.
13.00 Худ.фильм «Дни 

летные»
14.30 Худ.фильм «Щен из со-

звездия «Гончих псов»»
16.00 Худ.фильм «Личная 

жизнь директора». 1 с.
17.30 Худ.фильм «Личная 

жизнь директора». 2 с.
19.00 Худ.фильм «Путевка 

в жизнь»
21.00 Худ.фильм «Личной 

безопасности не гаран-
тирую...»

23.00 Сериал «Гулящие 
люди». 3 с.

01.00 Худ.фильм «Здесь 
твой фронт»

02.30 Худ.фильм «Москов-
ская любовь»

04.00 Худ.фильм «Короли и 
капуста». 1 с.

05.30 Худ.фильм «Короли и 
капуста». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Опасный 

квартал»
08.00 Худ.фильм «Босиком 

по парку»
10.00, 02.00 Худ.фильм «Ре-

альность кусается»
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Призрак»
14.10 Худ.фильм «Кик-

боксёр»
16.00 Худ.фильм «Детки в 

порядке»
18.00 Худ.фильм «Зази в 

метро»
20.00 Худ.фильм «Казино 

Джек»
22.00 Худ.фильм «В лесу»
00.00 Худ.фильм «Дерево»

ноСтальГИЯ
05.00 «...До 16 и старше»
06.00 Док.фильм «Следы 

остаются»
06.20 Док.фильм «По 

улицам старым, запо-
ведным»

06.50, 12.30 Худ.фильм 
«Волшебный голос 
Джельсомино»

08.00 «МузОбоз»
09.00, 15.00, 21.00 «Рожден-

ные в СССР»
10.00 «Брейн-ринг»
11.00 Док.фильм «Пророки 

в своем Отечестве»
12.10 «Билет в Москву». Кон-

цертная программа
13.40 Док.фильм «Однажды 

в России родиться...»
16.00, 22.00 «Десять трудных 

дорог...». Концертная 
программа

17.00 «Международная 
панорама»

18.00 «Золотая пластинка-2»
18.30 Худ.фильм «Ключ». 1 с.
19.55 «Хит-парад «Остан-

кино»
23.00 «Звездный час»
23.50 «Колба времени»
00.50 «Поет Мирей Матье»
01.50 «Встречи с Аллой 

Пугачевой»
03.00 «Безумный день или 

женитьба Фигаро». 2 ч. 
Фильм-спектакль

04.30 «Автограф по 
субботам»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 4 с.
20.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 5 с.
21.00 Сериал «Телохрани-

тель». ф.2. «Недетский 
мир». 2 с.

22.00 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 6 с. 
«Экзамен»

23.30 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 7 с. 
«В ночь на 20-е»

01.00 Сериал «Дети Арба-
та». 5 с.

02.00 Сериал «Оплачено 
любовью». 6 с.

03.00 Сериал «Телохрани-
тель». ф.2. «Недетский 
мир». 3 с.

TV 1000
03.00 Драма «Происхож-

дение»
05.00 Боевик «Повелители 

Вселенной»
07.00 Боевик «В ловушке 

времени «
09.00 Комедия «Сбежав-

шая невеста»
11.10 Боевик «Эон Флакс «
13.00 Боевик «Час пик»
15.00 Боевик «Час пик 2»
17.00 Приключения «По-

следний отпуск»
19.00 Боевик «Блэйд»
21.10 Боевик «Бегущий 

человек»
23.00 Комедия «Красавчик 

Алфи, или Чего хотят 
мужчины»

01.00 Боевик «Блэйд 2»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
06.30, 07.00, 07.30 Муль-

тсериал «Бен 10. Ино-
планетная сила -2»

08.00 «Дело особой важ-
ности»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 23.15 «Проспорт»
09.20, 18.00 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
09.50, 18.30 «Улетное 

видео по-русски»
10.10 Худ.фильм «Рыцари 

стальной крови»
12.00 «Смерть по знаку 

зодиака»
13.00 «Дом на краю 

галактики»
14.00, 15.00 Сериал «Сы-

щики-3»
16.00, 17.00 Сериал «Сол-

даты 12»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Шалене вiдео по-

українськи»
20.30 «Угон по-нашему»
21.17 «Live. «Проспорт»
21.20, 22.20, 23.20 Сериал 

«Секретные матери-
алы» (2)

00.10 Худ.фильм «Наше-
ствие монстров» (3)

01.50 «Мiй зможе»
03.05 Сериал «Повелитель 

зверей»
03.45 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
06.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
08.00 Триллер «Мир 

будущего»
10.00 Драма «Двойная 

рокировка»
12.00 Комедия «Каффс»
13.50 Боевик «Рекрут»
15.50 Боевик «Двойная 

рокировка 2»
18.00 Боевик «Хакеры»
20.00 Боевик «Придорож-

ная закусочная»
22.00 Триллер «Дурное 

влияние»
00.00 Мягкая эротика «Го-

рячие и неутомимые»
01.20 Мягкая эротика 

«Девочки из Беверли-
Хиллз»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Драма «Лапта»
04.40 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей», 2 с.

05.25, 11.05, 13.15, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.30 Драма «Царь»
07.20 Кинороман «Ветер»
09.00 Комедия «Соло для 

слона с оркестром»
11.10 Сериал «Ваша честь», 

закл
12.00 Сериал «Софья 

Ковалевская», 1 с.
13.20 Кинороман «Альпий-

ская баллада»
14.50 Трагикомедия «Не-

валяшка»
16.25 Фантастика «Бегство 

мистера Мак-Кинли»
20.00 Сериал «Баллада о 

Бомбере», 1 с.
20.55 Комедия «Четыре 

таксиста и собака»
22.40 Мелодрама «Стран-

ные мужчины Семёно-
вой Екатерины»

01.05 Драма «Коммунист»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Счастли-

вый рейс»
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 «Кин-Дза-

Дза» 2 с.
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Банзай»
21.15 Комедия «Смешные 

люди»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.15, 15.00 Союзмуль-

тфильм
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.55, 23.30 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 15.55 Мультсериал 

«Черный корсар»
09.50, 15.35 «Восточные 

танцы»
10.25 «Воспитание до-

машних животных»
11.40, 22.00 Сериал «От-

чаянные родители»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «КиноМакси»
20.20 «Женские откро-

вения»
21.05 «Сейшн»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:45 Государствен-
ный портал

09:45 – 10:00 Аспекты 
жизни 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

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

перты

Середа, 13 червня
Cхід 4.46 Захід 21.10
Тривалість дня 16.24

Схід 1.21 
Захід 15.10

ОвенЄрмій

ут-1
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Телебачення

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

Спорт
06.15, 07.10 Евро-2012. День 

за днем
06.20, 07.15, 07.55, 09.30, 

09.55, 12.30, 18.05, 23.20 
Погода

06.25 Православный 
календарь

06.30, 23.50 Эксперт на связи
06.50 Мультфильм
07.20 Страна on line
07.25 Хозяин в доме
07.30 Эра бизнеса
07.35 Тема дня
08.15 Полезные советы
08.30, 00.15 Ювелир ТБ
09.00, 21.00, 01.20 Итоги дня
09.25, 21.55 О выплатах ком-

пенсаций вкладчикам 
Сбербанка СССР

09.35, 02.25 Книга.ua
10.00 Сериал «Тени исчезают 

в полдень» 4,5с
12.20, 21.50 Деловой мир
12.45 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы-2012. Нидерланды 
- Германия

14.45, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

14.50 Euronews
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.15 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Дания - 
Португалия

17.05 Звезды юмора. 
В.Моисеенко, В.Данилец, 
Ю.Стоянов, И.Олейников, 
Ю.Гальцев, Е.Воробей

18.10, 21.25 Наше Евро
18.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Италия - 
Хорватия

22.00 Опыт
22.55 Тройка, Кено, Максима
23.00 Итоги
23.25 От первого лица
01.40 Телеакадемия. 

Дайджест
01.55 Док.фильм «Семиде-

сятники. Иван Миколай-
чук». К дню рождения 
актера

02.45 Сериал «Сержант 
Рокка-2» 1с. (2)

04.20 Концертная програм-
ма «Песня объединяет 
нас»

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 01.00 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.15 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.30, 11.30 «Снимите это 

немедленно»
12.30 «Абсолютная пере-

мена»
13.25, 01.15 Худ.фильм «Шко-

ла проживания» (1)
17.00, 18.25 Сериал «Метод 

Лавровой»
18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 «Я люблю Украину-3»
21.30 «Десять шагов к 

любви-2»
22.35 «Четыре свадьбы»
00.00, 05.05 Сериал «Закон и 

порядок - 3» (2)
04.20 Сериал «Огни большо-

го города» (1)

Интер
05.35 Сериал «Маршрут 

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

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
08.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.30 Новости Евро
09.10 Сериал «Возвращение 

Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Предлагае-

мые обстоятельства»
12.15, 03.35 «Знак качества»
12.40 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Боец»
18.10 Сериал «Кровинушка»
19.00 Программа «О жизни»
20.00, 03.00 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

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

чилась война» (2)

22.55 Сериал «Меч» (2)
01.00 «Разбор полетов»
01.45, 04.00 Худ.фильм 

«Белый песок» (2)
03.30 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.20, 06.25, 01.50, 03.10 

Погода
05.25, 02.45 Факты
05.40, 04.30 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.45 Спорт
06.35 Анекдоты по-

украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.30, 16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-7»

12.45 Факты. День
13.00 Сериал «Мент в 

законе»
15.20 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братаны-2»
22.35 Факты. Итог дня
22.50 Сериал «Группа «Zetа»
23.50 Сериал «Кодекс чести»
01.55 Сериал «Жены футбо-

листов-2»
03.15 Сериал «Герои-4»
04.00 ПроЦiкаве

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

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

«Спорт»
07.05 «Погода «
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский теле-

журнал»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 17.40, 19.15, 21.05, 05.45 

«Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 «Песни моря» 3 часть
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Худ.фильм «Ста-

ринный водевиль» 1 
категория

16.35 Док.сериал «Магия 
природы»

17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 Док.сериал 

«Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путеше-

ствия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «Ха-Ха шоу»
22.00 «Книжная полка»
23.10 «Песни моря» 4 часть
00.40 Док.сериал «Вкусы 

культур»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids Time
05.50 Мультсериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 

«Подъем»
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.30, 08.30, 19.00, 00.05 

Репортер
07.35, 08.35, 19.25, 00.25 

Погода
09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 Мультсериал 

«Утиные истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.20 Спортрепортер
19.30 Пираньи
20.55 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

22.00 Кухня на двоих
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.30 Служба розыска детей
00.35 Сериал «Сплетница»
01.30 Сериал «Четыре 

жизни Тары»
02.00 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном

02.25, 03.25 Зона ночi
02.30 Становлення 

українського нiмого кiно
03.30 Народження 

українського кiно
04.25, 05.00 Зона ночi 

Культура
04.30 Мовчазне божество
04.45 Суперники

СтБ
05.45 «Документальный 

детектив»
06.10, 01.45 Сериал «Комис-

сар Рекс»(1)
07.55, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
08.55, 19.10 Сериал «Кара-

мель»(1)
09.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей»
11.45 Худ.фильм «Любовь 

Авроры»(1)
13.45 «Невероятные исто-

рии любви»
14.50, 23.55 «Параллельный 

мир»
15.50 «Битва экстрасенсов»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.10 «Звездная жизнь. 

Ушедшие в 2011. Желез-
ные леди»

21.10 «Звездная жизнь. Топ 
разводов 2011 года»

22.40 «Звездная жизнь. Тело 
на показ»

00.55 Сериал «Доктор 
Хаус»(2)

03.15 «Вiкна-Спорт»
03.25 Худ.фильм «Тревож-

ное воскресенье»(1)
04.45 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.40 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.30 Страна 

советов
08.00 Социальный статус : 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.00 Сериал «Одна 

любовь души моей»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Карме-

люк» 3 с.
13.50 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Тамара Гверд-
цители

15.15, 01.35 Пустыни мира
17.50, 01.10 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.35, 03.40 Самые загадоч-

ные места Земли
22.30 Кинофан: Худ.фильм 

«Возвращение»
02.05 Кинофан: Худ.фильм 

«Пособие по признанию 
своих ошибок» (3)

05.15 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» (1)
06.40 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

228 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщины 

- ведьмы» 80 с. (1)
10.55 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» 133 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 38 с. (1)

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

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

ная няня» (1)
15.10 Сериал «Ранетки» 

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

чонки» (1)
17.05, 20.30 Сериал «Универ» 

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

Новая общага» (1)
23.00 Бабуны & дедуны
23.30 Дом-2
00.25 Спокойной ночи, 

мужики
02.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.15, 18.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.25, 13.00 Сериал «След» 

(1)
09.00 Сериал «Криминаль-

ная полиция» (1)
11.00, 05.20 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.50 Критическая 

точка

19.20 Ток-шоу «Говорит 
Украина»

20.00 Сериал «Катина 
Любовь - 2» (1)

21.00, 23.45 Ток-шоу «Вели-
кий футбол»

21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 
Испания - Ирландия

01.30 Сериал «Рыцарь 
дорог» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

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

21.10, 01.00, 05.15 «Время. 
Итоги дня»

16.15 «Кино с Яниной Со-
коловой»

17.25, 04.40 «Сканер»
18.15, 03.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Энергонадзор»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды бандитской 

Одессы»
07.00 Худ.фильм «Визит к 

Минотавру» 4 с. (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
08.55 Сериал «Генеральская 

внучка»
11.00, 21.45 Сериал «CSI: 

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

дела»
13.25, 19.30 Сериал «Ли-

тейный»
15.30 Худ.фильм «Сыщик» (1)
18.30 «Легенды уголовного 

розыска». Остяк
19.00, 23.30, 02.00, 03.35 

«Свiдок»
22.40 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

00.00 «Свiдок». Без коммен-
тариев

00.05 Худ.фильм «Острые 
ощущения» (3)

02.30 «Речовий доказ»
04.05 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30, 08.35 «Мультфильмы»
08.00 Мультфильм «Ма-

ленькие Эйнштейны»
10.00, 19.00 «В поисках при-

ключений»
11.00, 18.00 «Званый ужин»
12.00, 17.00 «Давай по-

женимся!»
13.00 Сериал «Дыши со 

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

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Медиум» (2)
01.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.05 Сериал «Курсанты»
05.45, 06.35 Kids’ Time
05.50 Мультсериал «Новые 

приключения Скуби Ду»
06.40 «Подъем»
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.05, 02.00, 
04.30 канала

07.30 «Смотрите, кто 
пришел»

08.00 «Променад»
09.00, 14.50 Сериал «Друзья»
09.55, 13.55 Мультсериал 

«Утиные истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.15 «36,6»
14.45, 15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 Пираньи
21.00 «Respect TV»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Кухня на двоих
23.00 Сериал «Счастливы 

вместе»
00.20 Спортрепортер
00.25 Погода
00.30 Служба розыска детей
00.35 Сериал «Сплетница»

01.30 Сериал «Четыре 
жизни Тары»

02.30 Становлення 
українського нiмого кiно

03.25 Зона ночi
03.30 Народження 

українського кiно
04.00 «Автострастис Лари-

сой Максименко»

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

мама!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 «С новым домом!». 

Ток-шоу
11.10 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.25, 00.20 «Кулагин и 

партнеры»
13.30, 16.30 Местное время. 

Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная часть
14.05 «Люблю, не могу!»
15.00, 04.05 Сериал «Ефроси-

нья. Продолжение»
16.50, 03.35 Вести-спорт
17.00 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 Сериал «Моя большая 

семья»
21.35 Сериал «Защитница»
22.35 «Землетрясение. Кто 

следующий?»
23.25 Сериал «Каменская»
00.50 «Вести+»
01.10 «Профилактика». 

Ночное шоу
02.10 Вести.ru
02.25 Худ.фильм «Не 

стреляйте в белых 
лебедей». 2с

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

Мухтара». «Заложник»
08.35, 14.30, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Дачный ответ»
10.30 «Медицинские 

тайны»
11.00 Сериал «Автобус». 

«Глас народа»
12.35, 03.15 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
15.30 Сериал «Литейный». 

«Жизнь на экспорт», 
«Киллер»

17.25 «Музыкальные 
истории»

18.30, 02.10 «Прокурорская 
проверка»

19.35 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским

20.25 Детектив «Колобаш-
ки» из цикла «Следствен-
ный комитет»

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Псевдоним 

«Албанец». 6 с.
23.35 «Своя игра»
00.20 Сериал «Глухарь». 

«Ошибка следователя 
Агапова», «Братская 
любовь»

04.10 «Центр помощи 
«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

говор»
12.20, 02.30 Сериал «Жен-

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

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

ками»
19.00, 03.15 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Счастливый 

билет»
22.45 «Удовольствие и 

боль»
23.45 Ночные новости
00.05 Худ.фильм «Анастасия 

Слуцкая»

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

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

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

охота»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

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

ливый билет»
19.30 «Как стать здоровым и 

богатым»
20.25 Ночные новости

20.45 Худ.фильм «Шествие 
золотых зверей»

22.15 Худ.фильм «По Руси»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 9 с. 
«Дело об урановом 
контейнере» (часть 2)

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 13 с. «Змеи-
ный рейс»

11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Худ.фильм «А вы лю-

били когда-нибудь?»
15.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 10, 02.00 
с. «Дело о пропавшем 
бизнесмене»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Аэропорт-2». 
18, 05.00 с. «Цена шутки»

19.00, 04.00 «Кейс»
20.00 «Своими глазами»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3». 14, 03.00 с. 
«Эффект бумеранга»

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

была война»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30, 12.30 Про мир с 

Мридулой Гош
09.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
14.15 Политклуб Виталия 

Портникова
16.15 SOS
17.15, 00.00 Цивилизация. 

Образ врага
19.30 Экономическая 

программа «Свободные 
люди»

21.00 Вечер с Николаем 
Княжицким

01.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Ядвига»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи». Ток-шоу
08.15 Худ.фильм «Неидеаль-

ная женщина»
10.10, 10.50 Худ.фильм 1-2 с. 

«Гардемарины, вперед!»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. 

Марийцы»
14.30 Сериал «Пуля-дура-5»
15.30 Док.фильм «Алек-

сандр Лосев. Звездочка 
моя ясная...»

16.50 Петровка, 38
17.15 Порядок действий. 

«Мобильный обман»
17.45 Сериал «Цепь»
19.15 Док.фильм «Без вины 

виноватые»
20.05 Сериал «Зверобой-2»
22.50 События. 25-й час
23.25 «Культурный обмен»
23.55 «Заезжий музыкант». 

Концерт
00.55 Худ.фильм «Первый 

троллейбус»
02.35 Док.фильм «Адре-

налин»
04.10 «Хроники москов-

ского быта. Роман с 
иностранцем»

Энтер-ФИльМ
06.00 Худ.фильм «Жил-

был настройщик»
07.15 Худ.фильм «Волшеб-

ная лампа Алладина»
08.45 Худ.фильм «Раз, два - 

горе не беда!»
10.25 Худ.фильм «Вы чьё, 

старичьё?»
12.05 Худ.фильм «Дело 

было в Пенькове»
13.55 Худ.фильм «Десять 

негритят»
16.35 Худ.фильм «Белый 

ворон»
18.25 Худ.фильм «Отпуск в 

сентябре»
21.15 Худ.фильм «Вос-

хождение»
23.25 Худ.фильм «На пути в 

Берлин»
01.05 Худ.фильм «Ночные 

забавы»
03.20 Киноляпы
04.00 Саундтреки
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Нострадамус»
11.05, 19.05, 03.05 Драма 

«Комнаты смерти: 
Царство костей»

12.45, 20.45, 04.45 Мелодра-
ма «Чтец»

14.55, 22.55, 06.55 Драма 
«Черная орхидея»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00, 15.00 Худ.

фильм «Рассказы о Кеш-
ке и его друзьях». 2 с.

06.20, 10.20, 14.20 Муль-
тсериал «Ну, погоди!» 
вып.11, «Как прекрасно 

светит сегодня луна», 
«Новогодняя сказка»

07.00 Мультсериал «Хри-
стофор Колумб». 26, 11.00 
с., «Рыбья упряжка», «Три 
медведя»

08.00, 12.00 «Чудеса света», 
«Золоченые лбы», «Ве-
селая карусель», «Как 
будто»

16.20 Мультсериал «Ну, 
погоди!», вып.12, «Про бе-
гемота, который боялся 
прививок», «Картинки с 
выставки»

17.00 Мультсериал «Чер-
ный пират». 1 с., «Дочь 
Солнца», «Жихарка»

18.00 «Чудеса света», 
«Жила-была курочка», 
«Волшебная палочка»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Путевка 

в жизнь»
09.00 Худ.фильм «Личной 

безопасности не гаран-
тирую...»

11.00 Сериал «Гулящие 
люди». 3 с.

13.00 Худ.фильм «Здесь 
твой фронт»

14.30 Худ.фильм «Москов-
ская любовь»

16.00 Худ.фильм «Короли и 
капуста». 1 с.

17.30 Худ.фильм «Короли и 
капуста». 2 с.

19.00 Худ.фильм «Быстрее 
собственной тени»

21.00 Худ.фильм «Бабочки»
23.00 Худ.фильм «Маги-

страль»
01.00 Худ.фильм «Сильва»
02.30 Худ.фильм «Имя»
04.00 Худ.фильм «Миргород 

и его обитатели». 1 с.
05.30 Худ.фильм «Миргород 

и его обитатели». 2 с.

КИноКлуБ
06.10 Худ.фильм «Кик-

боксёр»
08.00 Худ.фильм «Детки в 

порядке»
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Зази в метро»
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Казино Джек»
14.00 Худ.фильм «В лесу»
16.00 Худ.фильм «Дерево»
18.00 Худ.фильм «Сансет 

бульвар»
20.00 Худ.фильм «Храбрые 

перцем»
22.00 Худ.фильм «Киборг»
00.00 Худ.фильм «Расплата»

ноСтальГИЯ
05.00 Док.фильм «Пророки 

в своем Отечестве»
06.10 «Билет в Москву». 

Концертная программа
06.30 Худ.фильм «Волшеб-

ный голос Джельсоми-
но». 2 с.

07.40 Док.фильм «Однажды 
в России родиться...»

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рожденные в СССР»

10.00, 16.00 «Десять трудных 
дорог...». Концертная 
программа

11.00 «Международная 
панорама»

12.00 «Золотая пластинка-2»
12.30, 18.40 Худ.фильм 

«Ключ»
14.00, 19.55 «Хит-парад 

«Останкино»
17.00 «Здоровье»
17.50 «Это было, было... 

Утесов, Одесса и море»
18.10 Док.фильм «Ткачиха»
22.00 «Кинопанорама»
23.00 «...До 16 и старше»
00.00 Док.фильм «Следы 

остаются»
00.20 Док.фильм «По 

улицам старым, запо-
ведным»

00.50 Худ.фильм «Волшеб-
ный голос Джельсоми-
но». 1 с.

02.00 «МузОбоз»
04.00 «Брейн-ринг»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 5 с.
20.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 6 с.
21.00 Сериал «Телохрани-

тель». ф.2. «Недетский 
мир». 3 с.

22.00 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 7 с. 
«В ночь на 20-е»

23.30 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 8 с. 
«Оборотни»

01.00 Сериал «Дети Арба-
та». 6 с.

02.00 Сериал «Оплачено 
любовью». 7 с.

03.00 Сериал «Телохрани-
тель». ф.2. «Недетский 
мир». 4 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Час пик»
05.00 Боевик «Час пик 2»
07.00 Комедия «Красавчик 

Алфи, или Чего хотят 
мужчины»

09.00 Приключения «По-
следний отпуск»

11.10 Драма «Магнолия»
14.40 Драма «Спроси у 

пыли»
17.00 Комедия «Супер-

начо»
19.00 Боевик «Блэйд 2»
21.05 Драма «Ложный 

огонь»

23.00 Драма «Девушки 
мечты»

01.20 Драма «Психоана-
литик»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Га-

лактический футбол»
06.30, 07.00, 07.30 Муль-

тсериал «Бен 10. Ино-
планетная сила -2»

08.00 «Дело особой важ-
ности»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 23.15 «Про-

спорт»
09.20, 18.00 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
09.50, 18.30 «Улетное 

видео по-русски»
10.10 Худ.фильм «Затерян-

ный мир»
12.00 «Тайны мира с 

А.Чапман. Гиблое 
место»

13.00 «Ложь разума»
14.00, 15.00 Сериал «Сы-

щики-3»
16.00, 17.00 Сериал «Сол-

даты -12»
19.00 «Убойное видео»
20.00 «Шалене вiдео по-

українськи»
20.30 «Угон по-нашему»
21.20, 22.10, 23.20 Сериал 

«Секретные материа-
лы-2» (2)

00.10 Худ.фильм «Темная 
порода» (3)

02.00 «Мiй зможе»
03.15 Сериал «Повелитель 

зверей» (2)

TV1000 AcTIon
06.00 Комедия «Каффс»
08.00 Фильм ужасов 

«Битва в пустыне»
09.50 Боевик «Двойная 

рокировка 2»
12.00 Боевик «Онг Бак 2. 

Непревзойденный»
13.50 Боевик «Хакеры»
15.50 Боевик «Двойная 

рокировка 3»
18.00 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
20.00 Триллер «Дурное 

влияние»
22.00 Драма «Ромео ис-

текает кровью»
00.00 Мягкая эротика 

«Девочки из Беверли-
Хиллз»

01.30 Мягкая эротика 
«Звездная болезнь»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.10 Сериал «Балла-

да о Бомбере», 1 с.
04.45 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире 
преступных страстей», 
3 с.

05.25, 11.05, 13.15, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в 
кино»

05.35 Комедия «Четыре 
таксиста и собака»

07.20 Мелодрама «Един-
ственный мужчина»

09.35 Комедия «Нейлон 
100%»

12.00 Сериал «Софья 
Ковалевская», 2 с.

13.20 Кинороман «Одно-
фамилец»

15.20 Комедия «Ёлки»
16.45 Худ.фильм «Васса»
20.00 Сериал «Баллада о 

Бомбере», 2 с.
21.00 Комедия «Четыре 

таксиста и собака - 2»
23.10 Кинороман «Визит 

вежливости»
01.30 Драма «Дважды 

рождённый»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Веселые 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Брелок с 

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

давно прошлых лет»
21.15 Комедия «Две 

стрелы»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.15, 15.00 Союзмуль-

тфильм
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.55, 23.30 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 15.55 Мультсериал 

«Черный корсар»
09.50, 15.35 «Восточные 

танцы»
10.25 «Женские откро-

вения»
11.40, 22.00 Сериал «От-

чаянные родители»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Кухня на шпильках»
20.20 «Игры сильнейших»
21.05 «КиноМакси»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Зеркало
09:50 – 10:00 Юные экс-

перты 
19:00 – 19:20 Кривбасс-

Центр
19:20 – 19:35 Новости 

регионов
19:35 – 20:00 Диалог 

трК «КрИворІЖЖЯ»

Четвер, 14 червня
Cхід 4.46 Захід 21.11
Тривалість дня 16.25

Схід 1.43 
Захід 16.15

ТелецьАгапіт, Діонісій

ут-1
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Телебачення

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10 Евро-2012. День 

за днем
06.20, 07.15, 07.55, 17.20, 

17.50, 00.15 Погода
06.25, 06.40, 07.20, 07.35 

Тема дня
06.30, 06.45, 07.25, 07.40 

Страна on line
06.35 Заголовки
06.55 Православный 

календарь
07.30 Эра бизнеса
07.45 Хозяин в доме
08.15 Полезные советы
08.30, 00.20 Ювелир ТБ
09.00, 21.00, 01.25 Итоги 

дня
09.25, 20.55 О выплатах 

компенсаций вкладчи-
кам Сбербанка СССР

09.30 Док.фильм «Святая 
София. В фокусе драмы 
и воскресения»

09.55 Сериал «Тени исчеза-
ют в полдень» 6с

11.05 Спорт без границ
11.35 Околица
12.00 Деловой мир
12.05 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.45 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Испания - 
Ирландия

14.45, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

14.50 Euronews
15.00 Новости (с сурдопе-

реводом)
15.20 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Италия - 
Хорватия

17.25 По дорогам Украины
17.55 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
18.20 Шустер-Live
21.15, 23.45 Наше Евро
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Швеция 
- Англия

01.20 Тройка, Кено,Секунда 
удачи

01.40 Хит-парад «Нацио-
нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

02.50 Сериал «Сержант 
Рокка-2» 2с. (2)

04.30 Концертная 
программа «Песня объ-
единяет нас»

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

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

07.15 Мультсериал «Чер-
ный плащ» (1)

10.00 «Шесть кадров»
10.30, 11.30 «Снимите это 

немедленно»
12.30 «Абсолютная пере-

мена»
13.25, 01.45 Худ.фильм 

«Когда зацветет багуль-
ник» (1)

17.00, 18.25 Сериал «Метод 
Лавровой»

18.00 «ТСН. Избранное»
20.15 Худ.фильм «Анакон-

да» (2)
22.05 Худ.фильм «Анакон-

да: охота за кровавой 
орхидеей» (2)

00.05 Худ.фильм «Уличный 
боец» (2)

04.45 Сериал «Огни боль-
шого города» (1)

Интер
05.35 Сериал «Маршрут 

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

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подроб-

ностях
08.00, 09.00, 12.00, 18.00 

Новости
08.30 Новости Евро
09.10 Сериал «Возвраще-

ние Мухтара-2» (1)
11.00 Сериал «Предлагае-

мые обстоятельства»
12.15, 04.40 «Знак каче-

ства»
12.40 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Семейный суд»
14.55 «Судебные дела»
15.55 Сериал «Боец. Рож-

дение легенды»
18.10 Сериал «Крови-

нушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.30 «Подробности»
20.25 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.30 «Мы вместе»
21.00 «Большая Разница»
23.00 «Большая политика с 

Евгением Киселевым»
02.00 Худ.фильм «Мертвые 

души» (2)
04.00 Док.фильм «Триумф 

смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.25, 01.25, 02.55 

Погода
05.25, 02.30 Факты
05.40, 03.55 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 

01.20 Спорт
06.35, 12.40, 13.00 Анекдо-

ты по-украински
06.55 Сериал «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.30, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.30, 16.35 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей. 
Менты-7»

12.45 Факты. День
13.05 Сериал «Мент в 

законе»
15.25 Сериал «Прокурор-

ская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Братаны-2»
22.15 Сериал «Группа 

«Zetа»
23.15 Сериал «Кодекс 

чести»
00.20 Голые и смешные
01.30 Сериал «Жены футбо-

листов-2»
03.00 Сериал «Герои-4»
03.45 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50 «Юриди-

ческая консультация»
08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 «Мир увле-

чений»
10.30 «Песни моря» 4 часть
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Худ.фильм «У 

самого синего моря» 1 
категория

16.30, 02.00 Док.сериал 
«Этот загадочный мир»

16.55 «Медицинский теле-
журнал»

17.15 Док.сериал «Магия 
природы»

18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 Док.сериал «Тайны 

фокусов»
23.25 «Песни моря» 5 часть
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
05.00 Сериал «Курсанты»
05.45 Служба розыска 

детей
05.50, 06.35 Kids Time
05.55 Мультсериал 

«Новые приключения 
Скуби Ду»

06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
«Подъем»

06.45 Мультсериал «Губка 
Боб Квадратные штаны»

07.30, 08.30, 19.00, 23.55 
Репортер

07.35, 08.35, 19.25, 00.15 
Погода

09.00, 14.50 Сериал 
«Друзья»

09.55, 13.50 Мультсериал 
«Утиные истории»

11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.55, 19.55 Сериал «Не 

родись красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.20, 00.10 Спортрепортер
19.30 Пираньи

21.00 Светлые головы. 
Летние игры

22.05 Пакуй чемоданы
00.20 Сериал «Сплетница»
01.20 Сериал «Четыре 

жизни Тары»
01.50 Ток-шоу со Спайком 

Ферестоном
02.30, 03.30 Зона ночi
02.35 Тб про ТБ
03.10 Столицi свiту. Осло
03.35 Десята муза в Українi
04.30, 05.25 Зона ночi 

Культура
04.35 Катерина Бiлокур 

Послання

СтБ
05.00 Худ.фильм «Вокзал 

для двоих»(1)
07.15 «Звездная жизнь. 

Тело напоказ»
08.10, 00.25 Худ.фильм 

«Авария - дочь мента»(1)
10.15, 17.45 Худ.фильм 

«Ситуация 202»(1)
17.35, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Русские сенсации. 

Дурная наследствен-
ность»

20.55 «Русские сенсации. 
Болевой порок»

22.25 Худ.фильм «Любовь 
Авроры»(1)

02.20 «Вiкна-Спорт»
02.30 Худ.фильм «Ты ино-

гда вспоминай»(1)
04.00 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

01.20 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30 Мультфильмы
07.00, 16.00, 04.40 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Экономи-

ческий пульс
09.00, 19.00 Сериал «Одна 

любовь души моей»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Худ.фильм «Карме-

люк» 4 с.
13.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Тамара Гверд-
цители

15.15, 02.20 Пустыни мира
17.50, 01.50 Реальный мир
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.35 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Олег Блохин
22.35 Ясновидящий про-

рок Третьего рейха или 
шарлатан

23.15 Кинофан: Худ.фильм 
«Пособие по признанию 
своих ошибок» (3)

02.45 Кинофан: Худ.фильм 
«Это не я» (2)

05.20 Чудаки
05.45 Экстремикс

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» 

(1)
06.40 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.05, 08.30 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
08.05 Лентяево
09.00 Сериал «Ранетки» 

229 с. (1)
10.00 Сериал «Все женщи-

ны - ведьмы» 81 с. (1)
10.55 Сериал «Баффи 

- истребительница 
вампиров» 134 с. (1)

11.45 Сериал «H2O: просто 
добавь воды» 39 с. (1)

12.15 Богиня шопинга
12.40 Твою маму!
13.10, 19.30 Одна за всех
13.40 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
14.10 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
15.10 Сериал «Ранетки» 

230 с. (1)
16.05, 01.45 У ТЕТа мама!
16.35 Сериал «Деффчонки» 

(1)
17.05, 20.00 Сериал «Уни-

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

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

мужики
02.10 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 16.50 События
07.15, 17.00 Сериал «Ефро-

синья. Продолжение» (1)
08.15, 13.00 Сериал «След» 

(1)
10.00, 04.25 Сериал «Вы за-

казывали убийство» (1)
12.00, 03.35 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.25 Чистосердечное 

признание
15.50 Федеральный судья
18.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
18.50 Футбол. ЕВРО-2012. 

Украина - Франция

21.00, 23.45 Ток-шоу «Вели-
кий футбол»

21.25 Худ.фильм «До-
мовой» (2)

01.30 Сериал «Рыцарь 
дорог» (2)

02.50 Гости на пороге

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

15.15 «Сканер»
16.15 «Лесной патруль»
17.25, 04.40 «Не первый 

взгляд»
18.10 «Окно в Европу»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Акцент»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
03.40 «Жизнь интересна»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ской Одессы»
06.55 Худ.фильм «Визит к 

Минотавру» 5 с. (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
08.55 Сериал «Генераль-

ская внучка»
11.00 Сериал «CSI: Майами 

- 9»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 «Криминальные 

дела»
13.20 Сериал «Литейный»
15.20, 23.30 Худ.фильм 

«Монах»
17.15 Худ.фильм «Монах 

- 2: возвращение в 
Шаолинь»

19.00, 01.40, 03.05 «Свiдок»
19.30 Сериал «Третьего не 

дано» (1)
02.15, 03.35 «Речовий 

доказ»
04.45 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30, 08.35 «Мультфиль-

мы»
08.00 Мультфильм «Ма-

ленькие Эйнштейны»
10.00, 19.00 «В поисках при-

ключений»
11.00, 18.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай поженимся!»
13.00 Сериал «Дыши со 

мной»
17.00 «Секреты судьбы»
20.00 «КВН»
22.40 «Женская лига»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.20 Сериал «Медиум» (2)
01.10 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.00 Сериал «Курсанты»
05.45 Служба розыска 

детей
05.50, 06.35 Kids’ Time
05.55 Мультсериал 

«Новые приключения 
Скуби Ду»

06.40 «Подъем»
06.45 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
06.55, 20.50 «STREET STYLE»
07.00 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 23.55, 01.50, 
04.55 канала

07.30 «Мой малыш»
08.00 «Любимая работа»
09.00, 14.50 Сериал 

«Друзья»
09.55, 13.50 Мультсериал 

«Утиные истории»
11.15 Сериал «АйКарли»
12.15 Сериал «Папины 

дочки»
14.45, 15.45 Teen Time
15.50 Сериал «Молодо-

жены»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55 Сериал «Воронины»
19.30 Пираньи
19.55 «Смотрите, кто 

пришел»
20.30 Тележурнал 

«Пассаж»
20.55 «Всё для тебя»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.15 Пакуй чемоданы
00.20 Сериал «Сплетница»
01.20 Сериал «Четыре 

жизни Тары»

02.30, 03.30 Зона ночi
02.35 Тб про ТБ
03.10 Столицi свiту. Осло
03.35 Десята муза в Українi
04.30 Зона ночi Культура
04.35 Катерина Бiлокур 

Послання

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

мама!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.25 «Вся Россия»
10.40 «С новым домом!». 

Ток-шоу
11.25 «О самом главном». 

Ток-шоу
12.25 «Кулагин и пар-

тнеры»
13.30, 16.30 Местное вре-

мя. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

синья. Продолжение»
16.50, 03.25 Вести-спорт
17.00 Сериал «Институт 

благородных девиц»
17.55 «Прямой эфир»
19.50 «Юрмала»
21.25 Сериал «Защитница»
23.15 Худ.фильм «Летом я 

предпочитаю свадьбу»
01.05 Худ.фильм «Трем-

бита»
02.40 «Комната смеха»

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

вращение Мухтара». 
«Вандалы»

08.35, 14.35, 17.35 «Обзор. 
Чрезвычайное проис-
шествие»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «И снова здрав-
ствуйте!»

10.30 «Спасатели»
11.00 Сериал «Автобус». 

«Выбор»
12.35, 03.10 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
15.35 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт»

16.45 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной

18.35, 02.05 «Прокурорская 
проверка»

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

20.35 Детектив «Команда» 
из цикла «Следствен-
ный комитет»

22.25 Сериал «Псевдоним 
«Албанец». 7, 8 с.

00.15 Сериал «Глухарь». 
«Искупление», «Этот 
город»

04.05 «Праздничный кон-
церт в ГЦКЗ «Россия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05, 16.15 «Хочу знать»
09.15 «Контрольная 

закупка»
09.45 «Жить здорово!»
10.55, 04.10 «Модный при-

говор»
12.20 Сериал «Женский 

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

охота»
17.00 «Жди меня»
18.20 «Между нами, 

девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фабрика звезд. 

Россия - Украина»
23.15 Худ.фильм «Пере-

селенец»
01.25 Худ.фильм «Стоянка 

поезда - две минуты»
02.40 Худ.фильм «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 «Доброе утро»
02.25, 13.20 «Хочу знать»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная за-

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

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

охота»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, 

девочками»
16.05 «Поле чудес»
16.55 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «Фабрика звезд. 

Россия - Украина»
19.55 Худ.фильм «Пере-

селенец»
21.50 Худ.фильм «Стоянка 

поезда - две минуты»
23.05 Худ.фильм «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго»

00.35 Худ.фильм «Станци-
онный смотритель»

01.45 Сериал «В паутине 
закона»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 10 с. 
«Дело о пропавшем 
бизнесмене»

10.00 Сериал «Москва. Три 
вокзала-3». 14 с. «Эффект 
бумеранга»

11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Худ.фильм «Завтра 

была война»
15.00 Сериал «Агентство 

«Золотая пуля». 11, 02.00 
с. «Дело о лопнувших 
агентствах»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00 Сериал «Аэропорт-2». 
19, 05.00 с. «Фамильная 
ценность»

19.00, 00.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00 Сериал «Москва. Три 

вокзала-3». 15, 03.00 с. 
«Цепная реакция»

22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за неделю»
23.30 «Арт-навигатор»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 18.30, 23.00 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 04.00 Сегодня
08.30, 12.30 Экономическая 

программа «Свободные 
люди»

09.30 Здоровая жизнь с 
Ириной Трухачевой

10.00 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
14.15 Лекции и события
16.15 SOS
17.15, 00.00 Цивилизация. 

Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера

19.30 Революция на 
диване

21.00 Кабаре Веселый 
ПесецЪ

01.15 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Герои 

Сибири»

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.30 «Врачи». Ток-шоу
08.15 Худ.фильм «Пред-

лагаю руку и сердце»
09.55 «Культурный обмен»
10.30, 13.30, 16.30, 18.50 

События
10.45 Худ.фильм 3-4 с. 

«Гардемарины, вперед!»
13.45 Деловая Москва
14.10 «Лица России. На-

найцы»
14.30 «Смех с доставкой 

на дом»
15.30 Док.фильм «Простой 

романтик Валерий 
Сюткин»

16.50 Петровка, 38
17.15 Худ.фильм «На бере-

гу большой реки»
19.15 Док.фильм «Знахарь 

ХХI века»
20.05 Сериал «Зверобой-2»
22.50 События. 25-й час
23.25 Худ.фильм «Плохая 

компания»
01.35 Худ.фильм «Курьер 

на Восток»
03.25 Док.фильм «Траекто-

рия судьбы»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.40 Саундтреки
06.10 Худ.фильм «Формула 

радуги»
07.25 Худ.фильм «На зла-

том крыльце сидели»
08.40 Худ.фильм «Внима-

ние, черепаха!»
10.15 Худ.фильм «Отпуск в 

сентябре»
13.00 Худ.фильм «Мы из 

джаза»
14.40 Худ.фильм «На пути в 

Берлин»
16.15 Худ.фильм «Осто-

рожно, бабушка»
17.55 Худ.фильм «Ночные 

забавы»
20.50 Худ.фильм «Живые 

мертвые»
00.40 Худ.фильм «Брызги 

шампанского»
02.25 Худ.фильм «Вы чьё, 

старичьё?»
04.00 Киноляпы
05.10 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Триллер 

«На разрыв»
10.35, 18.35, 02.35 Драма 

«Случай на мосту через 
Совиный ручей, или 
Истории Амброза Бирса 
о Гражданской войне»

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Мужество»

13.35, 21.35, 05.35 Комедия 
«Открытая дорога»

15.10, 23.10, 07.10 Драма 
«Мертвый сезон»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Рассказы о Кеш-
ке и его друзьях». 2 с.

06.20, 10.20, 14.20 Муль-
тсериал «Ну, погоди!» 
вып.12. «Про бегемота, 
который боялся при-

вивок», «Картинки с 
выставки»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Черный пират». 1 
с., «Дочь Солнца», 
«Жихарка»

08.00, 12.00 «Чудеса света», 
«Жила-была курочка», 
«Волшебная палочка»

15.00 Худ.фильм «Шла 
собака по роялю»

16.10 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.13, «Серый 
Волк энд Красная Ша-
почка», «Бедокуры»

17.00 Мультсериал 
«Черный пират». 2 с., 
«В яранге горит огонь», 
«Песенка мышонка»

18.00 «Чудеса света», 
«Детский альбом»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Быстрее 

собственной тени»
09.00 Худ.фильм «Бабочки»
11.00 Худ.фильм «Маги-

страль»
13.00 Худ.фильм «Сильва»
14.30 Худ.фильм «Имя»
16.00 Худ.фильм «Миргород 

и его обитатели». 1 с.
17.30 Худ.фильм «Миргород 

и его обитатели». 2 с.
19.00 Худ.фильм «Дама с 

собачкой»
21.00 Худ.фильм «Смирен-

ное кладбище»
23.00 Худ.фильм «За-

вещание профессора 
Доуэля»

01.00 Худ.фильм «Она Вас 
любит»

02.30 Худ.фильм «Непо-
бедимый»

04.00 Худ.фильм «Тростин-
ка на ветру». 1 с.

05.30 Худ.фильм «Тростин-
ка на ветру». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «В лесу»
08.00 Худ.фильм «Дерево»
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Сансет бульвар»
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Храбрые перцем»
14.00 Худ.фильм «Киборг»
16.00 Худ.фильм «Расплата»
18.00 Худ.фильм «Бархат-

ные ручки»
20.00 Худ.фильм «Король 

бойцов»
22.00 Худ.фильм «Обыкно-

венный преступник»
00.00 Худ.фильм «Эрос, 

помоги!»

ноСтальГИЯ
05.00 «Международная 

панорама»
06.00 «Золотая пластин-

ка-2»
06.30, 12.40 Худ.фильм 

«Ключ». 1 с.
08.00, 14.00 «Хит-парад 

«Останкино»
09.00, 15.00, 03.00 «Рожден-

ные в СССР»
10.00, 04.00 «Десять 

трудных дорог...». Кон-
цертная программа

11.00 «Здоровье»
11.50 «Это было, было... 

Утесов, Одесса и море»
12.10 Док.фильм «Ткачиха»
16.00 «Кинопанорама»
17.00 «Чтобы свеча не 

погасла»
17.40 «Будильник»
18.20 «Утренние по-

сиделки»
18.50 «Митя». Телеспек-

такль
19.55 «Звезды польской 

эстрады»
21.00 «Колба времени»
22.00 Программа «ТЕМА»
23.00 Док.фильм «Пророки 

в своем Отечестве»
00.10 «Билет в Москву». 

Концертная программа
00.30 Худ.фильм «Волшеб-

ный голос Джельсоми-
но». 2 с.

01.40 Док.фильм «Однаж-
ды в России родиться...»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арбата». 

6 с.
20.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 7 с.
21.00 Сериал «Телохрани-

тель». ф.2. «Недетский 
мир». 4 с.

22.00 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 8 с. 
«Оборотни»

23.30 Худ.фильм «Рождённая 
революцией». 9 с. «По-
следняя встреча». 1 часть

01.00 Сериал «Дети Арбата». 
7 с.

02.00 Сериал «Оплачено 
любовью». 8 с.

03.00 Сериал «Телохрани-
тель». ф.3. «Красный 
дед». 1 с.

TV 1000
03.00 Драма «Спроси у пыли»
05.20 Драма «Магнолия»
08.40 Комедия «Супер-

начо»
10.20 Боевик «Матрица»
12.45 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
15.10 Комедия «Наполеон 

Динамит»
17.00 Комедия «Любовь и 

прочие неприятности»
19.00 Драма «Девушки 

мечты»
21.15 Драма «Психоана-

литик»
23.10 Драма «Сортировка»
01.00 Боевик «Отряд 

«Америка». Всемирная 
полиция»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

тический футбол»
06.30, 07.00, 07.30 Муль-

тсериал «Бен 10. Ино-
планетная сила -2»

08.00 «Дело особой важ-
ности»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 23.15 «Про-

спорт»
09.20, 18.00 «ГАИ. Дорож-

ные войны»
09.50, 18.30 «Улетное видео 

по-русски»
10.10 Худ.фильм «Боги 

ресного мира»
12.00 «Тайны мира с 

А.Чапман. Контактеры»
13.00 «Рабы пришельцев»
14.00, 15.00 Сериал «Сы-

щики-3»
16.00, 17.00 Сериал «Сол-

даты 12»
19.00 «Убойное видео» (2)
20.00 «Шалене вiдео по-

українськи»
20.30 «Угон по-нашему»
21.20, 22.20, 23.20 Сериал 

«Секретные материа-
лы-2» (2)

00.10 Худ.фильм «Смер-
тельный контакт» (3)

01.50 «Мiй зможе»
03.05 Сериал «Повелитель 

зверей» (2)
03.50, 04.55 Худ.фильм 

«Преступления со мно-
гими неизвестными»

TV1000 AcTIon
06.00 Фильм ужасов «Битва 

в пустыне»
07.40 Боевик «Полко-

водцы»
09.50 Боевик «Двойная 

рокировка 3»
12.00 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
14.00 Триллер «Наркоз»
15.40 Драма «Ложное ис-

кушение»
18.10 Драма «Зловещие 

мертвецы 3. Армия тьмы»
20.00 Драма «Ромео ис-

текает кровью»
22.00 Боевик «Робокоп»
00.00 Мягкая эротика 

«Звездная болезнь»
01.20 Мягкая эротика 

«Жизнь Райли»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55, 11.10 Сериал «Балла-

да о Бомбере», 2 с.
04.50 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей», 4 с.

05.25, 11.05, 13.15, 19.00, 
20.50, 02.55 «Окно в кино»

05.35 Комедия «Четыре 
таксиста и собака - 2»

07.45 Кинороман «Торпе-
доносцы»

09.20 Драма «Монолог»
12.00 Сериал «Софья 

Ковалевская», закл
13.20 Детектив «Мой неж-

но любимый детектив»
14.35 Комедия «Неулови-

мая четверка»
16.50 Комедия «Трое в лод-

ке, не считая собаки»
20.00 Сериал «Баллада о 

Бомбере», 3 с.
20.55 Мелодрама «Ка-

денции»
22.30 Комедия «Наш чело-

век в Сан-Ремо»
00.15 Худ.фильм «Мир 

входящему»
01.45 Худ.фильм «Без трёх 

минут ровно»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Свадьба»
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 «Свадебная 

лихорадка»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Торба смеха
15.00 Комедия «Гори, гори, 

моя звезда»
21.15 Комедия «Эта весе-

лая планета»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.15, 15.00 Союзмультфильм
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 12.55, 00.00 

MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.35, 16.35, 

21.50 Все про все
09.05, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 15.55 Мультсериал 

«Черный корсар»
09.50, 15.35 «Восточные 

танцы»
10.25 «Трудный вопрос»
11.40 Сериал «Отчаянные 

родители»
16.45 Телеювелирторг
18.55 «Лица вещей»
20.20 «Тур-Гламур»
21.05 Разговоры про это
22.00 Худ.фильм «Время 

отдыха с субботы до 
понедельника»

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 10:00 Кабмин на 
связи 

19:00 – 19:20 Кривбасс-
Центр

19:20 – 19:35 Новости 
регионов

19:35 – 19:50 Позиция
19:50 – 20:00 Мой город

трК «КрИворІЖЖЯ»

П’ятниця, 15 червня
Cхід 4.46 Захід 21.17
Тривалість дня 16.25

Схід 2.08 
Захід 17.18

ТелецьНикифор, Іоанн, Варлаам
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трК «КрИворІЖЖЯ»

ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 13.05, 

15.20, 17.55, 00.15 Погода
06.10 Мультфильм
06.20 Мир православия
07.00 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский вызов
08.00, 09.25 Шустер-Live
09.10 Школа юного супе-

рагента
11.10, 02.35 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
11.30 «Секреты успеха» с 

Натальей Городенской
12.00 Сериал «Тени ис-

чезают в полдень» 7с. 
(заключительная)

13.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Швеция 
- Англия

15.25 Зеленый коридор
15.30 Золотой гусь
16.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Украина - 
Франция

18.00 В гостях у Д.Гордона
18.55 Место встречи
20.25 Смешной и еще 

смешнее
20.45 Мегалот
20.50 Кабмин: событие 

недели
21.00, 01.25 Итоги дня
21.10 Обратная связь
21.15, 23.45 Наше Евро
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Чехия - 
Польша

00.20 Ювелир ТБ
01.20 Суперлото, Тройка, 

Кено
01.35 «Потомки» с 

Н.Рибчинской и 
К.Гнатенко

02.55 Сериал «Сержант 
Рокка-2» 3с. (2)

04.30 Свет
04.55 Околица
05.20 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

Канал «1+1»
06.00 Мультфильм «Смур-

фы» (1)
06.55 «Настоящие врачи 

- 2»
07.45 «Кулинарные курсы 

с Ю.Высоцкой»
08.10 «Светская жизнь»
09.05 «Кто там?»
10.10 Мультсериал «Руса-

лочка» (1)
10.35 Мультсериал «Тимон 

и Пумба» (1)
11.00 «Мир наизнанку - 3»
12.10 Худ.фильм «Ведьмы 

страны Оз» (1)
15.20, 05.25 Худ.фильм «В 

поисках приключений» 
(1)

17.15 Худ.фильм «Волко-
дав» (1)

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.00 «Операция «Кра-
сота»

21.30 Худ.фильм «Поцелуй 
судьбы» (1)

01.05 Худ.фильм «Анакон-
да» (2)

02.25 Худ.фильм «Анакон-
да: охота за кровавоей 
орхидеей» (2)

03.55 Худ.фильм «Уличный 
боец» (2)

Интер
05.10 «Парк автомобильно-

го периода»
05.40 «Большая политика с 

Евгением Киселевым»
08.20 «Городок»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.40 «Вырванный из 

толпы»
11.20 «Самый умный»
13.15 Худ.фильм «Дорогая 

моя доченька» (1)
15.30 «Большая Разница»
17.15 «Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала 2010»»

19.00 «Рассмешить 
комика»

20.00, 01.30 «Подробности»
20.30 «День рождения 

Интера /15 летие/»
23.15 Худ.фильм «Трудно 

быть мачо»
02.00 Худ.фильм «Послед-

ний приказ генерала» 
(1)

03.25 Док.сериал «BBC: 
Бриллиантовый юбилей 
королевы» 2с

04.20 «Знак качества»

ICTV
04.35, 05.10 Погода

04.40 Факты
04.45 ПроЦiкаве
05.00 Свитанок
05.15 Другой футбол
05.40 Козырная жизнь
06.30, 03.10 Сериал «Поли-

цейская академия»
08.25 ЕвроФуд-2012
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача. Премьера про-

граммы
10.30 Квартирный вопрос
11.25 Стоп-10
12.25 Провокатор
13.35 Спорт
13.40 Твой счет
14.40 Смотреть всем!
15.40 Худ.фильм «Каков 

отец, таков и сын»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Провокатор. Спец-

выпуск
20.00 Худ.фильм «Соломон 

Кейн»
22.00 Худ.фильм «Мачете» 

(2)
00.10 Наша Russia
01.00 Худ.фильм «Счет» (2)

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский теле-

журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 «Песни моря» 5 часть
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 Худ.фильм «Глинка» 1 

категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 Док.сериал «Тайны 

фокусов»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 «Ха-Ха шоу»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 Док.фильм «Серж 

Лифарь из Киева»
22.30 Мультфильм
23.00 Худ.фильм «Школа 

злословия» 1 категория
02.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.25 Сериал «Курсанты»
07.00 Замок страха
09.00 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.00 Ревизор
11.05 Аферисты
12.05 Пикник
13.05 Новый взгляд
14.05 Кухня на двоих
15.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.45 Худ.фильм «Скуби-

Ду»
17.35 Худ.фильм «Кудряш-

ка Сью»
19.45 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.фильм «Самурай 

на Диком Западе»
02.20 Сериал «Сплетница»
03.00, 04.10 Зона ночi
03.05, 04.15 Десята муза в 

Українi
03.35 Асканiя-Нова. Про 

що кличуть журавлi...
05.05, 05.35 Зона ночi 

Культура
05.10 Так нiхто не кохав

СтБ
05.25 «Наши любимые 

мультфильмы: Мауг-
ли»(1)

06.35 Худ.фильм «Мери 
Поппинс, до свидания!» 
(1)

07.50 «Караоке на Май-
дане»

08.50 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

09.00 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвiст»
11.05 Худ.фильм «Укроще-

ние строптивого»(1)
13.05 «Невероятная 

правда о звездах»
15.55 «Звездная жизнь. 

Ушедшие в 2011. Желез-

ные леди»
16.55 «Звездная жизнь. Топ 

разводов 2011 года»
18.00 Худ.фильм «Счастье 

есть»(1)
22.05 «Моя правда. Бедная 

Настя»
23.05 «Моя правда. Ирина 

Алферова»
00.10 «Моя правда. Сергей 

Зверев. Без лица»
01.15 «Детектор лжи»
02.05 Худ.фильм «Вокзал 

для двоих»(1)
04.20 Ночной эфир

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.45, 16.00 Муль-

тфильмы
06.55 Ф-стиль
07.20 Будь в курсе!
07.50, 15.35 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Олег Блохин
10.00, 04.35 Неизвестная 

планета
10.40 Худ.фильм «Короли и 

капуста»
13.50 За семь морей
14.25 Арт City
16.05 Дневник для роди-

телей
16.35 Новые песни о 

главном
18.15 Кумиры
18.30, 03.40 Социальный 

пульс выходных
18.55 Собственными 

глазами
20.00, 04.05 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
20.30 11 сентября. Самый 

великий провал ЦРУ
21.35 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Эдуард 
Малафеев

22.35 Он был нашим 
кумиром

23.55 Кинофан: Худ.фильм 
«Это не я» (2)

02.20 Кинофан: Худ.фильм 
«Салли» (2)

05.00 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» 

(1)
06.40 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Твинисы
08.00 Телепузики
08.30 Лентяево
09.30 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.40 Мультсериал 
«Пукка» (1)

10.10 Мультфильм «Как 
казаки на свадьбе 
гуляли» (1)

10.30 Мультфильм «Как ка-
заки соль покупали» (1)

10.45 Крутоны
11.15 Ералаш
11.30 Одна за всех
12.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?» (1)
13.00 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
14.55 Мультфильм «Прав-

дивая история Красной 
Шапки» (1)

16.25 Королева бала 2
17.30, 20.35 Даешь Моло-

дежь!
18.00, 21.35 Сериал «Уни-

вер» (1)
18.25 Худ.фильм «Дьявол 

носит Прада» (1)
23.00 Худ.фильм «28 дней 

спустя» (3)
01.05 Худ.фильм «Мама-

ши» (2)
02.35 Спокойной ночи, 

мужики
03.20 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.35 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.10 Мультфильм «Ну, 

погоди!»
07.30, 03.50 Худ.фильм 

«Голубая волна - 2» (1)
10.00 Женщина чемпиона
11.00 Гости на пороге
12.00 Сериал «Мужчина во 

мне» (1)
13.00 Худ.фильм «Раз-

решите тебя поцело-
вать» (1)

15.00, 20.30 Сериал «Ин-
терны» (1)

16.00, 19.20 Сериал «Под-
става» (1)

21.00, 23.45 Ток-шоу «Вели-
кий футбол»

21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 
Греция - Россия

01.30 Сериал «Рыцарь 
дорог» (2)

02.50 Чистосердечное 
признание

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 02.00, 03.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.05, 
13.10, 17.20, 00.35, 01.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Не первый взгляд»
09.20, 15.15 «Интеллект.ua»
10.15 «Здоровые истории»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10 «История успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Феерия 

путешествий»
17.45 «Драгоценности»
18.15 «Время интервью»
19.20, 23.45, 01.45, 06.00 

«Тема недели»
19.30, 02.15, 06.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.00, 05.15 

«Портреты с Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.35 «Большая по-
литика»

21.40, 04.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»

нтн
06.05 «Легенды бандитско-

го Киева»
07.30 Сериал «Чисто ан-

глийские убийства» (1)
09.30, 13.00 Сериал «Тре-

тьего не дано» (1)
11.30 Спецпроект»Угон»
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
15.00 Сериал «Эра 

стрельца»
19.00 Сериал «Тайны след-

ствия - 7» (1)
23.30 «Свiдок». Без ком-

ментариев
00.00 Худ.фильм «Монах 

- 2: возвращение в 
Шаолинь»

01.45 «Речовий доказ»
03.00 «Агенты влияния»
05.10 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.10 «Мультфильмы»
09.00 Мультфильм 

«Приключения мишек 
Гамми»

10.00 Худ.фильм «Белый 
клык»

12.10 Худ.фильм «Мой пёс 
Скип»

14.10 Сериал «Всегда 
говори всегда- 5»

19.00 Худ.фильм «4 такси-
ста и собака»

21.10 Худ.фильм «4 такси-
ста и собака- 2»

00.00 «Концерт Рианны»
01.45 Худ.фильм «Трикси» 

(2)
03.30 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.25 Сериал «Курсанты»
07.00 Замок страха
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.05 Аферисты
12.05 Пикник
13.05 Новый взгляд
14.05 Кухня на двоих
15.05 Скетч-шоу «Красотки»
15.45 Худ.фильм «Скуби-Ду»
17.35 Худ.фильм «Кудряшка 

Сью»
19.45 Сериал «Бальзаков-

ский возраст, или все 
мужики сво...»

00.10 Спортрепортер
00.15 Худ.фильм «Самурай 

на Диком Западе»
02.20 Сериал «Сплетница»
03.00, 04.10 Зона ночi
03.05, 04.15 Десята муза в 

Українi
03.35 Асканiя-Нова. Про що 

кличуть журавлi...
05.05, 05.35 Зона ночi 

Культура
05.10 Так нiхто не кохав

Планета-СнГ
05.00 «Обыкновенный 

концерт»
05.25 «Юрмала»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
07.15 Худ.фильм «Трембита»
09.00 Мультфильмы
09.20 «Субботник»
10.20 Худ.фильм «Летом я 

предпочитаю свадьбу»
12.05 «Адъютант его 

превосходительства. 
Личное дело»

13.20 Местное время. Вести-
Москва

13.30 «Вся Россия»
13.40 «Честный детектив»
14.10 «Власть факта»
15.00, 01.35 Худ.фильм «До-

рогой мой человек»
17.05, 03.20 «Субботний 

вечер»

19.00 Вести в субботу
20.05 Худ.фильм «Бабье 

царство»
23.40 Худ.фильм «Печки-

лавочки»

нтв-МИр
06.45 «Смех с доставкой 

на дом»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 «Сегодня»
07.20 «Смотр»
07.50 «Главная дорога»
08.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.20 «Русская начинка»
09.55 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.55 «Квартирный 
вопрос»

12.25 Сериал «Улицы 
разбитых фонарей-9» 
«Фото на память», 
«Несколько зелёных 
камней»

14.10 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

15.25 «Следствие вели...»
16.20 «Очная ставка»
17.20 «Александр Журбин. 

Мелодии на память»
18.30 «Профессия - ре-

портёр»
19.00 «Программа макси-

мум. Расследования, 
которые касаются 
каждого»

20.00 « Русские сенсации». 
Информационный 
детектив

20.55 «Ты не поверишь!»
21.50 Сериал «Мент в 

законе-5» Фильм пятый. 
«Продавцы бессмер-
тия» 1, 2 с.

23.40 Худ.фильм «Обитель»
01.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
01.55 Сериал «Час Вол-

кова»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Худ.фильм «Срочный 

вызов»
07.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александра За-

харова. Непокорная 
дочь»

12.15 «Как стать здоровым 
и богатым»

13.15 Худ.фильм «Осво-
бождение»

17.10, 18.15 Худ.фильм 
«Китайская бабушка»

19.15 Праздничный 
концерт

21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»
22.35 Худ.фильм «Арфа 

для любимой»
00.25 Худ.фильм «Загон»
02.05 Худ.фильм «Коми-

ческий любовник, или 
Любовные затеи Джона 
Фальстафа»

03.20 Худ.фильм «Куда 
исчез Фоменко?»

04.35 «Поле чудес»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Худ.фильм «Моя 

любовь»
03.35 Худ.фильм «Срочный 

вызов»
05.10 «Играй, гармонь 

любимая!»
05.50 «Смешарики. ПИН-

код»
06.00 Умницы и умники
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «Александра Захаро-

ва. Непокорная дочь»
09.15 Худ.фильм «Освобож-

дение»
12.55 Худ.фильм «Китайская 

бабушка»
14.20, 15.15 Сериал «Предла-

гаемые обстоятельства»
15.00 Вечерние новости
16.25 Праздничный 

концерт
18.00 «Время»
18.25 «Большая разница»
19.25 Худ.фильм «Арфа для 

любимой»
20.55 Худ.фильм «Адам»
22.30 Худ.фильм «Загон»
00.10 Худ.фильм «Черная 

стрела»
01.35 Сериал «В паутине 

закона»
02.15 «Хочу знать»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «Мультфильмы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 «Клинч»
10.00 Сериал «Агент особого 

назначения-3». Фильм 8 
«Любовь и барабан» 1 с.

11.00 Сериал «Агент особого 
назначения-3». Фильм 8 
«Любовь и барабан» 2 с. 
(заключительная)

12.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

13.00, 03.00 Худ.фильм 
«Пятеро с неба»

14.30 Программа «Живое 
слово»

15.00, 02.00 Сериал «Я тебя 
люблю». 1 с.

16.00, 01.30 «Американский 
ликбез» «Американская 
армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00 Сериал «Аэропорт-2». 

20, 05.00 с. «Династия»
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 1 «Старый Новый 
год» 1 с.

21.00 «Израиль за неделю»
22.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 1 «Старый Новый 
год» 2 с.

23.00 Премьера художе-
ственного фильма «РОЙ»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 Великие истории 

любви 20 века. Лоуренс 
Оливье и Вивьен Ли

07.30 Великие истории 
любви 20 века. Николай 
II и Александра Федо-
ровна

08.00 Великие истории 
любви 20 века. Амелия 
Эрхарт и Джордж 
Путнам

08.30 Вечер с Николаем 
Княжицким

10.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

12.00 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00 Правдивые истории. 

Настоящее мужество с.1
14.30 Шопология. Наука 

делать покупки
15.30 Вокруг света
16.30, 17.30 Сериал «24»
18.30 Кабаре Веселый 

ПесецЪ
20.30 Мама, я в эфире!
21.30 Лекции и события
23.30 Король Абдала II
00.30 Клуб эротики
02.15 КлубНички
04.00 Великие истории 

любви 20 века. Ричард 
Бартон и Элизабет 
Тейлор

04.30 Худ.фильм «Пан 
Твардовский»

тв Центр
05.00 Марш-бросок
05.35 Мультпарад
06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 «Орангутаны - лес-

ные сироты». «Живая 
природа»

08.45 Худ.фильм «Алеша 
Птицын вырабатывает 
характер»

10.00 «Парки летнего 
периода». Специальный 
репортаж

10.30, 16.30, 18.00, 22.55 
События

10.50 Городское собрание
11.35 «Хроники москов-

ского быта. Свидание с 
бормашиной»

12.20 Худ.фильм «Миф об 
идеальном мужчине»

16.45 Петровка, 38
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока»
18.05 «Давно не виделись!»
20.00 «Постскриптум»
21.00 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
23.15 Худ.фильм «Время 

собирать камни»
01.05 Худ.фильм «Человек 

в зеленом кимоно»
02.25 Док.фильм «Не 

родись красивой»
04.00 Док.фильм «Какую 

рыбу мы едим»

Энтер-ФИльМ
06.00, 03.40 Саундтреки
06.10, 02.40 Киноляпы
06.50 Худ.фильм «Формула 

радуги»
08.10 Худ.фильм «При-

ключения желтого 
чемоданчика»

09.40 Худ.фильм «Королев-
ство кривых зеркал»

11.10 Худ.фильм «Осто-
рожно, бабушка»

12.35 Худ.фильм «Блокада»
19.40 Худ.фильм «Жандарм 

в Нью-Йорке»
21.40 Худ.фильм «Жандарм 

и жандарметки»
23.30 Худ.фильм «При-

говор» (2)
01.10 Худ.фильм «БОМЖ»
04.40 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Когда солнце было 
Богом»

09.55, 17.55, 01.55 Комедия 
«Кактус»

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Страна слепых»

13.25, 21.25, 05.25 Комедия 
«Мой единственный»

15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Игра паука»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Худ.

фильм «Шла собака по 
роялю»

06.10, 10.10, 14.10 Муль-
тсериал «Ну, погоди!» 
вып.13, «Серый Волк 

энд Красная Шапочка», 
«Бедокуры»

07.00, 11.00 Мультсериал 
«Черный пират». 2 с., 
«В яранге горит огонь», 
«Песенка мышонка»

08.00, 12.00 «Чудеса света», 
«Детский альбом», 
«Клубок»

15.00 Фильм-сказка 
«Детство Бемби»

16.20 Мультсериал «Ну, 
погоди!», вып.14,15, 
«Королевская игра»

17.00 Худ.фильм «Егорка»
18.10 Мультфильм 

«Янтарный замок», 
«Шел трамвай десятый 
номер...»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Дама с 

собачкой»
09.00 Худ.фильм «Смирен-

ное кладбище»
11.00 Худ.фильм «Завеща-

ние профессора Доуэля»
13.00 Худ.фильм «Она Вас 

любит»
14.30 Худ.фильм «Непо-

бедимый»
16.00 Худ.фильм «Тростинка 

на ветру». 1 с.
17.30 Худ.фильм «Тростинка 

на ветру». 2 с.
19.00 Худ.фильм «Храни 

меня, мой талисман»
21.00 Худ.фильм «Я объ-

являю вам войну»
23.00 Худ.фильм «Несколько 

любовных историй»
01.00 Худ.фильм «Дневник 

директора школы»
02.30 Худ.фильм «Сергей 

Иванович уходит на 
пенсию»

04.00 Худ.фильм «Достоя-
ние республики». 1 с.

05.30 Худ.фильм «Достоя-
ние республики». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Киборг»
08.00 Худ.фильм «Расплата»
10.00, 02.00 Худ.фильм 

«Бархатные ручки»
12.00, 04.00 Худ.фильм 

«Король бойцов»
14.00 Худ.фильм «Обыкно-

венный преступник»
16.00 Худ.фильм «Рожде-

ственский городок»
18.00 Худ.фильм «Я не-

навижу День святого 
Валентина»

20.00 Худ.фильм «Стра-
шилы»

22.00 Худ.фильм «Большой 
взрыв»

00.00 Худ.фильм «Заклю-
чённый R»

ноСтальГИЯ
05.00 «Здоровье»
05.50 «Это было, было... 

Утесов, Одесса и море»
06.10 Док.фильм «Ткачиха»
06.40 Худ.фильм «Ключ». 2 с.
08.00, 02.00 «Хит-парад 

«Останкино»
09.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
10.00 «Кинопанорама»
11.00 «Чтобы свеча не 

погасла»
11.40 «Будильник»
12.20 «Утренние по-

сиделки»
12.50 «Митя». Телеспектакль
14.00 «Звезды польской 

эстрады»
15.00 «Колба времени»
16.00 Программа «ТЕМА»
17.00 «До и после полуночи»
18.00 «Созвездие Ники»
19.25 «Добрый вечер, 

Москва»
21.00 Худ.фильм «Опасный 

возраст»
22.30 «Поет ВИА «Синяя 

птица»
23.00 «Международная 

панорама»
00.00 «Золотая пластинка-2»
00.30 Худ.фильм «Ключ». 1 с.
04.00 «Десять трудных 

дорог...». Концертная 
программа

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 7 с.
20.00 Сериал «Оплачено 

любовью». 8 с.
21.00 Сериал «Телохра-

нитель». ф.3. «Красный 
дед». 1 с.

22.00 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 9 с. 
«Последняя встреча». 
1 часть

23.30 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 10 с. 
«Последняя встреча». 
2 часть

01.00 Сериал «Дети Арба-
та». 8 с.

02.00 Сериал «Врач». 1 с.
03.00 Сериал «Телохра-

нитель». ф.3. «Красный 
дед». 2 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Наполеон 

Динамит»
04.40 Боевик «Матрица»
07.00 Боевик «Матрица. 

Перезагрузка»
09.30 Комедия «Любовь и 

прочие неприятности»
11.20, 21.00 Комедия 

«Костолом»
13.10 Комедия «Быть 

Стэнли Кубриком»
15.00 Комедия «Блондинка 

в шоколаде»
17.00 Драма «Сортировка»
19.00 Боевик «Звездный 

путь-3. В поисках 
Спока»

23.00 Боевик «Отряд 
«Америка». Всемирная 
полиция»

01.00 Комедия «Вампир в 
Бруклине»

«2+2»
08.00 Мультфильмы
08.35, 08.55 Мультсериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сила-2»

09.25, 09.45 Мультсериал 
«Генератор Рекс»

10.05 «Проспорт»
10.10 «Прожекторперис-

хилтон»
11.00, 21.00 «Улетное видео 

по-русски»
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30 Сериал «Люди 
Шпака»

16.30 «Тайны мира с 
А.Чапман. Следы Богов»

17.30 «Рабы пришельцев»
18.30 «Звездные двери»
19.30, 20.15 Сериал «МУР» (2)
22.00 Сериал «Падающие 

небеса» (2)
00.00 Худ.фильм «Послед-

нее племя» (3)
01.40 Худ.фильм «Реликт» (3)
03.30 Худ.фильм «Наше-

ствие монстров» (3)
04.50 Худ.фильм «Пре-

ступления со многими 
неизвестными»

TV1000 AcTIon
06.10 Драма «Зловещие 

мертвецы 3. Армия 
тьмы»

08.00 Триллер «Наркоз»
09.30 Драма «Ложное ис-

кушение»
12.00 Триллер «Часы от-

чаяния»
14.00 Боевик «ЗащитнеГ»
16.00 Приключения 

«Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв»

18.00 Научная фантастика 
«Динокрок против 
динозавра»

20.00 Фильм ужасов «При-
манки»

22.00 Боевик «Робокоп-2»
00.00 Мягкая эротика 

«Жизнь Райли»
01.10 Мягкая эротика «Осво-

божденный Феникс»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Сериал «Баллада о 

Бомбере», 3 с.
04.45 Сериал «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей», закл

05.25, 11.55, 19.00, 02.55 
«Окно в кино»

05.35 Мелодрама «Каден-
ции»

07.10 Драма «Чапаев»
08.45 Комедия «Миллион в 

брачной корзине»
10.15 Худ.фильм «Преждев-

ременный человек»
12.00 Комедия «Как рожда-

ются тосты»
12.40 Худ.фильм «Дом, кото-

рый построил Свифт»
15.00 Комедия «Пять 

невест»
16.45 Комедия «Покровские 

ворота»
20.00 Драма «Кружение в 

пределах кольцевой»
21.55 Комедия «Ты - мне, 

я - тебе»
23.20 Кинороман «Во бору 

брусника»
01.50 Фантастика «Бросок, 

или Всё началось в 
субботу»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Подкидыш»
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 «Чужая 

свадьба»
13.00 Гуморины из торбины
15.00 Комедия «О бедном 

гусаре замолвите 
слово» 1 с.

18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Самолет 

летит в Россию»

mAXXI-TV
06.30, 08.50, 17.35, 00.50 

MaxxiМузыка
07.50, 17.50 «Сбросим 

лишнее»
08.10 «Сделано руками»
09.10, 19.05 Йога
09.50, 12.25, 14.50 Союз-

мультфильм
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Воспитание домаш-

них животных»
12.50 Все про все
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
18.15 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.30 «Игры сильнейших»
19.50 «Принц Уильям. 

Судьба»
20.55 «Женские откровения»
21.40 «КиноМакси»
22.25 Худ.фильм «Ангел»

Субота, 16 червня
Cхід 4.46 Захід 21.12
Тривалість дня 16.26

Схід 2.36
Захід 18.20

ТелецьДіонісій, Клавдій, Павло

09:00 – 09:20 Кривбасс-
Центр

09:20 – 09:35 Новости 
регионов

09:35 – 09:50 Позиция
09:50 – 10:00 Мой город 
19:00 – 19:20 Новости 

регионов
19:20 – 19:35 Календарь 

событий
19:35 – 20:00 Новая волна
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.05, 07.55, 14.45, 

18.05, 18.45, 00.15 
Погода

06.10 Мультфильм
06.20 Шаг к звездам
07.10 7 чудес Украины
07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.20 Полезные советы
08.30, 00.20 Ювелир ТБ
09.00 Смешной и еще 

смешнее
09.25 Кто в доме хозяин?
09.45 Шаг к звездам. Евро-

видение
10.30 Всеукраинский 

конкурс молодых 
исполнителей им. 
Н.Мозгового

11.30 Золотой гусь
11.55 Караоке для 

взрослых
12.55 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Чехия - 
Польша

14.50 Ближе к народу
15.25 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Греция - 
Россия

17.15 Шеф-повар
18.10 Деловой мир. Неделя
18.55 Бенефис В.Данильца 

и В.Моисеенко
20.35 Главный аргумент
20.45 Официальная 

хроника
21.00 Итоги дня
21.15, 23.45 Наше Евро
21.40 Футбол. Чемпионат 

Европы-2012. Португа-
лия - Нидерланды

01.20 Тройка, Кено, 
Максима

01.25 Итоги недели
01.40 Док.фильм «Группы 

поддержки: американ-
ский миф»

02.30 Сериал «Сержант 
Рокка-2» 4с. (2)

04.10 Концертная 
программа «Песня объ-
единяет нас»

Канал «1+1»
07.10 Худ.фильм «Карна-

вальная ночь» (1)
08.35 Мультфильм (1)
09.05 «Лото-Забава»
10.10 Мультсериал «Руса-

лочка» (1)
10.35 Мультсериал «Тимон 

и Пумба» (1)
11.00 «Кулинарные курсы 

с Ю.Высоцкой»
11.25 «Большая разница 

по-украински»
13.10 «Я люблю Украину-3»
14.30 «Меняю жену - 5»
15.50 «Операция «Кра-

сота»
17.30 Худ.фильм «Про-

щание славянки» (1)
19.30, 23.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Побей ведущего»
22.30 «Светская жизнь»
00.25 Худ.фильм «Дикари» 

(2)
02.30 Худ.фильм «Поцелуй 

судьбы» (1)

Интер
04.45 Сериал «Жених для 

Барби» 1-4сс заключи-
тельная

08.30, 09.15 Мультфильм 
«Маша и Медведь»

08.45 Мультфильм «Маши-
ны сказки»

09.30 «Школа доктора 
Комаровского»

10.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ С 
«КВАРТАЛОМ»»

11.05 «Сваты у плиты»
11.30 Худ.фильм «Зойкина 

любовь» (1)
13.35 Худ.фильм «Преступ-

ная страсть»
15.35 «День рождения 

Интера /15 летие/»
18.00 Худ.фильм «Любовь 

с оружием» 1-2сс Пре-
мьера

20.00, 02.05 «Подробности 
недели»

21.00 Худ.фильм «Любовь с 
оружием» 3-4 Заключи-
тельная

23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15, 03.40 Худ.фильм 

«Волкодав» (2)
02.50 Док.сериал «BBC: 

Бриллиантовый юбилей 
королевы» 3с

ICTV
05.40, 06.00 Погода
05.45 Факты
06.10 Мультфильм
06.20 ЕвроФуд-2012
06.45 Квартирный вопрос
07.35 Дача

08.05 Анекдоты по-
украински

08.40 Твой счет
09.40 Смотреть всем!
10.40 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.40 Спорт
12.45 Стоп-10
13.45 Худ.фильм «Каков 

отец, таков и сын»
15.50 Худ.фильм «Соломон 

Кейн»
17.50 Наша Russia
18.45 Факты недели
19.45 Худ.фильм «Убить 

Билла» (2)
21.55 Худ.фильм «Убить 

Билла-2» (2)
00.40 Голые и смешные
01.35 Худ.фильм «Мачете» 

(2)
03.20 Интерактив. Еже-

недельник
03.35 Сериал «Герои-4»
04.15 ПроЦiкаве
04.30 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 «Назар 

Стодоля» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05, 19.15 Док.фильм 

«Серж Лифарь из 
Киева»

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 теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35 Худ.фильм «Шахтё-

ры» 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 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Худ.фильм «Школа 

злословия» 1 категория
05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.45 Сериал «Курсанты»
06.30 Клипсы
06.50 Домашний доктор
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
09.35 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
09.55 ТОП-100
11.10 Кто сверху?
12.55 Пакуй чемоданы
14.50 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.40 Худ.фильм «Кудряш-

ка Сью»
17.45 Худ.фильм «Практи-

ческая магия»
20.00 Фабрика звезд. 

Украина - Россия
22.00 Пираньи
23.00 Худ.фильм «Жажда 

скорости»
00.50 Спортрепортер
00.55 Сериал «Сплетница»
01.50, 02.40, 03.30 Зона ночi
01.55, 02.45 Богдан Ступка. 

Жива легенда
03.35 Драй Хмара останнi 

сторiнки
04.05 Шануйте майстрiв 

замолоду
04.25, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.30 Княгиня Ольга
04.40 Сон Алiни 

Костомарової

СтБ
05.55 «Наши любимые 

мультфильмы: Доктор 
Айболит» (1)

07.05 Худ.фильм «Мери 
Поппинс, до свидания!» 
(1)

08.45 «Завтрак с Юлией 
Высоцкой»

08.55 «Едим дома»
10.05, 01.05 «Невероятные 

истории любви»
11.05 «Караоке на Май-

дане»
12.05 «Куб»
13.40 «Хата на тата»
14.55 Худ.фильм «Счастье 

есть»(1)
19.00 «Битва экстрасенсов»

21.10 Худ.фильм «Домра-
ботница»(1)

23.10 Худ.фильм «Танцпло-
щадка»(1)

01.55 Худ.фильм «Я шагаю 
по Москве»(1)

03.25 Ночной эфир

тонИС
06.00, 03.30 Чудаки
06.20 Худ.фильм «Два 

бойца»
07.35, 20.35 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.45, 14.20, 16.40 Муль-

тфильмы
09.00, 16.50, 01.05 Неиз-

вестная планета
10.00, 02.20 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
10.40 Ф-стиль
11.10 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Эдуард 
Малафеев

12.10 Худ.фильм «Девушка 
с гитарой»

14.30 За семь морей
15.20, 20.00 Цивилизация 

Incognita
15.30 Арт City
17.55, 00.45 Будь в курсе!
18.30, 01.50 Мир за неделю
18.55 Собственными 

глазами
20.10 Кумиры
21.00, 02.50 Антисволочи
21.55 Николай Озеров. 

Автопортрет
22.50 Кинофан: Худ.фильм 

«Салли» (2)
04.20 Кинофан: Худ.фильм 

«Приключения гангсте-
ров в Нью-Йорке» (2)

тет
06.00 Узнай как
06.15 Сериал «Мир Сони» 

(1)
06.40 Мультсериал «При-

ключения Дага» (1)
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Твинисы
08.00 Телепузики
08.30 Лентяево
09.30 Мультсериал «Белка 

и Стрелка. Озорная 
семейка» (1)

09.40 Мультсериал 
«Пукка» (1)

10.10 Мультфильм «Прав-
дивая история Красной 
Шапки» (1)

11.40 Худ.фильм «Доктор 
Дулиттл 4» (1)

13.20 Крутоны
13.50 Сериал «Моя пре-

красная няня» (1)
14.55, 20.00 Даешь Моло-

дежь!
15.25, 21.00 Сериал «Уни-

вер» (1)
16.55 Худ.фильм «Дьявол 

носит Прада» (1)
19.00 Королева бала 2
22.55 Худ.фильм «Вечерин-

ка в Вегасе» (2)
00.35 Дурнев + 1
01.00 Профилактика

трК «уКраИна»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
06.50 События
07.10, 04.00 Худ.фильм 

«Бешеные скачки» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Сериал «Мужчина во 

мне» (1)
12.00 Сериал «Подстава» (1)
16.00, 19.30 Сериал «Кон-

тригра» (1)
19.00, 03.30 События 

недели
20.30 Сериал «Интерны» (1)
21.00, 23.45 Ток-шоу «Вели-

кий футбол»
21.40 Футбол. ЕВРО-2012. 

Дания - Германия
01.30 Сериал «Рыцарь 

дорог» (2)
02.50 Чистосердечное 

признание

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.25, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

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

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 17.10, 17.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Феерия путеше-
ствий»

09.20 «Окно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-тест»
11.30 «ДМБ»
12.15 «Жизнь интересна»
13.20 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»

15.15 «Хроника дня»
16.15, 04.40 «Фактор без-

опасности»
17.25, 23.40 «Рекламная 

кухня»
18.15, 03.40 «Большая по-

литика»
19.20, 02.10, 06.20 «Тема 

недели»
19.30, 01.00, 05.15 Обще-

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

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40, 04.00 «Время-тайм»
22.00 «Территория закона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
00.30 «История успеха»

нтн
06.00 «Легенды бандитского 

Киева»
07.25 Сериал «Эра 

стрельца»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». Остяк
12.00, 04.05 «Агенты 

влияния»
13.00 Док.сериал «Право-

славные святые»
15.00 Сериал «Тайны след-

ствия - 7» (1)
19.00 Сериал «Тело как 

улика»
21.00 Сериал «Закон и по-

рядок» (2)
23.00 Худ.фильм «Чума: 

хроника эпидемии» (3)
01.00 Худ.фильм «Второе 

дыхание» (2)
03.40 «Речовий доказ»
05.10 «Уроки тетушки Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.10 «Мультфильмы»
09.00 Мультфильм 

«Приключения мишек 
Гамми»

10.00 Худ.фильм «Мой пёс 
Скип»

12.00 Сериал «Всегда 
говори всегда- 5»

16.45 «Секреты судьбы»
17.45 Худ.фильм «По-

лицейский из Беверли 
Хиллз»

19.50 Худ.фильм «Изгой»
22.50 Худ.фильм «Миллион 

лет до нашей эры» (2)
00.50 Худ.фильм «Трикси» 

(2)
02.35 «Концерт Рианны»
04.05 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.45 Сериал «Курсанты»
06.30 Клипсы
06.50 Домашний доктор
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 Мультсериал «Губка 

Боб Квадратные штаны»
09.30 Тележурнал 

«Пассаж»
10.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.15 «Родительский 

клуб»
10.30 «Просто собака»
11.00 «Свадебные 

хлопоты»
11.30 «STREET STYLE»
11.45 Кто сверху?
12.55 Пакуй чемоданы
14.50 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.40 Худ.фильм «Кудряш-

ка Сью»
17.00 «Всё для тебя»
17.30 «36,6»
18.00 «Вечерний раз-

говор»
18.30 «Respect TV»
19.00, 01.50 «Новости 

недели»
19.40, 02.30 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с 

Ларисой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
21.40 «Ваше право»
22.00 Пираньи
23.00 Худ.фильм «Жажда 

скорости»
00.50 Спортрепортер
00.55 Сериал «Сплетница»
02.45 Богдан Ступка. Жива 

легенда
03.30 Зона ночi
03.35 Драй Хмара останнi 

сторiнки
04.05 Шануйте майстрiв 

замолоду
04.25, 05.05 Зона ночi 

Культура
04.30 Княгиня Ольга
04.40 Сон Алiни 

Костомарової

Планета-СнГ
05.05, 13.30 «Вся Россия»
05.15 Худ.фильм «Бабье 

царство»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Сам себе режиссер»
10.00, 13.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 Мультфильмы
11.35 Худ.фильм «Приеха-

ли на конкурс повара...»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.40 «Городок»
14.35, 01.50 Худ.фильм 

«Уходя - уходи»
16.20, 03.15 «Смеяться раз-

решается»
18.15 «Рассмеши комика»

19.00 Вести недели
20.00 Худ.фильм «Эта 

женщина ко мне»
22.10 Худ.фильм «Алек-

сандра»
00.10 Худ.фильм «Смерть 

по завещанию»

нтв-МИр
06.30 «Победившие 

смерть»
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 

«Сегодня»
07.20 Детское утро на НТВ. 

«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-9» 
«Беги, белый кролик», 
«Собачья радость»

14.10 «Развод по-русски»
15.25 «Следствие вели...»
16.20 «И снова здрав-

ствуйте!»
17.20 «Золотая пыль»
18.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с Кириллом 
Поздняковым

19.00 «Систосердечное 
признание»

19.45 «Центральное 
телевидение». Первое 
информационное шоу

20.50 «Тайный шоу-бизнес»
21.45 Сериал «Мент в 

законе-5» Фильм пятый. 
«Продавцы бессмер-
тия» 3, 4 с.

23.35 «НТВшники».Арена 
острых дискуссий

00.40 «Шансон года»
02.55 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
03.25 Комедия «Светлая 

личность»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Худ.фильм «Неокон-

ченная повесть»
07.50 «Смак»
08.25 «Армейский 

магазин»
08.55 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Сериал «Женские 

мечты о дальних 
странах»

16.10 «Похудеть любой 
ценой»

17.15 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам 
России

19.00 «Минута славы. Меч-
ты сбываются!» Финал

21.00 «Время»
22.15 Худ.фильм «Багро-

вый цвет снегопада»
00.50 Худ.фильм «По глав-

ной улице с оркестром»
02.20 Худ.фильм «Отелло»
04.10 Сериал «Женский 

доктор»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 Худ.фильм «Швед-

ская спичка»
04.00 Худ.фильм «Неокон-

ченная повесть»
05.40 Армейский магазин
06.05 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.20 «Здоровье»
07.15 «Непутевые за-

метки»
07.30 «Пока все дома»
08.25 Фазенда
09.15 «Удовольствие и 

боль»
10.05 Сериал «Женские 

мечты о дальних 
странах»

13.40 «Похудеть любой 
ценой»

14.40 «Призвание». Пре-
мия лучшим врачам 
России

16.10 «Минута славы. Меч-
ты сбываются!» Финал

18.00 «Время»
19.15 Худ.фильм «Багро-

вый цвет снегопада»
21.25 Худ.фильм «Пожар»
22.55 Худ.фильм «Отелло»
00.40 Сериал «В паутине 

закона»
01.20 «Хочу знать»

RTVI
06.00, 08.20, 01.30 «Муль-

тфильмы»
07.00 Худ.фильм «В одно 

прекрасное детство»
09.00 «Ищем выход»
10.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 1 «Старый Новый 
год» 1 с.

11.00 Сериал «Шериф-2». 
Фильм 1 «Старый Новый 
год» 2 с.

12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Худ.фильм 

«Женщины»
15.00, 02.00 Сериал «Я тебя 

люблю». 2 с.
16.00, 01.00 «Арт-

навигатор»
16.30 «Глобал 3000»
17.00 Сериал «Аэропорт-2». 

21, 05.00 с. «Группа 
крови»

18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с Вла-

димиром Кара-Мурзой
20.00 Сериал «Шериф-2». 

Фильм 2 «Неравный 
брак» 1 с.

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Шериф-2». 
Фильм 2 «Неравный 
брак» 2 с.

23.00 Худ.фильм «Любовь, 
предвестие печали»

TBI
07.00 Великие истории 

любви 20 века. Король 
Хуан Карлос и королева 
София

07.30 Великие истории 
любви 20 века. Король 
VI и Королева-мать

08.00 Великие истории 
любви 20 века. Ингрид 
Бергман и Роберто 
Росселлини

08.30, 10.30 Ювелир ТВ
09.30 Мама, я в эфире!
11.30 Планеты
12.30 Деловая кухня
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
14.00 Правдивые истории. 

Настоящее мужество 
с.2

14.30 Почему нам снятся 
сны?

15.30 Вокруг света
16.30, 17.30, 18.30, 19.30 

Сериал «24»
20.30, 03.30 Итоги с Вахтан-

гом Кипиани
21.30 Лекции и события
23.30 «Босяки» с Владом 

Троицким
00.30 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Худ.фильм «Луцина - 

это девушка»

тв Центр
05.05 Худ.фильм «Алеша 

Птицын вырабатывает 
характер»

06.15 Крестьянская 
застава

06.50 «Взрослые люди»
07.25 Фактор жизни
08.00 «Аллигаторы». 

«Живая природа»
08.45 Наши любимые 

животные
09.15 «Смех с доставкой 

на дом»
09.55 «Барышня и 

кулинар»
10.30, 22.55 События
10.45 Док.фильм «Алексан-

дра Захарова. Дочь 
Ленкома»

11.35 Худ.фильм «Дача»
13.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.25 Док.фильм «Любовь 

вопреки...»
15.15 «Клуб юмора»
16.40 Худ.фильм «Снайпер. 

Оружие возмездия»
20.00 «В центре событий»
21.00 Сериал «Чисто 

английский детектив. 
Инспектор Льюис»

23.15 «Временно досту-
пен». Григорий Лепс

00.20 Худ.фильм «Самый 
лучший вечер»

02.10 Худ.фильм «Впереди 
день»

04.00 Док.фильм «Акаде-
мик, который слишком 
много знал»

Энтер-ФИльМ
06.00 Худ.фильм «Автомо-

биль, скрипка и собака 
Клякса»

07.40 Худ.фильм «Королев-
ство кривых зеркал»

09.05 Худ.фильм «Россия 
молодая»

21.35 Худ.фильм «Жандарм 
в Нью-Йорке»

23.35 Худ.фильм «Жандарм 
и жандарметки»

01.15 Худ.фильм «При-
говор» (2)

02.50 Киноляпы
03.50 Саундтреки
04.50 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Любовники»
10.35, 18.35, 02.35 Комедия 

«Мисс Петтигрю живет 
сегодняшним днем»

12.10, 20.10, 04.10 Комедия 
«Переходный возраст»

13.40, 21.40, 05.40 Боевик 
«История делается 
ночью»

15.25, 23.25, 07.25 Триллер 
«Игра паука»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Фильм-

сказка «Детство Бемби»
06.20, 10.20, 14.20 Муль-

тсериал «Ну, погоди!» 
вып.14-15, «Королевская 
игра»

07.00, 11.00 Худ.фильм 
«Егорка»

08.10, 12.10 Мультфильм 
«Янтарный замок», 
«Шел трамвай десятый 
номер...», «Лоскуток»

15.00 Фильм-сказка 
«Юность Бемби»

16.10 Мультсериал «Ну, 
погоди!» вып.16-17, 
«Приключения огуре-
чика», «Сказка дедушки 
Ай-По»

17.00 Мультфильм «Празд-
ник Новогодней Елки»

18.00 Мультфильм «Золо-
тые колосья», «Как ко-
тенку построили дом», 
«Маленький Шего»

наше КИно
07.00 Худ.фильм «Храни 

меня, мой талисман»
09.00 Худ.фильм «Я объ-

являю вам войну»
11.00 Худ.фильм «Несколь-

ко любовных историй»
13.00 Худ.фильм «Дневник 

директора школы»
14.30 Худ.фильм «Сергей 

Иванович уходит на 
пенсию»

16.00 Худ.фильм «Достоя-
ние республики». 1 с.

17.30 Худ.фильм «Достоя-
ние республики». 2 с.

19.00 Худ.фильм «Свадьба 
в Малиновке»

21.00 Худ.фильм «Долгая 
дорога к себе»

23.00 Худ.фильм «Роковая 
ошибка»

01.00 Худ.фильм «Под-
кидыш»

02.30 Худ.фильм «Полет с 
космонавтом»

04.00 Худ.фильм «Как 
живете, Караси?». 1 с.

05.30 Худ.фильм «Как 
живете, Караси?». 2 с.

КИноКлуБ
06.00 Худ.фильм «Обыкно-

венный преступник»
08.00 Худ.фильм «Рожде-

ственский городок»
10.00, 02.00 Худ.фильм «Я 

ненавижу День святого 
Валентина»

12.00, 04.00 Худ.фильм 
«Страшилы»

14.00 Худ.фильм «Большой 
взрыв»

16.00 Худ.фильм «Заклю-
чённый R»

18.00 Худ.фильм «Амери-
канский ниндзя»

20.00 Худ.фильм «Бобёр»
22.00 Худ.фильм «Деревня 

проклятых»
00.00 Худ.фильм «Буги-

вуги»

ноСтальГИЯ
05.00 «Чтобы свеча не 

погасла»
05.40 «Будильник»
06.20 «Утренние по-

сиделки»
06.50 «Митя». Телеспек-

такль
08.00 «Звезды польской 

эстрады»
09.00 «Колба времени»
10.00 Программа «ТЕМА»
11.00 «До и после полу-

ночи»
12.00 «Созвездие Ники»
13.25 «Добрый вечер, 

Москва»
15.00 Худ.фильм «Опасный 

возраст»
16.30 «Поет ВИА «Синяя 

птица»
17.00 «Музыка в театре, в 

кино, на ТВ»
18.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
19.00 «С утра пораньше»
20.00 «Театральные 

встречи»
21.10 «Ангажемент. Борис 

Рубашкин в Москве»
22.30 «Автограф по 

субботам»
23.00 «Здоровье»
23.50 «Это было, было... 

Утесов, Одесса и море»
00.10 Док.фильм «Ткачиха»
00.40 Худ.фильм «Ключ». 

2 с.
02.00 «Хит-парад «Остан-

кино»
04.00 «Кинопанорама»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Дети Арба-

та». 8 с.
20.00 Сериал «Врач». 1 с.
21.00 Сериал «Телохра-

нитель». ф.3. «Красный 
дед». 2 с.

22.00 Худ.фильм «Рождён-
ная революцией». 10 с. 
«Последняя встреча». 
2 часть

23.30 Худ.фильм «Овраги». 
1 с.

01.00 Сериал «Дети Арба-
та». 9 с.

02.00 Сериал «Врач». 2 с.
03.00 Сериал «Телохра-

нитель». ф.3. «Красный 
дед». 3 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Блондинка 

в шоколаде»
04.40 Драма «Каждое вос-

кресенье»
07.20 Комедия «Быть 

Стэнли Кубриком»
09.00 Комедия «Шестой 

элемент»
11.00 Комедия «Открытая 

дорога назад»
13.00 Боевик «Звездный 

путь-3. В поисках 
Спока»

15.00 Боевик «Шоу на-
чинается»

17.00 Приключения 
«Скуби-Ду»

19.00 Боевик «Пророк»
21.00 Комедия «Вампир в 

Бруклине»
23.00 Триллер «И пришел 

паук»

01.00 Драма «Целуя 
девушек»

«2+2»
08.00 Мультфильмы
08.35, 08.55 Мультсериал 

«Бен 10. Инопланетная 
сила-2»

09.25, 09.45 Мультсериал 
«Генератор Рекс

10.10 «Прожекторперис-
хилтон»

11.00, 21.00 «Улетное видео 
по-русски»

11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30 Сериал «Люди 
Шпака»

16.30 «Тайны мира с 
А.Чапман. Тайна 
времени»

17.30 «Эксперимент 
«Земля»

18.30 «День Апокалипсиса»
19.30, 20.15 Сериал «МУР» 

(2)
22.00 Худ.фильм «Муха-2» 

(2)
00.00 Худ.фильм «Крысы» 

(3)
01.55 Худ.фильм «Темная 

порода» (3)
03.35 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
06.00 Боевик «ЗащитнеГ»
07.50 Боевик «Три короле-

вы Сиама»
10.00 Фильм ужасов «От-

крытое море. Новые 
жертвы»

12.00 Приключения «Га-
рольд и Кумар уходят 
в отрыв»

14.00 Драма «Танго с 
убийцей»

16.00 Фильм ужасов «При-
манки»

18.00 Фильм ужасов «1408»
20.00 Фильм ужасов «По-

хищение»
22.00 Научная фантастика 

«Химера»
00.00 Мягкая эротика «Ос-

вобожденный Феникс»
01.25 Мягкая эротика 

«Поп-звезда»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Драма «Кружение в 

пределах кольцевой»
05.50 Худ.фильм «Вишнё-

вый омут»
07.25 Детектив «Чёрный 

бизнес»
09.05 Комедия «Портрет 

мадемуазель Таржи»
10.20 Худ.фильм «Послед-

няя жертва»
11.55, 19.00, 02.55 «Окно 

в кино»
12.00 Худ.фильм «Отпуск 

за свой счёт»
14.10 Сериал «Виола 

Тараканова. В мире пре-
ступных страстей 2»

17.40 Триллер «Фобос»
20.00 Худ.фильм «Любовь 

и голуби»
21.45 Драма «Сказка про 

темноту»
23.00 Худ.фильм «Земля, 

до востребования»
01.30 Мелодрама «Когда 

мне будет 54 года»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Музыкаль-

ная история»
07.00, 17.10, 22.25 Битва 

анекдотов
07.30, 12.40 Ржаники
08.20, 11.20, 17.45 Смех с 

доставкой на дом
09.50 Комедия «Любви 

ради»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «О бедном 

гусаре замолвите 
слово» 2 с.

18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Маяков-

ский смеется»

mAXXI-TV
06.30, 08.50, 18.20, 00.30 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.10 «Сделано руками»
09.10, 19.30 Йога
09.50, 14.45, 18.05 Союз-

мультфильм
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Принц Уильям. 

Судьба»
12.50 «Трудный вопрос»
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
17.55 «Выдающиеся 

мужчины»
18.35 «Выдающиеся до-

стопримечательности 
мира»

19.10, 21.20 Все про все
20.05 «Женские откро-

вения»
20.50 «Игры сильнейших»
21.30 «Разговоры про это»
22.00 Худ.фильм «Мольер»

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, 17 червня
Cхід 4.46 Захід 21.12
Тривалість дня 16.26

Схід 3.10 
Захід 19.20

БлизнюкиМитрофан, Мегефій
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Телебачення

ПОНЕДІЛОК, 11 червня ВІВТОРОК, 12 червня СЕРЕДА, 13 червня ЧЕТВЕР, 14 червня П’ЯТНИЦЯ, 15 червня СУБОТА, 16 червня НЕДІЛЯ, 17 червня
СПорт 1

06.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Спартак

07.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

08.25, 15.10 Кубок мира по 
стрельбе из лука

08.55, 20.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Аякс - Утрехт

10.50 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

11.25, 15.45 Экстра-футзал
11.50 Бадминтон. China 

Masters Super Series 2011, 
12.35, 03.35, 04.10 Китай. 1/4 
финала. Женщины

13.15, 22.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Проком - Летувос 
Ритас

16.10, 04.45 Международные 
соревнования по велоспор-
ту на шоссе «Base Horizon 
Park» посвященные Дню 
Киева

18.10 Теннис АТР Open de Nice. 
Франция. 1/4финала. Симон 
- Беллуччи

23.55 WSB. Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. Лондон. 
Individual Finals

02.30 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions» Грузия, 
Тбилиси

СПорт 2
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
АДО Ден Хаг - АЗ

07.50, 18.10, 03.45 Футбол. 
Англия. Лига 1. Финал 
Плей-офф. Хаддерсфилд - 
Шеффилд Юнайтед

10.45, 00.35 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Локо-
мотив-Кубань

12.25, 00.15 Экстра-футзал
12.45 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
13.20, 02.10 Международные 

соревнования по велоспор-
ту на шоссе «Base Horizon 
Park» посвященные Дню 
Киева

15.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

15.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Бреда - Аякс

17.35 Кубок мира по стрельбе 
из лука

21.00 WSB. Всемирная Серия 
Бокса 2011-2012. Лондон. 
Individual Finals

23.10 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Грузия, 
Тбилиси

EurosporT
09.30 Мотоспортивный 

журнал
09.45 Футбол. Евро-2012. 

Групповой этап. Германия - 
Португалия

11.45 Футбол. Евро-2012. Груп-
повой этап. Нидерланды 
- Дания

13.45 Новости Евро-2012
13.55 Путь спорта. Журнал
14.00 Вместе в Лондон. Олим-

пийский журнал
14.15, 21.30 Вот это да!!!
14.30 Теннис. Турнир ATP. Квинс 

(Великобритания). День 1
21.00 Футбол. Еврошоу-2012
21.45 Про рестлинг. Обзор 

WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.30 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

23.30 Автоспорт. 24, 02.00 
минуты Ле Мана. Журнал

00.00 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Испания 
- Италия

02.30 Футбол. Евро-2012. Груп-
повой этап. Россия - Чехия

04.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 Док.фильм «Претенден-

ты ЕВРО». Швеция
06.30, 14.55 Испания - Италия. 

ЕВРО-2012
08.30 «Большой футбол». 

Премьера
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 17.25, 

18.00, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00 Ирландия - Хорватия. 
ЕВРО-2012

13.00 Док.фильм «Претенден-
ты ЕВРО». Англия

13.30 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Украина 
и Франция

16.55 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Франция - Англия 
2004 г

17.30, 18.05, 21.05, 21.20, 23.50 
«ЕВРОЖАРА»

18.50 LIVE. Франция - Англия. 
ЕВРО-2012

21.35 LIVE. Украина - Швеция. 
ЕВРО-2012

00.05 Франция - Англия. 
ЕВРО-2012

02.05 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». ФРГ- СССР 1972 г

02.35 Украина - Швеция. 
ЕВРО-2012

04.30 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». СССР - Нидерланды 
1988 г

05.00 Док.фильм «Пункт на-
значения - Киев 2012». Чехия 
и Греция

05.35 Программа передач

СПорт 1
06.45 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Проком - Летувос Ритас
08.40, 05.05 Экстра-футзал
09.05, 20.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
АДО Ден Хаг - АЗ

11.00 Международные со-
ревнования по велоспорту 
на шоссе «Base Horizon Park» 
посвященные Дню Киева

13.00 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011, 03.25 Ки-
тай. 1/4 финала. Смешанная 
пара

14.05 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011, 04.25 Ки-
тай. 1/4 финала. Мужчины

14.50, 22.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Локомотив - 
Азовмаш

16.55, 01.35 Теннис АТР Open de 
Nice. Франция. 1/4финала. 
2матч. Давыденко - Изнер

19.00 Гольф. PGA. FedEx St. Jude 
Classic. Обзор турнира

23.45 Теннис АТР Open de Nice. 
Франция. 1/4финала. Симон 
- Беллуччи

05.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

СПорт 2
06.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Бреда - Аякс

08.10, 18.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Фи-
нал. Блэкпул - Вест Хєм

10.05, 20.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Енисей - Азовмаш

11.40 Художественная гим-
настика. Кубок мира 2012. 
Киев, Украина

16.00, 22.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
ПСВ - Де Графсхап

17.45, 04.10 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

21.50, 03.45 Экстра-футзал
22.15 Кубок мира по стрельбе 

из лука
00.30 WSB. Всемирная Серия 

Бокса 2011-2012. Лондон. 
Individual Finals

02.40 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Грузия, 
Тбилиси

04.40 Международные со-
ревнования по велоспорту 
на шоссе «Base Horizon Park» 
посвященные Дню Киева

EurosporT
09.30 Автоспорт. 24, 23.15, 

02.00 минуты Ле Мана. 
Журнал

10.00 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Испания 
- Италия

12.00 Футбол. Евро-2012. Груп-
повой этап. Польша - Греция

14.00 Новости Евро-2012
14.10 Фитнес. Журнал
14.25 Путь спорта. Журнал
14.30, 21.30 Теннис. Турнир ATP. 

Квинс (Великобритания). 
День 2

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
22.15 Вот это да!!!
23.45 Конноспортивный 

журнал
00.00 Футбол. Евро-2012. 

Групповой этап. Франция 
- Англия

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 Док.фильм «Претенденты 

ЕВРО». Польша
06.30, 14.55 Франция - Англия. 

ЕВРО-2012
08.30 «Большой футбол». 

Премьера
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 17.25, 

18.00, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00 Украина - Швеция. 
ЕВРО-2012

13.00 Док.фильм «Претенденты 
ЕВРО». Чехия

13.30 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Россия 
и Польша

16.55 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Турция - Чехия 2008 г

17.30, 18.05, 21.05, 21.20, 23.50 
«ЕВРОЖАРА»

18.50 LIVE. Греция - Чехия. 
ЕВРО-2012

21.35 LIVE. Польша - Россия. 
ЕВРО-2012

00.05 Греция - Чехия. ЕВРО-2012
02.05 Док.сериал «Классика 

ЕВРО». Чехословакия - Ни-
дерланды 1976 г. Премьера

02.35 Польша - Россия. 
ЕВРО-2012

04.30 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». ФРГ - Нидерланды 
1988 г

05.00 Док.фильм «Пункт на-
значения - Киев 2012». Дания 
и Португалия

СПорт 1
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Локомотив - Азовмаш
07.40, 19.25 Экстра-футзал
08.05 Гольф. PGA. FedEx St. Jude 

Classic. Обзор турнира
09.10, 19.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Бреда - Аякс

11.05, 23.40, 05.00 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

11.40, 05.25 Кубок мира по 
стрельбе из лука

12.15 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011, 
03.50 Китай. 1/4 финала. 
Мужчины. Пары

13.30, 21.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Проком

15.15 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. 1/4 финала. Смешан-
ная пара

16.30, 01.25 Теннис АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2финала. 
Пары. Брайан/Брайан - 
Гуреши/Ройер

17.55, 02.40 Теннис АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2финала. 
Альмагро - Симон

00.15 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions» Грузия, 
Тбилиси

СПорт 2
06.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
ПСВ - Де Графсхап

08.00, 14.40 Экстра-футзал
08.25, 19.20 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Азовмаш - Локо-
мотив-Кубань

10.00, 18.45 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.35 Кубок мира по стрельбе 
из лука

11.05, 21.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Фи-
нал. Блэкпул - Вест Хєм

13.00, 00.45 Командный Чем-
пионат мира с фехтования. 
Украина, Киев. Женщины. 
Сабля. 3-е место. Финал

15.00, 23.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Гронинген - ПСВ

16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Летувос Ритас - Проком

02.25 Художественная гим-
настика. Кубок мира 2012. 
Киев, Украина

EurosporT
09.30 Автоспорт. 24, 23.40 

минуты Ле Мана. Журнал
10.00 Футбол. Евро-2012. Груп-

повой этап. Нидерланды 
- Дания

12.00 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Германия - 
Португалия

14.00 Новости Евро-2012
14.10 Теннис. Турнир ATP. 

Квинс (Великобритания). 
День 2

14.30 Теннис. Турнир ATP. 
Квинс (Великобритания). 
День 3

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
21.30 Избранное по средам. 

Журнал
21.35 Новости конного спорта
21.40 Гольф. USPGA. Турнир St 

jude Classic
22.40 Гольф. Европейский тур. 

Мужчины. Скандинавский 
Мастерс

23.10 Гольф. Европейский тур. 
Женщины. Slovak open

23.20 Гольф клуб. Новости 
гольфа

23.25 Яхт клуб. Новости парус-
ного спорта

23.30 Выбор месяца. Журнал
23.35 направление - гольф. 

Журнал
00.05 Футбол. Евро-2012. Груп-

повой этап. Польша - Россия
02.05 Футбол. Евро-2012. Груп-

повой этап. Греция - Чехия
04.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 Док.фильм «Претенден-

ты ЕВРО». Нидерланды
06.30, 14.55 Греция - Чехия. 

ЕВРО-2012
08.30 «Большой футбол». 

Премьера
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 17.25, 

18.00, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00 Польша - Россия. 
ЕВРО-2012

13.00 Док.фильм «Претенден-
ты ЕВРО». Германия

13.30 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Дания и 
Португалия

16.55 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Нидерланды - 
Германия

17.30, 18.05, 21.05, 21.20, 23.50 
«ЕВРОЖАРА»

18.50 LIVE. Дания - Португалия. 
ЕВРО-2012

21.35 LIVE. Нидерланды - Герма-
ния. ЕВРО-2012

00.05 Дания - Португалия. 
ЕВРО-2012

02.05 Док.сериал «Классика ЕВ-
РО». Италия - Югославия 1968 г

02.35 Нидерланды - Германия. 
ЕВРО-2012

04.30 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Испания - СССР 
1964 г

05.00 Док.фильм «Пункт 
назначения - Киев 2012». 
Ирландия и Италия

СПорт 1
06.00, 15.30, 05.30 Экстра-

футзал
06.25 Бадминтон. China 

Masters Super Series 2011 
Китай. 1/4 финала. Смешан-
ная пара

07.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Проком

09.15, 19.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
ПСВ - Де Графсхап

11.10 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. 1/2 финала. Женщи-
ны. Пары

12.10 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. 1/2 финала. Женщины

12.55, 21.20 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас 
- ЦСКА

14.35 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. 1/2 финала. Смешан-
ная пара

16.00, 05.50 Теннис АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2финала. 
Давыденко - Бэйкер

18.55, 05.05 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

23.00 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Первый день. LIVE

СПорт 2
06.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Гронинген - ПСВ

08.15 Международные со-
ревнования по велоспорту 
на шоссе «Base Horizon Park» 
посвященные Дню Киева

09.50, 19.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.30 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Летувос Ритас - Проком

12.25 Футбол. Англия. Лига 1. 
Финал Плей-офф. Хаддерс-
филд - Шеффилд Юнайтед

15.15, 00.55 Командный Чем-
пионат мира с фехтования. 
Украина, Киев. Мужчины. 
Шпага. 3-е место. Финал

17.30, 20.10 Экстра-футзал
17.55, 23.20 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Астана - Нижний 
Новгород

20.30 Кубок мира по стрельбе 
из лука

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Утрехт - АЗ

03.10 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Финал. Блэк-
пул - Вест Хєм

05.00 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Грузия, 
Тбилиси

EurosporT
09.30 Фитнес. Журнал
09.45 Конноспортивный 

журнал
10.00 Футбол. Евро-2012. 

Групповой этап. Ирландия - 
Хорватия

12.00 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Испания 
- Италия

14.00 Новости Евро-2012
14.10 Вместе в Лондон. Олим-

пийский журнал
14.30, 21.30 Теннис. Турнир ATP. 

Квинс (Великобритания). 
День 4

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
22.30 Автоспорт. 24 минуты Ле 

Мана. Журнал
23.00 Автоспорт. 24 часа Ле 

Мана. Квалификация
01.00 Футбол. Евро-2012. 

Групповой этап. Дания - 
Португалия

03.00 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 Док.фильм «Претенден-

ты ЕВРО». Италия
06.30, 14.55 Дания - Португалия. 

ЕВРО-2012
08.30 «Большой футбол». 

Премьера
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 17.25, 

18.00, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00 Нидерланды - Германия. 
ЕВРО-2012

13.00 Док.фильм «Претенден-
ты ЕВРО». Испания

13.30 Док.фильм «Пункт 
назначения - Киев 2012». 
Ирландия и Италия

16.55 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Испания - Франция 
2000 г

17.30, 18.05, 21.05, 21.20, 23.50 
«ЕВРОЖАРА»

18.50 LIVE. Италия - Хорватия. 
ЕВРО-2012

21.35 LIVE. Испания - Ирландия. 
ЕВРО-2012

00.05 Италия - Хорватия. 
ЕВРО-2012

02.05 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Франция - Греция 
2004 г. Премьера

02.35 Испания - Ирландия. 
ЕВРО-2012

04.30 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Англия - Румыния 
2000 г

05.00 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Украина 
и Франция

СПорт 1
08.30, 12.55, 18.05 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
09.05, 19.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Гронинген - ПСВ

11.00 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011 Китай. 1/2 
финала. Смешанная пара

11.55 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011 Китай. 1/2 
финала. Мужчины. Пары

13.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

14.05, 18.40 Экстра-футзал
14.30 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Азовмаш - Локомотив-
Кубань

16.20 Теннис АТР Open de Nice. 
Франция. Финал. Бэйкер - 
Альмагро

21.05 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions» Киев

23.00 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Второй день. LIVE

05.00 Бадминтон. China Masters 
Super Series 2011 Китай. 1/4 
финала. Смешанная пара

СПорт 2
06.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Утрехт - АЗ

07.50, 05.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана - Нижний 
Новгород

09.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

10.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.35 Экстра-футзал
10.55, 21.20 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Летувос Ритас - 
Азовмаш

12.40, 23.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
ПСВ - Фейенорд

14.30 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Первый день

01.00 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Киев. 
Первая часть

02.30 Футбол. Англия. Лига 1. 
Финал Плей-офф. Хаддерс-
филд - Шеффилд Юнайтед

EurosporT
09.30, 23.45 Конноспортивный 

журнал
09.45 Вот это да!!!
10.00 Футбол. Евро-2012. 

Групповой этап. Украина - 
Швеция

12.00 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Франция 
- Англия

14.00 Новости Евро-2012
14.10 Теннис. Турнир ATP. Квинс 

(Великобритания). День 4
14.30, 21.30 Теннис. Турнир ATP. 

Квинс (Великобритания). 1/4 
финала

21.00 Футбол. Еврошоу-2012
22.30 Теннис. Турнир WTA. Бир-

мингем (Великобритания). 
1/4 финала

23.15 Автоспорт. 24 минуты Ле 
Мана. Журнал

23.55 Технология чемпионов. 
Журнал

00.00 Футбол. Евро-2012. 
Групповой этап. Испания - 
Ирландия

02.00 Автоспорт. IRC. Ралли 
Сицилии (Италия). День 1

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00 Док.фильм «Претенден-

ты ЕВРО». Франция
06.30, 14.55 Италия - Хорватия. 

ЕВРО-2012
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 17.25, 

18.00, 21.15, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00 Испания - Ирландия. 
ЕВРО-2012

13.00 Док.фильм «Претенден-
ты ЕВРО». Украина

13.30 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Англия 
и Швеция

17.00, 17.30, 18.05, 21.05, 21.20, 
23.50 «ЕВРОЖАРА»

18.50 LIVE. Украина - Франция. 
ЕВРО-2012

21.35 LIVE. Швеция - Англия. 
ЕВРО-2012

00.05 Украина - Франция. 
ЕВРО-2012

02.05 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Нидерланды - Чехия 
2004 г

02.35 Швеция - Англия. 
ЕВРО-2012

04.30 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Португалия - Греция 
2004 г

05.00 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Россия 
и Польша

СПорт 1
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Летувос Ритас - ЦСКА
07.35, 16.40, 05.40 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
08.10 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Азовмаш - Локомотив-
Кубань

09.55, 22.35, 05.05 Экстра-
футзал

10.20, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Утрехт - АЗ

12.10 Теннис АТР Open de Nice. 
Франция. Финал. Бэйкер - 
Альмагро

13.50, 20.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Енисей - Азовмаш

15.30 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. 1/2 финала. Мужчины

17.15 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions» Киев

23.00 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Третий день. LIVE

СПорт 2
06.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
ПСВ - Фейенорд

08.40 Кубок мира по стрельбе 
из лука

09.10, 20.40 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.00, 19.05, 23.30 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Азовмаш 
- ЦСКА

11.40 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.15 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Второй день

21.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
АЗ - Херенвен

23.05 Экстра-футзал
01.05 Художественная гим-

настика. Кубок мира 2012. 
Киев, Украина

05.00 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Киев. 
Первая часть

EurosporT
09.30 Фитнес. Журнал
09.45 Вместе в Лондон. Олим-

пийский журнал
10.00 Автоспорт. 24 часа Ле 

Мана. Warm Up
11.00 Автоспорт. 24 часа Ле 

Мана. Гонка легенд
11.55 Путь спорта. Журнал
12.00 Футбол. Евро-2012. 

Групповой этап. Италия - 
Хорватия

14.00 Новости Евро-2012
14.10 Теннис. Турнир ATP. 

Квинс (Великобритания). 1/4 
финала

15.15 Автоспорт. 24, 23.30 
минуты Ле Мана. Журнал

15.45 Автоспорт. 24, 19.30, 
21.30, 00.00 часа Ле Мана

17.30 Теннис. Турнир ATP. 
Квинс (Великобритания). 1/2 
финала

21.00 Футбол. Еврошоу-2012

тК «ФутБол»
06.00 Док.фильм «Претенден-

ты ЕВРО». Греция
06.30, 14.55 Украина - Франция. 

ЕВРО-2012
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 19.25, 

20.00, 21.00, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00, 16.55 Швеция - Англия. 
ЕВРО-2012

13.00 Док.фильм «Претенден-
ты ЕВРО». Россия

13.30 Док.фильм «Пункт на-
значения - Киев 2012». Чехия 
и Греция

18.55 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Нидерланды - Россия 
2008 г

19.30, 20.15, 21.05, 23.50 «ЕВ-
РОЖАРА»

21.35 LIVE. Чехия - Польша. 
ЕВРО-2012

00.05 Греция - Россия. ЕВ-
РО-2012. Премьера

02.05 Док.фильм «Претенден-
ты ЕВРО». Нидерланды

02.35 Чехия - Польша. ЕВ-
РО-2012

04.30 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Дания - Германия 
1992 г

05.00 Док.фильм «Пункт 
назначения - Киев 2012». 
Нидерланды и Германия

СПорт 1
06.15 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. Енисей - Азовмаш
07.55 Теннис АТР Open de Nice. 

Франция. Финал. Бэйкер - 
Альмагро

09.35, 15.25 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.10, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
ПСВ - Фейенорд

12.15 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. 1/2 финала. Мужчины

13.25, 20.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас - 
Проком

16.00 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. Финал. Мужчины

17.10 Бадминтон. China 
Masters Super Series 2011 
Китай. Финал. Смешанная 
пара

17.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

18.30 Экстра-футзал
23.00 Гольф. Major Golf 

Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Четвертый день. LIVE

05.05 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions» Киев

СПорт 2
06.30 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
АЗ - Херенвен

08.15, 04.30 Командный Чем-
пионат мира с фехтования. 
Украина, Киев. Мужчины. 
Шпага. 3-е место. Финал

10.30, 19.15 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

11.00, 20.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - Ним-
бурк

12.40 Гольф. Major Golf 
Championships 2012. U.S. 
Open. США, Сан-Франциско. 
Третий день

19.45 Экстра-футзал
21.45 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
АЗ - Эраклес

23.35 Вечер бокса от «Elite 
Boxing Promotions». Киев. 
Первая часть

01.00 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Финал. Блэк-
пул - Вест Хєм

03.00 Командный Чемпионат 
мира с фехтования. Украина, 
Киев. Женщины. Сабля. 3-е 
место. Финал

EurosporT
09.30 Автоспорт. 24, 11.00 часа 

Ле Мана
10.30 Автоспорт. 24, 16.15 

минуты Ле Мана. Журнал
16.30 Теннис. Турнир ATP. Квинс 

(Великобритания). Финал
18.15 Новости Евро-2012
18.25 Теннис. Турнир WTA. Бир-

мингем (Великобритания). 
Финал

19.45 Вот это да!!!
20.40, 01.55 Лучшие моменты. 

Журнал
20.45 Мотоспортивный 

журнал
21.00 Футбол. Еврошоу-2012
21.30 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Канны 
(Франция)

22.45 Бокс. Международный 
турнир по версии IBF. 
Тяжёлая весовая категория. 
Константин Айрих (Герма-
ния) - Ондрей Пала (Чехия). 
Турция

23.55 Спортивный путь. 
Журнал

00.00 Футбол. Евро-2012. Груп-
повой этап. Чехия - Польша

02.00 Автоспорт. IRC. Ралли 
Сицилии (Италия). День 2

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 13.00 Док.фильм «Пре-

тенденты ЕВРО». Португалия
06.30, 14.55 Чехия - Польша. 

ЕВРО-2012
10.00, 10.30, 14.00, 14.30, 19.25, 

20.00, 21.00, 00.00 Футбол 
NEWS. LIVE

10.05, 10.35, 14.05, 14.35 «ЕВРО. 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

11.00, 16.55 Греция - Россия. 
ЕВРО-2012

13.30 Док.фильм «Пункт 
назначения - Киев 2012». 
Нидерланды и Германия

18.55 Док.фильм «Пункт назна-
чения - Киев 2012». Испания 
и Хорватия

19.30, 20.15, 21.05, 23.50 «ЕВ-
РОЖАРА»

21.35 LIVE. Португалия - Нидер-
ланды. ЕВРО-2012

00.05 Дания - Германия. ЕВ-
РО-2012. Премьера

02.05 Док.фильм «Претенден-
ты ЕВРО». Ирландия

02.35 Португалия - Нидерлан-
ды. ЕВРО-2012

04.30 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Испания - СССР 1964 г

05.00 Док.сериал «Классика 
ЕВРО». Италия - Югославия 
1968 г
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g кроссворд

 
По горизонтали:

3. Дисперсия. 10. Помол. 11. Касса. 12. Перо. 13. Пион. 15. Камелия. 16. Лисичка. 
17. Ребро. 19. Шквал. 21. Оксид. 24. Рана. 25. Подкладка. 26. Йога. 29. Кардамон. 30. Бут-
легер. 31. Одеколон. 33. Лепесток. 37. Курс. 39. Бижутерия. 41. Плод. 42. Отлив. 43. Егерь. 
45. Лейка. 47. Продажа. 49. Адамант. 50. Азия. 51. Цена. 52. Холоп. 53. Аллюр. 54. Атлан-
тида.

По вертикали: 
1. Топаз. 2. Копейка. 4. Идея. 5. Проверка. 6. Репортаж. 7. Идол. 8. Василий. 9. Осока. 
12. Пикап. 14. Нитка. 18. Трактовка. 19. Шнур. 20. Локомотив. 21. Окружение. 22. Долг. 
23. Баррикада. 27. Завод. 28. Аллея. 32. Евро. 34. Тюль. 35. Кулебяка. 36. Лейкоцит. 
38. Стадион. 39. Биржа. 40. Ягода. 41. Примула. 44. Аргон. 46. Индюк. 48. Азот. 49. Анод. 

По горизонтали:
3.  Расхождение световых лу-

чей разного цвета при прохожде-
нии сквозь преломляющую среду. 
10.  Измельчение материала меха-
ническим способом. 11.  Денежная 
наличность организации, учре-
ждения. 12.  Орудие для писания 
чернилами. 13.  Садовый декора-
тивный цветок. 15.  Южное вечно-
зелёное растение с крупными кра-
сивыми цветками. 16.  Съедобный 
пластинчатый гриб жёлтого цвета. 
17.  В геометрии: отрезок прямой, 
лежащий на пересечении двух гра-
ней многогранника. 19.  Сильное и 
резкое проявление чего-нибудь. 
21.  Соединение химического эле-
мента с кислородом. 24.  Откры-
тое повреждение в тканях тела. 
25. Материал, пришитый к изнанке 
одежды. 26. Учение и метод управ-
ления психикой и физиологией 
человека. 29.  Пряновкусовое ра-
стение. 30.  Подпольный торговец 
спиртным во время сухого закона 
в США. 31.  Парфюмерное изделие. 
33.  Часть цветка. 37.  Законченный 
цикл, весь объём специального 
обучения. 39.  Украшения из не-
драгоценных камней и металлов. 
41.  Зародыш детёныша у человека 
и млекопитающих. 42.  Периоди-
чески повторяющееся понижение 
уровня моря. 43.  В некоторых ар-
миях: солдат особых стрелковых 
полков. 45.  Садовый инвентарь. 
47. Торговля, товарооборот. 49. Ал-
маз. 50. Самая большая часть света. 
51.  То, чем окупается, возмещает-
ся что-нибудь. 52. В Древней Руси: 
человек, находящийся в зависимо-
сти, близкой к рабству. 53. Вид, ха-
рактер ходы, бега лошади. 54.  По 
сказаниям древних, остров, исчез-

нувший под водой вследствие зем-
летрясения.

По вертикали:
1.  Прозрачный драгоценный ка-

мень различной окраски. 2.  Сотая 
доля рубля. 4.  Мысленный образ 
чего-нибудь, понятие о чём-нибудь. 
5.  Контроль, испытание. 6.  Сообще-
ние о событиях дня, публикуемое в 
печати, передаваемое по радио, те-
левидению. 7.  Изображение боже-
ства или духа, служащее объектом 
религиозного поклонения. 8.  Муж-
ское имя. 9.  Многолетняя болотная 
трава. 12.  Тип кузова автомобиля. 
14. Тонко скрученная пряжа. 18. То или 
иное освещение чего-нибудь. 19. Кру-
чёная или плетёная тонкая верёвка. 
20.  Тяговое транспортное средство. 
21.  Полная изоляция группировки 
противника в целях уничтожения 
или пленения. 22.  Взятое взаймы. 
23.  Импровизированное укрепле-
ние. 27.  Промышленное предприя-
тие. 28.  Дорога с рядами деревьев, 
посаженными по обеим её сторонам. 
32.  Денежная единица Европейско-
го союза. 34. Тонкая сетчатая ткань. 
35.  Небольшой пирожок с начин-
кой. 36.  Клетка крови. 38.  Спор-
тивное сооружение с трибунами 
для зрителей и площадками для со-
стязаний. 39.  Форма организации 
оптовой торговли. 40.  Небольшой 
сочный плод кустарников, полуку-
старников, кустарничков и травяни-
стых растений. 41.  Небольшое мно-
голетнее декоративное растение 
с трубчатыми венчиками цветов. 
44.  Инертный газ, входящий в со-
став воздуха. 46.  Птица из отряда 
куриных. 48. Газ без цвета и запаха. 
49.  Положительный полюс гальва-
нического элемента.

Щоб ювіляру хоч рядком
Прилюдно передать привіти,
Дружи, земляче, з «Гірничком»,
Ми надрукуємо й у квітах,
Ми допоможем написать –
Хай адресат од щастя сяє,
Й по совісті за те узять,
Що сотня тисяч прочитає.

Відділ реклами «ЧГ».

У моей дочери, Рассо-
вицкой Анны, каверноз-

ная гемангиома – сосу-
дистая опухоль на правой 
щеке. Анютке 2 года 5 ме-
сяцев. Лечили в Украине 
методом склерозирова-
ния – кололи спирт в лицо. 
Сделали более 20 уколов 
за 7 месяцев. Было очень 
болезненно, а главное, 
безрезультатно. Опухоль 
продолжала расти. В мар-
те этого года Анютке была 
сделана операция в Герма-
нии. Спасибо всем, кто по-

могал нам в сборе денег на 
первую операцию. Резуль-
тат очень хороший – опу-
холь уменьшилась в 2 раза. 
В июне необходимо делать 
вторую операцию. Счет 
больница выставила на 6,5 
тысячи евро. Наша семья 

не в силах собрать такую 
сумму денег. Если операцию 
не сделать, опухоль опять 
начнет расти. Буду благодар-
на за каждую гривну. Очень 
наде юсь на вашу помощь!

Моб. телефон: 097-
2690363 (Марина) .

g SOS!

Помогите собрать деньги на операцию ребенку 

Реквизиты банка:
ПриватБанк
Номер счета: 29244825509100 (счет гривенный)
МФО: 305299                           ЕГРПОУ: 14360570
Номер карты: 4405885017973964
На имя Рассовицкой Марины Витальевны.

g До Дня міста

Фундатор форуму собаківни-
ків Сергій Костирєв повідомив 
про близько півтисячі учасни-
ків виставки – причому масш-
табність, авторитет та чіткість 
організації криворізького захо-
ду привабили їх набагато силь-
ніше, аніж пропозиції демон-

струвати своїх гавкотунчиків 
на широко розрекламованому 
тотожному заході в сусідньому 
обласному центрі – Кіровогра-
ді. «Червоною доріжкою» ви-
ставки продефілювали собачки 
і собацюри 65 порід.

Спілка ветеранів прикордон-

них військ відзначила внесок 
голови «Апорта» Богдана Не-
чипорука у військово-патріо-
тичне виховання молоді та за-
лучення громадян до гуманних 
методів дресирування і утри-
мання собак в умовах великого 
міста. Кінологи з виправної ко-
лонії, внутрішніх військ, МВС 
влаштували показові виступи 
службових собак.

Одночасно з «Локомотивом», 
на стадіоні шахти «Октябр-
ської» проходила виставка суто 
мисливських собак.

Тарас ЗаТульНИЙ. Фото автора.                                   

Вітаємо!

Протягом кількох років на неодмінного супутника 
Дня міста перетворюється Міжнародна кінологіч-
на виставка «кубок кривбасу», що проводиться 
клубом «апорт» на стадіоні «локомотив». Мінливе 
недільне небо не завадило шанувальникам чоти-
рилапих похизуватись ними один перед одним і 
широким загалом.

«Червона доріжка» для гавкотунчиків

Бехно Наталью Григорьевну

поздравляем с юбилеем!

Сегодня тебе исполнилось 60 лет.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

9 июня любимому внуку Герману 
исполняется 16 лет!

Поздравляем, любим, всегда ждем, целуем.
В твой день рожденья, в 16 лет,
Когда у слов свое значенье,
Ты, дорогой, прими от нас
Наилучшие наши пожеланья.

Большая родня Яцунов.

Маевскую Галину Валерьяновну

6 июня поздравляем с юбилеем – 

75-летием!
Ну где нам взять такую песню,
Найти достойные слова,
Чтоб от горячих поздравлений
Кружилась Ваша голова.
Чтоб в это день Вы помнили
Про то, чем жизнь была светла,
Про все счастливые минуты,
Про все удачные дела.

Вітаємо з 65-річчям  
Відмінника народної 

освіти України

Трофіменко  
Світлану Іванівну!
Талановитий вчитель, му-

дрий керівник, істинний лі-
дер та ініціатор, порядна, 
чарівна жінка, берегиня 
родинного затишку, більш 
ніж 30 років працювала на 
посадах директора школи, 
інспектора відділу освіти.

Хай на довгій життєвій до-
розі доля щедрою рукою 
дарує Вам добро, щастя 
і міцне здоров’я.

Колеги  
по райво Центрально-Міського  

району 1981-1991 рр.

g увага, розшук!
Довгинцівським РВ КМУ розшукується безвісти зниклий Литвин Сергій Григорович, 

27.12.1965 р.н., мешканець вул. Незалежності України, 19/101, який 22.05.2012 р. 
близько 7.00 пішов з дому й досі його місцезнаходження невідомо.

Його прикмети: на вигляд 45-50 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся пряме 
темно-русяве з сивиною, очі карі.

Був одягнений: темні штани, сіра синтетична футболка. Особливі прикмети: на лобі шрам 3 см, 
на правій руці між великим і вказівним пальцями татуювання у вигляді 5 крапок. Прохання до 
всіх громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження зниклого, повідомити на нашу 
адресу: вул. Леоніда Бородича, 5, Довгинцівський РВ КМУ, каб. №442 (група розшуку), або за теле-
фонами: 71-00-47, 71-11-42 або 102.

От мужа, дочерей и внуков.

Ученики и коллектив музыкальной школы № 1.
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Керуючись ст.80 Бюджетного кодексу України, підпунктом 23 пункту 1 статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання міського бюджету за І квартал 2012 року (додається):
 – за доходами з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів, у сумі  522 139,5 тис.грн.,  

з них за загальним фондом – 463 322,5 тис.грн., спеціальним фондом – 58 817,0 тис.грн.;

– за видатками з урахуванням сум, переданих бюджетам інших рівнів, у сумі  
485 614,8 тис.грн., з них за загальним фондом – 428 199,6 тис.грн., спеціальним фондом – 
57 415,2 тис.грн.;

– з повернення кредитів до спеціального фонду міського бюджету в сумі 10,9 тис.грн.
2. Відділам з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інформатизації 

виконкому міської ради (Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити оприлюднення рішення 
на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет та у Криво-
різькій міській комунальній газеті «Червоний гірник» у визначений чинним законодавством 
термін.

Міський голова Ю.Вілкул.
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Д О Х О Д И
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ всього, 1 334 760,8 1 334 760,8 0,0 0,0 1 334 760,8 1 334 760,8 0,0 0,0 292 947,2 297 186,3 297 186,3 0,0 0,0
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб (без фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємниць-
кою діяльністю) 791 340,3 791 340,3 0,0 0,0 791 340,3 791 340,3 0,0 0,0 164 555,7 166 569,7 166 569,7 0,0 0,0
фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -8,9 -8,9 0,0 0,0
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 4 001,0 4 001,0 0,0 0,0 4 001,0 4 001,0 0,0 0,0 2 975,3 3 340,2 3 340,2 0,0 0,0
збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,0 0,0
збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення 238,0 238,0 0,0 0,0 238,0 238,0 0,0 0,0 54,0 74,1 74,1 0,0 0,0
плата за землю  539 181,5 539 181,5 0,0 0,0 539 181,5 539 181,5 0,0 0,0 125 362,2 127 236,0 127 236,0 0,0 0,0
місцеві податки і збори 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -25,3 -25,3 0,0 0,0
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ всього, 22 365,0 22 365,0 0,0 0,0 22 365,0 22 365,0 0,0 0,0 4 662,0 4 859,0 4 859,0 0,0 0,0
у тому числі:
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету 44,0 44,0 0,0 0,0 44,0 44,0 0,0 0,0 4,8 39,9 39,9 0,0 0,0
плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 847,0 847,0 0,0 0,0 847,0 847,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 205,0 205,0 0,0 0,0 205,0 205,0 0,0 0,0 46,0 47,3 47,3 0,0 0,0
плата за утримання дітей у школах-інтернатах 80,0 80,0 0,0 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 21,0 19,7 19,7 0,0 0,0
надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що пере-
буває в комунальній власності  17 000,0 17 000,0 0,0 0,0 17 000,0 17 000,0 0,0 0,0 4 250,0 4 216,0 4 216,0 0,0 0,0
державне мито  3 736,0 3 736,0 0,0 0,0 3 736,0 3 736,0 0,0 0,0 277,1 277,1 277,1 0,0 0,0
інші надходження 453,0 453,0 0,0 0,0 453,0 453,0 0,0 0,0 63,1 259,0 259,0 0,0 0,0
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ усього, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 0,0 0,0
у тому числі:
кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною грома-
дою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4 15,4 0,0 0,0
УСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ власних та закріплених: 1 357 125,8 1 357 125,8 0,0 0,0 1 357 125,8 1 357 125,8 0,0 0,0 297 609,2 302 060,7 302 060,7 0,0 0,0
Кошти, що надходять за взаємними розрахунками між місцевими бюджетами 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -571,7 -571,7 0,0 0,0
Субвенції, дотації, одержані з державного та обласного  бюджетів 673 909,4 673 909,4 0,0 0,0 673 972,7 673 972,7 0,0 0,0 171 260,1 161 833,6 161 833,6 0,0 0,0
РАЗОМ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ: 2 031 035,3 2 031 035,3 0,0 0,0 2 031 098,5 2 031 098,5 0,0 0,0 468 869,3 463 322,5 463 322,5 0,0 0,0
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 0,0 44,0 0,0
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 440,5 0,0 440,5 0,0
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонар-
них, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 285,0 0,0 285,0 0,0 285,0 0,0 285,0 0,0 0,0 76,2 0,0 76,2 0,0
Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,0
Екологічний податок  29 500,0 0,0 29 500,0 0,0 29 500,0 0,0 29 500,0 0,0 0,0 11 508,4 0,0 11 508,4 0,0
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 88,3 0,0 88,3 0,0
Власні надходження бюджетних установ 44 885,4 0,0 44 885,4 0,0 48 333,4 0,0 48 333,4 0,0 0,0 14 195,4 0,0 14 195,4 0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 
та місцевими органами виконавчої влади 2 006,0 0,0 2 006,0 0,0 2 052,3 0,0 2 052,3 0,0 0,0 5 440,1 0,0 5 440,1 0,0
у т. ч. бюджет розвитку (без трансфертів): 42 729,0 0,0 42 729,0 42 729,0 42 729,0 0,0 42 729,0 42 729,0 0,0 13 360,7 0,0 13 360,7 13 360,7
кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комуналь-
ній власності 8 000,0 0,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 8 000,0 8 000,0 0,0 3 213,5 0,0 3 213,5 3 213,5
кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель дер-
жавної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебу-
вають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим)  3 100,0 0,0 3 100,0 3 100,0 3 100,0 0,0 3 100,0 3 100,0 0,0 48,4 0,0 48,4 48,4
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  500,0 0,0 500,0 500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
єдиний податок 31 129,0 0,0 31 129,0 31 129,0 31 129,0 0,0 31 129,0 31 129,0 0,0 10 098,9 0,0 10 098,9 10 098,9
Субвенції, одержані з державного та обласного  бюджетів 42 597,9 0,0 42 597,9 760,7 42 915,0 0,0 42 915,0 1 704,9 0,0 13 662,3 0,0 13 662,3 644,2
РАЗОМ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМ ФОНДОМ ДОХОДІВ: 163 403,3 0,0 163 403,3 43 489,7 167 214,8 0,0 167 214,8 44 433,9 0,0 58 817,0 0,0 58 817,0 14 005,0
УСЬОГО ДОХОДІВ: 2 194 438,6 2 031 035,3 163 403,3 43 489,7 2 198 313,3 2 031 098,5 167 214,8 44 433,9 468 869,3 522 139,5 463 322,5 58 817,0 14 005,0
В И Д А Т К И
Органи мiсцевого самоврядування 52 843,3 49 144,4 3 698,9 1 663,1 53 023,6 49 200,6 3 823,0 1 787,2 10 953,4 8 817,4 8 312,7 504,7 188,8
Освiта 938 549,1 891 827,4 46 721,7 8 984,0 944 503,2 891 921,5 52 581,7 10 785,6 237 757,5 191 249,9 175 951,2 15 298,7 3 308,0
Охорона здоров’я 150 198,6 143 508,6 6 690,0 6 540,0 154 589,3 143 686,5 10 902,8 10 724,7 22 705,2 23 875,0 19 662,3 4 212,7 4 184,7
Соцiальний захист та соціальне забезпечення всього, 156 147,1 154 533,5 1 613,6 458,5 156 206,2 154 574,4 1 631,8 458,5 42 086,5 35 585,7 35 355,9 229,8 20,7
у тому числі:
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (за-
гиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед 
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьків-
щиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є 
пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги 77 486,9 77 486,9 0,0 0,0 77 486,9 77 486,9 0,0 0,0 18 009,7 13 115,6 13 115,6 0,0 0,0
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту», особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих (заги-
блих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, 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 на придбання твердого палива та скрапленого газу 396,0 396,0 0,0 0,0 396,0 396,0 0,0 0,0 52,5 1,1 1,1 0,0 0,0
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 померлих (загиблих) 
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, ветеранам праці, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьків-
щиною, вдовам (вдівцям) 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 2 074,0 2 074,0 0,0 0,0 2 074,0 2 074,0 0,0 0,0 14,8 3,1 3,1 0,0 0,0
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам дер-
жавної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, 
ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ве-
теранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної 
охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років 
військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового 
і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, пенсіонерам з числа слідчих прокурату-
ри, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького 
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових 
обов’язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалі-
дами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали 
безвісти під час проходження військової служби, батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу органів і 
підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які загинули (помер-
ли), пропали безвісти або стали інвалідами при проходженні служби, суддям у відставці, на  житлово-комунальні послуги 5 847,4 5 847,4 0,0 0,0 5 847,4 5 847,4 0,0 0,0 1 401,5 1 206,7 1 206,7 0,0 0,0
Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної по-
жежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, 
ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кри-
мінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу 
податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до до-
сягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримі-
нально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв’язку з виконанням службових обов’язків, 
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

                                  

ЗВІТ  
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За даними управління Державної казначейської служби у м. Кривому Розі всього до бюдже-
ту міста, враховуючи міжбюджетні трансферти, за І квартал 2012 року надійшло доходів у сумі  
540 182,6 тис.грн., або 101,9 % від плану, в тому числі до загального фонду – 479 934,5 тис.
грн. (99,0 % від плану), спеціального фонду – 60 248,1 тис.грн. (132,5 %).

До міського бюджету надійшло доходів у сумі 522 139,5 тис.грн., з них: 
– до загального фонду – 463 322,5 тис.грн., або 98,8 % від плану 468 869,3 тис.грн., в тому 

числі податків, зборів і платежів – 302 060,7 тис.грн., що становить 101,5 % від плану; 
–  до спеціального фонду – 58 817,0 тис.грн., або 133,1 % від плану.
В І кварталі 2012 року до міського бюджету надійшли офіційні трансферти з бюджетів ви-

щих рівнів у сумі 175 495,9 тис.грн., що складає 33,6 % від загального обсягу надходжень.
Порівняно з відповідним періодом 2011 року надходження до міського бюджету збільшились 

на 71 006,9 тис.грн., або на 15,7 %.
Основу ресурсного забезпечення міського бюджету в І кварталі 2012 року складали податок 

на доходи фізичних осіб та плата за землю, питома вага яких у структурі податків, зборів і 
платежів загального фонду займає 97,3 %. По інших джерелах в сукупності надходження стано-
вили менше 3 %.

Виконання планових показників міського бюджету за І квартал 2012 року забезпечено 
майже по всіх джерелах доходів, в тому числі по найвагомішим: податку на доходи фізичних осіб 
– на 101,2 % від плану, платі за землю – на 101,5 %, податку на прибуток підприємств та фінансо-
вих установ комунальної власності – на 112,3 %.

Не виконано планові показники по двох джерелах міського бюджету: надходженнях від оренд-
ної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в ко-
мунальній власності – на 0,8 % від плану та платі за утримання дітей у школах-інтернатах – на 
6,3 %.

Більше половини надходжень в міському бюджеті складає податок на доходи фізичних 
осіб. У  І кварталі 2012 року при плані 164 555,7 тис.грн. фактичні надходження податку склали  
166 569,7 тис.грн., що на 2 014,0 тис.грн., або на 1,2 % більше від плану.

У порівнянні з відповідним періодом 2011 року в поточному році надходження податку зросли 
на 17 876,2 тис.грн., або на 12,0 % за рахунок збільшення середньої заробітної плати по місту, 
вжитих заходів з легалізації діяльності суб’єктів господарювання та детінізації заробітної пла-
ти (до міського бюджету спрямовано 95,4 тис.грн.), зростання надходжень податку з доходів, 
отриманих від продажу та надання в оренду рухомого і нерухомого майна, – на 20,5% (за І квар-
тал 2011 року – 2477,5 тис.грн., за І квартал 2012 року – 2984,5 тис.грн.).

Плати за землю в І кварталі 2012 року до міського бюджету надійшло 127 236,0 тис.грн., що 
на 1 873,8 тис.грн., або на 1,5 % більше від плану. Всього до бюджету міста (разом з районними 
бюджетами) надходження плати за землю склали 142 435,1 тис.грн., що у порівнянні з відповід-
ним періодом 2011 року більше на 38 316,0 тис.грн., або майже на 37 %.

Перевиконання планових показників у звітному періоді та збільшення надходжень проти ми-
нулорічних показників забезпечено в основному за рахунок зростання надходжень від ПАТ «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг» у зв’язку з переходом на оренду землі по окремих земельних ділянках.

Крім того, відбулося скорочення податкового боргу на 1,0 млн.грн. (на 01.01.2012 – 9,7 млн.
грн., на 01.04.2012 – 8,7 млн.грн.).

Надходження податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності склали 3 340,2 тис.грн., або 112,3 % від плану 2 975,3 тис.грн. Порівняно з відповідним 
періодом 2011 року надходження податку скоротились на 522,6 тис.грн. у зв’язку із зменшенням 
у поточному році розміру фінансової підтримки комунальним підприємствам на погашення іс-
нуючого боргу з цього податку.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що у комунальній власності, склали 4 216,0 тис.грн., або 99,2 % від плану 
4 250,0 тис.грн.

Порівняно з відповідним періодом 2011 року надходження зросли на 2058,5 тис.грн., або 
майже в 2 рази за рахунок переукладання договорів оренди на загальних підставах з орендаря-
ми, яким були надані пільги (приріст склав 558,8 тис.грн.), перерахування 50 відсотків отриманої 
орендної плати бюджетними установами до міського бюджету, яка раніше в повному обсязі за-
лишалась у їх розпорядженні (приріст склав 406,4 тис.грн.), збільшення відрахування орендної 
плати до міського бюджету з 30 до 50 відсотків комунальними підприємствами та комунальними 
підприємствами – балансоутримувачами комунального майна (приріст склав 1086,5 тис.грн.).

Станом на 01.04.2012 року обсяг боргу по податках, зборах, обов’язкових платежах до бюджету 
міста склав 12 427,7 тис.грн., що на 523,1 тис.грн., або на 4,5% більше ніж на початок року. У струк-
турі боргу найбільш питому вагу займають плата за землю – 8 776,3 тис.грн. (70,6 %) та податок 
на доходи фізичних осіб – 3067,8 тис.грн. (24,7 %).

Видатки та кредитування міського бюджету за І квартал 2012 року склали 485 603,9 
тис.грн, у тому числі:

– по загальному фонду – 428 199,6 тис.грн, з них за рахунок:
• власних доходів міського бюджету 267 532,5 тис.грн.;
• дотації та субвенцій з державного і обласного бюджетів – 160 667,1 тис.грн.;
 – по спеціальному фонду – 57  404,3 тис.грн., з них за рахунок субвенцій з обласного 

бюджету – 7 226,8 тис.грн. У складі спеціального фонду обсяг видатків бюджету розвитку склав 
24 331,9 тис.грн.

Враховуючи надходження доходів міського бюджету, фінансування головних розпорядників 
коштів у звітному періоді проводилось відповідно до розпису міського бюджету за видатками з 
урахуванням наданих головними розпорядниками коштів пропозицій.

87,9 відсотків коштів загального фонду, або 376  253,7 тис.грн. направлено на ви-
рішення питань соціальної спрямованості, зокрема на:

• оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери – 140 449,2 тис.грн.;
• медикаменти – 2 529,2 тис.грн.;
• придбання продуктів харчування – 12 906,0 тис.грн.;
 • оплату енергоносіїв і комунальних послуг – 68 195,1 тис.грн, у тому числі бюджетної сфери – 

59 261,4 тис.грн, які забезпечили у повному обсязі оплату поточних рахунків;
• дотацію вирівнювання районним у місті бюджетам – 21 026,3 тис.грн.;

Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опі-
кунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,  на житлово-комунальні послуги 4 028,3 4 028,3 0,0 0,0 4 028,3 4 028,3 0,0 0,0 957,1 792,3 792,3 0,0 0,0
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опі-
кунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,  на придбання твердого палива 13,0 13,0 0,0 0,0 13,0 13,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та опікунам (на час 
опікунства) дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою 52,6 52,6 0,0 0,0 52,6 52,6 0,0 0,0 9,7 1,6 1,6 0,0 0,0
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку 4 445,0 4 445,0 0,0 0,0 4 445,0 4 445,0 0,0 0,0 1 109,3 902,4 902,4 0,0 0,0
Пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги 3 678,9 3 678,9 0,0 0,0 3 678,9 3 678,9 0,0 0,0 884,7 679,9 679,9 0,0 0,0
Пільги багатодітним сім’ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 32,8 32,8 0,0 0,0 32,8 32,8 0,0 0,0 5,4 0,1 0,1 0,0 0,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 36 675,8 36 675,8 0,0 0,0 36 675,8 36 675,8 0,0 0,0 15 320,3 14 658,9 14 658,9 0,0 0,0
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 261,4 261,4 0,0 0,0 261,4 261,4 0,0 0,0 41,4 5,4 5,4 0,0 0,0
Iншi  видатки на соціальний захист населення 3 623,4 3 373,4 250,0 250,0 3 623,4 3 373,4 250,0 250,0 547,1 567,8 547,1 20,7 20,7
Компенсація особам, які згідно із статтями 43 та 48 Гірничого закону України мають право на безоплатне отримання вугілля 
на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають центральне опалення 18,0 18,0 0,0 0,0 18,0 18,0 0,0 0,0 3,6 3,5 3,5 0,0 0,0
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах 7 895,5 7 687,0 208,5 208,5 7 921,7 7 695,4 226,3 208,5 1 607,1 1 567,1 1 549,3 17,8 0,0
Інші програми соціального захисту дітей 177,5 177,5 0,0 0,0 191,4 191,4 0,0 0,0 23,2 23,2 23,2 0,0 0,0
Утримання центрів соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді 1 295,9 1 295,9 0,0 0,0 1 296,7 1 296,7 0,0 0,0 304,0 254,2 254,2 0,0 0,0
Програми і заходи центрів соціальних служб для  сім’ї, дітей та молоді 105,2 105,2 0,0 0,0 105,5 105,5 0,0 0,0 28,8 21,7 21,7 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді 122,5 122,5 0,0 0,0 132,5 132,5 0,0 0,0 18,5 18,5 18,5 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків 16,2 16,2 0,0 0,0 16,2 16,2 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 0,0 0,0
Інші видатки 177,3 177,3 0,0 0,0 177,3 177,3 0,0 0,0 53,2 53,2 53,2 0,0 0,0
Соціальні програми і заходи державних органів у справах сім’ї 70,4 70,4 0,0 0,0 77,9 77,9 0,0 0,0 11,5 11,5 11,5 0,0 0,0
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздо-
ровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 17,5 17,5 0,0 0,0 17,5 17,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 100,3 100,3 0,0 0,0 100,3 100,3 0,0 0,0 20,6 20,6 20,6 0,0 0,0
Фінансова пітримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 849,0 849,0 0,0 0,0 849,0 849,0 0,0 0,0 170,9 170,9 170,9 0,0 0,0
Інші установи та заклади 6 685,6 5 530,5 1 155,1 0,0 6 686,0 5 530,5 1 155,5 0,0 1 486,0 1 503,4 1 312,1 191,3 0,0
Житлово-комунальне господарство всього, 77 545,0 67 695,0 9 850,0 9 850,0 95 168,6 76 780,1 18 388,5 18 388,5 22 222,5 22 329,4 18 892,0 3 437,4 3 437,4
      у тому числі:  
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 3 500,0 0,0 3 500,0 3 500,0 3 620,1 0,0 3 620,1 3 620,1 0,0 144,1 0,0 144,1 144,1
Капітальний ремонт житлового фонду  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 5 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0 5 393,0 0,0 5 393,0 5 393,0 0,0 402,6 0,0 402,6 402,6
Теплові мережі 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 3 105,6 2 820,0 285,6 285,6 2 820,0 3 105,6 2 820,0 285,6 285,6
Благоустрiй мiст, сіл, селищ 64 335,0 62 985,0 1 350,0 1 350,0 76 447,0 69 703,6 6 743,4 6 743,4 17 034,2 14 043,4 13 784,7 258,7 258,7
Видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії 0,0 0,0 0,0 0,0 2 346,4 0,0 2 346,4 2 346,4 0,0 2 346,4 0,0 2 346,4 2 346,4
Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання, інші підприємства, установи та організації житлово-
комунального господарства 2 160,0 2 160,0 0,0 0,0 4 206,5 4 206,5 0,0 0,0 2 318,3 2 287,3 2 287,3 0,0 0,0
Культура і мистецтво 85 446,8 78 140,0 7 306,8 3 500,0 86 970,2 78 367,4 8 602,8 4 246,9 20 176,4 17 329,5 15 811,3 1 518,2 752,4
Засоби масової iнформації всього, 4 400,0 4 400,0 0,0 0,0 4 400,0 4 400,0 0,0 0,0 903,4 664,5 664,5 0,0 0,0
      у тому числі:
Телебачення і радіомовлення 3 707,1 3 707,1 0,0 0,0 3 707,1 3 707,1 0,0 0,0 853,7 624,2 624,2 0,0 0,0
Періодичні видання (газети та журнали) 692,9 692,9 0,0 0,0 692,9 692,9 0,0 0,0 49,7 40,3 40,3 0,0 0,0
Фiзична культура i спорт 344,4 344,4 0,0 0,0 358,2 358,2 0,0 0,0 112,0 95,9 95,9 0,0 0,0
Будiвництво всього, 49 331,0 11 417,0 37 914,0 37 914,0 60 572,3 12 500,4 48 071,9 48 071,9 2 583,4 14 837,6 2 583,4 12 254,2 12 254,2
      у тому числі:
  Капітальні вкладення 37 914,0 0,0 37 914,0 37 914,0 48 071,9 0,0 48 071,9 48 071,9 0,0 12 254,2 0,0 12 254,2 12 254,2
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 10 958,8 10 958,8 0,0 0,0 12 042,2 12 042,2 0,0 0,0 2 583,4 2 583,4 2 583,4 0,0 0,0
Операційні видатки – паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури 458,2 458,2 0,0 0,0 458,2 458,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Землеустрій 108,0 108,0 0,0 0,0 1 251,1 118,1 1 133,0 20,0 20,1 310,0 10,1 299,9 0,0
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика всього, 183 731,5 140 294,3 43 437,2 2 715,0 178 872,2 140 294,3 38 577,9 2 715,0 33 760,4 32 597,9 30 247,5 2 350,4 0,0
      у тому числі:
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту 90,0 90,0 0,0 0,0 90,0 90,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 2 043,0 2 043,0 0,0 0,0 2 043,0 2 043,0 0,0 0,0 340,5 337,7 337,7 0,0 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян 35 353,3 35 353,3 0,0 0,0 35 353,3 35 353,3 0,0 0,0 7 734,7 4 852,6 4 852,6 0,0 0,0
Інші заходи у сфері електротранспорту 99 285,6 96 785,6 2 500,0 2 500,0 99 285,6 96 785,6 2 500,0 2 500,0 24 290,0 23 674,5 23 674,5 0,0 0,0
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг 40 722,2 0,0 40 722,2 0,0 35 862,9 0,0 35 862,9 0,0 0,0 2 350,4 0,0 2 350,4 0,0
Національна програма інформатизації 1 036,4 821,4 215,0 215,0 1 036,4 821,4 215,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій 5 201,0 5 201,0 0,0 0,0 5 201,0 5 201,0 0,0 0,0 1 382,7 1 382,7 1 382,7 0,0 0,0
Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 845,1 229,7 615,4 615,4 1 237,4 515,4 722,0 722,0 160,6 160,6 160,6 0,0 0,0
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 1 178,0 1 178,0 0,0 0,0 1 178,0 1 178,0 0,0 0,0 273,2 212,3 212,3 0,0 0,0
Цільові фонди всього, 34 306,0 0,0 34 306,0 0,0 49 879,9 0,0 49 879,9 0,0 0,0 17 123,5 0,0 17 123,5 0,0
      у тому числі:  
Фонд охорони навколишнього природного середовища 32 300,0 0,0 32 300,0 0,0 43 620,5 0,0 43 620,5 0,0 0,0 15 825,4 0,0 15 825,4 0,0
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими 
органами виконавчої влади 2 006,0 0,0 2 006,0 0,0 6 259,4 0,0 6 259,4 0,0 0,0 1 298,1 0,0 1 298,1 0,0
Видатки, не вiднесенi до основних груп, усього, 458 896,8 458 744,6 152,2 152,2 471 112,2 467 983,4 3 128,8 337,9 120 278,3 120 425,6 120 239,9 185,7 185,7
      у тому числі:
Резервний фонд 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного 
значення) бюджетів 75 546,3 75 546,3 0,0 0,0 75 546,3 75 546,3 0,0 0,0 21 026,3 21 026,3 21 026,3 0,0 0,0
Субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного 
користування 0,0 0,0 0,0 0,0 9 365,1 9 179,4 185,7 185,7 4 679,4 4 865,1 4 679,4 185,7 185,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інва-
лідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 371 291,0 371 291,0 0,0 0,0 371 291,0 371 291,0 0,0 0,0 93 095,4 93 095,4 93 095,4 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодав-
ством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів 
та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопро-
тезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового 
палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 538,9 538,9 0,0 0,0 538,9 538,9 0,0 0,0 63,8 33,8 33,8 0,0 0,0
Інші видатки 1 078,6 961,6 117,0 117,0 0,0 966,1 117,0 117,0 209,2 207,4 207,4 0,0 0,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання со-
ціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» 2 073,4 2 073,4 0,0 0,0 2 073,4 2 073,4 0,0 0,0 626,0 626,0 626,0 0,0 0,0
Інші субвенції 2 331,7 2 296,5 35,2 35,2 5 177,5 2 351,4 2 826,1 35,2 578,2 571,6 571,6 0,0 0,0
Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла 36,9 36,9 0,0 0,0 36,9 36,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ: 2 193 870,7 2 001 564,9 192 305,8 72 392,2 2 259 322,4 2 021 878,3 237 444,1 98 258,2 513 992,9 485 614,8 428 199,6 57 415,2 24 331,9
Надання пільгового довгострокового кредиту громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 614,4 567,8 46,6 0,0 614,4 567,8 46,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Повернення коштів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла -46,6 0,0 -46,6 0,0 -46,6 0,0 -46,6 0,0 0,0 -10,9 0,0 -10,9 0,0
РАЗОМ ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ: 2 194 438,5 2 002 132,7 192 305,8 72 392,2 2 259 890,2 2 022 446,1 237 444,1 98 258,2 513 992,9 485 603,9 428 199,6 57 404,3 24 331,9

Публічна інформація
(Продовження. Початок на 22 стор.)

Інформація щодо виконання міського бюджету за І квартал 2012 року

(Закінчення на 24 стор.)
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• трансферти населенню – 125 896,9 тис.грн., з них на пільги, житлові субсидії, виплату різних 
видів допомоги сім’ям з дітьми за рахунок субвенцій з державного бюджету – 125 125,7 тис.грн.;

• субвенція обласному бюджету на погашення кредиторської заборгованості по установах охо-
рони здоров’я, які передані з 01.01.2012 на фінансування до обласного бюджету – 4 679,4 тис.грн.

На фінансування бюджетних установ та соціальний захист населення направлено 222 269,4 
тис.грн., що становить 83,1% у видатках загального фонду міського бюджету (без врахування 
субвенцій з інших бюджетів на соціальний захист населення у сумі 32 919,9 тис.грн.), зокрема на осві-
ту – 175 951,2 тис.грн.; охорону здоров’я – 19 662,3 тис.грн.; культуру і мистецтво – 15 811,3 тис.грн.

За рахунок залишків коштів, що склалися на 01.01.2012 на рахунках міського бюджету по-
вністю погашено кредиторську заборгованість, що виникла на початок поточного року (через 
не проходження платежів в органах держказначейства) у сумі 31 870,5 тис.грн., у тому числі по 
загальному фонду – 4 800,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 27 070,0 тис.грн.

На виконання міської програми соціального захисту окремих категорій мешканців 
міста з міського бюджету виділено 2 241,0 тис.грн. Ці кошти спрямовано на:

• надання матеріальної допомоги на загальну суму 161,8 тис.грн.;
• надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг сім’ям військовослужбовців, загиблих 

в Афганістані, внаслідок катастрофи вертольота МІ-8Т, субмарини «Курськ», та громадянам міста, 
яким присвоєно звання «Почесний громадянин м. Кривого Рогу» на загальну суму 20,6 тис.грн.;

• перевезення, згідно з замовленням громадських організацій, інвалідів та інших громадян – 
3,3 тис.грн. та касове обслуговування – 1,0 тис.грн.;

• фінансової підтримки міській організації ветеранів – 170,9 тис.грн.;
•  на утримання 2-х будинків милосердя, діяльність якого направлена на створення належних 

умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги гро-
мадянам похилого віку, видатки склали 1 503,4 тис.грн.

На заходи з молодіжної політики направлено 385,3 тис.грн., які спрямовано на утри-
мання міського центру соціальних служб для молоді у сумі 254,2 тис.грн., благодійні та профілак-
тичні акції, заходи, спрямовані на виконання молодіжної політики в місті – 227,7 тис.грн.; виплату 
іменних стипендій ім. Г.І.Гутовського та ім. О.М.Поля обдарованій студентській молоді в сумі 53,2 тис.грн.

На міську програму підтримки багатодітних сімей та дітей пільгових категорій 
направлено 70,8 тис.грн., у тому числі на проведення експертизи капітальних ремонтів у 3-х 
квартирах дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів бюджету 
розвитку спеціального фонду – 20,7 тис.грн.

На виконання програми розвитку фізичної культури і спорту в місті виділено 95,9 тис.
грн., які направлені на проведення спортивних заходів, зборів і змагань, надання фінансової під-
тримки фізкультурно-спортивному клубу інвалідів «Олімп» та громадським спортивним школам 
на забезпечення участі збірних команд і ведучих спортсменів у змаганнях.

За І квартал 2012 року на утримання житлово-комунального господарства із загального та спеці-
ального фондів міського бюджету спрямовано 22 329,4 тис.грн., за рахунок яких здійснено видатки на:

– благоустрій міста на суму 13 784,7 тис. грн., з них на:
• утримання і поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів; 

оплату електроенергії для зовнішнього освітлення міста; державну повірку та технічну перевірку 
електролічильників – 2 973,9 тис.грн.,

• утримання, поточний ремонт, розмітка шляхів, проведення робіт з поточного ремонту мос-
тів, шляхопроводів та дорожніх знаків – 9 100,3 тис.грн.;

• утримання кладовищ – 753,7 тис.грн.;
• поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою та інші видатки – 428,6 тис.грн.;
• санітарну очистку міста – 102,6 тис.грн. (на відлов бродячих тварин);
• озеленення міста – 262,7 тис.грн.;
• утримання дренажних насосних станцій – 162,9 тис.грн.;
– поховання самотніх, невідомих та громадян, від поховання яких відмовилися родичі, осіб 

без певного місця проживання, та на перевезення тіл померлих до судмедекспертизи – 839,8 
тис.грн. (у тому числі кредиторська заборгованість на 01.01.2012 – 267,0 тис.грн.);

– фінансову підтримку КП «Ритуал» на погашення заборгованості із заробітної плати направ-
лено 1 447,5 тис.грн.;

– для сплати податку на прибуток КПТМ «Криворіжтепломережа» надано фінансову підтримку 
в сумі 2 500,0 тис. грн.;

– погашено кредиторську заборгованість, що склалася станом на 01.01.2012 за виконані робо-
ти з розробки оптимізованої схеми теплопостачання міста – 320,0 тис.грн.;

– заміну ліфтів та експертне обстеження – 144,1 тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської 
заборгованості 120,1 тис.грн.),

– роботи з експертизи проектів для проведення капітального ремонту конструктивних еле-
ментів будинків ОСББ – 402,6 тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості 393,0 
тис.грн.);

– погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи у 2011 році з капітального ремонту 
теплової ізоляції наземних трубопроводів  КПТМ «Криворіжтепломережа» – 285,6 тис.грн., 

– роботи з капітального ремонту об’єктів благоустрою 258,7 тис.грн., з них 127,4 тис.грн. – 
погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з капітального ремонту мереж зо-
внішнього освітлення;

– погашення кредиторської заборгованості за придбані лічильники для КПТМ «Криворіжте-
пломережа» у 2011 році – 2 346,4 тис.грн.

На виконання Програми поліпшення роботи комунальних підприємств міського 
електротранспорту, для стабілізації фінансового становища та оплату праці працівникам цих 
установ надана фінансова підтримка на суму 23 674,5 тис.грн.

На виконання Програми фінансової підтримки та розвитку КП «Міжнародний аеро-
порт Кривий Ріг» надано фінансову підтримку у сумі 1 382,7 тис.грн., які направлено на за-
робітну плату працівникам підприємства та погашення заборгованості за електроенергію.

На виконання Програми утримання житлово-комунального господарства міста за 
рахунок надходжень до територіального дорожнього фонду (спеціальний фонд) видатки склали  
2 350,4 тис.грн., які направлено на погашення кредиторської заборгованості з поточного ремон-
ту доріг – 1 421,8 тис.грн., капітальний ремонт дороги по вул. Кремлівській – 928,6 тис.грн.

По галузі «Будівництво» видатки склали 14 837,6 тис.грн., у тому числі за рахунок кошів:
– загального фонду на виконання Програми містобудівної діяльності та створення 

геоінформаційної електронної містобудівної кадастрової системи м. Кривий Ріг на 
2004-2013 рр. на розробку топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення 
топографічних планів масштабу М 1:2000 і М 1:5000 у цифровому і графічному вигляді для про-
довження робіт над генеральним планом міста відповідно до календарного плану спрямовано 
2 583,4 тис.грн., (у т.ч. погашення кредиторської заборгованості – 1 023,4 тис.грн.).

 – бюджету розвитку спеціального фонду – 12 254,2 тис.грн. (в т.ч. погашення креди-
торської заборгованості у сумі 11 313,9 тис.грн.), які направлено на об’єкти будівництва 
та реконструкції, відповідно до Програми соціально-економічного розвитку міста, а 
саме на газифікацію селищ Терноватий Кут, Горького (ІІ черга), вулиць Тернівського району – 
1 067,5 тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості – 687,7 тис.грн.); рекон-
струкцію будівлі гуртожитку під житловий будинок по вул.Кустанайській,6 – 4 953,5 тис.грн. 
(погашення кредиторської заборгованості); реконструкцію будівлі по вул. Туполєва під жит-
ловий будинок – 243,8 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості); реконструкцію 
парків ім. Ю.Гагаріна, «Героїв», скверу монумента «Перемога», проспекту К.Маркса – 1 449,5 
тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості – 1446,7 тис.грн.); реконструк-
цію будівель театру драми та музичної комедії ім. Т.Шевченка та першого поверху будівлі 
загальноосвітньої школи №18 – 718,7 тис.грн. (в тому числі на погашення кредиторської за-
боргованості –491,4 тис.грн.); будівництво котелень та теплових мереж, інженерних мереж 
до сучасної спортивної споруди зі штучним льодом, реконструкцію котелень, модернізацію 
систем опалення з упровадженням технології теплоакумуляційного обігріву та гарячого во-
допостачання – 2 412,2 тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості – 2 189,0 
тис.грн.); реконструкцію трамвайних колій в районі станції ШТ «Кільцева» –242,6 тис.грн. (в т.ч. 
на погашення кредиторської заборгованості – 218,9 тис.грн.); розширення кладовищ «Західне» 
(V черга), «Центральне» (ІІ черга), в районі Північного ГЗК – 10,3 тис.грн. (в т.ч. на погашення кре-
диторської заборгованості – 7,3 тис.грн.); розробку проектно-кошторисної документації – 197,8 
тис.грн. (в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості – 117,3 тис.грн.); реконструкцію сис-

тем опалення з установкою приладів обліку та регулювання теплової енергії в житловому фонді 
– 196,0 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості); оновлення (реконструкція з модерні-
зацією) трамвайного парку вагонів – 762,3 тис.грн. (погашення кредиторської заборгованості, у 
тому числі за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету 644,2 тис.грн.)

На виконання Програми розвитку земельних відносин виділено 310,1 тис.грн., 
за рахунок цих коштів погашено кредиторську заборгованість у сумі 83,9 тис.грн. за виконані 
роботи з інвентаризації землі парку Ювілейний та скверу монумента «Перемога» і проведення 
інвентаризації земель рекреаційного призначення; та спрямовано на проведення грошової оцінки 
земель 5 населених пунктів 226,1 тис.грн.

Протягом звітного періоду з міського бюджету на заходи з організації рятування на воді 
виділено 212,3 тис.грн.

На виконання Програми розвитку підприємництва в місті направлено 10,7 тис.грн. (з 
них на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 – 2,3 тис.грн.), Програми 
розвитку місцевого самоврядування у місті – 203,9 тис.грн., Програми захисту прав 
споживачів становить 10,0 тис.грн.

На виконання Програми розвитку та безпеки дорожнього руху у місті за рахунок коштів 
загального фонду надана фінансова підтримка КП «Криворіжавтотранс» у сумі 140,0 тис.грн. для 
виплати заробітної плати та погашення заборгованості з податку на землю.

За рахунок залишку коштів на початок року цільового фонду від сплати відновної вартості 
зелених насаджень, що видаляються, проведено роботи по озелененню території міста на 
суму 456,7 тис.грн.

За рахунок залишку коштів цільового фонду від плати за тимчасове використання місць 
розташування об’єктів зовнішньої реклами – 237,8 тис.грн. погашено кредиторську за-
боргованість, що склалася на початок року по видатках на виготовлення плакатів, демонтаж 
рекламних конструкцій, надання експортних висновків (184,1 тис.грн.) та придбання зупиночних 
павільйонів (53,7 тис.грн.)

За рахунок залишку коштів цільового фонду на розвиток, обслуговування, будівництво, 
розширення, ремонт, утримання об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
міста, виконання місцевих програм, затверджених міською радою 603,6 тис.грн., які спрямо-
вано на погашення заборгованості, що склалася на початок року по видатках на штучне по-
криття «Квіткового годинника», придбання гірлянд, поточний ремонт шляхово-мостового 
господарства; за виготовлення проектно-кошторисної документації капремонту асфальтного 
покриття у школі №4; придбання квітів, букетів та корзин з квітами на відзначення ювілейних 
та знаменних дат.

 На виконання природоохоронних заходів видатки склали 15 825,4 тис.грн., у тому числі 
за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету – 6 582,6 тис.грн., які направлені на погашення 
кредиторської заборгованості. Кошти спрямовано на розширення та реконструкцію об’єктів 
для очистки стічних вод та будівництво каналізаційних мереж; запобігання та ліквідацію наслідків 
шкідливої дії води; проведення заходів щодо озеленення міста.

За І квартал 2012 рік використано міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів на загальну 
суму 167  893,9 тис.грн, за рахунок яких проведено видатки на пільги та субсидії; допомоги 
сім’ям з дітьми; утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих 
будинках сімейного типу; будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг кому-
нальної власності; утримання 3 притулків для неповнолітніх та центру соціально-психологічної 
реабілітації; погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2012 за ви-
конані роботи у 2011 році з оновлення (реконструкції, модернізації) трамвайного парку вагонів; 
природоохоронні заходи.

Крім того, з міського бюджету протягом звітного періоду надано субвенції обласному 
бюджету у сумі 4 895,1 тис.грн., з них на:

 – створення та поповнення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних 
ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків – 30,0 тис.грн.;

 – утримання медичних об’єктів спільного користування (вторинної допомоги) у зв’язку з 
реформуванням галузі «Охорона здоров’я» – 4 865,1 тис.грн., з них на погашення заборгованості, 
яка виникла на початок року, у сумі 365,1 тис.грн.  

Публічна інформація
(Закінчення. Початок на 22-23 стор.)

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

№
з/п

Балансоутри-
мувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезнахо-
дження

За-
гальна 
площа, 

м2

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Макси-
мально 

можливий 
строк 

оренди

Мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул.Глинки,12 Б 46,35 41934,0 Станом на 
27.04.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення творчої майстер-
ні художника

2 УКВМ Нежиле приміщення в підвалі 
окремо розташованої нежилої 
будівлі

Вул.Жовтнева,12 В 239,7 386954,0
Станом на 10.05.2012

2 роки 
 11 місяців

Розміщення кафе

3 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового 
будинку

Прт Карла Маркса,16 9,3 24730,0
Станом на 26.04.2012

1 рік Розміщення складу, за умови 
отримання згоди всіх спів-
власників житлового будинку

4 УБЖП Окреме індивідуально ви-
значене майно транспортні 
засоби –
бульдозер Б10М.0111-1Е
навантажувач Т-156Б
навантажувач Т-156Б

Вул.Іллічівська,2 Г 3 од. Станом на 08.05.2012

333640,54
154838,0
146634,0

1 рік Для виробничих потреб спеці-
алізованого підприємства

5 УКВМ Нежиле приміщення на 4 по-
версі окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул.ХХІІ 
Партз’їзду,41, 

прим.41

22,67 29415,0
Станом на 25.04.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення офісу

6 УБЖП Окреме індивідуально ви-
значене майно транспортний 
засіб –
сміттєвоз КО-427-32

Вул.Іллічівська,2 Г 1 од. 414898,56
Станом на 08.05.2012

1 рік Для виробничих потреб спеці-
алізованого підприємства

7 УКВМ Нежиле приміщення на 3 по-
версі окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул.ХХІІ Партз’їзду,
41/3, прим.24

210,61 273290,0 Станом на 
25.04.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення офісу

8 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового 
будинку

Військове містеч-
ко33, буд.14

86,75 50299,0
Станом на 27.02.2012

2 роки 11 
місяців

Розміщення службового при-
міщення комунального жит-
лового підприємства

9 УБЖП Нежиле приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої 
нежилої будівлі

Б-р Кірова,
2 а

37,1 23951,0
Станом на 27.02.2012

2 роки 
 11 місяців

Розміщення службового при-
міщення комунального жит-
лового підприємства

10 УБЖП Окремо розташована нежила 
одноповерхова будівля

Вул. Більшовиць-
ка,16

81,5 45688,0
Станом на 15.05.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення складу

11 УКВМ Нежиле приміщення на 2 по-
версі окремо розташованої 
нежилої будівлі

Пр-т Південний,1 15,44 17795,0
Станом на 26.12.2011

2 роки  
11 місяців

Розміщення офісу громад-
ської організації

12 УБЖП Нежиле приміщення, вбудо-
ване у 1 поверх житлового 
будинку

Вул. Надії,15, 
прим.11

106,4 59676,0  
Станом на 18.04.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення фірмового ма-
газину вітчизняного товаро-
виробника, який не виробляє 
товари підакцизної групи

13 УБЖП Нежиле приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул. Недєліна,49а 52,2 52676,0
Станом на 16.05.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення офісу

14 Відділ освіти 
виконкому Тер-
нівської район-
ної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул. Косигіна,29 95,4 85693,0
Станом на 26.04.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення торгівлі непро-
довольчими товарами, пе-
рукарні

15 УКВМ Нежиле приміщення на 2 по-
версі окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул. Адмірала 
Головка,40

111,2 99379,0
Станом на 11.05.2012

2 роки 
 11 місяців

Розміщення службового при-
міщення товариства

16 УБЖП Нежиле приміщення на 1,2 по-
верхах окремо розташованої 
нежилої будівлі

Вул. Доватора,28 507,2 435412,0
Станом на 11.05.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення офісу

17 Виконком Тер-
нівської район-
ної у місті ради

Окремо розташована нежила 
одноповерхова будівля

Вул. Квіткова,3 163,4 85162,0
Станом на 07.05.2012

2 роки 
 11 місяців

Розміщення торгівлі продо-
вольчими товарами, крім 
товарів підакцизної групи та 
непродовольчими товарами

18 УБЖП Нежиле приміщення на 1 по-
версі окремо розташованої не-
жилої будівлі з огорожею

Вул. 23 Лютого,54 Б 96,1 56638,0
Станом на 24.04.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення оздоровчого 
комплексу

19 УБЖП Нежиле приміщення, вбудова-
не у підвал житлового будинку

Вул. 23 Лютого,118 51,2 41446,0
Станом на 30.03.2012

2 роки  
11 місяців

Розміщення пункту прийому 
склотари та макулатури

20 УКВМ Комплекс будівель та споруд Вул. Урожайна,1 Б 1872,2 1144784,0
Станом на 07.05.2012

2 роки  
11 місяців

Для здійснення виробничої ді-
яльності товариства      

  Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 10-ти робочих 
днів після опублікування оголошення в міській комунальній газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, орен-
додавцем буде оголошено конкурс на право його оренди відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального май-
на» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».
Довідки можна отримати  в  управлінні комунальної власності міста виконкому міської ради (пл.Радянська,1, кімн. 361,360,  тел.74-49-29,  74-43-97). 

Про проведення публічних слухань

До уваги мешканців міста!
На виконання розпорядження міського голови Вілкула Юрія Григоровича від 5 квітня 

2012 року №82-р у виконкомі міської ради розпочато роботу по впровадженню систе-
ми управління інформаційною безпекою відповідно до вимог стандарту ISO/IEC 27001: 
2005. 23 травня поточного року керуючою справами виконкому міської ради Шовгелею 
О.М. проведено засідання тимчасової робочої групи із зазначеного питання. На засі-
данні узгоджено основні заходи з розробки системи управління інформаційною безпекою, 
визначено основні її цілі з урахуванням результатів опитування працівників відділів, управ-
лінь, інших виконавчих органів міської ради, надано відповідні доручення по забезпечен-
ню у відповідності до діючих нормативно-правових актів підтримки захисту інформації.

Відповідно до розпорядження міського голо-
ви від 24.05.2012 №131-р «Про проведення пу-
блічних слухань» у єдиному дозвільному центрі 
м. Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-
ська,1) 12.06.2012 відбудуться публічні слухання 
о 16.00 з питань обговорення проекту рішення 
міської ради «Про затвердження Порядку за-
лучення забудовників до пайової участі в ство-
ренні й розвитку інженерно-транспортної та 
соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу» з 
аналізом його регуляторного впливу.

З вищезазначеними документами можна озна-
йомитися на веб-сторінці виконкому міської 
ради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua та 
у виконкомі міської ради за адресою: 50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління міс-

тобудування і архітектури виконкому міської 
ради (каб. 529, тел. 74-45-47). Крім того, проект 
рішення міської ради «Про затвердження По-
рядку залучення забудовників до пайової участі 
в створенні й розвитку інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу» з 
аналізом його регуляторного впливу оприлюд-
нено у Криворізькій міській комунальній газеті 
«Червоний гірник» від 30.05.2012 №40.

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарю-
вання, їх об’єднання, представників громадських 
організацій міста, консультативно-дорадчі органи 
відповідно до процедури здійснення державної 
регуляторної політики взяти участь в обговоренні 
та надати пропозиції і зауваження до вищевказа-
ного регуляторного акта.

Управління містобудування і архітектури виконкому міськради.

криворізьке міське управління юс-
тиції для інформування населення м. 
кривого Рогу повідомляє, що 12.06.2012 
року з 10.00 до 12.00 відбудеться прове-
дення прямої «гарячої» телефонної лінії 
заступником начальника управління 
— начальником Довгинцівського відді-
лу державної виконавчої служби кри-
ворізького міського управління юстиції 
Неклесою Миколою Миколайовичем 
щодо виконання рішень судів (посадо-
вих осіб), за номером 71-57-97.

Виконком Інгулецької районної у міс-
ті ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади посадової особи міс-
цевого самоврядування – спеціаліста І 
категорії відділу культури.

Вимоги до претендентів: громадян-
ство України, повна вища освіта (педаго-
гічна) з освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, вільне володіння дер-
жавною мовою, вміння працювати з ПК, без 
вимог до стажу роботи.

Складається письмовий іспит.
Заяви на участь у конкурсі приймаються 

протягом 30 днів з дня опублікування ого-
лошення за адресою: 50026, м.Кривий Ріг, 
пл.бО-річчя СРСР, буд.1. кімн.415. Довідки 
за телефонами: 21-10-24, 406-91-70.

Шановні мешканці району!
На виконання програми  будівництва 

(придбання) доступного житла на 2010-2017 
роки, забезпечення реалізації житлових 
прав громадян, які потребують державної 
підтримки, керуючись Постановою Кабі-
нету Міністрів  від 25.04.2012 № 343 «Про 
затвердження Порядку здешевлення вар-
тості іпотечних кредитів для забезпечення 

доступним житлом громадян, які потребу-
ють поліпшення житлових умов», виконком 
Інгулецької районної у місті ради  запрошує 
громадян, які перебувають на квартирному 
обліку  та бажають отримати  доступне житло,   
звернутися до житлової комісії виконкому, 
кімната 210, телефон для довідок 21-00-66.

Шановні мешканці  
Інгулецького району!

Виконком Інгулецької районної у місті 
ради проводить

День прямого телефону з питання «Про 
перевірку персональних даних Державно-
го реєстру виборців». Компетентні відповіді 
ви можете отримати від завідувача відділу 
Державного реєстру виборців Мамаєвої 
Ірини Олександрівни 6 червня 2012 року з 
9.30 до 12.30 за телефоном 21-17-13.

З метою забезпечення виконання За-
кону україни «Про доступ до публічної 
інформації», реалізації прав громадян 
на доступ до інформації прокуратура 
Жовтневого району м. кривого Рогу ін-
формує, що прийом запитувачів інформа-
ції здійснюється за наступним графіком:

1. Мірошниченко В.С. – прокурор району 
– понеділок з 15.00 до 17.00;

2. Мельник О.В. – заступник прокурора 
району – вівторок з 10.00 до 13.00;

3. Карленко Ю.К. – помічник прокурора 
району – середа з 15.00 до 17.00; четвер, 
п’ятниця з 10.00 до 13.00.

Прийом запитувачів здійснюється за 
адресою: м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, при-
міщення прокуратури Жовтневого району 
м. Кривого Рогу.
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g Школа городника

Захистимо без хімії
власноруч приготовані з рослин препарати – 
безкоштовний, надійний, екологічно чистий за-
сіб для позбавлення саду і городу від шкідників 
та хвороб. Це чудовий замінник пестицидів.

Відвар часнику
700 г неочищених зубців 

дрібно нарізати, залити 10 
л гарячої води, кип’ятити 3 
год., процідити, розбавити 
водою 1:1. Поливати гряд
ки з розрахунку 0,5 л на 1 
кв. метр 1 раз на тиждень 
(проти багатьох шкідни
ків, що живуть у грунті).

Настій часнику
1. Розтерти зубці, по

класти в банку, залити во
дою (1:1), щільно закрити, 
настояти 10 днів. Для об
прискування 25 мл настою 
розвести в 10 л води (про
ти попелиць, трипсів, сірої 
гнилі, фітофторозу, фуза
ріозу гладіолусів).

2. 0,5 кг зубців розтерти 
в ступці, залити 5 л води, 
розмішати, процідити. Ви
чавки знову залити не
великою кількістю води. 
Обидві витяжки з’єднати, 
додати воду до 10 л. У лійку 
об’ємом 10 л влити 300 мл 
приготовленого препарату. 
Рослини поливати зверху в 

похмуру погоду або ввечері 
(проти павутинного кліща, 
попелиць, іржі).

3. 0,5 кг зубців подрібни
ти, залити 3 л води кімнат
ної температури, настоюва
ти 5 днів у темному тепло
му місці, процідити. Для 
обприскування розвести 60 
мл настою в 10 л води, до
дати 50 г мила (проти паву
тинного кліща, попелиць).

4. 200 г часнику подріб
нити, розмішати кашку в 
10 л води, профільтрувати 
(обприскувати проти па
вутинного кліща).

5. 150 г сухого листя і 
лушпиння настояти добу 
в 10 л води. Відразу після 
приготування обприску
вати рослини проти попе
лиць, павутинного кліща.

Відвар пижма
1. 1 кг свіжих рослин за

лити 10 л води, кип’ятити 
2 год., процідити, додати 
40 г мила (проти вогнівки, 
попелиць, склівки, аґрусо
вого п’ядуна).

2. 700 г сушених або 2 кг 

свіжих рослин залити 10 л 
води, настоювати 2 доби, 
кип’ятити 30 хв., процідити, 
розбавити вдвічі холодною 
водою, додати 50 г госпо
дарського мила (проти дов
гоносиків, квіткоїда, плодо
жерок, яблуневої мідяниці). 
Першу обробку проводити 
відразу після цвітіння яблу
ні, потім ще 34 рази з інтер
валом 56 днів.

Настій кульбаби
400 г подрібнених коре

нів або 600 г свіжого лис
тя настояти 3 год. у 10 л те
плої (але не вище 40 граду
сів) води, процідити, вико
ристовувати відразу (проти 
попелиць, кліщів, яблуневої 

мідяниці). Першу оброб
ку проводити при розпус
канні бруньок рослин, дру
гу (при наявності шкідни
ків) – після цвітіння, ще раз 
через 1015 діб. Заготовлені 
корені кульбаби добре збе
рігаються в піску в підвалі.

Настій хрону
Пропустити через м’ясо

рубку пагони з листям, запо
внити відро на третину, за
лити водою до країв, пере
мішати, настоювати 1 год. У 
такий же спосіб готують на
стій з коренів, тільки сиро
вини беруть удвічі менше 
(проти попелиць і кліщів).

Концентрат з хрону
Подрібнити 1 кг свіжих 

або 0,5 кг сухих коренів, на
стоювати 2 доби в 10 л води 
в закритому емальованому 
відрі, потім прокип’ятити 
і настоювати ще 2 доби. 
Ретельно розтерти, від
тиснути, настій проціди

ти. Використовувати відра
зу або розлити в пляшки, 
щільно закупорити, залити 
парафіном, зберігати в тем
ному прохолодному місці.

Для боротьби з попели
цями, мідяницями, гусе
ницями 125 г концентра

ту влити в 10 л води, до
дати 40 г мила. Перше об
прискування проводити 
на початку розпускання 
бруньок, потім повтори
ти кілька разів з інтерва
лом 1015 днів. Улітку піс
ля розпускання бруньок 
використовують слабший 
розчин (100 мл концентра
ту на 10 л води і 40 г мила).

Відвар полину
1 кг сухих подрібне

них рослин, зібраних під 
час цвітіння, варити в не
великій кількості води 15 
хв., процідити, охолодити, 
розбавити водою до 10 л. 
Обприскувати двічі з ін
тервалом 7 діб (проти гу
сениць, молі, совок, попе
лиць, пильщиків тощо).

Для посилення дії від
вар можна змішати з на
стоєм курячого посліду: 1 
кг посліду настоювати 48 
год. в невеликій кількос
ті води, процідити, перед 

обприскуванням долити 
до 10 л, змішати з відва
ром полину (1:1). На одне 
відро розчину додати 40 г 
мила. Дворазова обробка 
таким настоєм з інтерва
лом 7 днів знищує листо
гризучих гусениць.

Настій полину
Піввідра дрібно нарізаних 

свіжих квітучих рослин або 
800 г сухих, зібраних під час 
цвітіння, залити 10 л холод
ної води, настоювати добу, 
кип’ятити 30 хв., проціди
ти, розвести в 2 рази (проти 
плодожерок, молей, листо
круток, інших лускокрилих 
на яблуні і груші).

Настій чистотілу
200 г сухого листя і па

гонів подрібнити, настоя
ти в 10 л води 2 дні. Перед 
використанням проціди
ти, додати 40 г мила (про
ти попелиць, клопів, блі
шок, пильщика, гусениць).

g До часу
Допоможіть 
розсаді

Чи не найбільше 
нині потерпає виса
джена у відкритий 
грунт розсада. Різкі 
переходи від тіні до 
прямих сонячних 
променів виклика
ють опіки листя. А 
ще й низька темпере
тура вночі.

Особливо страж
дають від «сонячних 
ударів» листки пер
цю. Якщо довго сто
їть похмура пого
да, сіянець відвикає 
від яскравого світла, 
а потім при несподі
ваному проясненні 
отримує опік.

Якщо розсада ста
ла бліда, як білий па
пір: листки бліді, 
сухі, ламкі, значить, 
це «сонячний удар». 
Білі плями опіків мо
жуть з’являтися і на 
помідорах, і на капус
ті. Нові листочки від
ростуть, звичайно, 
але розвиток росли
ни в цілому гальму
ється: пізніше зацві
те, повільніше будуть 
дозрівати плоди.

Тому варто допо
могти розсаді адап
туватися: підсип
те кущики розсади 
під полив деревним 
попелом. Добре до
помагає через тиж
день обприскування 
мікроелементами.

Підготувала Тетяна СПичаК.

Кашку з хрону використовують для знезараження насіння рослин 
родини гарбузових. 5-10 г розтертих коренів залити 20 мл води, 
помістити кашку на дно трилітрової банки і на висоті 10 см над 
нею повісити в марлевому мішечку насіння огірків, кабачків, 
патисонів, гарбузів. Витримати їх 30 хв. у закритому посуді, потім 
на 3 год. розкласти тонким шаром для провітрювання.

Застосування хімічних методів захисту саду  
від капустянки рекомендується тільки  
в крайньому випадку, коли інші методи  
виявляються недостатніми.

g небезпечний шкідник

Пташиний послід відлякає  
ненажеру капустянку
Про наявність на ділянці капустянки 
свідчать невеликі горбики з характер-
но згорнутих грудочок грунту. навесні 
капустянки в пошуках їжі проробля-
ють в грунті на глибині близько 2-5 
см численні горизонтальні ходи, які 
сполучаються з нірками й основним 
вертикальним ходом. у період роз-
множення (травень-червень) капус-
тянки з’являються на поверхні землі.

Поруч з основним 
ходом капустянки вла
штовують на глибині 
1020 см особливе гніз
допечерку розміром 
6x6 см, ущільнюючи 
грунт всередині неї. Там 
вони відкладають куп
ками темножовті яйця 
діаметром близько 45 
мм в кількості 300500 
шт. Через 2 тижні з яєць 
з’являються рухливі сірі 
личинки, що залиша
ють гніздо після першої 
линьки в кінці червня – 
на початку липня.

Після виходу з гніз
да личинки капус
тянки розселяються 
по ділянці, почина
ють рити індивідуаль
ні ходи і харчуватися 
в зоні коріння і бульб 
рослин. Довжина ли
чинок капустянки ва
ріює від 56 до 2030 
мм; вони схожі на до

рослу комаху, але не 
мають крил (личинки 
закінчують свій роз
виток влітку наступ
ного року).

Для боротьби з ка
пустянкою рекомен
дують використову
вати механічний ме
тод: ранню весняну та 
осінню глибоку оран
ку, глибоке розпушу
вання грунту на 15 см 
протягом усієї вегета
ції – ці прийоми руй
нують ходи капустян
ки і ускладнюють їй 
добування їжі, знищу
ють яйця та личинки.

У заражених капус
тянкою районах не 
можна проводити під
живлення рослин сві
жим коров’яком – 
він привабить шкід
ника з усієї округи. 
Розбавлений пташиний 
послід, навпаки, відля

кує капустянку (потріб
но поливати настоєм 
курячого посліду зем
лю в суху погоду).

Чорнобривці, посі
яні по краях ділянки, 
закривають доступ 
капустянці із сусідніх 
територій.

Напередодні періо
ду яйцекладки капус
тянки на ділянці ре
комендується вирити 
неглибокі ями і заси
пати їх свіжим гноєм 
або подрібненою соло
мою, або просто роз
класти купи гною на 
поверхні землі. В гній 
заповзають капустян
ки для кладки яєць; ли
чинки, що вилуплю
ються з яєць, спочат
ку не покидають гнізд 
в купах і харчуються 
гноєм. Через 34 тиж

ні гній разом з ли
чинками забирають і 

спалюють.
Влітку застосову

ють і такий метод бо
ротьби з цим шкідни
ком: в отвір ходу ка
пустянки вливають 
кілька крапель соняш
никової олії і відразу з 
лійки наливають туди 
12 л води. Через кіль
ка хвилин капустянка 
виходить на поверхню 
грунту і гине.

Багато овочівників 
виловлюють капустя

нок у банки з водою 
(залити на 2/3 висо
ти), закопані на рівні 
грунту. Парники окан
товують рівцями з на
сипаним у них піском, 
змоченим гасом, який 
відлякує капустянку.

При висаджуванні 
розсади в грунт захи
щають рослини від ка
пустянки за допомогою 
циліндрівстаканчиків 
з пластикових пляшок, 
піднімаючи краї цилін
дра над землею при по
садці рослини.

Практикується за
ливання ходів капус
тянки мильною во
дою: розчиняють у 
відрі води 10 г госпо
дарського мила і 50 г 
прального порошку. 
Через 12 хв. після ви

ливання в отвір ходу 
приблизно 0,5 л миль
ної води (потім можна 
налити в отвір і чисту 
воду) капустянка гине 
під землею або вихо
дить на поверхню, де її 
збирають і знищують.

Там, де шкодить ка
пустянка, рослини 
в’януть. У цих міс
цях обережно зніма
ють верхній шар грун
ту, поки не виявиться 
кільцевий хід. Якщо 
копнути ще, то від
криється гніздова ка
мера, а поруч дві нір
ки, що йдуть углиб, де 
й ховається шкідник. 
Залишається залити 
ці ходи і нірки миль
ною водою і через де
який час відловити і 
знищити комах.

Віддача від дачі
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Домовичок

g  Важливо

g  Зверніть увагу

Обережно: трансжири!

Вода – це життя
Якою повинна бути питна вода?

Для задоволення фізіо-
логічних потреб людини 
необхідно вживати 2,5-3л 
води на добу. Однак запа-
си питної води на нашій 
планеті обмежені і з кож-
ним роком зменшуються. 
Проблема питної води в 
наш час стає все глобаль-
нішою та актуальнішою.

У нашій країні для зне-
зараження питної води 
практикують викорис-
тання хлору, який зни-
щує віруси і вбиває всі 
бактерії, в тому числі й 
корисні. Надмірна кіль-
кість хлору в питній воді 
призводить також до не-
приємних запаху і смаку, 
через що цю воду немож-
ливо вживати з насоло-
дою. А ризик виникнен-
ня захворювань від надто 
хлорованої води змушує 
замислитись.

Бутильована вода
В умовах сучасно-

го життя важко знайти 
живу, чисту воду, яка б 
не приховувала небезпе-
ки для нашого здоров’я. 
Виходом із ситуації та 
альтернативою воді з-під 
крана є бутильована вода, 

яку можна побачити май-
же в усіх продовольчих 
магазинах. Цей, на пер-
ший погляд, звичайний 
товар користується ве-
личезним попитом серед 
іншої продукції. Бутильо-
вана вода має широкий 
спектр використання: для 
приготування їжі та ін-
ших життєвих потреб.

Фасовану воду на тери-
торії України виробляють 
з 90-х років XX століття.

У наш час ліміт серед- 
ньостатистичної україн-
ської сімї – 20-25 літрів 
питної води на тиждень. 
Її доставляють у зручних 
бутлях по 19 літрів, з яки-
ми можна також замови-
ти кулер, що не кип’ятить, 
а нагріває воду до темпера-
тури 92-95°С. Це дає змогу 
воді залишатися «живою» 
і не втрачати своїх природ-
них властивостей, а також 
зберігати приємний смак і 
м’якість.

В Україні діють певні 
стандарти на питну воду, 
але їх вимоги стосують-
ся лише водопровідної 
води. Підприємства, які 
випускають фасовану 
воду, змушені працювати 

за власними технічними 
і технологічними умова-
ми та інструкціями, що 
дає змогу використовува-
ти й застосовувати різні 
обладнання і технологію 
дезінфікування води та її 
доочищення.

Для виробництва пит-
ної фасованої води вико-
ристовують воду підзем-
них джерел. Виробники 
фасованої води запевня-
ють, що більшість опера-
торів ринку використовує 
воду із свердловин, а ви-
готовлення бутильованої 
води з-під крана стано-
вить не більше 5-7% рин-
ку. Якість фасованої води 
в Україні постійно переві-
ряють: на підприємствах, 
де її виробляють, у пунктах 
зберігання та реалізації.

При виготовленні фа-
сованої води також важ-
ливе дотримання параме-
трів миття і стерилізації 
тари, в яку фасується рі-
дина. Адже від цього за-
лежить термін зберігання 
та придатності до спожи-
вання питної бутильо-
ваної води, який може 
сягати більше шести міся-
ців. Якщо ж не дотриму-
ватися умов і технології 
стерилізації тари, термін 
споживання питної води 
обмежиться кількома 
тиж нями.

Класифікація
Залежно від способу 

обробки фасовані питні 
води класифікуються на:

• необроблені – води, 
які мають природний 

склад, характеризують-
ся високою якістю і за 
всіма показниками від-
повідають вимогам са-
нітарних правил. Перед 
фасуванням такі води 
можуть проходити тіль-
ки фільтри для вилучення 
завислих речовин з міне-
ральною засипкою та УФ-
опромінювання, котрі 
суттєво не змінюють фі-
зико-хімічних показників 
їх якості;

• оброблені – це ті, що 
виготовляються з води – 
сировини, якість якої не 
відповідає вимогам сані-
тарних правил, та для її 
приведення у відповід-
ність до нормативів по-
требує очищення (доочи-
щення).

Маркування
Кожну одиницю тари з 

водою маркують етикет-
ками згідно із чинними 
нормативними докумен-
тами, що містять викла-
дену державною мовою 
інформацію щодо:

• назви фасованої води;
• місткості, в кубічних 

дециметрах або літрах;
• характеристик якості 

(загальної мінералізації 
або сухого залишку за-
гальної жорсткості, вміс-
ту фтору і йоду);

• стану фасованої води 
за ступенем насиченості 
діоксидом вуглецю (не-
газована, слабогазована, 
середньогазована, силь-
ногазована);

• кінцевої дати спожи-
вання «Вжити до» або 
дати фасування та стро-
ку придатності до спожи-
вання (число, місяць, рік);

• походження (міне-
ральна природна, міне-
ральна розведена);

• застосування води 
(столова, лікувально-сто-
лова, лікувальна);

• рекомендації щодо лі-
кувального застосування; 
– номера партії (номером 
партії вважати дату фасу-
вання);

• умов зберігання; 
• назви, повної адре-

си і телефону виробни-
ка, адреси потужностей 
(об’єкта) виробництва.

На етикетці середньо– і 
сильногазованої води по-
винна міститися позна-
чка: «Не рекомендується 
для дітей та хворих».

g  На замітку

Одягайся 
в корисне
Дванадцять відсотків 
населення нашої 
планети страждає від 
алергії на барвники, 
що використовуються 
в текстильній про-
мисловості. а 25% 
хімікатів, які викори-
стовуються в проми-
словості всього світу, 
витрачається при 
вирощуванні звичай-
ної бавовни.

Що стосується синтетичних 
тканин, то їх виробництво за-
вдає Землі ще більшої шко-
ди. Чи є альтернатива? Нині 
з’явився великий вибір еко-
логічно чистих матеріалів, які 
корисні і для людей, і для пла-
нети.

Органічну бавовну виро-
щують без пестицидів та інших 
хімікатів. Вона дуже м’яка, до-
бре дихає і проста у викорис-
танні.

Льон вирощується, як у дав-
ні часи, без пестицидів і гер-
біцидів. На жаль, він сильно 
мнеться, а одяг з льону трохи 
жорсткуватий.

Шовк здавна відомий свої-
ми антибактеріальними влас-
тивостями, він ніжний і м’який. 
Деякі компанії виробляють 
«гуманний шовк»: кокони зби-
рають вже після того, як шов-
копряди звідти вибралися, тож 
для його виробництва нікого не 
вбивають.

Біошерсть отримують від 
овець з контрольованих біо-
логічних господарств, де тва-
рин вирощують у природних 
умовах – без антибіотиків, 
гормонів росту, штучних кор-
мових добавок. Вівці вільно 
пасуться на лугах і щипають 
«органічну» травичку, не об-
роблену хімічними добрива-
ми та пестицидами.

Одяг роблять навіть із сої! 
Цей легкий і м’який мате-
ріал, крім всього іншого, 
має ще й зволожуючі 
властивості.

Бамбук – один з найпопу-
лярніших і найбільш перспек-
тивних екологічних матеріалів. 
Він росте з неймовірною швид-
кістю (метр на день!), не потріб-
ні ні добрива, ні пестициди.

Крім того, бамбукова тканина 
гіпоалергенна, дуже приємна 
для шкіри, чудово дихає, вби-
рає на 60% більше вологи, чим 
бавовна, а ще володіє власти-
востями терморегулятора: збе-
рігає тепло в холодну погоду і 
залишається прохолодною в 
спеку. Одяг з бамбука дуже міц-
ний і легко переться.

Останнім часом з’явилося 
безліч незвичайних екологічних 
тканин: полярний фліс – син-
тетичний матеріал, який ро-
блять з... чисто вимитих пласти-
кових пляшок; ремі – тканина 
із західноазіатської рослини, що 
в 5 разів міцніша від бавовни, 
добре вбирає вологу і швидко 
сохне; сасаваші – матеріал із 
суміші японського паперу і рос-
лини кумазаса, схожий на льон, 
гіпоалергенний, має антибакте-
ріальні властивості; ліосель – з 
деревної маси (целюлози), виго-
товляється тільки з дерев, виро-
щених без застосування хімікатів.

Яку воду ми п’ємо? 
Які шкідливі речови-
ни вона може місти-
ти? 
До яких наслідків 

призводить спожи-
вання недобро-

якісної води? 
Як захистити і 
вберегти себе 
від цього?

Трансжири з’являються 
при додаванні атома вод-
ню до рослинної олії за до-
помогою процесу, що на-
зивається гідрогенізацією. 
Трансжири, на відміну від 
олій та натурального масла, 
не окислюються, і відповід-
но, не псуються.

При використанні транс-
жирів у виробництві про-
дукти харчування три-
валий час мають свіжий 
вигляд і тривалий термін 
зберігання. Головним дже-
релом трансжирів є марга-
рин, спреди і «легкі масла».

Але навіть якщо ви ні-
коли не купуєте маргарин і 

«легкі» масла і впевнені, 
що застраховані від транс-
жирів, на жаль, це не так. 
Гідрогенізовані жири міс-
тяться в багатьох інших 
продуктах, і можна сміли-
во стверджувати — вони є 
всюди.

Готові хлібобулочні ви-
роби – такі, як крекер, 
печиво і торти, смажені 
страви – такі, як пончики 
та картопля-фрі, містять 
трансжири. Ними рясні-
ють майже всі напівфа-
брикати: охолоджене тісто, 
піца, м’ясні та рибні вироби 
(рибні палички, котлети), а 
також фасовані, готові до 

вживання продукти – чіп-
си, снеки, сухарики, горіш-
ки, поп-корн, соуси, майонез.

Так, наприклад, у неве-
ликій упаковці чіпсів понад 
25% всіх жирів є трансжи-
рами (в ідеалі їх відсоток 
не повинен перевищувати 
одного). Стандартна порція 
картоплі-фрі, приготована 
на рослинній олії, містить 
до 8,2 г трансжирів, силь-
но засмажена риба – до 8 г. 
Тому домашня випічка, без 
використання маргаринів, 
домашнє повноцінне хар-
чування набуває великої 
цінності для збереження 
здоров’я.

Як дізнатися, чи містять-
ся трансжири в продук-
ті? Зверніть увагу на слова 
«гідрогенізована» рослинна 
олія або «натуральне масло 
з додаванням рослинних 
олій». Це ще один термін 
назви трансжирів.

Незначні кількості 
трансжирів зустрічаються 
в природі в деяких м’ясних 
та молочних продуктах, але 
трансжири в оброблених 
харчових продуктах най-
більш шкідливі і небезпечні 
для здоров’я.

Однозначно доведено, 
що споживання гідрогені-
зованих жирів, тобто рос-
линних жирів, переведе-
них у твердий стан, веде 
до розвитку атеросклерозу 
судин. Штучно створені 
трансжири в багато разів 
шкідливіші і небезпечні-
ші, ніж будь-який нату-

ральний тваринний жир 
(сало, вершкове масло, жир 
у вершках, сметані, жир 
м’яса та ін.) Приготування 
їжі з використанням марга-
рину збільшує вірогідність 
розвитку захворювань 
серця як мінімум на 50%. 
Трансжири призводять до 
виникнення ішемічної хво-
роби серця, до інфарктів 
та інсультів. Порушується 
серцевий ритм і збільшу-
ється в’язкість крові. При 
вживанні гідрогенізованих 
жирів різко зростає ризик 
раптової смерті від зупин-
ки серця.

«Їжа, яку організм не перетравлює, з’їдає 
того, хто її з’їв», – казав колись абу-ль-Фа-
радж, сирійський церковний діяч, пись-
менник і вчений-енциклопедист. Тран-
сжири підвищують кількість «поганого» 
холестерину і зменшують – «хорошого». 
Вони змінюють структуру клітин і є дже-
релом серйозних захворювань.

Сторінку підготувала Тетяна СПИчак.
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До кожної страви - свої приправи
Готуєте святковий обід і хочете здивувати гостей чимось незвич-
ним? улюблені салати прикрасили кропом, петрушкою і навіть 
кінзою, однак хотілося б чогось незвичного. Додайте до салату 
розмарин і не пошкодуєте: ця пряність зробить страву пікантною.

Розмарин у страви додавали здавна. Вважало-
ся, що ця рослина робить людину веселою і щас-
ливою. Проте є одне «але» – у великих кількостях 
розмарин шкідливий для здоров’я.

Шафран дуже пасує до рибних салатів. А ще він 
додасть страві більш насиченого кольору.

У соуси та паштети найчастіше додають імбир.
Кмин використовують у сирних пастах, додають 

до тіста для хліба, а також до деяких сортів сиру.
Хрін – одна із найгостріших приправ. До варе-

ного м’яса, приміром, підійде тертий хрін із сіллю 
та оцтом, до дичини - хрін зі сметаною. Звичайний 
тертий хрін без добавок підійде до копченостей. 
Спробуйте і дещо незвичне співвідношення - тер-
тий хрін зі збитими вершками та грецькими горіха-
ми. Використовують хрін також у консервації.

Вам подобається індійський шафран? Натріть 
ним курча і засмажте у грилі: шафран вбере спе-
цифічний запах птиці, а запечена кірочка набуде 
красивого золотистого відтінку. А взагалі шафран 
рекомендується додавати до всіх м’ясних страв. 

Якщо у вас на столі заливне м’ясо, не забудьте 
про гірчицю.

Також до м’яса пасують стиглі плоди коріандру. 
І хоча свіже листя цієї рослини (кінза) подобається 
не всім, його плоди приємні і на смак, і на запах. 
Коріандр часто використовують у співвідношенні 
з іншими пряностями.

Незамінним у домашній кулінарії є червоний 
перець. У плодах червоного перцю дуже багато 
капсанцину – речовини, яка додає гостроти сма-
ку. Із деяких сортів гострого червоного перцю, 

який називається «чилі», отримують дуже гострі 
спеції.

Варто сказати і про улюблену пряність мислив-
ців – ялівець. Це незамінна приправа до страв із 
дичини. Він також поліпшує смак і запах капусти 
та буряку. Використовується у рибних маринадах. 

М’ясо дичини також «облагородить» імбир. А 
смажену гуску чи качку – кмин. Кмин також мож-
на додавати до вареної картоплі – дуже смачно.

Яке, скажіть, застілля обійдеться без фірмо-
вого торта? Ваш кулінарний шедевр буде просто 
неперевершений, якщо додасте ваніль (тільки 
не переплутайте ванільну паличку із синтетичним 
ванільним цукром). Ця приправа буде доречна 
лише в солодких стравах.

Для ароматизації солодких страв та компотів 
використовують гвоздику. У дуже маленьких до-
зах гвоздику додають до м’яса, птиці, рибних та 
овочевих маринадів, гарячих спиртних напоїв – 
глінтвейну, грогу.

Незамінним у солодких стравах є аніс. Особли-

вого смаку він додасть сирним десертам та осві-
жаючим напоям.

Якщо ви любите готувати десерти (пудинги чи 
запіканки з рису, манки, сиру), додайте кориці. 
Вона також зробить смачнішими пироги з яблук, 
джеми, іншу здобу.

Варто знати, що прянощі містять ефірні олії та 
дубильні речовини, завдяки яким їх смак зберіга-
ється навіть у гарячих стравах. Крім того, містять 
вітаміни, мінеральні речовини і мають виражену 
бактерицидну дію.

наша кухня

Варто знати

Що в суп додати
Любите смачний і ароматний 

суп? Додавайте прянощі і при
прави! Вони можуть як проявити 
чи підкреслити смак певного про
дукту, так і замаскувати нелюби
мі, але корисні інгредієнти.
У м’ясний суп додайте часник 

і цибулю, кольрабі, моркву, суше
ні гриби, куркуму, шафран, чор
ний і пекучий перець, чебрець, 
базилік, розмарин, кардамон, лав
ровий лист, пастернак, любисток, 
мускатний горіх.
У грибний суп – перець со

лодкий і пекучий, лавровий лист, 
гісоп, часник, перець червоний, 
перець чорний, суміш із сушених 
грибів, петрушку, естрагон.
У картопляний суп можна до

дати базилік, чорний і червоний 
перець, часник, цибулю, мускат
ний горіх, пастернак.
 У рибний суп – перець чор

ний, червоний, пекучий, кріп, че
брець, перець духмяний, шавлію, 
мускатний горіх, розмарин, лав
ровий лист, лаванду.
У гороховий суп – чорний ме

лений перець, перець горошком, 
лавровий лист, кмин, чебрець, ци
булю і часник.
 У капусняк – перець чорний і 

червоний, лавровий лист, базилік, 
розмарин, майоран, любисток, 
цибулю і часник.
 У бульйон – естрагон, час

ник, цибулю, петрушку, лавровий 
лист, перець чорний мелений, пе
рець горошком.

g Кращі рецепти від читачів

Вони вже отримали  
свій гонорар. А ти?

– А що ти приготувала?
– Я – мафіни. З лимо

ном. Це як кекси, тільки 
на смак трохи інші – пові
тряніші, ніжніші…

– А я паску пекла, – пе
решіптуються дівчата, 
очікуючи нагородження. 
– Мені потім телефону
вали знайомі: ми за твоїм 
рецептом цього року па
сок напекли. Так приєм
но…

Нещодавно квітневі 
переможниці акції «Кра
щі рецепти від читачів» 
зібралися для нагоро
дження в редакції «ЧГ». 
Гонорари знайшли своїх 
власників.

Звичайно, було при
ємно побачити себе на 

шпальтах газети та по
ділитися з іншими своїм 
фірмовим, якто кажуть, 
рецептом, – ділиться вра
женнями  учасниця ак
ції Олена Василиненко. 
– Взагалі, вважаю, що це 
дуже цікава ідея. Хоча 
кулінарні шоу зараз пе
реживають пік популяр
ності, та рецепти від них 
хіба візьмеш? То парме
зан в інгредієнтах, то ще 
якийсь дорогий продукт. 
А от у такі рубрики по
трапляють уже перевірені 
рецепти.

Та наша акція не завер
шується, а тільки набирає 
обертів. Тож стати черв
невим переможцем у вас 
є всі шанси. Для цього, 

готуючи улюблену стра
ву, не забудьте сфотогра
фуватися з нею, а також 
зробити кадри в процесі її 
приготування – створити 
так званий «фоторецепт». 
Тоді разом з коротенькою 
інформацією про себе та 
власне рецептом надси
лайте їх на адресу «ЧГ», 
приносьте власноруч чи 
перешліть на електронну 

адресу niavka@i.ua Автори 
тих рецептів, що вийдуть 
друком на шпальтах «ЧГ», 
отримають гонорар. Ще 
раз вітаємо Олену Васи
линенко, Дашу Ліміщук, 
Юлю Гродікову та малень
кого Михайлика з мамою 
Наталею Ковальчук, а від 
решти читачів з нетерпін
ням чекаємо рецептів їх 
смаколиків!

Про соціальне  
і кулінарне
Даша ліМіЩуК,  
переможниця кулінар-
ного конкурсу «Кращі 
рецепти від читачів»:

Мені подобається «ЧГ»  
тому, що саме тут я можу 
дізнатися про економічне та 
культурне життя мого міста. 
Можу висловити свою думку 
та почути думки місцевих 
мешканців. Тут є нагода дізна-
тися про нарахування соціаль-
них виплат та комунальних 
тарифів. Я взяла участь у 
кулінарному конкурсі з метою 
обміну кулінарним досвідом з 
криворізькими господинями 
та виграла. Це дуже приємно.

За рецепт – гонорар!
Конкурс «ЧГ» триває. Взяти в 

ньому участь запрошуємо всіх 
читачів. А за рецепти, що будуть 
надруковані, їхні автори отрима-
ють 50 гривень! Щоб поділитися 
своїм кулінарним доробком, вам 
треба надіслати:

3рецепт страви (не забудьте 
детально описати інгредієнти)

3фотографію готової 
страви та своє фото (або 
сфотографуйтеся з улюбленим 
смаколиком)

3розкажіть про себе
3 бажано – фоторецепт.

Тож не баріться, приносьте рецеп-
ти в редакцію, присилайте поштою 
– «Червоний гірник», пр. Металургів, 
28, м. Кривий Ріг, 50027, або на елек-
тронну адресу – rminer@rminer.dp.ua

Ведуча рубрики Анна РОДіЧКінА (e-mail: niavka@і.ua).

Яйце натщесерце 
– струнка фігура

Це підтвердили експерименти, в 
яких узяли участь 20 добровольців із 
зайвою вагою та ожирінням. 

Пояснення цьому дали науковці з 
американського Біомедичного до-
слідницького центру Пеннінгтона, 
що в штаті Луїзіана. У крові тих під-
дослідних, які їли яйця, протягом 3 
годин після сніданку, рівень гормо-
ну греліну, що стимулює апетит, був 
нижчим, ніж у решти.

На додачу, рівень іншого гормону, 
PYY3-36, який «сигналізує» про си-
тість, у них був вищим.

Новий тренд:  
сферичні коктейлі

Сферичні коктейлі – кулінарна но-
винка, яка з’явилася в меню найкра-
щих барів і ресторанів світу. 

В одному з чиказьких барів від-
відувачам пропонують коктейль у 
формі апельсина. Під шкіркою, яку 
все ж таки потрібно розбити, зна-
ходиться міцний напій, склад якого 
не розголошується. Віскі з кульками 
– гордість бруклінських ресторанів 
–  змішувати або закушувати відві-
дувач вирішує сам. У Далласі акцент 
роблять на кулястому мохіто: тут 
його подають у соуснику.

У Росії варять пиво 
з березовим  
соком

У челябінській «Приватній пиво-
варні Спиридонова» відбулося «істо-
ричне варіння» ексклюзивного пива 
по рецепту пермської купецької сім’ї.

Попри те, що повністю відповідати 
древньому рецепту було неможли-
во, пивовари проявили винахідли-
вість і запропонували оригінальну 
ідею – при варінні пива використати 
березовий сік. Окрім нього, до складу 
пінного напою увійшли пшеничний і 
ячмінний солод, два сорти хмелю.

В Англії продають 
сіль із сліз

В одному з торгових центрів Лон-
дона у вільному продажі з’явилася 
сіль із справжніх людських сліз.

Як стверджують продавці, сльози 
випаровували, щоб добути крупинки 
солі, пишуть британські ЗМІ.

Ця незвичайна приправа ділиться 
по сортах: сльози від сміху, сльози від 
цибулі, від чхання і навіть від гніву.

В той же час, британські журналіс-
ти припускають, що це, швидше за 
все, рекламний трюк: за маленький 
флакончик просять всього 30 фунтів 
стерлінгів.

Любов до свинини  
в генетиці

Американські дослідники вста - 
новили, що завдяки гену, по- 
в’язаному з рецепторами запаху, 
людина здатна визначати смак і 
запах свинини.

Як з’ясувалося, такий ген чутли-
вий до речовини – андростенон, що 
міститься у великій концентрації в 
м’ясі свиней. Для встановлення цьо-
го факту учені провели експеримент 
з дегустацією свинини. В результаті 
вони встановили, що одним людям з 
певним генотипом смак м’яса сподо-
бався, а іншим ні.

g Школа кулінара
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g  Питання-відповідь g  безопасность жизни

g  Реклама

Без хвороб

Осторожно – клещи! 
Клещи семейства иксодовых распространены во всех 
странах, более 60 видов – в странах снГ. следует отметить, 
что территория эндемична по клещевому энцефалиту 
и у нас в украине, это – АР Крым, Полесье, Западная 
украина. 

В Кривом Роге на протяжении по
следних трех лет случаев заболеваний 
клещевым энцефалитом не регистри
ровалось. Территория нашего города 
не эндемична по клещевому энцефали
ту, но в современных условиях жизни, 
миграции населения все же существует 
опасность возникновения этого забо
левания. 

Главная опасность состоит в том, что 
клещи – переносчики возбудителей 
клещевого энцефалита, тяжелейшего 
заболевания, поражающего централь
ную нервную систему. Многие виды 
иксодовых клещей являются перенос
чиками возбудителей сыпного тифа, 
Кулихорадки, геморрагической лихо
радки, туляремии.

Клещи не только переносчики, но 
и хранители возбудителя инфекции в 
природе. Укусы  незараженных  клещей  
могут  вызывать  местные  воспали
тельные реакции,  зуд, болезненность, 
даже повышение температуры тела.

Клещи подстерегают добычу в лесу, 
поле, помещениях для скота, на паст
бищах. Обитают клещи в затемненных, 
влажных местностях хвойных и ли
ственных лесов с густым кустарником, 
густым травяным покровом, подстил
кой из гниющих листьев. 

Человек может заразиться не толь
ко при укусе клеща, но и при раз
давливании руками, например, при 
снятии с животных или во время 
стрижек шерсти.

По внешнему виду 
тело клещей оваль
ное, желтое, черепич
нокрасного, корич
невого цвета. Размеры 
от 1 до 4 мм. Пита
ется клещ кровью. 
Присосавшись, он 
может находиться 
на теле человека от 4 до 7 суток, 
при этом его тело увеличивается, клещ 
достигает размера гороха, фасоли, 
боба. Становится сначала розового, а 
потом серого цвета. Самцы поглощают 
крови значительно меньше. После кро
вососания самки откладывают до 2000 
яиц, обычно в норках, песке, лесной 
подстилке, помещениях для скота.

Болезнь развивается после присасы
вания клеща, на месте присасывания 
возникает припухлость, боль, красно
та.

Скрытый период проходит с 7го по 
21 день, больше 1012 дней после при
сасывания протекают без изменения 
самочувствия. Предвестником клеще
вого энцефалита является снижение 
активности, трудоспособности, появ
ление усталости, чувство боли в мыш
цах, шее, пояснице, верхних и нижних 

коне ч но с тя х . 
Иногда – повы
шение темпера
туры тела и оз

ноб. Поэтому при 
появлении таких 

ощущений после уку
са клеща нужно не

медленно обратиться к вра
чу. А собираясь на отдых 

в лес, лесопосадки, нужно обычную 
одежду приспособить таким образом, 
чтобы под нее не попали клещи. Курт
ку на молнии или рубашку надо запра
вить в брюки, ворот плотно застегнуть. 
Брюки заправить в носки, а затем в са
поги или ботинки. Волосы и уши надо 
закрыть косынкой или беретом. Это 
предохранит от проникновения кле
щей под одежду.

Во время пребывания в лесу не
обходимо обязательно производить 
само и взаимоосмотр, обращая вни
мание на волосистые части тела, 
кожные складки, ушные раковины, 
подмышечные и паховые области, 
тщательно осматривать предметы, 
выносимые из леса. Стоянку для от
дыха нужно уметь выбирать. Место 
должно быть сухое, открытое, его 
надо расчистить от сухостоя, валеж
ника. Трудно обойтись и без средств, 
отпугивающих насекомых, которые 
можно приобрести в аптеке.

є ПиТАннЯ ЩОДО
МОДеРніЗАЦії  
ОХОРОни ЗДОРОВ’Я? 
ЗВеРТАйТесЯ!

Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління 

охорони здоров’я  
Дніпропетровської 

облдержадміністрації:

0-800-50-72-50.

Що являє собою  
система перинатальної 
допомоги? 

Система перинатальної допомоги передбачає 
спостереження за вагітністю, ведення пологів та ор-
ганізацію допомоги новонародженим, у тому числі: 
виходжування, інтенсивну терапію та реабілітацію 
дітей, які передчасно народилися (особливо дітей з 
малою вагою) або народилися хворими. 

Для цього у рамках Національного проекту «Нове 
життя – нова якість охорони материнства та дитин-
ства», ініційованого Президентом України Віктором 
Януковичем, на Дніпропетровщині завершується 
створення цілісної системи перинатальної допомоги, 
вищим рівнем якої є робота двох сучасних перина-
тальних центрів. У грудні 2011 року був відкритий 
перинатальний центр у Кривому Розі, розрахований 
на 3 тис. пологів у рік. У червні 2012 року розпочинає 
роботу новий обласний перинатальний центр у Дні-
пропетровську, розрахований на 4 тис. пологів на рік.

Перинатальні центри надають медичну допомогу 
третинного рівня. Це цілий комплекс оптимальної 
системи організації медичної допомоги матерям та 
немовлятам, що передбачає нові сучасні технології 
в акушерстві, неонатології та педіатрії, медичне об-
ладнання найвищого рівня та роботу висококваліфі-
кованих медичних кадрів.

Сучасні принципи перинатальної допомоги мате-
рям і новонародженим направлені на організацію 
безпечного перебігу вагітності, пологів у супроводі 
членів родини, догляду за новонародженими, ран-
нього початку грудного вигодовування та необмеже-
ного контакту матері з дитям.

елена ВОЗниКОВА, заведующая эпидемиологическим отделом  
Центрально-Городской районной санэпидстанции г. Кривого Рога.

Особенно активно нападают многие 
виды клещей на человека и животных 
в мае и июне, когда они начинают вести 
активный образ жизни.
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g  благодійна донорська акція

g  Делікатна тема

Без хвороб

Подаруй життя дитині!
 Доброю традицією стає благодійна донорська акція 
«Подаруй життя дитині» у Криворізькій клінічній 
міській лікарні № 2. нещодавно до відділення 
трансфузіології «тисячки» приїхали охочі зда-
ти кров – студенти Криворізького відділення 
Дніпропетровського університету внутрішніх справ 
та Криворізького медколеджу. Загалом нинішня акція 
в Кривому Розі проводиться з 28 травня по 1 липня 
під орудою управлінь охорони здоров’я, освіти та на-
уки виконкому міськради.

 – Лабораторне обстеження та 
облік тих, хто хоче стати донором, 
у нашій міськлікарні здійснюєть
ся на достатньо високому рівні, 
– говорить заві дуючий відділен
ням трансфузіології Іван Бітлян. 
– Усе це завдяки комп’ютеризації, 
яка була проведена у 2010 році 
за сприяння міської організа
ції Партії регіонів, та сучасному 
програмному забезпеченню. Ми 
отримали відмінні одноразові 
контейнери й вакуумні пробірки 
для донорської крові. Відділен
ня заготовляє щороку по 600 лі
трів еритроцитарної маси та по
над 300 літрів свіжозамороженої 
плазми. За потреби препарати 
донорської крові надаємо міськ
лікарням №№7, 8, 16 та іншим. 
Донорство – благородна справа, 
котрій мають приділяти увагу не 
лише медпрацівники, освітяни, 
але й громадські організації, во
лонтери. Ми щиро вдячні нашим 

благодійникам за дієву підтрим
ку.

– Молоді люди самі виявили 
бажання здати кров, значить, їх 
правильно навчають і вихову
ють, – зазначив керівник відділу 
«Церква та медицина» Криворізь
кої єпархії УПЦ протоієрей Ва
дим Уяздовський. – Отож, у нас є 
майбутнє.

 До речі, настоятель каплиці 
Пантелеймонацілителя в «ти
сячці» водночас є лікарем і ор
ганізатором благодійної добро
вільної акції. Разом із курсантами 
вкотре здали кров настоятель 
церкви при Криворізькому від
діленні Дніпропетровського 
університету внутрішніх справ 
отець Валентин, який саме й на
дихнув їх на жертовний вчинок, і 
головний експертпедіатр місько
го управління охорони здоров’я 
Ніна Бурдуковська. Свою роботу 
в управлінні вона поєднує з при

йомом дітей у міській клінічній 
лікарні №8. А значить, на влас
ні очі бачить діточок, які потре
бують донорських препаратів.  
Н. Бурдуковська, яка, між іншим, 
здає кров ще зі студентських ро
ків, донорство вважає святим 
обов’язком кожної молодої здо
рової людини.

Отож, усіх, хто з нею згоден, за
прошуємо до Криворізької стан
ції переливання крові та до відді
лення трансфузіології «тисячки» 
не лише в червні поточного року. 
А спеціаліст Криворізького цен
тру здоров’я Олена Бортуаль на

гадує: кров здавати можна до 5 
разів на рік без шкоди для влас
ного здоров’я. Разова доза визна
чається загальносвітовими стан
дартами та станом потенційного 
донора. Бажаючі стати донорами 
мають бути повнолітніми, про
писаними у Дніпропетровській 
області, мати при собі паспорт, 
ознайомитися з умовами здачі 
крові та підписати поінформо
вану згоду на цю процедуру. На
явність ВІЛінфекції, гепатитів В 
і С, венеричних та інших захво
рювань є протипоказаннями для 
донорства.

g  спробуйте

Сім способів 
зміцнити  
серце і судини  

1. Після душу енергійно  об-
тирайтеся прохолодним воло-
гим рушником.

2. Приготуйте суміш для 
судин. Лимон, апельсин, голо-
вку часнику прокрутіть через 
м’ясорубку, додайте 2 ст. ложки 
меду. їжте по чайній ложці 2-3 
рази на день протягом місяця.

3. Виконуйте вправу: встань-
те перед відкритою кватиркою, 
руки на грудній клітці. Зробіть 
повільний вдих, розпрямляю-
чи грудну клітку і пропускаючи 
свіже повітря, на кілька секунд 
затримайте дихання, повільно 
видихніть. Повторіть 3 рази.

4. їжте сирі овочі та фрукти що-
дня. У раціоні повинні бути горох, 
квасоля, зелена цибуля, яловича 
печінка, кукурудзяна та оливкова 
олія – джерела вітаміну Е. Замі-
ніть каву зеленим чаєм.

5. Слідкуйте за регулярністю 
випорожнень.

6. Якщо сильно понервували, 
змішайте по 10 крапель насто-
янок собачої кропиви, валеріа-
ни, корвалолу і випийте.

7. Змішайте 50 г квіток глоду, 
30 г горця пташиного, 20 г хво-
ща польового. 2 ст. ложки збору 
залийте склянкою окропу, 15 
хв. тримайте на водяній бані, 
охолодіть, відтисніть. Випийте 
протягом дня.

Повернути чоловічу силу
Редакція отримала листа з проханням надрукувати народні 
рецепти від чоловічої неспроможності. Оскільки їх є чимало, 
подаємо лише деякі рецепти народних засобів підвищення 
потенції.
 Змішайте в рівних частинах мед 

і подрібнені ядра волоських горіхів. 
Приймайте по 2 ч. ложки тричі на день 
за півгодини до їди, запиваючи моло
ком. Курс лікування – 34 тижні, періо
дично повторювати для профілактики.
 Змішайте 4 ст. ложки подрібнених 

коренеплодів пастернаку і 6 ст. ложок 
цукру, залийте 400 г окропу і варіть на 
повільному вогні 15 хв. Приймайте по 1 
ст. ложці 4 рази на день за півгодини до 
їди. Курс – місяць.
 1 ст. ложку висушених коренів аїру 

болотного залийте склянкою (200 мл) 
окропу, настоюйте до охолодження. 
Приймайте по 50 мл тричі на день за 
півгодини до їди.
 2 ст. ложки протертої моркви за

лийте 1 скл. кип’яченого, ліпше – козя
чого, молока і варіть на слабкому вогні 
ще 10хв. Приймайте по 100 г тричі на 
день.
 Спиртовий екстракт родіоли ро

жевої (золотого кореня) при статевому 
безсиллі вживати по 5 крапель 23 рази 

на день за 2030 хв. до їди протягом 23 
тижнів. Потім зробити двотижневу пе
рерву. За необхідності курс повторити. 
Таке лікування протипоказано при під
вищеному артеріальному тиску і нерво
вому збудженні.
 Екстракт елеутерококу (аптечний 

препарат) вживати по 2 мл за півгодини 
до їди 3 рази на день. Курс – місяць. Піс
ля перерви можна повторити. Екстракт 
елеутерококу стимулює функцію стате
вих залоз, діє загальнозміцнювально, 
підвищує розумову і фізичну праце
здатність. Протипоказаний при гіпер
тонічних кризах і гарячкових станах.
 Настоянку лимонника (1:5 на 

95%ому спирті) приймають по 2530 
крапель 23 рази на день за півгоди
ни до їди протягом місяця. Хороший 
ефект дає вживання свіжих або сухих 
плодів лимонника. Дозування свіжих 
ягід 25 шт. на прийом 23 рази на день, 
а сухих (змелених) – 0,5 г 23 рази на 
день.
 Медовий бальзам не складно при

готувати в домашніх умовах. Візьміть 
500 г бджолиного меду, 500 г свіжо
подрібнених листків алое 35річного 
віку (не поливайте рослину протягом 5 
днів перед зрізуванням листків) і 500 г 
червоного вина міцністю 1617 граду
сів. Все змішайте і поставте на 5 днів у 
темне холодне місце. Потім процідіть і 
приймайте по 1 ч. ложці 3 рази на день 
за 11,5 год. до їди. Через 57 днів дозу 
поступово збільшіть до 1 ст. ложки на 
прийом 23 рази на день. Курс лікуван
ня – місяць. Після перерви 710 днів 
його слід повторити.

 Підготував Віталій ТКАЧуК.

 Підготувала  Тетяна сПиЧАК.

g  Перша допомога

При тепловому і сонячному ударах
спекотної пори 
найбільше потерпають 
від високої температури 

маленькі діти та хворі на серцево-
судинні, ендокринні недуги люди.

Якщо ви відчули слабкість, сонливість, спра
гу, головний біль, нудоту — у вас легка форма 
перегрівання. Слід перейти в тінь чи до відчи
неного вікна, розстібнути комір, пасок, зняти 
взуття, змочити обличчя й голову холодною 
водою, випити мінеральної чи ледь підсоленої 
води.

При перегріванні середньої важкості, за 
підвищеної (до 3840⁰С) температури тіла, по
терпілого слід покласти так, щоб голова була 
трохи вище тулуба. Дайте холодний напій, 
роздягніть, покладіть на голову змочений хо
лодною водою рушник або лід, накладіть хо
лодні компреси на шию й пах або загорніть по
страждалого на 35 хв. у мокре простирадло чи 
облийте його холодною водою.

За теплового удару виконуйте все, як 
і при перегріванні, але якщо потерпілий 
втратив свідомість, слідкуйте, щоб у нього 
не западав язик, покладіть під плечі валик, 
у разі блювання поверніть його на бік. Коли 
опритомніє – дайте холодний напій і ви
кличте «швидку допомогу».

g  народна медицина

Трави проти глаукоми
Допомогти в лікуванні глаукоми можуть 

примочки з настою трав, зібраних у трав
ні: 3 ст. ложки кропиви і 1 ч. ложку квіток 
конвалії заливають склянкою окропу, на

стоюють 8 год. і додають в настій соди на 
кінчику ножа. Поки конвалія цвіте, для за
парювання використовують свіжі трави, 
решту часу – висушені.

Діагноз – поліартрит
Якщо вам встановили діагноз поліар

трит, суглоби набрякають і болять, то 
зарадять ванночки з плодів дикої груші, 
трави чорнобилю та квіток чистотілу. 

Візьміть однакову кількість кожного із 
складників, запарте і щодня приймайте 
ванночки. Курс лікування триває від 2 до 
3 місяців.

Порятунок від алергії
Порятуватися від проявів алегрїі допомо

же такий народний засіб. Корінь кульбаби 
лікарської та лопуха справжнього розтерти 
в ступці та змішати. Взяти 2 ст. ложки сумі

ші, залити 3 склянками води та настоювати 
ніч, зранку проварити 10 хв. і залишити на
стоюватись на 10 хв. Пити по півсклянки пе
ред їдою та на ніч (5 разів на день).
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Нових надходжень 
з археології 2008-
2011 років, пре-

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

1932-1933 роках: 
хронологічний по-
кажчик», з нагоди 
237-ї річниці від 

дня заснування мі-
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

«Мир 
моими 

глазами»
Виставка робіт 
образотворчого 
мистецтва Надії 

Балабаєвої.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

«Весняна 
рапсодія»

Виставка 
живопису 
Анастасії 
Агеєнко.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка 
майстрів ручної 

вишивки,
переможців 

Х місь кого фес-
тивалю народної 
творчості «Весна 
рудани», з нагоди 
237-ї річниці від 

дня заснування мі-
ста Кривого рогу.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

«Слово 
про спадщину»
виставка робіт 
обдарованих 

дітей 
Центрально-

міського району.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Рідне 
Криворіжжя»
Персональна ви-
ставка художніх 
робіт криворізь-
кого художника 
Олега Фатченка 

з нагоди 
237-ї річниці від 
дня заснування 

міста.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

g Кіно

g вистави

g вечірки

е

Виставка
Загальномісь-
ка виставка 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Мадагас-
кар-3»  

3D
Анімаційна  

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», 

«Олімп».
«Прометей» 

3D
Жахи, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Диктатор»
Комедія.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно», 
«Олімп».

«Люди 
в чорному» 

3D
Комедія, 

фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп».

«Білосніжка  
та 

мисливець»
Бойовик, 

драма, пригоди, 
фантастика.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс» 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74, 
«Одеса-кіно», 

тел.: 493-09-09, 
«Олімп», 

тел.: 440-07-77. 

«Дивна місіс 
Севідж»
Вистава.

Криворізький 
міський театр драми 
та музичної комедії 

ім. Тараса Шевченка, 
тел.: 92-33-00, 

9 червня о 17.00.

«Трям-трям-
здрастуй!»

Дитяча вистава.
Криворізький 

міський театр драми 
та музичної комедії 

ім. Тараса Шевченка,  
10 червня об 11.00.

«Запорожець 
за Дунаєм»

Вистава.
Криворізький 

міський театр драми 
та музичної комедії 

ім. Тараса Шевченка,  
10 червня о 17.00.

«Пурпурові 
вітрила»

Закриття 19-го 
творчого театраль-

ного сезону.
КП «Криворізький 

академічний міський 
театр музично- 

пластичних мистецтв 
«Академія руху»,  
9 червня о 18.00.

«Веселі 
ведмежата»

Вистава.
Криворізький 

ляльковий театр, 
тел.: 26-61-45, 

9 червня 
об 11.00 та о 12.30.

«З днем 
народження»

Вистава.
Криворізький 

ляльковий театр, 
10 червня 

об 11.00 та о 12.30.

g виставки

Персональна 
виставка

художніх робіт 
криворізького 
художника Фе-
дора росомахи 
з нагоди 237-ї 
річниці від дня 

заснування 
міста.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

Персональна 
виставка
графіки та 

екслібрисів Бо-
риса Куновсь-
кого з нагоди 

85-ї річниці від 
дня народжен-
ня та 10-річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Благотвори-
тельный  
концерт

Дмитрий Смага 
(г. Киев), Елена 

Димчук, White on 
Black, Top Streets 

и др. 
Все денежные 

средства уйдут на 
помощь в КЗ «Дет-

ский дом №3».
Вход: 30 грн (по жела-

нию больше).
Клуб: Hollywood,  

Тел.: 067 84 35 184. 
09.06.2012 – 19.00.

Группа «Напере-
кор». Юбилей-
ный концерт
10 лет легенде 
Криворожского 

punk-рока! 
В этот день для 
вас прозвучит 

обширная музы-
кальная програм-
ма.При участии 
максима Кабира 
и Дениса Черняв-

ского.
Вход: 20 грн. 

Клуб: Андеграунд,  
09.06.2012 – 19.00.

...Of celestial, 
Летаргия, 

consecreation
...Of Celestial, 

Летаргия, 
Consecreation  
(Кривой рог)

Вход 30 грн.,  
с флаером - 20 грн.
Клуб: MADiSAN, 

10.06.2012 – 18.00.

POP-PUNK-ROcK 
cover party

louashby (Запо-
рожье), Radio 
Havana (Киев), 

YT-1 (Днепропет-
ровск), THE рУ-
БИрОИД (Одесса)

9 июня –  
предварительная 

дата!
Клуб: MADiSAN, 

09.06.2012 – 18.00.

Афіша

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

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

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна,  

Ю. Панкратова.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел. 35-13-66.
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Продаю

Куплю

Послуги

Реклама. Оголошення

Різне

Загублене

8 июня  
исполняется 10 лет 

 светлой памяти  
дорогого человека

БРИжАтенКО  
Виталия Ивановича.

Мы, семья и родные, беско-
нечно скорбим, помним, любим, 
вспоминаем.

Вечная тебе память, дорогой 
наш человек. Нам тебя очень не 
хватает.

Семья, родные.

г. Кривой Рог, ул. Филатова, 10, тел. 64-80-47, 
405-65-76, 405-65-77, 405-65-78, 405-65-79, 440-06-49

Лиц. МОЗУ АВ № 603206 от 07.09.11 г.
Вас ждут высококвалифицированные специалисты:
Хирург. Терапевт. Пульмонолог. Эндокринолог (детский). Ревматолог. Аллерголог. Психолог. 
Маммолог. Ортопед. Дерматовенеролог. Проктолог. Гинеколог. Уролог. Инфекционист. Дет-
ские специалисты. Гастроэнтеролог. Отоларинголог. Окулист. Массажист. Невропатолог.
• Эндоскопия, дыхательные тесты
• Компьютерный томограф

• УЗИ всех направлений
• Лаборатория – все виды анализов

№ 693. 2-кімн. квартиру у Довгин-
цівському р-ні (військове містечко), 
1 поверх. Тел. 096-8077798.

№ 657. Терміново 1-кімн. квар-
тиру в р-ні «Сучасника», 1 поверх, 
без посередників. Тел. 067-7926646, 
050-4586988.

№ 491. Дачу: 3 этажа, деревья, 
кустарники, полив, 8,5 соток огоро-
да. Тел. 050-2826045.

№ 445. лІС, ДОШку, БРуС. Тел. 
098-4626411.

№ 624. СЕНО-РаЗНОТРаВИЕ.  
Тел. 096-4930991, Василий Сергеевич.

№ 641. Вулик з бджолосім’єю, 
ящики 5-8-рамкові, рамки-суші із 
дротом, матковий інкубатор. Тел. 
27-25-12, 096-2985059.

№ 626. Або куплю комп’ютер, мо-
нітор. Запис з касет на DVD. Про-
даж, ремонт пультів. 2-ядровий 
системник від 900 грн. Соцмісто, 
магазин «Килими». Тел. 401-33-74, 
067-5980996.

№ 694. Бочки металлические 200 
л., стенку полированную б/у (Гер-
мания) – 500 грн., диван+2 кресла – 
400 грн., машинку швейную ножную 
– 250 грн. Тел. 067-1219609.

№ 668. Прибор для нормализа-
ции давления. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 095-5400684, 098-2752496.

№ 688. Меблі: вітальню – 3 тис. 
грн., спальню – 2 тис. грн., прихожу 
– 500 грн.; пральну машинку – 300 
грн., люстру старовинну – 500 грн., 
бібліотеку - 2 тис. грн. Тел. 64-15-19.

№ 691. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. кино-
камеру «красногорск-3», объек-
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, лю-
стры, бивни мамонта, моржа, 
кашалота (изделия), ТВ, радио 
до 1955 г. Нивелир, теодолит. 
Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 692. Фотоаппараты: «На-
рцисс» – 1200 грн., «Горизонт» – 
550 грн., «ленинград» – 300 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
300 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «киев-
88» – 500 грн., «лейка» – от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» – 100 грн., 
«Зоркий» – 100 грн., «киев-5» и 
«алмаз» – 300 грн. ОБЪЕкТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» 
– 550 грн., «калейнар-3» – 500 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Ге-
лиос-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.

№ 420. Старі неробочі ТВ (лам-
пові) – 20-60 грн.; холодильники 
– 30-60 грн.; газ. колонки – 100-
150 грн.; пральні машинки – 20-50 
грн.; ванни чавунні – 100-120 грн.; 
батареї, 1 секція – 12 грн.; метал. 
мотлох, брухт чорних металів Тел. 
097-6189585 (передзвоню).

№ 656. куПИМО МЕТалОПРО-
каТ Б/у. Тел. 098-4231118.

№ 421. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. По-
резка, погрузка, самовывоз. Тел. 
097-6189585 (перезвоню).

№ 680. ВАЗ 2101-099, «Славу-
ту», «Таврію», «Ланос», СЕНС, «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

№ 444. аВТО ІНОМаРку, ВІТ-
чИЗНЯНу у БуДь-ЯкОМу СТаНІ. 
Тел. 401-12-81, 098-4626411.

№ 610. Любое авто на выгодных 
условиях. Воз-
можен выкуп из 
кредита. Поря-
дочность гаран-
тирую. Тел. 067-5392676.

№ 672. Терміново 3-кімн. кварти-
ру від Ювілейного до Зарічного до 
20 тис. у.о. Тел. 097-0725403.

№ 695. Коттедж или ½ коттеджа в 
р-не «Прудов», ХХ Партсъезда. Тел. 
067-9388941, 50-31-91.

№ 691. Удостоверение со-
трудника милиции серия УДН 
№ 124380, действительное до 
3.06.2015 г., выданное на имя Хази-
ева Максима Радиковича, считать 
недействительным.

№ 696. Додаток до атестату НР 
№ 15578430, виданий середньою 
загальноосвітньою школою № 8 
22.06.2001 р. на ім’я Стойко Ганни 
Володимирівни, вважати недій-
сним.

№ 697. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вій-
ськове містечко-33, буд. 23, кв. 63, 
видане згідно з розпорядженням 
КЕЧ району № ВМ-582 від 24.03.2003 
р. на ім’я Нирян Юрія Миколайови-
ча, вважати недійсним.

• побутова техніка
№ 15. РеМонт хоЛоДИЛЬнИ-

кІВ. Гума. Будинок «Ремпобуттехні-
ка», пр. Миру, 29в-8. Тел. 74-52-59, 
401-50-38, 067-5993757. Професіо-
налізм.

№ 681. РеМонт хоЛоДИЛЬ-
НИкІВ ВДОМа. Гарантія. Тел. 95-
66-68, 067-3165901, 050-5614766. 
Ремонт пральних машин. Тел. 440-
38-10, 401-57-12. Майстерня – вул. 
Кремлівська, 28.

№ 16. РеМонт хоЛоДИЛЬнИ-
кІВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
401-02-85, 097-7795606. Дешево.

№ 611. Гарантійний ремонт холо-
дильників вдома. Заміна ущільню-
вальної гуми. Тел. 401-23-92, 067-
9678246, 28-28-72.

№ 701. Ремонт ТВ. Тел. 401-82-63, 
067-3981097.

№ 687. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 575. РЕМОНТ СТИРаль-
нЫх МаШИн, холодильников, 
микроволно-
вых печей, ТV, 
аудио-видео, 
бойлеров. Ул. 
Мелешкина, 5, 
тел. 64-63-41, 
067-8473290, 
066-9526877.

• паМ’ятнИкИ

№ 343. Гранит (ката-
лог – более 90 образ-
цов), крошка, бетон; 
оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки 
недорого и качествен-
но. Тел. 440-50-39, 401-
17-82, 098-1229633, ул. Телевизи-
онная, 1а.

• МебЛі

№ 682. Перевезу меблі та ін. по-
слуги вантажників. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 700. ПЕРЕТЯГуВаННЯ і ВИГО-
товЛення М’якИх МебЛів. РоЗ-
СТРОчка, ПЕНСІОНЕРаМ ЗНИЖ-
ка. ВЕлИкИЙ ВИБІР ТкаНИН. Тел. 
410-12-88.

№ 648. Ремонт любой мебели: 
шкаф, кровать, кресло, диван, мяг-
кий уголок. Реставрация стульев. 
Тел. 410-31-54, 097-3853008.

 • інШе

№ 676. РЕМОНТ кВаРТИР. Гіп-
сокартон, шпаклівка, пофарбуван-
ня, шпалери, ламінат, сантехніка, уте-
плення стін, вирівнювання підлоги, 
кахель, утеплення балконів і відкосів, 
МДФ і пластик. Тел. 096-8071366.

№ 699. кРОВлЯ. Любой матери-
ал, любой сложности. Металлоче-
репица, шифер, рубероид, проф-
настил и т.д. Коньки, козырьки, 
водоотвод. ОТОПлЕНИЕ. Офор-
мление документов. Водопровод, 
канализация, газификация. кОН-
ДИЦИОНЕРЫ. Тел. 401-44-85, 097-
5836378.

№ 683. РЕМОНТ кВаРТИР. Гипсо-
картон, шпаклевка, покраска, обои, 
электрика, сантехника, утепление 
балконов, МДФ, пластик. Тел. 401-
05-73, 097-7050386.

№ 684. кОНДИЦИОНЕРЫ. Про-
дажа, установка, заправка, чистка. 
Ремонт крупнобытовой техники 
(кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины-автомат). 
Тел. 096-3769318, 401-54-59.

№ 698. Спил деревьев бензопила-
ми (с автовышкой). Порезка, вывоз, 
корчевка. Продаю дрова круглого-
дично. Тел. 098-6929955.

№ 128. Адвокат – юридичні кон-
сультації, захист інтересів у суді. 
Св. № 617 від 11.02.2011 р. Тел. 
401-68-86, 091-3256886.

№ 203. аДВОкаТ. Всі види юри-
дичних послуг. Звертатись: вул. 
Курчатова, буд. 7, кв. 3 (р-н кіноте-
атру «Юність»). Св. № 420. Тел. 401-
32-75, 050-5600358.

№ 482. Адвокат: юридична до-
помога на площі Визволення. 
Дзвоніть: 401-04-34, 097-0444425. 
Свід. 2254.

№ 684. ПОкуПаЕМ МЕТаллО-
лОМ. ПОГРуЗка, ПОРЕЗка, 
ВЫВОЗ. куПлЮ ГаЗ. кОлОНкИ, 
аккуМулЯТОРЫ б/у. Тел. 098-
0388171. Лиц. АВ № 548802 МППУ.

№ 685. куПлЮ ГаРаЖ МЕТа-
лЕВИЙ, аБО каПІТальНИЙ у 
кОО ПЕРаТИВІ. Тел. 401-39-19, 098-
5469967.

№ 686. Київський лікар психоте-
рапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із за-
пою, зменшує зайву вагу, лікує ену-
рез, заїкання, гіпертонію, невроз. 
Прийоми: 9, 10, 11, 16, 17, 18, 30 
червня, 1, 2, 14, 15, 16 липня 2012 
р. Тел. 401-25-42, 401-20-19, 067-
7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 687. ПРИЕМ ВРача-ЭНДО-
кРИноЛоГа 1 катеГоРИИ Рах-
МаН а.М. в ЭНДОкРИНОлОГИчЕ-
СкОЙ аПТЕкЕ по ул. ПуШкИНа, 
14. лиц. аВ 431404 от 2.10.08. Тел. 
493-80-46, 493-80-47.

№ 650. Требуется сторож на пасе-
ку. Тел. 067-3151185.

№ 686. Потрібна людина по до-
гляду за самотньою жінкою, зуп. 
«Піонер», селище Бажанове (йти 
мимо дит. садочка, вниз до річки), 
вул. Альпіністів, 25.

№ 680. кРИВОРІЗька СПЕЦІа-
лІЗОВаНа ЗаГальНООСВІТНЯ 
ШкОла № 20 ОГОлОШуЄ ДОДаТ-
ковИЙ набіР МаЙбутніх пеР-
ШОклаСНИкІВ. Довідки за тел. 90-
27-73.

№ 235. Предприятие «Криворож-
аглореконструкция» принимает 
на постоянную работу работников 
следующих специальностей: ЭлЕк-
ТРОГаЗОСВаРЩИкИ; ГаЗОРЕЗ-
чИкИ; МОНТаЖНИкИ Ж/Б И М/
кОНСТРукЦИЙ; МаСТЕР-ПРОРаБ 
СтРоИтеЛЬнЫх И МонтаЖнЫх 
РаБОТ; ПЕСкОСТРуЙЩИк; Ма-
лЯР-ШТукаТуР; ДЕЖуРНаЯ ДлЯ 
ОФИСа (ЖЕНЩИНа – ИНВалИД). 
ОПЫТ РаБОТЫ ПО СПЕЦИальНО-
СТИ. ИНФОРМаЦИЯ по ТЕл. (056) 
406-48-43, 406-48-45, 096-2488843, 
067-2841984. Адрес: г. Кривой Рог, 
ул. Г. Романовой, 1.

№ 689. Требуется оператор на те-
лефон, 2300 грн. Тел. 097-3052016.

№ 649. Требуется секретарь-ад-
министратор. Официальное трудо-
устройство. Тел. 066-9174961.

№ 616. ТРЕБуЕТСЯ ДИСПЕТ-
чЕР. СРОчНО! 3000 ГРН. Тел. 097-
3570757.

№ 661. Требуется зам. директо-
ра, сотрудники. Обучение бесплат-
но. Оплата 1799-2539 грн. Тел. 096-
5541400.

№ 662. Требуется администратор, 
менеджер. Доход от 1069 грн. до 7906 
грн. Совмещение, гибкий график, 
соц. пакет, карьера. Тел. 098-4966343.

№ 663. Требуются менеджеры. Ве-
дение деловых переговоров, отчет-
ности. Можно без опыта работы. 
Обучу сама, карьерный рост, доход 
2137 – 9741 грн. Тел. 098-4966373.

№ 664. Требуется диспетчер на 
телефон. Прием входящих звон-
ков, заполнение заявок. Можно без 
опыта работы, обучу сама. Доход 
1981 – 3745 грн. Тел. 097-5785005.

№ 669. Требуется сотрудник с тех. 
образованием. Тел. 095-5400684, 
098-2752496.

№ 666. Срочно требуются со-
трудники для работы в офисном 
складском помещении. Оформле-
ние документов, ответственность, 
стабильный заработок. Тел. 097-
5604805, 067-1508174.

№ 667. У зв’язку з розширенням 
філіалу, для роботи в офісі терміно-
во потрібні працівники. Готовність 
постійно вчитися та удосконалюва-
ти свої навички. Тел. 067-1508174.

№ 638. Требуется секретарь-ре-
ферент для руководителя. Тел. 063-
2418758.

№ 639. Требуется помощник бух-
галтера на первичную документа-
цию. Тел. 063-3624652.

№ 677. Приглашаем деловых, уве-
ренных людей для работы в офисе. 
Удобный график, стабильный доход, 
карьерный рост. Тел. 097-9700237.

№ 679. Требуется сотрудник с 
функциями менеджера по работе с 
персоналом. Тел. 067-2433150, 067-
2433151.

№ 680. Требуется сотрудник с 
функциями администратора для 
работы в офисе. Тел. 067-2433150, 
067-2433151.

№ 681. Срочно возьму помощни-
ка в бизнес. Обучу всему сам. Тел. 
099-4989300.

№ 682. Требуется сотрудник с 
опытом админ., кадровой деятель-
ности. Тел. 067-5781638.

Ліквідатор КЖП №1, Мамедов А.Х., який діє на підставі ухвали Госпо-
дарського суду Дніпропетровської області по справі № Б15/191-09 від 
03.05.2012 р., проводить конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
для оцінки майна  КЖП №1.

Учасникам конкурсу необхідно надати до ліквідатора такі документи: заяву на 
участь у конкурсі, свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів, 
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності, пропозиції щодо вартості робіт.

Конкурс відбудеться о 10.00. 25 червня 2012 р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. 
Харитонова, 9а. Кінцевий строк прийняття заяв про участь в конкурсі 20 червня 
2012 р. Довідки за тел. 098-490-54-52, 401-47-48.
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06.06.2012  07.06.2012

станом на 05.06.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Дощитиме
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється малохмарна погода, з 
проясненнями. Можливі опа-
ди. Температура вночі до 17 
градусів тепла, вдень до 22 гра-
дусів тепла. Вітер західний та 
північно-західний, 2-4 м/сек. 
Атмосферний тиск 743…744 
мм рт. ст.   

g Погода

Долар Рубль Євро

Курс НБУ 799,25 23,69 984,8359

УкрСиббанк
806,50 23,30 1000,00
811,90 24,40 1024,00

ПриватБанк
806,00 23,50 995,00
811,00 25,00 1025,00

Промінвест-
банк

806,30 23,65 1002,00
810,40 24,30 1020,00

Райффайзен 
Банк Аваль

808,50 23,20 970,00
812,00 24,50 1030,00

Форум
808,10 23,00 978,00
810,70 24,90 1005,00

Південком-
банк

806,00 23,00 984,00
812,00 24,50 1015,00

Укрексімбанк
805,00 23,50 984,00
808,90 24,30 1017,00

куПІВлЯ ПРОДаЖ

03 16 24 34 41 51

6 та 7 червня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
13 300 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1164 
виграшні номери 02.06.2012 

джек-пот 13 000 000

g курси валют

0:00 3 3
3:00 3 3
6:00 3 3
9:00 3 3

12:00 3 3
15:00 3 2
18:00 1 2
21:00 3 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 3 8427.00
4 114 310.00
3 2910 20.00
2 23968 6.00

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи точ-
ки зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність 
за підбір та точність наведених фактів, цифр, імен.

Листування з читачами – тільки на сторінках газети. Газета виплачує гоно-
рар лише за публікацію замовлених матеріалів.

За зміст та достовірність інформації у рекламних публікаціях відпові-
дальність несе рекламодавець. Матеріали зі знаком  Р   друкуються на правах 
рек лами.

Редакція залишає за собою право на мовностилістичну правку, змінювати 
заголовки, редагувати й скорочувати матеріали, не змінюючи їх змісту.

Рукописи і фотознімки не рецензуються і не повертаються.

Засновник:
Криворізька 
міська рада
Видавець:

редакція Криворізької 
міської 

комунальної газети
«Червоний гірник»

Адреса редакції:
50027, пр. Металургів, 28. Довідки 

по редакції: 92-70-70, 
відділ реклами: 92-97-16 

e-mail: rminer@rminer.dp.ua; 
reklama@rminer.dp.ua

Віддруковано в комунальному під приємстві 
«Криворізька друкарня». За якість друку газети 

від по   відальність несе друкарня. 50027, 
м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 28. Тел. 90-63-35.

 Індекс – 61621. Обсяг 8 др. арк. Друк офсетний.
Свідоцтво про державну реєстрацію газети 

«Червоний гірник» ДП реєстр № 709 від 28 лютого 2000 р.

Газета виходить двічі на тиждень 

(середа, субота).

Час підписання до друку за графіком 17.30 Зам. 1874.
тираж 22615 примірників. 

тижневий тираж 44431 примірник.

Редакційна колегія
Головний редактор Ольга КАЛИНЮК
Члени редколегії:
Володимир СКІДАНОВ 
(заступник головного редактора)
Тетяна ВЕРШИЦЬКА 
(відповідальний секретар)
Віталій ТКАЧУК (завідувач відділу)
Тетяна ДРЄЄВА (завідувач відділу)

Калейдоскоп

g На замітку g Гороскоп

Овен (21.03-20.04)
Не намагайтеся влаштувати вдома 

революцiю i щось змiнити — близькi навряд 
чи пiдтримають вас. Вихiднi будуть вдалими, 
водночас вашi мрiї можуть стати реальнiстю.

Телець (21.04-21.05)
Цi днi несприятливi для вирiшення 

соцiальних питань, вiдвiдування 
iнстанцiй i оформлення документiв. У 
другiй половинi тижня ви проявите свої 
таланти i вiдкриєте щось нове у дiтях.

Близнюки (22.05-21.06)
Зараз ви навряд чи всидите на одно-

му мiсцi. Море енергiї i сил надихатиме 
на подвиги, а от у якiй сферi життя — це 
вже вам вирiшувати. Вихiднi — чудовий 
перiод для поїздок.

Рак (22.06-23.07)
Не плануйте на цей тиждень склад-

них i вiдповiдальних справ — на їх 
здiйснення у вас може просто не виста-
чити сил. Придiлiть увагу собi та своєму 
внутрiшньому свiту.

Лев (24.07-23.08)
Сьогоднiшня ситуацiя сприяє втiленню 

найсмiливiших iдей i наймасштабнiших 
проектiв. На починайте нових справ, поки 
не порадитеся з колегами i близькими.

Діва (24.08-23.09)
На початку тижня ви схильнi до 

перфекцiонiзму – намагання постiйно 
покращувати свої якостi. Але не чекай-
те цього вiд колег, вашi поради будуть 
розцiненi як додатковi зобов’язання.

Терези (24.09-23.10)
Перша половина тижня сприятлива 

для вирiшення дiлових питань, у цьо-
му напрямi удача буде на вашому боцi. 
Якщо вiдпочиватимете вiд роботи, то 
передивiться варiанти екскурсiй i поїздок.

Скорпіон (24.10-22.11)
У понедiлок–вiвторок не випробовуй-

те долю, уникайте ризикованих заходiв i 
рiшень. У серединi тижня ви не тiльки знайде-
те собi роботу, а й органiзуєте всiх, хто поряд.

Стрілець (23.11-21.12)
Зараз не час зрушувати гори i доводити 

свою владу. Будьте скромнiшi — ви тiльки 
виграєте вiд цього. У роботi не радимо по-
чинати нове. У вихiднi добре вiдпочиньте.

Козеріг (22.12-20.01)
Тиждень пройде пiд гаслом «треба». Дове-

деться взяти на себе новий проект на роботi, 
поїхати до родичiв, органiзувати сiмейний 
вiдпочинок тощо. Тримайтеся, ви впораєтеся!

Водолій (21.01-19.02)
Зараз ваш ентузiазм навряд чи щось стри-

має. Ви готовi до перемiн? Тодi вперед! Вас чекає 
удача на обраному шляху — будь то розваги чи 
робота. Вихiднi будуть веселими i насиченими.
Риби (20.02-20.03)

Перша половина тижня сприятлива 
для змiцнення сiмейних традицiй. Ви 
зумiєте перетворити свою оселю на оазу 
щастя. А на роботi не варто брати на себе 
додаткову вiдповiдальнiсть. До вас мо-
жуть звернутися за порадою. Уникайте 
фiнансових втрат.

Про ідеальне свято мрі-
ють усі, проте підготувати 
по-справжньому цікавий та 
яскравий захід, в якому все 
гармонійно поєднано і проду-
мано до найменших дрібниць, 
– завдання непросте. Іноді на 
таку підготовку можуть піти 
тижні й місяці нашого часу. 
Проте підготувати свято без 
цих клопотів, від яких часом 
голова йде обертом, немож-
ливо. То чому б не перекласти 
їх на чужі плечі? У Європі вже 
давно звична практика – до-
віряти цей клопіт спеціаліс-
там. Українці теж починають 
поволі приходити до цієї ідеї. 
Скажімо, в столиці послуги з 
організації весілля чи ювілею 
давно стали популярними. 
Саме на таких послугах спеці-
алізується і криворізька аген-
ція «Майстерня весіль».

– Окрім організації свят, 
наша агенція надає послуги з 
декорування бенкетних залів, 
оформлення виїзних церемо-
ній та флористичного оформ-
лення заходів, – веде мову 
керівник агенції Наталія Гри-
горович. – Індивідуально, 

для кожного свята, ми підби-
раємо стилістику оформлення 
та пропонуємо варіанти деко-
ративних рішень.  Для цього у 
нас є все: різноманітний тек-
стиль, весільні арки, ширми 
та багато іншого. Популярною 
зараз стає й послуга весільно-
го розпорядника.  Саме він у 
день весілля буде вашим пер-
шим помічником, який вирі-
шуватиме  організаційні пи-
тання та контролюватиме 
всіх виконавців.

Виявляється, наше місто не 
пасе задніх у святковій моді. 
Криворіжці мають смак і час-
то звертаються за авторськи-
ми святами.

– Ось зараз ми готуємо пі-
вонієве весілля, у стилі фран-
цузького Провансу. На сто-
лах, арці та в букеті нареченої 
будуть незрівнянної краси 
півонії, – розповідає Ната-
лія. – На  виїзній церемонії 
звучатиме акордеон, все буде 
задекоровано під цей стиль. 
Більшість вважає, що такі по-

слуги коштують за-
хмарні суми, однак 
це зовсім не так. 
І це не врахову-
ючи, скільки ви-

трачається грошей на проїзди, 
переговори й таке інше, якщо 
ви влаштовуєте свято самі. На 
власному досвіді знаю: у такій 
ситуації в тебе наче з’являється 
ще одна робота, якій часто тре-
ба приділяти всі вихідні, вечори 
і кожну вільну хвилинку.

Діє в «Майстерні» й Школа 
молодят. Тут проводяться без-
коштовні презентації, дні кра-
си для наречених, дегустації 
весільних тортів, а також різ-
номанітні майстер-класи. Ді-
знатися про них завжди мож-
на на сайті агенції. На відміну 
від інших майстерень, у цій 
завжди пахне шоколадом, від-
чувається атмосфера затишку 
та свята.

«Святкові клопоти  
беремо на себе»

анна РОДІчкІНа.

у цій майстерні не почути гурко-
ту станків і бою молотків, на 
підлозі не валяється стружка і 
не пахне фарбами. Тут працю-
ють над гарним настроєм та 
роблять авторські свята. Це – агенція 
«Майстерня весіль».

Агенція 
«Майстерня весіль»

Ми створюємо свята з душею
Тел.: 098-8750938
097-1534442
096-5168445

www.mastersvadeb.com.ua

на 11-17 червня
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