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g Увага, акція!

В Ялту разом з «Гірником»

Передплати «ЧГ»  
на четвертий квартал 

2012 року  
та виграй путівку  

до ялти. 

Читайте 12 стор. ______________________________________ фото олександра ПоРТняГіна. 

Учора в Палаці культури металургів стартував 
чемпіонат світу з пауерліфтингу і жиму лежачи. 
Відкриттю найпрестижнішого серед силачів зма-
гання передувало видовищне лазерне дійство. 

Учасників змагань на криворізькій землі гостин-
но вітала заступник міського голови Валентина 
Бєрлін:

– Місто вперше приймає турнір такого рівня, що 

зібрав з усього світу людей не лише могутніх фізич-
но, а й наполегливих у досягненні мети. Це чудова 
нагода побачити яскраві приклади спортивної зви-
тяги, і Кривий Ріг недарма обрано для проведення 
свята богатирської стійкості: вірно про нього ка-
жуть – залізне серце України, а також це осередок 
спортивних, економічних інновацій, духовного й 
економічного поступу.

g обрії спорту

g напередодні

Дніпропетровщина активно готується  
до «Барвистої України»
область завершує підготовку до участі в загально-
державній виставковій акції  «Барвиста Україна», що 
проходитиме наступного тижня в національному 
комплексі «експоцентр України» в києві. 

Як інформує управління пре-
си та інформації облдержадмі-
ністрації, традиційно в рамках 
виставкової акції відбудеться 
Всеукраїнський конкурс «Кра-
щий вітчизняний товар року». 
Згідно з даними Дніпропетров-
ської промислової палати вже 61 
підприємство регіону подало за-
явки на участь у конкурсі. Вони 

представлять 69 видів продук-
ції та послуг. Про це на нараді 
щодо завершення підготовки до 
виставки та конкурсу повідо-
мив перший заступник голови  
облдержадміністрації Вячеслав 
Задорожний.

Він підкреслив, що цього року, 
як і в 2010-2011 роках, на мас-
штабному показі досягнень, 

якими пишається держава, Дні-
пропетровська область буде 
представлена на найвищому 
рівні. В експозиції традиційно 
візьмуть участь найкращі під-
приємства, які представляють га-
лузі енергозбереження, культури, 
освіти, житлово-комунального 
господарства, агропромислового 
комплексу, промисловий і спо-
живчий ринки Дніпропетров-
щини. Виставка супроводжува-
тиметься виступами художніх 
колективів з усієї України.

___________________________________________________ Підготував володимир скіданов.

Люди – «залізні»,  
рекорди – побиті!
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Шановні мешканці 
міста, прилеглих  
районів та селищ!

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

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

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

Зверніть увагу, при монтажі вікон в зимовий 
період використовуються високо якісні герме-
тики Penosil (Німеччина), що гарантують якіс-
ний монтаж при температурі до мінус 18⁰С.

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

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

g кажуть, що... а як насправді?

Ні радіації, ні шкідливих  
речовин не виявлено
 в останні дні гарячою темою, яка 
надзвичайно жваво обговорюється 
в кривому Розі і за його межами, ста-
ло повідомлення дніпропетровської 
обласної організації Громадського 
руху України «За право громадян на 
екологічну безпеку» щодо нібито заве-
зення і транспортування територією на-
шого міста забрудненого металобрухту, 
зокрема трьох теплообмінників вагою 
47 тонн, 51 тонна та 55 тонн. 

Після того, як ця ін-
формація потрапила до 
міськвиконкому, у Кри-
вому Розі було створе-
но відповідну комісію 
за участі спеціалістів 
управління екології ви-
конкому міськради.

У рамках перевір-
ки інформації, зокрема 
обстеження заявленої 
можливої території, де 
могли розміщуватися 
теплообмінники, чле-
ни комісії шкідливих 
об’єктів не виявили. Для 
того, щоб запобігти ви-
никненню надзвичай-
ної ситуації, на адреси 
виконкомів районних у 
місті рад було розіслано 
факсограми щодо захо-
дів з визначення можли-
вого місця зберігання на 
територіях районів Кри-
вого Рогу забрудненого 
металобрухту, конт ролю 
за транспортуванням 
територією району ве-
ликогабаритних метало-

конструкцій та опера-
тивного інформування 
комісії з питань техно-
генно-екологічної без-
пеки та надзвичайних 
ситуацій при виконкомі 
міської ради.

У ході переві-
рок комісія виявила, 
що теплообмінники 
згідно з рішенням Дні-
пропетровського гос-
подарського суду від 
15.03.2012, на підставі 
виконавчого впрова-
дження 10.07.2012 були 
примусово вивезені на 
територію ТОВ «Крив-
басвтормет» за адресою: 
м. Кривий Ріг, вул. Гір-
ничорятувальна, 19. Від-
повідно, територія по 
вул. Гірничорятуваль-
ній, 19 була обстежена. 
Згідно із протоколом до-
сліджень повітря робо-
чої зони в місці зберіган-
ня теплообмінників від 
23.07.2012 №296-298 ток-
сикологічної лабораторії 

санітарно-гігієнічного 
відділу ДЗ «Криворізь-
ка міська санітарно-епі-
деміологічна станція» 
шкідлива речовина ви-
явлена не була.

Усі матеріали до 
з’ясування обставин та 
завершення експертиз 
будуть знаходитися в 
Криворізькій міжрайон-
ній природоохоронній 
прокуратурі.

Крім того, місь-

ка влада зобов’язала 
ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» посилити 
контроль за метало-
брухтом, який надхо-
дить на переплавку, та 
унеможливити вико-
ристання небезпечних 
відходів у технологіч-
них процесах, оскільки 
це створює небезпеку 
як для робітників під-
приємства, так і для 
мешканців міста.

Подробиці

g на контролі

Триває реконструкція міських  
соціальних об’єктів
За дорученням голови облдерж адміністрації 
олександра вілкула його перший заступник 
вячеслав Задорожний перевірив роботи з 
реконструкції соціальних об’єктів у кривому Розі. 

У ході робочої поїздки він 
проконтролював роботи з роз-
чистки річки Стара Саксагань 
та реконструкції Криворізько-
го академічного театру драми 
та музичної комедії ім. Тараса 
Шевченка. Також Вячеслав За-
дорожний перевірив хід робіт 
з відновлення та благоустрою 
пляжу на житловому масиві 
Південного ГЗК. У робочих 
нарадах щодо реконструкції 
соціальних об’єктів також взяв 
участь Криворізький міський 
голова Юрій Вілкул.

Нагадаємо, що реконструк-
ція театру проходить у рамках 
Регіональної програми розви-
тку театрів на Дніпропетров-
щині, яка розроблена й при-
йнята з ініціативи Олександра 
Вілкула.

Перший заступник голо-
ви облдержадміністрації за-
значив, що до жовтня цього 
року буде виконано комплек-
сний ремонт театру ім. Тараса 

Шевченка. Реконструйовано 
зовнішній фасад, відремонто-
вано підлогу, проведено вну-
трішнє оздоблення, рекон-
струйовано системи опалення, 
освітлення, вентиляції та во-
допостачання, замінено двер-
ні блоки, проведено заходи з 
протипожежної безпеки тощо. 
Повна вартість реконструкції 
становить 23,5 млн. грн. 

«Модернізація театру спри-
ятиме збільшенню кількості 
вистав та міжнародному спів-
робітництву в галузі театраль-
ного мистецтва, підтримці мо-
лодих авторів та виконавців», 
– підкреслив Вячеслав Задо-
рожний.

Завершилася робоча поїздка 
до Кривого Рогу нарадою щодо 
відновлення та благоустрою 
пляжу на житловому масиві 
Південного ГЗК в Інгулецько-
му районі. Масштабний про-
ект реалізується в рамках про-
грами «Місто без околиць», 

ініційованої губернатором 
Дніпропетровщини Олексан-
дром Вілкулом. ВАТ «Півден-
ний ГЗК» у рамках соціально-
го партнерства інвестує в цей 
проект 11 мільйонів гривень. 
На сьогодні роботи з очищен-
ня берегової зони і дна ставка 
від мулу виконані на площі 15 
тис. кв. м. У результаті реалі-
зації проекту з благоустрою 
для відпочиваючих буде обла-
штована піщана пляжна зона, 
встановлені навіси, роздягаль-
ні, душові, а також суддівська 
і рятувальна вишки. Також 
на майбутньому пляжі збуду-
ють два спортивні майданчи-

ки для пляжного футболу та 
волейболу. Крім того, тут уже 
закінчена реконструкція гро-
мадської вбиральні з зовніш-
німи мережами водоводу та 
каналізації. Тривають роботи 
з благо устрою паркової зони, 
встановлюються бордюри, а 
також система зрошування. 
Перший заступник голови обл - 
держадміністрації Вячеслав 
Задорожний відзначив, що всі 
відновлювальні роботи та бла-
гоустрій пляжу на житловому 
масиві Південного ГЗК в Інгу-
лецькому районі будуть завер-
шені до кінця вересня поточ-
ного року.

 _______________________________________________________________________________________ Гаяне Удовенко.

Більше машин –  
менше сміття
днями три нові автомобілі сучасної модифікації та 
підвищеної вантажопідйомності для вивезення твер-
дих побутових відходів були передані підприємству 
«екоспецтранс», яке займається санітарним очищен-
ням нашого міста. 

У заході взяв участь перший за-
ступник міського голови, депутат 
обласної ради Костянтин Павлов. 
Відтепер сміттєзбиральні машини 
працюватимуть у Тернівському 
районі. Їхнє придбання відбуло-
ся за рахунок бюджетних коштів 
у рамках реалізації комплексної 
програми з благоустрою Кривого 
Рогу. 

Водночас під нові сміттєвози 
закупляються й нові контейнери 
закритого типу для складування 
сміття. Наразі вже придбано і вста-
новлено на території Тернівського 
району кілька десятків таких кон-
тейнерів.  

– Програма з благоустрою Кри-
вого Рогу є дуже обширною, – роз-
повів журналістам Костянтин 
Павлов. – На її реалізацію тільки 
в першому півріччі 2012 року вже 
було витрачено більше 30 мільйо-
нів гривень. Окрім поліпшення 
ситуації з вивозом сміття, також 
у місті реалізуються інші складові 
зазначеної програми: знесення су-
хостоїв, заміна пухоносних дерев 
на клени і берези тощо. Я абсолют-
но впевнений, що досягнемо всіх 
цілей програми з благоустрою й 
наше місто буде чистим і затиш-
ним, благоустроєним і комфорт-
ним для проживання.

__________ андрій Ройко. фото олександра ПоРТняГіна. 

g Реклама

Коли цей матеріал готувався до друку, кореспон-
денти «Червоного гірника» попросили виконуючого 
обов’язки Криворізького міжрайонного природоохо-
ронного прокурора Олексія Пустоварова прокоменту-
вати вище подану інформацію. 

– Заявляю офіційно: 7 серпня комісія у складі 
працівників санстанції та техбезпеки Криворізького 
міського управління МНС знову, втретє, ретельно об-
стежила теплообмінники, які знаходяться  на території 
по вулиці Гірничорятувальній, 19 (Саксаганський ра-
йон), – зазначає Олексій Юрійович. – Але ні радіації, 
ні гексахлорбензолу чи інших шкідливих речовин на 
них не виявлено.

______________________________________________________________ Микола кРаМаРенко.

Ті самі злополучні теплообмінники.

g Поповнення 
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g офіційно

День  за  Днем:
Тернівський район

Зацвіла,  
щоб загинути

Раз на тридцять років:  у  
Криворізькому ботанічному 
саду нарешті зацвіла агава.

Доки високоградусна спека три-
має у своїх лабетах екзотичні й не 
дуже рослини, у  Криворізькому 
ботанічному саду Національної ака-
демії наук України свої дивні квіти 
почала випускати гостя з Південної 
Америки. Агава давно заявила про 
те, що збирається цвісти, пустивши 
вгору величезні товсті стрілки. Про 
це «Червоний гірник» уже повідо-
мляв криворіжцям. А між тим, цвіте 
вона раз на багато років, а потім уся 
рослина гине. До речі, високий квіт-
конос (у деяких видів до 12 метрів) 
несе суцвіття з великою кількістю 
квіток. Їх може бути аж до 17 тисяч! 
Проте після достигання насіння ага-
ва відмирає. Нині криворізька агава 
вже розпочала свій період цвітіння 
– квіти з’явилися знизу. Поступово, 
кажуть у ботсаду, дивні квіти екзо-
тичної рослини доберуться й до са-
мої верхівки.

За свідченнями співробітників 
ботанічного саду, цвістиме  амери-
канська гостя приблизно 10-14 днів. 
Саме стільки часу є в криворізьких 
глядачів, щоб побачити таку диво-
вижу.

анна РодіЧкіна.

КриворізьКа  
місьКа рада

Рішення
(ХХІV сесія VI скликання)

25.07.2012   м. Кривий ріг   №1255
Про внесення змін  

до Тимчасового  
порядку розміщення 

об’єктів містобудування  
та надання вихідних да-
них для їх проектування

З метою врегулювання питань щодо 
планування та забудови території міс-
та, керуючись Законами України «Про 
основи містобудування», «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», «Про 
архітектурну діяльність», «Про до-
звільну систему у сфері господарської 
діяльності», «Про звернення грома-
дян», «Про інформацію», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства від 08 лютого 2012 року 
№49 «Про внесення змін до наказу Мін-
регіону України від 07.07.2011 №109», 
міська рада вирішила:

1. Унести зміни до Тимчасового по-
рядку розміщення об’єктів містобуду-
вання та надання вихідних даних для їх 
проектування, затвердженого рішен-
ням міської ради від 22.02.2012 №978, 
а саме: викласти абзац 9-й підпункту 
4.5.2 у такій редакції:

 «У разі відсутності документів на 
право землекористування (при рекон-
струкції об’єктів) містобудівні умови 
та обмеження можуть надаватися без 
цих документів».

2. Управлінням містобудування і ар-
хітектури, розвитку підприємництва, 
відділу з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю виконкому 
міської ради (Гнатовський П.П., Риж-
кова І.О., Полтавець А.А.) забезпечити 
інформування населення міста про 
зміст рішення у визначений чинним 
законодавством України термін.

3. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію міської 
ради з питань регулювання земельних 
відносин, планування та забудови міс-
та, міської комунальної власності (Іва- 
нов Ю.О.), координацію роботи – на за-
ступника міського голови Гальченка А.В.

Міський голова Ю. вілкУл.

g соціальні ініціативи

Криворізький ветеран-інвалід  
безкоштовно отримав автомобіль
Приємна подія сталася минулої п’ятниці у 
криворізькій родині оксаничів. Голова сім’ї, ветеран 
війни – інвалід першої групи анатолій оксанич 2 серп-
ня безкоштовно став власником довгоочікуваного 
автомобіля підвищеної комфортності. 

Такий приємний сюрприз пен-
сіонер отримав у рамках реалі-
зації соціальних ініціатив Пре-
зидента України та відповідно 
до діючого законодавства щодо 
забезпечення інвалідів засобами 
пересування.

Цьогоріч за рахунок коштів 
з державного бюджету тільки в 
Дніпропетровській області двад-
цять два інваліди війни та учас-
ники ліквідації аварії на Чор-
нобильській АЕС отримають 
автомобілі. Анатолій Оксанич 
став одним з них. Під час Вели-
кої Вітчизняної війни 7-річний 
Анатолій допомагав бійцям Ра-
дянської Армії, доки осколком 
йому не роздробило ліву руку. 
На жаль, три операції, проведені 
лікарями, не допомогли врятува-
ти Анатолію Оксаничу кінцівку, 
прирікши його на інвалідність.

Бажаного автомобіля для пере-
сування довелося чекати в черзі 
понад 10 років. І ось цього літа 
новенький «Daewoo Sens» пере-
йшов у власність криворізького 
інваліда. Під час урочистої цере-
монії на ґанку будівлі виконкому 
Тернівської райради, 
ключі від автомобіля 
щасливому пенсіо-
неру вручив перший 
заступник міського 
голови, депутат Дні-
пропетровської об-
ласної ради Костян-
тин Павлов.

– Реалізація со-
ціальних ініціатив 
Президента України 
Віктора Януковича 
на Дніпропетров-
щині знаходиться на постійно-
му контролі губернатора облас-

ті, нашого земляка 
Олександра Вілку-
ла, – зазначив Кос-
тянтин Павлов. – 
Вручений сьогодні 
інваліду війни спе-
ціальний автомо-
біль є тільки одним 
з елементів таких со-
ціальних ініціатив, 

які направлені на підвищення 
комфорту та покращення якості 

життя соціально уразливих ка-
тегорій наших громадян. В осно-
ву нової соціальної політики 
держави закладено адресність 
допомоги та інтереси кожної лю-
дини. Тому в Україні і зокрема в 
Кривому Розі посилено розви-
ваються соціальні програми, на-
правлені на збільшення допомо-
ги ветеранам, інвалідам війни, 
чорнобильцям та малозабезпе-
ченим сім’ям з дітьми.

____________________________________________________________________ андрій Ройко. фото олександра ПоРТняГіна.

g визначні постаті

Керівник, посол,  
письменник... 
...Усе це – віктор Богатир. віктор ва-
сильович належить до знакових, 
найпочесніших криворіжців. сильних, 
вольових керівників, таких, як Григорій 
Гутовський, станіслав стежко,  
Юрій Бабич... 

Свого часу він працював 
у тресті «Криворіжшлях-
водбуд», потім очолював 
Дзержинську і Саксаганську 
районні ради, Дніпропе-
тровську обласну раду. А із 
здобуттям Україною неза-
лежності став першим Над-
звичайним і Повноважним 
Послом України в Республіці 
Казахстан.

 У зв’язку з круглою датою 
– 20-річчям встановлення 
дипломатичних відносин 
між Україною і Казахстаном 
– Віктор Васильович відві-
дав рідне, дороге йому місто 
і презентував у бібліотеці 
№11 написані і впорядкова-
ні ним книги: «Створи свою 
долю, або Як досягти успіху», 
«Т. Г. Шевченко – Україна, 
Казахстан (минуле, сього-
дення, майбутнє...)», «Добре 
братство – миліше багат-
ства». Видання змістовні, 
гарно ілюстровані, в них 
присутнє літературознавче 
дослідження. І тому, без-
умовно, будуть корисні 
криворіжцям, які завітають 
у будь-яку бібліотеку міста 
і прочитають їх. Для школя-
рів, студентів, викладачів 
вишів, істориків стануть чу-
довим посібником.

Зустріч Віктора Богатиря з 
працівниками бібліотечних 
закладів вилилася в заду-
шевний творчий вечір-звіт 
знаменитого земляка, який 
багато зробив корисного для 

Кривого Рогу, області та для на-
лагодження по-справжньому 
дружніх, дипломатичних від-
носин між українським і ка-
захським народами.

 Особливо було цікаво по-
чути від Віктора Васильовича 
про те, як шанують пам’ять, 
літературну спадщину Тара-
са Григоровича Шевченка в 
Казахстані. З якою любов’ю 
проводять шевченківські дні, 
доглядають посаджену ним 
вербу, криницю.

 Подарував бібліотека-
рям наш земляк й інші 
книги. Одна з них написана 
Президентом Казахстану 
Нурсултаном Назарбаєвим 
про сьогодення і майбутнє 
процвітаючої республіки.

Лідія Михайлівна, дружи-
на В. Богатиря, теж розпові-
ла багато цікавого. Зокрема 
про те, з якою глибокою по-
шаною казахи ставляться 
до своїх батьків і матерів, 
взагалі до старшого поко-
ління. Відповіла на запи-
тання.

 Гість поділився з при-
сутніми на вечорі і тим, як 
відкрив у собі талант худож-
ника, виконавця пісень.

 Наголосимо, що цю твор-
чу зустріч талановито про-
вела заслужений журналіст 
України Людмила Тіміргалє-
єва. Є в неї і цей хист.

В. В. Богатир обіцяв часті-
ше бувати у Кривому Розі – 
місті, яке вивело його у світ.

____________________ Микола кРаМаРенко. 

g вибори-2012

g актуальна тема

Що робити при перегріваннях
Головне – охолодити орга-

нізм.  Потерпілого необхідно 
покласти у тінь або в прохо-
лодне приміщення, підняв-
ши вище голову, зняти одяг.  
Прикласти холодні компреси 
на голову, шию, груди, можна 
обгорнути тіло мокрим про-
стирадлом.  Охолодження не 
повинно бути швидким.

Якщо людина ще не зне-
притомніла, її треба напоїти 
холодною, трохи підсоленою 
водою.  Якщо людина зне-
притомніла, її потрібно по-
класти на бік.

При дихальній аритмії 
починають негайно робити 
штучне дихання.

 Буває, що людині стає по-
гано вже вдома, тоді добре 
допомагає обтирання оцтом, 
розбавленим навпіл з водою. 
Одночасно треба давати не-
величкими ковтками холодні 
напої кожні 3-5 хвилин.

В усіх випадках перегрі-
вання організму треба термі-
ново викликати лікаря.

Уникнути сонячного удару 
дуже просто: одяг повинен 
бути з легкої нещільної тка-
нини, світлий, слід носити го-
ловний убір.  По можливості 
потрібно дотримуватися ре-
жиму пиття, не перебувати 
довго на сонці.  Намагайтеся 
не зловживати витривалістю 

свого організму, більше пе-
ребувати у холодку.

Управління з питань над-
звичайних ситуацій та ци-
вільного захисту населен-
ня виконкому міськради 
закликає громадян усві-
домити ризик гіпертермії і 
дбайливо ставитися до влас-
ного здоров’я та здоров’я 
близьких!

Подробиці

Шановні мешканці!
З метою підготовки якісних списків виборців на чергові вибори народних депутатів України 

28 жовтня 2012 року, для забезпечення можливості перевірки персональних даних у зручний 
для Вас час відділи ведення Державного реєстру виборців виконкомів районних у місті рад у 
серпні 2012 року додатково працюватимуть щосуботи: 

№  
з/п

Адреса відділу ведення Державного 
реєстру виборців виконкомів  
районних у місті рад, телефон

Час прийому

11.08.2012 18.08.2012 25.08.2012

1. Тернівський район, вул. Короленка, 1а, 
35-20-53 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00

2. Жовтневий район, вул. Шурупова, 2, 
440-32-10 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00

3. Саксаганський район, вул. Мелешкіна, 32, 
64-14-38 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00

4. Довгинцівський район, вул. Дніпропет-
ровське шосе, 11, 440-53-60; 71-79-37 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00

5. Дзержинський район, пр-т Миру, 42, 
90-67-70 9.00-12.00 9.00-12.00

6. Центрально-Міський район, вул. Леніна, 
27, 90-08-04 8.30-16.00 8.30-16.00 8.30-16.00

7. Інгулецький район, пл. 60-річчя СРСР, 1, 
21-17-13; 406-91-73 9.00-13.00 9.00-13.00 9.00-13.00

     
Запрошуємо Вас перевірити персональні дані.    

________________________________  виконком криворізької міської ради.
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День за Днем:
жовтневий район

g Техніка безпеки

Людський фактор –  
проблема організаційних прорахунків
Понад півтори сотні випадків загально-
го травматизму та вісім смертельного 
– такий от невтішний підсумок першо-
го півріччя поточного року в боротьбі 
за забезпечення безпеки праці на 
виробництві. і хоча, об’єктивно кажучи, 
у цілому це не перевищує середньо-
статистичного показника травматизму 
за останні шість років, а навіть навпа-
ки, у криворізькому територіальному 
управлінні держгірпромнагляду 
переконані: ситуацію потрібно змінювати 
на краще. Про те, яким чином це роби-
ти, йшла мова на прес-конференції, що 
провів для місцевих засобів масової 
інформації керівник територіального 
управління олег Чередниченко.

– Цього року, як ніколи, 
на підконтрольних тери-
торіальному управлінню 
підприємствах відбувся 
сплеск смертельного трав-
матизму, – розповів Олег 
Чередниченко. – Водно-
час, практично на 20 від-
сотків зросла кількість 
випадків загального трав-
матизму.

Головною причиною 
травматизму – у 80-90 від-
сотках – залишається ор-
ганізаційний фактор. А 
отже, те, що на виробни-
цтві не можуть або, що гір-
ше, не хочуть серйозно та 
системно займатися охо-
роною праці. Цьому при-
кладом може слугувати 
хоча б проблема електро-
безпеки. Сплеск смертей 
від ураження током зафік-
совано в 2008 році, коли 
з цієї причини загинуло 
п’ять працівників. Тоді, за 
словами керівника ТУ, на 
Північному ГЗК було про-
ведено спеціальну нараду, 
де прийнято серйозні рі-
шення, аби виправити си-
туацію. На деякий час по-
діяло.

У 2011 році – знову зрос-
тання кількості загиблих з 
цієї причини. І нова нара-
да, яка зібрала фахівців та 
відповідальних за безпе-
ку праці на «Сухій Балці». 
Напрацьовано відповідні 
рекомендації, що повинні 
запобігти загибелі людей. 

Між тим, у поточному 
році знов відбувся анало-
гічний випадок. Уже на 
шахті «Родіна». Територі-
альне управління своїм 
розпорядчим документом 
зобов’язало ввести осо-
бливий режим у питаннях 
електробезпеки. На кож-
ному підприємстві було 
видано спеціальний наказ, 
складено спеціальний гра-
фік для проведення осо-
бливого режиму, під час 
якого теруправління, як і 
годиться, здійснювало ви-
біркові перевірки на шах-

тах. Зокрема, знов-таки на 
тій самій шахті «Родіна», 
де за останні п’ять років 
відбулося шість нещасних 
випадків ураження током, 
у результаті чого загинуло 
чотири чоловіки. «Як такої 
стурбованості цим питан-
ням, як такого особливого 
режиму – ми не відчули. 
Чому? Усе було зроблено 
на папері. І в цей графік 
були включені не фахів-
ці, а працівники, котрі 
жодного відношення не 
мають до цього питання, 
– геологи, маркшейдери, 

працівники відділу праці 
та зарплати. І навіть при 
цьому графік не дотриму-
вався», – відзначив О. Че-
редниченко.

На його думку, в пер-
шу чергу в забезпеченні 
безпеки праці недопра-
цьовує саме та ланка, яка 
відповідає за… безпечне 
проведення робіт: май-
стер, енергетик, механік, 
начальник дільниці та на-
чальник цеху. «Сьогодні 
це біда багатьох підпри-
ємств», – впевнений керів-
ник ТУ.

Тисячі в охорону 
праці

Хоча прикладів і зовсім 
інших підходів вистачає. 
На підприємствах Групи 
Метінвест та ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» 
активно працюють над 
забезпеченням безпеки 
праці. Тут за останні роки 
зафіксовано зменшення 
випадків як загального, 
так і смертельного травма-
тизму.

Тож і не дивно, що 
таке ставлення до охоро-

ни праці наводиться за 
приклад не лише на рівні 
територіального управ-
ління, але й усієї систе-
ми Держгірпромнагляду. 
Хіба може бути інакше, 
коли, приміром, по тому 
ж таки Метінвесту вкла-
дення в систему охорони 
праці сягнули 15-16 тисяч 
гривень на працівника. І 
це тільки по першому пів-
річчю цього року. За сло-
вами керівника ТУ, після 
сплеску травматизму на 
питання безпеки праці 
звернули особливу увагу 
на «КЗРК». Нині тут ку-
пується нове самохідне 
імпортне обладнання, йде 
заміна великогабаритно-
го обладнання, як-то під-
йомні машини та венти-
лятори.

Старішати  
не заборониш, а 
завадити – можна

Тримається на контролі 
й інший не менш вагомий 
аспект – стан підйомних 
споруд на шахтах. Воно й 
не дивно, адже вік шахт до-
сить поважний – від 50 ро-
ків та більше. Стволи вима-
гають або модернізації, або 
капітальних ремонтів. «І 
нарешті вдалося зрушити 
це питання в позитивному 
напрямі. Процес старіння 
набагато нині відстає від 
обсягів ремонтних робіт 

чи реконструкції. Хоча ще 
шість-сім років тому все 
було навпаки», – із задо-
воленням констатує О. Че-
редниченко.

Хоча якби ж в усьому 
був такий позитив, як із 
стволами. Чимало нарі-
кань на якість підготовки 
працівників на підприєм-
ствах. Точніше кажучи, на 
навчання їх безпеці праці. 
Та й виробничі показни-
ки у сфері пріоритетів під-
готовки до робіт нерідко 
превалюють над питанням 
безпеки праці. «Система 
нарядів сьогодні перетво-
рилася на обсяги виробни-
цтва, виконання техніко-
економічних показників, а 
вже потім йдеться про те, 
де і в яких умовах повинен 
виконуватися проект орга-
нізації робіт», – говорить 
О. Чередниченко.

Та й самі працівники 
охорони праці, які повин-
ні першими стояти на сто-
рожі збереження життя та 
здоров’я людей, нерідко 
«практично ігнорують сис-
тему управління охороною 
праці, що є на кожному 
підприємстві». Тож люд-
ський фактор, на який по-
декуди звикли списувати 
людські жертви на вироб-
ництві, на думку керівника 
ТУ, швидше свідчить про 
організаційні прорахунки. 
І це подолати можна, було 
б бажання…

___________________________________________________________________ володимир скіданов. фото андрія ТРУБіЦина.

на часі

g оголошення
Заява про екологічні наслідки діяльності

Управління капітального будівництва 
виконкому міськради має намір виконати 
реконструкцію будівлі по вул. Туполєва під 
житловий будинок.

Запланована діяльність направлена на забез-
печення мешканців міста Кривого Рогу упорядко-
ваними квартирами (72 квартири), тим самим в 
цілому є соціальним заходом.

 Для зменшення впливу запланованої діяль-
ності на навколишнє середовище проектом перед-
бачено:

– теплопостачання житлового будинку перед-
бачається від проектованої транспортабельної 
блочно-модульної котельні VITOMODUL–600, 
VIESSMANN, обладнаною двома водогрійними 
котлами VITOPLEX-100-PVI потужністю 0,6 МВт, що 
працюють на природному газі;

– запропоновані проектом котли сконструйо-
вані за сучасною технологією та мають високий 
коефіцієнт корисної дії (92%);

– встановлення приладів обліку витрат при-
родного газу та холодної води;

– збір та інші операції щодо поводження з про-
мисловими  відходами;

– благоустрій та озеленення території.
Під час запланованої діяльності відбувають-

ся викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин в обсязі 148,17286 т/рік, в тому числі 
парникові гази в обсязі 147,77886 т/рік.  Мак-
симальні приземні концентрації забруднюючих 
речовин, що утворюються запланованим дже-
релом викидів, в районі, що розглядається, 
досягнуть величини 0,036 ПДК (азоту діоксид), 
та в найближчих житлових масивах та природ-
но-заповідних об’єктах не перевищать гранично 
допустимих норм.

Водопостачання передбачено в обсязі 18325,39 
м3/рік.

Господарсько-питні потреби житлового будин-
ку в обсязі 18250 м3/рік витрачаються на холодне 
(10585 м3/ рік) та гаряче (7665 м3/рік) водопоста-
чання.

Під час експлуатації котельні передбачається 
споживання води питної якості в обсязі 75,39 м3/
рік, в тому числі: 3,2 м3/рік – на поповнення систем 
теплопостачання один раз на рік; 68,95 м3/рік – на 
підживлення системи теплопостачання для попо-
внення витрат;  3,24 м3/ рік – на регенерацію.

Стоки утворюються в обсязі 18256,44 м3/рік, в 
тому числі: господарсько-побутові стоки від жит-
лового будинку – 18250 м3/рік; стоки від котельні 
– 6,44 м3/ рік; 3,2 м3/рік – випуск води з системи 

водопостачання після завершення опалювального 
сезону. Стоки самопливом виводяться в існуючу ка-
налізаційну мережу, що проходить по вул. Туполєва. 
Безповоротні витрати складають 68,95 м3/ рік.

При експлуатації житлового будинку утворю-
ються тверді побутові відходи IV класу небезпеч-
ності в обсязі 88,644 т/рік, які в міру накопичення 
передаються спеціалізованому підприємству 
«Екоспецтранс», для поховання твердих побутових 
відходів в районі шахти «Родіна».

При реконструкції передбачається знесення 25 
дерев та чагарників, що потрапляють в зону будів-
ництва об’єкта.

Проектом передбачено благоустрій території 
площею 5084 м2, шляхом влаштування газонів з 
багаторічних трав (1772 м2), асфальтобетонного 
покриття з проїздами для автомобільного тран-
спорту (2501,0 м2) та тротуарів (811 м2), а також 
висадкою 15 дерев.

Виснаження або деградація, які склалися в ра-
йоні, що розглядається, рослинних та тваринних 
спільнот в результаті запланованої діяльності не 
настане. На заповідні об’єкти запланована діяль-
ність не впливатиме.

Запланована діяльність має прийнятний рівень 
соціального ризику.

Умови життєдіяльності місцевого населення 
запланованою діяльністю не погіршуються. Ді-
яльність прилеглих промислових та громадських 
об’єктів, їх експлуатаційна надійність та збережен-
ня забезпечуються.

В цілому, враховуючи обсяги та інтенсивність 
майбутнього впливу  на оточуюче середовище, за-
плановану діяльність при виконанні передбачених 
природоохоронних заходів можливо вважати еко-
логічно прийнятною.

Замовник, в особі керівництва управління ка-
пітального будівництва виконкому Криворізької 
міської ради, зобов’язується забезпечити здій-
снення проектних рішень відповідно з екологіч-
ним законодавством та підзаконних актів України 
на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів 
запланованої діяльності.

Громадські обговорення проекту відбудуться 
10.09.2012р. о 10.00 за адресою: пл. Радянська,1, 
каб. 521.

З пропозиціями щодо запланованої діяль-
ності, пов’язаної із реконструкцією будівлі по 
вул. Туполєва під житловий будинок, можна 
звертатись до управління капітального бу-
дівництва виконкому Криворізької міської 
ради  за тел. 74-56-31.

«Ювілейне»  
містечко

Побігати й весело погратись 
на новому дитячому майдан-
чику можуть дітлахи мікрора-
йону 129-й квартал. 

Встановлення дитячого май-
данчика – ініціатива депутата об-
ласної ради Костянтина Павлова, 
покликана продовжувати реаліза-
цію проекту губернатора Дніпро-
петровщини Олександра Вілкула 
«Дитяче містечко».

На велелюдне урочисте від-
криття завітали голова Жовтне-
вої районної ради Володимир 
Коритнік, генеральний директор 
ПАТ «ЦГЗК» Павло Тимошенко. 
Керівництво Жовтневого району 
подякувало підприємствам та 
організаціям, що опікувалися бла-
гоустроєм району та створенням 
ігрового містечка: ПАТ «ЦГЗК», ВАТ 
«Криворіжшахтобуд», ЗАТ «Мирів-
ське акціонерне спеціалізоване 
підприємство» та Криворізькому 
факультету Дніпропетровського 
державного університету вну-
трішніх справ. Це містечко стало 
«ювілейним», 10-м у районі.

Кримінал  
і дитинство

Завтра у клубі школярів 
«Молодість» (ТЦ «Диво цвіт») о 
14.00 відбудеться інформацій-
на зустріч з під літками, орга-
нізована районною службою 
у справах дітей, на тему про-
філактики негативних проявів 
серед неповнолітніх.

З дітьми спілкуватимуться до-
свідчені фахівці: про кримінальну 
та адміністративну відповідаль-
ність неповнолітніх за порушення 
чинного законодавства розкажуть 
представник кримінальної мілі-
ції у справах дітей та дільничний 
інспектор, спеціаліст міського 
центру зайнятості поінформує про 
світ професій. Лікар-нарколог де-
тально розповість про негативний 
вплив на дитячий організм шкід-
ливих звичок: паління, вживання 
алкогольних напоїв та наркотич-
них засобів.

Приборкати  
норовливого

Таку дивну ранкову забаву 
обрала для розваги 38-річна 
мешканка району: після свар-
ки з чоловіком, який зопалу 
схопив її мобільний та й по-
дався на роботу, вона спере-
сердя набрала телефон рай-
відділу міліції і повідомила 
про напад на неї невідомого 
та викрадення телефону.

Прибулі на вказане місце ско-
єння «злочину» правоохоронці по-
страждалої не виявили. Встановив-
ши її адресу за номером телефону, 
з якого надійшло повідомлення 
про крадіжку, оперативники не-
сподівано завітали до жартівниці 
за поясненнями. «Потерпіла» роз-
повіла, що ідея налякати благо-
вірного прийшла їй в голову після 
сімейної сварки. Тим часом чоловік 
повернувся з півдороги, віддав їй 
телефон, і в родині знову запанува-
ла ідилія. Аж поки не втрутилась усе 
та ж таки міліція…

Наразі вирішується питання 
про притягнення громадянки до 
відповідальності за ст. 383 Кримі-
нального кодексу України (завідо-
мо неправдиве повідомлення про 
скоєння злочину). 

Тетяна дРєєва.

Найбільш небезпечним виробничим процесом у гірни-
чорудній промисловості залишається видобуток корис-
них копалин підземним способом, на який припадає 82 
випадки загального та 7 – смертельного травматизму. 
Причому їхня левова частка припадає на чотири підпри-
ємства – «Кривбасзалізрудком», «Криворіжшахтобуд», 
«СхідГЗК» та «Запорізький ЗРК».
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Саксаганський р-н

Актуальна тема

Скошено величез-
ний лан амброзії

Рішенням виконкому Сакса-
ганської районної у місті ради 
«Про затвердження складу 
штабу та заходів з боротьби з 
карантинними бур’янами на 
території району» ще весною 
ухвалено заходи по боротьбі 
з карантинними бур’янами та 
дислокацію закріплення пар-
ків, скверів, узбіч доріг, без-
господарних територій райо-
ну за підприємствами, устано-
вами, закладами, суб’єктами 
господарювання району.

Сьогодні заходи виконуються у 
відповідності до графіка. Вже ско-
шено карантинні бур’яни на площі 
207 гектарів. У разі надходження до 
райвиконкому повідомлень щодо 
необхідності виконання робіт з по-
косу карантинних бур’янів, термі-
ново вживаються відповідні заходи.

З наступаючим 
святом,  
будівельники!

Наближається чудове свято 
– День будівельника, відзна-
чати яке будемо 12 серпня. 

У Саксаганському районі чима-
ло підприємств будівельної галу-
зі, але одними з найбільших є то-
вариства з обмеженою відпові-
дальністю «Завод металевих кон-
струкцій» і «Криворіжметробуд», 
які очолюють відповідно Гирай 
Асваров та Анатолій Тонконог. Ке-
рівництво та працівники цих під-
приємств беруть активну участь 
у житті району, його розбудові. 
Саме тому жителі району і бажа-
ють колективам цих та всіх інших 
будівельних підприємств наро-
щувати професіоналізм і досягати 
нових вершин у нелегкій, але над-
звичайно благородній роботі.

Микола КраМаренКо.

е. МіСцевий. Фото олександра Портнягіна.

g нове 
в законодавстві
Про особливості 
виконання судових 
рішень щодо 
стягнення коштів  
з державних 
органів

Верховною Радою України прийня-
то Закон України «Про гарантії держави 
щодо виконання судових рішень» від 5 
червня 2012 року, який набирає чиннос-
ті з 1 січня 2013 року.

Відповідно до положень цього за-
кону держава гарантує виконання рі-
шення суду про стягнення коштів та 
зобов’язання вчинити певні дії щодо 
майна, боржником за яким є:

а) державний орган;
б) державні підприємство, установа, 

організація;
в) юридична особа, примусова реаліза-

ція майна якої забороняється відповідно 
до законодавства.

Однак дія цього закону не поширюєть-
ся на рішення суду, стягувачем за якими 
є державний орган, державне підприєм-
ство, орган місцевого самоврядування, 
підприємство, установа, організація, що 
належать до комунальної власності.

Зокрема, законом передбачено наступ-
ні особливості виконання рішень суду про 
стягнення коштів з державного органу: від-
повідно до ст. 3 закону виконання рішень 
суду про стягнення коштів, боржником за 
якими є державний орган, здійснюється 
Державною казначейською службою Украї-
ни в межах відповідних бюджетних призна-
чень шляхом списання коштів з рахунків та-
кого державного органу, а в разі відсутності 
у зазначеного державного органу відповід-
них призначень – за рахунок коштів, перед-
бачених за бюджетною програмою для за-
безпечення виконання рішень суду.

Стягувач за рішенням суду про стягнення 
коштів з державного органу звертається до 
Державної казначейської служби України у 
строки, встановлені Законом України «Про 
виконавче провадження», із заявою про 
виконання рішення суду. Разом із заявою 
стягувач подає до Державної казначейської 
служби України документи та відомості, не-
обхідні для перерахування коштів, згідно з 
переліком, затвердженим Кабінетом Міні-
стрів України. Перерахування коштів стя-
гувачу здійснюється у тримісячний строк з 
дня надходження до Державної казначей-
ської служби України необхідних для цього 
документів та відомостей.

олена БереЗовСЬКа,  
юрист «Червоного гірника», 

викладач Криворізького 
факультету національного уні-
верситету «одеська юридична 

академія».

g Справи комунальні

По дорозі на Змичку
КраЗ заднім ходом обережно під’їхав до асфальто-
укладача й став потихеньку висипати свій вантаж 
прямо в кузов жовтогарячої машини, а та почала 
укладати рівненьким шаром паруючу асфальтобе-
тонну суміш. 

Таке враження, ніби поруч 
плавильного горна на металур-
гійному комбінаті стоїш, та й 
серпнева спека не додавала про-
холоди. Натомість звичним до 
всього працівникам підприєм-
ства «Весташляхбуд», здава-
лось, до температури байдуже, 
для них головне – їхня робота. 
Тим паче, що на підході чергова 
вантажівка з гарячим вантажем, 
придатним до укладання тільки 
поки не вистиг. А за нею ще одна, 
а потім ще одна – і так доти, аж 
доки не скінчиться нинішній ро-
бочий день чи весь узвіз вулиці 
Купріна не буде завершений.

А роботи ще вдосталь, адже 
кладеться не верхній, так би мо-
вити, чистовий асфальтовий 
шар, а тільки «підложка» з більш 
крупної фракції. Причому ця 
робота вже в стадії завершення, 
невдовзі дорожники перейдуть 
і до останнього шару. Приміт-
но, що паралельно з основним 

асфальтуванням здійснюють-
ся роботи і з благоустрою самої 
вулиці Купріна. Адже однієї ли-
шень дороги, нехай і гарнень-
кої, для міста малувато буде. Го-
родяни воліють, аби й зовніш-
нє освітлення на вулиці сяяло, а 
ще потрібні й пішохідні доріж-

ки з бордюрами, зупинкові па-
вільйони та інші зручності у ви-
гляді дорожніх знаків та нанесе-
ної розмітки.

І все це, як обіцяє підприєм-
ство «Весташляхбуд», яке дня-
ми відновило роботи з капіталь-
ного оновлення вулиці Куп ріна 
від Кривбасівської до Змички, 
себто практично на в’їзді до міс-
та з боку Кіровограда, має бути 
зроблено з високою якістю та в 
установлені графіком терміни. 
А вони, ці строки, досить жор-
сткі – весь комплекс робіт пови-
нен бути завершений не пізніше 
кінця другої декади нинішнього 
місяця з тим, аби до Дня неза-
лежності України місто по всій 

протяжності цієї ву-
лиці нарешті отрима-
ло рівненьку дорогу на 
чотири смуги з рухом в 

обох напрямках.
Ледь асфальтоукладач зі 

швидкістю неспішного пішохо-
да пройшовся дорогою, лишив-
ши по собі рівненький шар га-
рячого асфальту, як по ньому 
одразу пройшовся багатотон-
ний каток – так, що аж земля 
стала здригатися під ногами.

– Не дивуйся, – підморгнув 
мені тракторист, який стояв 
поруч. – Це ж не просто каток, 
а ще й утрамбовувач, щось на 
зразок перфоратора, тільки зна-
чно більший. Він не просто вко-
чує асфальт, а його ще й утрам-
бує, аби суміш краще свого міс-
ця трималася. А разом з цим і 
вся дорога, по якій невдовзі по-
їде чимало транспорту як з на-
шого міста, так і транзитного. І 
дорога мусить вистояти, і сум-
ніву в тому немає ніякого, бо 
робота виконується на совість.

g Перспектива

У Кривому Розі з’явиться найсучасніший  
шаховий клуб України
Під час презентації реконструкції театру 
імені тараса Шевченка, знаний у Кривому 
розі спортивний функціонер і голова благо-
дійного фонду «відродження» олександр 
Поліщук презентував губернатору Дніпро-
петровщини олександру вілкулу проект 
створення шахового клубу міста. Під нього 
буде надане одне з приміщень театру.

Після запланованих 
змін, які мають відбутися 
вже цього року, наше міс-
то отримає сучасний міні-
спорткомплекс для прове-
дення навчань і змагань з 
шахового та шашкового 

спорту. Клуб буде осна-
щений усім необхідним 
інвентарем та меблями, а 
в самому приміщенні буде 
проведено повний євро-
ремонт. Під час розроб-
ки проекту клубу був вра-

хований передовий до-
свід створення подібних 
закладів на теренах СНД, 
перед усім у Росії.

Також нині розгляда-
ється питання створен-
ня на базі майбутньо-
го шахового клубу но-
вої ДЮСШ міста під 
№17. У свою чергу, голо-
ва облдержадміністра-
ції Олександр Вілкул по-
прохав звернути увагу 
на професійний підбір 
професіональних трене-
рів, які, окрім своєї фа-

хової майстерності, спо-
вна б віддавалися викла-
дацькій діяльності.

Завдяки цьому вже не-

вдовзі Кривий Ріг належ-
но прийматиме не тільки 
регіональні, а й державні 
змагання з шахів.

андрій ройКо. Фото олександра Портнягіна.

g офіційно
До уваги виборців  
Саксаганського району

Відділ ведення Державного реєстру 
виборців виконкому Саксаганської 
районної у місті ради повідомляє, що 
поновлення та перевірка персональ-
них даних виборців, внесених до ав-
томатизованої інформаційно-теле-
комунікаційної системи «Державний 
реєстр виборців», працівниками від-
ділу здійснюється постійно.

Жителів району просять переко-
натися в коректності написання сво-
їх персональних даних, занесених до 
бази даних Реєстру, та використати в 
повному обсязі своє право голосу на 
виборах народних депутатів України 
28 жовтня 2012 року.

Особлива увага – до тих громадян 
України, які голосуватимуть вперше, 
та громадян, яким нещодавно випо-
внилося 18 років.

Не залишайтеся осторонь та вико-
ристайте право на перевірку й уточ-
нення своїх персональних даних, 
внесених до Державного реєстру ви-
борців. Це можна зробити у відділі 
ведення Державного реєстру вибор-
ців виконкому Саксаганської район-
ної у місті ради за адресою: вул. Ме-
лешкіна, 32, кімнати 201, 202, з по-
неділка до п’ятниці, з 8.30 до 17.00, 
перерва з 12.30 до 13.00. Довідки за 
телефонами: 64-23-50, 64-14-38, 64-
30-05.

При зверненні до відділу ведення 
Державного реєстру виборців наяв-
ність паспорта громадянина України 
обов’язкова.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Довгинцівський р-н

Прямий телефон «ЧГ»

З увагою  
до багатодітних

У районі організовано від-
відування багатодітних сімей 
та будинку сімейного типу. 

На кожну таку сім’ю складено 
картки обліку, які містять у собі ін-
формацію стосовно матеріально-
побутових умов, соціальних ви-
плат, оздоровлення, проблемних 
питань родин тощо. Крім цього, 
оновлено та сформовано банк да-
них багатодітних сімей району.

А загалом станом на початок 
другого півріччя нинішнього року 
в районі зареєстрована 421 багато-
дітна сім’я, де виховується 1517 ді-
тей. Зокрема, 294 багатодітні сім’ї 
виховують по 3 дітей; 61 сім’я ви-
ховує по 4 дітей; 31 сім’я виховує 
по 5 дітей; 20 сімей виховує по 6 ді-
тей; 11 сімей виховують по 7 дітей; 
1 сім’я виховує 8 дітей та 2 сім’ї ви-
ховують по 10 дітей. А ще в одній 
сім’ї виховується аж 11 дітей!

Під час відвідин надано реко-
мендації батькам щодо вихован-
ня, утримання, оздоровлення ді-
тей, видачі посвідчень батькам 
та дітям з багатодітної сім’ї й фор-
мування культури відповідально-
го батьківства. Серед багатодітних 
сімей розповсюджено майже 500 
тематичних інформаційно-профі-
лактичних матеріалів щодо про-
паганди здорового способу жит-
тя, недопустимості вчинення на-
сильства в сім’ї та жорстокого по-
водження з дітьми.

Контроль  
за зверненнями

У районі значно посиле-
но контроль за виконанням 
звернень громадян та забез-
печено обов’язкове надання 
обґрунтованих відповідей за 
підсумками розгляду. 

Для впорядкування цієї  робо-
ти, забезпечення об’єктивного, 
всебічного та своєчасного розгля-
ду й оперативного вирішення по-
рушених проблем щопонеділка на 
апаратних нарадах з керівниками 
структурних підрозділів виконко-
му та щовівторка на оперативних 
нарадах з керівниками комуналь-
них підприємств району прово-
диться аналіз звернень громадян, 
що надійшли впродовж тижня.

З метою запобігання випадкам 
неналежного розгляду здійсню-
ється контроль за наданням об-
ґрунтованих та повних відповідей, 
недопущенням порушень поряд-
ку розгляду звернень на місцях та 
виникнення повторних звернень. 
Якість виконання звернень пере-
віряється за телефоном заявників 
та з виїздом на місце. Для забез-
печення об’єктивного й своєчас-
ного розгляду звернень та підви-
щення відповідальності керівни-
ків проводяться перевірки стану 
роботи зі зверненнями громадян 
на підприємствах, в установах, 
організаціях району та структур-
них підрозділах виконкому. 

Стан роботи зі зверненнями 
громадян постійно аналізується та 
розглядається на засіданнях ви-
конавчого комітету райради. На 
контролі перебуває рішення ви-
конкому Довгинцівської районної 
у місті ради від 18.01.2012 р. № 2 
«Про результати роботи зі звер-
неннями громадян у 2011 році», 
хід виконання якого було розгля-
нуто у квітні й липні поточного 
року та додатково буде заслухано 
в жовтні цього року за підсумка-
ми 9 місяців.

едуард БілиК.

Земля у спадок
тема земельних відносин залишається надзвичай-
но актуальною. це засвідчив і нещодавній прямий 
телефон, що пройшов у редакції газети «Червоний 
гірник». головною його темою стало успадкування 
майна. на прямому зв’язку з нашими читачами був 
керівник управління Держкомзему у м. Кривий ріг 
Дніпропетровської області Сергій ніколаєв.

– Алло, це пря-
мий телефон «Чер-

воного гірника»?
– Так.
– Мені б поспілкуватися з 

Сергієм Володимировичем…
– Слухаю.
– Це турбує Сергій Васильо-

вич з Центрально-Міського ра-
йону. Мені дісталася земель-
на ділянка у спадок. Навіть 
оформлено державний акт. Те-
пер хочу подарувати цю ділян-
ку дітям. Доведеться отриму-
вати кадастровий номер чи 
дос татньо держакта?

– Ви коли оформили держав-
ний акт?

– Давненько. Ще у 1996 році.
– У такому разі доведеться 

оформити кадастровий номер, 
а тоді вже передавати землю ді-
тям.

– Навіщо, коли вже є держав-
ний акт? Чи він тепер недійс-
ний?

– Державний акт так само ле-
гітимний, як і на початку. Од-
нак дані про вашу ділянку не 
внесені в загальну базу даних, 
що створено порівняно недав-
но – лише в середині минулого 
десятиріччя. Відтак, з того часу 
і будь-які дії із земельними ді-
лянками здійснюються тільки 
за наявності кадастрового но-
мера.

– Куди звертатися за оформ-
ленням кадастрового номера?

– До будь-якої землевпорядної 
організації…

– Пробачте, за місцем меш-
кання шукати таку організа-
цію?

– Необов’язково. Ви можете 
працювати з будь-якою земле-
впорядною організацією. Коли 
оформите кадастровий номер, 
зробите витяг у Держкомземі, 
тоді вже переоформите землю на 
дітей.

– Спасибі.
– Телефонує 

Маргарита Сергі-
ївна з Жовтневого ра-

йону. В мене таке запитання: 
маю власний будинок, але зем-
ля не приватизована. Потріб-
но це робити?

– Якщо ви збираєтесь роби-
ти якісь дії з будинком – тоді 
обов’язково потрібно оформи-

ти приватизацію. Тим паче, у вас 
є законне право на безкоштовну 
приватизацію.

– Чула, незабаром її повинні 
заборонити?

– Ні, поки що термін привати-
зації земельних ділянок не обме-
жений. Її вам передають у влас-
ність на підставі права власності 
на будинок. Платити доведеться 
лише за оформлення документа-
ції.

– Куди звертатися? І яка 
власне процедура?

– Насамперед потрібно звер-
нутися до районного виконавчо-
го комітету за місцем розташу-
вання будинку. Там пишете зая-
ву та отримуєте дозвіл на ство-
рення технічної документації. 
Розробляєте її… Точніше кажу-
чи, це робитиме землевпорядна 
організація. Потім подаєте тех-
нічну документацію на затвер-
дження до органу місцевого са-
моврядування. У вашому випад-
ку – до міськвиконкому. Після 
прийняття відповідного рішен-
ня міською радою ви зможете 
отримати державний акт на пра-
во володіння земельною ділян-
кою.

– Кажуть, потрібно отрима-
ти й кадастровий номер?

– Його буде присвоєно ділян-
ці, на якій розташовано буди-
нок, автоматично, при оформ-
ленні державного акта. Про ка-
дастровий номер потрібно тур-
буватися тим землевласникам, 
котрі отримували державні акти 
до 2004 року.

– Прямий теле-
фон? Турбує Ген-

надій Павлович з Ін-
гулецького району. Повинен 
отримати в спадщину земель-
ну ділянку. На неї вже є дер-
жавний акт, чи потрібно пере-
оформлювати його?

– Необов’язково. Відповід-
но до Постанови Кабінету Мі-
ністрів України № 1021 від 
09.09.2009 року, вам як спадко-
ємцю необхідно пройти проце-
дуру здійснення відмітки про 
перехід права власності на зе-
мельну ділянку.

– Як це?
– Необхідно спочатку проста-

вити відмітку про перехід пра-
ва власності на земельну ділянку 

в старому державному акті під 
позначкою нотаріуса. У цій від-
мітці буде зазначено підставу та-
кої дії – свідоцтво про право на 
спадщину.

– А якщо захочу отрима-
ти новий документ про право 
власності?

– Так, це можливо, за вашим 
бажанням. Після того, як буде 
поставлена відмітка про пере-
хід права власності на земель-
ну ділянку в старому державно-
му акті, за бажанням, ви може-
те отримати новий державний 
акт. Цей порядок прописаний 
в постанові Кабінету Міністрів 
України №449 від 2.04.2002 року 
(пункт 2).

– Мене звуть 
Микола Іващев. 

У Кривому Розі я те-
пер, можна сказати, не частий 
гість, мешкаю останні двад-
цять років у Росії в Курській об-
ласті. Маю російське громадян-
ство. Але я виріс та багато ро-
ків прожив у Кривому Розі.

– Слухаю вас.
– Скажіть, а я можу успадку-

вати землю в Україні?
– Про яку землю йдеться: сіль-

ськогосподарські угіддя чи там, 
де розташовано житловий буди-
нок?

– Приватна садиба.
– У такому разі, для вас нія-

ких перепон немає. Відповідно 
до частин 2-3 ст. 81 Земельного 
Кодексу України іноземні грома-
дяни й особи без громадянства 
можуть у випадку прийняття 
ними спадщини набувати пра-
во власності на земельні ділян-
ки. Але тільки коли мова йде 
про землю несільськогосподар-
ського призначення в межах на-
селених пунктів або земельні ді-
лянки несільськогосподарсько-
го призначення за межами насе-
лених пунктів, на яких розташо-
вано об’єкти нерухомого майна, 
які належать їм на праві приват-
ної власності.

– Зрозуміло.
– Максим Ана-

толійович турбує. 
Оформлюю спадщи-

ну по земельній ділянці. Вона 
приватизована. Були й відпо-
відні документи. Але держав-
ний акт на земельну ділянку 
ніяк не міг знайти. Мені сказа-
ли: потрібно розмістити ого-
лошення про те, щоб докумен-
ти вважати недійсними…

– Правильно сказали.
– Власне, я не про це. Оголо-

шення розмістив у газеті. По-
тім документи знайшлися. За-

раз необхідно звертатись до 
нотаріуса за свідоцтвом на 
спадщину. Не виникне ніяких 
проблем у майбутньому че-
рез це оголошення? Чи необхід-
но знову подавати оголошення 
про знайдений державний акт?

– Аж ніяк. Документи ви зна-
йшли. Зробите відповідні від-
мітки про перехід права влас-
ності, після того як отримає-
те землю в спадок. Тому можете 
не турбуватися про опублікова-
не оголошення. Немає ніякої по-
треби і в публікації спростуван-
ня.

– Алло, в мене 
таке запитання…

– Пробачте, назвіть 
себе для початку.

– Микола Іванович з Цен-
трально-Міського району. Мені 
перейшов у спадок від бать-
ка будинок. Батько займався 
приватизацією, але державний 
акт на земельну ділянку так і 
не був виготовлений. Чи можна 
мені приватизувати цю успад-
ковану ділянку?

– Звичайно.
– Розумієте, я вже викорис-

тав своє право на безкоштовну 
приватизацію.

– У такому разі, ви можете 
оформити право оренди на зе-
мельну ділянку або викупити її в 
територіальної громади. Відпо-
відне звернення необхідно адре-
сувати до міської ради.

– Марія Павлів-
на з Тернів теле-

фонує. Ми з сестрою 
успадковуємо батьківський бу-
динок із земельною ділянкою. 
Але я хочу свою частку відразу 
їй подарувати. Розумієте, вона 
весь цей час проживала разом з 
батьками…

– Цілком розумію, це ваше 
право, як далі розпорядитися 
спадком.

– Мені потрібно буде йти до 
Держкомзему, аби оформити 
якісь папери?

– Ні, не потрібно. Достатньо 
надати нотаріусу заяву про від-
мову у спадкуванні частини зе-
мельної ділянки на користь ін-
шої особи. Власне, подібні дії 
здійснюються щодо будь-якого 
успадкованого майна. Тому не 
переймайтесь, нічого складного 
тут немає.

володимир СКіДанов. Фото андрія труБіцина.

g офіційно
Шановні замовники!

Згідно з Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України від 13.06.2012 №304 затвер-
джено Зміни до (Наказу Мінрегіону від 24 червня 
2011 №91) Порядку прийняття в експлуатацію ін-
дивідуальних (садибних) житлових будинків, са-
дових, дачних будинків, господарських (приса-
дибних) будівель і споруд, прибудов до них, гро-
мадських будинків І та ІІ категорій складності, які 
збудовані без дозволу на виконання будівельних 
робіт, і проведення технічного обстеження їх буді-
вельних конструкцій та інженерних мереж:

- закінчені будівництвом до 05 серпня 1992 року 
індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, 

дачні будинки, господарські (присадибні) будів-
лі і споруди, прибудови до них, не підлягають 
прийняттю в експлуатацію, а для потреб їх 
державної реєстрації права власності вва-
жається документом, який засвідчує відповід-
ність вимогам законодавства, будівельним нор-
мам, державним стандартам і правилам, техніч-
ний паспорт, складений за результатами техніч-
ної інвентаризації;

- технічне обстеження будівельних конструкцій 
та інженерних мереж індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових, дачних будинків, 
прибудов до них загальною площею до 300 ква-
дратних метрів включно, господарських (приса-

дибних) будівель і споруд, прибудов до них загаль-
ною площею до 100 квадратних метрів включно 
проводиться під час їх технічної інвентаризації з 
подальшою видачею технічного паспорта;

- звіти про проведення технічного обстеження бу-
дівельних конструкцій та інженерних мереж індиві-
дуальних (садибних) житлових будинків, садових, 
дачних будинків, господарських (присадибних) бу-
дівель і споруд, прибудов до них, громадських бу-
динків І та ІІ категорій складності, складені до на-
брання чинності цим наказом, є чинним та можуть 
застосовуватись протягом трьох місяців з дня на-
брання чинності цим наказом при поданні доку-
ментів для прийняття в експлуатацію цих об’єктів.

 управління містобудування і архітектури виконкому міськради.
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Відродження мало жіноче обличчя

Заведено вважати, що Перемогу (між 
іншим, слово жіночого роду) гартували 
чоловіки. асистент кафедри всесвітньої 
історії педінституту кнУ олександр 
косіненко на основі нових архівних 
розвідок спробував додати кілька 
штрихів до не надто дослідженої картини  
внеску жінок у відбудову зруйнованого 
другою світовою війною кривбасу.

13 вересня 1945 р. Над-
звичайна державна ко-
місія повідомила про ма-
теріальні втрати від війни. 
Лише прямі збитки СРСР 
унаслідок руйнувань, по-
грабувань державного, ко-
оперативного майна оці-
нювалися в 679 млрд. крб., 
з урахуванням воєнних ви-
датків і припинення про-
мислового та сільськогос-
подарського виробництва 
в окупованих районах сума 
сягала 2,57 трлн. крб.

Найбільших страждань 
зазнала Україна. Смерто-
носна хвиля забрала жит-
тя 4 млн. мирних жителів, 
2,5 млн. силоміць вивезе-
но до Німеччини, 10 млн. 
громадян стали безпри-
тульними. На руїни пе-
ретворились 714 міст та 
майже 30 тис. сіл, 250 з них 
спалено разом з жите лями. 
Залишилось лише 19% до-
воєнної кількості промис-
лових підприємств. Прямі 
втрати господарства Укра-
їни сягнули 285 млрд. крб., 
що вп’ятеро перевищило 
аси гнування УРСР в інду-
стрію протягом довоєнних 
п’ятирічок.

У Криворізькому залі-
зорудному басейні було 

зруйновано 54 рудники і 
шах ти з 77, корпуси мета-
лургійного та коксохіміч-
ного заводів, КРЕСу, заво-
ду гірничого обладнан ня. 
З «Криворіжсталі» до Ні-
меччини окупанти ви-
везли весь шихтний цех з 
мос товими кранами, під-
крановими балками і ко-
лонами, підйомним ме-
ханізмом, вагонетками. 
Гітлерівці знищили 1733 
житлових будинки, 73 бу-
дівлі культурно-побуто-
вого призначення – шко-
ли, лікарні, дитячі садки, 
палаци культури, два ін-
ститути: гірничорудний 
та педагогічний. У колись 
200-тисячному Кривому 
Розі Червону Армію зустрі-
чало лише 92 830 осіб (за 
кількістю виданих хлібних 
карток), працездатних же 
налічувалося тільки 19 ти-
сяч.

Відбудова Кривбасу роз-
почалася одразу після ви-
зволення. Чоловіки продо-
вжували воювати, трудову 
вахту перейняло жіноцтво. 
За прикладом донбаського 
руху оволодіння гірниць-
кими професіями, дівчата 
Криворіжжя створюва-
ли свої бригади, боролися 

за звання фронтових. Не 
було жодної ділянки, де б 
пліч-о-пліч із чоловіками 
не працювали жінки. Так, 
на руднику ім. Дзержин-
ського поряд із Леонідом 
Студентовим самовіддано 
працювали його дружина, 
сестра і дружина брата. 

Багато керівних по-
сад на той час також обі-
ймали жінки. Наприклад, 
першим після визво лення 
головою Дзержинської ра-
йонної ради стала Олена 
Спінякова, секретарем ви-
конко му – Анастасія Хо-
хол. Чимала їхня заслуга в 
нагородженні району в бе-
резні 1944 року перехідним 
Червоним прапором На-
родного комісаріату обо-
рони.

На всю країну уславив-
ся трудовий подвиг моло-
дої криворожанки Надії 
Єгорової. Покинувши ро-
боту паспортистки, вона 
стала муляром у «Криво-
ріжбуді». Згодом створила 
та очолила бригаду з кон-
торських дівчат, за само-
віддану працю колектив 
нагороджено Почесною 
грамотою ЦК ВЛКСМ. 20 

травня 1944 року газета 
«Комсомольська правда» 
надрукувала звернення 
робітниці Ф. Шостак «Со-
ромтесь, дівчата», Надія 
відгукнулася на той заклик: 
«Дорогі подруги! Займайте 
свої місця на найбойовиті-
ших ділянках відроджен-
ня улюбленої Вітчизни!», 
опанувала кілька робітни-
чих професій, стала ком-
сомольсько-молодіжним 
лідером рудника ім. Кіро-
ва. За нею пішли в шах-
ту інші дівчата. 28 травня 
вони вперше вийшли на 
зміну. Бригада Н. Єгорової 
відповіла на заклик брига-
дира Уральського танково-
го заводу Є. Агаркова про 
суміщення професій і ви-
кликала його на змагання, 
активно впроваджуючи 
комплексний метод орга-
нізації праці. 7 червня бри-
гада Н. Єгорової виконала 
норму на 510%.

У 1944 році канцеля-
ристці Жені Богдан (дівоче 
прізвище Євгенії Губенко) 
йшла двадцять друга вес-
на. За прикладом Єгорової, 
скликала гурт ро весниць 
(Майя Юріна, Тетяна То-
пол, Ніла Сальнєва, Віра 
Калюжна та ін.). Почали із 
збирання матеріалів. Ще-
бінь від руїн йшов на фун-
даменти майбутніх споруд. 
У зруйно ваних складах 
знаходили інструмент, а 
ще – випрошували в зем-
ляків, що в кого малося 
зайвого: сокира, пилка чи 
молоток. Першими поча-

ли відновлення на шахті 
«Суха Балка». Копали рови 
під фундамент, носи ли ка-
мінь, цеглу. Щоб зробити 
дранку для штукатурки, 
власноруч розщеплюва-
ли великі колоди на тонкі 
щепи. Цвяхи відшукували 
на згарищах або робили з 
дроту. Виконан ня по дві-
три норми перетворилось 
на звичай. У дні трудових 
звершень, на честь пере-
мог на фронті, молоді буді-
вельниці давали по чотири 
і більше норм.

До відбудови долучилась 
молодь із сіл. На заводі гір-
ничого обладнання «Кому-
ніст» працювала бригада 
молодих формувальниць 
із Кіровоградщини. Запо-
взяті дівчата щодня пере-
виконували нор му в серед-
ньому на 185%. Особливо 
відзначились Уляна Акуло-
ва, Марія Гаврилова, Анас-
тасія Колєснікова, Віра Ли-
сенко.

Всенародними зусилля-
ми загоїлись рани війни, 
наново постали могутні 
залізорудні титани. Але не 
слід романтизувати при-
чини стрімкої відбудови. 
Реа льний, повсякденний 
ентузіазм людей, героїчна 
праця, готовність до само-
пожертви водночас тісно 
пе реплітались із демаго-
гією, безжальною систе-
мою мобілізації людських 
і матеріальних ресурсів. 
Відбудовуючи господар-
ство, люди, і в першу чер-
гу жінки, відроджували 
нормальне життя для себе, 
своєї родини, своїх дітей, 
для кращого майбутнього. 
Навіть у такий непростий 
час жінка не забувала сво-
го основного покликання: 
бути Матір’ю. На 1.01.1945 
лише в Дзержинському ра-
йоні народилося 447 дітей. 
У післявоєнний період 280 
жінок удостоїлись ордена 
«Материнська слава».

______________________________________________________________________________________________ Тарас ЗаТУльний. 

g оголошення

Твої люди, Криворіжжя!

Обережно – лісова пожежа!
За даними статистики, до 90% лісових пожеж ви-

никають через недотримання правил пожежної без-
пеки в місцях роботи та відпочинку. Причиною цих 
пожеж стало необережне поводження з вогнем.

Правила поведінки з вогнем:
 – вогнища можна розпалювати тільки в місцях, де 

відсутній хвойний молодняк;
 – якщо ви розводите вогнище, то місце, де воно 

буде, необхідно обкопати навколо, а коли вже зби-
раєтесь піти, вогонь необхідно старанно загасити за 
допомогою піску або води;

–  потрібно слідкувати, щоб не було розлітання 
icкop від вогнища;

 – забороняється кидати не загашеними недопалки 
чи сірники, це може призвести до жахливих наслідків.

Якщо в ліci виникла пожежа...
Найпоширеніший споciб її гасіння – нахльостування 

полум’я віником з гілок листяних дерев. Потрібно рухатись 
по вогнищу i наносити удари, начебто замітаючи полум’я 
вбік, на вигорівшу площу. Збивши основне вогнище, при 
наступному ударі по цьому місцю віник затримують, при-
тискаючи до палаючої кромки, та повертають його, що дає 
охолонути палаючим матеріалам.

Також для гасіння лісових пожеж використовують 
cпociб, при якому закидають края пожежі пухким ґрун-
том, який викопують штиковими лопатами. Для цього 
грунт, який забирається лопатою поблизу кромки по-
жежі, кидають вздовж неї. Грунт попадає на палаючі 
матеріали, охолоджує їх та ізолює від повітря. При гасінні 
спочатку збивають полум’я, а потім, зупинивши пожежу, 
насипають на кромку шар ґрунту товщиною 6-8 см.

Якщо поблизу є водоймище – вогонь заливають 
водою. При цьому починають наступ на вогонь з того 
боку, куди він рухається, i намагаються оточити район 
пожежі з ycix боків.

 Ліc наше багатство, i в наших руках недопущення 
знищення його вогнем.

У разі виникнення надзвичайної події, телефонуй-
те в оперативно-координаційний центр КМУ ГТУ МНС 
в Дніпропетровській області за телефоном 101, з те-
лефонів мобільного зв’язку 101.

 Управління з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення виконкому міської 
ради нагадує, що лише висока культура поводження 
з вогнем, дотримання правил пожежної безпеки по-
збавить від бід і страждань, що приносять пожежі.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту  
населення виконкому міськради.

Управління праці та соціального захисту  
населення виконкому міськради інформує

До відома постраждалих внаслідок  
Чорнобильської катастрофи

В управліннях праці та соціаль-
ного захисту населення виконкомів 
районних у місті рад у наявності са-
наторно-курортні путівки для оздо-
ровлення дітей, постраждалих вна-
слідок Чорнобильської катастрофи, 
до санаторіїв таких профілів

лікування органів дихання:
– «Ялинка» (Харківська обл.) з 

23.08.12 по 12.09.12, «Примор’я» 
(Херсонська обл.) з 16.09.12 по 
06.10.12, «Великий луг» (Запорізь-
ка обл.) з 04.09.12 по 24.09.12;

лікування кістково-м’язової 
системи:

 – «Ренесанс-7» (Одеська обл.) з 
15.09.12 по 05.10.12;

лікування системи крово-
обігу:

 – «Приморський» (м. Євпаторія) 
з 21.08.12 по 10.09.12.

 З питання отримання зазначе-
них путівок необхідно звертатися 
до управлінь праці та соціального 
захисту населення виконкомів ра-
йонних у місті рад за місцем меш-
кання дитини.

Додаткову інформацію можна 
отримати за телефонами:

Дзержинський район – 92-84-86;
Довгинцівський район – 71-21-

37;
Саксаганський район – 64-11-49;
Жовтневий район – 53-40-57;
Тернівський район – 38-00-55;
Інгулецький район – 21-39-03;
Центрально-Міський район – 

90-08-02.

«Міс  
Україночка» 
збирає друзів

За кілька тижнів країна, а 
разом з нею і місто, буде від-
значати найбільші свої свята 
– День Державного прапора 
України та День незалежнос-
ті України. Підготовка до них 
йде вже повним ходом.

Як повідомили в райвиконкомі, 
планується відзначити ці держав-
ні свята масштабно, із широким 
залученням творчих колективів, 
представників підприємств і 
мешканців району. Так, зокрема, 
урочистості з нагоди Дня Держав-
ного прапора України, що відзна-
чається 23 серпня, розпочнуться 
о 8.30 з покладання квітів до 
пам’ятника Богдану Хмельниць-
кому. О 9.30 відбудеться урочиста 
церемонія підняття Державного 
прапора України біля виконкому 
Дзержинської районної у місті 
ради (пр. Миру, 42).

Наступного дня примітно про-
йде і святкування 21 річниці Не-
залежності. О 10.00 відбудеться 
театралізоване дійство біля 
пам’ятника «Козак Ріг». Далі 
– святкова хода до парку ім.  
Б. Хмельницького, де з 11.00 
розпочнуться народні гуляння. 
Зокрема, мешканці району та 
гості зможуть отримати приємні 
враження від районного конкурсу 
«Міс Україночка» та концертно-
розважальної програми на літній 
естраді; здійснити історичну по-
дорож, переглянувши стилізовані 
тематичні композиції «Народний 
знахар» та «Святковий ярмарок»; 
ознайомитися з новими напрям-
ками в образотворчому мистецтві 
та сучасній фотографії; подиви-
тися на спортивні змагання і по-
казові виступи та оцінити рівень 
криворізьких майстрів бойових 
мистецтв тощо.

Квіти Вєсніку
Криворізькі металурги від-

значили черговий день наро-
дження свого підприємства.

У першу чергу вони віддали 
шану тим, хто стояв біля вито-
ків появи гордості вітчизняної 
металургії на території Кривого 
Рогу. Відтак, з нагоди 78-ї річ-
ниці створення підприємства за 
участю генерального директора 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» Ар-
тема Полякова, представників 
трудового колективу, керівни-
цтва району відбулась урочиста 
церемонія покладання квітів до 
пам’ятника Якову Вєсніку – пер-
шому керівнику підприємства, 
розташованого на вул. Орджоні-
кідзе.

Спорт у 75-й
Спорт – це спосіб життя. А 

його прищеплюють змалечку. 
Це добре зрозуміли в місті та 
районі, де активно розбудо-
вують спортивно-оздоровчу 
базу.

До нового навчального року 
такий ось чудовий подарунок 
отримали учні Криворізької 
загальноосвітньої школи №75. 
Саме на її території споруджено 
новий спортивний майданчик, 
обладнаний сучасними трена-
жерами. А загалом на сьогод-
нішній день на території району 
встановлено вже дев’ять таких 
спортивних об’єктів.

володимир скіданов.
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Цікавий ракурс

Причепуримо 
все довкола

Наближається знаменне 
для нашої держави свято – 
День незалежності України. 

У Центрально-Міському райо-
ні вже розпочалася підготовка до 
святкування: оголошено конкурс 
на кращий благоустрій об’єкта. 
Участь у ньому можуть брати як 
підприємства і організації, так і 
місця відпочинку, куточки, ство-
рені руками дбайливих мешкан-
ців.

Кожен із жителів району може 
стати активним учасником зма-
гання та представити свою при-
будинкову територію, будинок, 
вулицю як кращий естетичний 
об’єкт, що може слугувати при-
кладом співпраці небайдужих 
людей задля покращення умов 
проживання.  

Небезпечне 
плесо

Поки нещадна спека гра-
ється з нами в перегони на ви-
живання, люди шукають поря-
тунку у водяній прохолоді. 

Та, на жаль, вона не менш не-
безпечна, ніж пекучі промені. 
З початку купального сезону на 
водоймищах нашого міста вже 
загинуло 10 осіб, у тому числі 1 
дитина. Серед основних причин 
лиха – купання в необладнаних 
місцях, недотримання правил 
поведінки на воді, пірнання в не-
тверезому стані, перебування ді-
тей без нагляду дорослих.  

Фахівці з надзвичайних ситуа-
цій укотре застерігають мешкан-
ців міста бути обережними на 
воді, купатися лише у відведених 
для цього місцях. Так, від почат-
ку літа на території Центрально-
Міського району в парку культури 
і відпочинку ім. Газети «Правда» 
функціонує обладнаний пляж. На 
інших водоймах району купання 
категорично заборонено. 

Тетяна Дрєєва.

g Готуємось

Перший раз у перший клас
Першокласник йде до школи… Скільки 
турбот у батьків. Як він буде вчитися, 
що необхідно  придбати до школи, як 
обладнати шкільний куточок удома. 
а головне, що робити, щоб дитина не 
хворіла. адже під час навчання в школі 
в багатьох учнів виникають захворю-
вання органів зору, шлунково-кишково-
го тракту, нервової системи, порушення 
опорно-рухового  апарату.

алла БауТіна, завідуюча відділенням гігієни дітей та підлітків  
Криворізької міської санепідстанції. 

g  До Дня будівельника

...А намалювати – запросто

анна роДічКіна. Фото з інтернет-сайту «Кривбасс On-Line».

Дітям запропонували зобразити своє 
бачення міста, в якому вони мешкають. 
Будувати поки що маленькі художники 
не вміють, а от намалювати – запросто. 
«Місто, яке збудуємо ми» – саме так 
звучала тема конкурсу.

 З більше півсотні учасників жоден 
не пішов додому без подарунка. Зма-
галися діти в трьох вікових категоріях. 
Кращими юними художниками стали 
Ілля Стародубцев, Оленка Булижен-
кова, Роберт Дубсон,  а найменший 

призер – шестирічний Владислав Ко-
вальов. Обирати кращі малюнки журі 
було непросто. До його складу, до речі, 
увійшли художник Микола Рябоконь, 
головний спеціаліст управління куль-
тури і туризму виконкому міськради 
Тетяна Гармаш і керівник художнього 
гуртка ЦДЮТ «Гармонія» Діана Моїсе-
єнко. А очолювала журі Олімпіада Фа-
рафонова, голова Криворізької галузе-
вої організації профспілки працівників 
будівництва та промбудматеріалів.

Малюнками та вікторинами позначилася 
минула субота для дітлахів тих батьків, 
котрі працюють у будівельній галузі міста. 
уже третій рік поспіль Криворізька галузе-
ва організація профспілки працівників бу-
дівництва та промбудматеріалів проводить 
напередодні професійного свята конкурс 
малюнків на асфальті.

g Скоро в школу

Сьогодні  
відкрився  
«Дитячий  
континент»
Спеціалізована ви-
ставка-ярмарок про-
понує батькам шко-
лярів підготуватися 
до навчального року. 
Цьогоріч, згадаємо 
принагідно, у нашому 
місті шкільний дзві-
нок пролунає більш 
як для 6200 першо-
класників.

У приміщенні Криво-
різького державного цирку 
з 8 по 11 серпня понад 60 
суб’єктів господарювання 
представлятимуть необхід-
ні  для навчання  товари.  У  
рамках  виставки-ярмарку 
будуть проводитися  акції  
для  вихованців дитячих 
будинків «Перший раз у  
перший  клас». Підприємці 
приготували для них ранці 
зі шкільним приладдям та 
солодкі призи, а перукарі 
міста запросять на відвідан-
ня перукарень.

Маленьких відвідувачів 
ярмарку, як завжди, чекають 
вікторини та конкурси, роз-
важальна програма. Скажі-
мо, у п’ятницю, 10 серпня, об 
11.00  на майданчику поряд 
з цирком стартуватиме кон-
курс малюнків на асфальті. 
Загалом же організатори обі-
цяють широкий асортимент 
товарів, адже очікується, що 
на криворізький «Дитячий 
континент» приїдуть під-
приємці з різних міст – Дні-
пропетровська, Запоріжжя, 
Комсомольська, Кременчука 
та інших.

анна роДічКіна.

g важливо
Що повинен знати першокласник 
1. Домашню адресу і телефон.
2. Місце праці батьків, їх посади.
3. Шлях від школи додому і назад.
4. Знати і виконувати Правила дорожнього руху, 

вміти поводити себе на вулиці та в школі.
5. Відчиняти і зачиняти двері квартири.
6. Чітко відповідати на запитання дорослих.

Декілька порад бать-
кам, що допоможуть 
зберегти здоров’я ди-
тини.
 Організм 6-річної 

дитини морфологічно 
та функціонально під-
готовлений до навчання 
в школі. Разом з тим, на-
вчальні заняття вимага-
ють від дитини значної 
напруги. Для дитини 
розпочалося нове жит-
тя, замість виховательки 
в дитячому навчально-
му закладі – вчителька, 
замість іграшок – під-
ручники, інший режим, 
нові діти – усе це для 
учня стрес як фізичний, 
так і психологічний.
 Молодшим шко-

лярам важко тривалий 
час сидіти за партою, 
тому необхідно, щоб 
учнівські меблі відпо-
відали росту дитини. 
Вдома треба обладна-
ти шкільний куточок.  
Освітлення повинно 
бути природним, світ-
ло – падати на робоче 
місце з лівого боку. Не-
допустима поза, при 
якій кут нахилу грудної 
частини тіла до попере-
кової дорівнює 145  гра-
дусів (призводить до по-
рушень функції зору та 
швидкого стомлення). 
Недопустима випрям-
на поза, оскільки від-
стань від поверхні столу  
до очей збільшується  
до 48 см.

 Вірна поза учнів 
за учнівськими меб-
лями – ноги повинні 
впиратися в підлогу 
або підставку для ніг, 
відстань від робочої по-
верхні до очей для учнів 
1-2 класів при прямому 
письмі –  26 см, при ко-
сому – 21 см. 
 Необхідно з пер-

ших днів навчання 
привчити учня до до-
тримання режиму шко-

ли, після обіду надайте 
учню можливість від-
почити, краще за все це 
1-1,5-годинний сон. 
 Якщо не хоче спати 

– то відпочинок на сві-
жому повітрі. Виконан-
ня домашніх завдань 
треба починати не піз-
ніше 16 години. Після 17 

години значно знижу-
ється працездатність. 
 Завжди  треба 

починати з важких за-
вдань, доки сконцентро-
вана увага.
 Якщо в дітей щось 

не виходить, необхідно 
їм допомогти. Ніколи 
не примушуйте дити-
ну зробити все одразу, 
необхідно через 15-20 
хвилин робити перерву, 
краще –  рухливий від-
починок.
 Для збереження 

здо  ров’я учня необхідно 

забезпечити повноцін-
не раціональне харчу-
вання. Організм дити-
ни повинен отримувати 
білки, жири, вуглеводи, 
вітаміни, мінеральні 
речовини. Так, вітаміни 
групи В (В1, В2, В6, В12), 
які знаходяться в м’ясі, 
печінці, яйцях, молоч-
них продуктах, овочах, 
– необхідні для росту 
дитини.
 Вітамін А важли-

вий для формування 
кісткового скелету, ор-
ганів зору. Знаходиться 
вітамін А в яйцях, пе-
чінці та фруктах. Не за-
будьте про кальцій, без 
якого в дитини не буде 
міцного кісткового ске-
лету. Він знаходиться 
в молочних продуктах, 
рибі, горіхах, зелених 
овочах. 
 Необхідно вірно 

підібрати шкільне при-
ладдя. Зошити, олівці, 
ручки – це як іграшки, з 
якими діти звикли гра-
тися, тому вони повин-
ні їм подобатися. Для 
шкільного приладдя 
краще купувати ранці, 
які допоможуть рівно-
мірно розподілити на-
пругу на опорно-рухо-
вий апарат та запобігти 
виникненню порушен-
ня постави, сколіозу.

g новина
Мобільний 
зв’язок лікарям

Для покращення умов медич-
ного обслуговування населення 
міста та усунення черг в реє-
стратурах лікувальних закладів 
з 01.08.2012 року  лікарі загаль-
ної практики  забезпечені безко-
штовним  мобільним  зв’язком.  

Це дає  можливість мешканцям  
Кривого Рогу записатися на прийом 
до лікаря або отримати консультацію 
у лікаря по телефону.  Як наслідок – 
скорочення часу перебування хво-
рих в амбулаторіях загальної прак-
тики сімейної медицини, зведення 
до мінімуму черг під кабінетами лі-
карів загальної практики (сімейного 
лікаря, терапевта, педіатра). 

Працівниками Центрів первинної 
медико-санітарної допомоги меш-
канцям міста розпочато надання ві-
зиток, в яких зазначені: 

– номер дільниці, адреса амбулато-
рії, де людина повинна отримува-
ти первинну медичну допомогу;

– вказані номери контактних те-
лефонів дільничних терапевтів, 
педіатрів або сімейних лікарів, 
за якими можна записатися на 
прийом до лікаря чи викликати 
лікаря додому. 

управління  
охорони здоров’я  

виконкому міськради.

День за Днем:
Ц.-Міський район
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– Він у мене хлопчик 
дуже гарний, добрий і до-
вірливий, – розповідає, 
раз по раз утираючи сльо-
зи, його мати Інна Юріїв-
на Реківчак. – Через свою 
доброту й страждає по-
стійно. Років кілька тому 
вони побралися з непога-
ною дівчиною, дитятко в 
них знайшлося, він у шахті 
працював, жінка вдома з 
малим сиділа. Тільки його 
теща  постійно довбала, що 
заробляє Сашко мало, що 
в нього жінка та дитинка, 
що мусить приносити зна-
чно більше. Ну й додовбала 
– покинув мій Сашко свою 
роботу й подався на заро-
бітки до столиці.

Тільки й там довга грив-
ня парубка аж ніяк не пере-
слідувала, а швидше навпа-
ки – тікала від нього світ 
за очі. Та й коли це напів-
легальним будівельникам 
платили щось путяще? Так, 
аби тільки на прожиття ви-
стачало, куди з тих статків 
ще й родині допомагати. 

Тож повернувся хлопець 
назад до Кривого Рогу без 
великих грошей, а з розу-
мінням, що не надто фар-
товий. Далі молода сім’я 
взагалі розсварилася та й 
розбіглася.

– Повернутися-то він 
повернувся, але попе-
редня робота була вже 
втрачена, іншої пристой-
ної знайти ніяк не вдава-
лося, – продовжує Інна 
Юріївна. – Уже бачу – сам 
нервує від своєї непотріб-
ності, проклинати себе 
починає потроху, що на 
заробітки ті подався. Але 
зробленого не повернеш, 
тож сталося так, як ста-
лося. Аж тут зі своїми 
давніми знайомими Саш-
ко зустрівся. Ті з гроши-
ма, гордовиті такі, бакси 
тільки мелькають в їхніх 
руках. З’ясувалося, що 
працюють у шахті в Ма-
гаданській області, золото 
там миють, заробляючи 
по 50-70 тисяч карбован-
ців на місяць. На наші 

гроші це 12-15 тисяч гри-
вень – страшенні для нас 
статки, яких нам тут дові-
ку не побачити. Загорівся 
від цього мій Сашко, а він 
же прохідник, освіту має 
відповідну й досвід, набу-
тий на криворізьких шах-
тах. Ті його друзяки – гай-
да з нами, такі фахівці на 
магаданській шахті ой як 
потрібні, візьмуть з доро-
гою душею, а опісля грош-
ву, мовляв, лопатою греб-
тимеш. Навіщо він тільки 
тих парубків послухав? 
Розмова відбулася в субо-
ту, це я добре пам’ятаю, а 
в понеділок він уже гай-
нув на ту кляту Північ…

Відпрацював у шахті 
Сашко трохи більше двох 
місяців, ще й стажуван-
ня не скінчилось, як тра-
пилось це лихо, через яке 
хлопець утратив ногу від 
коліна.

– Сашка на шахту вла-
штували все честь по чес-
ті – офіційно за трудо-
вою угодою, із записом до 
трудової книжки, навіть 
медичну страховку забез-
печили, – трохи заспоко-
ївшись, продовжила свою 
оповідь мати. – І коли ста-
лося таке горе, а відбулось 
це наприкінці лютого цьо-
го року, то мені повідоми-
ли не одразу, а десь лишень 
за тиждень. Уже майже 
коли Сашка з тамтешньої 
лікарні витурили, аби він, 
як сказано в документах, 
«продовжив лікування за 
місцем мешкання». При-
їхав господар – так усі там 

звуть директора тієї шахти 
– і велів йому за півгодини 
зібрати манатки. Потім – у 
легковику до аеропорту 
в супроводі кількох мор-
доворотів, які за ним аж 
до Києва спостерігали. А 
потім поїздом – додому, у 
Кривий Ріг. Я вже не мо-
гла місця собі знайти, доки 
він їхав, бо скільки наших 
українських хлопців без-
слідно зникають у сибір-
ських лісах – тільки тайга 
й знає. Тож заспокоїлась 
тільки тоді, коли Сашка на 
нашому вокзалі зустріла.

– Заспокоїлись?
– На той момент – так, 

побачила хоч скаліченого, 
та живого, тож і заспокої-
лась. Тільки – ваша прав-
да – дуже ненадовго. Ми 
ж як гадали: повернеться 
мій син, а йому вдома до-
поможуть. Тільки всі наші 
на Росію кивають – мовляв, 
там це лихо сталося, там і 
відповідати мусять. Пере-
довсім – роботодавець, з 
вини якого відбулося пору-
шення техніки безпеки, що 
спричинило такі страшні 
для мого Сашка наслідки.

– Зверталися?
– Куди я тільки не писа-

ла, до яких дверей тільки 
не стукала, до кого тільки 
не дзвонила – марно все, – 
витягає з грубої теки купи 
аркушів з увічливими й не 
дуже відмовами з росій-
ськими й українськими 
зворотними адресами. – 
На звернення мої – тіль-
ки відписки, на дзвінки – 
кидають слухавку, навіть 
не дослухавши до кінця 
розповідь. Одне лишень 
обнадіює, що прокурату-
ра Магаданської області 
наприкінці травня таки 
порушила кримінальну 
справу за фактом пору-
шення правил безпеки 
під час ведення гірничих 
робіт, яке спричинило 
за не обережністю важку 
шкоду здоров’ю людини. 
Щоправда, це практич-
но все, чого мені звідси, з 

Кривого Рогу, вдалося до-
битися. Для всього іншого 
– для проведення реабілі-
тації Сашка, протезуван-
ня тощо потрібно їхати до 
Росії.

– Вона велика, куди саме, 
до Магадана?

– Немає в мене віри в той 
Магадан, ні крапельки не-
має. Якщо щось і вийде, то 
лишень з допомогою Мо-
скви та Генеральної проку-
ратури Російської Федера-
ції. Ось туди й подамся вже 
найближчими тижнями.

– Сумна історія. Як пере-
сторога нашим гірникам, 
які можуть клюнути на 
заманливі пропозиції там-
тешніх роботодавців.

– Заради цього й при-
йшла, аби попередити на-
ших земляків. А ще – до-
помоги в них попрохати, 
бо сама вже все спродала, 
що тільки могла. Ще трохи, 
й нам із Сашком навіть на 
найперші ліки не вистача-
тиме, вже не кажучи про 
дуже дорогі реабілітаційні 
та інші відновлювальні за-
ходи. Тому звертаюсь до 
небайдужих – допоможіть, 
люди добрі, хто чим зможе, 
довіку вам вдячна буду й 
Бога молитиму, щоб обми-
нула вас лиха доля. Бо нині 
мені покладатись уже біль-
ше ні на кого, тільки на лю-
дяність криворіжців.

g Життя як життя  

Покладатись більше ні на кого

Дріт від лебідки тягся далеко, іншим 
кінцем ховаючись десь у шахтних сутін-
ках, які ледь підсвічувалися нечастими 
ліхтарями. але переплутаний клубок був 
осьдечки, поруч, буквально кілька кроків 
пройтись. Тож Сашко сплигнув зі свого аг-
регату й подався на поміч напарнику роз-
мотувати заплутане. Що було потім, він 
пам’ятає не дуже, лишень, що бездушний 
барабан раптом почав змотувати товсте-
лезний металевий дріт, стискаючи Сашка 
зусібіч. він намагався вирватись з цупких 
обіймів, в останню мить підстрибнув – і 
нога відірвалася, лишившись у дротових 
пазурах, а він завалився набік у брудну 
калюжу навпіл із власною кров’ю… 

Гроші для допомоги 
Сашку можна переказу-
вати за такими реквізи-
тами: Отримувач –  
«ПриватБанк»
Найменування банку – 
«ПриватБанк»
Номер рахунку – 
29244825509100
МФО – 305299
ЗКПО – 14360570
Призначення платежу 
– для зарахування на 
картку  
№ 5211537314706206
Реківчак Інні Юріївні, 
ІНН 2373017023.
Телефон Інни Юріївни: 
067-7016135.

Е. МіСЦЕвий.

g Хроніка пригод
Кіровоградець на смерть розбився об одесита

31 липня з вулиці Іллічівської на проспект Миру на червоний сигнал 
світлофора вискочила «Шкода Октавія» під управлінням 20-річного 
жителя Кіровоградської області. Зіткнення із вантажівкою «Рено», за 
кермом якої сидів одесит, було неминуче, лихач загинув на місці, його 
18-річна пасажирка доставлена в реанімацію з вдавленим переломом лоб-
ної частини черепа, відкритими переломами передпліччя та гомілки.

Того ж дня на перехресті вулиць Маршака і Доватора в Тернівському 
районі мопедист не витримав бокового інтервалу з  «Мерседесом», що 
рухався в попутному напрямі. Він та пасажир зазнали численних забоїв 
та рваних ран.

Мати-роззява
У Довгинцівському районі молода мамця вигулювала у власному 

дворі півторарічного сина. Як сама свідчить, на якусь мить відволіклась 
– і маля ковтнуло антифризу з облишеної під гаражем каністри. Наразі 
здоров’ю дитини загрози немає.

Кримінальний ботанік
У Центрально-Міському районі правоохоронці притягнули до відпо-

відальності мешканця вулиці Халтуріна. Відсутність тривалий час по-
стійної роботи чолов’яга здумав наверстати в інакший спосіб: виростив 
на городі 136 розкішних кущів коноплі.
 _________________________________ Тарас ЗаТульний.

g Даі інформує 
Місячник безпеки дорожнього руху 

З початку нинішнього року на тери-
торії нашого міста загалом було скоєно 
232 дорожньо-транспортні пригоди, в 
яких 18 людей загинуло, а 320 отри-
мало травми. У порівнянні з анало-
гічним періодом минулого року суха 
статистика фіксує значне зростання як 
кількості дорожніх аварій, так, як на-
слідок, і кількості постраждалих у них. 

– За рішенням уряду в нашій країні, 
у тому числі й у Кривому Розі, впродовж 
серпня проводитиметься місячник без-
пеки дорожнього руху, – розповідає ін-
спектор сектору профілактичної роботи 
міського відділу ДАІ, капітан міліції Ан-
дрій Юраш. – Метою цього місячника є 
реалізація комплексу заходів щодо при-
вернення уваги суспільства до проблеми 
безпеки дорожнього руху. Передовсім 
увага приділятиметься виконанню за-
ходів, спрямованих на усунення причин 

і умов скоєння дорожньо-транспортних 
пригод, створення безпечних умов для 
руху транспорту й пішоходів. Для цьо-
го потрібно привести в належний стан 
технічні засоби організації дорожнього 
руху, довести зовнішнє освітлення ву-
лиць до відповідного рівня, організува-
ти освітлення аварійних ділянок тощо. 

Зі свого боку, інспектори ДАІ здійсню-
ватимуть додаткові перевірки технічно-
го стану пасажирського автотранспорту, 
насамперед – призначеного для пере-
везення дітей. Водночас проводитиме-
мо цілеспрямований нагляд за дотри-
манням водіями та пішоходами Правил 
дорожнього руху, передовсім – за до-
триманням встановлених швидкісних 
режимів і використанням пасків безпеки. 

Головним підсумком усіх цих заходів 
має стати збереження життя й здоров’я 
наших дорослих співгромадян та дітей.

Е. МіСЦЕвий.

День за Днем:
інгулецький район

Будівельники 
графіків  
дотримуються

Міський голова Кривого 
Рогу Юрій Вілкул і народний 
депутат України Дмитро Шпе-
нов ознайомились із станом 
виконання першої черги ре-
конструкції проспекту Пере-
моги, проведення ремонтних 
робіт у школі №101. 

Посадовці висловили задово-
лення побаченим, обсяги запла-
нованих робіт тривають згідно з 
графіком.

Готівці – бій, 
професіоналам – 
дорогу!

Учора в приміщенні рай-
виконкому відбувся семінар 
щодо аналізу діяльності ОСББ. 
Голова «Асоціації «Кривбас 
Добробут» Василь Ліман зві-
тував про досягнуті домовле-
ності з тепломережею, завдя-
ки плідному діалогу з міською 
владою постачальники тепла 
переглянули певні вимоги, 
законні інтереси громадян 
відстояно.

Директор ТОВ «Дом.Ком» Іван 
Карий навів приклади ефективного 
обслуговування житлового фонду 
висококласними фахівцями. Осо-
бливо гостро питання якості та на-
дійності виконаних робіт постають 
у період підготовки до зими, відо-
мі випадки фіктивної видачі актів 
готовності систем, проте нібито  
зекономлене на реальних ремонтах 
згодом перетворюється на в кілька 
разів більші видатки для термі-
нового усунення наслідків аварій 
уже під час опалювального сезону. 
Юрисконсульт ГО «Кривбас Добро-
бут» Ігор Сініченко та представник 
управління боротьби з економіч-
ними злочинами МУ МВС обґрун-
тували необхідність припинення 
практики розрахунків готівкою за 
обслуговування будинків. Згадана 
практика суттєво обмежує права 
пільгових категорій мешканців 
та може призвести до зловживань 
з боку керівників ОСББ, тарифи ж 
мають затверджуватись на що-
річних зборах жильців згідно з 
кошторисами.

Підбиваючи підсумки семіна-
ру, заступник голови райради Во-
лодимир Алентус повідомив про 
перебіг кампанії з підготовки ко-
мунікацій до подачі тепла, відте-
пер промивки, продувки систем, 
ревізія запірної апаратури від-
буватимуться щорічно, це додає 
відповідальності виконавцям ро-
біт і займатись цим повинні про-
фесіонали.

Тарас ЗаТульний.

Продовжується 
перевірка  
особистих даних 
виборців

Відділ ведення Державного 
реєстру виборців райвиконко-
му продовжує перевірку персо-
нальних даних, внесених до за-
гальноукраїнської бази в межах 
Інгулецького району. 

Для уточнення відомостей про 
себе громадяни можуть звертатись 
за адресою: площа 60-річчя СРСР, ка-
бінет 205, протягом робочого тижня 
з 8.30 до 17 години, у суботу з 9.00 до 
13.00.
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Для радости, а не для болезни
С виду безобидные и яркие игрушки могут быть токсичными и вызывать 
у малышей крапивницу, дерматит и даже отек Квинке. Количество детей, 
страдающих аллергией, с каждым годом увеличивается во всем мире.

Около 98% некачественных игрушек – им-
портные, причем почти все – из Китая. Это 
не значит, что вся китайская продукция – 
плохая, просто наши рынки и магазины за-
валены дешевой однодневной продукцией. 
Например, резиновые утята для ванны, ре-
бенок играет с ними во время купания. Ка-
чественная резина производится из нату-
рального компонента – латекса, который до-
статочно дорогой. Для удешевления произ-
водства недобросовестные производители 
делают игрушки из пластика, в который до-
бавляют химические вещества, способству-
ющие его размягчению. Именно эти вещест-
ва являются чрезвычайно канцерогенными 
и аллергенными.

Особенно часто страдают дети до года, ко-
торые тянут игрушки в рот. Покупая игруш-
ку, надо ознакомиться с ее составом, знать, 
сколько в нее входит химикатов, а также 
подходит ли она ребенку по возрасту. Иг-
рушки с мелкими деталями (конструкторы и 
другие) нельзя покупать детям до 3-х лет, ко-
торые тянут мелкие детали в рот и могут их 
проглотить.

Если на упаковке товара не написан его со-
став, то это уже повод отказаться от покуп-
ки. На упаковке игрушек должны указывать-
ся адрес производителя, состав товара, дан-
ные о том, какому нормативному докумен-
ту товар должен соответствовать и для ка-

кой возрастной категории рекомендуется. 
Если на упаковке игрушки стоит националь-
ный знак соответствия (незамкнутая окруж-
ность, внутри которой находится трилист-
ник) – это одно из доказательств того, что 
игрушка безопасна.

Слишком яркая и пахнущая химией игруш-
ка должна насторожить. Подержите ее в руках, 
и если на пальцах останется краска, откажи-
тесь от покупки. Если в составе игрушки есть 
поливинилхлорид или другой вид пластика, а 
на ощупь игрушка мягкая и похожа на резино-
вую, лучше воздержаться от покупки.

Производители игрушек должны иметь на 
выпускаемую продукцию заключения госу-
дарственной санэпидэкспертизы. При по-
купке изделий каждый покупатель может 

потребовать у продавца предоставление 
данного документа. Будьте внимательны при 
покупке детских игрушек, которые должны 
приносить радость и не быть вредными для 
здоровья.

Ашан АТБ Сільпо Metro Spar
Фрукти, овочі

Картопля (кг) 0,79-3,15 1,59 1,69-2,99 1,90 1,99
Буряк (кг) 1,89 1,15-1,29 1,99 1,84 1,15
Морква (кг) – 3,89 3,99-4,99 4,69 5,49
Огірки (кг) 3,87 5,99 – 7,94 –
Капуста (кг) 6,99 – 3,88-5,99 3,76 4,99
Помідори (кг) 6,99 5,75 3,77-7,99 3,62 – 18,49 3,99
Яблука (кг) 4,55-14,98 16,79 19,99 15,79 – 19,99 –

М’ясо, яйця
Свинина (кг) 39,99–50,95 44,99 – 53,99 28,49–55,90 42,49 – 65,99 36,99–53,95
Яловичина (кг) 37,24–67,90 – 58,99 27,89 – 70,19 46,99
Кури (кг) 21,39 22,99 20,89 20,36 – 22,26 19,99–22,75
Яйця (10 шт.) 5,40 5,99 – 7,45 5,50–10,39 6,00 – 12,98 5,99–6,59

Бакалія
Цукор 7,09–8,33 6,45 6,39–7,74 6,72 – 7,32 6,49–10,69
Пшоно 4,,35–7,24 3,05 4,62 5,49 – 6,64 3,99–5,25
Рис 6,61–13,77 6,59 – 14,99 6,41–13,12 7,98 – 11,54 5,99–10,35
Гречка 9,68–14,17 – 13,19 9,67 – 19,78 7,19–10,59
Олія соняшникова 12,8–15,70 11,89 – 15,39 11,64–16,14 13,04 – 16,09 10,59–16,85

Борошняні вироби
Хліб (булка) 3,80–4,38 2,05 – 4,35 3,29–4,23 4,58 – 4,79 4,05–4,15
Борошно (кг) 3,29–18,89 3,69 3,39–8,23 3,60 – 4,79 3,48–4,12
Макаронні вироби 4,94–20,20 4,29 – 7,99 4,34–7,75 4,75 – 7,60 4,79–9,89

Молочні вироби
Молоко (0,9 л) 5,44–8,43 5,59 – 8,29 4,68–9,79 6,79 – 8,69 7,99–11,99
Сир твердий (кг) 51–119,40 42,89 – 77,99 60,14–104,90 46,99 – 84,98 52,99–92,92
Вершкове масло (0,2 кг) 10,08–26,40 11,95 – 15,99 6,19–22,67 8,99 – 17,18 14,49–16,70
Сметана (0,4 л) 6,86–14,67 4,49 – 13,89 7,19–8,39 5,50 – 7,79 8,50–11,39
Кефір (0,5 л) 3,66–4,65 4,35 2,64–4,44 4,14 5,35–6,99

Ціни, товари, послуги

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ:
Криворізький р-н

Відвідали ветерани 
Євпаторію

Президія Криворізької ра-
йонної ради ветеранів підтри-
мує тісні зв’язки з багатьма 
активами ветеранського руху 
України. 

Цього року до їхнього перелі-
ку додався і актив Євпаторійської 
міської організації. Її голова Олек-
сандр Єлісеєв запросив ветеранів 
сільського Криворіжжя зустріти-
ся для обміну досвідом роботи на 
кримській землі.

– І от зовсім недавно така зу-
стріч відбулася, – розповідає го-
лова Криворізької районної орга-
нізації ветеранів Галина Берегова. 
– Скажу відверто: ми були просто 
вражені наповненням кімнат бо-
йової слави експонатами. Стенди з 
фотографіями славних воїнів, кни-
ги, листи з фронтів, відеоматеріа-
ли... А який семінар з обміну досві-
дом нам було організовано!

Побували ми і в місцевому му-
зеї воїнів-афганців, познайомили-
ся з матір’ю одного з героїв-воїнів, 
який загинув у тій пекельній війні.

І, звісно ж, ми відвідали мемо-
ріал «Красная горка», де покоїть-
ся прах 12500 мирних жителів, за-
катованих німецько-румунськи-
ми карателями в період з 1941-го 
по 1944 рік. До речі, на утриман-
ня цього меморіалу владою що-
року виділяються сотні і сотні ти-
сяч гривень.

Залишається наголосити, що 
ця поїздка відбулася завдяки під-
тримці керівництва району.

Чому до дітей-сиріт 
у міліції прохолодне 
ставлення?

Надзвичайно важливе пи-
тання сьогодення – захист 
житлових і майнових прав ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Про це говорилося на недавній 
нараді з головами сільських та се-
лищних рад, директорами шкіл, 
яку провела начальник служби у 
справах дітей райдержадміністра-
ції Наталя Пульчева. Було зазначе-
но, що в районі робиться дуже ба-
гато для того, щоб жодна з вияв-
лених дитина-сирота не була зали-
шена на поталу вулиці.

 Утім, прозвучала й критика: 
останнім часом значно погірши-
лася робота оперуповноважених 
кримінальної міліції у справах ді-
тей. Вони майже не беруть учас-
ті у заходах з питань профілакти-
ки правопорушень та злочиннос-
ті в дитячому середовищі, пошу-
ку зниклих дітей та молоді, вжитті 
заходів адміністративного впливу, 
проведенні інформаційних зустрі-
чей у дитячих та батьківських ау-
диторіях. Природно, що у присут-
ніх на нараді виникло резонне пи-
тання: «А за що ж таким праців-
никам Криворізького районного 
відділу міліції держава заробітну 
плату щомісяця видає?».

Легалізація.  
Усе чудово?

 Під час останнього рейду-пере-
вірки щодо легалізації заробітної 
плати та зайнятості населення (об-
стежено 10 торгових об’єктів та 11 
суб’єктів господарювання) у Кри-
ворізькому районі виявлено два 
порушення щодо працевлашту-
вання найманих працівників. Усе 
так добре?

Микола КраМаренКо.

Кошик споживача

ціни записала наталя ЗавалЬнюК.

g родителям на заметку

грн.

алла Баутина, заведующая отделением гигиены детей и подростков Криворожской городской санэпидстанции.

g я так думаю

Дорослий погляд на дитячу забавку
Продовжуючи тему іграшок, «Чг» вирішив розпитати перехожих про 
те, як вони ставляться до вибору такої забавки. Чи звертають увагу на 
виробника? Де купують? і взагалі – чим цікавляться, коли вибирають 
дитині плюшевих і пластмасових «друзів»? Думки криворіжців пора-
дували різноманітністю.

люба, домогосподарка:
– Іграшки, в основному, купуємо в спеціалізованих магазинах – таких, як 

«Антошка». Там вони хоч і дорогі, зате вселяють упевненість щодо якості. 
При виборі іграшки одразу звертаємо увагу на країну, де її виготовили. Голо-
вне, щоб не китайське. З досвіду знаю: якщо іграшка з Китаю, то одразу розва-
литься, зламається. Маркування дивлюся, але сертифікати не запитую. Речі 
дорогі, отже, якісні. На ринку ніколи не купуємо іграшки. Може, вони там рока-

ми стоять? І ще невідомо, чи ними перед тим ніхто не користувався. Син любить іграшки «Бен 10». 
Мультик є про супергероя, у нас уже колекція з цієї серії – годинники, рації, фігурки різні…

олена, приватний підприємець:
– Я рідко купую іграшки. Тільки хрещенику часом на подаруночок. Віддаю перевагу 

перевіреним фірмам. Фірмові іграшки, мені здається, і є якісними. Купую їх переваж-
но в супермаркетах. В «Ашані», наприклад. Іграшка повинна вигляда-
ти класно. Завжди цікавлюся, що хоче дитина. На виробника зазвичай 
звертаю увагу, хоча, мабуть, якщо іграшка фірмова, то де б вона не 
була вироблена, вона буде якісна.

Микола Копійка:
– Іграшки майже не купую. Немає поки що потреби. Та якби була потреба, мабуть, 

вибирав би їх на ринку. Там нормальна якість. Зазвичай те, що в магазині, те й на рин-
ку. Тільки ціна різна – на ринку дешевше.

опитували анна роДіЧКіна та ольга МиЗа. Фото анни роДіЧКіної.
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Літературне подружжя Чех-Цілик: 

«Причетності до письменництва не сховаєш»
– коли з’явилася оця ідея, я так, знаєте, 
іронічно посміхнулася. Бо ми з Чехом не 
звикли щось робити в тандемі, – говорить 
ірина про те, як народжувалася її спільна з 
артемом нова книга. – Так, ми до тандемів 
не звикли. ну хіба що ми – чоловік і дружи-
на…

Він – втілення іронії, вона 
– ніжний романтик. Мис-
тецький і подружній тан-
дем письменника, автора 
книг «Цього ви не знайдете 
в Яндексі», «Пластик», «Doc 
1», «Сині двері зліва» та ще 
п’яти видань Артема Чеха і 
його дружини, письменни-
ці й режисера Ірини Цілик 
розповів про те, як встига-
ють виховувати дворічного 
Андрійка, випускати нові 
книжки та знімати україн-
ське кіно.

«У нас з Ірою домовле-
ність. Півдня сиджу з малим, 
доки вона пише, а півдня я 
працюю над рукописами, а 
вона займається дитиною», 
– розповідає прозаїк. Кілька 
років тому пара проміняла 
шалений ритм столичного 
життя і богемну літератур-
ну київську тусівку на спо-
кійне й виважене життя в 
селі. Переїзд, кажуть, не по-
значився на літературній ак-
тивності. Навіть більше – з 
колоритних сусідів можуть 
вийти яскраві персонажі. А 
ще нещодавно світ побачи-
ла спільна робота подруж-
жя – англомовна книга про 
Україну.

– Нас попросили зроби-
ти видання про Україну для 
іноземців, – продовжує Іри-
на Цілик. – Тут дуже клас-
ні і дизайн, й ілюстрації. 
Словом, і обличчя, і душа 
вийшли вдалими. Англо-
мовне видання «Awesome 
Ukraine» стосується різних 
аспектів життя України. Тут 
ми зібрали невеликі тексти 
про різні-різні речі, котрі 
характеризують українців, 
– кухню, історичні персо-
налії та інше. Крім цього, 
в Артема вийшла ще одна 
нова книжка – «Рожеві си-
ропи». 

Кіно буде
– Разом з дружиною 

працювати дуже складно, 
але й дуже приємно. Тому 
що вона тобі прямо скаже, 
де ти схибив, а де ти моло-
дець, – підхоплює тему Ар-
тем Чех. – Працювали ми 
над виданням «AWESOME 
UKRAINE» три місяці. Тут 
приблизно сто символів 
України, починаючи від 
Андрія Шевченка, виши-
ванки і Чорнобиля, закін-
чуючи якимись дуже укра-
їнськими речами.

– У тебе ще своя книга 
вийшла – «Рожеві сиропи»?

Артем: – Написана вона 
була ще в 2007-2009 роках. 
Тоді я був студентом і пи-
сав такі оповідання. Одне з 
них написане на лекції, це 
оповідання про мого друга 

Костика Кабарідзе. Тому ця 
книга – то ще не зовсім я і 
не зовсім вона нова. «Роже-
ві сиропи» мали вийти ще 
два з половиною роки тому, 
але видавництво затримало 
її вихід.

Ірина: – Як завжди, я ще 
не встигла її прочитати.

Артем: – А я, як завжди, 
не люблю свої обкладинки 
і, як завжди, всім незадово-
лений, тому складно пред-
ставляти свої книжки і цю 
зокрема. Та вона вийшла, 
і від цього нікуди не поді-
нешся. Знайомтеся: це – чи-
тачі, читачі – це книжка.

– Чи виникає бажання 
щось змінити в уже вида-
них книгах?

Ірина: – Іноді мені зда-
ється, що мої книжки 
були видані в минулому 
житті. Я їх уже зовсім з 
собою не співвідношу, це 
було так давно. Може, це 
нормально – виростати зі 
своїх книжок раніше, ніж 
вони часом видаються. 
Потім береш у руки і тобі 

вже здається, що це напи-
сала інша людина. Остан-
нім часом проза пишеться 
частіше, іноді натхнення 
являється в новому амп-
луа – пишу пісні. А вірші 
приходять до мене трохи 
рідше. Нині готується до 
виходу моя наступна кни-
га – «Родимки». Запустимо 
її в електронному форматі 
восени разом з видавцем 
Антоном Санченком.

– Чим знакові «Родим-
ки»?

Ірина: – «Родимки» скла-
даються з однойменної по-
вісті та декількох оповідань. 
Скажімо, є там оповідання 
«Костюм». У його фокусі – 
розлучена пара, змушена 
жити на одній неподільній 
території своєї «хрущовки». 
Вона – змучена буднями 
жінка, він – алкоголік, який 
допився до того, що його 
весільний костюм, який він 
одягав усього двічі в житті, 
висить, наче був зшитий за 
мірками іншої людини. Зре-
штою, так воно, мабуть, і є. 
Вони навіть не розмовля-
ють кілька років, аж тут їм 
випадає спільна поїздка – 
до сина. І вона набуває для 

них особливого сенсу 
– стає навіть прощаль-
ною. Несподівано ге-
роїня розуміє, що чо-
ловікові залишається 
жити недовго і саме 
час відпустити його і 
простити те, що між 
ними стояло багато ро-
ків. Оповідання, може, 
й важке, але, написане 
з реальних прототипів, 
воно мені якесь дуже 
близьке, зрозуміле й, 
мабуть, рідне. Є там 
ще одне оповідання – 
«Гайтавер». Буквально 
нещодавно я дізнала-
ся, що виграла кіно-
конкурс від Держкіно. 
За мотивами «Гайтаве-
ра» я написала сцена-
рій та подала його на 
конкурс. І от дізналася, 
що восени його будуть 
знімати. Тож якщо – 
тьху-тьху! – держава 
не передумає дати обі-

цяні гроші, то обі-
цяємо зробити цей 
фільм професійно 
безкомпромісним. 
Нехай і в коротко-
му метрі, але хороше 
кіно. Принаймні, я 
ним дуже хворію.

Чех – і все
– Що скажете з 

приводу натхнення 
і творчих криз?

Ірина: – Куди ж 
без них. У нас із Че-
хом був навіть ці-
кавий експеримент: 
ми все покинули в 
Києві та переїхали 

жити до села на Чернігів-
щині. Ми там живемо вже 
три роки. Чесно: це був аб-
солютно дивовижний до-
свід. Раптом усе склалося 
по-іншому. І в голові, і в 
животі, і в душі – усюди, де 
тільки можуть складатися 
якісь життєво важливі паз-
ли. Надихають на кожному 
етапі різні речі – то лю-
бов, то депресія, то син… 
У мене був у житті період 
повного мовчання. З цього 
стану вивело народження 
дитини. Коли було бага-
то часу, здавалося, хочеш 
– пиши хоч цілий день, та 
нічого не писалося. А потім 
раптом народилася дитина, 
схотілося робити одразу 
все – і писати, і знімати, і 
просто жити, і кудись їзди-
ти. Напевно, дитина мене 
зараз найбільше надихає. 
Але роль мами для мене 
– це не все. Хочеться ро-
бити щось поза цим, щоб 

син міг пишатися мною.
– Про що мріється?
Ірина: – Маю химерну 

мрію – літати і самій води-
ти гелікоптер. Це було три-
вожно і красиво. Ми зніма-
ли з гелікоптера захід сонця. 
Треба було все зняти вчасно 
і вловити режим. Пережили 
такий високий градус емо-
цій! Та я не знаю, чи зможу 
собі дозволити як мама лі-
тати й ризикувати життям і 
здоров’ям.

Артем: – Яка в мене мрія? 
Поїхати до Толика в Черкаси 
на тиждень і «пошпилити» 
в танки! Така от мрія. Мрій 
багато, але химерних… Ма-
буть, це одне з найголовні-
ших питань, які я собі став-
лю і не можу дати відповіді.

– Артеме, чим поясню-
ється твій псевдонім – 
Чех?

Артем: – У дитинстві 
якось поїхав до Чехії, по-
вернувся звідти і почав на-
хвалювати цю країну. І всі 
почали на мене фиркати: 
чех, чех, так і лишилося.

Ірина: – Навіть син на пи-
тання «Як звати батька?» 
відповідає: «Чех».

Артем: – Та всі мене так 
називають. Чех – і все.

– На вашу думку, чи є 
нині чіткі тенденції в су-
часній літературі, зокре-
ма в «молодій» – твореній 
молодими письменниками?

Артем: – Коли масово 
видавався «сучукрліт», на-
вколо стояла така «пацан-
ська» тема. Тоді це був про-
сто бум, а нині взагалі мало 
що виходить друком. А те, 
що виходить, спокійне, для 
ледачих читачів – тих, хто 
не хоче бунтувати. Тоді ця 
«чорнуха» була тим, чого 
не вистачало в літерату-
рі й що потім перейшло на 
моду. Мої перші книжки 
з’явилися у 2007-му, коли 
на літературному дворі вже 
було затишшя. Зараз навіть 
і не знаю, що сказати про 
мейнстрим у сучасній укра-
їнській літературі.

Ірина: – Для молодих 
письменників стартовим 

майданчиком нині все час-
тіше і частіше виступає Ін-
тернет. І це доволі чесний 
майданчик. Якщо текст вда-
лий, ти одразу відчуваєш 
реакцію публіки. Одному 
сподобалося, інший поши-
рив… Стосовно ж видав-
ництв, то зараз навіть до-
свідченим, знаним поетам і 
письменникам не так легко 
видати книгу. Випустити у 
світ книжку в сьогоденних 
реаліях – ціла історія, вони 
видаються або власним ко-
штом, або меценатським.

– Ви працюєте над 
текстами, презентуєте 
книжки. А що самі читає-
те?

Артем: – Не читаю 
останнім часом взагалі. Ми 
– молоді батьки, і в мене 
вже два роки книжка може 
бути випадковою, раз на мі-
сяць. Немає якоїсь методи 
читання, як було раніше. До 
появи у моєму житті сина 
була метода: книжка на 
день. Їх мало бути більше, 
більше, більше…

Ірина: – Найбільше, що 
мене за останній час вра-
зило, – «Музей покинутих 
секретів» Оксани Забужко. 
Щоправда, всі прочитали 
його два роки тому, а я що-
йно. Не з усім я там згодна, 
не всі стилістичні рішен-
ня приймаю, але це лише 
суб’єктивні враження чи-
тача. Тим не менше, такої 
грандіозної праці давно бра-
кувало сучасній українській 
літературі. Чого ще не ви-
стачає нашій літературі, так 
це спокійної, добре скроєної 
психологічної прози. У Росії 
є ціла хвиля авторів, які пи-
шуть у такому дусі – спокій-
но, виважено, без надмірних 
претензій.

Міським поглядом
– Як на творчості по-

значився ваш експери-
мент з переїздом до села?

Артем: – Перші місяці 
життя в селі на противагу 
місту змінили навіть мене, 
цинічного і приземленого.

(Закінчення на 22 стор.)

Ірина Цілик на презентації «AWESOME UKRAINE» (праворуч).

Артем Чех на фестива-
лі «Трипільське лІТ’о».

______________________________________________________________________________________________ фото автора та з вітчизняних інтернет-видань.
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З 13 учасників змагань, 
серед яких було чимало ві-
домих більярдистів Укра-
їни, найсильнішим став 
дніпропетровський спортс-
мен Євген Талов. У фіналі 
він здолав киянина Дмитра 
Осипенка, який посів другу 
сходинку. Три кращі брейки 
турніру – 81, 74 і 68 очок – 
також на рахунку Євгенія 
Талова. Третє місце розді-

лили великий шануваль-
ник карамболю з м. Хмель-
ницького Олексій Шешин, 
який активно просуває цей 
незвичний для України вид 
спорту, та один з лідерів 
українського пулу Євген 
Новосад.

Примітно, що Кривий 
Ріг, точніше кажучи бі-
льярдний клуб «Золо-
тий шар», – єдине місце 

в Україні, де подібні зма-
гання взагалі могли відбу-
тися. Адже, на відміну від 
інших видів цього спор-
ту, карамболь, який вва-
жається інтелектуальним 
різновидом більярду, по-
требує спеціальних столів, 
у яких… відсутні звичні 
лузи для куль. А головна 
особливість гри полягає в 
тому, аби за рахунок ком-
бінацій ударених куль зби-
ти різнокольорові фішки в 
певній послідовності, що 

значно складніше від звич-
ного забивання до луз. 
Між тим, цей вид спорту 
дуже поширений у Захід-
ній Європі та складає від-
чутну конкуренцію тради-
ційним видам більярду.

Отже, Кривий Ріг стає 
першопрохідцем цього 
інтелектуального виду 
більярду на теренах не 
тільки України, а й бага-
тьох країн Співдружності, 
сприяючи його поширен-
ню в державах СНД.

Спорт

№ СТрана    иТоГо 
1  Китай  31 19  14  64
2  США  29  15  19  63
3  Великобритания  18 11  11  40
4  Южная Корея  11  5  6  22
5  Франция 8 9  9  26
6  Россия  7  17  18  42
7  Италия  7  6  4  17
8  Казахстан  6 0  1  7
9  Германия  5  10  7  22
10  Венгрия 4  1  3  8
....
17  украина  3 0  6  9

Сводная таблица  
достижений стран-участниц 

(по состоянию на 7.08.2012)

(Закінчення.  
Початок на 1 стор.)

Понад тисячу атлетів із 
півтора десятка держав 
також привітали голова 
профспілкового коміте-
ту ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» Юрій Боб-
ченко і директор з персо-
налу підприємства Юрій 
Ромась. Президент все-
світньої федерації люби-
тельського пауерліфтингу 
Майк Сміні оголосив офі-
ційне гасло чемпіонату: 
«За спорт без допінгів!». 
У дійсності це значило 
–  щоб зійти на п’єдестал 
пошани, замало здола-
ти непідйомну для інших 
вагу, неодмінною умовою 
присвоєння титулу пе-
реможця стане успішна 
здача біологічного тесту 
на предмет відсутності в 
організмі заборонених ре-
човин.

Першими до штанги 
підійшли жінки, одразу 
розгорілась напружена 
боротьба за лідерство у 
легкій вазі. Дві україн-
ки, дві Анни, Коновалова 

і Канадська, вступили у 
безкомпромісне супер-
ництво. Зрештою, Канад-
ська вирвалась у фавори-
ти, тендітна дівчина тричі 
била власний світовий ре-
корд і завершила виступ, 
штовхнувши від грудей 90 
з половиною кілограмів, 
при тому, що сама важить 
майже вдвічі менше!

Арбітр міжнародної 
категорії, багаторазовий 
призер чемпіонатів світу 
і Європи Олександр Кучер 
висловив велике задово-
лення перебігом змагань. 
На його враження, Кри-
вий Ріг забезпечив бездо-
ганні умови для змагання 
богатирів, особлива ат-
мосфера загальної при-
язності вельми допомагає 
велетням підкорювати за-
повітні рубежі спортив-
них звершень.

g обрії спорту

Тарас ЗаТульний. Фото олександра ПорТнЯГіна. 

Люди – «залізні», рекорди – побиті!

g  Футбол: прем’єр-ліга

Чи стане втретє  
Олег Таран фартовим 
для «Кривбасу»
Друга поразка криворізького клубу, і зно-
ву  на останніх хвилинах матчу. Прикро. а 
що буде далі?

«Золоті» веслувальниці
Спортсменки Дніпропетровської області внесли в 
скарбничку збірної україни на ХХХ олімпійських 
іграх золоті медалі в академічному веслуванні.

– Я дякую всім, хто вірив у нашу перемогу, всім, хто вболівав за 
нас, і всім, хто підтримував нас на цьому шляху, – сказала з цього 
приводу тренер жіночої веслувальної команди з Дніпродзержин-
ська Діана Міфтахутдінова. – Особливі слова подяки хочу передати 
обласній владі за підтримку в підготовці нашої команди до Олімпі-
ади, зокрема за придбання спортивних човнів «Емпахер». Це най-
сучасніше спортивне устаткування і, звичайно, талант наших ді-
вчаток, їхня спортивна воля й стали запорукою нашої перемоги. 
Ще раз спасибі всій Дніпропетровській області. За такої підтримки 
ми будемо перемагати й надалі.

Відзначимо, що це перше в історії України «золото» Олімпій-
ських ігор в академічному веслуванні.

g олімпійські новини

Скандальний нокдаун

Чимало  моїх колег го-
ворять, що неабияка ін-
трига закручувалася перед  
футбольними матчами  
«Кривбасу» з «Шахтарем» 
і «Динамо».  А насправді 
– не було ніякої інтриги. 
Жевріла, і не більше,  надія, 
що кривбасівці візьмуть та 
й виграють у грандів. Або 
хоч у нічию зіграють. Не 
склалося, як практично і в 
усі попередні роки.

3 серпня. Кривий 
Ріг. Стадіон «Мета-
лург». 7800 глядачів. 
«Кривбас» – «Динамо» 
0:1  Гол: Ярмоленко, 86 
хвилина.

 Але ми побачили голо-
вне – атакуючу, швидкіс-
ну гру наших футболістів, 
мало не написав земляків 
(на жаль, у  криворізькій 
команді їх і близько не-
має). Валєєв, Єслінек, Ба-
батунде, Антонов, Канкава  
по-справжньому радува-
ли палких уболівальників 
своїми дриблінгом, про-

ходами, а вся команда – 
дисциплінованою грою.  
От лише не було точного 
завершального удару по 
воротах суперника. Тому 
ми всі і напереживалися, і  
накричалися,  а після гри – 
насумувалися.

 Попереду в криворіж-
ців – поєдинки з прямими 
конкурентами по турнір-
ній таблиці. У суперників 
за такої потужної настроє-
ності на гру вповні можна 
вигравати. Але чи вдасться 
головному тренеру Олегу 
Тарану зберегти психоло-
гічну впевненість у своїх 
підопічних? Отут  і про-
явиться його справжній 
талант як мудрого настав-
ника і стратега. Щоправ-
да, ми і не сумніваємося в 
його здібностях, адже саме 
з ним «Кривбас» двічі здо-
бував бронзові медалі. Але 
то було так да-а-авно. Тому 
вперед і лише вперед, Олег 
Анатолійовичу! Ви ж фар-
товий  для клубу.

Микола КраМарЕнКо. Е. МіСЦЕвий.

Перший раунд двобою пройшов 
у рівній боротьбі, боксери обміню-
валися ударами, однак судді віддали 
перевагу британцеві з рахунком 5:3. 
У другому раунді Хитров активізу-
вався й почав пресингувати супер-
ника значно активніше, двічі відпра-
вивши британця в нокдаун. Проте 
судді надали Хитрову мінімальну 
перевагу в раунді. У третьому раун-

ді українець також домінував, за що 
судді дали йому один бал переваги. 
Підсумкова сума вийшла нічийною 
– 18:18.

Після довгої наради, незважаю-
чи на два нокдауни, в яких побу-
вав британець, судді чомусь від-
дали перемогу господарю рингу. 
Натомість згідно з регламентом 
при рівній кількості балів перемо-

га присуджується більш активному 
боксерові.

Україна подала протест на резуль-
тат двобою, але протест був відхиле-
ний, після чого в ситуацію втрутив-
ся президент НОК України Сергій 
Бубка. З його ініціативи був поданий 
повторний протест, який також був 
відхилений. Але Україна не збира-
ється здаватися, нині Сергій Бубка 
готує документи для подачі в спор-
тивний арбітражний суд у Лозан-
ні, який під час Олімпіади засідає в 
Лондоні.

на олімпійському турнірі з боксу в лондоні пройшов дво-
бій 1/8 фіналу у ваговій категорії до 75 кг, у якому боролися 
діючий чемпіон світу, наш земляк євген Хитров і господар 
рингу, британець Ентоні огого.

g Більярд

«Прості фішки»
у Кривому розі в більярдному клубі «Золо-
тий шар» днями пройшов другий чемпіонат 
україни з карамболю «Прості фішки». 
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Телебачення

06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00 Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 11.00, 11.45, 

12.50, 22.50, 23.15, 01.15 
Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30, 23.20 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

известных
07.15 Страна on line
07.20 ТехноЭра
07.25 Эра бизнеса
07.30 Глас народа
07.35 Тема дня
07.45 М/ф
08.00 Олимпиада-2012. 

Церемония открытия
11.05 Окно в Америку
11.25 Агро-News
12.00 Темный силуэт
12.10 Право на защиту
12.30, 18.35, 21.25 Деловой 

мир
12.55 Олимпиада-2012. 

Церемония закрытия
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Х/ф «Освобождение» 

1с
17.00 Сериал «Возвраще-

ние Будулая» 1с
18.50 Паралимпиа-

да-2012. Вдохновляя 
поколение

18.55 Концертная про-
грамма «Мама, вечная 
и любимая»

20.45, 01.35 Сельсовет
21.00 Итоги дня
21.35 Страну - народу
21.55 Смешной и еще 

смешнее
22.20 Осенняя шутка с 

Г.Ветровым
22.55 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 

1 с.
00.35 Эксперт на связи
01.55 Х/ф «Человек в 

футляре»
03.15 Олимпиада-2012. 

Избранное

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

19.30, 23.55, 03.40 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

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

10.00 «Их нравы»
11.05 Х/ф «Ангел понево-

ле» (1)
13.30 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» 
(1)

17.45 «ТСН. Избранное»
18.25 Сериал «Вольф Мес-

синг: видевший сквозь 
время»

20.15, 21.20, 04.10, 05.00 
Сериал «Немного не в 
себе» (1)

22.30 «Иллюзия без-
опасности. Вода по-
украински»

00.10 Х/ф «Парень из 
Филадельфии» (2)

01.50 Х/ф «Комната смер-
ти» (3)

Интер
04.50 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.15, 12.40 Док.сериал 

«Следствие вели... с 
Леонидом Каневским»

07.00 «Утро с ИНТЕРом»
08.40 Сериал «Салями»
14.15 «Семейный суд»
15.15 «Судебные дела»
16.10 «Жди меня»
18.00 Сериал «Крови-

нушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.35 «Подроб-

ности»
20.30 Сериал «Лист Ожи-

дания»
00.05 Сериал «Голоса» (2)
02.05 Х/ф «Любовь одна»
04.05 «Знак качества»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.30, 01.50, 02.45 

Погода
05.25, 08.45, 12.45, 02.20 

Факты
05.40, 04.20 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые 

факты
06.35, 09.30, 12.55, 19.10, 

01.45 Спорт
06.40, 09.35 Анекдоты по-

украински
07.05 Сериал «Леся+Рома»

07.45 Провокатор
09.40, 16.15 Сериал «Даль-

нобойщики»
11.45, 13.00 Х/ф «Умри, но 

не сейчас»
15.00, 21.35 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
19.15, 00.35 Чрезвычайные 

новости
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
22.45 Веселое путеше-

ствие
23.30 Сериал «Особо 

опасен»
01.55 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

02.50 Сериал «Кости-5»
03.35 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 М/ф
12.00 «Телеспортклуб»
12.30 «Сделано руками»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

22.30, 01.30 «Мiсто»
15.15, 21.45 «Юридическая 

консультация»
15.20 Х/ф «Поезд идёт на 

восток» 1 категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 

Погода
18.30 «Я i мiй дiм»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путеше-

ствия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский 

тележурнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Х/ф «Фокусник» 1 

категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.25 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.10 Сериал «Мятежный 

путь» (1)
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.30, 07.40 Очевидец. 

Смешно до боли
07.35, 09.00, 19.30, 00.20 

Погода
09.05, 15.55 Сериал «Свето-

фор» (1)
10.20 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.50, 22.05 Сериал «Во-

ронины» (1)
19.00 Репортер
19.25, 00.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (1)
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
23.10 Новый взгляд
00.25 Служба розыска 

детей
00.40 Сериал «Красотки в 

Кливленде» (1)
01.25 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
02.05 Зона ночi Культура
02.10 Бистроплинний сон
02.50 Зона ночи
02.55 Чорний колiр по-

рятунку
03.25 Моя адреса - Со-

ловки. Не вдарте жiнку 
навiть квiткою

03.45 Кохання всього 
життя

04.00 Зона ночi

СтБ
05.50 «Документальный 

детектив»
06.40, 01.35 Сериал «Ко-

миссар Рекс»(1)
08.40, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40 Х/ф «Миллионер»(1)
11.55 Сериал «Татьянин 

день»(1)
13.55 «Русские сенсации. 

Брат за брата»
14.55 «Битва экстрасен-

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

Новини»
19.05 Сериал «Семейный 

дом»(1)
20.15 «Куб»
22.25 «Детектор лжи»
23.25 «Параллельный 

мир»
00.45 Сериал «Доктор 

Хаус»(2)
03.05 Вiкна-Спорт»
03.15 Х/ф «Скорый по-

езд»(1)
04.50 Ночной эфир

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

21.35 Погода
06.25, 13.30 М/фы
06.30 Ф-стиль
07.00, 16.00, 04.10 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши права
09.00, 19.05 Сериал «Сказ-

ка о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Как кузнец 

счастье искал»
14.25 Будь в курсе!
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.20, 03.40 Заложники 
свободы

17.55, 03.15 Отдел кадров
18.55, 21.30 Экономиче-

ский пульс
20.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
21.40, 05.10 Позднее сча-

стье Ольги Волковой
22.55 Кинофан: Х/ф «Уви-

деть Париж и умереть»
01.20 Х/ф «Секс с фанта-

зией» (3)
02.50 Светские хроники
04.55 Экстремикс

тет
06.00 Узнай как
06.15, 00.00 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 10 с.
10.00 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 123 с.
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 31 с.

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 4 с.

12.20 Твою маму!
13.00 Сериал «Дефф-

чонки»
13.35, 16.35 Одна за всех
14.00 Сериал «Маргоша» 

31 с.
15.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 11 с.
16.00 Чертовки в юбках
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня»
18.45 БарДак
19.25 Богиня шопинга
19.50 Сериал «Восьмиде-

сятые» 5 с.
20.15 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
20.55 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.00 Даешь молодежь!
23.05 Дурнев + 1
23.30 Мультсериал «Мася-

ня» (2)
01.00 Х/ф «Чужой-3» (2)
02.45 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00, 05.45 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.50 

События
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.15, 13.00 Сериал 
«След» (1)

10.00, 21.00 Сериал «Глу-
харь. Возвращение» (1)

11.00, 05.00 Сериал «Лого-
во змея» (1)

12.00 Ток-шоу «Пусть гово-
рят. Дама с собачкой»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.10, 19.15, 04.05 События 

Спорт
17.15 Критическая точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
22.00 Х/ф «Зеленая миля» 

(2)
01.50 Х/ф «Полиция Майа-

ми: Отдел нравов» (2)
04.10 Ток-шоу «Пусть 

говорят»

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.15 Обще-
ственно-политическое 
ток-шоу «Республика с 
Анной Безулик»

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

закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 

05.15 «Время. Итоги 
дня»

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

дневник»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.35 Х/ф «Добровольцы» 

(1)
08.30, 04.20 «Агенты 

влияния»
09.00 «Православные 

святые»
10.00 «Случайный сви-

детель»
10.15 Сериал «Каменская 

- 2»
14.50 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта» (1)
18.30 «Правда жизни». 

Охота на великана
19.00, 00.00, 02.40, 04.45 

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

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Приговорен-
ный» (2)

03.10 «Речовий доказ»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.40 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Х/ф «В ожидании 

любви»
11.30 Х/ф «Слепое счастье»
15.30 «КВН»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00, 22.40 «Женская 

лига»
20.35 «Панаехало»
21.00 «Большая разница»
22.00 «Три сестры»
23.00 Х/ф «Я ненавижу 

день Святого Вален-
тина»

01.00 «Осторожно! 
Кастинг!»

01.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
04.25 Сериал «Последний 

аккорд»
05.10 Сериал «Мятежный 

путь»
05.55 Сериал «Дружная 

семейка»
06.30, 08.00 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30 Тележурнал 

«Пассаж»
08.40 «Родительский 

клуб»
09.05, 15.55 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.50, 22.15 Сериал «Во-

ронины»
19.00 Новости 11, 21.30, 

23.55, 02.05, 03.45 
канала

19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

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

Злагоду!»
23.10 Новый взгляд
00.25 Служба розыска 

детей
00.40 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
01.25 Сериал «Спасти 

Грейс»
02.35 Бистроплинний сон
02.50 Зона ночи
02.55 Чорний колiр по-

рятунку
03.25 Моя адреса - Со-

ловки. Не вдарте жiнку 
навiть квiткою

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

Вести
10.30, 19.30 Сериал 

«Самара»
11.30 Ток-шоу «С новым 

домом!»
12.10 Ток-шоу «О самом 

главном»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

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

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

«Институт благородных 
девиц».

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 «Городок»
23.05 Сериал «Детектив-

ное агентство «Иван да 
Марья»

00.05 «Вести+»
00.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. ХХ 
век начинается». 1с

01.55 Вести.ru
02.10 Свидетели. «Они 

были первыми. Вален-
тин Зорин». ф.1

02.55 Новости культуры

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

ние Мухтара-2». «Горь-
кий хлеб папарацци», 
«Игроки»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Александр 
Журбин. Мелодии на 
память»

10.05 «Самые громкие 
русские сенсации»

11.45 «Музыкальные 
истории»

12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детек-
тив»

16.40, 03.30 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

18.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.25 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм чет-
вертый. «Бог» 1 с.

20.25 Сериал «ЧС. Чрез-
вычайная ситуация» 
17, 18 с.

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

вокзала». «Визит дамы», 
«Концы в воду»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Пят-
ницкий», «Заочница»

02.25 «Прокурорская 
проверка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Три жизни Евгения 

Евстигнеева»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00, 00.40 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.35 «Пусть 

говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.40 «Судьба на выбор»
23.45 «На ночь глядя»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости

11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Три жизни Евгения 

Евстигнеева»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

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

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

образцового содер-
жания»

19.25 «Судьба на выбор»
20.25 На ночь глядя
21.15 Х/ф «Драконий 

жемчуг: Эволюция»
22.35 Х/ф «Фантазия на 

тему любви»

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «М/фы»
08.00 «Цена победы»
09.00 Сериал «Очарование 

зла». 3 с.
10.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 3 с.
11.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

12.00 «Без дураков»
13.00 Х/ф «Штаны»
15.00, 02.00 Сериал «Оча-

рование зла». 4 с.
16.00, 18.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00 Сериал «Стилет-2». 

12, 05.00 с.
19.00 «Полный альбац»
20.00, 04.00 «Ищем выход»
21.00, 03.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 4 с.
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Три процента 

риска»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
09.00 Секреты полов
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Невероятная история 
чечетки

14.30 Лекции и события
17.30 Время помнить
18.15 Цивилизация. 

Воздушный терроризм. 
Затянувшийся рейс

20.30, 23.00, 04.00 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
21.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Ядвига» (1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Шёл четвертый 

год войны...»
09.20, 14.10, 16.55 Петров-

ка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.55 События
10.50 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые»

13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Наши любимые 

животные
17.40 Сериал «Иллюзия 

охоты»
19.15 Д/ф «Звёздные дети»
20.05 Сериал «Ещё не 

вечер»
23.15 «Футбольный 

центр»
23.40 Д/ф «Без вины вино-

ватые»
00.30 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
02.25 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
04.25 Тайны нашего 

кино. «Неуловимые 
мстители»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.05 Саундтреки
06.30 Х/ф «Пена»
08.00 Х/ф «Под крышами 

Монмартра»
10.40 Х/ф «В Москве про-

ездом»
12.10 Х/ф «Стакан воды»
14.35 Х/ф «Без видимых 

причин»
16.05 Х/ф «Донская по-

весть»
17.55 Х/ф «Сумка инкас-

сатора»
19.45 «Противостояние»
21.00 Х/ф «Летучая мышь»
23.55 Х/ф «Следы на снегу»
01.30 Х/ф «Сегодня - новый 

аттракцион»
03.05 Киноляпы
05.05 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Юрьев день»
11.25, 19.25, 03.25 Комедия 

«Мистификация»
13.25, 21.25, 05.25 

Мелодрама «Дама с 
камелиями»

15.20, 23.20, 07.20 Комедия 

«Найти Аманду»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Капитан Немо»
06.05, 10.05, 14.05 Муль-

тсериал «Приключения 
кузнечика Кузи», исто-
рия 2, «Деревянные 
человечки», «Храбрец-
удалец», «Уважаемый 
леший»

07.00, 11.00 М/ф «Смех и 
горе у бела моря»

08.00, 12.00 М/ф «Пастушка 
и трубочист», «Пингви-
ны», «Дереза»

15.00 Х/ф «Дай лапу, друг!»
16.05 Мультсериал 

«Приключения капи-
тана Врунгеля» 1-2 с., 
«Гаврош», «Как козлик 
землю держал»

17.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 17 с., 
«Ваня Датский», «Синяя 
шапочка»

18.00 «Уроки тетушки Со-
вы», «Петух и краски»

наше КИно
07.00 Х/ф «Жена ушла»
09.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
11.00 Х/ф «Грачи»
13.00 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
14.30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...»
16.00, 17.30 Х/ф «Небесные 

ласточки»
19.00 Х/ф «Мечта»
21.00 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс»
23.00 Х/ф «Темная ночь»
01.00 Х/ф «Любить чело-

века»
02.30 Х/ф «Ольга и Кон-

стантин»
04.00 Х/ф «Человек в 

зеленом кимоно»
05.30 Х/ф «Поживем - 

увидим»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Предел риска»
07.45 «Плюс кино»
08.15 Х/ф «Босиком по 

парку»
10.15, 02.00 Х/ф «Вторже-

ние: битва за рай»
12.00, 04.00 Х/ф «Музыка 

сердца»
14.05 Х/ф «Бьютифул»
16.35 Х/ф «Исчезновение 

на 7-й улице»
18.10 Х/ф «Картахена»
20.00 Х/ф «Дракон: Исто-

рия Брюса Ли»
22.00 Х/ф «Ребекка»
00.10 Х/ф «История чужой 

любви»

ноСтальГИЯ
05.00 «До и после...»
06.20 «Вокруг смеха»
08.00 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады»
09.10 Телеспектакль 

«Проснись и пой!»
11.00 Киноконцерт «И в 

шутку, и всерьез»
12.00, 03.00 «Колба 

времени»
13.00 Телеспектакль 

«Между небом и 
землей»

14.00 «Однажды летом»
15.30 «Встречи по вашей 

просьбе. М. Лиепа»
17.00 «АБВГДейка»
17.40 «Клуб кинопутеше-

ствий»
18.40 «Операция «Герцог»
19.00 Спектакль «Эдит 

Пиаф». 1 с.
19.55 «Галина Вишневская 

в «Останкино»
21.00 «Рожденные в 

СССР»
22.00 «Салют фестиваль!». 

Телемост Москва - 
Прага

22.35 Телеспектакль 
«Дом окнами в поле»

23.05 «Утренняя почта»
23.40 «Сиди и смотри»
00.00 М/ф «Незнайка - 

музыкант»
00.30 Телеспектакль 

«Дом, где разбиваются 
сердца». 2 с.

02.05 «Алла Пугачева 
встречает друзей»

04.00 Программа «ТЕМА»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 1 с.

20.00 Сериал «Катерина». 2 с.
21.00 Сериал «Паутина-3». 

ф.1. «Ваш выход, маэ-
стро». 3 с.

22.00 Х/ф «Васька». 1 с.
23.30 Х/ф «Васька». 2 с.
01.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 2 с.

02.00 Сериал «Катерина». 
3 с.

03.00 Сериал «Паутина-3». 
ф.1. «Ваш выход, маэ-
стро». 4 с.

TV 1000
03.00 Комедия «Материн-

ство»
05.00 Комедия «Вход и 

Выход»
06.50 Комедия «Сбежав-

шая невеста»

09.00 Комедия «Заводила»
11.00 Комедия «Выскочка»
13.00 Комедия «Наполеон 

Динамит»
14.50 Драма «Вероника 

решает умереть»
16.40 Драма «Башни-

близнецы»
19.00 Х/ф «Враг у ворот»
21.30 Драма «Самый 

лучший»
23.40 Гангстерское кино 

«Крестный отец 2»

«2+2»
06.00 Мультсериал «Галак-

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

тсериал «Бен 10. Инопла-
нетная сверхсила-2» (1)

08.00 «Тайны времени. 
Солнце просыпается»

09.00 «ГАИ. Дорожные 
войны»

09.45, 19.00 «Убойное 
видео»

10.50, 20.35 «Сумасшедшее 
видео по-украински-2»

11.35, 12.40, 13.45, 14.50 Х/ф 
«Афганский призрак» (1)

15.55 «Тайны мира. Подво-
дные жители»

17.00 «Тайна вируса смерти»
18.00 «Военная кон-

трразведка. Операция 
«Развод»»

19.50 «Сумасшедшее 
видео по-украински»

21.00 «Новости 2+2»
21.15, 00.40 «Проспорт»
21.20, 22.30 Сериал «По-

бег» (2)
23.40, 00.45 Сериал «Се-

кретные материалы-5» 
(2)

01.45, 02.45 Сериал «При-
тяженью вопреки» (2)

TV1000 AcTIon
04.00 Драма «Защита 

Лужина»
05.55 Драма «Посылка»
08.00 Криминальное кино 

«Зловещие мертвецы 3. 
Армия тьмы»

09.50 Комедия «Манхэттен-
ский проект»

12.00 Боевик «Вальгалла. 
Сага о викинге»

14.00 Триллер «Снайпс»
16.00 Фильм ужасов «Грузо-

вик-призрак»
17.40 Драма «Танго с 

убийцей»
19.40 Триллер «Змей»
21.50 Боевик «Подрывники»
00.00 Мягкая эротика «По-

хотливые домохозяйки»
01.15 Мягкая эротика 

«Моменты страсти»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Х/ф «Карнавальная 

ночь»
05.10 Х/ф «Долгая память»
07.20 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
08.55 Х/ф «Комедия 

ошибок»
11.00, 13.10, 19.00, 20.45, 

02.55 Окно в кино
11.05 Сериал «На ножах»
12.00 Сериал «Хлеб - имя 

существительное» 6 с.
13.15 Х/ф «Верные друзья»
14.55 Х/ф «Время собирать 

камни»
16.30 Х/ф «Общая стена»
16.50 Х/ф «Маленькая Вера»
20.00 Сериал «Команда» 1 с.
20.50 Х/ф «Пока он летал»
21.30 Х/ф «Скалолазка и 

Последний из седьмой 
колыбели»

23.05 Х/ф «Время желаний»
00.45 Х/ф «Семеро смелых»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анекдотов
05.20 Комедия «Свадьба с 

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

академия»
08.20, 19.55 Смех с достав-

кой на дом
09.35 Комедия «Ехали в 

трамвае Ильф и Петров»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «Добряки»
21.15 Комедия «Кооператив 

«Политбюро»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 14.55 СоюзМ/ф
07.40, 14.25 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 00.10 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.35, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05, 14.45 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Лица вещей»
11.40 Х/ф «Вы мне писали»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Трудный вопрос»
20.20 «Игры сильнейших»
21.10 «Кухня на шпильках»
22.05 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
23.05 «Удивительный мир 

автомобилей»

Понеділок, 13 серпня
Cхід 5.44 Захід 20.21
Тривалість дня 14.37

Схід 1.17 
Захід 17.30

РакЄвдоким, Веніамін

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.30, 

11.50, 12.10, 23.15, 01.15 
Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30, 23.20 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

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

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

дарит
10.05 Международный 

детский фестиваль «Из-
меним мир к лучшему»

12.00, 18.40, 21.25 Деловой 
мир

12.25 Желаем счастья
12.45 Кубок мира ФИ-

ФА-2014
13.20, 01.40 Х/ф «Двадцать 

дней без войны»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Х/ф «Освобождение» 

2с
17.00 Сериал «Возвращение 

Будулая» 2с
18.55 Паралимпиада-2012. 

Вдохновляя поколение
19.00 Праздничный 

концерт к Дню Флота 
Украины

21.35 Смешной и еще 
смешнее

22.00 Шутка с С.Дроботенко 
и О.Акуличем

22.55 Тройка, Кено, 
Максима

23.00, 01.00 Итоги
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 2 с.
03.20 Олимпиада-2012. 

Избранное

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.55 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

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

10.00 «Их нравы»
11.05 Х/ф «Поцелуй ведь-

мы» (1)
13.10 Х/ф «Отчим» (1)
15.40 Х/ф «Любовь и не-

много перца» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25, 03.15 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15, 21.20, 04.15, 05.05 
Сериал «Немного не в 
себе» (1)

22.30 «Иллюзия безопас-
ности. «Льготный» 
рефлекс»

00.10 Х/ф «Человек-не-
видимка - 2» (3)

01.50 Х/ф «Парень из 
Филадельфии» (2)

Интер
04.45 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.10, 10.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2»
07.00 «Утро с ИНТЕРом»
08.40 Сериал «Тайны след-

ствия - 8»
11.45, 04.15 «Знак качества»
12.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Каменская 6»
18.00 Сериал «Кровинушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.40 «Подробности»
20.30 Сериал «Лист Ожи-

дания»
00.05 Сериал «Голоса» (2)
02.05 Х/ф «Зона высадки» (2)
04.10 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.00, 06.20, 01.50, 02.45 

Погода
05.05, 08.45, 02.20 Факты
05.30, 04.10 Свитанок
06.15, 07.30 Деловые 

факты
06.25, 09.30, 12.55, 19.10, 

01.45 Спорт
06.30, 12.40 Анекдоты по-

украински
06.50 Сериал «Леся+Рома»

07.40 Стоп-10
09.35, 19.15, 00.35 Чрезвы-

чайные новости
10.40, 16.20 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Веселое 

путешествие
14.00, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.05, 21.20 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.30 Сериал «Особо 

опасен»
01.55 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

02.50 Сериал «Кости-5»
03.35 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05, 09.30, 17.40, 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 Х/ф «Фокусник» 1 

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

вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

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

ствия»
15.15 Х/ф «Повесть о «Не-

истовом» 1 категория
16.50 «Вiдкрита влада»
17.10 «Мир увлечений»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25 «Я i мiй дiм»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.15 «Енергозаощад-

ження»
21.30 Д/ф «Досье худож-

ника»
22.00 «Медицинский 

тележурнал»
23.10 Х/ф «Нейлон 100 %» 1 

категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.10 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
05.00 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка» (1)
06.20, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.20 

Погода
09.05, 15.55 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины» (1)
19.25, 00.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (1)
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
23.10 Шуры-Амуры
00.35 Сериал «Красотки в 

Кливленде» (1)
01.20 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
02.00 Зона ночi Культура
02.05 Сумний П’єро
02.30, 03.30 Зона ночи
02.35 Зима надiї
03.00 Країна людей
03.35 Моя адреса - Солов-

ки. Пастка
03.55 Зона ночi

СтБ
05.55 «Документальный 

детектив»
06.50, 01.55 Сериал «Ко-

миссар Рекс»(1)
08.50, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»

09.50 Х/ф «Каникулы 
любви»(1)

11.50 Сериал «Татьянин 
день»(1)

13.50 «Битва экстрасен-
сов»

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

Новини»
19.05 Сериал «Семейный 

дом»(1)
20.10 «Моя правда. Вла-

дислав Галкин. Ошибка 
ценою в жизнь»

21.15 «Моя правда. Лолита 
Милявская «

22.40 «Моя правда. 
Проклятье Валерия 
Золотухина»

00.00 «Параллельный 
мир»

01.05 Сериал «Доктор 
Хаус»(2)

03.25 Вiкна-Спорт»
03.35 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр арапа 
женил»(1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.55 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.40 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваша пенсия
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Сказ-

ка о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Куда он 

денется»
14.25, 01.25 Дикие сердцем
15.20 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
17.55, 01.50 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши льготы
21.40, 05.10 О чем поют 

киты?
22.55 Кинофан: Х/ф «Это 

не я» (2)
02.20 Кинофан: Х/ф «Кафе 

«Шницель Парадиз» (2)
04.25 Чудаки
04.50 Экстремикс

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» 11 с.
10.00 Сериал «Все женщины 

ведьмы» 124 с.
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 32 с.

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 5 с.

12.20, 19.25 Богиня шопинга
13.00 Сериал «Деффчонки»
13.35 Сериал «Восьмидеся-

тые» 5 с.
14.00 Сериал «Маргоша» 

32 с.
15.00 Сериал «Кремлевские 

курсанты» 12 с.
16.00, 22.00 Даешь моло-

дежь!
16.35 Одна за всех
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня»
18.45 БарДак
19.50 Сериал «Восьмидеся-

тые» 6 с.
20.15 Сериал «Деффчонки» 

(2)
20.55 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.05 МосГорСмех
00.40 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 27 с. (3)

01.05 Х/ф «Роллеры идут» (2)
02.55 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 04.00 

События
07.10, 17.10, 19.15, 04.15 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.15, 13.00, 22.00 Сериал 
«След» (1)

10.00, 21.00 Сериал «Глу-
харь. Возвращение» (1)

11.00, 05.10 Сериал «Лого-
во змея» (1)

12.00 Ток-шоу «Пусть 
говорят. Человек за 
бортом»

15.35 Чистосердечное 
признание

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

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
23.00 Сериал «Супруги» (1)
00.00 Сериал «В поле зре-

ния. Второй сезон» (2)

01.00 Х/ф «Зеленая миля» 
(2)

04.20 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

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, 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, 08.50 «Трансмиссия-

новости»
08.30 «Новости Киев-

щины»
08.55, 09.15, 10.10, 12.55, 

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 

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

13.10 «Налоговый 
дневник»

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

зор»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Агрокон-

троль»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.05 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.40 Х/ф «Взорванный 

ад» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 16.50 Сериал 

«Знахарь»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Судмедэк-

сперты»
14.30, 19.30 Сериал «Га-

ишники»
19.00, 00.00, 02.20, 04.35 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Змеи песка» (3)
02.50 «Речовий доказ»
03.45 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.10, 13.00 «Самый 

умный»
11.05 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
16.00 «Большая разница «
17.00 «Давай поженимся!»
20.00, 22.40 «Женская 

лига»
20.35, 22.00, 23.00 «Три 

сестры»
21.00 «Большая разница»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.40 «Зал ожидания»
01.00 «Осторожно! 

Кастинг!»
01.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
04.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.00 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20 Очевидец. Смешно 

до боли
07.30 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.00, 02.00, 
03.35 канала

08.00 «Ваше право»
09.05, 15.55 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45 «Мой малыш»
15.15 Сериал «Друзья»
15.50 Teen Time
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.20 Сериал «Во-

ронины»
19.25 «Приемная депу-

тата»
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
23.10 Шуры-Амуры
00.35 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
01.20 Сериал «Спасти 

Грейс»
02.30 Зона ночи
02.35 Зима надiї
03.05 «О рыбалке всерьез»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 23.05 Сериал «Де-

тективное агентство 
«Иван да Марья»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30, 19.30 Сериал 
«Самара»

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

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

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 Д/ф «Специальное 

назначение»
00.05 «Вести+»
00.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. ХХ 
век начинается». 2с

01.55 Вести.ru
02.10 Свидетели. «Они 

были первыми. Вален-
тин Зорин». ф.2

02.55 Новости культуры

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

ние Мухтара-2». «Муж 
на час», «Молчание-
золото»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Кулинарный 
поединок» с Оскаром 
Кучерой

10.25 «Профессия - ре-
портер»

11.00 Сериал «Дюжина 
правосудия». 9 с.

12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детектив»
16.40, 03.30 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

18.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.25 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм чет-
вертый. «Бог» 2 с.

20.25 Сериал «ЧС. Чрез-
вычайная ситуация» 
19, 20 с.

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

вокзала-2». «Кораблик», 
«Друзья до смерти»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Семей-
ный очаг», «Серёжа»

02.25 «Прокурорская 
проверка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
16.55 «Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00, 00.40 «Давай по-

женимся!»
20.00, 01.35 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом об-

разцового содержания»
22.40 «Судьба на выбор»
23.45 «На ночь глядя»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Наталья Варлей. 

Скучно без Шурика»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

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

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

образцового содер-
жания»

19.25 «Судьба на выбор»
20.25 На ночь глядя
21.15 Х/ф «Призрак»
22.45 «Холод. В поисках 

бессмертия»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Очарование 

зла». 4 с.
10.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 4 с.
11.00 «Германия за не-

делю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Американская 
армия»

12.00 «Полный альбац»
13.00 Х/ф «Три процента 

риска»
15.00, 02.00 Сериал «Оча-

рование зла». 5 с.
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Кон-

тора». 1 с. «Хранитель 
ужаса»

19.00, 04.00 «Обложка»
20.00 «Большой дозор»
21.00, 03.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 5 с.
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «За синими 

ночами» 1 с.

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Время помнить
09.30 Здоровая жизнь с 

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

Воздушный терроризм. 
Затянувшийся рейс

14.30 Знак восклицания с 
Артемом Шевченко

15.15 «Тендер News» с На-
тальей Седлецкой

15.30 Альбертэйнштейн
18.15 Цивилизация. 

История расизма
21.00 Музыка для 

взрослых
00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Герои Сибири» 

(1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Тень у пирса»
09.20, 14.10, 16.55 Петров-

ка, 38
09.35 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.50 События
10.45 Х/ф «Две истории о 

любви»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора».
17.15 «Барышня и кулинар»
17.40 Сериал «Иллюзия 

охоты»
19.15 Д/ф «Красота наи-

знанку»
20.05 Сериал «Ещё не 

вечер»
23.10 «Мозговой штурм. 

Луна или Марс?»
23.40 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые»

02.20 Д/ф «Крах операции 
«Мангуст»

04.05 Д/ф «Звёздные дети»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Любовью за 

любовь»
07.30 Х/ф «Трын-трава»
09.05 Х/ф «Тартюф»
10.55 Х/ф «Белый ворон»
12.45 Х/ф «Донская по-

весть»
14.25 Х/ф «Следы на снегу»
16.15 Х/ф «Мы из джаза»
17.50 «Противостояние»
21.35 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева.»
23.25 Х/ф «Блондинка за 

углом»
00.55 Х/ф «Без видимых 

причин»
02.25 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
03.40 Киноляпы
04.25 Саундтреки
05.10 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Пилот»
11.00, 19.00, 03.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор» 5 с.

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Джуно»

13.40, 21.40, 05.40 Драма 
«Супружество»

15.15, 23.15, 07.15 Триллер 
«До первого снега»

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

лапу, друг!»
06.05, 10.05, 14.05 Муль-

тсериал «Приключения 
капитана Врунгеля» 1-2 

с., «Гаврош», «Как коз-
лик землю держал»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 17, 11.00 с., 
«Ваня Датский», «Синяя 
шапочка»

08.00, 12.00 «Уроки те-
тушки Совы», «Петух и 
краски», «Моя семья»

15.00 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора». 1 с.

16.05 Мультсериал «При-
ключения капитана 
Врунгеля» 3-4 с., «Сло-
ненок пошел учиться», 
«Осторожно, щука!»

17.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 18 с., «Серая 
шейка», «Бабушка 
удава»

18.00 «Уроки тетушки 
Совы», «Дед Мороз и 
Серый волк»

наше КИно
07.00 Х/ф «Мечта»
09.00 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс»
11.00 Х/ф «Темная ночь»
13.00, 01.00 Х/ф «Любить 

человека»
14.30 Х/ф «Ольга и Кон-

стантин»
16.00 Х/ф «Человек в 

зеленом кимоно»
17.30 Х/ф «Поживем - 

увидим»
19.00 Х/ф «При исполнении 

служебных обязан-
ностей»

21.00 Х/ф «Звездочка моя 
ненаглядная»

23.00 Х/ф «Воспоминания 
без даты»

02.30 Х/ф «Перикола»
04.00 Х/ф «Предел же-

ланий»
05.30 Х/ф «Тараканьи бега»

КИноКлуБ
06.05 Х/ф «Бьютифул»
08.30 Х/ф «Исчезновение 

на 7-й улице»
10.05 Х/ф «Картахена»
12.00, 04.00 Х/ф «Дракон: 

История Брюса Ли»
14.00 Х/ф «Ребекка»
16.10, 02.00 Х/ф «История 

чужой любви»
18.00 Х/ф «Это очень за-

бавная история»
19.45 «Плюс кино»
20.15 Х/ф «Взрыватель»
22.00 Х/ф «Гоморра»
00.15 Х/ф «Доверие»

ноСтальГИЯ
05.00 Киноконцерт «И в 

шутку, и всерьез»
06.00, 15.00, 21.00 «Рож-

денные в СССР»
07.00 Телеспектакль 

«Между небом и 
землей»

08.00 «Однажды летом»
09.30 «Встречи по вашей 

просьбе. М. Лиепа»
11.00 «АБВГДейка»
11.40 «Клуб кинопутеше-

ствий»
12.40 «Операция «Герцог»
13.00 Спектакль «Эдит 

Пиаф». 1 с.
14.00 «Галина Вишневская 

в «Останкино»
16.00, 22.00 «Салют 

фестиваль!». Телемост 
Москва - Прага

16.35 Телеспектакль 
«Дом окнами в поле»

17.05 «Под знаком «Пи»
17.55 «Это вы можете»
18.40 Спектакль «Эдит 

Пиаф». 2 с.
19.40 Фильм-

монография 
«Андрей»

22.40 Х/ф «Подзорная 
труба»

23.00 «До и после...»
00.20 «Вокруг смеха»
02.00 «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады»
03.10 Телеспектакль 

«Проснись и пой!»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 2 с.

20.00 Сериал «Катерина». 3 с.
21.00 Сериал «Паутина-3». 

ф.1. «Ваш выход, маэ-
стро». 4 с.

22.00 Х/ф «Васька». 2 с.
23.30 Х/ф «Васька». 3 с.
01.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 3 с.

02.00 Сериал «Катерина». 4 с.
03.00 Сериал «Паутина-3». 

ф.2. «Кукушкины дети». 
1 с.

TV 1000
03.00 Драма «Вероника 

решает умереть»
05.00 Комедия «Заводила»
07.00 Комедия «Выскочка»
09.00 Драма «Сексоголик»
11.00 Драма «Мистер 

Очарование»
12.45 Драма «Авиатор»
15.40 Драма «Женщина из 

пятого округа»
17.10 Драма «Самый 

лучший»
19.00 Приключения 

«Гарри Поттер и фило-
софский камень»

21.40 Гангстерское кино 
«Крестный отец 2»

01.10 Триллер «И пришел 
паук»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 
Мультсериал «Бен 10. 
Инопланетная сверх-
сила-2» (1)

08.00 «Военная кон-
трразведка. Операция 
«Развод»»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.40 «Про-

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50, 11.35, 20.35 

«Сумасшедшее видео 
по-украински-2»

12.20 Х/ф «Бездна» (1)
15.55 «Тайны мира. Мор-

ские пришельцы»
17.00 «Сыворотка 

правды»
18.00 «Военная кон-

трразведка. Операция 
«След»»

19.50 «Сумасшедшее 
видео по-украински»

21.20, 22.30 Сериал «По-
бег» (2)

23.40, 00.45 Сериал 
«Секретные материа-
лы-5» (2)

01.45, 02.45 Сериал «При-
тяженью вопреки» (2)

03.30 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Снайпс»
06.00 Фильм ужасов «Гру-

зовик-призрак»
08.00 Драма «Танго с 

убийцей»
10.00 Комедия «Фокус-

ники»
11.50 Боевик «Подрыв-

ники»
13.55 Комедия «На трез-

вую голову»
16.00 Приключения «Го-

родские пижоны»
18.10 Боевик «Онг Бак 2. 

Непревзойденный»
20.00 Боевик «Молодой 

мастер»
21.55 Драма «Бобби»
00.00, 01.15 Мягкая эроти-

ка «Моменты страсти»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.10 Сериал «Ко-

манда» 1 с.
04.40 Сериал «Сваты-3» 

9 с.
05.30, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.45, 02.55 Окно в кино
05.40, 02.25 Х/ф «Точка 

кипения»
06.05 Х/ф «Скалолазка и 

Последний из седьмой 
колыбели»

07.40 Х/ф «Сапоги всмятку»
09.10 Х/ф «Наш общий 

друг»
12.00 Сериал «Хлеб - имя 

существительное» 7 с.
13.20 Х/ф «Незначительные 

подробности случайно-
го эпизода»

13.50 Х/ф «Любовью за 
любовь»

15.15 Х/ф «Обречённые на 
войну»

16.45 Х/ф «Сладкая жен-
щина»

18.25 Х/ф «Пока он летал»
20.00 Сериал «Команда» 

2 с.
20.50 Х/ф «Дотянуться до 

мамы»
21.25 Х/ф «Шик»
23.00 Х/ф «Летние сны»
00.20 Х/ф «Загадка Каль-

мана»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Свинарка 

и пастух»
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 «Добряки»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «Гори, 

гори, моя звезда»
21.15 Комедия «Кин-Дза-

Дза» 1 с.

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.35 СоюзМ/ф
07.40 «Сбросим лишнее»
08.00, 00.10 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50 «Восточные танцы»
10.25 «КиноМакси»
11.40, 22.05 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
12.45, 23.05 «Удивитель-

ный мир автомобилей»
14.40 «Фавориты успеха»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Женские откро-

вения»
20.20 «В поисках новых 

впечатлений»
21.10 «Лица вещей»

ут-1

Вівторок, 14 серпня
Cхід 5.45 Захід 20.19
Тривалість дня 14.34

Схід 2.14 
Захід 18.09

РакАнтонін, Єлеазар, Леонтій, Олександр
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05, 23.10, 

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 10.30, 

11.30, 12.10, 20.45, 23.15, 
01.15 Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30, 23.20 От первого 

лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

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

связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Запомни
09.30 Контрольная работа
10.35 В гостях у Д. Гордона
11.45 Граница государства
12.00, 18.35, 21.25 Деловой 

мир
12.25 Д/ф «Мировой рекорд 

украинской песни»
13.25, 01.40 Х/ф «В огне 

брода нет»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Х/ф «Освобождение» 

3с
16.30 Сериал «Возвращение 

Будулая» 3с
17.40 О главном
18.00 Страну - народу
18.55 Паралимпиада-2012. 

Вдохновляя поколение
19.00 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы. Украина 
- Венгрия

20.50 Мегалот
21.35 Смешной и еще 

смешнее
22.00 Шутка с С.Ещенко
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 3 с.
03.15 Олимпиада-2012. 

Избранное

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00, 03.30 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

07.10 Мультсериал «Тимон 
и Пумба» (1)

10.00 «Их нравы»
11.20 Х/ф «Мой отец, его 

любовница и я» (1)
13.40 Х/ф «Стерва» (1)
15.40 Х/ф «Подруги» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25, 04.15 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15 «На ножах»
21.25, 05.05 Сериал «Не-

много не в себе» (1)
22.35 «Иллюзия безопасно-

сти. Ловушка в кредит»
00.15 Х/ф «Игра в прятки» (2)
02.05 Х/ф «Человек-не-

видимка - 2» (3)

Интер
04.45 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.10, 10.40 Сериал «Возвра-

щение Мухтара-2»
07.00 «Утро с ИНТЕРом»
08.40 Сериал «Тайны след-

ствия - 8»
11.45, 04.10 «Знак качества»
12.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леонидом 
Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Каменская 6»
18.00 Сериал «Кровинушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 03.35 «Подробности»
20.45 Футбол. Сборная 

Украины- сборная Чехии
23.00 Сериал «Голоса» (2)
01.10 «Парк автомобильно-

го периода»
01.40 Х/ф «Черный квадрат»
04.05 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
04.50 Служба розыска 

детей
04.55, 06.15, 01.50, 02.45 

Погода
05.00, 02.20 Факты
05.30, 04.15 Свитанок
06.10, 07.50 Деловые 

факты
06.20, 09.30, 12.55, 19.10, 

01.45 Спорт
06.25, 12.40 Анекдоты по-

украински
06.35 Сериал «Леся+Рома»
07.55 Провокатор

08.45 Факты. Утро
09.35, 19.15, 00.35 Чрезвы-

чайные новости
10.40, 16.15 Сериал «Даль-

нобойщики»
12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Веселое 

путешествие
14.00, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.05, 21.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
23.30 Сериал «Особо 

опасен»
01.55 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

02.50 Сериал «Кости-5»
03.35 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 02.00 Док.сериал 

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

суждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 Д/ф «Досье худож-

ника»
10.30 Х/ф «Нейлон 100 %» 1 

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

ствия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.15 Х/ф «Белинський» 1 

категория
16.45 «Магия природы»
17.10 «На углу улиц»
18.30 «Я i мiй дiм»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский 

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

ствия»
23.10 Х/ф «Москва - любовь 

моя» 1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.30 «Перчинка»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.05 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
04.50 Сериал «Мятежный 

путь» (1)
05.35 Сериал «Дружная 

семейка» (1)
06.20, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.25 

Погода
09.05, 15.55 Сериал «Свето-

фор» (1)
10.20 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
16.55 Сериал «Не родись 

красивой» (1)
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины» (1)
19.25, 00.20 Спортрепортер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (1)
21.05 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
23.10 КабриоЛето
00.30 Служба розыска 

детей
00.40 Сериал «Красотки в 

Кливленде» (1)
01.25 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
02.10 Зона ночi Культура
02.15 Мовчазне божество
02.25 Жар-птиця
02.45, 03.40 Зона ночи
02.50 Українцi Надiя

СтБ
06.10 «Документальный 

детектив»
07.00, 01.25 Сериал «Ко-

миссар Рекс»(1)
09.05, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 Х/ф «Платье от-

кутюр»(1)
11.55 Сериал «Татьянин 

день»(1)
13.55 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Все буде добре!»

18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини»

19.00 Сериал «Семейный 
дом»(1)

20.10 «Спасите нашу 
семью»

22.25 «Звездная жизнь. 
Из чудовища в краса-
вицу...»

23.20 «Параллельный 
мир»

00.25 Сериал «Доктор 
Хаус»(2)

03.00 «Вiкна-Спорт»
03.10 Х/ф «Застава в 

горах»(1)
04.50 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.10 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35, 13.20 М/фы
07.00, 16.00, 03.55 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваши льготы
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Сказ-

ка о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Ненависть»
14.25, 02.40 Дикие 

сердцем
15.20, 03.25 Заложники 

свободы
17.55, 03.00 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
21.40, 05.10 Кашалоты: 

титаны глубин
22.55 Кинофан: Х/ф «Кафе 

«Шницель Парадиз» (2)
00.50 Х/ф «Неприкрытая 

ложь» (3)
04.40 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 12 с.
10.00 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 125 с.
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 33 с.

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 6 с.

12.20, 19.25 Богиня 
шопинга

13.00 Сериал «Дефф-
чонки»

13.35 Сериал «Восьмиде-
сятые» 6 с.

14.00 Сериал «Маргоша» 
33 с.

15.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 13 с.

16.00, 22.00 Даешь мо-
лодежь!

16.35 Одна за всех
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня»
18.45 БарДак
19.50 Сериал «Восьмиде-

сятые» 7 с.
20.15 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
20.55 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.05 МосГорСмех
00.40 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 28 с. (3)

01.05 Х/ф «Обманщик» (2)
02.30 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.25, 13.00, 22.00 Сериал 
«След» (1)

09.00, 23.00 Сериал «Су-
пруги» (1)

10.00, 21.00 Сериал «Глу-
харь. Возвращение» (1)

11.00, 05.10 Сериал «Лого-
во змея» (1)

12.00 Ток-шоу «Пусть гово-
рят. Не ходите, дети, в 
Африку гулять!»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 03.45 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)
00.00 Сериал «В поле зре-

ния. Второй сезон» (2)
01.00 Х/ф «Американский 

пирог - 2» (2)
02.40 Сериал «Помадные 

джунгли. Второй 
сезон» (2)

04.20 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

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

15.15 «Здоровые исто-
рии»

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

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

«CRIME NEWS»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.35 Х/ф «Меченый 

атом» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 16.50 Сериал 

«Знахарь»
12.00 Сериал «Детективы»
12.30 Сериал «Судмедэк-

сперты»
14.30, 19.30 Сериал «Га-

ишники»
19.00, 00.00, 02.30, 04.45 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Смертельная 
глубина» (3)

03.00 «Мобильные раз-
влечения»

03.15 «Речовий доказ»
04.15 «Агенты влияния»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.40 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.10, 13.00 «Самый 

умный»
11.05 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
16.00, 21.00 «Большая 

разница»
17.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Три сестры «
20.35 «Панаехало»
22.00, 23.00 «Три сестры»
22.40 «Женская лига»
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.40 «Зал ожидания»
01.00 «Осторожно! 

Кастинг!»
01.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
04.05 Сериал «Последний 

аккорд»
04.50 Сериал «Мятежный 

путь»
05.35 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 08.00 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 00.00, 02.10, 
03.40 канала

09.05, 15.55 Сериал «Све-
тофор»

10.20 Сериал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.20 Сериал «Во-

ронины»
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.05 Сериал «Счастливы 

вместе»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
23.10 КабриоЛето
00.30 Служба розыска 

детей
00.40 Сериал «Красотки в 

Кливленде»
01.25 Сериал «Спасти 

Грейс»
02.45 Зона ночи
03.10 «Васильевский 

остров»

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 23.05 Сериал «Де-

тективное агентство 
«Иван да Марья»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30, 19.30 Сериал 
«Самара»

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

синья. Продолжение»
16.55, 03.20 Сериал 

«Институт благородных 
девиц»

17.45 «Прямой эфир»
20.25 Сериал «Тайны 

следствия»
22.10 «Ай эм Бонк. Наталья 

Бонк. История одного 
учебника»

00.05 «Вести+»
00.20 Х/ф «Трест, который 

лопнул». 1с
01.55 Вести.ru
02.10 «Учитель с «Желез-

ным» крестом»
02.55 Новости культуры

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

ние Мухтара-2». «Выезд 
на природу», «Звонок 
неизвестного»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Квартирный 
вопрос»

10.25 «Русская начинка»
11.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 10 с.
12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детектив»
16.40, 03.25 «Средь бела 

дня» с Виктором На-
бутовым

18.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.25 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм пятый. 
«Детская площадка» 1 с.

20.25 Сериал «ЧС. Чрез-
вычайная ситуация» 
21, 22 с.

22.15 «Сегодня. Итоги»
22.40 Сериал «Москва. 

Три вокзала-2». «Улы-
байся только своим», 
«Каталы»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Отец», 
«Все, что есть у меня»

02.20 «Прокурорская 
проверка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
16.55 «Александр До-

могаров. Исповедь 
одинокого мужчины»

18.20 «Между нами, девоч-
ками»

19.00, 00.45 «Давай по-
женимся!»

20.00, 01.35 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.40 «Судьба на выбор»
23.45 «На ночь глядя»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

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

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

могаров. Исповедь 
одинокого мужчины»

15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

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

образцового содер-
жания»

19.25 «Судьба на выбор»
20.25 На ночь глядя
21.15 Х/ф «Любители 

истории»
23.05 «К-278. Остаться в 

живых»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Очарование 

зла». 5 с.
10.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 5 с.
11.00 «Израиль за не-

делю»
12.00 «Большой дозор»
13.00 Х/ф «За синими 

ночами» 1 с.
15.00, 02.00 Сериал «Оча-

рование зла». 6 с.
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал «Кон-

тора». 2 с. «Жмурки для 
новичков»

19.00, 04.00 «Ищем выход»
20.00 «В круге света»
21.00, 03.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 6 с.
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «За синими 

ночами» 2 с.

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Время помнить
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

История расизма
14.30 Музыка для 

взрослых
18.15 Цивилизация. 

Афганистан. Между 
прошлым и будущим

21.00 Политклуб Виталия 
Портникова

00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Пан Твардов-

ский» (1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Первое сви-

дание»
09.20, 14.10, 16.55 Петров-

ка, 38
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.55 События
10.50 Х/ф «Моя старшая 

сестра»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 «Приглашает Борис 

Ноткин». Геннадий 
Хазанов

17.40 Сериал «Иллюзия 
охоты»

19.15 «Доказательства 
вины. Заклятые соседи»

20.05 Сериал «Ещё не 
вечер»

23.15 Х/ф «Криминальный 
квартет»

01.00 Х/ф «Снега Килиман-
джаро»

03.20 Д/ф «Смерть с 
дымком»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.05 Саундтреки
06.10 Х/ф «Трын-трава»
07.45 Х/ф «Любовью за 

любовь»
09.15 Х/ф «Сегодня - новый 

аттракцион»
11.05 Х/ф «Летучая мышь»
13.55 Х/ф «Сумка инкас-

сатора»
15.35 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева.»
17.15 «Противостояние»
21.00 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
22.35 Х/ф «Красная 

палатка»
01.45 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
03.15 Киноляпы
05.00 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Мужество»
10.35, 18.35, 02.35 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор» 6 с.

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Разрисованная вуаль»

13.45, 21.45, 05.45 Драма 
«Мятный коктейль со 
льдом»

15.25, 23.25, 07.25 Боевик 
«Потерянный отпуск»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Незнайка с нашего 
двора». 1 с.

06.05, 10.05, 14.05 Муль-
тсериал «Приключения 
капитана Врунгеля» 3-4 
с., «Слоненок пошел 
учиться», «Осторожно, 
щука!»

07.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 18, 11.00 
с., «Серая шейка», 
«Бабушка удава»

08.00, 12.00 «Уроки тетуш-
ки Совы», «Дед Мороз 
и Серый волк», «Фла-
мандский мальчик»

15.00 Х/ф «Незнайка с на-
шего двора». 2 с.

16.05 Мультсериал «При-

ключения капитана 
Врунгеля» 5-6 с., «Мед-
ведь-липовая нога», 
«Фантик»

17.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 19 с., 
«Сердце храбреца», 
«Непослушная мама»

18.00 «Уроки тетушки 
Совы», «Новеллы о 
космосе»

наше КИно
07.00 Х/ф «При исполнении 

служебных обязан-
ностей»

09.00 Х/ф «Звездочка моя 
ненаглядная»

11.00 Х/ф «Воспоминания 
без даты»

13.00 Х/ф «Любить чело-
века»

14.30 Х/ф «Перикола»
16.00 Х/ф «Предел желаний»
17.30 Х/ф «Тараканьи бега»
19.00 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
21.00 Х/ф «Драма из старин-

ной жизни»
23.00 Х/ф «Еще не вечер»
01.00 Х/ф «Земля»
02.30 Х/ф «Губернаторъ»
04.00 Х/ф «Не было бы 

счастья...»
05.30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Ребекка»
08.10 Х/ф «Картахена»
10.00, 02.00 Х/ф «Это очень 

забавная история»
11.45 «Плюс кино»
12.15, 04.00 Х/ф «Взры-

ватель»
14.00 Х/ф «Иштар»
16.00 Х/ф «Доверие»
18.00 Х/ф «Санкция на пике 

Эйгера»
20.10 Х/ф «Вкус ночи»
22.00 Х/ф «11-11-11»
00.00 Х/ф «Бандитский 

Йоханнесбург»

ноСтальГИЯ
05.00 «АБВГДейка»
05.40 «Клуб кинопутеше-

ствий»
06.40 «Операция «Герцог»
07.00 Спектакль «Эдит 

Пиаф». 1 с.
08.00 «Галина Вишневская 

в «Останкино»
09.00, 15.00, 21.00, 00.00 

«Рожденные в СССР»
10.00, 16.00, 22.00 «Салют 

фестиваль!». Телемост 
Москва - Прага

10.35 Телеспектакль 
«Дом окнами в поле»

11.05 «Под знаком «Пи»
12.00 «Это вы можете»
12.40 Спектакль «Эдит 

Пиаф». 2 с.
13.40 Фильм-моногра-

фия «Андрей»
16.40 Х/ф «Подзорная 

труба»
17.00 «Человек и закон»
17.40 «Праздничный пио-

нерский концерт»
18.15 Д/ф «Женщина моих 

гор»
18.45 Х/ф «Осенняя исто-

рия». 1 с.
19.55 Концерт Муслима 

Магомаева
23.00 Киноконцерт «И в 

шутку, и всерьез»
01.00 Телеспектакль 

«Между небом и землей»
02.00 «Однажды летом»
03.30 «Встречи по вашей 

просьбе. М. Лиепа»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 3 с.

20.00 Сериал «Катерина». 
4 с.

21.00 Сериал «Паутина-3». 
ф.2. «Кукушкины дети». 
1 с.

22.00 Х/ф «Васька». 3 с.
23.30 Х/ф «ТАСС уполномо-

чен заявить...». 1 с.
01.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 4 с.

02.00 Сериал «Катерина». 5 с.
03.00 Сериал «Паутина-3». 

ф.2. «Кукушкины дети». 
2 с.

TV 1000
03.00 Драма «Женщина из 

пятого округа»
05.00 Драма «Мистер 

Очарование»
07.00 Приключения 

«Гарри Поттер и фило-
софский камень»

09.50 Драма «Авиатор»
12.50 Приключения «За 

гранью»
15.10 Комедия «Буги-вуги»
17.00 Драма «Происхож-

дение»
19.00 Триллер «И пришел 

паук»
21.00 Боевик «Перевоз-

чик 3»
23.00 Комедия «После 

прочтения cжечь»
01.00 Драма «Черная 

cмерть»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 
Мультсериал «Бен 10. 

Инопланетная сверх-
сила-2» (1)

08.00 «Военная кон-
тразведка. Операция 
«След»»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.40 «Про-

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50, 20.35 «Сумасшедшее 

видео по-украински-2»
11.35 Х/ф «Маленький 

купальщик» (1)
13.50 Х/ф «После апока-

липсиса» (1)
15.55 «Тайны мира. По-

следний из атлантов»
17.00 «Царские оракулы»
18.00 «Военная кон-

трразведка. Операция 
«Вервольф»»

19.50 «Сумасшедшее 
видео по-украински»

21.20, 22.30 Сериал «По-
бег» (2)

23.40, 00.45 Сериал 
«Секретные материа-
лы-5» (2)

01.45, 02.45 Сериал «При-
тяженью вопреки» (2)

03.30 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Комедия «На трез-

вую голову»
06.10 Приключения «Го-

родские пижоны»
08.10 Боевик «Онг Бак 2. 

Непревзойденный»
10.00 Боевик «СуперМак-

Грубер»
11.50 Драма «Бобби»
13.55 Драма «Ложное ис-

кушение»
16.20 Комедия «Био-дом»
18.00 Драма «1984»
20.00 Боевик «Победители 

и грешники»
22.00 Боевик «На послед-

нем дыхании»
00.00 Мягкая эротика 

«Девочки с автобусной 
остановки»

01.25 Мягкая эротика 
«Счастливые сиськи»

02.40 Мягкая эротика 
«Сзади сколько угодно»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.10 Сериал «Ко-

манда» 2 с.
04.40 Сериал «Сваты-3» 

10 с.
05.30, 11.00, 13.10, 19.00, 

20.45, 02.55 Окно в кино
05.35, 02.25 Х/ф «Незначи-

тельные подробности 
случайного эпизода»

06.05 Х/ф «Шик»
07.40 Х/ф «Король-олень»
08.55 Х/ф «Жених с того 

света»
09.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы»
12.00 Сериал «Хлеб - имя 

существительное» 
заключительная с.

13.20 Х/ф «Пока он летал»
13.55 Х/ф «Стряпуха»
15.05 Х/ф «Крылья ангела»
16.55 Х/ф «Тайны мадам 

Вонг»
18.25 Х/ф «Дотянуться до 

мамы»
20.00 Сериал «Команда» 

3 с.
20.50 Х/ф «Точка кипения»
21.15 Х/ф «Кипяток»
23.00 Х/ф «Визит дамы»
01.20 Х/ф «Пристань на том 

берегу»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Сердца 

четырех»
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 «Гори, 

гори, моя звезда»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «На кого 

Бог пошлет»
21.15 Комедия «Кин-Дза-

Дза» 2 с.

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 СоюзМ/ф
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 01.10 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Воспитание до-

машних животных»
11.40, 22.05 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
12.45, 23.05 «Удивитель-

ный мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «КиноМакси»
20.20 «Женские откро-

вения»
21.10 «Сейшн»
00.10 «Фавориты успеха»

ут-1

Середа, 15 серпня
Cхід 5.47 Захід 20.17
Тривалість дня 14.30

Схід 3.17 
Захід 18.42

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

01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.30, 

11.25, 23.15, 01.15 
Погода

06.20 Православный 
календарь

06.25 Заголовки
06.30, 23.20 От первого лица
06.50 Хозяин в доме
06.55 Неизвестное от 

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

связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Запомни
09.35 Книга.ua
09.55 Х/ф «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»
11.30 Здоровье
12.20, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
12.30 Аудиенция. Страны 

от А до Я
12.50 Шаг к звездам. Евро-

видение
13.30, 02.00 Х/ф «Это было 

в разведке»
15.00, 18.20, 01.20 Новости 

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

Агросектор
15.30 Х/ф «Освобождение» 

4с
16.35 Сериал «Воз-

вращение Будулая» 
4с.(заключительная)

17.40 «Секреты успеха» с 
Натальей Городенской

18.15, 19.00 Паралимпи-
ада-2012. Вдохновляя 
поколение

19.10 Звезды юмора
21.35 Смешной и еще 

смешнее
22.00 Шутка с 

М.Задорновым
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.45 Х/ф «Эпоха чести». 4 с.
01.45 Телеакадемия. 

Дайджест
03.25 Олимпиада-2012. 

Избранное

Канал «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.10 ТСН: 
«Телевизионная служба 
новостей»

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

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

10.00 «Их нравы»
11.40 Х/ф «Моя дочь, ее 

парень и я» (1)
13.45 Х/ф «Контракт на 

любовь» (1)
15.55 Х/ф «Все не случай-

но» (1)
17.45 «ТСН. Избранное»
18.25, 03.35 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

20.15, 21.20, 04.25, 05.15 
Сериал «Немного не в 
себе» (1)

22.30 «Я люблю Украину-3»
00.25 Х/ф «Хороший 

сын» (2)
02.00 Х/ф «Игра в прятки» (2)

Интер
04.45 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.10, 10.40 Сериал «Воз-

вращение Мухтара-2»
07.00 «Утро с ИНТЕРом»
08.40 Сериал «Тайны 

следствия - 8»
11.45, 04.05 «Знак каче-

ства»
12.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Каменская 6»
18.00 Сериал «Крови-

нушка»
19.00 Программа «О жизни»
20.00, 03.30 «Подробности»
20.30 Сериал «Лист Ожи-

дания»
00.05 Сериал «Голоса» (2)
02.05 Х/ф «Блаженная» (2)
04.00 «Телевизионная 

служба розыска детей»

ICTV
05.00, 06.20, 01.50, 02.45 

Погода
05.05, 02.20 Факты
05.30, 04.15 Свитанок
06.15, 07.35 Деловые 

факты
06.25, 09.30, 12.55, 19.10, 

01.45 Спорт
06.30, 12.40 Анекдоты по-

украински

06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.15, 00.35 Чрезвы-

чайные новости
10.40 Сериал «Дальнобой-

щики»
12.45 Факты. День
13.00, 22.25 Веселое 

путешествие
14.00, 20.15 Сериал «Мор-

ские дьяволы»
15.05, 21.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
16.15 Сериал «Ярость»
18.45 Факты. Вечер
23.30 Сериал «Особо 

опасен»
01.55 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

02.50 Сериал «Кости-5»
03.35 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

07.05 «Погода «
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 

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

Ладика и Маши»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Медицинский 

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

05.45 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Х/ф «Валентина» 1 

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

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

Цветник»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Наследник Чин-

гис-Хана» 1 категория
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путеше-

ствия»
17.30 Док.сериал
18.10, 23.05 Погода
18.30 «Я i мiй дiм»
19.25 «Перчинка»
20.05, 20.20 «Мини-путе-

шествия»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистый четверг»
21.30 «Ха-ха шоу»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Х/ф «Вы мне писали» 

1 категория
00.40 Док.сериал «Мир 

животных»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.00 Сериал «Мятежный 

путь» (1)
05.35 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.20 

Погода
09.05, 15.55 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
16.55 Сериал «Не родись 

красивой» (1)
17.55, 22.05 Сериал «Во-

ронины» (1)
19.25, 00.15 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (1)
21.00 Сериал «Счастливы 

вместе» (2)
23.10 Кухня на двоих
00.25 Служба розыска 

детей
00.40 Сериал «Красотки в 

Кливленде» (1)
01.25 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
02.05 Зона ночi Культура
02.10 Легендарне парi
02.25 Генiй смiху
02.35 Зона ночи
02.40 Четверта хвиля
03.55 Зона ночi

СтБ
06.10 «Документальный 

детектив»
07.00, 01.55 Сериал «Ко-

миссар Рекс»(1)
09.00, 18.10 «Невероятная 

правда о звездах»

10.00 «Спасите нашу 
семью»

11.50 Сериал «Татьянин 
день»(1)

13.50 «Битва экстрасен-
сов»

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

Новини»
19.10 Сериал «Семейный 

дом»(1)
20.15 «Звездная жизнь. 

Топ богатых наслед-
ников»

21.15 «Звездная жизнь. 
Звездные байстрюки»

22.40 «Звездная жизнь. 
Маменькины сынки»

00.00 «Параллельный 
мир»

01.05 Сериал «Доктор 
Хаус» (2)

03.25 «Вiкна-Спорт»
03.35 Х/ф «34-й скорый»(1)

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

00.35 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 03.55 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваше здоровье
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Сказ-

ка о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Тараканьи бега»
14.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Ян Табачник
15.20, 01.40 Заложники 

свободы
17.55, 01.05 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваш дом
21.40, 05.10 Большие 

путешествия
22.55 Кинофан: Х/ф «Де-

зертир» (2)
02.10 Кинофан: Х/ф «Пуш-

кин. Последняя дуэль»
04.40 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 13 с.
10.00 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 126 с.
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 34 с.

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 7 с.

12.20, 19.25 Богиня 
шопинга

13.00 Сериал «Дефф-
чонки»

13.35 Сериал «Восьмиде-
сятые» 7 с.

14.00 Сериал «Маргоша» 
34 с.

15.00 Сериал «Кремлев-
ские курсанты» 14 с.

16.00, 22.00 Даешь мо-
лодежь!

16.35 Одна за всех
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.40 Сериал «Моя пре-

красная няня»
18.45 БарДак
19.50 Сериал «Восьмиде-

сятые» 8 с.
20.15 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
20.55 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
23.05 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.40 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 29 с. (3)

01.05 Х/ф «Сумасшедший 
День благодарения»

02.35 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.25, 13.00, 22.00 Сериал 
«След» (1)

09.00, 23.00 Сериал «Су-
пруги» (1)

10.00, 21.00 Сериал «Глу-
харь. Возвращение» (1)

11.00, 05.10 Сериал «Лого-
во змея» (1)

12.00 Ток-шоу «Пусть 
говорят. Все могло бы 
быть иначе»

15.35 Чистосердечное 
признание

16.00 Федеральный судья
17.15, 03.45 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Сериал «Катина 

Любовь - 2» (1)

00.00 Сериал «В поле зре-
ния. Второй сезон» (2)

01.00 Х/ф «Американский 
пирог - 3: Свадьба» (2)

02.40 Сериал «Помадные 
джунгли. Второй 
сезон» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
элемент»

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

16.15 «Кино с Яниной Со-
коловой»

17.25, 04.40 «Сканер»
18.15, 03.40 «Лесной 

патруль»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Энергонад-

зор»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»

нтн
06.05 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.40 Х/ф «Сумка инкасса-

тора» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 16.50 Сериал 

«Знахарь»
12.00 Сериал «Детективы»
12.25 Сериал «Судмедэк-

сперты»
14.25, 19.30 Сериал «Га-

ишники»
19.00, 00.00, 02.15, 04.35 

«Свiдок»
22.00 Сериал «Кримина-

листы: мыслить как 
преступник» (2)

23.00 Сериал «CSI: Нью-
Йорк» (2)

00.30 Х/ф «Пираньи: иде-
альные хищники» (3)

02.45 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.10, 13.00 «Самый 

умный»
11.05 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00, 19.00 «Шопинг 

монстры»
16.00, 21.00 «Большая 

разница»
17.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Женская лига «
20.35, 22.00 «Три сестры»
22.40 «Женская лига»
23.00 «Три сестры «
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.40 «Зал ожидания»
01.00 «Осторожно! 

Кастинг!»
01.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
04.10 Сериал «Последний 

аккорд»
05.00 Сериал «Мятежный 

путь»
05.35 Сериал «Дружная 

семейка»
06.20, 08.00 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 23.55, 02.05, 
03.35 канала

09.05, 15.55 Сериал «Све-
тофор»

10.20 Сериал «Папины 
дочки»

13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.30 Сериал «Во-

ронины»
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 «Вечерний разговор»
22.00 «Васильевский 

остров»
23.10 Кухня на двоих
00.15 Спортрепортер
00.25 Служба розыска 

детей
00.40 Сериал «Красотки в 

Кливленде»

01.25 Сериал «Спасти 
Грейс»

02.35 Зона ночи
02.40 Четверта хвиля

Планета-СнГ
05.00 «Утро России»
09.05, 23.05 Сериал «Де-

тективное агентство 
«Иван да Марья»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30, 19.30 Сериал 
«Самара»

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

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

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 Сериал «Тайны 

следствия»
22.15 «Прерванное 

молчание. Муслим 
Магомаев»

00.05 «Вести+»
00.20 Х/ф «Трест, который 

лопнул». 2с
01.55 Вести.ru
02.10 «Анатомия любви. 

Эва, Пола и Беата»
02.55 Новости культуры

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

щение Мухтара-2». 
«Превратности любви», 
«Звездный бизнес»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Дачный ответ
10.25 «МЕДИЦИНСКИЕ 

ТАЙНЫ»
11.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 11 с.
12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30 «Судебный детек-
тив»

16.40, 03.25 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

18.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.25 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм пятый. 
«Детская площадка» 2 с.

20.25 Сериал «ЧС. Чрез-
вычайная ситуация» 
23, 24 с.

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

вокзала-2». «Королева 
прииска «Счастливый», 
«Судьба-индейка»

00.30 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». «Амне-
зия», «Нелюди»

02.20 «Прокурорская 
проверка»

04.20 «Центр помощи 
«Анастасия»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

приговор»
12.15, 02.20 Сериал «Серд-

це Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
16.55 «Марина Неелова. 

«Не спрашивайте меня 
о романах»

18.20 «Между нами, девоч-
ками»

19.00, 00.40 «Давай по-
женимся!»

20.00, 01.35 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30, 04.05 Сериал «Дом 

образцового содер-
жания»

22.40 «Судьба на выбор»
23.50 «На ночь глядя»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
06.00, 09.00, 12.00, 00.00 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Марина Неелова. 

«Не спрашивайте меня 
о романах»

15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

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

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

образцового содер-
жания»

19.25 «Судьба на выбор»
20.25 На ночь глядя
21.20 Х/ф «Бег от смерти»
22.45 Х/ф «Не буду гангсте-

ром, дорогая»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Очарование 

зла». 6 с.
10.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 6 с.
11.00 «Страна и люди»
12.00 «В круге света»
13.00 Х/ф «За синими 

ночами» 2 с.
15.00, 02.00 Сериал «Сы-

щики». 1 с. «Знак Иуды»
16.00, 01.00 «Особое 

мнение»
17.00, 05.00 Сериал 

«Контора». 3 с. «Одино-
чество крови»

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

группа крови». 7 с.
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 Х/ф «Вернёмся осенью»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Время помнить
09.30 Здоровая жизнь с 

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

Афганистан. Между 
прошлым и будущим

14.30 Политклуб Виталия 
Портникова

18.15 Цивилизация. 
Звездные войны

21.00 Об избранниках
00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Луцина - это 

девушка» (1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Урок жизни»
09.40 «Врачи». Ток-шоу
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.55 События
10.45 Х/ф «Жил-был дед»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.10, 16.55 Петровка, 38
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Порядок действий. 

«С кем оставить 
ребенка?»

17.40 Сериал «Иллюзия 
охоты»

19.15 Д/ф «Повелители 
душ»

20.05 Сериал «Ещё не 
вечер»

23.15 Х/ф «Джордж из 
джунглей»

01.00 Х/ф «Тень у пирса»
02.45 Д/ф «История болез-

ни. Алкоголизм»
04.20 «Мозговой штурм. 

Луна или Марс?»

Энтер-ФИльМ
06.00, 04.15 Саундтреки
07.10 Х/ф «Стакан воды»
09.30 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?»
11.10 Х/ф «Все решает 

мгновение»
12.50 Х/ф «Белый ворон»
14.35 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
16.10 Х/ф «Легкая жизнь»
18.00 «Противостояние»
20.45 Х/ф «Блондинка за 

углом»
22.25 Х/ф «Мы из джаза»
00.00 Х/ф «Особо опасные»
01.40 Х/ф «Вот такая 

история»

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Похищенный» 1 с.
10.40, 18.40, 02.40 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор» 7 с.

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Город без солнца»

13.25, 21.25, 05.25 Комедия 
«Душевная кухня»

15.10, 23.10, 07.10 Триллер 
«Кровь и вино»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Незнайка с нашего 
двора». 2 с.

06.05, 10.05, 14.05 Муль-
тсериал «Приключения 
капитана Врунгеля» 5-6 
с., «Медведь-липовая 
нога», «Фантик»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 19, 11.00 с., 
«Сердце храбреца», 
«Непослушная мама»

08.00, 12.00 «Уроки тетуш-
ки Совы», «Новеллы о 
космосе», «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»

15.00 Х/ф «Тигры на льду»
16.20 Мультсериал 

«Приключения капи-
тана Врунгеля» 7-8 с., 
«Страшная история», 
«Одна лошадка белая»

17.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 20 с., «Шка-
тулка с секретом», «Как 
казаки инопланетян 
встречали»

18.00 «Уроки тетушки Со-
вы», «Пушок и Дружок»

наше КИно
07.00 Х/ф «Это мы не про-

ходили»
09.00 Х/ф «Драма из ста-

ринной жизни»
11.00 Х/ф «Еще не вечер»
13.00 Х/ф «Земля»
14.30 Х/ф «Губернаторъ»
16.00 Х/ф «Не было бы 

счастья...»
17.30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»
19.00 Х/ф «Говорящая 

обезьяна»
21.00 Х/ф «Французский 

вальс»
23.00 Х/ф «Караул»
01.00 Х/ф «Любимая 

девушка»
02.30 Х/ф «Свой парень»
04.00, 05.30 Х/ф «Моон-

зунд»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Иштар»
08.00 Х/ф «Доверие»
10.00, 02.00 Х/ф «Санкция 

на пике Эйгера»
12.10, 04.10 Х/ф «Вкус 

ночи»
14.00 Х/ф «11-11-11»
16.00 Х/ф «Бандитский 

Йоханнесбург»
18.05 Х/ф «Железная 

башка»
20.00 Х/ф «Последнее ис-

кушение Христа»
23.00 Х/ф «Догвилль»

ноСтальГИЯ
05.00 «Под знаком «Пи»
05.50 «Это вы можете»
06.40 Спектакль «Эдит 

Пиаф». 2 с.
07.40 Фильм-

монография 
«Андрей»

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 
«Рожденные в СССР»

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 
«Салют фестиваль!». 
Телемост Москва - 
Прага

10.40 Х/ф «Подзорная 
труба»

11.00 «Человек и закон»
11.40 «Праздничный пио-

нерский концерт»
12.15 Д/ф «Женщина моих 

гор»
12.45 Х/ф «Осенняя исто-

рия». 1 с.
14.00 Концерт Муслима 

Магомаева
17.00 «США после москов-

ской встречи»
18.00 «Утренняя почта»
18.35 Х/ф «Осенняя исто-

рия». 2 с.
19.55 «К 70-летию Нельсо-

на Манделы». Концерт
22.30 Х/ф «Где это видано, 

где это слыхано»
23.00 «АБВГДейка»
23.40 «Клуб кинопутеше-

ствий»
00.40 «Операция «Герцог»
01.00 Спектакль «Эдит 

Пиаф». 1 с.
02.00 «Галина Вишневская 

в «Останкино»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 4 с.

20.00 Сериал «Катерина». 5 с.
21.00 Сериал «Паутина-3». 

ф.2. «Кукушкины дети». 
2 с.

22.00 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 1 с.

23.30 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 2 с.

01.00 Сериал «Девять 
жизней Нестора Мах-
но». 5 с.

02.00 Сериал «Катерина». 6 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Перевоз-

чик 3»
05.00 Комедия «После 

прочтения cжечь»
06.50 Приключения «За 

гранью»
09.10 Комедия «Буги-вуги»
10.50 Драма «Происхож-

дение»
12.50 Боевик «Повелитель 

бури»
15.10 Триллер «Побег из 

Лос-Анджелеса»
17.00 Комедия «Переход-

ный возраст»
19.00 Приключения «Ис-

кусственный разум»
21.30 Драма «Черная 

cмерть»
23.20 Комедия «Дом, где 

говорят»Да»»
00.55 Приключения 

«Выжить»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 
Мультсериал «Бен 10. 
Инопланетная сверх-
сила-2» (1)

08.00 «Военная кон-
трразведка. Операция 
«Вервольф»»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.40 «Про-

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
10.00, 19.00 «Убойное 

видео»
10.50, 20.35 «Сумасшедшее 

видео по-украински-2»
11.35 Х/ф «Скупой» (1)
13.55 Х/ф «Последние дни 

планеты Земля» (1)
15.55 «Тайны мира. Гости 

из космоса»
17.00 «Лунные люди»
18.00 «Цунами по-

киевски»
19.50 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
21.20, 22.30 Сериал «По-

бег» (2)
23.40 Сериал «Секретные 

материалы-5» (2)
00.45 Лига Чемпионов 

УЕФА среди женщин. 
«Аполлон Лэдис» - 
«Харьков Жилстрой»

02.45 Сериал «Притяже-
нью вопреки» (2)

03.30 «Сумасшедшая 
скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Драма «Ложное ис-

кушение»
06.25 Комедия «Био-дом»
08.05 Драма «1984»
10.00 Драма «Макбет»
12.00 Драма «Эффект 

бабочки»
14.00 Научная фантастика 

«Эффект бабочки 2»
16.00 Триллер «Фальши-

вая личина»
18.00 Х/ф «От вчера до 

завтра»
20.00 Боевик «Игрушеч-

ные солдатики»
22.00 Драма «Ромео ис-

текает кровью»
00.00 Мягкая эротика 

«Счастливые сиськи»
01.15 Мягкая эротика 

«Плохие девочки»
02.30 Мягкая эротика 

«Леcби-леди»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.10 Сериал «Ко-

манда» 3 с.
04.40 Сериал «Сваты-3» 

11 с.
05.30, 11.00, 12.50, 19.00, 

20.45, 02.55 Окно в кино
05.40, 02.15 Х/ф «Пока он 

летал»
06.20 Х/ф «Кипяток»
08.00 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
09.25 Х/ф «Табор уходит 

в небо»
12.00 Сериал «Красные 

колокола» 1 с.
12.55 Х/ф «Дотянуться до 

мамы»
13.35 Х/ф «Будьте моим 

мужем»
15.00 Х/ф «Невыполнимое 

задание»
17.05 Х/ф «Точка кипения»
17.35 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным»
20.00 Сериал «Команда» 

4 с.
20.50 Х/ф «Незначительные 

подробности случайно-
го эпизода»

21.20 Х/ф Детектив «Гений 
пустого места»

23.00 Х/ф «Золотая рыбка»
00.35 Х/ф «Точка отсчёта»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Слуга двух 

господ»
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 «На кого 

Бог пошлет»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «Инкогнито 

из Петербурга»
21.15 Комедия «Барханов 

и его телохранитель»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 СоюзМ/ф
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 00.10 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 «Женские откро-

вения»
11.40, 22.05 Сериал «Служ-

ба спасения. Отряд 112»
12.45, 23.05 «Удивитель-

ный мир автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Кухня на шпильках»
20.20 «Игры сильнейших»
21.10 «КиноМакси»

Четвер, 16 серпня
Cхід 5.48 Захід 20.15
Тривалість дня 14.27

Схід 4.25 
Захід 19.11

ЛевАнтоній

ут-1
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 09.30, 

11.25, 00.10 Погода
06.20, 06.35, 07.30, 07.50 

Тема дня
06.25, 06.40, 07.15, 07.45 

Страна on line
06.30 Заголовки
06.45 Хозяин в доме
06.50 Неизвестное от 

известных
06.55 Православный 

календарь
07.20 ТехноЭра
07.25 Эра бизнеса
07.40 Глас народа
08.20 Эксперт на связи
08.40 Полезные советы
09.00, 21.00 Итоги дня
09.25 Запомни
09.35 Х/ф «Богдан Хмель-

ницкий»
11.30 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
12.20, 21.15 Деловой мир
12.25 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.55 Окраина
13.20, 03.15 Х/ф «Им по-

коряется небо»
15.00, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
15.10 Euronews
15.20, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.25 Наша песня
16.05 Х/ф «Освобождение» 

5,6с. (закл.)
18.40 Путями Украины
19.00 21-й Междуна-

родный фестиваль 
искусств «Славянский 
базар в Витебске». 
«Созвездие Украины». 
Гала-концерт мастеров 
искусств Украины

21.25, 22.50 Шустер-BEST
22.45 Тройка, Кено, Секун-

да удачи
00.00 Итоги
00.15 Х/ф «Эпоха чести». 

5 с.
01.45 After Live (За кулиса-

ми Шустер-Live)
02.05 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

04.50 Олимпиада-2012. 
Избранное

Канал «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 ТСН: «Телевизион-
ная служба новостей»

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

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

10.00 «Их нравы»
10.20 Х/ф «Море лжи» (1)
14.35 Х/ф «Так бывает» (1)
16.40, 18.25 Сериал «Вольф 

Мессинг: видевший 
сквозь время»

17.45 «ТСН. Избранное»
20.15, 21.20, 04.05, 04.55 

Сериал «Немного не в 
себе» (1)

22.30 Х/ф «Игры киллеров» 
(2)

00.50 Х/ф «Защитник» (2)

Интер
04.45 Сериал «Маршрут 

Милосердия»
06.10, 10.40 Сериал «Воз-

вращение Мухтара-2»
07.00 «Утро с ИНТЕРом»
08.40 Сериал «Тайны 

следствия - 8»
11.45 «Знак качества»
12.10 Док.сериал «След-

ствие вели... с Леони-
дом Каневским»

14.05 «Семейный суд»
15.05 «Судебные дела»
16.00 Сериал «Каменская 

6»
18.00 Сериал «Крови-

нушка»
19.00 Программа «О 

жизни»
20.00, 01.45 «Подроб-

ности»
20.30 Сериал «Лист Ожи-

дания»
00.05 Х/ф «Запрет на 

любовь» (2)
02.15 Д/ф «Александр 

Дедюшко. Превышение 
скорости»

03.10 Д/ф «Тюремная сказ-
ка. В ожидании чуда»

04.00 Д/ф «Вахтанг Кика-
бидзе: тайны тбилис-
ского хулигана»

ICTV
04.55 Служба розыска 

детей
05.00, 06.20, 01.50, 02.45 

Погода
05.05, 02.20 Факты
05.30, 04.25 Свитанок
06.15, 07.35 Деловые 

факты
06.25, 09.30, 12.55, 19.10, 

01.45 Спорт
06.30 Анекдоты по-

украински

06.50 Сериал «Леся+Рома»
07.40 Стоп-10
08.45 Факты. Утро
09.35, 19.15 Чрезвычайные 

новости
10.40, 16.15 Сериал 

«Ярость»
12.45 Факты. День
13.00 Веселое путеше-

ствие
15.05, 21.15 Сериал «Про-

курорская проверка»
18.45 Факты. Вечер
20.15 Сериал «Морские 

дьяволы»
22.25 Веселое путеше-

ствие. Финал
23.30 Сериал «Особо 

опасен»
00.35 Голые и смешные
01.55 Сериал «Жены 

футболистов. Дополни-
тельное время»

02.50 Сериал «Кости-5»
03.35 ПроЦiкаве

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

20.30, 22.30, 01.30 
«Мiсто»

07.00, 19.10, 21.00, 23.00 
«Спорт»

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

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

07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «В гостях у 

Ладика и Маши»
08.00, 14.25, 21.50, 21.50 

«Юридическая консуль-
тация»

08.05 «Рассуждалки»
08.15 «Мини-путеше-

ствия»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.10 «Близкие 

Путешествия»
10.00, 02.30 «Мир увле-

чений»
10.30 Х/ф «Вы мне писали» 

1 категория
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
15.15 Х/ф «Бесприданница» 

1 категория
16.30, 17.15, 00.45 «Магия 

природы»
16.55 «Медицинский 

тележурнал»
18.10, 19.15 Погода
18.30 «Сделано руками»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
22.00, 22.00 «Смаки 

культур»
21.15, 21.15 «Косметичка»
21.45, 21.45 «Шаг на-

встречу»
23.25 Х/ф «Неподсудный» 1 

категория
01.10 «Сад. Огород. 

Цветник»
02.00 Док.сериал «Этот 

загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория

новый Канал
04.05 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
04.55 Служба розыска 

детей
05.00 Сериал «Мятежный 

путь» (1)
05.40 Сериал «Дружная 

семейка» (1)
06.25, 07.45 Очевидец. 

Смешно до боли
07.30, 19.00 Репортер
07.40, 09.00, 19.30, 00.10 

Погода
09.05, 15.55 Сериал «Свето-

фор» (1)
10.20 Сериал «Папины 

дочки» (1)
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал 

«Приключения Джеки 
Чана» (1)

14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья» (1)
16.55 Сериал «Не родись 

красивой» (1)
17.55, 22.55 Сериал «Во-

ронины» (1)
19.25, 00.05 Спортре-

портер
19.35 Пираньи
20.00 Сериал «Закрытая 

школа» (1)
21.00 Х/ф «Женюсь на пер-

вой встречной» (1)
00.15 Сериал «Ласточкино 

гнездо»
01.45 Сериал «Красотки в 

Кливленде» (1)
02.25 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
03.05 Зона ночi Культура
03.10 SOLO-MEA
03.40 Зона ночи
03.45 Українцi Надiя
04.40 Скiфи
05.10 Зона ночi

СтБ
05.35 «Документальный 

детектив»
06.00 Х/ф «Кадриль»(1)
07.35, 02.05 Х/ф «Аэлита, 

не приставай к мужчи-
нам»(1)

09.15, 00.15 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная»(1)

11.05 Х/ф «Я все решу 
сама»(1)

17.40, 22.00 «Вiкна-
Новини»

17.50 «Правила жизни. Во-
да: что пьет Украина»

20.00 «Русские сенсации. 
Замуж за олигарха»

21.00 «Русские сенсации. 
Крутые туристы»

22.25 Х/ф «Платье от-
кутюр»(1)

01.55 «Вiкна-Спорт»
03.30 Ночной эфир

тонИС
06.00, 15.00, 18.30, 21.00, 

02.45 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.30, 07.55, 15.15, 19.00, 
21.35 Погода

06.35 М/фы
07.00, 16.00, 04.10 Страна 

советов
08.00 Социальный статус: 

ваш дом
08.55, 18.55, 21.30 Эконо-

мический пульс
09.00, 19.05 Сериал «Сказ-

ка о счастье»
10.00, 17.00 Алло, доктор!
11.15 Х/ф «Только в мюзик-

холле»
13.55 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Ян Табачник
15.20, 03.40 Заложники 

свободы
17.55, 03.15 Отдел кадров
20.00 Социальный статус: 

ваши права
21.40 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Роман Балаян
22.55 Кинофан: Х/ф «Пуш-

кин. Последняя дуэль»
01.10 Х/ф «Ангел страсти» 

(3)
04.55 Социальный статус: 

ваша пенсия
05.35 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.20 Мультик с 

Лунтиком
07.35 Телепузики
07.55 Лентяево
09.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 14 с.
10.00 Сериал «Все женщи-

ны ведьмы» 127 с.
11.00 Сериал «Беверли 

Хиллс 90210. Новое 
поколение» 35 с.

11.55 Сериал «Слон и 
принцесса» 8 с.

12.20 Богиня шопинга
13.00 Сериал «Дефф-

чонки»
13.35 Сериал «Восьмиде-

сятые» 8 с.
14.00 Сериал «Маргоша» 

35 с.
15.00 Сериал «Кремлев-

ские курсанты» 15 с.
16.00, 22.25 Даешь мо-

лодежь!
16.35 Одна за всех
17.00 Сериал «Кто в доме 

хозяин?»
17.40, 19.25 Сериал «Моя 

прекрасная няня»
18.45 БарДак
20.15 Сериал «Деффчон-

ки» (2)
20.55 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.00 Чертовки в юбках
23.05 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
00.40 Сериал «Тайный 

дневник девушки по 
вызову» 30 с. (3)

01.05 Х/ф «Мужчина 
мечты»

02.40 Дурнев + 1
03.05 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 

События Спорт
07.15, 18.00 Сериал 

«Ефросинья. Продолже-
ние» (1)

08.25, 13.00 Сериал 
«След» (1)

09.00 Сериал «Супруги» (1)
10.00, 21.00 Сериал «Глу-

харь. Возвращение» (1)
11.00, 05.15 Сериал «Лого-

во змея» (1)
12.00 Ток-шоу «Пусть гово-

рят. Кефирная диета»
15.35, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Федеральный судья
17.15, 03.45 Критическая 

точка
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»

20.00 Сериал «Катина 
Любовь - 2» (1)

22.00 Сериал «Интерны» 
(1)

23.10 Сериал «Москва. 
Центральный округ 
- 3» (2)

04.20 Ток-шоу «Пусть 
говорят»

5 телеКанал
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 

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

00.30, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-но-
вости»

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

новости»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 

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

09.10, 19.20 «Инвест-
время»

09.20, 13.20, 14.20 «5 
элемент»

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

15.15 «Сканер»
16.15 «Лесной патруль»
17.25, 04.40 «Не первый 

взгляд»
18.10 «Окно в Европу»
21.40, 04.00 «Время-Тайм»
22.00, 02.30 «Акцент»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 

«CRIME NEWS»
03.40 «Жизнь интересна»

нтн
06.00 «Легенды уголовно-

го розыска»
06.30 Х/ф «Республика 

ШКИД» (1)
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00, 16.50 Сериал 

«Знахарь»
12.00 Сериал «Детективы»
12.35 Сериал «Судмедэк-

сперты»
14.30 Сериал «Гаишники»
19.00, 01.50, 04.35 «Свiдок»
19.30 Сериал «Турецкий 

гамбит»
00.00 Х/ф «Эпоха героев» 

(2)
02.20 «Речовий доказ»
03.20 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.10, 13.00 «Самый 

умный»
11.05 «В поисках приклю-

чений»
12.00, 18.00 «Званый ужин»
15.00 «Шопинг монстры»
16.00 «Большая разница»
17.00 «Секреты судьбы»
19.00 «Шикарная жизнь»
20.00 «КВН»
22.35 «Женская лига «
23.40 Сериал «Отчаянные 

домохозяйки» (2)
00.40 «Зал ожидания»
01.00 «Осторожно! 

Кастинг!»
01.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
04.05 Сериал «Последний 

аккорд»
04.55 Служба розыска 

детей
05.00 Сериал «Мятежный 

путь»
05.40 Сериал «Дружная 

семейка»
06.25 Очевидец. Смешно 

до боли
07.10 Новости 11, 08.30, 

19.00, 21.30, 23.45, 03.05, 
04.20 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.05, 15.55 Сериал «Све-

тофор»
10.20 Сериал «Папины 

дочки»
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 Мультсериал «При-

ключения Джеки Чана»
14.45, 15.50 Teen Time
14.50 Сериал «Друзья»
16.55 Сериал «Не родись 

красивой»
17.55, 22.55 Сериал «Во-

ронины»
19.30 «Клиника семейной 

медицины»
20.00 Сериал «Закрытая 

школа»
21.00 Х/ф «Женюсь на 

первой встречной»
21.00 «Променад»
22.00 UMA2RMAN. 

Концерт
00.15 Сериал «Ласточкино 

гнездо»

01.45 Сериал «Красотки в 
Кливленде»

02.25 Сериал «Спасти 
Грейс»

03.40 Зона ночи
03.45 Українцi Надiя
04.50 «О рыбалке всерьез»

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

ное агентство «Иван да 
Марья»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Вести

10.30, 19.30 Сериал 
«Самара»

11.30 Ток-шоу «С новым 
домом!»

12.10 Ток-шоу «О самом 
главном»

13.30, 16.30, 18.40 Местное 
время. Вести-Москва

13.50 Вести. Дежурная 
часть

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

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

«Институт благородных 
девиц»

17.50 «Прямой эфир»
20.20 «Юрмала»
22.15 Х/ф «Два билета в 

Венецию»
00.10 Х/ф «Трест, который 

лопнул». 3с
01.25 Вести.ru. Пятница
01.55 Х/ф «Все не слу-

чайно»

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

ние Мухтара-2». «Кро-
вавые слезы», «Загадка 
русского пейзажа»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня»

09.25 «Собственная 
гордость»

10.25 «Спасатели»
11.00 Сериал «Дюжина 

правосудия». 12 с.
12.30 «До суда»
13.30 «Суд присяжных»
14.35, 17.35 «Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие»

15.30, 03.10 «Суд присяж-
ных. Окончательный 
вердикт»

16.40, 04.15 «Средь бела 
дня» с Виктором На-
бутовым

18.35 «Говорим и показы-
ваем». Ток-шоу с Леони-
дом Закошанским

19.30 Сериал «Профиль 
убийцы». Фильм ше-
стой. «Фантом»

21.25 Сериал «Москва. Три 
вокзала-2». «Рисован-
ное убийство», «День 
святого Воробьева»

23.15 Сериал «Глухарь. 
Возвращение». 
«Шапочный разбор», 
«Шпионские страсти»

01.05 «Леонид Броневой. 
Формула обаяния»

02.05 «Прокурорская 
проверка»

Первый Канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная 

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

Марии»
13.25 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «ЖКХ»
16.20 «Хочу знать»
16.55 «Жди меня»
18.20 «Между нами, девоч-

ками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние 

РЕспублики: Муслим 
Магомаев»

23.20 «Муслим Магомаев. 
Сердце на снегу»

00.25 Х/ф «Привет от 
Чарли-трубача»

01.55 Х/ф «Любовь зла...»
03.10 Х/ф «Зачем человеку 

крылья»

Первый Канал. СнГ
02.00, 06.05 Телеканал 

«Доброе утро»
02.10, 16.05 «Поле чудес»
06.00, 09.00, 12.00 Новости
06.35 Контрольная 

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

Марии»
10.25 Фазенда
11.00 Другие новости
11.25 Понять. Простить
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Хочу знать»
14.00 «Жди меня»
15.00 Вечерние новости
15.35 «Между нами, девоч-

ками»
17.00 «Пусть говорят»
18.00 «Время»
18.30 «ДОстояние 

РЕспублики: Муслим 
Магомаев»

19.55 «Муслим Магомаев. 

Сердце на снегу»
20.55 Х/ф «Привет от 

Чарли-трубача»
22.20 Х/ф «Любовь зла...»
23.30 Х/ф «Зачем человеку 

крылья»
00.55 Х/ф «Антрацит»

RTVI
06.00, 18.00 «Особое мне-

ние», «Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Сериал «Сыщики». 1 

с. «Знак Иуды»
10.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 7 с.
11.00 «Своими глазами»
12.00 «Кейс»
13.00 Х/ф «Вернёмся 

осенью»
15.00, 02.00 Сериал «Сы-

щики». 2 с. «Октябрё-
нок с самолётиком»

16.00, 01.00 «Особое 
мнение»

17.00, 05.00 Сериал «Кон-
тора». 4 с. «Похитители 
душ»

19.00 «2012»
20.00, 04.00 «Всё так»
21.00, 03.00 Сериал «Пятая 

группа крови». 8 с.
22.00 «Сейчас в мире»
23.00 «Германия за не-

делю»
23.30 «Арт-навигатор»
00.00 «Сканер»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30, 23.30 Сегодня 

о главном
08.00, 20.30, 23.00, 04.00 

Сегодня
08.30, 17.30 Время помнить
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.30 Цивилизация. 

Звездные войны
14.30 Об избранниках
18.15 Цивилизация. Ин-

дийские полумальчики
21.00 Безумная неделя
22.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.45 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
00.30 Сериал «24» (2)
01.30 Клуб эротики
03.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Госпожа Ми-

нистр танцует» (1)

тв Центр
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»
10.10, 14.10, 16.55 Петров-

ка, 38
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 

22.45 События
10.45 Х/ф «Золотая речка»
12.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
13.45 Деловая Москва
14.30 Сериал «Русские 

амазонки»
15.30 «Клуб юмора»
17.15 Х/ф «Разведчики»
19.15 Д/ф «Как приручить 

голод»
20.50 Сериал «Чисто ан-

глийское убийство»
23.05 Таланты и поклонни-

ки. Муслим Магомаев
00.35 Х/ф «Жил-был дед»
02.30 Д/ф «Фальшак»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Мнимый 

больной»
08.25 Х/ф «Все решает 

мгновение»
10.10 Х/ф «Командировка»
11.45 Х/ф «Мать и мачеха»
13.20 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
15.00 Х/ф «Особо опасные»
16.40 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
18.10 «Противостояние»
20.55 Х/ф «Легкая жизнь»
22.50 Х/ф «Ночные забавы»
01.30 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
02.55 Киноляпы
03.55 Саундтреки

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Похищенный» 2 с.
10.40, 18.40, 02.40 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор» 8 с.

11.40, 19.40, 03.40 Драма 
«Паства»

13.30, 21.30, 05.30 Мело-
драма «Просто вместе»

15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Всем нужна Кэт»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Тигры на льду»
06.20, 10.20, 14.20 Муль-

тсериал «Приключения 
капитана Врунгеля» 7-8 
с., «Страшная история», 
«Одна лошадка белая»

07.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 20, 11.00 с., 
«Шкатулка с секретом», 
«Как казаки иноплане-
тян встречали»

08.00, 12.00 «Уроки тетуш-
ки Совы», «Пушок и 
Дружок», «Это что еще 
такое?!!»

15.00 Х/ф «Плыви, кора-
блик...»

16.10 Мультсериал «При-
ключения капитана 
Врунгеля» 9-10 с., «А 
вдруг получится!..», 
«Приключения запятой 
и точки»

17.00 Мультсериал «По-
кахонтас». 21 с., «Тайна 
запечного сверчка», 
«Бестолковый Вомбат»

18.00 «Уроки тетушки Со-
вы», «Таежная сказка»

наше КИно
07.00 Х/ф «Говорящая 

обезьяна»
09.00 Х/ф «Французский 

вальс»
11.00 Х/ф «Караул»
13.00 Х/ф «Любимая 

девушка»
14.30 Х/ф «Свой парень»
16.00, 17.30 Х/ф «Моон-

зунд»
19.00 Х/ф «День счастья»
21.00 Х/ф «Полет птицы»
23.20 Х/ф «Пропавшие 

среди живых»
01.00 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
02.30 Х/ф «Поздний 

ребенок»
04.00 Х/ф «Каждый 

десятый»
05.30 Х/ф «Собственная 

тень»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «11-11-11»
08.00 Х/ф «Бандитский 

Йоханнесбург»
10.05, 02.00 Х/ф «Железная 

башка»
12.00, 04.00 Х/ф «Послед-

нее искушение Христа»
15.00 Х/ф «Догвилль»
18.00 Х/ф «Пеликан»
20.00 Х/ф «Шугарлэнд 

экспресс»
22.00 Х/ф «Кровь и вино»
00.00 Х/ф «Ирина Палм 

сделает это лучше»

ноСтальГИЯ
05.05 «Человек и закон»
05.40 «Праздничный пио-

нерский концерт»
06.15 Д/ф «Женщина моих 

гор»
06.45 Х/ф «Осенняя исто-

рия». 1 с.
08.00 Концерт Муслима 

Магомаева
09.00, 15.00, 03.00 «Рож-

денные в СССР»
10.00, 16.00, 04.00 «Салют 

фестиваль!». Телемост 
Москва - Прага

11.00 «США после москов-
ской встречи»

12.00 «Утренняя почта»
12.35 Х/ф «Осенняя исто-

рия». 2 с.
14.00, 19.55 «К 70-летию 

Нельсона Манделы». 
Концерт

16.30 Х/ф «Где это видано, 
где это слыхано»

17.00 Д/ф «Старый новый 
МХАТ»

17.40 «От сердца до серд-
ца». Фильм-концерт

18.10 «Сиди и смотри»
18.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
21.00 «Колба времени»
22.00 Программа «ТЕМА»
23.00 «Под знаком «Пи»
23.50 «Это вы можете»
00.40 Спектакль «Эдит 

Пиаф». 2 с.
01.40 Фильм-моногра-

фия «Андрей»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 5 с.

20.00 Сериал «Катерина». 6 с.
21.00 Сериал «Паутина-3». 

ф.2. «Кукушкины дети». 
3 с.

22.00 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 2 с.

23.30 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 3 с.

01.00 Сериал «Девять 
жизней Нестора Мах-
но». 6 с.

02.00 Сериал «Катерина». 7 с.
03.00 Сериал «Паутина-3». 

ф.2. «Кукушкины дети». 
4 с.

TV 1000
03.00 Триллер «Побег из 

Лос-Анджелеса»
05.00 Драма «Ассистентка»
06.50 Боевик «Повелитель 

бури»
09.10 Комедия «Быть 

Стэнли Кубриком»
10.45 Приключения «Ис-

кусственный разум»
13.15 Комедия «Переход-

ный возраст»
15.00 Боевик «В ловушке 

времени»
17.00 Комедия «Выскочка»
19.00 Комедия «Мертвец в 

колледже»
20.40 Приключения 

«Выжить»
23.00 Драма «Кроличья 

нора»
01.00 Научная фантастика 

«Сквозь горизонт»

«2+2»
06.00 Мультсериал 

«Галактический фут-
бол» (1)

06.30, 07.00, 07.30 
Мультсериал «Бен 10. 
Инопланетная сверх-
сила-2» (1)

08.00 «Цунами по-
киевски»

09.00, 21.00 «Новости 2+2»
09.15, 21.15, 00.10 «Про-

спорт»
09.20 «ГАИ. Дорожные 

войны»
09.50, 22.30, 23.20 «Убой-

ное видео»
10.40, 21.20, 22.05 

«Сумасшедшее видео 
по-украински-2»

11.25 Х/ф «Разиня» (1)
13.45, 02.05 Х/ф «По-

следние дни планеты 
Земля» (1)

15.45 «Тайны мира. За-
разный космос»

16.50 «Рабы пришельцев»
17.50 «Диверсанты 

третьего рейха. Дивер-
сант ?1»

18.50 Чемпионат Украины 
по футболу. 6 Тур. «Ар-
сенал» - «Ильичевец» 
(прямая трансляция)

00.15 Х/ф «Паразиты» (3)
04.50 «Сумасшедшая 

скрытая камера» (1)

TV1000 AcTIon
04.00 Научная фантастика 

«Эффект бабочки 2»
06.00 Триллер «Фальши-

вая личина»
08.00 Х/ф «От вчера до 

завтра»
09.50 Комедия «Бандиты»
12.00 Боевик «Рекрут»
14.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
16.00 Боевик «ЗащитнеГ»
18.00 Боевик «Уличный 

боец»
20.00 Фильм ужасов 

«Химера»
22.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
00.00 Мягкая эротика 

«Плохие девочки»
01.15 Мягкая эротика «Не-

послушные няни»
02.20 Мягкая эротика 

«Смертельные инъек-
ции 2»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50, 11.10 Сериал «Ко-

манда» 4 с.
04.40 Сериал «Сваты-3» 

заключительная с.
05.30, 11.00, 12.50, 19.00, 

02.55 Окно в кино
05.40 Х/ф «Дотянуться до 

мамы»
06.15 Х/ф «Гений пустого 

места»
07.55 Х/ф «Дело «Пёстрых»
09.35 Х/ф «Подранки»
12.00 Сериал «Красные 

колокола» 2 с.
12.55 Х/ф «Точка кипения»
13.25 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
14.55 Х/ф «Прощение»
16.20 Х/ф «Тень, или Может 

быть, всё обойдётся»
18.30 Х/ф «Незначительные 

подробности случайно-
го эпизода»

20.00 Сериал «Команда» 
5 с.

20.45 Х/ф «Тушите свет»
22.05 Х/ф «Путешествие 

мсье Перришона»
23.25 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
00.50 Х/ф «Путина»

ГуМор тБ
05.00, 19.15 Битва анек-

дотов
05.20 Комедия «Сорочин-

ская ярмарка»
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 «Инкогнито 

из Петербурга»
11.20, 17.45 Клуб юмора
13.00 Сумка смеха
15.00 Комедия «Приклю-

чения зубного врача»
21.15 Комедия «Маяков-

ский смеется»

mAXXI-TV
06.30, 19.45 Йога
07.10, 15.00 СоюзМ/ф
07.40, 14.40 «Сбросим 

лишнее»
08.00, 00.05 MaxxiМузыка
08.30 Стрип-денс
08.55, 10.10, 13.50, 16.40, 

21.55 Все про все
09.05 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.15, 16.00 «Почему, что, 

где?»
09.50, 15.40 «Восточные 

танцы»
10.25 Фестиваль ТВ-Старт
11.40 Сериал «Служба 

спасения. Отряд 112»
12.45 «Удивительный мир 

автомобилей»
16.45 Телеювелирторг
19.00 «Лица вещей»
20.20 «Тур-Гламур»
21.10 Разговоры про это
22.05 Х/ф «Портрет жены 

художника»

ут-1

П’ятниця, 17 серпня
Cхід 5.50 Захід 20.13
Тривалість дня 14.23

Схід 5.36 Захід 19.36
Новий місяць

ЛевМаксиміліан, Діонісій, Антон, Євдокія
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ут-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 06.55, 07.55, 10.45, 

11.00, 18.35, 21.35, 00.10 
Погода

06.10 М/ф
06.20 Мир православия
07.00, 00.15 Эра здоровья
07.25 Полезные советы
07.40 Олимпийский 

вызов
08.00, 09.35 Шустер-BEST
09.20 Школа юного супе-

рагента
10.50 Зеленый коридор
11.05 Х/ф «Освобождение» 

1-6с
18.40 Мир атома
19.00 Золотой гусь
19.30 Место встречи
20.50 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.10, 01.30 Кабмин: со-

бытие недели
21.20, 01.40 Украина инно-

вационная
21.30 Обратная связь
21.40 21-и Междуна-

родный фестиваль 
искусств «Славянский 
базар в Витебске». Тор-
жественное закрытие

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00 21-и Междуна-
родный фестиваль 
искусств «Славянский 
базар в Витебске». Тор-
жественное закрытие 
(продолжение)

23.50 Эксперт на связи
00.40 Это было недавно, 

это было давно. 
Смеяться, право, не 
грешно...

01.50 Телеакадемия. 
Спецвыпуск «От-
дыхаем!»

02.20 Олимпиада-2012. 
Избранное

05.25 «Предвечерье» с Т. 
Щербатюк

Канал «1+1»
06.15 М/ф «Смурфы» (1)
07.00 «Настоящие врачи 

- 2»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба» (1)
11.05, 04.40 «Мир наизнан-

ку - 2: Индия»
12.05 «Десять шагов к 

любви - 2»
13.15 Х/ф «Фантастические 

приключения Шарпей» 
(1)

15.15 Х/ф «Казаки-разбой-
ники» (1)

19.30 ТСН: «Телевизионная 
служба новостей»

20.00, 21.10, 22.20 Сериал 
«Немного не в себе» (1)

23.30 Х/ф «Глаза дракона» 
(3)

01.35 Х/ф «Игры киллеров» 
(2)

03.10 Х/ф «Защитник» (2)

Интер
05.05 «Парк автомобиль-

ного периода»
05.30 Сериал «Любить и 

ненавидеть»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 «Украина, вставай!»
10.50 Сериал «Тихий 

центр»
15.15, 02.30 «Достояние 

республики»
18.05 «Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала 2011»

20.00, 02.00 «Подроб-
ности»

20.30 «Майдан’s 3» Пре-
мьера

00.35 «Битва компози-
торов»

04.30 Д/ф «Ольга Кабо. 
Женщина, которая не 
говорит НЕТ»

ICTV
05.05, 05.35 Погода
05.10 Факты
05.45 Другой футбол
06.15 Козырная жизнь
06.55, 04.00 Сериал «Поли-

цейская академия»
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирный вопрос
11.25 Стоп-10
12.30 Провокатор. Спец-

выпуск
13.10 Спорт
13.15 Твой счет
14.20 Смотреть всем!
15.25 Х/ф «Девять ярдов»
17.50 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Казино «Рояль»»
22.05 Х/ф «Шоссе смерти» 

(2)
23.55 Наша Russia
00.55 Голые и смешные
01.55 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок» (2)
03.15 Сериал «Кости-5»
04.55 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 

22.55 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Теле-

газета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «В гостях у Ладика и 

Маши»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 13.15, 17.00 «Юриди-

ческая консультация»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 15.00, 19.15 

«Рассуждалки»
10.00 «Медицинский 

тележурнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20, 03.15 «Тайны 

фокусов»
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 Х/ф «Неподсудный» 1 

категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Смаки культур»
20.30, 01.30 «Мiсто. 

Тиждень»
21.10 Д/ф «Вариации 

судьбы»
21.40 «Близкие Путеше-

ствия»
22.00 Д/ф «Улица без 

конца»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
02.00 Х/ф «Красные дьяво-

лята» 1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.20 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
06.55 Интуиция
09.00 Мультсериал «Ути-

ные истории» (1)
09.35 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара» (1)

10.00 КабриоЛето
11.05 Пикник
12.05 Новый взгляд
13.05 Кухня на двоих
14.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
14.40 Х/ф «Крулл» (1)
17.05 Х/ф «Женюсь на пер-

вой встречной» (1)
19.00 Х/ф «Служители 

закона» (2)
21.45 Х/ф «Нападение на 

13-й участок» (2)
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Главное - не 

бояться»
02.00 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
03.20 Зона ночi Культура
03.25 Ах не говорiть менi 

про любов...
04.05, 05.05 Зона ночi
04.10 Драй Хмара останнi 

сторiнки
04.35 Київ на межi столiтть

СтБ
05.05 «Наши любимые М/

фы: Маугли»(1)
06.15 Х/ф «Привет от Чарли 

Трубача»(1)
07.40 «Караоке на Май-

дане»
08.40 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
08.50 «Едим дома»
10.00, 01.45 Х/ф «Зита и 

Гита»(1)
13.35 «Невероятная 

правда о звездах»
15.50 «Звездная жизнь. 

Звездные байстрюки»
16.55 «Звездная жизнь. 

Топ богатых наслед-
ников»

18.00 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни»(1)

22.45 «Моя правда. Вла-
дислав Галкин. Ошибка 
ценою в жизнь»

23.50 «Моя правда. Лолита 
Милявская»

00.50 «Моя правда. 
Проклятье Валерия 
Золотухина»

04.15 Ночной эфир

тонИС
06.00 Страна советов
06.45, 08.35, 14.55, 18.55, 

19.45 Погода
06.50 Ф-стиль

07.15 Будь в курсе!
07.50, 15.55 Цивилизация 

Incognita
08.00 Служба новостей 

«Социальный пульс»
08.50 М/фы
09.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Роман Балаян
10.00 Неизвестная 

планета
10.45 Х/ф «Петька в 

космосе»
12.05 Х/ф «Петля Ориона»
13.55 За семь морей
14.30 Арт City
16.20 Дневник для роди-

телей
16.45 Новые песни о 

главном
18.15 Кумиры
18.30, 02.10 Социальный 

пульс выходных
19.00 Женщины француз-

ского президента
19.50, 02.35 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

20.35 Вера, Надежда, 
Любовь

21.40 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Марк Рудин-
штейн

22.40 Кинофан: Х/ф «Нена-
вижу отпуск» (2)

00.35 Х/ф «Желание 
Энтони» (3)

03.05 Партизаны
03.55 Гибель «Антарктики»
04.20 Социальный статус: 

ваше здоровье
05.05 Чудаки

тет
06.00 Узнай как
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Крутоны
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Чер-

ный плащ»
10.35 Дикие и смешные
11.00 Сериал «Моя пре-

красная няня»
12.40 ТЕТ
13.05 Х/ф «Миссис Даут-

файр»
15.40 Королева бала 2
16.45 Х/ф «Артур и война 

двух миров»
18.45 Х/ф «Горячие головы 

- 2»
20.35 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.05 Х/ф «Чужой-4. Воз-

рождение» (2)
00.10 Х/ф «Райское озеро» 

(3)
01.50 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10 События Спорт
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
07.25 Сериал «Интерны» 

(1)
08.00 Х/ф «К-9 III: Частные 

детективы» (1)
10.00 Тайны звезд
11.00, 03.40 Сериал «До-

рожный патруль - 5» (1)
14.00 Сериал «Дорожный 

патруль - 6» (1)
16.00 Сериал «Ребенок 

пополам» (1)
18.00, 19.20 Сериал 

«Игра» (1)
22.30 Сериал «Возвраще-

ние домой» (1)
02.30 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 исто-

рии»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.10 «Окно в Европу»
13.15 «Драйв»
14.10 «История успеха»
14.25 «Игра судьбы»
16.15 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Феерия 

путешествий»

17.45 «Драгоценности»
18.15 «Время интервью»
19.20, 23.45, 01.45, 06.00 

«Тема недели»
19.30, 02.15, 06.10 «Машина 

времени»
20.10, 01.00, 05.15 

«Портреты з Сергеем 
Дорофеевым»

21.10, 02.35 «Большая 
политика»

21.40, 04.00 «Окно в 
Америку»

22.00, 03.40 «В кабинетах»
22.30 «Мастер-класс с 

Наталкой Фицич»

нтн
06.00 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.20 Х/ф «Джек Хантер. 

В поисках сокровища 
Угарита»

09.20, 12.40 Сериал «Турец-
кий гамбит»

11.30 «Речовий доказ». 
Дочь генерала

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

14.45 Сериал «Выхожу 
тебя искать»

19.00 Сериал «Тайны 
следствия - 8» (1)

23.45 «Случайный сви-
детель»

00.10 Х/ф «Империя 
волков» (2)

02.35 «Речовий доказ»
04.10 «Агенты влияния»
05.05 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
08.00 «Планета дино-

завров»
08.45 «М/фы»
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.00 Х/ф «Дети острова 
сокровищ» 2ч

11.50 Сериал «Дом на 
Озёрной»

18.00 Х/ф «Свидание моей 
мечты»

20.05, 01.15 Сериал «Ко-
рабль»

21.50 Сериал «Сверхъе-
стественное» (2)

02.25 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.20 Сериал «Последний 

аккорд»
06.55 Интуиция
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Любимая работа»
10.00 «Перевоплоще-

ние»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Реальный отпуск»
11.30 «Клиника семейной 

медицины»
12.05 Новый взгляд
13.05 Кухня на двоих
14.05 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
14.40 Х/ф «Крулл»
17.05 Х/ф «Женюсь на 

первой встречной»
19.00 Х/ф «Служители 

закона»
21.45 Х/ф «Нападение на 

13-й участок»
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Главное - не 

бояться»
02.00 Сериал «Спасти 

Грейс»
03.20 Зона ночi Культура
03.25 Ах не говорiть менi 

про любов...
04.05, 05.05 Зона ночi
04.10 Драй Хмара останнi 

сторiнки
04.35 Київ на межi столiтть

Планета-СнГ
05.00 «Вся Россия»
05.15 «Юрмала»
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Вести
07.15 Х/ф «Все не слу-

чайно»
08.50 «В мире животных»
09.20 «Субботник»
10.20 Х/ф «Два билета в 

Венецию»
12.05, 04.05 «Первая леди 

советского кино. Тама-
ра Макарова»

13.20 Местное время. 
Вести-Москва

13.30 «Честный детектив»
14.00 «Городок». Дайд-

жест
14.25 «Искатели»
15.25, 01.00 Х/ф «Пираты 

ХХ века»
17.05, 02.30 «Субботний 

вечер»
19.30 Х/ф «Повезет в 

любви»
23.10 Х/ф «Белое платье»

нтв-МИр
05.10 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 «Просто цирк»
07.55 «Главная дорога»
08.30 «Эксклюзив» «Иван 

Лунгин «Сны о про-
шлом»

09.25 «Русская начинка»
10.00 «Кулинарный 

поединок» с Оскаром 
Кучерой

11.00 «Квартирный 
вопрос»

12.25 Сериал «Дорожный 
патруль-4». «Поймай, 
если сможешь», «Обго-
няя ветер»

14.15 «Наши» со Львом 
Новоженовым»

15.05 Сериал «Улицы раз-
битых фонарей-10» «На 
обочине»

16.05 «Очная ставка»
17.05 «Александр 

Журбин. Мелодии на 
память»

17.45 «Музыкальные 
истории»

18.30 «Луч света»
19.05 «Самые громкие 

русские сенсации»
20.50 «Ты не поверишь!»
21.40 Фильм «Кровавая 

бойня в Сущевке» из 
цикла «Важняк»

23.30 «Профессия - ре-
портер»

00.00 Сериал «Час 
Волкова» «Правосудие 
для бедных», «Зависи-
мость»

01.50 «Ты суперстар. Бене-
фис: гудбай, «нулевые!». 
Десять лет, которые 
потрясли мы»

04.05 Сериал «Адвокат». 
«Кровавый спорт», «Чу-
жое золото», «Самурай»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.20 «Гении и злодеи»
06.50 Х/ф «Табачный 

капитан»
08.25 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.50 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.55 «Муслим Магомаев. 

Сердце на снегу»
12.35 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж»

14.40 Х/ф «Американская 
дочь»

16.40, 18.15 Сериал «Хиро-
мант. Линии судеб»

19.15 «КВН». Премьер-лига
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дом на обо-

чине»
23.25 Х/ф «Таинственный 

остров»
01.20 Х/ф «Вам что, наша 

власть не нравится?!»
02.55 Х/ф «Трое вышли из 

леса»
04.35 «Поле чудес»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00 Новости
03.10 «Дельго»
04.35 Х/ф «Десять негри-

тят». 1 с.
05.40 «Смешарики. 

ПИН-код»
06.05 «Играй, гармонь 

любимая!»
06.45 «Слово пастыря»
07.15 Смак
08.00 «Муслим Магомаев. 

Сердце на снегу»
09.15 Х/ф «История Аси 

Клячиной, которая 
любила, да не вышла 
замуж»

11.00 Х/ф «Американская 
дочь»

12.40 Х/ф «Молодая жена»
14.25, 15.15 Сериал «Хи-

романт»
15.00 Вечерние новости
16.20 «КВН». Премьер-лига
18.00 «Время»
18.20 Х/ф «Дом на обо-

чине»
20.05 Х/ф «День независи-

мости»
22.25 Х/ф «Вам что, наша 

власть не нравится?!»
23.55 Х/ф «Трое вышли из 

леса»
01.25 «Жди меня»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «2012»
10.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком» 7 с.
11.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком». 8 с.
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером» Гость 
программы. Юрий 
Шаламов

13.00, 03.00 Х/ф «Хотите - 
верьте, хотите - нет...»

14.30 Программа «Живое 
слово»

15.00, 02.00 Сериал «Горы-
ныч и Виктория». 9 с. 
«Проклятье монгола»

16.00, 01.30 «Американ-
ский ликбез» «Амери-
канская армия»

16.30 «Эхо недели»
17.00, 05.00 Сериал «Кон-

тора». 5 с. «Внучка»
18.00 «Код доступа»
19.00 «Цена победы»
20.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком». 9 с.
21.00 «Израиль за не-

делю»
22.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком». 10 с.
23.00 Х/ф «Держись за об-

лака» 2 серии

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 14.00 ЭкспериМен-

тальный
07.30, 11.00 Мост
08.30 Время помнить
09.30 Великие истории 

любви 20 века. Де Голль 
и Ивонн Вендру

10.00, 16.30 Вокруг света
12.00 Секреты полов
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30, 04.00 Звериная 

работа
14.30 Музыка для 

взрослых
17.30 Воздушные псы
18.15 Николя Саркози
19.30 Безумная неделя
20.30 Игра в слова и не 

только
21.30 Лекции и события
23.30 Эта неделя  

в истории
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Шпион в маске» 

(1)

тв Центр
04.05 Марш-бросок
04.40 М/ф «Остров 

ошибок»
05.05 Х/ф «Храбрый пор-

тняжка»
06.40 АБВГДейка
07.05 День аиста
07.30 Православная 

энциклопедия
08.00 Д/ф «Ползучие 

гиганты»
08.45 М/ф «Бременские 

музыканты»
09.10 Х/ф «Пропало лето»
10.30, 16.30, 18.00, 20.00, 

22.20 События
10.45 Д/ф «Борис Токарев. 

Тайна двух капитанов»
11.35 Х/ф «12 стульев»
14.35 Х/ф «Фантомас раз-

бушевался»
16.45 Петровка, 38
17.00 Сериал «Расследова-

ния Мердока»
18.05 Х/ф «Привет, 

киндер!»
20.20 Сериал «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
22.40 Х/ф «Иностранец»
00.35 Х/ф «Криминальный 

квартет»
02.15 Д/ф «Как приручить 

голод»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Визит дамы»
08.45 Х/ф «Анна  

Каренина»
11.35 Х/ф «Анна на шее»
13.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»
16.45 Х/ф «Юность Петра»
19.45 Х/ф «В начале слав-

ных дел»
22.25 Х/ф «Алое и черное»
00.35 Х/ф «Мать и мачеха»
01.55 Киноляпы
03.15 Саундтреки
04.35 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Когда солнце было 
Богом» 3 с.

09.55, 17.55, 01.55 Комедия 
«Шекспир по новому: 
Укрощение строп-
тивой»

11.30, 19.30, 03.30 
Мелодрама «Джонни-
зубочистка»

13.35, 21.35, 05.35 
Мелодрама «Грозовой 
перевал» 1 с.

15.20, 23.20, 07.20 Боевик 
«Авария»

детСКИй МИр
05.00, 09.00, 13.00 Х/ф 

«Плыви, кораблик...»
06.10 Мультсериал «При-

ключения капитана 
Врунгеля» 9-10, 10.10, 
14.10 с., «А вдруг полу-
чится!..», «Приключения 
запятой и точки»

07.00 Мультсериал 
«Покахонтас». 21, 11.00 
с., «Тайна запечного 
сверчка», «Бестолковый 
Вомбат»

08.00, 12.00 «Уроки те-
тушки Совы», «Таежная 
сказка», «Улыбка 
Леонардо да Винчи»

15.00 Х/ф «Два дня  
чудес»

16.05 Мультсериал «При-
ключения капитана 
Врунгеля» 11-12 с., 
«Беги, ручеек», «Сказка 

об Иване, пане и 
злыднях»

17.00 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь»

18.05 М/ф «Тараканище», 
«Оранжевое гор-
лышко»

наше КИно
07.00 Х/ф «День счастья»
09.00 Х/ф «Полет птицы»
11.20 Х/ф «Пропавшие 

среди живых»
13.00 Х/ф «Приезжайте на 

Байкал»
14.30 Х/ф «Поздний 

ребенок»
16.00 Х/ф «Каждый 

десятый»
17.30 Х/ф «Собственная 

тень»
19.00 Х/ф «Никудышная»
21.00 Х/ф «Башмачник»
23.00 Х/ф «Найти и обез-

вредить»
01.00 Х/ф «От и до»
02.30 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
04.00, 05.30 Х/ф «Царская 

охота»

КИноКлуБ
07.00 Х/ф «Догвилль»
10.00, 02.00 Х/ф  

«Пеликан»
12.00, 04.00 Х/ф «Шугар-

лэнд экспресс»
14.00 Х/ф «Кровь и вино»
16.00 Х/ф «Дневник Орели 

Лафлам»
18.00 Х/ф «Реальность 

кусается»
20.00 Х/ф «Призраки  

Гойи»
22.05 Х/ф «Посредники»
00.05 Х/ф «Охотники на 

троллей»

ноСтальГИЯ
05.00 «США после москов-

ской встречи»
06.00 «Утренняя почта»
06.35 Х/ф «Осенняя исто-

рия». 2 с.
08.00, 13.55 «К 70-летию 

Нельсона Манделы». 
Концерт

09.00, 03.00 «Рожденные 
в СССР»

10.00, 04.00 «Салют 
фестиваль!». Телемост 
Москва - Прага

10.30 Х/ф «Где это видано, 
где это слыхано»

11.00 Д/ф «Старый новый 
МХАТ»

11.40 «От сердца до  
сердца». Фильм-
концерт

12.10 «Сиди и смотри»
12.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
15.00 «Колба времени»
16.00 Программа «ТЕМА»
17.00 «До и после...»
18.10 «КВН-87». Встреча 

команд НГУ-ДГУ
20.00 «50/50»
21.00 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
22.10 «Эстрадный вер-

нисаж»
23.00 «Человек и закон»
23.40 «Праздничный пио-

нерский концерт»
00.15 Д/ф «Женщина моих 

гор»
00.45 Х/ф «Осенняя исто-

рия». 1 с.
02.00 Концерт Муслима 

Магомаева

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 6 с.

20.00 Сериал «Катерина». 
7 с.

21.00 Сериал «Паутина-3». 
ф.2. «Кукушкины дети». 
4 с.

22.00 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 3 с.

23.30 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 4 с.

01.00 Сериал «Девять 
жизней Нестора Мах-
но». 7 с.

02.00 Сериал «Катерина». 
8 с.

03.00 Сериал «Паутина-3». 
ф.3. «Паук». 1 с.

TV 1000
03.00 Драма «Ассистентка»
05.00 Комедия «Быть 

Стэнли Кубриком»
07.00 Боевик «Повелители 

Вселенной»
09.00 Драма «Кроличья 

нора»
11.00 Боевик «В ловушке 

времени»
13.00 Комедия  

«Выскочка»
15.00 Комедия «Мертвец в 

колледже»
17.00 Драма «Сексоголик»
19.00 Драма «Генераль-

ская дочь»
21.10 Научная 

фантастика «Сквозь 
горизонт»

23.00 Драма «Психоана-
литик»

01.00 Драма «Непристой-
ное предложение»

«2+2»
08.00 М/фы (1)
09.55 «Проспорт»
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями» (1)

13.10, 14.15, 15.15, 16.15 
Сериал «Афганский 
призрак» (1)

17.20 Чемпионат Украины 
по футболу. Сезон 2012-
2013. 6 Тур. «Кривбасс» 
- «Днепр» (прямая 
трансляция)

19.30 Х/ф «Хозяин морей. 
На краю земли»

22.30 Х/ф «Телохранитель» 
(2)

01.00, 02.00, 02.50, 03.35 
Сериал «Сыновья 
анархии-2»

04.20 Х/ф «Динотопия. 
Искушение»

05.45 М/фы

TV1000 AcTIon
04.00 Фильм ужасов 

«Акулозавр»
06.00 Боевик «ЗащитнеГ»
08.00 Боевик «Уличный 

боец»
10.00 Боевик «Вавилон 

н.э.»
12.00 Фильм ужасов «Аку-

лоосьминог»
14.00 Триллер «Наркоз»
16.00 Боевик «Урок вы-

живания»
18.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
20.00 Драма «Рыжий пёс»
22.00 Триллер «Стигматы»
00.00 Мягкая эротика «Не-

послушные няни»
01.05 Мягкая эротика 

«Девушки соло»
02.20 Мягкая эротика 

«Подростки в стране 
игрушек»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.55 Сериал «Команда» 

5 с.
04.40 Х/ф «Тушите свет»
06.00 Х/ф «Корабль»
08.20 Х/ф «Песни над об-

лаками»
09.30 Х/ф «Гамлет»
11.55, 19.00, 02.55 Окно 

в кино
12.00 Х/ф «Ральф, здрав-

ствуй!»
12.30 Х/ф «Низами»
14.40 Х/ф «Громозека»
16.25 Х/ф «12»
20.00 Х/ф «Любовь на сене»
21.40 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
23.05 Х/ф «Слушать в 

отсеках»
01.20 Х/ф «Авария - дочь 

мента»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Счастли-

вый рейс»
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 «Приклю-

чения зубного врача»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Артистка 

из Грибова»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Самолет 

летит в Россию»

mAXXI-TV
06.30, 08.35, 17.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.40, 17.50 «Сбросим 

лишнее»
08.00 «Сделано руками»
08.55 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.05 Йога
09.45, 12.25, 14.50 СоюзМ/ф
10.20, 12.50 Все про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «Воспитание до-

машних животных»
13.00 Тур-Гламур
15.25 Телеювелирторг
18.10 «Ukrainian Fashion 

Week»
18.25 «Игры сильнейших»
19.50 «По ту сторону 

звезд»
20.55 «Женские откро-

вения»
21.40 «КиноМакси»
22.20 Д/ф
23.10 Х/ф «Сила и красота»

Субота, 18 серпня
Cхід 5.51 Захід 20.11
Тривалість дня 14.20

Схід 6.50
Захід 20.00

ДіваЄвстигній
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06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.55, 08.35, 09.00, 

14.55, 16.50, 19.10, 19.55, 
23.30 Погода

06.10 М/ф
06.20 Шаг к звездам
07.00 Это было недавно, 

это было давно. 
Смеяться, право, не 
грешно...

07.35 Сельский час
08.00 Укравтоконтинент
08.25 Полезные советы
08.40 Самбо Украины
09.05 Смешной и еще 

смешнее
09.30 Шаг к Дню Неза-

висимости
11.30 Страну - народу
11.45 Золотой гусь
12.10 Паралимпиа-

да-2012. Вдохновляя 
поколение

13.00 Проводы украин-
ских паралимпийцев

14.00 Шеф-повар страны
15.00 Баскетбол. Чемпи-

онат Европы. Австрия-
Украина

16.55 Караоке для 
взрослых

17.45 Место встречи
19.20 Деловой мир. 

Неделя
20.05 Главный аргумент
20.15 Итоги недели. 

Спецвыпуск к Дню Не-
зависимости Украины

20.55 Футбол. Чемпионат 
Украины. Премьер-
лига. «Черноморец» 
(Одесса) - «Шахтер» 
(Донецк)

21.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Офици-
альная хроника

22.55 Тройка, Кено, 
Максима

23.00 Эра бизнеса. Итоги
23.35 Олимпийский 

вызов
23.50 Концерт Григория 

Лепса «Парус»
01.20 Итоги недели. 

Спецвыпуск
02.00 Мир атома
02.20 Д/ф «Боспорские 

агоны»
02.50 Олимпиада-2012. 

Избранное
05.55 Гимн Украины

Канал «1+1»
06.00 Х/ф «Юные мутанты 

ниндзя-черепашки 
3» (1)

07.45 М/ф (1)
08.05, 02.55 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.15, 10.40 Мультсериал 

«Тимон и Пумба» (1)
11.05 «Четыре свадьбы»
12.35 Х/ф «Квартирантка» 

(1)
14.40 Х/ф «Мой капитан» (1)
19.30, 00.45 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Москва слезам 

не верит» (1)
23.45 «Светская жизнь»
01.30 Х/ф «Безумный день 

Благодарения» (2)
03.30, 04.20, 05.10 Сериал 

«Немного не в себе» (1)

Интер
05.45 Сериал «Любить и 

ненавидеть»
09.25 «Школа доктора 

Комаровского»
10.00, 23.45 Х/ф «Иван 

Васильевич меняет 
профессию»

12.00 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...»

14.00 Сериал «Моя новая 
жизнь»

17.55, 20.25 Сериал 
«Стрелок»

20.00, 01.45 «Подроб-
ности»

22.30 «Что? Где? Когда? «
02.10 Д/ф «Алексей 

Гуськов. Безграничная 
любовь»

02.55 Д/ф «Продавцы 
мечты»

03.40 Д/ф «История любви. 
Третий лишний»

04.30 «Знак качества»

ICTV
05.35, 05.55 Погода
05.40 Факты
06.00 Квартирный вопрос
06.45 Анекдоты по-

украински
07.15 Дача
07.45 Твой счет
08.45 Смотреть всем!
09.50 ОлимпиЛяпы
11.00 Козырная жизнь
12.00 Другой футбол
12.25 Спорт
12.30 Наша Russia
13.15 Х/ф «Мортал Комбат»

15.40 Х/ф «Казино «Рояль»»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Квант мило-

сердия»
21.10 Х/ф «Ударная сила» 

(2)
23.15 Х/ф «Шоссе смерти» 

(2)
01.05 Интерактив. Еже-

недельник
01.20 Х/ф «Жизнь этого 

парня» (2)
03.20 Сериал «Кости-5»
04.45 Свитанок

трК «рудана»
06.00, 08.40 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «В гостях у Ладика и 

Маши»
07.15, 15.35, 20.15 «Рас-

суждалки»
07.25 «Мини-путеше-

ствия»
07.30, 12.00, 20.30, 01.30 

«Мiсто. Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 

21.00, 22.55 «Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 

Телегазета
08.10 «Телеспортклуб»
09.10 Х/ф «Красные дьяво-

лята» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 Д/ф «Вариации 

судьбы»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Мульт-сюрприз от 

Ладика и Маши»
15.15 «Медицинский 

тележурнал»
15.45, 19.00 «Близкие 

Путешествия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Адмирал 

Ушаков» 1 категория
18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Ха-ха шоу»
19.45 «Мир увлечений»
21.10, 02.00 Хит-парад «На 

все 100»
22.00 «Резонанс»
22.15 М/ф
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
03.00 Док.сериал
05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»

новый Канал
05.35 Сериал «Последний 

аккорд» (1)
06.20 Клипсы
06.40, 08.00 Интуиция
07.45 Церковь Христова
09.10 Мультсериал «Ути-

ные истории» (1)
09.45 Мультсериал 

«Пингвины из Мадага-
скара» (1)

10.05 Кто сверху?
11.55 Мачо не плачут
12.45 Шуры-Амуры
13.45 Светлые головы. 

Летние игры
14.55 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.35 Даешь молодежь
16.50 Х/ф «День радио» (1)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Узник Азкабана» (2)
21.50 Х/ф «Бунтарка»
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Служители 

закона» (2)
02.25 Сериал «Спасти 

Грейс» (2)
03.05 Зона ночi Культура
03.10 Усмiшник
03.35, 04.15 Зона ночi
03.40 Леопольд, або втеча 

вiд свободи
04.05 Цiна повернення

СтБ
06.00 «Наши любимые М/

фы: Умка, Бременские 
музыканты»(1)

07.00 Х/ф «Баламут»(1)
08.50 «Завтрак с Юлией 

Высоцкой»
09.00 «Едим дома»
10.10, 00.00 «Невероятные 

истории любви»
11.10 «Караоке на Май-

дане»
12.10 «Звездная жизнь. 

Из чудовища в краса-
вицу..»

13.10 «Русские сенсации. 
Крутые туристы»

14.10 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни»(1)

19.00 «Битва экстрасен-
сов»

20.05 Х/ф «Жила-была 
любовь»(1)

22.05 Х/ф «Откуда берутся 
дети?» (2)

01.00 Х/ф «Три дня в 
Москве»(1)

03.15 Ночной эфир

тонИС
06.00, 05.10 Чудаки
06.30, 16.55 М/фы
06.40 Вера, Надежда, 

Любовь
07.35, 20.35 Светские 

хроники
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 12.15, 16.10, 18.55, 

20.00 Погода
09.00 Воспитание дете-

нышей
10.00, 04.00 Ронин. 

Ток-шоу с Дмитрием 
Выдриным

10.45 Ф-стиль
11.10 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Марк Рудин-
штейн

12.20 Х/ф «Даниил - князь 
Галицкий»

14.30 За семь морей
15.20, 19.50 Цивилизация 

Incognita
15.30 Арт City
17.10 Неизвестная 

планета
17.50, 03.20 Будь в курсе!
18.30, 03.40 Мир за неделю
19.00 Женщины француз-

ского президента
20.05 Кумиры
21.00, 04.30 Прощай! 

Прости... ХХ век
21.55 Кинофан: Х/ф «Чу-

жая ошибка» (2)
00.15 Х/ф «Опасный грех 

любви» (3)
01.55 Новые песни о 

главном

тет
06.00 ТЕТ
06.25, 03.15 Дом-2
07.15, 09.00 Мультик с 

Лунтиком
07.40 Твинисы
08.10 Телепузики
08.35 Лентяево
09.35 Мультсериал «Чер-

ный плащ»
10.35 Мультсериал «При-

ключения капитана 
Врунгеля»

11.05 Х/ф «Миссис Даут-
файр»

13.40, 20.00 Сериал «Моя 
прекрасная няня»

15.10 Х/ф «Артур и война 
двух миров»

17.10 Х/ф «Горячие головы 
- 2»

19.00 Королева бала 2
21.20 Сериал «Реальные 

пацаны» (2)
22.50 Х/ф «Джерри Магу-

айер» (2)
01.25 Дурнев + 1
01.50 Х/ф «Обезьяна в 

отеле»
04.00 До рассвета

трК «уКраИна»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00 Х/ф «9 признаков 

измены» (1)
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00, 13.00, 04.10 Сериал 

«Дорожный патруль 
- 6» (1)

15.00 Сериал «Ребенок 
пополам» (1)

17.50, 19.30 Сериал 
«Игра» (1)

19.00, 03.40 События 
недели

20.30, 21.50 Сериал «Ин-
терны» (1)

23.30 Сериал «Ментовские 
войны - 3» (2)

02.00 Х/ф «Поле чудес» (2)

5 телеКанал
06.30, 18.40, 00.00 «Киев-

ское время»
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 

23.35, 00.25, 03.25, 04.25 
«Время спорта»

06.50, 00.40, 03.35, 04.35 
«Обзор прессы»

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

07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 

00.15, 03.15, 04.15 «Биз-
нес-время»

07.57, 09.15, 10.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 17.10, 17.50, 
03.30, 04.30 «Погода»

08.30 «Феерия путеше-
ствий»

09.20 «Окно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмиссия-

тест»
11.30 «ДМБ»
12.15 «Жизнь интересна»
13.20 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Хроника дня»

16.15, 04.40 «Фактор без-
опасности»

17.15 «Налоги»
17.25 «Новости Киев-

щины»
18.15, 03.40 «Большая 

политика»
19.20, 02.10, 06.20 «Тема 

недели»
19.30, 01.00, 05.15 Обще-

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

21.00, 02.25 «Время: итоги»
21.40, 04.00 «Время-тайм»
22.00 «Территория за-

кона»
22.35 «Кино с Яниной Со-

коловой»
23.40 «Рекламная кухня»
00.30 «История успеха»

нтн
06.05 «Легенды бандит-

ского Киева»
07.00 Сериал «Выхожу 

тебя искать»
11.30 «Легенды уголовно-

го розыска». Эликсир 
молодости

12.00, 03.50 «Агенты 
влияния»

13.15 «Православные 
святые»

15.00 Сериал «Тайны 
следствия - 8» (1)

19.00 Сериал «Каменская 
- 2»

23.20 Х/ф «Онг Бак: тайский 
воин» (1)

01.25 Х/ф «Снайпер» (2)
02.55 «Речовий доказ»
05.15 «Уроки тетушки 

Совы»
05.35 «Правда жизни»

К1
05.45 «Утро на К1»
07.30 Х/ф «Дети острова 

сокровищ» 2ч
09.00 Мультсериал 

«Приключения мишек 
Гамми» (1)

10.00 «М/фы»
10.25 Х/ф «Свидание моей 

мечты»
12.45 Х/ф «Костяника. 

Время лета»
14.50 Х/ф «Кардиограмма 

любви» (1)
16.45 «Секреты судьбы»
17.45 Х/ф «Люби и танцуй»
20.05, 01.25 Сериал 

«Корабль»
22.00 Сериал «Сверхъе-

стественное» (2)
02.45 «Ночная жизнь»

11 Канал
05.35 Сериал «Последний 

аккорд»
06.20 Клипсы
06.40, 08.00 Интуиция
07.45 Церковь Христова
09.10 Мультсериал «Ути-

ные истории»
09.45 Мультсериал «Пинг-

вины из Мадагаскара»
10.05 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.25 «Родительский 

клуб»
10.45 «Просто собака»
11.10 «Свадебные 

хлопоты»
11.55 Мачо не плачут
12.45 Шуры-Амуры
13.45 Светлые головы. 

Летние игры
14.55 Скетч-шоу «Кра-

сотки»
15.35 Даешь молодежь
16.50 «Усадьба JAZZ»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «Стоп-кадр»
19.00 «Новости недели»
19.40 «Рекламная кухня»
20.00 «Реальный отпуск»
21.00 «Перевоплоще-

ние»
21.50 Х/ф «Бунтарка»
23.50 Спортрепортер
23.55 Х/ф «Служители 

закона»
02.25 Сериал «Спасти 

Грейс»
03.05 Зона ночi Культура
03.10 Усмiшник
03.35, 04.15 Зона ночi
03.40 Леопольд, або втеча 

вiд свободи
04.05 Цiна повернення

Планета-СнГ
05.00 «Вся Россия»
05.10 Х/ф «Повезет в 

любви»
08.35 «Утренняя почта»
09.10 «Сам себе режиссер»
10.00, 13.00, 19.00 Вести
10.15 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.55 «Смехопанорама»
11.20 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Дуэль с вирусом. 

Спасти человечество»
14.20 «Городок»
15.15, 01.00 Х/ф «Опасный 

возраст»
17.00, 02.35 «Смеяться 

разрешается»

19.30 Х/ф «Ловушка»
23.10 Х/ф «Одинокий 

ангел»
04.15 «Городок». Дайд-

жест

нтв-МИр
07.00, 09.00, 12.00, 18.00 

«Сегодня»
07.20 «Сказки Баженова»
07.50 «Живут же люди!»
08.20 «Их нравы»
09.20 «Бывает же такое!»
09.50 «Неопознанные 

живые объекты»
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Дачный ответ
12.25 Сериал «Дорожный 

патруль-4». «Ловушка 
для одинокого автов-
ладельца», «На полном 
ходу»

14.15 «Развод по-русски»
15.10 Сериал «Улицы 

разбитых фонарей-10» 
«Зуб мудрости»

16.10 «И снова здрав-
ствуйте!»

17.10 «Золотая пыль»
17.50 «Музыкальные 

истории»
18.30 «Чистосердечное 

признание»
20.50 «Распад» Фильм Вла-

димира Чернышева
21.50 Х/ф «Ельцин. Три дня 

в августе»
23.40 Сериал «Час Волко-

ва» «Авария», «Свинг»
01.35 «Ты суперстар. 

Бенефис: Я люблю 90-е. 
Песни лихого времени»

03.15 «Профессия - ре-
портер»

03.45 «Кремлёвские по-
хороны»

04.35 «В зоне особого 
риска»

Первый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Беспокойное 

лето»
07.20 «Служу Отчизне!»
07.55 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской Соборной мечети

08.50 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.00 «Две жизни Андрея 

Кончаловского»
12.15 Х/ф «Сибириада»
17.45 «Легенды «Ретро 

FM»
19.20 Х/ф «Ирония любви»
21.00 «Время»
21.20 «Прожекторперис-

хилтон». Лучшее
22.25 Х/ф «Проклятая»
00.30 Х/ф «Молодая 

Виктория»
02.20 Х/ф «Байка»
03.40 Сериал «Сердце 

Марии»

Первый Канал. СнГ
03.00, 07.00, 09.00  

Новости
03.10 Гении и злодеи
03.35 Х/ф «Десять негри-

тят». 2 с.
04.45 «Служу Отчизне!»
05.15 «Здоровье»
06.10, 01.15 «Пока все 

дома»
07.15 «Ураза-Байрам»
08.05 «Две жизни Андрея 

Кончаловского»
09.15 Х/ф «Сибириада»
13.40 «Я - супермен»
14.35 «Легенды «Ретро 

FM»
16.25 Х/ф «Ирония любви»
18.00 «Время»
18.20 «Прожекторперис-

хилтон». Лучшее
19.10 Х/ф «Проклятая»
21.00 Х/ф «Молодая 

Виктория»
22.45 Х/ф «Байка»
00.10 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева»

RTVI
06.00, 08.30, 01.30 «М/фы»
07.00 Х/ф «Дом с привиде-

ниями»
09.00 «Сканер»
10.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком». 9 с.
11.00 Сериал «Передел. 

Кровь с молоком». 10 с.
12.00 «Страна и люди»
13.00, 03.00 Х/ф «Неокон-

ченная повесть»
15.00 Сериал «Горыныч 

и Виктория». 10, 02.00 
с. «Зелёный луч при-
шельцев»

16.00, 01.00 «Арт-
навигатор»

16.30 «ГЛОБАЛ 3000»
17.00, 05.00 Сериал «Кон-

тора». 6 с. «Адвокаты 
призрака»

18.00 «Без дураков»
19.00 «Грани недели» с 

Владимиром Кара-
Мурзой

20.00 Сериал «Передел. 
Кровь с молоком». 11 с.

21.00 «В Нью-Йорке с 
В.Топаллером»

22.00 Сериал «Передел. 
Кровь с молоком». 12 с.

23.00 Х/ф «Роковая 
ошибка»

TBI
07.00 Эта неделя  

в истории
07.30 Секреты полов
08.30, 17.30 Воздушные 

псы
09.30, 14.00, 04.00 Экс-

периМентальный
10.00, 16.30 Вокруг света
11.00 Ювелир ТВ
12.00 Игра в слова и не 

только
13.00 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
13.30 Деловая кухня
14.30 Об избранниках
18.15 Башар Асад
19.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
20.15 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
20.30 Итоги с Вахтангом 

Кипиани
21.30 Лекции и события
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Де Голль 
и Ивонн Вендру

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Роза» (1)

тв Центр
03.55 Крестьянская 

застава
04.20 Д/ф «С кем оставить 

ребенка?»
04.40 Х/ф «Дружок»
05.45 Х/ф «Пропало  

лето»
07.00 Фактор жизни
07.30 Д/ф «Великие празд-

ники. Преображение 
Господне»

08.00 Д/ф «Большие афри-
канские обезьяны»

08.45 Наши любимые 
животные

09.20 «Небо Москвы». Спе-
циальный репортаж

09.55 «Барышня и 
кулинар»

10.30, 13.30, 20.00, 22.15 
События

10.45 Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба»

11.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек»

13.50 «Приглашает Борис 
Ноткин». Федор Добро-
нравов

14.25 «Доказательства 
вины. Заклятые соседи»

15.15 Д/ф «Синдром 
Золушки»

16.00 Х/ф «Сетевая угроза»
20.20 Сериал «Чисто 

английский детектив. 
Инспектор Льюис»

22.35 Х/ф «Курочка Ряба»
00.50 Х/ф «Сирано де 

Бержерак»
03.35 Д/ф «Повелители 

душ»

Энтер-ФИльМ
06.00 Х/ф «Герой нашего 

времени (Бэла)»
07.55 Х/ф «Герой нашего 

времени (Максим Мак-
симович, Тамань)»

09.25 Х/ф «Россия мо-
лодая»

22.20 Х/ф «Золотая моло-
дежь»

00.10 Х/ф «Алое  
и черное»

02.30 Киноляпы
03.30 Саундтреки
04.30 Кинотрейлеры

TV XXI FIlm
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Людвиг» 1 с.
09.55, 17.55, 01.55 Триллер 

«Смертельные за-
головки»

11.35, 19.35, 03.35 Фэнтези 
«Буря»

13.30, 21.30, 05.30 
Мелодрама «Грозовой 
перевал» 2 с.

15.20, 23.20, 07.20 Драма 
«Комнаты смерти: 
Кресло фотографа»

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

дня чудес»
06.05 Мультсериал «При-

ключения капитана 
Врунгеля» 11-12, 10.05, 
14.05 с., «Беги, ручеек», 
«Сказка об Иване, пане 
и злыднях»

07.00, 11.00 Х/ф «По-
сейдон» спешит на 
помощь»

08.05, 12.05 М/ф «Тарака-
нище», «Оранжевое 
горлышко», «Твой 
любящий друг»

15.00 Фильм-сказка 
«Подарок черного 
колдуна»

16.00 Мультсериал «При-
ключения капитана 
Врунгеля» 13 с., «Ба-
бушкин зонтик», «Папа, 
мама и золотая рыбка», 
«Необычный друг», 
«Как старик наседкой 
был»

17.00 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе»

18.10 М/ф «Фока - на все 
руки дока», «До свида-
ния, овраг»

наше КИно
07.00 Х/ф «Никудышная»
09.00 Х/ф «Башмачник»
11.00 Х/ф «Найти и обез-

вредить»
13.00 Х/ф «От и до»
14.30 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
16.00, 17.30 Х/ф «Царская 

охота»
19.00 Х/ф «Два капитана»
21.00 Х/ф «Блондинка за 

углом»
23.00 Х/ф «Сувенир для 

прокурора»
01.00 Х/ф «Дочь моряка»
02.30 Х/ф «Без году не-

деля»
04.00 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»
05.30 Х/ф «Убегающий 

август»

КИноКлуБ
06.00 Х/ф «Кровь и вино»
08.00 Х/ф «Дневник Орели 

Лафлам»
10.00, 02.05 Х/ф «Реаль-

ность кусается»
12.00, 04.00 Х/ф «Призраки 

Гойи»
14.00 Х/ф «Зов дикой при-

роды»
16.00 Х/ф «Охотники на 

троллей»
18.00 Х/ф «Чёрный 

тюльпан»
20.00 Х/ф «Красивые 

девушки»
22.00 Х/ф «Дом из песка и 

тумана»
00.10 Х/ф «Дело Парадайн»

ноСтальГИЯ
05.00 Д/ф «Старый новый 

МХАТ»
05.40 «От сердца до серд-

ца». Фильм-концерт
06.10 «Сиди и смотри»
06.35 Х/ф «Не сошлись 

характерами»
07.55, 02.00 «К 70-летию 

Нельсона Манделы». 
Концерт

09.00 «Колба времени»
10.00 Программа «ТЕМА»
11.00 «До и после...»
12.10 «КВН-87». Встреча 

команд НГУ-ДГУ
14.00 «50/50»
15.00 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
16.10 «Эстрадный вер-

нисаж»
17.00 «Я и другие я»
18.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
19.05 «В гостях у М. 

Магомаева». Лайза 
Миннелли

20.00 «Театральные 
встречи»

21.30 «Поет Адриано 
Челентано»

22.40 Х/ф «Этюд для до-
мино с роялем»

23.00 «США после москов-
ской встречи»

00.00 «Утренняя почта»
00.30 Х/ф «Осенняя исто-

рия». 2 с.
04.00 «Салют фестиваль!». 

Телемост Москва - 
Прага

04.30 Х/ф «Где это видано, 
где это слыхано»

телеКлуБ
19.00 Сериал «Девять 

жизней Нестора Мах-
но». 7 с.

20.00 Сериал «Катерина». 
8 с.

21.00 Сериал «Паутина-3». 
ф.3. «Паук». 1 с.

22.00 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 4 с.

23.30 Х/ф «ТАСС уполномо-
чен заявить...». 5 с.

01.00 Сериал «Девять 
жизней Нестора Мах-
но». 8 с.

02.00 Сериал «Катерина-2. 
Возвращение любви». 
1 с.

03.00 Сериал «Паутина-3». 
ф.3. «Паук». 2 с.

TV 1000
03.00 Боевик «Повелители 

Вселенной»
05.00, 17.10 Комедия «Стра-

на чудаков»
07.00 Комедия «Семейка 

Брэди»
09.00 Комедия «Костолом»
11.00 Драма «Сексоголик»
13.00 Приключения «По-

следний отпуск»
15.00 Драма «Генераль-

ская дочь»
19.00 Комедия «Карман-

ные деньги»
21.00 Драма «Психоана-

литик»
23.00 Драма «Непристой-

ное предложение»
01.10 Боевик «Бегущий 

человек»

«2+2»
08.00 М/фы (1)
10.00, 11.05, 12.10 Сериал 

«Охотники за древ-
ностями» (1)

13.15 «Улетное видео 
по-русски»

13.50 «Звездные духи»
14.55 «Штурм подсо-

знания»
16.00 «Универсальный 

солдат»
16.40 «9 рота. Как это 

было»
17.20 Чемпионат Украины 

по футболу. Сезон 2012-
2013. 6 Тур. «Карпаты» - 
«Металлург З» (прямая 
трансляция)

19.30 Чемпионат Украины 
по футболу. Сезон 
2012-2013. 6 Тур. «Во-
лынь» - «Заря» (прямая 
трансляция)

21.30 «Профутбол»
22.30 Х/ф «Хранилище»
01.00, 02.00, 02.50 Сериал 

«Сыновья анархии-2»
03.35 «Сумасшедшая 

скрытая камера»

TV1000 AcTIon
04.00 Триллер «Наркоз»
06.00 Боевик «Урок вы-

живания»
08.00 Боевик «Шанхайские 

рыцари»
10.00 Триллер «Зеленая 

река»
11.50 Научная фантастика 

«Особь 3»
14.00 Триллер «Жребий»
16.00 Триллер «Часы от-

чаяния»
18.00 Боевик «Последнее 

испытание Шаолиня»
20.00 Комедия «Спрячь 

это подальше»
22.00 Фильм ужасов «Пле-

теный человек»
00.00 Мягкая эротика 

«Девушки соло»
01.15 Мягкая эротика 

«Горячие и пряные»
02.30 Мягкая эротика 

«More than Handful 14»

доМ КИно
03.00, 19.05 Сериал «Адъю-

танты любви»
03.50 Х/ф «Любовь на сене»
05.30 Х/ф «К своим!»
06.50 Х/ф «Инспектор Гулл»
09.10 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
10.40 Х/ф «Шинель»
11.55, 02.55 Окно в кино
12.00 Х/ф «Отпуск в 

сентябре»
14.15 Сериал «Сваты - 4» 

1-4 с.
17.45 Х/ф «Ирония удачи»
20.00 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, или 
Снова неуловимые»

22.10 Х/ф «Сёстры»
23.35 Х/ф «Судья в ло-

вушке»
01.20 Х/ф «Единственная...»

ГуМор тБ
05.00 Комедия «Тракто-

ристы»
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 «Артистка 

из Грибова»
13.00 Гуморины из 

торбины
15.00 Комедия «Две 

стрелы»
18.55 Клуб юмора
20.05 «Милицейская 

академия»
20.40 Комедия «Мы с вами 

где-то встречались»

mAXXI-TV
06.30, 08.35, 18.15, 01.15 

MaxxiМузыка
07.40 «Сбросим лишнее»
08.00 «Сделано руками»
08.55, 13.20 «Выдающиеся 

мужчины»
09.05, 19.30 Йога
09.45, 14.45, 17.55 СоюзМ/ф
10.20, 19.10, 21.20 Все 

про все
10.30 «Сейшн»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.40 «По ту сторону 

звезд»
12.50 Фестиваль ТВ-Старт
15.15 Телеювелирторг
17.15 «Тур-Гламур»
18.30 «В поисках новых 

впечатлений»
20.05 «Женские откро-

вения»
20.50 «Игры сильнейших»
21.30 Разговоры про это
22.05 Х/ф «Спросите у 

Синди»
00.30 Д/ф

Неділя, 19 серпня
Cхід 5.53 Захід 20.09
Тривалість дня 14.16

Схід 8.04 
Захід 20.24

Діва

ут-1



20 Телебачення
•Червоний гірник• середа, 8 серпня 2012 року

ПОНЕДІЛОК, 13 серпня ВІВТОРОК, 14 серпня СЕРЕДА, 15 серпня ЧЕТВЕР, 16 серпня П’ЯТНИЦЯ, 17 серпня СУБОТА, 18 серпня НЕДІЛЯ, 19 серпня
СПорт 1

06.45, 15.45 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

07.20, 18.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Фейенорд

09.15 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

09.55, 22.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - АЗ

11.50, 03.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Финал Четырех. 
Финал. ЦСКА - Уникс

13.50, 05.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Кубань - Краснодар

16.20 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Спартак

20.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

21.25 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

00.20 WSB. Всемирная с. Бокса 
2011-2012. Лондон. Individual 
Finals

СПорт 2
06.00, 17.45, 00.45 Формула-1 на 

воде 2012. Гран-при Украи-
ны, Вышгород. Обзор

06.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас - 
Азовмаш

08.25, 18.20, 01.20 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

09.00, 20.45 Футбол. Англия. 
Лига 1. Финал. Плей-офф. 
Хаддерсфилд - Шеффилд 
Юнайтед

11.55 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах класса 1 
2012 г. Габон. Обзор

12.30, 01.55 Гольф. Major Golf 
PGA Championship. США. 
Четвертый день

18.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Спартак

23.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

EurosporT
09.30, 15.45, 23.45 Вместе в Лон-

дон. Олимпийский журнал. 
Обзор Игр

11.15, 01.30 Церемония закры-
тия ХХХ Олимпийских игр в 
Лондоне

12.30 Бизнес класс. Журнал
12.45 Супербайк. Чемпионат 

мира. Сильверстоун (Вели-
кобритания). Заезд 1

13.30 Мотоспорт. Суперспорт. 
Чемпионат мира. Сильвер-
стоун (Великобритания)

14.15 Супербайк. Чемпионат 
мира. Сильверстоун (Вели-
кобритания). Заезд 2

15.00, 21.45 Вот это да!!! Олим-
пийский выпуск

17.30 Теннис. Матс пойнт. 
Журнал

18.00 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. День 1

22.15 Про рестлинг. Обзор 
WWE (World Wrestling 
Entertainment)

22.45 Про рестлинг. Vintage 
Collection. США

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 22.30, 00.45, 

02.50 Футбол NEWS
06.10, 17.45, 22.50 Шахтер - Во-

рскла. Чемпионат Украины
08.10, 15.00 ФИНАЛ. Олимпиада 

2012
10.15, 01.00 Ильичевец - Метал-

лург Д. Чемпионат Украины
12.15, 20.15 Челси - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
14.30, 19.45 Д/ф «Эпоха Гвар-

диолы»
17.15 Futbol Mundial
03.05 Черноморец - Карпаты. 

Чемпионат Украины
05.00 Промо + Новости

СПорт 1
07.15, 14.10, 19.00 Формула-1 на 

воде 2012. Гран-при Украи-
ны, Вышгород. Обзор

07.55, 17.50, 00.45 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

09.05 Футбол. Англия. nPower 
Championship. Финал. Блэк-
пул - Вест Хэм

11.10 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

11.40, 22.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Спартак

13.35 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

14.50, 04.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Фейенорд

16.45 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

19.35 Первый украинский 
гольф опыт

20.50 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Финал Четырех. Финал. 
ЦСКА - Уникс

01.45 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

02.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Кубань - Краснодар

СПорт 2
06.30 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

07.35, 16.50, 23.30 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Азовмаш 
- ЦСКА

09.15, 05.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Кубань-Краснодар

11.10, 21.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Фейенорд

13.10, 20.25 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

13.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Спартак

15.40 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. 
Гонки

18.30, 03.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - АЗ

21.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

01.05 Футбол. Англия. Лига 1. 
Финал. Плей-офф. Хаддерс-
филд - Шеффилд Юнайтед

EurosporT
09.30, 14.15 Вот это да!!! Олим-

пийский выпуск
10.15 Церемония закрытия 

ХХХ Олимпийских игр в 
Лондоне

12.00 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. День 1

13.00 Теннис. Турнир WTA. Мон-
реаль (Канада). Финал

14.00 Конноспортивный 
журнал

14.10 Бизнес класс. Журнал
15.00 Вместе в Лондон. Олим-

пийский журнал. Обзор Игр
16.45 Велоспорт. Классика Сан-

Себастьян
18.15 Теннис. Турнир WTA. 

Цинциннати. День 2
23.55 Технология чемпионов. 

Журнал
00.00 Автоспорт. Суперкубок 

Порше. Будапешт (Венгрия)
00.30 Супербайк. Чемпионат 

мира. Сильверстоун (Вели-
кобритания). Заезд 1

01.15 Мотоспорт. Суперспорт. 
Чемпионат мира. Сильвер-
стоун (Великобритания)

01.45 Супербайк. Чемпионат 
мира. Сильверстоун (Вели-
кобритания). Заезд 2

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 02.50 

Футбол NEWS
06.10 Ильичевец - Металлург 

Д. Чемпионат Украины
08.10 Буковина - Динамо-2. 

Чемпионат Украины. Первая 
Лига

10.15 «Один на один с Гамулой». 
М. Шацких

10.45 Футбол: Досадно и 
смешно

11.00 Таврия - Металлург З. 
Чемпионат Украины

12.50 Futbol Mundial
13.20, 03.05 Шахтер - Ворскла. 

Чемпионат Украины
15.10 Чемпионат Бразилии. 

Обзор тура. Премьера
15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Черноморец - Карпаты. 

Чемпионат Украины
18.00, 20.25 Футбол LIVE
18.25 LIVE. Украина - Словакия. 

Турнир В.В. Лобановского
21.00 Д/ф «Эпоха Гвардиолы»
21.30 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. Пре-
мьера

22.50 Челси - Ман Сити. Чемпи-
онат Англии

01.00 Украина - Словакия. Тур-
нир В.В. Лобановского

05.00 Промо + Новости

СПорт 1
06.45 Формула-1 на воде 2012. 

Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

07.50, 14.00, 22.20 Футбол. Рос-
сия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

08.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

09.05, 23.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Фейенорд

11.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Кубань - Краснодар

12.55, 21.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

14.40, 04.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - АЗ

16.35, 00.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Фи-
нал. Блэкпул - Вест Хэм

18.40 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

19.15, 02.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Спартак

СПорт 2
07.30, 17.30, 23.50 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
08.00, 16.20 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

09.05, 00.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Спартак

11.00, 19.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - АЗ

13.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

13.35 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

14.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Кубань-Краснодар

18.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - Нимбурк

22.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас - 
Азовмаш

02.20 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. Азовмаш - НИмбурк

04.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Фейенорд

EurosporT
09.30 Конноспортивный 

журнал
09.45 Супербайк. Чемпионат 

мира. Сильверстоун (Вели-
кобритания). Заезд 2

10.30, 14.15 Велоспорт. Класси-
ка Сан-Себастьян

11.40, 21.40 Бизнес класс. 
Журнал

11.45 Вместе в Лондон. Олим-
пийский журнал. Обзор Игр

13.30 Вот это да!!! Олимпийский 
выпуск

15.15 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Куршевель 
(Франция). Микст

16.15 Теннис. Матс пойнт. 
Журнал

16.45 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. День 2

18.00 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. День 3

20.00, 01.30 Прыжки на лыжах. 
Летний Гран-при. Курше-
вель (Франция)

21.45 Избранное по средам
18.10 Взгляд из Лондона. 

Журнал
21.50 Конный спорт. Кубок 

наций. Фальстербро
22.50 Новости конного спорта
22.55 Гольф. Турнир 

Bridgestone Invitational
23.55 Гольф. Открытый чемпио-

нат Ирландии. Женщины
00.10 Гольф клуб. Новости 

гольфа
00.15 Новости парусного 

спорта
00.20 Направление - спорт. 

Журнал
00.25 Футбол. Международные 

товарищеские матчи
02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 01.55 Футбол 

NEWS
06.10 Черноморец - Карпаты. 

Чемпионат Украины
08.10, 13.00 Украина - Словакия. 

Турнир В.В. Лобановского
10.15 «Один на один с Гамулой». 

С. Кандауров
10.45 Челси - Ман Сити. Чемпи-

онат Англии
15.00, 15.40, 17.55, 20.25 Футбол 

LIVE
15.30, 22.30, 23.40 Футбол 

NEWS. LIVE
15.55 LIVE. Украина - .Турнир 

В.В. Лобановского
18.25 LIVE. Украина - Словения. 

Отбор к ЕВРО 2013 (U21)
21.00 Футбол: Досадно и 

смешно
21.10, 04.10 Futbol Mundial
21.40 LIVE. Германия - Аргенти-

на. Товарищеский матч
23.55 Украина - Турнир В.В. 

Лобановского
02.10 Украина - Словения. От-

бор к ЕВРО 2013 (U21)
04.40 Д/ф «Эпоха Гвардиолы»
05.10 Промо + Новости

СПорт 1
06.30, 11.40 Футбол. Англия. 

nPower Championship. Фи-
нал. Блэкпул - Вест Хэм

08.35, 21.30 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

09.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Зенит - Спартак

11.00, 03.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

13.45, 22.05 Теннис АТР Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
1/4 финала. Матьо - Гульбис

15.55, 02.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

17.05, 00.15 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. ЦСКА - Зенит

19.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

19.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Динамо (М) - Спартак

03.40 WSB. Всемирная с. Бокса 
2011-2012. Лондон. Individual 
Finals

СПорт 2
06.00, 19.05 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Обзор

06.35, 16.10, 02.05 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Жальгирис 
- УНИКС

08.30 Первый украинский 
гольф опыт

09.00, 18.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Огляд

10.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Динамо (М) - Спартак

12.05 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Смешан-
ная пара

13.00 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Женщины. 
Пары

15.00 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Обзор

15.35, 23.35 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

19.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Утрехт - 
Фейенорд

21.35, 04.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 2012-
2013. Зенит - Спартак

00.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Аякс - АЗ

EurosporT
09.30 Бизнес класс. Журнал
09.35, 15.30 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Куршевель 
(Франция)

10.45, 16.45 Теннис. Турнир 
WTA. Цинциннати. День 3

12.00, 13.00, 13.45, 00.00, 00.45, 
01.30 Футбол. Товарищеский 
матч

14.30 Футбол. Международные 
товарищеские матчи

18.00 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. 1/8 финала

02.30 Технический перерыв

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 02.50 

Футбол NEWS
06.10, 03.05 Заря - Кривбасс. 

Чемпионат Украины
08.10, 13.40, 18.30, 01.00 

Германия - Аргентина. 
Товарищеский матч

10.15 «Один на один с Гамулой». 
А. Головко

10.45, 20.30 Украина - Турнир 
В.В. Лобановского

12.45 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

15.40, 22.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Д/ф «Лучшие моменты Ла 

Лиги 2011/2012». Премьера
16.30 Украина - Словения. От-

бор к ЕВРО 2013, 22.50 (U21)
05.00 Промо + Новости

СПорт 1
07.00, 16.00 Формула-1 на 

воде 2012. Гран-при России, 
Казань. Гонки

08.10, 15.25 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.40, 19.05, 02.05 Футбол. Англия. 
Лига1. Финал. Плей-офф. Хад-
дерсфилд - Шеффилд Юнайтед

11.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - АЗ

13.25, 23.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

14.05, 23.45 Теннис АТР Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 1/4 
финала. Типсаревич - Херних

17.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Утрехт - Фейенорд

22.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

01.05 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины, Вышго-
род. Гонки

СПорт 2
06.00, 10.25, 18.40 Гольф. 

European Tour Weekly. Обзор
06.35, 19.20, 02.50 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Жальгирис - 
Локомотив Кубань

08.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Утрехт - Фейенорд

11.00 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Сезон 2012-2013. Зенит 
- Спартак

12.55, 23.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Огляд

14.00, 00.15 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Обзор

14.40, 04.40 Бадминтон. 
Singapore Open. 1/4 финала. 
Мужчины. 1-й матч

15.45, 05.45 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Женщины

16.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013. 
Кубань-Краснодар

21.15 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - АЗ

00.50 Футбол. Россия. Премьер 
Лига. Сезон 2012 2013. Дина-
мо (М) - Спартак (повтор от 
05.08.2012)

EurosporT
09.30, 10.30, 11.15 Футбол. Това-

рищеский матч
12.00 Пляжный футбол. Евролига. 

Испания. Украина - Израиль
13.15 Пляжный футбол. Евроли-

га. Испания. Андорра - Англия
14.30 Пляжный футбол. Евроли-

га. Испания. Польша- Испания
15.45 Футбол. Международные 

товарищеские матчи
16.45 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Куршевель 
(Франция)

18.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хинтерцартен. 
Квалификация

19.00 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. 1/8 финала

20.00, 01.50 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. 1/4 финала

00.00 Конноспортивный журнал
00.15 Сильнейшие люди 

планеты. Чемпионская лига. 
Голландия

01.15 Теннис. Матс пойнт. Журнал
01.45 Бизнес класс. Журнал

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 10.00, 00.45, 02.50 

Футбол NEWS
06.10 Таврия - Металлург З. 

Чемпионат Украины
08.10 Украина - Турнир В.В. 

Лобановского
10.15, 23.15 «Один на один с 

Гамулой». А. Гусин
10.45 Украина - Словения. От-

бор к ЕВРО 2013, 01.00 (U21)
12.45 Лучшие моменты Ла 

Лиги 2011/2012. Чемпионат 
Испании

13.15 Германия - Аргентина. 
Товарищеский матч

15.10, 23.45 Futbol Mundial
15.40, 21.30 Футбол NEWS. LIVE
16.00 Д/ф «Новички Ла Лиги 

2012/2013». Премьера
16.30 Челси - Ман Сити. Чемпи-

онат Англии
18.45 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
19.45 Futbol Mundial. Премьера
20.15, 22.40 Футбол LIVE
20.40 LIVE. Севастополь - 

Александрия. Чемпионат 
Украины. Первая Лига

00.15 Чемпионат Испании. Пре-
дисловие к туру. Премьера

03.05 Севастополь - Алексан-
дрия. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

05.00 Промо + Новости

СПорт 1
07.00 Теннис АТР Open Gstaad. 

Швейцария. 1/4 финала. 
Типсаревич - Херних

08.20 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Обзор

09.25 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при Украины. Обзор

10.00 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Сезон 2012-2013. Зенит 
- Спартак

11.55, 17.05 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

12.25 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Сезон 2012-2013. LIVE

14.35, 23.50 Теннис АТР Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 1/2 
финала. Белуччи - Димитров

17.40 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - АЗ

19.35, 05.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд - 
Херенвен. LIVE

СПорт 2
06.45, 11.55, 23.35 Формула-1 на 

воде 2012. Гран-при Украины, 
Вышгород. Обзор

07.30, 23.00, 05.40 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

08.10, 18.00, 03.55 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Летувос 
Ритас - Химки

10.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Аякс - АЗ

12.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Утрехт - Фейенорд

14.25 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/4 финала. Мужчины

15.15 Бадминтон. Singapore Open. 
1/2 финала. Смешанная пары

16.05, 02.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Сезон 2012-2013

19.50 Формула-1 на воде 2012. 
Гран-при России, Казань. Гонки

21.05 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Сезон 2012-2013. Зенит 
- Спартак

00.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Фейенорд - Херенвен

EurosporT
09.30, 13.30 Футбол. Междуна-

родные товарищеские матчи
10.30, 17.00 Прыжки на лыжах. 

Летний Гран-при. Хинтерцар-
тен. Квалификация

11.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Испания. Украина - Андорра

12.15 Пляжный футбол. Евроли-
га. Испания. Англия - Израиль

14.30 Теннис. Матс пойнт. Журнал
15.00 Теннис. Турнир WTA. 

Цинциннати. 1/4 финала
17.45 Прыжки на лыжах. Летний 

Гран-при. Хинтерцартен. 
Женщины

18.45 Олимпийские игры. 
Велоспорт. Групповая гонка 
на шоссе

19.45, 00.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 1

21.45, 01.30 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Хинтерцартен

23.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Фалькенсва-
ард (Нидерланды)

00.15 Конноспортивный журнал

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 23.40, 01.55 Футбол 

NEWS
06.10 Чемпионат Испании. Пре-

дисловие к туру
07.10 Чемпионат Англии. Пре-

дисловие к туру. Премьера
07.45 Самые смешные футболь-

ные моменты
08.10 Севастополь - Алексан-

дрия. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

10.00, 15.30, 19.15, 21.45 Футбол 
NEWS. LIVE

10.25 «Один на один с Гамулой». 
А.Заваров

10.50 Германия - Аргентина. 
Товарищеский матч

12.50, 23.00 Футбол: Досадно и 
смешно

13.00 Украина - Словения. От-
бор к ЕВРО 2013 (U21)

15.00, 15.40, 17.55, 20.25 Футбол
15.55 LIVE. Говерла - Металлист. 

Чемпионат Украины
18.25 LIVE. Ворскла - Динамо. 

Чемпионат Украины
20.55 LIVE. Металлург Д - Таврия. 

Чемпионат Украины
23.10, 04.40 Д/ф «Новички Ла 

Лиги 2012/2013»
23.55 LIVE. Мальорка - Эспа-

ньол. Чемпионат Испании
02.10 Ворскла - Динамо. Чемпи-

онат Украины
04.10 Д/ф «Эпоха Гвардиолы»
05.10 Промо + Новости

СПорт 1
07.15 Теннис АТР Open Gstaad. 

Гштаад, Швейцария. 1/2 фи-
нала. Белуччи - Димитров

09.45, 21.30 Гольф. European 
Tour Weekly. Обзор

10.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд 
- Херенвен

12.15, 22.05 Теннис АТР Open 
Gstaad. Гштаад, Швейцария. 
1/2 финала. Типсаревич - 
Матьйо

14.45 Чемпионат мира по 
гонкам на катерах Класса 1 
2012р. Габон. Обзор

15.25, 19.35, 02.25, 05.35 Фут-
бол. Россия. Премьер-Лига. 
Сезон 2012-2013

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Неймеген - 
Аякс. LIVE

00.35 Футбол. Чемпионат Ни-
дерланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Неймеген - Аякс

СПорт 2
06.15 Чемпионат мира по гон-

кам на катерах класса 1 2012 
г. Габон. Обзор

06.45, 17.30, 01.00 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Финал 
Четырех. 1/2 финала. УНИКС - 
Локомотив

08.35 Футбол. Россия. Премьер-
Лига. Сезон 2012-2013. ЦСКА 
- Зенит

10.30, 19.15, 00.30 Гольф. 
European Tour Weekly. Обзор

11.00, 21.50, 04.40 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013

13.00, 02.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Фейенорд - 
Херенвен

14.55, 23.50 Формула-1 на воде 
2012. Гран-при Украины, Вы-
шгород. Обзор

15.30 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала. Мужчины

16.25 Бадминтон. Singapore 
Open. 1/2 финала. Женщины. 
Пары

19.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ланды. Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Неймеген - Аякс

EurosporT
09.00 Футбол. Чемпионат мира 

среди игроков до 20, 18.45 
лет. Женщины. Групповой 
этап. Бразилия - Италия

11.00, 14.00, 02.00 Прыжки на 
лыжах. Летний Гран-при. 
Хинтерцартен

12.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 20 лет. 
Женщины. Групповой этап. 
Нигерия - Южная Корея

15.45 Велоспорт. Вуэльта. Этап 1
16.30 Велоспорт. Однодневная 

гонка. Гамбург
17.45, 01.00 Велоспорт. Вуэльта. 

Этап 2
20.00 Пляжный футбол. Евро-

лига. Испания. Швейцария 
- Польша

21.00 Пляжный футбол. 
Евролига. Испания. Испания - 
Португалия

22.00 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. 1/2 финала

23.00 Теннис. Турнир WTA. 
Цинциннати. Финал

тК «ФутБол»
06.00, 08.00, 23.30, 01.45 Футбол 

NEWS
06.10 Мальорка - Эспаньол. 

Чемпионат Испании
08.10 Говерла - Металлист. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.10, 17.40, 20.30, 21.45 

Футбол NEWS. LIVE
10.25 «Один на один с Гамулой». 

А. Канчельскис
10.50 Д/ф «Реал Мадрид - 

чемпион Ла Лиги 2011/2012». 
Премьера

11.15 Металлург Д - Таврия. 
Чемпионат Украины

13.15 Ворскла - Динамо. Чемпио-
нат Украины

15.25 LIVE. Уиган - Челси. Чемпио-
нат Англии

17.25 Футбол: Досадно и смешно
17.55 LIVE. Ман Сити - Саутгем-

птон. Чемпионат Англии
20.00, 20.40, 22.55 Футбол LIVE
20.55 LIVE. Черноморец - Шахтер. 

Чемпионат Украины
23.45 Барселона - Сосьедад. 

Чемпионат Испании. Пре-
мьера

02.00 Черноморец - Шахтер. 
Чемпионат Украины

04.00 Futbol Mundial
04.30 Д/ф «Реал Мадрид - чемпи-

он Ла Лиги 2011/2012»
05.00 Промо + Новости

g Зверніть увагу!
Для вашого здоров’я

З метою профілактики й своєчасного ви
явлення гіпертонічної хвороби серед насе
лення в місті з 25.07.2012р. по 1.11.2012р. 
організоване щоденне вимірювання арте
ріального тиску в місцях масового перебуван
ня людей:

– «Дім торгівлі», вул. Адм.  Головко, 40;
– «Дім торгівлі», вул. Федоренко, 1А;
– Ринок 165, рн 173 кварталу;

– Ринок «Північний», мкрн 7ий Зарічний;
– «Сільпо», вул. Димитрова, 3а ;
– «Плаза3», пр. Гагаріна, 4а
– «Парус», вул. Недєліна, 43;
– «АШАН», вул. 30річчя Перемоги, 1;
– «Новий», Всебратське2, 58а;
– «Варус», мкрн ,5 Зарічний 11,к;
– «Варус», вул. Косигіна, 16,в; 
– «Олівія», вул. Тимирязєва,1. 

Якщо Ваш артеріальний тиск  перевищує 140/90 мм рт ст  – зверніться до лікаря  за місцем про-
живання.

Управління охорони здоров’я міськвиконкому.
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Реклама. Оголошення

Ответы:
По горизонтали:
1. Лепесток. 5. Скороход. 11. Тиски. 12. Рикша. 13. Собор. 14. Пращур. 16. Рог. 18. Синица. 19. Луда. 
20. Ария. 21. Сыть. 23. Мул. 24. Киви. 26. Коса. 28. Стол. 31. Вади. 32. Укол. 34. Торт. 37. Смог. 
40. Кран. 41. Рык. 42. Сало. 43. Пила. 44. Окоп. 46. Арахис. 48. Лит. 50. Танкер. 54. Истец. 55. Фло-
ра. 56. Сонет. 57. Авантюра. 58. Омовение.
По вертикали:
1. Летопись. 2. Паста. 3. Стимул. 4. Охра. 6. Квас. 7. Россия. 8. Хобби. 9. Дерматин. 10. Окно. 15. Руно. 
16. Рама. 17. Галс. 18. Сито. 22. Трава. 25. Икона. 26. Кит. 27. Сыр. 29. Том. 30. Луг. 33. Скважина. 
35. Офис. 36. Трал. 37. Скот. 38. Осот. 39. Покрытие. 43. Пинцет. 45. Пассив. 47. Астра. 49. Итог. 
51. Канон. 52. Эфир. 53. Лайм.

g Кроссворд

По горизонтали:
1.  Часть цветка. 5.  В старину: слуга, 

бегущий впереди экипажа. 11.  При-
способление для закрепления обра-
батываемых деталей. 12.  Человек, ко-
торый, впрягшись в лёгкую двуколку, 
перевозит сидящих на ней пассажиров. 
13.  Главный храм монастыря. 14.  Отец 
прапрадеда или прапрабабушки. 
16.  Вырост на голове у некоторых на-
секомых, моллюсков. 18.  Небольшая 
пёстрая птица отряда воробьиных. 
19.  Небольшой каменистый остров, 
лишённый растительности. 20.  Музы-
кальное произведение для одного пев-
ца или певицы. 21. Род трав семейства 
осоковые. 23.  Помесь осла и кобылы. 
24. Отряд бескилевых птиц. 26. Изогну-
тый нож на длинной рукоятке. 28.  Уч-
реждение, ведающее каким–нибудь 
специальным кругом дел. 31.  Речная 
долина, пересыхающая летом. 32.  Ка-
сание чем-нибудь острым с причине-
нием боли. 34.  Кондитерское изделие. 
37. Густой туман, смешанный с дымом, 
копотью. 40.  Механизм для подъёма 
и перемещения грузов. 41.  Злобное 
рычание животных. 42.  Пищевой про-
дукт из подкожного животного жира. 
43.  Инструмент для разрезки металла, 
древесины. 44.  Укрытие для стрель-
бы в виде неглубокого рва с насыпью. 
46.  Земляной орех. 48.  Денежная еди-
ница одной из прибалтийских стран. 
50.  Судно для перевозки жидких гру-
зов. 54.  Гражданин, юридическое 
лицо, обращающееся с иском в суд 
или арбитраж. 55.  Растительный мир. 
56. Лирическое стихотворение. 57. Ри-
скованное начинание с расчётом на 
случайный успех. 58.  Мусульманский 
обряд ритуального очищения водой.

По вертикали:
1.  Вид русской повествовательной 

литературы 11-17 вв.: погодная запись 
исторических событий. 2.  Название 
различных косметических, кулинарных 
веществ в виде тестообразной массы. 
3.  Заинтересованность в совершении 
чего-либо. 4.  Природная минеральная 
краска жёлтого цвета. 6.  Освежающий 
напиток. 7.  Государство в восточной 
части Европы и в северной части Азии. 
8. Увлечение. 9. Ткань, выделанная под 
кожу. 10.  Отверстие в стене для света 
и воздуха. 15.  Овечья шерсть. 16.  Че-
тырёхугольное, овальное или иной 
формы скрепление для обрамления 
чего-нибудь. 17.  Отрезок пути суд-
на, идущего зигзагообразным курсом 
при встречном ветре. 18.  Устройство 
с сеткой для просеивания сыпучих ма-
териалов.  22.  Зелёный покров зем-
ли. 25.  У православных и католиков: 
предмет поклонения. 26.  Человек, на 
котором держится всё дело. 27. Молоч-
ный продукт. 29.  Имя главного героя 
произведения Марка Твена. 30.  Паст-
бищное угодье. 33.  Глубокое и узкое 
отверстие в почве, сделанное буро-
вым инструментом. 35.  В некоторых 
странах: контора, канцелярия, служба. 
36.  Приспособление для обнаружения 
и обезвреживания мин. 37. Сельскохо-
зяйственные млекопитающие живот-
ные. 38. Род крупной сорной травы. 39.  
Обивка поверхности каким-либо ма-
териалом. 43.  Инструмент в виде 
пружинящих щипчиков. 45.  Часть 
баланса предприятия, учреждения, 
включающая все виды долгов и обяза-
тельств. 47. Садовое декоративное ра-
стение. 49.  Общая сумма. 51.  Правила, 
определяющие композицию художест-
венного произведения. 52. Бесцветная 
летучая жидкость с характерным рез-
ким запахом. 53. Цитрусовый плод.

Вітаємо!

Требуется
менеджер-
консультант
Обучение. Доход 2800 грн.

Тел. 067-3452671

Требуется

заместитель  
руководителя

тел. 097-3959480

З/п  
3500- 4200 гр.

Вітання з 85-річним  
ювілеєм батькові

Канарьову Івану 
Карповичу!

Твої руки – колиска моєї долі,
Життя моє з твоїх долонь зросло.

Любов і вірність – то надійне коло,
З якого витоки – 

вода цілюща і добро.
Хай здоров’я, радість і достаток,
Сиплються немов вишневий цвіт,
Хай малює доля з буднів свято

І дарує багато літ!
Бажаєм тобі століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ,
І правнуків всіх ще одружити
Й благословити праправнуків у світ!

Вітаємо! Дідусь наш, прадіду і батько,
Іван, син Карпа з Красивого села.

 Дочка, внуки,  правнуки, 
зяті.

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».
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міськдовідка: вакансії

Актуальні вакансії від підприємств та підприємців
станом на 03.08.2012 р.

_______________________________________________________________________________________________________ криворізький міський центр зайнятості.

Електрогазозварник (з/пл 
2500,00 грн.).  АТ Електроград, (056) 
404-93-30.

Зуборізальник (з/пл 2000,00 
грн.); інженер з охорони праці (з/пл 
2012,00 грн.); начальник цеху (з/пл 
2140,00 грн.); токар-карусельник 
(з/пл 2500,00 грн.). ВАТ Криво-
ріжНДПІрудмаш дослідний завод, 
(0564) 27-14-93.

В’язальник (з/пл 1300,00 грн.). 
Величко Алла Борисівна (0564) 95-
51-33.

Лікар-педіатр дільничний, лі-
кар-фізіотерапевт (з/пл 1460,00 
грн.). ДЗ Відділкова лікарня ст. Кри-
вий Ріг-Головний ДП Придніпров-
ська залізниця, (056) 442-06-39.

Покрівельник рулонних покрі-
вель та покрівель із штучних мате-
ріалів (з/пл 1969,00 грн.). ДКП ЖЕО 
№31, (0564) 50-30-71.

Лікар-ортопед-травматолог  
(з/пл 1742,50 грн.). ДКП КЗ Криво-
різька міська дитяча поліклініка 
№3 ДОР, (0564) 53-21-53.

Лікар-анестезіолог (з/пл 2573,00 
грн.); лікар-педіатр-неонатолог  
(з/пл 1649,00 грн.); молодша ме-
дична сестра з догляду за хворими 
(з/пл 1467,00 грн.). ДКП КЗ Криво-
різький перинатальний центр зі ста-
ціонаром Дн. обл., (0564) 53-01-62.

Слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування (з/пл 1223,00 
грн.). ДКП КЗО КОЛІ для сільської 
молоді, (0564) 53-30-65.

Сестра медична (з/пл 1648,00 
грн.). ДКП Притулок для дітей №1 
служби у справах дітей виконкому 
Криворізької міської ради, (056) 
406-15-05.

Електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустаткування 
(з/пл 2185,00 грн.). ДОЧП Овація ПАТ 
Центральний ГЗК, (0564) 22-01-84, 
(056) 406-68-23, (0564) 38-49-09.

Столяр (з/пл 1650,00 грн.). ДП 
«ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ», (056) 449-
91-98.

Водій автотранспортних засобів 
(з/пл 2700,00 грн.); водій наванта-
жувача (з/пл 2130,00 грн.); елек-
трогазозварник (з/пл 3700,00 грн.); 
електромонтер з обслуговування 
електроустновок (з/пл 1800,00 
грн.). ДПП Кривбаспромводопоста-
чання, (056) 404-83-13.

Майстер виробничого навчання 
(з/пл 1337,00 грн.). Закл. ДНЗ Криво-
різький центр підготовки та пере-
підготовки робітничих кадрів буд. 
галузі (ПТУ №14), (0564) 53-12-67.

Газорізальник, електрогазо-
зварник, електромонтер з ремонту 
та обслуговування електроустатку-
вання (з/пл 2000,00 грн.). АТ Криво-

ріжцемремонт, (096) 629-84-50.
Електрогазозварник (з/пл 

2256,00 грн.); слюсар з конт-
рольно-вимірювальних приладів 
та автоматики (електромеханіка)  
(з/пл 2150,00 грн.). ЗАТ КСЗ, (056) 
404-27-12.

Лікар функціональної діагности-
ки (з/пл 1567,00 грн.). КЗ «МІСЬКА 
ПОЛІКЛІНІКА №5», (0564) 92-30-72.

Лікар-інфекціоніст (з/пл 1987,00 
грн.); лікар-педіатр (з/пл 1624,00 
грн.); лікар-хірург (з/пл 2132,00 
грн.). КЗ Криворізька міська дитяча 
лікарня №2, (0564) 71-66-34.

Кухар (з/пл 1128,00 грн.); се-
стра медична з фізіотерапії (з/
пл 1324,00 грн.). КЗ Криворізька 
міська дитяча лікарня № 4 Дніпро-
петровської обласної ради, (0564) 
64-31-42.

Кухар (з/пл 1127,00 грн.). КЗ 
Криворізька міська лікарня №5 
Дніпропетровської обласної ради, 
(0564) 65-12-82.

Сестра медична операційна (з/
пл 1235,00 грн.). КЗ Міська клінічна 
лікарня №2 ДОР, (0564) 65-21-53.

Кухар (з/пл 1262,24 грн.). Кому-
нальний заклад Криворізька місь-
ка лікарня №16 Дніпропетровської 
обласної ради, (0564) 51-03-38.

Муляр (з/пл 1983,00 грн.); слю-
сар-сантехнік (з/пл 1983,00 грн.). 
КП ЖЕО №45, (056) 407-26-30.

Лікар-інфекціоніст (з/пл 2312,00 
грн.). КРИВОРІЗЬКИЙ ЦЕНТР СНІД, 
(056) 407-12-84.

Соціальний робітник (з/пл  
1570,00 грн.). КУ «ТЦ СО у Дзержин-
ському районі», (0564) 74-34-13.

Соціальний робітник (з/пл  
1570,00 грн.). КУ ТЦ СО у Довгинців-
ському районі, (0564) 71-48-41.

Соціальний робітник (з/пл 
1163,00 грн.). КУ ТЦ СО у Саксаган-
ському районі, (0564) 64-73-17.

Завідувач відділу (з/пл 1821,00 
грн.); юрисконсульт (з/пл 1235,00 
грн.). КУ ТЦ СО у Центрально-Місь-
кому районі (0564) 90-86-59.

Лікар-педіатр (з/пл 1460,00 
грн.); сестра медична (з/пл 1163,00 
грн.). КУ Центр соціальної реабілі-
тації дітей-інвалідів у м. Кривому 
Розі, (0564) 64-63-10.

Головний бухгалтер (з/пл 
2397,00 грн.); керівник гуртка (з/пл 
1337,00  грн.). Міський комуналь-
ний заклад культури «Народний 
Дім», (0564) 26-08-23.

Головний бухгалтер (з/пл 
2014,00 грн.). МКЗ Палац культури 
ім. Артема, (056) 405-70-29.

Лікар-трансфузіолог (з/пл 
1564,00 грн.). Обласний комуналь-
ний заклад «Криворізька станція 

переливання крові», (056) 407-10-
48.

Лікар-інфекціоніст (з/пл 2200,00 
грн.). ОКЗ Криворізький шкірно-
венеричний диспансер, (0564) 64-
02-41.

Вантажник  (з/пл 2409,00 грн.); 
електромонтер з обслуговування 
підстанції (з/пл 1555,00 грн.); слюсар-
електрик з ремонту електроустатку-
вання (з/пл 2185,00 грн.); штукатур 
(з/пл 1890,00 грн.). ПАТ «ПВП «Крив-
басвибухпром», (056) 404-98-21.

Водій автотранспортних засобів 
(з/пл 2300,00 грн.); зуборізальник, 
фрезерувальник (з/пл 2500,00 
грн.); інженер-конструктор (з/пл 
2200,00 грн.). ПАТ Дизельний за-
вод, (056) 470-12-86.

Головний конструктор, голо-
вний технолог, начальник дільниці, 
токар-револьверник (з/пл 4000,00 
грн.); електромонтажник-налаго-
джувальник (з/пл 5500,00 грн.); 
електромонтажник-схемник (з/пл 
3800,00 грн.); заточувальник (з/пл 
2300,00 грн.); інженер з організації 
праці (з/пл 2450,00 грн.); комплек-
тувальник виробів та інструменту 
(з/пл 1760,00 грн.); ливарник пласт-
мас, маляр (з/пл 2800,00 грн.); на-
лагоджувальник контрольно-вимі-
рювальних приладів та автоматики 
(з/пл 2600,00 грн.); оператор вер-
статів з програмним керуванням 
(з/пл 4600,00 грн.); різальник на 
пилах, ножівках та верстатах (з/пл 
3200,00 грн.); слюсар із складання 
металевих конструкцій, токар (з/пл 
5000,00 грн.); слюсар-ремонтник (з/
пл 2600,00 грн.); токар-розточуваль-
ник (з/пл 8000,00 грн.); Електрога-
зозварник (з/пл 2100,00 грн.). ПАТ 
Електрозавод, (0564) 95-84-08.

Електрослюсар з ремонту 
електричних машин, слюсар з 
механоскладальних робіт, слюсар-
електрик з ремонту електроустат-
кування (з/пл 2000,00 грн.); фре-
зерувальник (з/пл 2500,00 грн.). 
ПАТ Електромашпромсервіс, (0564) 
50-22-60.

Головний механік (з/пл 3700,00 
грн.). ПАТ Криворіжхліб. (056) 404-
36-75.

Газорізальник  (з/пл 2100,00 
грн.); електромонтер з ремонту 
та обслуговування електроустат-
кування (з/пл 1700,00 грн.); за-
точувальник, шліфувальник (з/пл 
2000,00 грн.);  інженер-технолог, 
модельник виплавних моделей (з/
пл 1900,00 грн.); начальник дільни-
ці (з/пл 2700,00; обрубувач, поліру-
вальник (механічне оброблення 
металів), полірувальник лопаток, 
токар-розточувальник, фрезе-
рувальник (з/пл 2200,00 грн.); 

оператор верстатів з програмним 
керуванням (з/пл 1500,00 грн.); 
слюсар-інструментальник, слюсар-
ремонтник, токар (з/пл 1800,00 
грн.); ПАТ КрТЗ «КОНСТАР», (056) 
404-06-22, (056) 409-32-29.

Інженер з гірничих робіт (з/пл 
4000,00 грн.); інженер-будівель-
ник (з/пл 2000,00 грн.); механік 
автомобільної колони (гаража) (з/
пл 3000,00 грн.). ПАТ Хайдельберг-
Цемент Україна, (056) 404-45-25, 
(056) 404-44-70.

Вантажник (з/пл 2250,00 грн.). 
ПКФ ТОВ Технополіс-1, (056) 409-
16-61.

Інструктор з навчання прак-
тичної їзди (з/пл 1600,00 грн.). ПО 
ППТНЗ Автошкола, (0564) 51-06-14.

Газозварник, лицювальник-
плиточник, маляр, монтажник гіп-
сокартонних конструкцій, муляр, 
штукатур  (з/пл 2500,00 грн.).; бето-
няр  (з/пл 3000,00 грн.). ПП «ВІРА», 
(0564) 90-04-31.

Водій автотранспортних засобів 
(з/пл 1700,00 грн.); машиніст буль-
дозера (будівельні роботи), маши-
ніст екскаватора, машиніст крана 
(кранівник), машиніст крана авто-
мобільного (з/пл 1800,00 грн.). ПП 
«МЕХБУДТРАНС» (0564) 92-94-50.

Водій автотранспортних засо-
бів  (з/пл 3100,00 грн.); машиніст 
бульдозера (гірничі роботи) (з/пл 
4 600,00 грн.); машиніст скрепера 
(гірничі та гірничо-капітальні робо-
ти)  (з/пл 4 200,00 грн.). ПП «ТРАНС-
БУД КР», (0564) 71-50-55.

Охоронник (з/пл 1300,00 грн.). 
ПП Бастіон-К., (056) 404-96-90.

Закрійник (з/пл 2500,00 грн.); 
кравець (з/пл 2000,00 грн.). ПП 
Орхідея, (056) 409-13-23.

Інженер-конструктор (з/пл 
2800,00 грн.); машиніст наванта-
жувальної машини (з/пл 2500,00 
грн.). ПП Паккас, (0564) 66-34-32.

Електрозварник на автоматич-
них та напівавтоматичних маши-
нах (з/пл 2500,00 грн.); слюсар з 
ремонту технологічних установок 
(з/пл 1600,00 грн.). ПП Плазіс-ЄМ 
(056) 405-83-23.

Газорізальник, електрогазо-
зварник, слюсар-ремонтник (з/пл 
2800,00 грн.). ПП Силена, (0564) 
26-06-20.

Електрогазозварник (з/пл 
1800,00 грн.); електромонтер з ре-
монту та обслуговування електро-
устаткування  (з/пл 1380,00 грн.). 
ПП Спецконтакт, (0564) 50-22-60.

Водій автотранспортних засобів  
(з/пл 2000,00 грн.); електрогазо-
зварник   (з/пл 2830,00 грн.); ма-
шиніст електричного устаткування 

землесосних плавучих несамохід-
них снарядів та грунтонасосних, ма-
шиніст землесосного плавучого не-
самохідного снаряда   (з/пл 2580,00 
грн.); монтажник зовнішніх трубо-
проводів   (з/пл 1700,00 грн.). ПП 
Техбудальянс, (0564) 71-50-55, (067) 
630-36-07.

Апаратник виробництва кис-
ломолочних та дитячих молочних 
продуктів   (з/пл 2140,00 грн.); 
електромонтер з ремонту та об-
слуговування електроустаткуван-
ня  (з/пл 1853,00 грн.); майстер 
виробництва   (з/пл 3905,00 грн.); 
начальник лабораторії з контролю 
виробництва   (з/пл 3322,00 грн.). 
ПРАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛО-
КОЗАВОД № 1», (0564) 27-18-35.

Підсобний робітник (місця 
для осіб з інвалідністю)   (з/пл 
1353,00 грн.). ПАТ «АРСЕЛОРМІТ-
ТАЛ КРИВИЙ РІГ», (0564) 78-37-96.
Монтажник з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій   (з/пл 
2000,00 грн.). ТЗОВ «ІНКОРПОРА-
ЦІЯ», (0564) 90-02-50.

Бетоняр 1600,00 ТОВ «БУДПЛЮС» 
(056)404-20-81.

Виконавець робіт   (з/пл 1800,00 
грн.); електрогазозварник, лицю-
вальник-плиточник, монтажник 
гіпсокартонних конструкцій, муляр   
(з/пл 1700,00 грн.) ТОВ «БУДПЛЮС», 
(056) 404-20-81.

Сестра медична   (з/пл 1500,00  
грн.)ТОВ «ВАШ ЗІР», (0564) 26- 
62-62.

Електрик дільниці   (з/пл 1500,00 
грн.). ТОВ «ВЕЛІНГТОН», (097) 557-
68-14.

Токар, фрезерувальник   (з/пл 
3000,00 грн.) ТОВ «ГПЗ», (0564) 92-
04-41.

Водій автотранспортних засо-
бів   (з/пл 4000,00 грн.). ТОВ «ЕТАР», 
(056) 441-42-99.

Монтажник зовнішніх трубопро-
водів (з/пл 2100,00 грн.). ТОВ «ІНЖ-
БУДСЕРВІС», (056) 440-65-73.

Електрозварник ручного зварю-
вання, монтажник з монтажу ста-
левих та залізобетонних конструкцій 
(з/пл 4000,00 грн.); інженер-кон-
структор (з/пл 3000,00 грн.). ТОВ 
«МК-МОНТАЖ», (056) 404-85-62.

Бетоняр (з/пл 1250,00 грн.); 
електрогазозварник, монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетон-
них конструкцій (з/пл 1200,00 грн.). 
ТОВ «НОВІ ЕЛЕКТРО СИСТЕМИ», 
(056) 407-14-70.

Адміністратор системи (з/пл 
2500,00 грн.) ТОВ «ТОНДО», (0564) 
92-28-09.

Машиніст екскаватора, машиніст 
навантажувальної машини (з/пл 

3000,00 грн.). ТОВ «ХАЙДЕЛЬБЕРГ-
ГРАНІТ УКРАЇНА», (056) 778-60-28.

Монтажник будівельний (з/пл 
1500,00 грн.) ТОВ Діабаз КР, (056) 
440-00-55.

Електрогазозварник (з/пл 
1142,00 грн.). ТОВ Дніпропромсін-
тез, (056) 404-44-74.

Керуючий рестораном (кафе, 
їдальнею і т. ін.) (з/пл  1850,00 грн.); 
офіціант (з/пл 1270,00 грн.). ТОВ 
Дружба Люкс, (056)409-82-10.

Головний бухгалтер (з/пл 
1200,00 грн.). ТОВ Дячок (056)404-
48-98.

Машиніст екскаватора (з/пл 
2333,00 грн.). ТОВ Екоспецтранс, 
(0564) 92-07-53, (0564) 92-27-32.

Електрозварник ручного зварю-
вання, електромонтер контактної 
мережі (з/пл 2000,00 грн.). ТОВ 
Енергопроектбуд, (056) 401-62-57.

Електрогазозварник (з/пл 
1380,00 грн.); електромонтер з ре-
монту та обслуговування електро-
устаткування (з/пл 1220,00грн.). 
ТОВ Керуюча компанія ДОМ.КОМ, 
(056) 409-05-50, (056) 404-41-60.

Водій автотранспортних засобів 
(з/пл 4500,00 грн.); електромонтер з 
ремонту та обслуговування електро-
устаткування, машиніст крана авто-
мобільного, начальник технічного 
відділу, слюсар-електрик з ремонту 
електроустаткування (з/пл 3500,00 
грн.); менеджер (управитель) з 
маркетингу (з/пл 2500,00 грн.): під-
собний робітник (з/пл 1200,00 грн.); 
слюсар з паливної апаратури, токар  
(з/пл 3000,00 грн.). ТОВ Кривбас-Бе-
лаз-Сервіс СП, (056) 406-45-29.

Інженер з проектно-кошторис-
ної роботи  (з/пл 2500,00 грн.). ТОВ 
Кронверк-ретрофіт-ЕТЛ, (0564) 92-
00-71.

Бухгалтер  (з/пл 1140,00 грн.) 
ТОВ ЛПР Груп КР, (056) 404-49-29.

Сортувальник матеріалів та 
виробів з деревини, столяр-вер-
статник (будівельні роботи)  (з/пл 
1240,00 грн.). ТОВ МЛ, (056) 404-
99-48.

Електрогазозварник  (з/пл 3 
500,00 грн.); електромонтажник 
розподільних пристроїв, слюсар із 
складання металевих конструкцій  
(з/пл 3000,00 грн.). ТОВ МОДУС, 
(0564) 92-04-41.

Головний бухгалтер  (з/пл 
3000,00 грн.); менеджер (упра-
витель) з питань регіонального 
розвитку  (з/пл 1800,00 грн.); на-
чальник комерційного відділу (з/
пл 2500,00 грн.); технік-проекту-
вальник  (з/пл 2500,00 грн.). ТОВ 
Науково-технічний центр «Нігрі», 
(0564) 92-94-64.

«Причетності до письменництва не сховаєш»
(Закінчення. Початок на 11 стор.)

Ірина: – Одразу став помітним побут. Те, 
на що ти витрачаєш в місті мінімум часу, – 
нагріти взимку воду і помитися, у сільських 
реаліях вимагає набагато більше зусиль. 
Та, як не дивно, це і складало частину про-
грами «очищення». Звичайно, коли дитина 
з’явилася, ми більш комфортно все обла-
штували, однак такі прості речі – нарубати 
дров, принести воду – можуть принести на-
віть задоволення, яке ви й не сподівалися 
отримати.

Артем: – Для багатьох міських мешкан-
ців це може бути недоліком, а для мене це 
позитивний момент: ніхто не зателефонує 
зі словами «Давай зараз вип’ємо кави». 
Там ніхто мене не відволікає, коли я пра-
цюю.

Ірина: – Для мене це теж був великий 
плюс. Раптом відчула, що всі друзі й знайо-

мі розбирають мене наче святковий пиріг на 
шматки. І для себе нічого не лишається. Той 
перший рік тиші був для мене ідеальним. 
Треба було побути з собою.

– У вас навіть є город?
Ірина: – Є розкішний город, де росте май-

же все – від руколи чи прованських трави-
чок до овочів, але це територія творчості 
моєї бабусі, яка приїздить на літо. У нас з нею 
ідеальний симбіоз – ми тільки споживачі її 
творчості. Мені це поки що не близьке.

– Що вас здивувало на новому місці?
Артем: – Кожна людина, з якою спілку-

юся, – це фішка. Наша поштарка Світлана 
Михайлівна, листоноша Катерина Степанів-
на або ж Тетяна Іванівна, в якої беремо мо-
локо. А сусід дядя Вітя – особлива тема. Про 
нього писати – не переписати. Він займався 
йогою, такий мужчина... Іноді думаєш: «За-
раз напишу про когось». Сідаєш – і раптом 

розумієш, що не можеш передати інтонацію, 
якісь тонкощі, мову.

Ірина: – За ці три роки відкрили тіль-
ки верхівку айсберга, побачивши її сві-
жим міським поглядом. Ще не настільки 
глибоко зрозуміли цих людей, щоб мати 
сміливість про це писати. Хоча тут стіль-
ки дивовижних людей, що треба просто 
відкривати вуха і слухати. Є фотограф. Він 
усюди! Зі своїм «Зенітом» – в епіцентрі всіх 
сільських подій. Уже з нього можна писати 
замальовки, тому що це – дійсно персонаж. 
Був час, коли я брала відеокамеру і знімала 
різні світанки. Виходиш на це поле й розу-
мієш, що вловив це сонце, а разом з тим і 
пастухів, які мене не бачили, їхню диво-
вижну бадьорість. Її можна було б і не по-
бачити, якби вони зауважили, що за ними 
спостерігають. І все таке справжнє, таке 
живе, соковите. Але писати про це я ще 

не готова, бо це буде занадто поверхнево.
– Якось змінилося життя в селі з появою 

там письменників?
Артем: – Дівчатка, котрі мешкали тут, 

поїхали якось навчатися до політехнічно-
го інституту в Ніжин. Там довідалися, що 
письменник Артем Чех живе в їхньому селі. 
Влаштували творчу зустріч з нами в селі, що 
для мене було дивно. Після цього в них на 
все це відкрилося третє око й вони виріши-
ли відкрити літературний клуб.

Ірина: – Бути в селі зовсім непомітними 
не виходить. Мій дід, який тут жив, був ві-
домою постаттю, його навіть поховали в 
центрі села. Він був першокласним лікарем, 
хірургом, робив надскладні операції. Навіть 
живемо на вулиці імені мого діда. Тож усі 
знають, хто я, і ми часто потрапляємо у фо-
кус уваги. Не хотілося анонсувати свою при-
четність до літератури, але це ж не сховаєш.

_____________________________________________________________________________________________________________________________ анна РодіЧкіна. 

g Цікавий ракурс
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g Письма павшего солдата

володимир БуХТіЯров (тел.: 097-2801876).

Из него, последнего для  
Иосифа Китайгоры, санита-
ры вынесли на носилках. Вра-
чи жизнь сохранили, однако 
пришлось ампутировать ногу. 
Мать плакала, дети младшие 
бросились к инвалиду. И все 
радовались возвращению род-
ного человека, старшего в роду 
и кормильца. Отвоевался хо-
зяин, стал хозяйство ладить. 
Младшие подсобляли. Про-

ясняться стало и с бюджетом 
семейным. Кое-какой урожай с 
огорода собрали впервые за два 
года только для себя, а не для 
немецких постояльцев из фу-
ражиров и тыловиков. И мать 
стала реже тяжело вздыхать и 
плакать по ночам. Как вдруг… 
У калитки, наспех сбитой еще 
сильными руками старшего 

из Китайгор, остановился по-
чтальон. Изо дня в день ждали 
письма от старшего сына Ни-
колая, летчика. Письмо оказа-
лось из части, где он воевал. 
Раскрыли, обомлели. Писали 
однополчане Николая. Храбре-
цом называли. Кратко описали, 
как погиб в воздушном бою. И 
заголосила мать, вся улочка 
сбежалась. Самые младшие жа-
лись к ней. Побледнел изранен-
ный отец. 

Вот тогда средний сын Кон-
стантин принял решение идти 
на фронт и отомстить прокля-
тым фашистам за отцовские 
раны и смерть брата. Собрал 
вокруг себя ватагу одноклас-
сников и прочих соседских 
ребят, и вместе пошли в воен-
комат. Так и отправились ду-

шить немецкий «новый поря-
док». Перед уходом на фронт 
Константин посадил в своем 
палисаднике куст сирени. Как 
память о себе. Сирень и до сих 
пор цветет. Одни ростки от-
мирают, другие появляются. В 
ней душа усопшего, того, кто 
пал на поле брани. За Родину. 
Сын мечтал домой вернуться с 
Победой, рассадить сирень по 
всей улице. Она будет перели-
ваться с цветом вишни. Пол-
тавщина богата на такие сады. 
Жизнь – вечна.

Почти всех новобранцев за-
числили в десант. Константин 
Китайгора стал гвардии кра-
сноармейцем 10-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии. 
Десантники освобождали Ми-
шурин Рог. Там дивизия успеш-
но форсировала Днепр, заво-
евала и удержала плацдарм. 
Впереди лежали сожженные 
Пятихатки и Желтые Воды. 
Они стояли на пути армии к 
Кривому Рогу. А вот и реши-
тельный бросок соединения 
генерала Иванова к Веселым 
Тернам. Перед этим Констан-
тин отправил домой свое пер-
вое письмо: 

«Дорогие папа и мама!
На передовой еще не был, но 

нахожусь очень близко. Стоит 
непогода: часто идут дожди, 
дует холодный ветер. Но что 
поделаешь. Нужно освобождать 
родную землю. Рядом со мной 
служат Николай Британь, Сер-
гей Долина, Александр Кутака. 
Все мы готовы перенести любые 
трудности и даже отдать свою 
жизнь. Костя. 9 ноября 1943 
года».

Тяжелые бои у кургана Моги-
ла-Баба под Тернами продолжа-
лись несколько дней. Господст-
вующая высота переходила из 
рук в руки несколько раз. Здесь 
и отличился житель Новых Сан-
жар Константин Китайгора. Из-
под Кривого Рога послал он еще 
одно письмо:

«Дорогие папа и мама! За учас-
тие в бою меня представили к 
награде, которую я еще не полу-
чил. Папа и мама! Мне скоро бу-
дет 20 лет. Жаль, что я не смогу 
отметить этот юбилей вместе 
с вами. Через три часа мы все 
идем в бой. Спешу написать не-
сколько слов. Как хочется жить. 
Привет всем вам. Костя. 13 де-
кабря 1943 г.»

Он погиб через сутки после 
этого. Его друг и земляк Сергей 
Долина писал домой: «Костя по-
гиб в бою смертью героя. Награ-
жден орденом Красной Звезды. В 
последний раз я его видел 13 де-
кабря. Я отомщу фашистам за 
него, отомщу за нашу истерзан-
ную землю. Погибну я, но все рав-
но не быть им на нашей земле. 
Мы скоро победим… Сергей До-
лина. 16 декабря 1943 г.»

Страшную весть о гибе-
ли сына принесли Евдокии и  
Иосифу Китайгорам их сосе-
ди, родные Сергея Долины. Все 
односельчане Кости вернулись 
домой. А его прах покоится под 
мемориалом в Веселых Тернах. 

Тот куст сирени до сих пор 
напоминает родным о нем.

Кустик именной сирени

А ЗАВТРА – СОЛДАТ
Завтра аркадія Гробмана спеціальний 
ешелон помчить до місця його війсь-
кової присяги на вірність Батьківщині. 
а сьогодні рідні готують його в далеку 
дорогу. 

Новобранця під руки тримають сестра Альбіна 
та однокласниця Любов. Саме вони будуть писати 
йому листи, які так необхідні служивому. Аркадій 
дитинство і шкільні роки провів у селищі рудника 
ім. Кагановича. Відомо, що після армії закінчив фа-
культет журналістики Харківського держуніверси-
тету. Все життя працював за фахом, діяв за прин-
ципом «троє діб крокувати заради кількох рядків у 
газеті». А може, й у журналі.

Публікується вперше.

отец вернулся с фронта без ноги. он ушел на войну в 
самом ее начале. Почти два года семья ничего не зна-
ла, не ведала о нем. Село на Полтавщине оказалось 
в оккупации. Только осенью 1943 года  пришла от 
старшего из рода Китайгор первая весточка. новые 
Санжары только что освободили от гитлеровцев. 
отец тогда писал: «Два года бил фашистов на разных 
фронтах. Ходил в атаку, пробирался в тыл противни-
ка. Получил за это несколько наград. а теперь нахо-
жусь в госпитале. Скоро снова в бой».

ФУТБОЛ 40-х
У дворах виростали 
майстри

Ці хлопці вже дорослими побачили, що 
таке справжній футбольний м’яч. У свої 
юні роки вони «ганяли» зовсім не шкіря-
ного м’яча, а того, який самі шили з різно-
го ганчір’я. У 1946 році країна ще не мала 
можливості кожного любителя футболу 
забезпечити фабричним виробом. Що там 
кожного, цілі аматорські команди грали 
саморобним м’ячем. Ось як ці хлопці, які 
грають у футбол на пустирі, що поблизу 
корпусів гірничорудного інституту. Наш 
земляк, легендарний воротар московських 
«спартачів» Володимир Маслаченко саме 
такі м’ячі відбивав у своїх перших дворо-
вих баталіях. Публікується вперше.

Професор з Кривбасу
на фото – 1952 рік. Трійко студентів Криворізь-
кого гірничорудного технікуму  відпочивали 
на березі інгульця в парку ім. Газети «Правда». 

НДИРСЬКА ЮНІСТЬ
НАШ ДАЛЕКОСХІДНИ

ПРОВОДИ

ПОВЕРНЕННЯ ІМЕНІ

Тепер на цьому місці 
височить один із симво-
лів Кривого Рогу – човно-
ва станція. Нею своє ім’я 
уславив архітектор Василь 
Суманєєв. Кажуть, саме ці 
хлопці брали участь у це-
ремонії відкриття пам’ятки 
міської архітектури. У цен-
трі – Ігор Петко, ліворуч 
– Володимир Вакуленко 
(хранитель цієї фотогра-
фії), праворуч – Микола 
Чорний. У далекому 1952-му  
вони – однокашники по 
відділенню гірничої елек-
тромеханіки. Уже бага-
то років Петка інакше як 
Ігор Валентинович не на-
зивають. З великої поваги. 
Він – професор Київсько-

го інституту легкої про-
мисловості, доктор тех-
нічних наук, винахідник, 
автор численних наукових 
праць. Микола Юхимо-
вич очолював свого часу 
колектив професійно-тех-
нічного училища, а в ін-
ституті «Кривбаспроект»  
Володимира Васильовича 
пам’ятають як провідного 
спеціаліста з проектування 
шахт Кривбасу і не тільки. 
Ось яку інформацію пере-
дав нам цей любительський 
знімок 60-річної давнини. 

Фото володіють своєю 
особливою «мовою», про-
сто її треба навчитися чи-
тати. 

Публікується вперше.
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№ п/п Назва осередку політичної партії Дата Реєстраційний Місце перебування ПІБ  
  реєстрації № свідоцтва  керівника
  на 1 серпня про реєстрацію     
  2012 року  
1 Криворізька міська організація Соціалістичної партії України 09.12.1992 № 052/155/342 м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 30в, оф.1 Деревянко В.В.
2 Криворізька міська організація Народного Руху України 13.10.1993 № 070/ 179/18 м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 6 Федаш Є.
3 Криворізька міська організація Української республіканської партії «Собор» 10.11.1993 № 047/110/476-р м. Кривий Ріг, вул. Кремлівська, 25/123 Мельников О.В.
4 Криворізька міська організація Комуністичної партії України 28.12.1993 № 060/163/552 м. Кривий Ріг, вул. ХХ Партз’їзду, 37/38 Тенетко Г.М.
5 Криворізька міська організація Конгресу Українських Націоналістів 09.03.1994 № 061/164/75 м. Кривий Ріг, вул. Гімалайська, 34 Мельник О.С.
6 Криворізька міська організація Християнсько-демократичної  партії  України 05.12.1994 № 064/167/545 м. Кривий Ріг, вул. К. Маркса, 40 Дунаєвський В.А.
7 Криворізька міська організація Ліберальної  партії України 13.09.1995 № 053/156/419 м. Кривий Ріг, мкрн. Сонячний, 49/208 Жарких Д.А.
8 Криворізька міська організація Народно-Демократичної партії (НДП) 11.12.1996 № 055/158/546 м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 34 Бугрименко М. Г.
9 Криворізька міська організація політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Громада» 12.11.1997 № 054/157/180 м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 22/60 Безрук А.В.
10 Криворізька міська організація Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) 14.01.1998 № 050/153/4/3 м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 6 Нєженцев С.В.
11 Криворізька міська організація Демократичної партії України 10.02.1999 № 051/154/40/4 м. Кривий Ріг, вул. Перовської, 7/1 Характеров О.Г.
12 Криворізька міська організація Партії Зелених України  14.07.1999 № 057/160/225 м. Кривий Ріг, вул. Косигіна, 17/62 Ляшенко А.М.
13 Криворізька міська організація Партії захисту пенсіонерів України 08.09.1999 № 065/170/376 м. Кривий Ріг, вул. І.Сірка, 1а Леміш В.Д.
14 Криворізька міська організація політичної партії Ліберальна Україна 13.10.1999 № 059/162/443 м. Кривий Ріг,  мкрн. 7-й Зарічний, 9а Іваницький Е.А.
15 Криворізька міська організація партії «Демократичний Союз» 25.01.2000 № 058/161/78 м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 69б Трайдук М.Ф.
16 Криворізька міська організація партії «Солідарність жінок України» 12.04.2000 № 066/171/274 м. Кривий Ріг, вул. Котляревського, 7/93 Юденко Л.М.
17 Криворізька міська організація Селянської партії України 14.06.2000 № 062/165/386 м. Кривий Ріг, вул. Якіра, 34 Варава А.І.
18 Криворізька міська організація Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 13.09.2000 № 056/159/661 м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, 1 Вернигор В.П.
19 Криворізька міська організація Української Народної Партії 13.09.2000 № 063/166/288 м. Кривий Ріг, вул. Олейникова, 7/61 Лех В.Ф.
20 Криворізька міська організація Партії регіонів 13.09.2000 № 069/ 174/660 м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 19 Павлов К.Ю.
21 Криворізька міська організація Слов’янської партії  № 067/172/289 м. Кривий Ріг Волков В.А.
22 Криворізька міська організація Партії промисловців і підприємців України 11.04.2001 № 068/173/321 м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 26а Біла І.Г.
23 Криворізька міська організація політичної партії «Яблуко» 10.07.2001 № 026/5 м. Кривий Ріг, вул. Качалова, 42 Мостовий О.В.
24 Криворізька міська організація партії «Реформи і порядок» 16.07.2001 № 027/8 м. Кривий Ріг, вул. Лісового, 44/41 Кондратенко М.В.
25 Криворізька міська організація Народний Рух України за Єдність 20.07.2001 № 028/10 м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 43/1, кв.49 Онисько В.І.
26 Криворізька міська організація партії захисників Вітчизни 30.07.2001 № 029/16 м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса,49 Логвиненко Л.І.
27 Криворізька міська організація «Жінки за майбутнє» Всеукраїнське політичне об’єднання 01.08.2001 № 030/18 м. Кривий Ріг, вул. Горького, 8 Русакова Р.Д.
28 Криворізька міська організація комуністичної партії робітників і селян 17.08.2001 № 031/25 м. Кривий Ріг, мкрн. Ювілейний, 15/45 Білецька Л.П.
29 Криворізька міська організація партії «Справедливість» 17.08.2001 № 032/27 м. Кривий Ріг, вул. XXII Партз‘їзду, 6/47 Іванченко І.І.
30 Криворізька міська організація партії Національно-економічного розвитку України 07.09.2001 № 033/29 м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 13/6 Кучиць Д.Є.
31 Криворізька міська організація партії «Прагматичний вибір» 13.09.2001 № 034/33 м. Кривий Ріг, вул. Металургів, 36а/18 Ранкевич О.І.
32 Криворізька міська організація політичної партії «Вітчизна» 14.09.2001 № 035/34 м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 14 Корник Д.О.
33 Криворізька міська організація Партії «Руський блок» 02.10.2001 № 036/43 м. Кривий Ріг, вул. Кавказька, 46 Єжов В.І.
34 Криворізька міська партійна організація Всеукраїнської партії «Нова сила» 16.10.2001 № 037/49 м. Кривий Ріг, вул. А.Головка, 7/90 Дубрівний Л.Н.
35 Криворізька міська організація Української соціал-демократичної партії 25.10.2001 № 038/56 м. Кривий Ріг, вул. Десантна, 7/100 Романенко Ю.В.
36 Криворізька міська організація партії «Русько-Український Союз» (Русь) 21.11.2001 № 039/69 м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 152а Тодінг В.В.
37 Криворізька міська організація Української морської партії 25.01.2002 № 042/93 м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 43 Беліков А.А.
38 Криворізька міська організація Християнсько-ліберальної партії України (ХЛПУ) 01.02.2002 № 043/96 м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 18/100 Брайко С.В.
39 Криворізька міська організація Комуністичної партії (оновленої) 05.03.2002 № 044/101 м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, 64/9 Індуцький О.П.
40 Криворізька міська організація Соціал-демократичної партії України 28.03.2002 № 045/103 м. Кривий Ріг, вул. 50 років Жовтня, 3 Пономарьова Л. М.
41 Криворізька міська організація партії «Нова генерація України» 07.05.2002 № 046/105 м. Кривий Ріг, вул. Свєтлова, 3/44 Бовдуй  Д.В.
42 Криворізька міська організація партії «Солідарність» 27.11. 2002 № 049/114 м. Кривий Ріг, вул Шарохіна, 25 Щербіна В.С.
43 Криворізька міська організація Партії Пенсіонерів України 26.02.2003 № 071/ 187 м. Кривий Ріг, вул. Тимірязєва, 28/4 Красікова Л.Б.
44 Криворізька міська організація партії «Союз» 28.02.2003 № 072/191 м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука,14/205 Овчаренко В. М.
45 Криворізька міська організація партії Християнсько-Демократичний  Союз 17.03.2003 № 073/198 м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, 4 Гальчанська М.Л.
46 Криворізька міська організація політичної партії «Молода Україна» 18.03.2003 № 074/200 м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 6/20 Сушкова Л.С.
47 Криворізька міська організація партії «Національно-демократичне об’єднання «Україна» 19.03.2003 № 075/202 м. Кривий Ріг, вул. Груні Романової, 20/6 Антохін В.В.
48 Криворізька міська організація Молодіжної партії України 21.03.2003 № 076/204 м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 48а/41 Рябець В.І.
49 Криворізька міська організація політичної партії «Нова політика» 31.03.2003 № 077/209 м. Кривий Ріг, мкрн. Гірницький , 35/124 Мязін С.Є.
50 Криворізька міська організація політичної партії «Трудова Україна» 03.06.2003 № 078/222 м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 36/38 Миронов О.О.
51 Криворізька міська організація партії реабілітації народу України 11.08.2003 № 079/226 м. Кривий Ріг, вул. Головка, 2/78 Чуйкова С.В.
52 Криворізька міська організація Всеукраїнської партії духовності і патріотизму 14.10.2003 № 080/231 м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 20/49 Логунов В.І.
53 Криворізька міська організація Політичної партії «За Україну!» 10.11.2003 № 081/231 м. Кривий Ріг, вул. Кемерівська, 7 Дектярьов М.В.
54 Криворізька міська організація політичної партії України «РУСЬ ЄДИНА» 19.12.2003 № 082/281 м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 40/287 Таланкін Г.М.
55 Криворізька міська організація Всеукраїнської партії Народної Довіри 13.02.2004 № 083/285 м. Кривий Ріг, вул. Коротченка,20/48 Жарікова Л.С.
56 Криворізька міська організація Єдиного Центру 25.02.2004 № 084/287 м. Кривий Ріг, вул. Балакіна, 26а Біла І.Г.
57 Криворізька міська організація партії «ВІДРОДЖЕННЯ» 06.07.2004 № 085/290 м. Кривий Ріг, вул. Кириленка, 25 Портний І.М.
58 Криворізька міська організація партії «Єдина Україна» 06.01.2005 № 086/302 м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 14а/ 305 Босняк М. Г.
59 Криворізька міська організація політичної партії малого  і середнього бізнесу України 21.01.2005 № 087/303 м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, 32/113 Куксенко В.А.
60 Криворізька міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» 02.02.2005 № 088/304 м. Кривий Ріг, вул. Ухтомського, 13/20 Настусенко Ю.М.
61 Криворізька міська організація Народної партії 23.02. 2005 № 089 м. Кривий Ріг, вул. Чкалова, 29 Орлов В.В.
62 Криворізька міська організація політичної партії «Третя сила» (ПТС) 24.05.2005 № 160 м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 21/51 Коломоєць О.І.
63 Криворізька міська організація Народної Екологічної партії 25.05.2005 № 161 м. Кривий Ріг, вул. Ціолковського, 17/7 Семенюк Ф. В.
64 Криворізька міська організація Української національної асамблеї 31.05.2005 № 162 м. Кривий Ріг, вул. О.Брозовського, 77/25 Новосьолов Д.О.
65 Криворізька міська організація «КМКС» Партія угорців України 16.06.2005 № 175 м. Кривий Ріг, Військове містечко 35, буд. 33 кв. 63 Артеменко В. О.
66 Криворізька міська організація Партії «Громадська солідарність» 17.06.2005 № 176 м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 9 Скворцов Ю.І.
67 Криворізька міська організація Політичної партії «Совість України» 24.06.2005 № 177 м. Кривий Ріг, пр. Миру, 28/544 Савченко В.Г.
68 Криворізька міська організація Партії розбудови, правозахисту недержавних організацій України - «Партія правозахисту» 24.06.2005 № 178 м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, буд. 93/170 Гаєвський В.Д.
69 Криворізька міська організація Республіканської партії України  05.07.2005 № 193 м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, 11а Щербанюк О.С.
70 Криворізька міська організація Української Консервативної партії 29.07.2005 № 221 м. Кривий Ріг, вул. Урицького, 26а Ільков В.І.
71 Криворізька міська організація політичної партії «Нова демократія» 04.08.2005 № 225 м. Кривий Ріг, вул. Житомирська, 19/2 Волова Л.О.
72 Криворізька міська організація Української партії «Зелена планета» 10.08.2005 № 233 м. Кривий Ріг, вул. Коротченка,  7/70 Рябчун А.В.
73 Криворізька міська партійна організація Української партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю 16.08.2005 № 234 м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, буд. 21 Іванов В.Г.
74 Криворізька міська організація політичної партії «Наша Україна» 12.09.2005 № 239 м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 10 Подкопаєв М.П.
75 Криворізька міська організація Всеукраїнської партії трудящих 30.09. 2005 № 259 м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 15/93 Кіптіла Л.М.
76 Криворізька міська організація Політичної партії «Справедлива Україна» 03.10. 2005 № 260 м. Кривий Ріг, вул. Павленка,11/15 Карвацький О.В.
77 Криворізька міська організація Громадянської партії «ПОРА» 19.10.2005 № 273 м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, 5/25 Славута М.П.
78 Криворізька міська партійна організація Зеленої екологічної партії України «Райдуга» 03.11.2005 № 277 м. Кривий Ріг, вул. Ньютона, 4/2 Пихтін О.В.
79 Криворізька міська організація Української селянської демократичної партії 25.11.2005 № 284 м. Кривий Ріг, пров. Центральний, 6а Горбенко В.С.
80 Криворізька міська організація політичної партії «Народна Самооборона» 25.11.2005 № 286 м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду, 6/48 Іванченко В.В.
81 Криворізька міська організація Партії державного нейтралітету України 28.11.2005 № 290 м. Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, 99/13 Желуденко О.Л.
82 Криворізька міська організація політичної партії України «РУСЬ ЄДИНА» 21.12.2005 № 310 м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219 Кирилов В.С.
83 Криворізька міська організація партії «Віче» 21.12.2005 № 313 м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 41/42 Прядко Є.В.
84 Криворізька міська організація Української політичної партії «Християнський рух» 05.01.2006 № 315 м. Кривий Ріг, вул. 23 Лютого, 144/113 Ситнік В.М.
85 Криворізька міська організація політичної партії «Партія екологічного порятунку «ЕКО +25%» 23.01.2006 № 322 м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 10/39 Оксамитний О.Ф.
86 Криворізька міська організація Всеукраїнської Чорнобильської народної партії «За добробут та соціальний захист народу» 01.02.2006 № 324 м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 3 Богданов О.П.
87 Криворізька міська організація Аграрної партії України 18.05.2007 № 342 м. Кривий Ріг, пр. К. Маркса, 49, офіс 228 Ільченко В.Ф.
88 Криворізька міська організація Політичної Партії «ЄВРОТУРБОТА» 25.09.2007 № 346 м. Кривий Ріг, вул. Корнійчука, 9/31 Шумовський М.Ю.
89 Криворізька міська організація Української партії 20.02.2008 № 347 м. Кривий Ріг, вул. Іллічівська, 74/368 Сингаївський В.П.
90 Криворізька міська партійна організація політичної партії «Народно-трудовий союз України» 27.05.2008 № 348 м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219/29 Андріяшина С.М.
91 Криворізька міська організація політичної партії «Союз Лівих Сил»  у Дніпропетровській області 17.06.2008 № 349 м. Кривий Ріг, вул. Кропивницького, 21/46 Цигиця С.П.
92 Криворізька міська організація Політичної партії «Європейська партія України» 23.03.2009 № 357 м. Кривий Ріг, вул. Димитрова, 17/17 Висоцький С.В.
93 Криворізька міська організація політичної партії «Народна воля» 05.05.2009 № 361 м. Кривий Ріг, вул. Рубльова, 13/1 Подкопаєв Е.А.
94 Криворізька міська партійна організація Прогресивної соціалістичної партії України 15.07.2009 №362 м. Кривий Ріг, вул. Леніна, 24/73 Бережний М.В.
95 Криворізька міська партійна організація Прогресивно-Демократичної Партії України 29.10.2009 № 363 м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, 46/89 Песикін А.Л.
96 Криворізька міська партійна  організація Політичної партії «САМОВРЯДНА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА» 29.10.2009 № 364 м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 12/4 Авраменко А.П.
97 Криворізька міська організація Політичної партії «Авангард» 18.12.2009 № 371 м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 98/13 Сердюк О.М.
98 Криворізька міська організація Політичної партії «Партія захисту прав людини» 15.01.2010 № 372 м. Кривий Ріг, вул. Перлинна, 50/46 Дектярьова К.І.
99 Криворізька міська організація Політичної партія «Фронт Змін» у Дніпропетровській області 02.02.2010 № 373 м. Кривий Ріг, вул. Черняховського, 29/26 Жаботинський А.В.
100 Криворізька міська організація Партії «Громадська сила» Дніпропетровської області 15.02.2010 № 385 м. Кривий Ріг, пр. 200-річчя Кривого Рогу, 3/51 Синєгубовський В.С.
101 Криворізька міська організація Політичної партії «Партія сильної влади»  18.02.2010 № 386 м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219/29 Левченко О.М.
102 Криворізька міська організація Політичної партії «Право і справедливість»  22.02.2010 № 387 м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, 219/29 Алексеюк О.В.
103 Криворізька міська організація Політичної партії «Українська платформа»  10.03.2010 № 388 м. Кривий Ріг, вул. Книжна, 2/88 Махневич В.К.
104 Криворізька міська організація політичної партії «Європейська платформа» у Дніпропетровській області 20.04.2010 № 389 м. Кривий Ріг,  вул. Каховська, 23 Галат М.О.
105 Криворізька міська організація партії «Народна влада» 17.06.2010 № 390 м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 98/3 Балабат Л.М.
106 Криворізька міська партійна організація Політичної партії  «УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО» 21.09.2010 № 398 м. Кривий Ріг, вул. Будьонного, 11/43 Клементьєва О.В.
107 Криворізька міська організація політичної партії «Зелені» 23.09.2010 № 399 м. Кривий Ріг, пр. Перемоги, 47/17 Харкевич О.В.
108 Криворізька міська у Дніпропетровській області партійна організація політичної партії «Козацька Українська Партія» 23.09.2010 № 400 м. Кривий Ріг, вул. Отто Брозовського, 48 Савченко В.І.
109 Криворізька міська у Дніпропетровській області організація Політичної партії «УДАР (Український Демократичний        
 Альянс за Реформи) Віталія Кличка»  22.12.2010 № 401 м. Кривий Ріг, вул. XXII Партз‘їзду, 8/97 Антіпов І.В.
110 Криворізька міська партійна організація Політичної партії «Правда» 17.03.2011 № 411 м. Кривий Ріг, вул. Томського, 31/5 Зимній І.О.
111 Криворізька міська організація Політичної партії «Аграрно-Промисловий Союз» у Дніпропетровській області 25.03.2011 № 412 м. Кривий Ріг, вул. ХХІІ Партз’їзду,22/24 Гневишева М.А.
112 Міська партійна організація Мерітократичної партії України у місті Кривому Розі Дніпропетровської області 27.09.2011 № 425 м. Кривий Ріг, вул. Миколаївське шосе, буд.11, кв. 5 Кузьменко В.М.
113 Криворізька міська організація політичної партії «Громадянська позиція» 19.04.2012 № 433 м. Кривий Ріг,  вул. Мелешкіна, 33/14 Вільчинський С.В.

Публічна інформація

Міські осередки політичних партій, зареєстровані Криворізьким 
міським управлінням юстиції станом на 2 серпня 2012 року
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g Птахи та здоров’я 

Пернатий антидепресант
Психологи запевняють, що найкращими 
антидепресантами є наші пернаті друзі, 
адже папуги вміють не тільки реагувати на 
настрій своїх господарів, але й миттєво змі-
нювати його. уявіть: ви повертаєтеся до-
дому не в гуморі, а маленька друзяка вмо-
щується у вас на голові і запитує: «Щось 
не так?» Зворушені небайдужістю пташки 
– починаєте ділитися проблемами.

Варто зазначити, що 
папуги за своїми розумо-
вими здібностями не по-
ступаються таким висо-
корозвиненим представ-
никам тваринного світу, 
як шимпанзе та дельфі-
ни. Вчені дійшли висно-
вку, що пернаті цього 
виду можуть пам’ятати 
назви п’ятдесяти пред-
метів, знати чимало ко-
льорів та рахувати до де-
сяти. Фахівці стверджу-
ють, що папуги здатні 
засвоювати такі складні 
інтелектуальні концеп-
ції, які не зможе осягну-
ти навіть дитина у віці до 
п’яти років.

Проте навчання пер-
натого – доволі склад-
ний процес. Для того, 
щоб птах вивчив люд-
ську мову, потрібно по-

селити його в окрему 
кімнату, куди не долі-
татимуть крики інших 
«пернатих родичів». Та-
кож важливо поступо-
во привчати папугу до 
людського товариства: 
спершу – їсти з рук, ви-
лазити на палець, потім 
– виймати з клітки і но-
сити по кімнаті, повто-
рюючи вголос кличку. І 
через два–чотири міся-
ці папуга обов’язково за-
говорить. Таке навчання 
піде на користь не тільки 
пташці, але і принесе чи-
мало задоволення його 
власнику.

Отже, якщо ви все ж 
таки вирішили завести 
папугу, – скористайтеся 
нашими порадами з до-
гляду за цією незвичай-
ною пташкою.

1 Вашому улюблен-
цю потрібна про-

стора клітка. Чим біль-
шою вона буде, тим кра-
ще.

2 Папуга дуже рух-
ливий вдень, тому 

має право на повно-
цінний відпочинок! 
Пам’ ятайте: клітку не 
можна ставити поряд з 
нагрівальними прилада-
ми, телевізором чи під 
прямими сонячними 
про  менями. Клітка по-
винна мати стале місце.

3 В клітку постав-
те посуд з водою 

для пиття та кормом. А 
ванночка для купання 
чи іграшка додадуть до-
машнього затишку!

4 Щоранку змінюй-
те воду і корм. До 

корму добре додавати 
свіжу зелень або шма-
точок яблука чи груші. 
Не залишайте птаха го-
лодним! Щоб папуга міг 
точити свій дзьоб, зали-
шайте у клітці «точиль-
ний камінь».

5 Кожен день ви-
пускайте птаха на 

прогулянку. Але перед 

цим перевірте, чи добре 
зачинені вікна і двері, чи 
вимкнуті газові та елек-
тричні прилади.

6 Повітря у примі-
щенні, де оселив-

ся ваш улюбленець, слід 
підтримувати вологим.

7 Якщо хочете, щоб 
папуга почувався 

задоволеним, один раз 
на тиждень залишайте у 
клітці гілочку (найкраще 
вербову). Пташка сидить 
на ній з більшим задово-
ленням, ніж на простій 
перекладені. Та й нерів-

на поверхня гілки тренує 
пташині лапки. Це змо-
же вберегти її від деяких 
хвороб.

8 Папуг слід году-
вати несолоною 

їжею, дорослих частува-
ти крейдою, гілками де-
рев.

9 Кожен вид папуг 
має свої смаки: 

для хвилястих папужок 
70% раціону має склада-
ти просо, а більші за роз-
мірами і чепурніші папу-
ги-корелли дуже полюб-
ляють овес.

g а ви знали?
Чи змінюють 
нас чотирилапі 
та пернаті 
улюбленці 
Знавці стверджують, що 
домашній улюбленець 
може змінити долю госпо-
даря. і це зовсім не дивно. 
Коти не тіль-

ки добре заспоко-
юють. Виявляєть-
ся, що чоловіків, 
котрі мають вдо-
ма котів та кішок, 
таких собі котома-
нів, визнають як віртуозів-коханців і 
галантних кавалерів. Втім, варто вра-
хувати, що любителі кішок не проти 
погуляти на стороні. 

 До речі, більшість чоловіків, які 
мають намір одружитися, воліють, 
аби їхня обраниця мала вдома кішку. 
Адже чоловіки асоціюють кішку з ніж-
ністю, лагідністю, граціозністю, загад-
ковістю, домашнім затишком.

Зміни у характері з появою у 
домі кішки: почнете більше зверта-
ти уваги на своє життя, а не на оточую-
чих. Зникнуть різкі перепади настрою. 
З'явиться м'якість і терпимість до ото-
чуючих. Рішення стануть більш вива-
женими, а не побудованими на емо-
ційних вибухах. Привернете більше 
уваги осіб протилежної статі.
Собака, од-

нозначно, – вір-
ний друг, який до 
того ж залюбки 
допоможе саміт-
никам налагодити 
контакт із оточуючим світом.

Між іншим, великих собак заво-
дять ті, хто невдоволений своїм со-
ціальним статусом. І навпаки: ті, хто 
досягнув неабиякого успіху в житті, 
воліють мати зовсім крихітних соба-
чок. Нерідко у Голлівуді можна зустрі-
ти мегазірок із пекінесом під пахвою, 
а зовсім не з догом чи сенбернаром.

Зміни у характері з появою у 
домі собаки: допоможе набути якос-
тей лідера, не чекати на успіх. Ви ста-
нете більш комунікабельними. Зник-
не комплекс меншовартості. 

 Р о м а н т и к и 
і лірики трима-
ють вдома пташок. 
Вони найбільше 
підходять витонче-
ним натурам. Серед 
власників пернатих 
практично немає 

людей із проблемами зайвої ваги.
Зміни у характері з появою у домі 

пташок: підвищується працездатність 
і бажання творити. Головне – людина 
вчиться працювати за режимом.

Утримання акваріуму у порядку 
– справа нелегка і доволі копітка. Але 
кажуть, що рибки дарують дому бла-
гополуччя і достаток.

Зміни у характері з появою у 
домі рибок: підвищується інтелект. 
Людина навчається уникати життєвих 
помилок. Сім'я стає головним у житті.
Хом'яки най-

краще підходять ін-
фантильним людям, 
таким, які не хочуть 
виростати. Власники 
маленьких тварин 
доволі невпевнені у 
собі люди, але добрі. Втім, хом'ячок доз-
воляє підвищити власну самооцінку.

Живий куточок

За матеріалами інтернет-видань.

Усе про кроликів
Кроликів розводять у багатьох країнах як 
домашніх вихованців. вони спокійно живуть 
вдома, дозволяють з собою гратися, хоча дуже 
полохливі.

Кролики менш алергенні, ніж 
кішки, собаки, морські свинки, 
мишки і щурі. Та все ж у деяких 
людей може виникнути алергія 
на кролячу шерсть або випорож-
нення.

Кролик – гризун. Він може 
гризти меблі і дроти. Тому краще 
помістити кролика у великій кліт-
ці розміром мінімум 0,5 на 0,7 м. 
Але якщо прибрати дроти і не жа-
літи меблі, кролик прекрасно жи-

тиме і у відкритому просторі. Тим 
більше, що його можна привчити 
ходити в туалет в одне місце, як і 
кішку.

Годувати кролика можна капус-
тою, яблуками, огірками, морк-
вою. Дуже важлива для кролика 
вода, вона має бути в постійному 
доступі.

Кролика можна купати, але при 
цьому треба обов’язково берегти 
його вушка, не допускаючи попа-

дання в них води, оскільки кро-
лики дуже схильні до отитів. Ви-
хованця треба регулярно вичісу-
вати.

Домашні кішки  
на службі
Кішки краще, ніж соба-

ки, розрізняють запахи. Завдя-
ки цьому в британській армії 
в першу світову війну навіть 
створили особливий «котячий 
корпус»: його представники мо-
гли в потрібний момент і в най-
коротший термін виявити поя-
ву в повітрі отруйних газів. Та-
кож для того, щоб вчасно ви-
значити витік газу з відповід-
них приладів, кішок тримали і 
на підводних човнах.
Більш того, кішки прояви-

ли свої рятівні якості і в іншо-
му. У Малайзії, наприклад, од-
ного разу з’явилися в небі уні-
кальні ескадрильї крихітних лі-
тачків, які з часом скинули на 
землю маленьких парашутис-
тів: це був справжній десант з 
кішок, які були покликані спра-
витися із загрозою мишей, що 
розплодилися в неймовірних 
кількостях. Ні пастки, ні отру-
ти до цього моменту не дава-
ли бажаного ефекту, але кіш-
ки швидко і легко впоралися з 
цією проблемою.
Кішки працюють в штаті 

ряду поштових відділень у Лон-
доні. Вони офіційно отримують 
там «зарплату», яка, до того ж, 
регулярно підвищується з ура-
хуванням інфляції, і так три-
ває ось уже 130 років. Кішки на 
пошті займаються дуже важли-
вою роботою: вони охороняють 
посилки від проникнення гри-
зунів.

Що робити, якщо хворіє папуга?
При будь-яких помічених вами нездужаннях у ви-

хованця, не відкладаючи, звертайтеся до ветери-
нара. Без лікарського огляду не обійтися, оскільки 
деякі захворювання (такі, як туберкульоз і орні-
тоз) небезпечні не тільки для птахів, а й для лю-
дини. При підозрі на заразні хвороби потрібно зро-
бити аналізи, за результатами яких признача-
ється відповідне лікування. Якщо хворіє хвиляс-
тий папуга, то необхідно дотримуватися всіх 
рекомендацій ветеринарного лікаря. Суворе вико-
нання приписів – єдиний спосіб вилікувати вихо-
ванця, уникнувши потенційних ускладнень.

g турботливому господарю

Хазяйку – на море, кицю – в готель
Маленька домашня тваринка 

на час відпустки може пере-
творитися на велику пробле-

му. Куди подіти котика чи песи-
ка, якщо господарю потрібно 

відлучитися на кілька днів?
Найпростіший спосіб, 

до якого переважно вда-
ються власники домаш-
ніх тварин, – допомо-
га сусідів чи друзів. Тим, 
хто буде навідуватися до 
песика чи котика, поки 
Вас немає вдома, лиша-
ють ключі від помешкан-
ня, приблизне меню тва-
ринки і гроші на їжу. По-
щастить, якщо доглядач 
матиме час і бажання го-
тувати. Коли домашній 
улюбленець харчується 
сухими кормами, закупо-
вують необхідну кількість 
корму. Господареві тва-
ринки залишається споді-
ватися на порядність сусі-
да чи друга, на те, що вони 
попросту не забудуть про 

свої нові обов’язки.
На відміну від кота, соба-

ка потребує щоденних про-
гулянок. Зачинити пса у хаті 
на кілька днів – це вели-
чезний стрес для тварини. 
З іншого боку, не меншим 
стресом буде віддати соба-
ку до чужого помешкання.

Якщо Ви все ж виріши-
ли залишити свого пса 
вдома, можна скориста-
тися послугами людей, 
які вигулюють собак. Ко-
штувати одна прогулянка 
буде по-різному, залежно 
від особливостей твари-
ни. Якщо одному песику 
вистачає кілька хвилин на 
справляння потреб, то де-
які породисті потребують 
прогулянок щонайменше 

на півгодини. Окрім ви-
гулювання, можна також 
домовитися про годуван-
ня пса. Гроші на їжу да-
ються окремо.

Власники домашніх 
тварин нерідко змуше-
ні просто зачиняти свого 
чотирилапого друга вдо-
ма, залишивши йому до-
статньо корму. Цей варі-
ант – найгірший, переко-
нує лікар-ветеринар Ма-
рія Гриценко. «Коли со-
бака чи кішка зачинені 
в чотирьох стінах, вони 
переживають сильний 
стрес. Кішки, як правило, 
дичавіють. Тварини на-
кидаються на корм, на-
їдаються, а потім може 
виникнути закупорка ки-

шечнику. Інколи залише-
ні в хаті собаки так ту-
жать за господарем, що 
виють днями й ночами».

Найкращий вихід – від-
дати тварину на догляд 
спеціалісту. За кордоном 
працюють спеціальні го-
телі для тварин. У Німеч-
чині в собачих готелях є 
навіть кінотеатри та пля-
жі для псів. Собаки жи-
вуть кожна у своїй кімна-
ті і можуть гавкати досхо-
чу. Вже кілька років по-
спіль собачі готелі працю-
ють у Києві, Ужгороді та 
інших обласних центрах. 
Від’їжджаючи з міста, гос-
подар може залишити там 
свого домашнього улю-
бленця на будь-який час. 
Доглядають за тваринами 
у таких готелях, як прави-
ло, професійні кінологи чи 
ветеринари. Також готель-
ні послуги нерідко нада-
ються при ветклініках чи 
кінологічних осередках.
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Аж тут почулися звук 
під’їжджаючої автів-
ки, хлопання дверима й 
п’яненький жіночий сміх 
– такий звичний і такий 
відразливий цієї ночі. Не-
вдовзі Оксана стала не-
певно тикати ключами у 
двері, сподіваючись ти-
хенько пройти й нікого 
не зустріти такої пізньої 
години, але, зіткнувшись 
віч-на-віч зі скам’яніло-
зосередженим Вадимом у 
передпокої, ледь не зой-
кнула від несподіванки.

– Ти мене налякав! – на-
кинулась на чоловіка. – 
Чого тут стовбичиш, про-
йти не даєш? Не бачиш 
– жінка втомлена поверну-
лася з роботи!

І тут отримала чоловічо-
го ляпасу – не стільки бо-
лючого, скільки образли-
вого, голосного й пекучого 
по всій щоці, аж сльози 
бризнули з нафарбованих 
очей.

– Ти що, здурів!!! – за-
верещала мало не на весь 
куток. – Та я тебе зараз…

– Не горлай, Андрійка 
розбудиш, – стиха пере-
рвав її вереск Вадим. І, 
трохи збільшивши напру-
гу в голосі, додав: – Іди 
геть. Збирай швидко свої 
речі та йди.

– Куди? – від здивування 
мало не вклякла Оксана.

– Звідки прийшла, туди 
й повертайся. Мені бай-
дуже до того, – стомлено 
опустився Вадим на ослін-
чик для перевзування. – 
Мені з поліклініки теле-
фонували, щоб аналізи 
забрав.

– Які аналізи, що ти 
верзеш тут мені посеред 
ночі? – ніяк не могла зро-
зуміти Оксана Вадимових 
слів. Того самого Вадима, 
котрий ще вчора, ще нині 
вдень був гарний і слухня-
ний, який завжди прощав 
її «маленькі грішки», як 
вона про себе їх називала, 
та був ладен цілувати зем-
лю, по якій ходила своїми 
дійсно чудовими ніжками.

– З нашої поліклініки, 
звичайної, де ми остан-
нього разу проходили 
профогляд, пам’ятаєш? Чи 
з п’яної голівоньки все з 
мозку вилетіло геть?

– Ну проходили, ну то 
й що? Що ж тут такого 
страшного? – знову стала 
зриватися на крик Оксана.

– Я ще тоді в лаборато-
рії трохи затримався, щоб 
попрохати медсестричку 
за «щире спасибі» зробити 
поглиблене дослідження 

наших аналізів. Зробили, 
а нині попрохали зайти 
та ознайомитись. Зайшов, 
подивився, з лікарями по-
спілкувався. Ондечки на 
кухні лежать їхні висно-
вки, з підписами й печат-
ками.

– І що там? – ураз спо-
лотніла жінка. – Щось 
страшне?

– Ти хвора, дуже-ду-
же хвора, але тією хворо-
бою, що передаєть-
ся жінці зазвичай 
тільки від чоловіка 
або від коханця. 
Оскільки я здоро-
вий, а ми щоразу 
вживали запобіж-
ні гумові заходи, то 
«нагородив» цим 
тебе хтось інший, 
хтось зовсім інший. 
Причому сталося 
це вже давненько, 
бо хвороба застарі-
ла й нині бактерії в 
тебе там, – він ви-
разно повів очима 
нижче кофтини, – 
почуваються більш 
ніж комфортно.

– У мене СНІД??? 
– вибухнула Окса-
на слізьми. – Мені 
більше не жити?

– Не СНІД, дя-
кувати Богові, але 
також те, що передається 
тільки статевим шляхом. 
Це лікується, хоч помучи-
тися тобі доведеться таки 
довгенько. Але це вже не 
мій клопіт, а суто твої про-
блеми. Як сама не підеш, 
то за шкірку візьму та сам 
викину, у чому є, у тому 
й викину. Ти мені більше 
не жінка, хоча, по правді 
кажучи, ніколи нею й не 
була.

– Але ти забув головне – 
я мати Андрійку! – узяла 
руки в боки Оксана.

– Хіба що біологічно, 
– знизав плечима Вадим. 
– Бо матір’ю для сина 
ти перестала бути рів-
но через два тижні піс-
ля того, як забрав вас з 
пологового будинку і ти 
перев’язала свої груди, 
щоб Андрійка ними не 
годувати. «Аби фігуру не 
зіпсувати», – досить схо-
же перекривив він жінку. 
– Йди собі тихенько, доки 
ще можу стримуватись. 
Але чим далі, тим мені 
важче це вдається, бо хо-
четься тебе по стінці роз-
мазати й сказати, що так 
і було. Тому ось тобі моя 
порада – не наривайся, бо 
потім сильно пожалкуєш. 
Я вже й валізу приготу-

вав, бери, що треба, і 
вимітайся, не доводь 
до гріха. Так усім тільки 
краще буде.

– Вадиме, так це, ви-
ходить, усе, край нашому 
спільному життю? – ледь 
чутно промовила Оксана, 
навіть не помічаючи сльо-
зинок, що дрібним градом 
скочувались по її щоках.

– Та чи й було це наше 
життя спільним? – похи-
тав головою той у відпо-
відь. – У тебе самі п’янки-
гулянки в голові та, як 
видно з аналізів, не тільки. 
А я на роботі й удома. Ти 
за нас не переймайся, у нас 
з Андрійком усе буде га-
разд.

– Як це у вас з Андрій-
ком? – схаменулася Окса-
на. – Це мій син, і я тобі 
його ніколи не віддам!

– Коли розлучається по-
дружжя з дитиною, то – я 
проконсультувався в на-
шого заводського юриста 
– це діло завжди через суд 
вирішується. Зараз батьки 
мають рівні права на ди-
тину, як мати, так і батько. 
Коли добровільно не від-
мовишся на мою користь 
від Андрійка, тоді ось ці 
папери з аналізами судді 
представлю, до них свід-

чення сусідів додам та ще 
щось вигадаю. Поки не 
знаю, але точно тобі кажу 
– щось вигадаю.

– Зганьбити мене хо-
чеш? – наморщила чоло 
Оксана. – Перед усім сві-
том зганьбити, щоб ні собі 
ні людям…

– Байдуже мені до того, 
– відмахнувся Вадим. – А 
ось доля Андрійка – ні, бо 
ти йому не мати, не може 
бути хвойда справжньою 
матір’ю. Коли сильно по-
риватимешся, то взагалі 
засуджу й позбавлю бать-
ківських прав. Підстав для 
суду вистачить. Ти сама 
це добре знаєш, тільки-но 

прикидаєшся, що дурна. 
Але ти не дурна, ти дуже 
розумна. Це я був дурний, 
дурний і засліплений.

– А нині раптово про-
зрів? – зле промовила 
Оксана.

– Прозрів, лікарям дяку-
ючи, – погодився Вадим. – 
Мені й раніше люди багато 
чого про тебе розповідали, 
тільки я не чув, бо не слу-
хав. А нині все – досить, у 
кожної терплячки є свій 
кінець. Як і в нашої історії. 
Однині ти – сама по собі, а 
ми з Андрійком собі раду 
якось і без тебе дамо.

– Ти іншу знайшов! – 
ошелешено здогадалась 

Оксана. – І на кого ж ти 
мене проміняв?

– Нікого я не шукав, ні-
кого я не знайшов і навряд 
чи шукатиму. Ти мені всю 
душу розідрала своїми на-
фарбованими пазурами, 
як та кішка драна. А такі 
рани ніколи не загоять-
ся. Та й не твій клопіт це 
більше, ліпше про себе по-
думай і що від тебе лиши-
тись може хвилин уже за 
десять. Бо так кулаки че-
шуться, що ніякого спасу 
немає…

***
Суд пройшов буденно й 

швидко. За його рішенням, 
квартира, що дісталася Ва-
диму від покійного діда у 
спадок, за ним і лишилась, 
у ній житимуть позивач та 
його син. Навдивовижу, 
але заплакана відповіда-
чка по справі не висувала 
жодних вимог на майно та 
на сина й навіть погоди-
лась сплачувати аліменти.

І мало хто звернув увагу 
на непримітну жіночку в 
кутку обшарпаного при-
міщення суду, яка схова-
лася за сонцезахисними 
окулярами на півоблич-
чя, вдаючи, ніби вивчає 
зразки на стенді. Між тим 
вона, Наталя, старша мед-
сестра поліклініки, давно 
й нестямно закохана у Ва-
дима (ще зі шкільної пар-
ти), уважно слідкувала як 
за ходом процесу, так і за 
результатом судового роз-
гляду. Коли ж було при-
йнято саме таке рішення, 
яке очікувалось, то вона 
тільки радісно видихнула. 
Отже, недарма підроби-
ла результати аналізів, та 
ще потім і зателефонува-
ла своєму потай коханому 
з чужої мобілки, аби той 
особисто їх отримав.

«Перший пункт плану 
виконано на «відмінно», 
– подумки похвалила себе 
Наталя. – Час переходили 
до другого. До салону кра-
си якраз устигаю, а потім 
ще треба буде взяти бать-
кового легковика, на яко-
му ніби випадково зустрі-
тись з Вадимом. Я ж точно 
знаю, коли він зі своїм си-
ном виходить на бульвар 
гуляти»…

Життя як життя  

Перший пункт

Е. МіСЦЕвий.

вадим сидів на кухні й бездумно дивився на подвір’я своєї 
багатоповерхівки. на руках уві сні солодко прицмокував 
заколисаний андрійко, а на його гарненьке личко потай про-
крадався ледь помітний промінчик від яскравого цієї ночі 
місяця. вадим обережно підвівся та помалу відніс малого до 
його ліжечка, прикривши малюсінькі кулачки майже неваго-
мою ковдрою. Повернувшись, чоловік широко відкрив ку-
хонне вікно й на повні груди вдихнув свіжого повітря, що 
приємно холодило розпашіле за спекотний день тіло.

4
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Піти б надвір, та неможливо: 
Надворі знов періщить злива. 
Лишень дірява парасоля 
Знайшлася в нас на антресолях.

Її неважко залатати. 
Потрібно тільки з’ясувати, 
Як міцно сплести всі слова ці. 
І вас зустріне грім овацій!

Перо

Горб

Брат

Ка
ва

Грек овес

Теза а
ле

я

азія
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Перше взуття винайшли при-
близно тридцять тисяч років тому. 
Однак воно було суцільним, нерід-
ко матеріал, з якого виготовляли 
черевики, скріплювали вже одразу 
на нозі. Ідея шнурівок виникла у 
Стародавньому Єгипті – там санда-
лії з пальмового листя чи папірусу 
прив’язували до ніг шкіряними 
ремінцями. У Давній Греції взуття 
кріпилося до ніг схожим чином. 
Багатії використовували все ті ж 
смужки шкіри, а прості люди – зви-
чайні мотузки. Мешти давніх рим-
лян зав’язувалися спереду стріч-

кою, на свята чи урочистості ця 
стрічка була пурпурового кольору.

Збереглися відомості й про дав-
нє взуття українців: носили ли-
чениці (чоботи, сплетені з лику), 
шкіряні черевики, виготовлені із 
цілого шматка м’якої шкіри, легке 
взуття типу сандалій та високі чо-
боти із м’якої кольорової шкіри, 
з твердою підошвою і залізними 
підківками. В Європі взуття ви-
готовляли з найрізноманітніших 
матерій. Перші чобітки на шнурівці 
з’явилися аж у Англії наприкінці ві-
сімнадцятого століття. До того часу 

обходилися різно-
манітними пряж-
ками й гачечками.

Зараз важко уяви-
ти собі, як це – не мати 
жодної пари взуття на 
шнурівці. На шнурівки на-
віть є мода. Можна обрати собі 
яскраві або ж навіть строкаті. А 
можна експериментувати й з ши-
риною шнурівок – тепер ти легко 
придбаєш їх навіть завширшки 
з долоню кожен! А найбіль-
ші бешкетники мо-
жуть зашнурува-
ти кожен черевик 
шнурівкою іншого 
кольору й зміню-
вати ці кольори хоч 
щодня, залежно від на-
строю!

На дорозі так правил багато,
Їх дотримуйся, друже, завжди!
Якщо будеш ти їх шанувати,
То й не трапиться лиха-біди!

Таку ось, малята, я дам вам пораду:
Тролейбус, автобус обходимо ззаду.

Бо мчаться машини потоком стрімливим,
Тож будь на дорозі уважним, кмітливим!

Якщо ж ти трамвай захотів обійти,
То спереду нього повинен пройти.
По реях ідеш – рота не роззявляй, –
Бо їхати може назустріч трамвай.

***
Пішохідний перехід
Схож на зебру дуже.
Ти дорогу переходь
По тим смужкам, друже!

***
Та спочатку подивися
Вліво та направо

І Якщо там машин нема,
Це звичайна справа!

***
Знак цей ти запам’ятай
Й про світлофор не забувай!

g Дорожня рима

На одній нозі стоїть,
На дорогу він глядить.
Кольорові очі має,
Людям всім допомагає:
Пішоходам, водіям,
Що ж потрібно знати нам?

Світло червоне – це небезпека,
Їде машина десь недалеко.
Стій, ані руш, підожди!
І на дорогу не йди!

Жовтий колір – зачекай,
Зміни будуть скоро:
Загориться іншим світлом
Око світлофора!

А зелений – можна йти,
Бо машин немає.
Молодець наш світлофор –
Всім допомагає!С
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Тротуаром йдуть малята,
Жваві хлопчики й дівчата.
Не кричать і не пустують –
Дуже ввічливо крокують.
Симпатичні всі на вроду
Наші дітки - …

Що за коник полосатий
На дорозі коло хати?
«Зебра», кажуть, уляглась –
Звідкіля вона взялась?
«Зебра» в нас на переході –
Та чи є така в природі?

g Шнурівки

Перше взуття винайшли приблизно  
тридцять тисяч років тому
Певна річ, у тебе багато взуття на шнурівках. його, 
до речі, саме час діставати – скоро осінь. а втім, 
шнурівки нерідко мають і зимові черевики. однак 
чи знаєш ти, звідки взялися у світі такі звичні взут-
тєві «шнурки»?

Щенок
Эта поделка состоит из большого числа 

деталей. Из двух крупных ракушек карди-
ума сделайте туловище. Из ракушек по-
меньше — голову. Чтобы хорошо подогнать 
раковины одну к другой, обработайте края 

обеих шлифовальным 
камнем и акку-

ратно склейте. 
Только после 
этого соеди-
ните «голову» 

и «туловище». 
Приклейте ракушки-
«ноги», «хвост», «уши», 
«нос». Из осколков 

ракушек мидии сде-
лайте глаза. 

g Зроби сам

Лягушата
Для каждого лягушонка вам понадобятся 

ракушки кардиума различной величины, 2 
ракушки донакса (перловицы) и 2 бусин-
ки. Как склеить «туловище»,  вы уже зна-
ете. Таким же образом сделайте «голову». 
Если вы хотите, чтобы у лягушонка был 
приоткрыт рот, перед тем, как склеить 
раковины, вставьте между ними спичку. 
Приклейте глаза-бусинки, передние и за-
дние лапки. Поделку можно покрасить гуа-
шевой краской и покрыть лаком.

Даринка та Дмитрик поспішають 

до школи. Допоможи їм пройти через лабіринт.

g вірш 
Я збираюся  
до школи
Я збираюся до школи,
Вже немало знаю слів.
Вчить матусенька поволі,
Щоб читати я умів.

Букву Б – бабуся вчила,
Букву Т – татусьо наш,
Букву М – матуся мила,
Букву Д – дідусь Панас.

Букву О-ля сам знайшов я –
То сестриччине ім’я.
Буква В – Вкраїна, воля,
С – то вся сім’я.

Сам стараюся шукати
Хоч би букву в день одну.
Вчусь до купочки складати:
Ма-ма, баб-ця і ді-дусь.

Щоб в житті чогось навчитись,
Не соромити рідню, –
Вчуся також я числити,
Рахувати, ох, люблю!

Два горішки й три горішки,
Тож у сумі буде п’ять,
Так щодень поволі, трішки,
Я навчився рахувать.

А тепер уже без бабці
І без мами й дідуся
Порахую в хаті тапці,
Усі гривні в татуся.

Я збираюся до школи
Й так чекаю того дня!
Вчить мене, хоча й поволі,
Наша згідна вся сім’я. Б. Гірський.

Дитяча сторінка

Сіль

(Пішоходи) (Пішохідна розмітка «Зебра»)

школа



28 •Червоний гірник• середа, 8 серпня 2012 року

За матеріалами інтернет-видань.

Без хвороб

g Сам собі травник

І відпочити, і здоров’ям запастися
вирушаєте всією сім’єю на природу? тоді 
чому б не провести час із користю і не по-
шукати цілющі трави? взимку (і не тільки) 
ця «аптечка» ой як знадобиться...

Лікувальні властивос-
ті трав були відомі здав-
на. Наші предки протя-
гом століть самостійно 
збирали і використовува-
ли плоди рослин для лі-
кування багатьох недуг. 
Придивіться уважніше: 
більшість цілющих трав 
ростуть у нас буквально 
під ногами!

Волошки
Ці квіти багаті на ві-

тамін С, а також містять 
у собі такі мікроелемен-
ти, як цинк, мідь. Настої 
із волошок корисні при 
кон’юнктивіті та інших за-
пальних процесах очей. До-
статньо залити кілька чай-
них ложечок трави склян-
кою окропу, настояти, а піс-
ля цього використовувати 
у вигляді примочок.

Помічні волошки і при 
застуді: допомагають зби-
ти температуру.

Ромашка аптечна
Ромашка має протиза-

пальну та спазмолітич-
ну дію. Як чай її вживають 
при розладах органів трав-
лення, перевтомі та пога-
ному самопочутті. При за-
паленні порожнини рота 
роблять полоскання, а при 
жіночих захворюваннях – 
спринцювання із ромаш-
кового настою.

М’ята 
У народній медици-

ні листки м’яти вико-
ристовують як освіжаю-
чий, жовчогінний та по-
тогінний засіб. Сік свіжих 
листків м’яти вживають 
при нирковокам’яній хво-

робі (по столовій ложці 
у суміші із білим вином). 
Зовнішньо м’яту вико-
ристовують для зміцнен-
ня ясен і у вигляді полос-
кань при зубному болі.

Шавлія
Чай із шавлії корисний 

для жінок при порушен-
нях менструального ци-

клу, для посилення мож-
ливості зачаття і для при-
пинення лактації у період 
грудного вигодовування.

Під час клімаксу тра-
ву шавлії використовують 

проти різних недомагань, 
пов’язаних із цим періо-
дом: так званих «припли-
вів» і нічного потовиді-
лення. Траву шавлії ви-
користовують і при неду-

гах шлунково-кишкового 
тракту, розладах шлунка, 
інфекціях верхніх дихаль-
них шляхів, а також при 
запаленнях ясен і горла.

Звіробій
З лікувальною метою 

траву звіробою викорис-
товують при захворю-
ваннях органів шлунко-
во-кишкового тракту: га-
стритах, виразковій та 
жовчнокам’яній хворо-
бах, холециститі. Настій 
трави звіробою вжива-
ють також при розладах 
шлунка і кишечнику, хво-
робах нирок.

g візьміть
на озброєння
Корисні принципи

Вранці вставати 
на десять хвилин раніше

Поспати зайвих десять хвилин, а 
потім у паніці зіскакувати з ліжка? 
Це – ні! Стреси із самого ранку нам 
не потрібні! Набагато приємніше по-
дарувати собі десять хвилин задово-
лення із горнятком кави і улюбленою 
книжкою і день почати без біганини.
Говорити слова любові

Візьміть за правило хоча б раз на 
день говорити про свою любов тим, 
кого ви справді любите. Неважли-
во, про кого йде мова: про маму, тата, 
брата, сестру, дитину, товариша чи 
кохану людину. Спочатку це може ви-
датися дивним, але потім ви ніколи 
про це не пошкодуєте.
Не чекати!

Не чекайте вечора п’ятниці, неділь-
ного ранку, покупки нового авто, квар-
тири, щоб почати радіти життю. Адже 
найбільша помилка – це думати, що ви 
живете, коли насправді «лежите у каме-
рі зберігання» в очікуванні життя.
Бути дружелюбним 
і вдячним

Не соромтеся проявляти добрі по-
чуття до малознайомих людей. І ніко-
ли не шкодуйте кількох хвилин на те, 
щоб висловити свою вдячність.
Помічати плюси

В усьому поганому є щось хороше. 
Ніколи не шкодуйте, а «витягуйте» 
корисний досвід з усього, що пережи-
ваєте у житті.

g ліки  
з підвіконня

Столітник  
від ста недуг 
алое, або столітник, 
настільки присто-
сувався до наших 
кліматичних умов, що 
йому скрізь добре. 
вони можуть рости і в 
воді, і в тіні. 

Для лікування підходить 
тільки нижнє, м’ясисте лис-
тя алое.  При цьому врахуй-
те, що алое не повинне сти-
катися з ножем. Листя по-
трібно зірвати і потовкти. 

У алое містяться катехі-
ни, ферменти, дубильні ре-
човини, органічні кислоти і, 
звичайно, вітамін С. Але до 
кінця хімічний склад соку 
алое ще не вивчений. Досто-
вірно тільки те, що чим тов-
ще листя, тим більше гірко-
го і цілющого соку. 
 При нежиті змішай-

те алое в пропорції 1:10 з 
чистою водою. Якщо дода-
ти алое в мед, то вийде від-
мінний засіб від простуди, 
який потрібно  приймати 
вранці натщесерце за півго-
дини до прийому їжі. 
 Алое – це відмінний 

захист від вірусів. Про-
сто покладіть шматочок в 
рот на кілька хвилин, а по-
тім виходьте з будинку. При 
зубному болі, якщо немає 
можливості потрапити на 
прийом до лікаря, розділіть 
лист алое на часточки і по-
кладіть на ясна. Тримайте 
стільки, скільки зможете. 
 Для зміцнення імуніте-

ту допоможе настоянка. На 
50 грамів спиртної основи 
буде потрібно середній лист 
алое, 2-3 краплі лимона, 
трохи меду, горіхи земля-
ні або волоські і трохи тер-
того каштана. Поставте су-
міш в темне місце, закрий-
те і дайте настоятися протя-
гом двох тижнів. Приймай-
те настій натщесерце кожен 
ранок. 
 Вітамінний коктейль 

на основі алое. Видавіть 2-3 
столові ложки соку, змішай-
те зі жменькою волоських 
горіхів, цитрусовим соком і 
медом. Їжте по 2-3 столових 
ложки після обіду або вече-
рі. Тільки не перевищуйте 
дозу і робіть двотижневі пе-
рерви. Курс лікування алое 
– не більш ніж один місяць.

Щось в око залетіло
Якщо в око залетіла порошин-

ка, то не можна терти його в напрям-
ку до скронь, а навпаки – до носа. 
Тоді стороннє тіло легко вийде.
Якщо в око потрапило вап-

но, потрібно приготувати насичений 
розчин цукру і добре змочувати ним 
око, намагаючись тримати його від-

критим. Цукор, з’єднуючись з вап-
ном, знищує шкідливу дію вапна, 
біль швидко гамується, зникає запа-
лення. Але якщо згаяти час, то вапно 
розійдеться і може роз’їсти око. До-
помагає від вапна й оливкова олія.
Якщо в око потрапило вугілля, 

спробуйте зо три рази повести цим 

оком навколо по своїй орбіті, а потім 
промити водою. Або ж витягніть вугли-
ну з допомогою шматочка мокрої вати.
Раніше у селах бабусі вилизу-

вали з ока смітинку язиком. Це – 
спосіб надійний і швидкий, та лише 
утому разі, якщо за це береться лю-
дина здорова, з досвідом.

Однак лікування травами буде ефективним  
за умови дотримання кількох правил:
✓ трави заварювати тільки в емальованому чи скляному 
посуді;
✓ проціджувати відвари гарячими;
✓ під час лікування травами не вживати алкоголь, прянощі, 
жирну їжу;
✓ цілюща дія рослинних ліків відчутна після десяти днів 
вживання. Це стандартний термін накопичення в організмі 
ферментів, необхідних для одужання.

g уважним поглядом

Збільшення лімфатичних  
вузлів у дітей
 лімфатичних вузлів у тілі дитини багато – близько 
п’ятисот. у них концентруються білі кров’яні тіль-
ця, за допомогою яких організм бореться з інфек-
ціями. Збільшення лімфатичних вузлів у дітей від-
бувається тоді, коли організм готується «відбити 
атаку» хвороботворних мікробів.

Крім того, лімфатичні вузли бе-
руть участь у виведенні токсинів, 
які утворюються в процесі бороть-
би організму з інфекціями. 

Всі лімфатичні вузли протоками 
пов’язані з більш великими вузла-
ми, які розташовані в деяких облас-
тях тіла дитини – це пахвова, підче-
люстна та пахова області. Збільшен-
ня вузлів викликано появою інфек-
цій на деякій відстані від них. На-
приклад, якщо збільшені вузли в 
паховій області, це може бути озна-
кою інфекції в нижніх кінцівках. 

У яких випадках потрібно 
проконсультуватися у лікаря: 

1. Якщо ознаки захворювання 
вже зникли, але лімфатичні вузли 
залишаються збільшеними після 
закінчення двох тижнів після цього. 

2. Всі лімфатичні вузли збільше-
ні. 

3. Якщо дитина в недавній час не 
хворіла на застудні або інфекційні 
захворювання, але лімфатичні вуз-
ли збільшені. 

4. Є великий і щільний лімфа-
тичний вузол, який погано зміщу-
ється. 

5. Якщо збільшені лімфатичні 
вузли в області шиї і разом з тим 

спостерігається температура, біль 
у горлі, дитині важко ковтати. 

6. Збільшено один лімфатичний 
вузол, і він за розмірами значно 
перевершує інші. 

Збільшення у дітей вузлів: 
про що говорять такі симпто-
ми. 

1. Лімфатичні вузли в нормі рух-
ливі й пружні. Коли вони збільшу-
ються, вони починають хворіти і 
стають щільніше. 

2. Якщо збільшені лімфатичні 
вузли в області шиї, це є ознакою 
застуди або інфекційного захворю-
вання дихальних шляхів. 

3. Якщо є припухлість в області 
шиї, це може вказувати на захво-
рювання зубів, бактеріальну або 
вірусну інфекцію вуха або пазух 
носа. Може виникнути також че-
рез інфекцію, занесену в ранку (на-
приклад, подряпини, отримані від 
кішки). 

4. Збільшення лімфовузлів че-
ревної порожнини супроводжує 
сильний біль у животі, це ознака 
бактеріальної або вірусної інфек-
ції травної системи. Іноді при таких 
симптомах необхідний диферен-
ційний аналіз з апендицитом. 

5. Якщо збільшені вузли в облас-
ті паху, причиною може бути інфек-
ція на нижніх кінцівках дитини, ло-
калізована в кістках, м’язах або на 
шкірі дитини. Такі симптоми мо-
жуть бути наслідком запалення су-
глобів, важкого перебігу пелюш-
кового дерматиту, запалення ста-
тевих органів або фурункульозу в 
сідничній області. 

Оскільки найчастіше причина 
збільшення вузлів у дітей – інфек-
ція, то для усунення цих симптомів 
необхідно спочатку усунути її. 

Потрібно також підготувати ди-
тину до медичного обстеження. 
Якщо лікареві будуть не зрозумілі 
причини захворювання, він запро-
понує додаткові аналізи та проце-
дури для подальшого обстеження. 
Крім рентгенівського досліджен-
ня і аналізу крові, може знадоби-
тися пункція лімфатичного вузла. 
Для цього є спеціальне обладнан-
ня. Можливо, це трохи лякає, але 
процедура досить проста, не ви-
магає багато часу і виконується в 
медичному кабінеті під місцевою 
анестезією. 

g Згодиться
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g  Бесіди за кавою

Без хвороб

Бджоли повертають до утроби матері
ігор корнієнко тримає про запас в 
обійсті й каву-чай, для особливо 
вибагливих гостей, хоча все інше 
частування в нього «замішане» 
на медку: пресмачні пундики, 
домашні цукерки, освіжаючі напої 
для підняття бадьорості в спеку. 
Та не в матеріальному обрамленні 
спілкування суть, головне – зазирнути 
в душу.

Стоматолога  
вивчила пасіка

– Ігоре Борисовичу, 
давно породичалися з 
бджілками?

– Любов ця спадко-
ва, дідусь тримав пасі-
ку, батько, ну і я виріс 
поміж вуликів. Після 
школи подався вчитись 
на стоматолога. Мав 30 
карбованців стипен-
дії, червонець виділяла 
мати. Хтось із сусідів 
по гуртожитку підроб-
ляв вантажником, а 
мені спало на думку за-
вести маленьку пасіку, 
тобто підживлюватись 
із справи, котру знаю. 
Ото бджоли й вивели в 
люди.

– Як цьогоріч ве-
деться працелюбним 
комахам?

– Важкувато. Весна 
грянула принаймні на 
місяць раніше звично-
го строку. Доки бджо-
ли вилетіли, хоч також 
випереджаючи уста-
лені норми, відцвіли 
акація та деякі сезонні 
медоноси. Кліматичні 
вибрики виснажили їх, 
от цвів соняшник, так 
сам бачив, як у бджіл 
не вистачає сил віді-
рватись од липкого не-
ктару.

Всерйоз перейнявся 
справою року десь із 
1991-го, нині розши-
рився до кількох десят-
ків вуликів. Перекона-
ний, повністю вивчити 
світ цих створінь, їхні 
закони, порядки лю-
дині не під силу. Взя-
ти хоча б танець, яким 
одна особина сповіщає 
рій про координати 
знайденого нею місця, 
багатого на нектар, – 
диво з див!

Перший  
після Президента

– Подейкують, ви 
апітерапевт?

– Звісно, далека ро-
жева мрія існує: «Вийду 
років за… на пенсію, 
присвячу себе оздоров-
ленню людей продукта-
ми бджолярства». Доки 
експериментую на собі. 
Власне, то не від хоро-
шого самопочуття. До-
вгі роки страждав через 
проблеми опорно-ру-
хового апарату, пере-
пробував безліч ліку-
вань, і без толку. Якось 
вирішив завести так 

званий вулик-лежанку, 
своїми руками складне 
завдання було не здій-
снити, через колег вий-
шов на єдиного в дер-
жаві майстра по таких 
речах із Хмельницько-
го. Ніби дійшли згоди 
по датах, але з’явився 
форс-мажор, він отри-
мав замовлення від 
кого б думали? Глибо-
ко шанованого Прези-
дента України Віктора 
Януковича!

– Дійсно, пригаду-
ється, у новинах про-
скакували репортажі з 
резиденції в Межигір’ї, 
де гарант Конститу-
ції хизувався чудер-
нацьким предметом. У 
вас тотожний?

– Для Віктора Федо-
ровича умілець виго-
товив більший, на 6-ти 
вуликах; мій будино-
чок – на 4-х, однак і я 
не велетень, як Пре-
зидент. Пишаюсь, що 
став наступним клієн-
том. Унікальність же 
самого виробу полягає 
в украй суворих вимо-
гах до конструкції. Зо-
вні сосна, із середини 
– липа особливої по-
роди. Повна герметиза-
ція, строге дотримання 
внутрішнього об’єму, 
бо головна сутність 
полягає у створенні 
мікроклімату, макси-
мально подібного до 
наповнен ня бджолино-
го житла унікальними 
фітонцидами. Дошки 
лежака повинні приля-
гати нещільно, інакше 
вулики, що знизу, «не 
дихатимуть», і в той же 
час треба, щоби бджола 
не влетіла до кабінки.

– Годі тримати ін-
тригу: допомогло?

– Правду сказати, не 
пригадую, як воно під 
серцем у неньки, але 
мої болячки минули 
миттю. Дві годинки по-

дрімаю над бджілками, 
а відчуття – мов про-
спав добу. Дружина за-
була про алергію. Кум, 
гіпертонік, ганяє м’яча 
з онуком. Заявляю одра-
зу – робив це винятково 
для себе, мати справу з 
чужими людьми занад-
то відповідально. Тра-
пився виняток, допоміг 
добрій сусідці. Останні 
роки здолав її остеопо-
роз, плакала, мовляв, 
кістки ніби сверблять, 
роздирала до крові 
руки, та хіба вглиб діс-
танешся? Астма при-
чепилась на додачу. Не 
втримаюсь похвали-
тись: місяць уже обхо-
диться без інгалятора.

– А кістки попусти-
ло?

– Експеримент, за її 
згодою, триває. Взага-
лі, всі випадки зцілень 
медом і бджолами ре-
тельно занотовую. Для 
нащадків.

Сам собі кролик
– Один радянський 

хірург на полярній 
станції видалив собі 
апендицит. Стомато-
логи можуть себе ліку-
вати?

– Особисто знаю, як 
колега вирвав так собі 
два зуби і кілька за-
пломбував. Успіх опе-
рації більше залежить 
від уміння медсестри 
правильно спрямува-
ти до рота дзеркаль-
це, аніж від особистої 
мужності. Як на те, по-
винні ж і ми колись від-
чути, що від нас терп-
лять пацієнти.

– …І конкурентам 
не треба платити. Ще 
якісь досліди на собі 
проводите?

– Привабила апі-
токсикотерапія, якщо 
мовити простіше – лі-
кування бджолиними 
укусами. Виписав купу 
літератури, опрацьо-
вую. Бачу, десятиліття 
аби вистачило – опа-
нувати ті премудрості. 
Навіть офіційна меди-

цина визнала даний 
метод, визначено точ-
ки, куди, скільки, при 
яких недугах жалитись. 
Проте будь-яку теорію 
звик випробовувати 
особисто, бути персо-
нальним піддослідним 
кроликом. Пригадав 
інститутські лекції про 

будову нервової, крово-
носної систем. Ловлю в 
банку бджіл, хоч як їх, 
невтомних, шкода, далі 
дружина за допомогою 
пінцета «нашпиговує» 
мене ними. Допоки пе-
реконуюсь – книжки не 
перебільшують чудову 
дію описаного способу, 

молодію на очах, невже 
не видно?

– Ви згадали про ко-
ристь від вулика-ле-
жака алергетикам. А 
як бути особам із алер-
гією на самі продукти 
бджолярства?

– Мед, за великим 
рахунком, залишив-

ся єдиним справжнім 
натуральним продук-
том у вжитку сучасних 
гомо сапієнс, усі інші 
різною мірою таки за-
знали втручання циві-
лізації. Зазнали змін і 
люди. Гадаю, варто по-
чинати пошук причин 
збоїв функціонування 
тіла не тільки з аналі-
зу зовнішніх факторів, 
не завадить прискіпли-
во вивчити й сам орга-
нізм. Навіть на кожну 
особу ніби однакові 
чинники за різних об-
ставин впливають по-
своєму. Моє кредо за-
вжди перегукувалось із 
гіппократівським «Не 
нашкодь!»: до нових 
відкриттів, у тім числі й 
у лікуванні бджолами, 
доречно просуватись 
обережно, з вірою в зці-
лення, але, бажано, без 
фанатизму, перестрахо-
вуючись.

Як жителі Дніпропетровщини  
можуть висловити свої зауваження 
та побажання щодо ходу  
реформування медичної галузі?

Усі бажаючі можуть висловити свої пропо-
зиції щодо ходу модернізації охорони здоров’я 
за телефоном Громадської платформи з питань 
медичної реформи: (056) 377-17-34.

Представники Громадської платформи за-
ймаються збором та аналізом пропозицій 
громадян, які враховуються при прийнятті 
остаточних рішень у питаннях розвитку якісної 
медичної допомоги.

Крім того, з метою забезпечення громад-
ського контролю за процесом модернізації охо-
рони здоров’я при кожному Центрі первинної 
медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) створені 
Громадські ради.

Представники Громадських рад уповно-
важені контролювати, аби усі зміни у роботі 
амбулаторій загальної практики сімейної ме-
дицини відбувалися згідно з побажаннями па-
цієнтів. Долучитися до діяльності Громадських 
рад можуть усі бажаючі. Для цього необхідно 
звернутися до адміністрації ЦПМСД, в якому Ви 
обслуговуєтесь.

Як на Дніпропетровщині організо-
вана робота служби швидкої  
медичної допомоги в умовах  
модернізації охорони здоров’я?

Мета модернізації охорони здоров’я – за-
безпечити доїзд «швидкої» до пацієнта за 10 
хвилин у містах та за 20 хвилин у сільській 
місцевості. З цією метою із 1 січня 2012 року на 
Дніпропетровщині діє єдина для всієї області 
система роботи швидкої медичної допомоги. 
Тепер завдяки фінансуванню з обласного бю-
джету, на виклик приїжджає та бригада «швид-
кої», яка знаходиться найближче до пацієнта. 
Раніше, приміром, «швидка» з Дніпропетров-
ська не могла виїхати на виклик у Дніпропе-
тровський район. 

Крім того, у 2012 році в рамках модернізації 
охорони здоров’я на Дніпропетровщині майже 
у 8 разів збільшено фінансування одного ви-
клику швидкої медичної допомоги  - із 3 грн. 
до 25 грн. Це дало змогу на 100% забезпечити 
необхідними медичними препаратами пацієн-
тів  при наданні екстреної медичної допомоги.

З метою підвищення якості та доступності 
медичних послуг створені додаткові бригади 
швидкої допомоги, збільшено місця базування 
бригад з 90 до 136, закуповується нове сучас-
не обладнання та автомобілі «швидкої». Так, у 
2012 році Дніпропетровська станція швидкої 
медичної допомоги вже отримала 14 нових су-
часних автомобілів «швидкої».

є ПиТання щодо 
МодеРніЗаЦії охоРони 
ЗдоРов’я? ЗвеРТайТеся!
Телефон «гарячої» лінії 
Головного управління  
охорони здоров’я 
Дніпропетровської облдержадміністрації:

0-800-50-72-50

________________________________________________________ Тарас ЗаТУльний. фото олександра ПоРТняГіна.

– Розповідати про дану витівку можу нескінченно. 
Вібрації роя володіють дивовижним резонансним 
ефектом, заспокоюють, розслаблюють і додають 
неймовірного тонусу! Температура бджоли 36,6 
градуса, якийсь медичний світоч довів, ніби 
перебування в такому середовищі прирівнюється 
до повернення в материнське лоно, людина тут 
звільняється від стресів, накопичених проблем, 
хвороб, перероджується.

g  ну и ну!
Летняя простуда

С одной стороны, летом болеть нелогич-
но: тепло ведь! С другой стороны, случает-
ся это очень часто. Почему?

Основная причина – все то же ослабление 
иммунитета. Только сейчас его снижает солнце 
и необходимость приспосабливаться к новым 
условиям, если вы уехали в другую климати-
ческую зону. Есть и другие знакомые  риски, но 
летом мы про них почему-то забываем.

1. Горло не заболит, если пить холодные на-
питки маленькими глотками и без соломинки. 
(жидкость сначала согревается во рту и только 
потом попадает в горло). Ну и конечно, умно 
поступают в Средней Азии – пьют в самую жару 
горячий чай и не чихают.

2. Цитрусовые, мед, молоко с щелочной ми-
нералкой – самый простой способ справиться с 
начинающейся простудой.

3. Массаж активных точек помогает поддержи-
вать себя в тонусе. Ходите босиком по сухому го-
рячему песку и гальке, прогретой полянке в лесу.

4. Спрей изотонического раствора морской 
соли избавит от насморка.

5. Летняя ангина не приведет к абсцессу в 
горле, если вы, поняв, что все-таки разболе-
лись, покажетесь врачу.

За матеріалами Інтернет-видань.
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Персональна 
виставка
Графіки та 
екслібрисів 

Бориса Кунов
ського з нагоди 
85ї річниці від 
дня народжен
ня та 10річчя 
від дня смерті 

митця.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

«Полум’я  
та лід»

Виставка з 
фондів музею з 
нагоди 60річчя 

М. Маковея.
Міський 

історико-крає-
знавчий музей – 

10.00-17.00.

Нових надходжень 
з археології 2008
2011 років, пре

зентація наукових 
видань «Кургани 
Криворіжжя», 
«Криворіжжя в 

19321933 роках: 
хронологічний по
кажчик», з нагоди 
237ї річниці від 

дня заснування мі
ста Кривого рогу.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00. 

Тел.: 90-27-56.

Живопис
Персональна 

виставка  
О. Фадченка.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка робіт 
В. Пилки   

(ручна гравіров
ка на склі).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка вит
вора декоратив
ноприкладно
го мистецтва 

(килим)   
 К. Кадолби.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Виставка
Живопису 
Анатолія 

Большунова.
Міський 

виставковий зал – 
10.00-17.00.

Художньої 
фотографії 
«Погляд»

Учасників фото 
школистудії 
«Меридіан».

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

g Концерт

Виставка
Загальноміська 
виставка робіт 
художників 

з нагоди 
Дня міста.

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00. 
Тел.: 90-37-59.

«Льодовиковий 
період 4»

Анімаційна  
комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс»,  

«Одеса-кіно», 
«Олімп».  

«Космополіс»
Драма.

Кінотеатри: 
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно».

g виставки 

«Твоя дума, 
твоя пісня – 

не вмре,  
не загине»
Персональна 

виставка Лідії 
Переверзєвої.

Міський 
історико-крає-

знавчий музей – 
10.00-17.00.

День «Ж»
Каждое 

воскресенье 
ночной клуб 

«Shelter» 
приглашает 

на вечеринку 
под названи
ем День «Ж».
Клуб: «Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого Рога, 

7г. Тел.: 097-928-
27-66, 

12 августа 
с 21.00 до 05.00.

Пенная 
вечеринка

Когда на улице 
жара и никуда 
не спрятаться 
от палящего 

солнца, выход 
есть. Окунись 
в облака воз
душной пены. 
Ее ты сможешь 
найти на лет
ней площадке 
ОрБИТА, что в 
парке 44 квар

тала.
Вход: 40 грн.
Клуб: «Орбита»,  
ул. Мусоргского, 

1а, 
11 августа,  

с 21.00 до 05.00

Неформат 
Party

Ночной клуб 
«Фе никс» 
приглаша
ет вас на 

«Неформат 
Party». Всю 
ночь – вход 
свободный!

Клуб: 
«Феникс», 

ул. Спасская, 19. 
Тел.: 65-70-72, 
097-951-17-31, 

12 августа 
с 21.00 до 05.00.

Афіша

«Червоне місто»
Фотопроект Сер
гія Книша. Ви
ставка з нагоди 
Дня Європи та 

237ї річниці від 
дня заснування 
міста Кривого 
рогу за участю 
фотохудожни

ків: С. Зайцева, 
Ю. Кобріна,  

Ю. Панкратова.
Філія КЗК «Кри-

ворізький міський 
історико-крає-

знавчий музей» 
сел. Веселі Терни – 

10.00-17.00. 
Тел.: 35-13-66.

«Цвяхи»
Фотовиставка 

Сергія 
Мельниченка  
(м. Миколаїв).

Міський 
виставковий зал – 

10.00-17.00.

Грає 
муніципальний  

духовий оркестр
11 серпня о 18.00,  

площа біля КП «Кри-
ворізький академіч-

ний міський театр 
драми та музичної 

комедії імені Тараса 
Шевченка», пр. Карла 
Маркса (Центрально-

Міський район),
12 серпня о 18.00, пр. 
Південний (Інгулець-

кий район) . 

Retro party 
80-90-х

Только луч
шие хиты 
80х. Для 

вас играют: 
Dj Cash, Dj 

Sanches, 
Dj Vitalik 

White.
Клуб: «Shelter», 

ул. 200 лет 
Кривого 

Рога, 7г. Тел.: 
097-928-27-66, 
409-03-84, 067-

641-11-17, 
10 августа  

с 21.00 до 05.00.

g вечірки

g Кіно

«Велика  
ржака»
Комедія.
Кінотеатр:  

«Мультиплекс», 
тел.: 493-83-63, 

493-84-74. 

«Темний лицар: 
Відродження 

легенди»
Фантастичний 

бойовик.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп». 

«Джунглі 
звуть!  

В пошуках  
Марсупіламі»
Пригодницька 

комедія.
Кінотеатри:  

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Третій 
зайвий»
Комедія.

Кінотеатри:  
«Мультиплекс», 

«Одеса-кіно»,  
 «Олімп».

«Попелюшка: 
Повний вперед»  

3D
Анімаційна  

комедія.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

«Гавана,  
я люблю тебе»  

Драма.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно»,  

тел.: 493-09-09.

«Згадати все»  
Фантастичний 

екшн.
Кінотеатри: 

«Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», 

«Олімп», 
 тел.: 440-07-77.
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Реклама. Оголошення

Ремонт и пеРетяжка
мягкой мебели

изготовление
РассРочка 10 мес.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

Продаю

Куплю

Послуги

Різне

изготовим и установим 
МЕТалличЕСКиЕ ДвЕри, 
решетки, оградки, заборы, 

гаражные ворота и др.

Тел. 401-24-36, 401-44-87, 067-6645943.

№ 955. Будинок у сел. «Победа» 
(50 м від школи), у дворі гараж-ан-
гар 100 кв.м. Ціна 50 тис. євро. Тел. 
096-0107979.

№ 1015. Газифицированный 
жилой дом на НКГОКе, прива-
тизированный участок 6 соток, 
фруктовый сад. Дом кирпичный 8х9 
м, 4 комнаты, кухня, ванная, вода 
в доме. Жилая времянка, хозпо-
стройки, гараж. Улица асфальтиро-
вана. Школа. Продуктовый магазин 
в 100 м. Документы в порядке. Тел. 
067-5642460, 067-2767855.

№ 983. 2-комн. квартиру «сталин-
ку» на ЮГОКе, ц. 22 тыс. у.е. Тел. 098-
2413839.

№ 703. ВАЗ у будь-якому стані, 
ДЕУ, іномарку, «Славуту», «Таврію», 
мікроавтобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 
067-9209037, 050-0412760.

№ 891. 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).

№ 899. Лом черных и цветных 
металлов. Гаражи, дачные домики, 
бочки, металлоконструкции. По-
резка, погрузка, самовывоз. Тел. 
097-6189585 (перезвоню).

№ 610. Любое авто на выгодных 
условиях. Возможен выкуп из кре-

дита. Порядочность 
гарантирую. Тел. 067-
5392676.

№ 977. ВАЗ 2101-099, «Славу-
ту», «Таврію», «Ланос», СЕНС, «Мо-
сквич». Тел. 067-9819673.

№ 925. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров, мониторов. Запись с 
кассет на DVD. Пульты – продажа, 
ремонт. Соцрынок, маг. «Ковры». 
Тел. 401-33-74, 067-5980996.

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах 
та індивідуальних ескізах замовника. Про-
фесійне художнє оформлення, розстрочка, 
доставка, установка, безкоштовне зберіган-
ня до установки.
Трампарк,  
торговий центр, 1 поверх,  
вул. Каховська, 116, 
Тел. 401-16-27, 067-9806960, 098-2197663.

САЛОН-ВИСТАВКА
«ГРАНІТ+»
вироби

Знижки!

помощник  
руководителя

Доход 3200 – 4100 грн.
Тел. 096-5783177

Требуется№ 976. ПоСТійно КуПуєМо 
МЕД, віСК, МЕрву, ПроПоліС. 
Тел. 067-9210634, 067-9243057.

№ 1009. Студентський квиток  
№ 06-24, виданий в 2006 році Кри-
ворізьким технічним університетом 
на ім’я Пролигіна Дмитра Валерійо-
вича, вважати недійсним.

№ 1016. Студентський квиток 
№ М 0730 від 1.09.2006 р, виданий 
Криворізьким факультетом Запо-
різького національного універси-
тету на ім’я Синицької Інни Юріївни, 
вважати недійсним.

№ 1010. Свідоцтво про право 
власності на квартиру за адресою: 
вул. Ветеранів праці, 33-6, вида-
не згідно з розпорядженням УЖКГ  
№ Дз-731 від 19.08.98 р. на ім’я Бай-
були Віри Михайлівни, вважати не-
дійсним.

№ 1017. Свідоцтво про пра-
во власності ЯЯЯ № 942968 від 
4.05.2007 р. на ім’я Нестеренко Діни 
Дмитрівни на нежиле приміщення 
за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Кос-
монавтів, буд. 27, прим. 111, вважа-
ти недійсним.

№ 1019. Свідоцтво про 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування на ім’я Авра-
менко Людмили Дмитрівни вважати 
недійсним.

№ 1024. Свідоцтво про 
загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування серія ААМ  
№ 636182 на ім’я Сіряк Олени Олек-
сандрівни 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.

№ 1020. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 709. Ремонт ПральниХ Ма-
Шин, МіКроХвильовоК, ТV, Ко-
ФЕ-МаШин, БойлЕрів. Тел. 440-
18-10.

• пам’ятники
№ 710. ПаМЯТниКи. Пл. арТЕ-

Ма, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки. Пл. арТЕМа, 3. Тел. 401-
26-28, 098-0421494.

№ 846. Гранит (каталог – более 90 
образцов), крошка, бетон; 
оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 
440-50-39, 401-17-82, 098-
1229633, ул. Телевизион-
ная, 1а.

№ 777. Пам’ятники. Піонер. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

№ 711. ПаМЯТниКи. ниКола-
ЕвСКоЕ ШоССЕ, 21. Тел. 401-42-
51. раСПроДаЖа! аКЦионнЫЕ 
ЦЕнЫ! КоличЕСТво оБраЗЦов 
оГраничЕно.

 • меблі

№ 1011. Перевезу меблі та ін. 
Послуги вантажників. Недорого. 
Тел. 401-31-05, 067-5671948.

№ 978. ПЕрЕТЯЖКа и иЗГоТов-
лЕниЕ МЯГКой МЕБЕли. раС-
СрочКа на 10 мес. ПЕнСионЕ-
раМ СКиДКа. БольШой вЫБор 
ТКани. Тел. 410-12-77.

№ 1018. Ремонт любой мебели 
(шкафы, стенки). Реставрация сту-
льев, кроватей, перетяжка дива-
нов, кресел. Полный ремонт в цеху, 
частичный на дому. Тел. 410-31-54, 
097-3853008.

 • інше

№ 952. ГиПСоКарТон, ШПа-
КлЕвКа, ПоКраСКа, оБои. 
ЭлЕКТриКа. уТЕПлЕниЕ Бал-
Конов, лаМинаТ, ПлаСТиК, 
МДФ. Тел. 401-05-73, 097-7050386.

№ 988. КонДиЦионЕрЫ. Про-
дажа, установка, заправка, чистка. 
Ремонт крупнобытовой техники 
(кондиционеры, холодильники, 
стиральные машины-автомат). 
Тел. 096-3769318, 401-54-59.

№ 870. КонДиЦионЕрЫ. Чи-
ст ка, устранение неприятных 
запахов, дезинфекция. Тел. 050-
5346680, Юрий.

№ 992. Врезка замков. Утепле-
ние, обшивка металлических две-
рей, лоджий, пластиком. Тел. 401-
35-15, 098-2413969.

№ 989. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. 
Тел. 097-0341978.

№ 949. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, госповерка счет-
чиков тепла, установка автоматов 
перенапряжения. Тел. 66-05-47, 
098-4842663.

№ 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.

№ 987. Курси перукар-універ-
сал. Тел. 096-6699770.

№ 1012. Спутниковое ТВ. Прода-
жа, установка, ремонт. Тел. 401-29-
64, 097-5085088.

№ 1013. Київський лікар психо-
терапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із за-
пою, зменшує зайву вагу, лікує ену-
рез, заїкання, гіпертонію, невроз. 
Прийоми: 11, 12, 13, 25, 26, 27 серп-
ня, 8, 9, 10, 22, 23, 24 вересня 2012 
р. Тел. 401-25-42, 401-20-19, 067-
7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 985. 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.

№ 986. Курси кравця одягу. Тел. 
067-5691471.

№ 712. оТДЫХ у МорЯ! ПГТ ла-
зурное, До МорЯ 200 м. ТиХий 
СЕМЕйнЫй оТДЫХ Со вСЕМи 
уДоБСТваМи. ТЕл. ХоЗЯйКи 
098-5922038, анна Борисовна 
(посредников просим не беспо-
коить).

№ 353. ТОВ «СБ «Вікторія» за-
прошує на роботу чоловіків – охо-
ронників, вахтовий метод у Дні-
пропетровську. Вік 25-40 р. Тел. 
067-2203291, (044) 331-80-46.

№ 931. Требуется юрист с опытом 
работы более 10 лет, граждан-
ский, уголовный, хозяйственный 
процессы. Тел. 067-8029360, е-mail: 
1хQukr.net.

№ 885. ТрЕБуЕТСЯ СоТруДниК 
С ФунКЦиЯМи аДМиниСТраТо-
ра. З/П 3000 Грн. Тел. 097-3570757.

№ 963. На постоянную работу 
требуется сотрудник с тех. обра-
зованием, з/п 3000 грн. + премия. 
Производство. Телефон отдела ка-
дров: 098-2752496.

№ 953. ПрЕСТиЖнаЯ раБоТа С 
оБучЕниЕМ на раБочЕМ МЕСТЕ 
СПЕЦиальноСТи МЕБЕльЩиКа, 

З/П ДоСТойнаЯ. Тел. (056)-404-21-
28, 067-5690079.

№ 954. на раБоТу ТрЕБуЮТСЯ: 
СТолЯрЫ, ПлоТниКи, раЗнора-
БочиЕ. СоЦПаКЕТ. Тел. (056)-404-
21-28, 067-5396688.

№ 962. Открыто рабочее место 
диспетчера. Прием входящих звон-
ков внутри сети, фиксирование и 
распределение заявок. Тел. 098-
2752496.

№ 979. Набор сотрудников: дис-
петчер-охранник; секретарь-адми-
нистратор; помощник руководите-
ля. Требования – грамотная речь, 
деловой вид. Оплата стабильно. 
Тел. 098-0418800, 066-9174961.

№ 961. В ТЦ требуется замести-
тель управляющего. Оплата труда 
4000 грн. + премия. Опыт работы 
приветствуется. Тел. 095-5400684, 
098-2752496.

№ 959. Оптовому предприятию 
нужен диспетчер для обработки 
входящих звонков, работы с те-
кущей документацией. Тел. 096-
3981386.

№ 960. Организации требуются 
сотрудники (менеджеры по про-
дажам) для работы в колл-центре 
(Интернет-провайдер), ставка + 
%, 18-45, гибкий график. Тел. 097-
5560279, 067-6378037.

№ 966. Для работы в офисе требу-
ется администратор. Предпочтение 
бывшим руководителям, активным 
пенсионерам. Тел. 068-4181245.

№ 886. Работа молодым мамам, 
пенсионерам оплата еженедельно. 
Тел. 097-3052016.

№ 1008. ТрЕБуЕТСЯ СоТруДниК 
в оФиС. вХоДЯЩиЕ линии, ТЕ-
КуЩий ДоКуМЕнТооБороТ. До-
ХоД раСТуЩий. Тел. 067-5865108.

№ 1014. Компании срочно требу-
ются: диспетчер, помощник руково-
дителя, администратор, помощник 
бухгалтера, помощник экономиста. 
Оплата высокая и стабильная. Тел. 
096-7713891, 095-2733977.

№ 358. ТрЕБуЮТСЯ на ПоСТо-
ЯннуЮ раБоТу СоТруДниКи 
С оБраЗованиЕМ МЕнЕДЖЕ-
ра, ЭКоноМиСТа. МоЖно БЕЗ 
о/р. вЫСоКаЯ оПлаТа. Тел. 050-
8773328, 067-3079789.

№ 358а. ТрЕБуЮТСЯ в 
оФиСнЫй ЦЕнТр СоТруДни-
Ки на раЗличнЫЕ ваКанСии. 
МоЖно БЕЗ о/р. вЫСоКаЯ оПла-
Та. Тел. 050-8773328, 067-3079789.

№ 1022. Работа. Административ-
ная, можно без опыта. Доход 2500-
3000 грн. Тел. 067-5865391.

№ 1023. Требуется помощник 
руководителя. Можно без опыта. 
Молодежь приветствуется. Строго 
от 18 лет. Доход 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865391.

Подарим умненького котенка на 
выбор – Асика или Васика. Тел. 067-
5679083, 098-3934480.

Алкоголизм излечим!
20 августа и 5 сентября  
(ул. Мелешкина, 14а, бывшее РУ им. Кирова, кабинет 303)

кандидат медицинских наук

Довженко  
Роман Александрович

проводит сеансы лечения алкогольной зави-
симости и табакокурения.

Справки по телефонам: 443-02-33, 
093-0455273, 050-1958529.

Лиц. № 603844 от 7.11.2011 г.

Загублене

Станом на 1.07.2012 на підприємствах, в організаціях та установах Цен-
трально-Міського району діє 292 колективні договори. Дією колективних до-
говорів охоплені 18713 працівників підприємств, установ і організацій усіх 
форм власності та господарювання. У ІІ кварталі 2012 року суб’єктами гос-
подарювання району укладено та зареєстровано у виконкомі Центрально-
Міської районної у місті ради 26 колективних договорів разом із змінами та 
доповненнями, з них 20 – без зауважень.

Колективні договори зареєстрували:  Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Поліскло»;  Комунальний дошкільний навчальний заклад №198; Управління дер-
жавної казначейської служби України у Центрально-Міському районі; Криворізька 
загальноосвітня школа №28; Товариство з обмеженою відповідальністю «Он Лайн 
Еір»; Комунальний комбінований дошкільний навчальний заклад №294; Кому-
нальний заклад «Криворізька міська поліклініка №1 ДОР»; Державне підпри-
ємство «Державна інспекція по якості залізних руд»; Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Гюрза Плюс»; Криворізька загальноосвітня школа №79; Кому-
нальний позашкільний навчальний заклад «Центр позашкільної освіти «Зміна»; 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Гюрза»; Комунальний комбінований 
дошкільний навчальний заклад №121;  Криворізька загальноосвітня школа №12;  
Комунальний дошкільний навчальний заклад №1; Комунальна установа «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги №6»; Криворізька загальноосвітня школа 
№23; Товариство з обмеженою відповідальністю ВКФ «Укркомплект» та ін.

управління праці та соціального захисту населення виконкому 
Центрально-Міської районної у місті ради.

Вітаємо!
Криворізька міська організація ветеранів та ветерани 

Дзержинського району від щирого серця вітають
Філоненко Євгенію Петрівну,

голову ради районної організації ветеранів,  
чарівну жінку, вдумливого керівника, шановану людину

з ювілеєм!
Все Ваше життя віддане служінню підростаючому поколінню. Ви навча-

ли їх чесному служінню батьківщині, любові до рідних та неньки-землі. 
Сьогодні Ви не втратили зв’язок з молоддю, а навпаки тісно 

пов’язали його з ветеранами міста, які взяли на себе благородне 
завдання розповісти молодому поколінню про війну, свідками якої 
вони були, про трудові звершення криворіжців.

Тож нехай шлях, який Ви обрали, буде і надалі цікавим і натхненним.
Бажаємо Вам здоров’я та любові рідних людей! 

Хай доля сприяє у втіленні Ваших мрій та сподівань!

g офіційно

g реклама
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На 13-19 серпня
Овен (21.03-20.04)

Подiї першої половини тижня за-
чіпатимуть вашу сiм’ю. Вам треба 
буде вирiшити домашнi питання i 
налагодити стосунки з родичами. А 
наприкiнцi тижня краще зайнятися 
дiловими справами.
Телець (21.04-21.05) 

Звернiть увагу на знайомства 
i цiкаву iнформацiю, отриману в 
серединi тижня. Це може вам знадо-
битися. У роботi та важливих спра-
вах вам допоможуть друзi. Вихiднi 
використайте для оздоровлення.
Близнюки (22.05-21.06)

Вам захочеться бути першою 
скрипкою в оркестрi, але зараз не 
зовсiм зручний перiод для цьо-
го. Дотримуйтеся делiкатностi та 
дипломатичностi. На вас чекають 
веселi вихiднi.
Рак (22.06-23.07)

Щоб вiдчути себе незамiнним 
i вдалим працiвником, візьміть-
ся за давнi проекти. Декому з вас 
доведеться займатися папера-
ми, можливi фiнансовi перевiрки. 
Уникайте сумнiвних фiнансових 
операцiй.
Лев (24.07-23.08)

Настав час розставити всi крап-
ки над «i». Проясняться заплутанi 
ситуацiї. Можливо, доведеться 
розчаруватися в комусь iз вашо-
го оточення. Вихiднi пройдуть на 
позитивнiй нотi.
Діва (24.08-23.09)

Ви встигнете набагато бiльше, 
нiж планували. Вашого натхнення 
вистачить на допомогу i поради ко-
легам. У будь-який момент будьте 
готовi до несподiванок.
Терези (24.09-23.10)

Зараз ви пiдвладнi обстави-
нам – доведеться виконати давнi 
обiцянки, вирiшити питання, якi 
вiдкладали на потiм. У цiлому тиж-
день буде продуктивним, його ре-
зультати вас порадують.
Скорпіон (24.10-22.11) 

Це найпродуктивнiший час як для 
роботи, так i особистого розвитку.  
У вас з’явиться бажання змiнити 
iмiдж. Зростає загроза травм.
Стрілець (23.11-21.12) 

Тиждень буде суперечливим. 
Уникайте ризику i екстриму, щоб не 
потрапити у складну ситуацiю. Не 
встрявайте у сварки.
Козеріг (22.12-20.01) 

Не будуйте чiтких планiв, а дiйте 
за обставинами. Друзi диктувати-
муть свої умови, але радимо при-
слухатися до власної iнтуїцiї. Ви-
никнуть труднощi в колективнiй 
роботi, вихiд – компромiс.
Водолій (21.01-19.02) 

Творчий, нестандартний пiдхiд 
до будь-яких справ допоможе до-
сягти бажаних результатiв. Словом, 
ваш девiз – «будь самим собою».
Риби (20.02-20.03) 

Друга половина тижня – чудо-
вий час для реалiзацiї давнiх планiв 
i бажань. Особливо якщо вони сто-
суються хобi та захоплень. Попри 
впертiсть, доведеться пiти на по-
ступки колегам.

g анонсg Жарт

g цікавий ракурс

Дачний гондольєр
на брак транспортної інфраструктури 
криворіжцям нарікати зайве. Пасажир-
ські перевезення охопили всі три стихії, 
якщо про наземну мережу сполучень 
вести мову надто банально, то пові-
тряні судна дедалі жвавіше злітають з 
аеродрому. Стосовно водних просторів 
– уже років із п’ять курсує КреСівським 
водосховищем прогулянковий корабель 
«анна», а ще раніше, виявляється, ін-
гульцем проклало вельми затребуваний 
городниками-любителями маршрут річ-
кове таксі.

Для сухопутної ман-
дрівки від Мар’янівки до 
дачного сектору Чкалов-
ки слід подолати понад 
десяток верст, хоча на-
селені пункти розділяє 
лише річка. Крім того, 
дачникам до магазину в 
Чкаловці марширувати 
4-5 кілометрів, тоді як у 
Мар’янівці крамниця за 
кількасот метрів од бе-
рега. Колись між села-
ми існували одразу дві 
поромні переправи. Піс-
ля бурхливо-нищівної 
епохи економічних збу-
рень єдине, що дійшло 
до наших часів від ми-
нулих зручностей, так 
це пором, перетворений 
на пляж, – доходило не 

раз до рукопашної, коли 
люди захищали його від 
вандалів, які полюють 
на метал.

Зараз платформа слу-
жить відправною точ-
кою для човника Олек-
сандра Звєрєва. Ледь до-
світні зорі щезнуть із 
небокраю, він шварту-
ється на сільській при-
стані. Шість років тому, 
коли розпочинав переві-
зницьку справу, ніяк не 
міг вгадати, з якого боку 
з’являться перші паса-
жири, гребти «вхолосту» 
на протилежну сторо-
ну, певна річ, особливо-
го задоволення не при-
носило. Згодом призви-
чаївся до руху автобу-

сів і виробив свій графік. 
Власне, це тільки спер-
шу складно: в кооперати-
ві аж понад дві сотні ді-
лянок, насправді всі одне 
одного давно знають, як і 
те, хто й коли прибуває. 
За необхідності можуть 
скористатись мобільним 
зв’язком.

Течія на ніби скром-
ній Саксагані зрідка тра-
пляється вельми норо-
вистою, невелике суден-
це хитає немилосердно, 
все ж Олександр Івано-
вич стійко виходить на 
трудову вахту, хоча, як 
на те, формально ніяких 
зобов’язань неухильно 
підтримувати сполучен-
ня на себе не брав, ціл-

ком міг би пересидіти 
вітрюган удома. Не бе-
реться веслувати хіба 
що в дощ. За доброї по-
годи протягом дня чов-
няр виконує в середньо-
му двадцять рейсів, за-
вданнячко далеко не з 
легких і для молодого, 
проте добродій Звєрєв 
лише задоволено й за-
гадково посміхається:

– Так і здоров’я-то 
якраз звідси черпаю, бо 
не цураюсь працювати 
руками. Заради такої по-
трібної іншим і приєм-
ної мені справи навіть 
облишив посаду голови 
в дачному кооперативі. 
Часто звертаються бага-
тенькі відпочивальники, 
мовляв, тримай сотню, 
покатай нас годину-дру-
гу-третю, ти, старий, та-
ких грошей не заробиш 
за півтижня. Не заро-
блю, та відмовляюсь, бо 
доки розважатиму VIP-
клієнтів, мої рідні сусі-
ди бовванітимуть поміж 
очеретів, не в змозі вчас-
но дістатись додому.

Плавзасіб Олександр 
Іванович виготовив на 
зразок військових пон-
тонів: залізний, та в 
жодному випадку не по-
рине під воду, хоч залий 
по вінця. Про всяк випа-
док на борту передбаче-
но рятувальні жилети. 
Півжартома свій човник 
зве гондолою – у Криво-
го Рогу мало спільних 
рис із Венецією (три-
чі сплюнути через ліве 
плече, щоб не наврочи-
ти!), але чому б і ні…

тарас ЗатулЬний. Фото олександра Портнягіна.

***
На уроці:
– Петрику, ко ли 

у тебе день на-
родження?

–  5 червня.
– Якого року?
–  Не повірите, 

Маріє Іванівно, 
кож ного!

***
Розумний чоло-

вік не дає жінці 
приводу для об-
раз. 

Розумній жінці, 
щоб образити-
ся, приводу не по-
трібно.

8.08.2012     9.08.2012

станом на 7.08.2012 р. 
(грн. за 100 од.)

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

Ясно
За даними Українського гід-

рометцентру, у четвер очіку-
ється ясна погода. Температу-
ра вночі до 22 градусів тепла, 
вдень до 29 градусів тепла. Ві-
тер північний, 3-5 м/сек. Ат-
мосферний тиск 749…750 мм 
рт. ст.

g Погода

Долар рубль Євро

Курс НБУ 799,30 25,02 989,45

УкрСиббанк
808,50 24,40 991,00
813,50 25,60 1014,00

ПриватБанк
809,00 24,70 988,00
813,50 25,70 1020,00

Промінвест-
банк

809,00 25,20 996,00
813,40 26,10 1014,00

Райффайзен 
Банк Аваль

809,00 24,20 984,00
813,50 26,00 1023,00

Форум
809,00 25,00 989,00
812,80 26,00 1012,00

Південком-
банк

810,00 24,30 990,00
813,00 25,70 1015,00

Укрексімбанк
807,00 24,70 990,00
811,00 25,60 1009,00

КуПівля ПроДаЖ

03 07 35 36 43 44

8-9 серпня

Геомагнітний прогноз 
по Кривому Рогу

ДЖЕК -ПОТ 
наступного 
розіграшу 
5 300 000 гривень

g лотерея

g Магнітні бурі

номер розіграшу 1182 
виграшні номери 04.08.2012 

джек-пот 5 100 000.00

g Курси валют

0:00 2 2
3:00 2 2
6:00 2 2
9:00 2 2
12:00 2 2
15:00 2 2
18:00 2 2
21:00 2 2

СПІВ-
ПАЛИ СТАВКИ СУМА

6 0 0.00
5 1 17881.00
4 90 278.00
3 2096 20.00
2 18417 6.00
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