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Пряма
лінія «ЧГ»
За новим 
Кримінальним 
кодексом
Наступної
середи
10 квітня,
на прямому
зв’язку
з читачами
заступник
начальника Головного 
управління МВС України
в Дніпропетровській області 
– начальник Криворізького
міського управління міліції 
полковник С. В. Шматов.

Сергій Володимирович роз-
повість, як міліція ось уже біль-
ше 4 місяців працює за новим 
Кримінальним процесуальним 
кодексом України, як бореться 
з корупцією та хабарництвом, 
іншими ганебними явищами в 
суспільстві. Отож, телефонуйте 
головному міліціонеру міста з 
13.00 до 15.00 за номером 92-
84-09.

За цим же телефоном мо-
жете адресувати запитання і 
раніше, їх прийме і передасть 
Сергію Шматову журналіст 
«ЧГ» Микола Крамаренко.

Сяйво талантів «Весни Рудани»

Свято творчості й натхнення

Пам'ятаємо

З уламків та гільз віділлють
«Дзвін Перемоги»

Представники історико-пошукових організацій підтримали іні-
ціативу Віце-прем’єр-міністра України, голови обласної організа-
ції Партії регіонів Олександра Вілкула про створення до 70-річчя 
Великої Перемоги «Дзвона Перемоги».

«Дзвін буде відлито з уламків та гільз снарядів і патронів, зібраних 
пошуковиками України, Росії та Білорусі на полях битв Великої Віт-
чизняної війни. Голос цього дзвона завжди буде нагадувати нам про 
Велику Перемогу. Про мільйони солдатів і офіцерів, які своїми життя-
ми завоювали для нас право на свободу», – сказав Олександр Вілкул.

«Дзвін Перемоги» вирішено встановити в місці, де сходяться 
кордони України, Росії та Білорусі.

Підготував Андрій МІХЕЙЧЕНКО
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Тернівський район

Підготувала
Мотрона
ПАНОВА

Новини

Вартість передплати «Червоного гірника» з урахуванням поштових послуг по доставці та прийому передплати:

Телефони для довідок з передплати: міського поштамту – 92-43-41, редакції «Червоного гірника» – 92-81-60

ЗВИЧАЙНА, індекс 37385:

на 3 місяці 40,20 грн.,

на півроку 78,75 грн.,

на 8 місяців 105,50 грн.

ПІЛЬГОВА, індекс 61621
(для інвалідів усіх груп і категорій, для чорнобильців, 
а також для учасників війни та пенсіонерів):

на 3 місяці 37,20 грн.,
на півроку 72,75 грн.,
на 8 місяців 97,50 грн.

ВІДОМЧА, індекс 37386
(для підприємств, установ 
та організацій):

на 3 місяці 46,80 грн.,
на півроку 91,95 грн.,
на 8 місяців 123,10 грн.

Передплата на

 
не закінчується 

ніколи! ОФОРМИТИ ПЕРЕДПЛАТУ НА «ЧГ» МОЖНА В КОЖНОМУ ПОШТОВОМУ ВІДДІЛЕННІ

Міжнародні зв’язки

Кривий Ріг та іспанська провінція Кастельон 
будуть розвивати нові туристичні напрямки
29 березня міський голова Кривого 
Рогу Юрій Вілкул і народний депутат 
України Костянтин Павлов зустрі-
лися з представниками делегації 
Міністерства туризму Валенсійського 
співтовариства (Іспанія) та обгово-
рили можливості розвитку туристич-
них напрямків між регіонами.

«Я радий вітати вас в одному з найбіль-
ших промислових міст України, в якому 
проживає майже 700 тисяч осіб, – сказав 
Юрій Вілкул. – Кривий Ріг – це гірничо-
металургійний та машинобудівний центр 
України. У місті розташовано 90 підпри-
ємств гірничо-металургійного, машинобу-
дівного та інших промислових напрямків. 
У нас працює найбільший в Україні гірни-
чо-металургійний комбінат, п’ять гірничо-
збагачувальних комбінатів, три великих 
підприємства, що займаються підземним 
видобутком залізних руд, машинобудівні 
підприємства, суриковий та цементний 
заводи тощо. Велика концентрація про-
мислових підприємств, наявність кар’єрів, 
шахт та інших унікальних об’єктів здатні 
перетворити місто на популярний турис-
тичний центр. Уже розроблено дванадцять 
маршрутів промислового туризму. Цим 
займається спеціальний відділ в Інституті 
розвитку міста Кривого Рогу».

Директор Департаменту Міністерства 
туризму в провінції Кастельон Верджинія 
Очоа презентувала керівництву Кривого 
Рогу туристичний потенціал свого регіо-
ну. За її словами, Кастельон – уособлення 
всього найкращого з того, що пропонує 
Іспанія, це 120 кілометрів пляжів та ку-
рортів на березі Середземного моря, гори 
з багатою історією, унікальна архітектура, 
величезні можливості для оздоровлення та 
відпочинку за привабливими цінами.

Порівняно з іншими курортами 
Середземномор’я, Кастельон не переван-
тажений туристами. Перевагу відпочинку 

в провінції віддають перш за все євро-
пейці з родинами, розповідає директор 
туристичної компанії «TUSERCO HOTELS» 
Хосе Антоніо Контрерас Міллан. Адже на 
курортах дуже затишно та безпечно, а ку-
лінарні традиції іспанців, які формувалися 
протягом декількох століть, задовольнять 
найвибагливіші смаки туристів.

Під час зустрічі було вирішено посилити 
співпрацю між Кривим Рогом та Кастельо-
ном у напрямку взаємовигідного розвитку 
міжнародного туризму.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Офіційно

Петриківський розпис оцінили в Європі
У Брюсселі за ініціативи Віце-

прем’єр-міністра України, голови Дні - 
пропетровської обласної організації 
Партії регіонів Олександра Вілкула 
та за сприяння Посольства України 
пройшов Тиждень Петриківського 
розпису.

«Україна продовжує активно розвива-
тися на світовому ринку, демонструючи 
свій унікальний туристичний потенціал 
та культурні надбання. Тиждень Петри-
ківського розпису в Брюсселі є частиною 
цьогорічного масштабного міжнародного 
промо-туру із просування Петриківського 

мистецтва за кордоном у рам-
ках ініціативи України щодо 
набуття Петриківським роз-
писом статусу нематеріальної 
культурної спадщини людства 
ЮНЕСКО. Це важлива складо-
ва інтеграції України в між-
народний простір», – сказав 
Олександр Вілкул.

У рамках Тижня Петри-
ківського розпису в Брюсселі 
пройшли Українські вечори, 
під час яких гості мали мож-
ливість оглянути тематич-

ну виставку найкращих робіт народних 
майстрів Дніпропетровщини (розписа-
ний посуд, писанки, панно), відвідати 
майстер-клас та скуштувати страви укра-
їнської національної кухні.

Як зазначив голова Дніпропетровської 
обласної ради Євген Удод, наразі ведуть-
ся переговори про проведення виставок у 
Кувейті, Китаї та Японії. У грудні Петриків-
ка буде номінована на засіданні комітету 
ЮНЕСКО щодо надання Петриківському 
розпису статусу нематеріальної спадщини 
людства, яке відбудеться в столиці Азер-
байджану – Баку.

«Петриківка може стати першим пред-
ставником від України, що отримала такий 
високий статус. Це світове підтверджен-
ня унікальності українського народного 
мистецтва. Петриківський розпис – це ще 
один міст, що пов’язує Україну зі світом», – 
сказав Олександр Вілкул.

Кабмін виділить Дніпропетровщині 
понад 1 мільярд гривень

У 2013 році на реалізацію ключо-
вих для Дніпропетровщини проектів 
Кабмін України передбачив 1 мільярд 
258 мільйонів 310 тисяч гривень. Це 
стосується таких об’єктів, як Південний 
обхід Дніпропетровська, неонатальний 
блок Дніпропетровської обласної дитячої 
клінічної лікарні, радіологічний корпус 
Дніпропетровського клінічного онколо-
гічного центру. Також передбачено кошти 
на проведення поточного та капітального 

ремонту доріг. Про це розповів губернатор 
Дмитро Колєсніков під час засідання коле-
гії обласної державної адміністрації.

Дмитро Колєсніков підкреслив, що Дні-
пропетровщина має серйозну підтримку з 
боку керівництва держави.

«Дніпропетровська область динамічно 
розвивається. Ми прагнемо зробити жит-
тя мешканців регіону максимально ком-
фортним та безпечним. Тому реалізація 
ключових для області інфраструктурних 

та медичних проектів – наше першочерго-
ве завдання, – відзначив голова облдерж-
адміністрації. – Допомога уряду в таких 
принципових питаннях дозволить здати ці 
об’єкти в найкоротші строки».

Також керівник області відзначив, що 
урядом опрацьовується питання виді-
лення для Дніпропетровської області 100 
автомобілів швидкої медичної допомо-
ги.

Підготував Андрій МІХЕЙЧЕНКО

Добра родина – 
гарна дитина

Нині в районі під соціальним супро-
водом як такі, що потрапили в складні 
життєві обставини, перебувають 377 
сімей. Тільки протягом І кварталу 2013 
року працівники соціальних служб Тер-
нівського райвиконкому відвідали 507 
подібних родин. З них під соціальний 
супровід було взято 56 сімей, а також 13 
осіб. За цей же період з позитивним ре-
зультатом знято з соціального супроводу 
29 родин, які подолали внутрішню кризу, 
де підвищилися батьківський потенціал 
та авторитет, отримано нові можливості 
впливу на виховання своїх дітей, поліп-
шились умови життя. Саме цій темі було 
присвячено чергове засідання районної 
комісії з питань взаємодії суб’єктів со-
ціальної роботи з сім’ями, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, робота 
якої спрямована на надання допомоги 
таким родинам, запобігання вилученню 
дітей у батьків, набуття ними навичок 
відповідального батьківства та пошук 
власних ресурсів для самостійного по-
долання життєвих негараздів. У роботі 
комісії взяли участь депутати міської та 
районної рад Тетяна Камаляєва і Наталія 
Шамрицька. Слід сказати, що депутати 
постійно тримають ці питання в полі зору. 
Так, депутат міськради Сергій Смєлий 
придбав ліки та вітаміни для кількох ді-
тей-сиріт, одяг для 2 родин, а Григорій 
Ткаченко посприяв у ремонті житла бага-
тодітної родини.

Молодь та ООН
КЗШ № 42 – єдина в районі, що вже 

вчетверте брала участь у 12-й відкритій 
учнівській конференції «Модель ООН. 
Україна». Команда у складі Вікторії Фро-
лової, Ірини Бєлоус, Антона Щербака та 
Дмитра Трача на чолі з учителькою іс-
торії Мариною Манько представляла на 
ній Японію. Темою доповідей були збе-
реження та пошук нових енергоресурсів. 
Ця команда посіла ІІ місце в номінації 
«Рекламна презентація країни» та від-
значена в номінації «ООН в об’єктиві».

На контролі

Готові до паводку
Дніпропетровщина готова до про-

пуску паводку – в регіоні є достатньо 
сил і засобів для ліквідації можливих 
позаштатних ситуацій.

Про це повідомив губернатор Дми-
тро Колєсніков під час всеукраїнської 
селекторної наради щодо дій влади, 
пов’язаних із запобіганням підто-
пленням населених пунктів у період 
пропуску повені та сходження криги 
у 2013 році, яку провів Віце-прем’єр-
міністр України Олександр Вілкул.
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Оголошення

Стартував місячник 
з благоустрою

1 квітня нинішнього року в районі 
розпочався місячник із благоустрою, впо-
рядкування та озеленення територій. Ро-
боча група затвердила необхідні заходи, 
рекомендувала керівникам підприємств 
усіх форм власності, організацій, установ, 
власникам будинків, торговельних кіосків 
здійснювати прибирання вулиць, доріг, 
газонів, будмайданчиків тощо. Запропо-
новано також закріпити за промисловими 
підприємствами та організаціями району 
ділянки об’їзної дороги. Дано рекоменда-
ції керівникам навчальних закладів, техні-
кумів, власникам будинків індивідуальної 
забудови. Під час проведення березневих 
весняних акцій «Чистий четвер» (в яких 
взяло участь 11534 працюючих громадян 
та задіяно 25 одиниць техніки) було ви-
конано роботи з благоустрою центральних 
та внутрішньо квартальних доріг району, 
прибрано 19 кілометрів доріг. Прибрано 
та вивезено сміття з парків ім. 50-річчя 
Радянської України, «Дитячий», скверів на 
вулицях Мусоргського, ім. Богдана Хмель-
ницького та в інших людних місцях.

Загалом уже ліквідовано 18 стихій-
них звалищ, у районному парку зроблено 
санітарну обрізку дерев, працівниками 
КП «Сансервіс» висаджено 100 саджан-
ців дерев на вул. Електрозаводській, на 
бульварі Ватутіна та в парку ім. 50-річчя 
Радянської України. Заплановано також 
провести суботник до Дня довкілля, який 
відбудеться 20 квітня п.р.

«Віденський бал»
 Уже втретє поспіль ДП «Овація» ПАТ 

«Центральний ГЗК» прийматиме світ-
ський раут «Віденський бал». Але щоб 
потрапити на цю вишукану вечірку, треба 
дотримуватись дрес-коду: дами повинні 
бути зодягнені в елегантну вечірню сук-
ню, чоловіки – у фраки або красиві кос-
тюми. Під час вечірки розігруватимуться 
призи, проводитиметься майстер-клас із 
бальних танців, виступатимуть переможці 
всеукраїнських змагань з бальних танців. 
Будуть, звичайно, і гості з інших міст.

Залишається тільки нагадати: «Віден-
ський бал» розпочнеться 6 квітня о 22 
годині в ДП «Овація» й триватиме до 4 
години ранку. Гарного всім настрою!

Жовтневий район

Підготував
Віталій
ТКАЧУК

НовиниЕнергоефективність і впровадження 
нових технологій повинні стати 
візитною карткою Кривого Рогу

Минулої середи, 27 березня, під головуванням секретаря Криво-
різької міськради Сергія Маляренка відбулося пленарне засідан-
ня XXXII сесії міської ради VI скликання, в якому взяв участь на-
родний депутат України, голова Криворізької міської організації 
Партії регіонів Костянтин Павлов.

Депутати розглянули як поточні 
питання життєдіяльності Кривого 
Рогу, так і стратегічні документи, 
що визначають розвиток міста в 
довгостроковій перспективі. Од-
ним із таких документів, безумов-
но, є План сталого енергетичного 
розвитку міста до 2020 року.

Про актуальність затвердження 
Плану та його головні завдання до-
повів начальник відділу з питань 
енергоменеджменту та впрова-
дження енергозберігаючих техно-
логій виконкому міськради Ігор 
Галочка. За його словами, в Плані 
поставлено досить серйозне за-
вдання – скоротити викиди вугле-
кислого газу по місту до 2020 року 
на 20%. Але процентні показники, 
природно, не найголовніше – за-
вдання Плану досить широкі.

Складно переоцінити важливість питань 
енергоефективності, оптимізації паливно-
енергетичного балансу та економії витрат 
на енергоресурси в сучасних умовах. Врахо-
вуючи те, що ці заходи дають не одноразо-
вий, а довгостроковий ефект, їх економічна 
доцільність не викликає сумнівів.

Також Планом передбачено модерніза-
цію котелень, системи насосних станцій, 
інших об’єктів міського господарства, а це, 
крім іншого, ще й підвищення надійності та 
якості забезпечення мешканців міста жит-
лово-комунальними послугами, тобто життя 
криворіжців стане більш комфортним.

Важлива роль у реалізації Плану відведе-
на промисловим підприємствам Крив басу. 
Зниження енерговитрат на підприємствах 
дасть можливість підвищити конкуренто-
спроможність продукції, що ними випус-
кається, у місті ж зменшиться екологічне 
навантаження.

Енергозбереження – 
пріоритет держави

На підтримку затвердження Плану ста-
лого енергетичного розвитку Кривого Рогу 
до 2020 року виступив і народний депутат 
України Костянтин Павлов.

«Кривий Ріг був одним із перших міст 
країни, де в складі виконкому став успішно 
діяти відділ з питань енергоменеджменту 
та впровадження енергозберігаючих техно-
логій, – сказав Костянтин Юрійович. – Після 
підписання в 2011 році міським головою 
Юрієм Григоровичем Вілкулом Угоди ме-
рів наше місто приєдналося до ініціативи, 

якій у Євросоюзі сьогодні приділяється ве-
личезна увага, а також увійшло до Асоціа-
ції «Енергоефективні міста України». Це 
питання зайняло одне з ключових місць і в 
Стратегії розвитку міста до 2015 року.

Сьогоднішні реалії зі всією очевидніс-
тю показують, наскільки необхідною була 
така робота. Уже реалізовано низку важли-
вих проектів. Це і впровадження системи 
регулювання теплового потоку в системі 
опалення міської лікарні № 2, і модерніза-
ція котельні шахти «Гігант», і встановлення 
приладів енергообліку в закладах бюджет-
ної сфери, і початок реалізації проекту 
будівництва блокових котелень тощо. Ви-
конання енергозберігаючих заходів тіль-
ки в 2012 році дало можливість скоротити 
витрати з міського бюджету на придбання 
енергоресурсів на 14,1 %. А це означає, що 
місто отримало можливість спряму-
вати вивільнені кошти на освіту, ме-
дицину, інші соціальні проекти.

Проте, можливості тут далеко не 
вичерпані. Усі ми добре знаємо, що 
енергоефективність економіки Укра-
їни сьогодні нижче відповідного по-
казника Польщі – у 2 рази, США – у 3 
рази, а Японії – у 4,5 раза. Тому Пре-
зидентом України Віктором Федо-
ровичем Януковичем підвищення 
енергоефективності позначено як 
одне з ключових завдань структурної 
перебудови економіки. Хочу відзна-
чити, що Кабінет Міністрів України в 
минулому році збільшив прогнозова-
ний об’єм фінансування держпрогра-

ми енергоефективності, роз-
рахованої до 2015 року, на 62,5 
мільярда гривень – до 347,82 
мільярда гривень.

На завершення ще про один 
аспект. На жаль, енерго – та 
ресурсозбереження в Україні 
до цих пір знаходяться в ниж-
ній частині привабливості для 
інвестицій. У той же час, Євро-
пейський інвестиційний банк 

готовий інвестувати в інфраструктурні та 
енергетичні проекти нашої країни до 1 мі-
льярда євро. Не доводиться сумніватися, що 
пріоритет у розподілі інвестиційних ресур-
сів будуть мати ті міста, де прийнято відпо-
відні програми.

Я впевнений, що Кривий Ріг здатний 
стати одним із лідерів у даному напрямку. 
Енергоефективність і впровадження нових 
технологій повинні стати візитною карт-
кою Кривого Рогу як сучасного, європей-
ського міста, що динамічно розвивається. 
Переконаний, що прийняття Плану стане 
важливим кроком для досягнення цих ці-
лей», – підкреслив Костянтин Павлов.

Розподілено додаткові 
фінансові надходження

Депутати Криворізької міської ради піс-
ля обговорення затвердили План сталого 
енергетичного розвитку міста до 2020 року.

Крім того, на сесії було прийнято й інші 
рішення. Зокрема, було розподілено субвен-
ції з державного та обласного бюджетів, які 
додатково надійшли до Кривого Рогу в об-
сязі 28 мільйонів 575 тисяч гривень. З них 
780 тисяч гривень буде спрямовано на бу-
дівництво мереж зовнішнього освітлення на 
18 вулицях Дзержинського району. Ще 980 
тисяч – на капітальний ремонт освітлення 
по об’їзній дорозі. На облаштування кільця 
розвороту міського електротранспорту біля 
реконструйованої станції Рокуватої виділе-
но 550 тисяч гривень. Мільйон гривень на-
правлено на вирішення ще однієї важливої   
для міста проблеми – реконструкцію нових 
приміщень протитуберкульозного диспан-
серу для перенесення його з центру міста.

Значно збільшено – на 20 мільйонів гри-
вень – фінансування реконструкції істо-
ричного центру Кривого Рогу – проспекту 
Карла Маркса.

На поточний ремонт доріг додатково ви-
ділено 8 мільйонів 600 тисяч гривень, а на 
капітальні ремонти – 13 мільйонів 121 ти-
сячу гривень.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО. 
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Костянтин Павлов:
«Переконаний, об’єднання зусиль на 
державному і місцевому рівнях здатне 
принести результат як для окремих 
територій, так і для всієї країни вже в 
досяжній перспективі»

День прямого телефону
Шановні мешканці 

Жовтневого району!
Виконком Жовтневої районної у 

місті ради 10 квітня 2013 року про-
водить «День прямого телефону» з 
питань:

– уточнення персональних даних 
Державного реєстру виборців. На 
ваші запитання з 9 до 17 години за 
телефоном 440-32-10 надасть ком-
петентні відповіді Ларіна Ольга Гри-
горівна, головний спеціаліст відділу 
ведення Державного реєстру виборців 
виконкому районної у місті ради;

– про вимоги щодо організації 
торгівлі у весняно-літній період. На 
ваші запитання з 10 до 15 години за 
телефоном 440-32-26 надасть компе-
тентні відповіді Ніконова Галина Воло-
димирівна, завідувач відділу розвитку 
підприємництва виконкому районної у 
місті ради.



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №26 (21351)
Четвер, 4 квітня 2013 року4 Подробиці

Привітали 
дівочу збірну

На початку пленарного засідання ХХ 
сесії райради виконуючий обов’язки го-
лови райради Юрій Красножон відзначив 
подяками голови Саксаганської районної 
ради спортивних героїв: дівочу збірну 
команду з баскетболу – учениць КЗШ 
№21, тренера та директора школи. Ця 
команда четвертий раз поспіль стала пе-
реможцем традиційного міського турніру 
з баскетболу серед дівчат старшого шкіль-
ного віку на Кубок народного депутата 
України трьох скликань, Почесного грома-
дянина Кривого Рогу Вадима Гурова.

– Дякуючи перемозі дівчат, перехідний 
кубок на весь рік залишиться в районі та 
буде переданий до музею Саксаганського 
району, який цього року відкриється в при-
міщенні виконкому районної у місті ради, 
– зазначив Юрій Леонідович.

Багатодітна 
родина захищена 
державою

 З метою розширення знань основ 
діючого законодавства відділ у справах 
сім’ї і молоді виконкому Саксаганської 
райради не вперше організовує прове-
дення інформаційних зустрічей з бать-
ками багатодітних сімей.

На останньому зібранні фахівці 
детально розповіли про пільги для ба-
гатодітних родин. А це і 50-відсоткова 
знижка на оплату житла (квартирна пла-
та) в межах норм, передбачених чинним 
законодавством, та комунальних послуг; 
безкоштовний проїзд у всіх видах місь-
кого пасажирського транспорту (крім 
таксі), в автомобільному транспорті 
загального користування в сільській 
місцевості, а також у залізничному і вод-
ному транспорті приміського сполучен-
ня, автобусах приміських і міжміських 
маршрутів незалежно від відстані; без-
коштовне отримання ліків за рецептами 
лікарів; щорічне медичне обстеження 
і диспансеризація в державних і кому-
нальних закладах охорони здоров’я. Ді-
тям із багатодітних сімей, в складі яких є 
п’ятеро і більше дітей, держава забезпе-
чує пільгові умови для вступу в державні 
та комунальні професійно-технічні, вищі 
навчальні заклади за умови наявності у 
них достатнього рівня підготовки.

Саксаганський район

Підготував
Микола
КРАМАРЕНКО

Новини Ігри розуму

Криворізькі ерудити здобули 
перемогу на обласному чемпіонаті
В останній день березня в Кривому Розі розгорнулись ін-
телектуальні змагання: у Палаці культури «Овація» ЦГЗК 
пройшов фінал обласного молодіжного чемпіонату з гри 
«Що? Де? Коли?» серед студентів. У ньому взяли участь 
десять команд найрозумніших представників молоді 
регіону: дві – з Дніпропетровська, вісім – з Кривого Рогу.

Як пояснив президент Кри-
ворізького інтелектуального 
клубу «Ерудит» Ігор Вацуро, об-
ласний чемпіонат проводився 
в рамках проекту Олександра 
Вілкула та Дніпропетровської 
обласної організації Партії ре-
гіонів «Розвиток інтелектуаль-
ного руху на Дніпропетровщи-
ні», що успішно реалізується з 
2011 року.

«Я – безпартійна людина, – 
говорить Ігор Вацуро. – Але є 
беззаперечні факти. По-перше, 
проект Олександра Вілкула та 
Партії регіонів дійсно працює. 
Як сказав на його презентації 
магістр клубу «Що? Де? Коли?» 
Андрій Козлов, цей проект є 
безпрецедентним, такого у сві-
ті більше немає. І як людина, 
котра займається організацією 
інтелектуальних ігор уже май-
же 20 років, я можу лише вітати 
подібні ініціативи та програми. 
Переконаний, що чим більше 
юнаків та дівчат буде залуча-
тися до інтелектуальної спіль-
ноти, тим більш конкуренто-
спроможною буде наша нація та 
держава. Інтелектуальні вправи 
розвивають пам’ять та розумо-
ву діяльність, вони виховують 
освічених людей, які вміють 
мислити, користуватися знан-
нями та приймати рішення. По-
друге, ми відчуваємо абсолютно 
реальну допомогу з боку Партії 
регіонів, її Криворізької міської 
організації на чолі з народним 
депутатом України Костянти-
ном Павловим. Я маю на увазі 
організацію заходів, матеріаль-
но-технічну підтримку, призові 
фонди, що додатково мотиву-
ють молодь».

Якщо раніше в місті налічу-
валось близько 150 активних 
членів клубу «Ерудит», то піс-
ля початку реалізації проекту 
Олександра Вілкула інтелекту-
альними іграми стали захоп-
люватись більше тисячі криво-

ріжців. Грають навіть цілими 
сім’ями – наприклад, загаль-
ний стаж участі в інтелектуаль-
них змаганнях родини Горобій 
складає 22 роки.

«У нашому місті створено 
всі умови для розвитку моло-
діжного інтелектуального руху, 
– говорить заступник голови 
Криворізької міської організа-
ції Партії регіонів Олег Жиць-
кий. – Закономірно, що подібні 
змагання набувають широкої 
популярності в навчальних 

закладах. Ми, представники 
Партії регіонів, і надалі буде-
мо підтримувати молодь, адже 
прагнемо, щоб наша нація, наш 
народ складалися з високоосві-
чених людей, близьких за ду-
хом і готових спрямувати свій 
потенціал на розвиток нашого 
регіону та всієї країни».

Фінальні змагання проходи-
ли наступним чином: ведучий 
читав запитання, потім еруди-
ти мали хвилину на надання 
точної відповіді. Запитань було 
так багато, що гру провели в 
три тури.

Переможцем фіналу облас-
ного молодіжного чемпіонату 
з гри «Що? Де? Коли?» стала 
криворізька команда ерудитів 
«6 до 1» на чолі з капітаном 
Олександром Мерзлікіним. Це 

вже другий успіх наших зем-
ляків на змаганнях подібно-
го рівня, проте є всі підстави 
вважати, що повне розкриття 
потенціалу гравців попереду 
– всього місяць тому ця коман-
да ввійшла в трійку призерів 
чемпіонату України з гри «Еру-
дит-квартет». А сьогоднішня 
перемога надала криворіжцям 
право взяти участь у чемпіо-
наті України з гри «Що? Де? 
Коли?», який пройде вже в квіт-
ні-травні. Друге та третє місця 
зайняли команди з обласного 
центру – «ЛІТучий голландець» 
та «Шведське метро».

«Я граю в інтелектуальні 
ігри близько чотирьох років, – 
розповідає лідер переможців 
Олександр Мерзлікін. – Також 
доводилось тренувати команду 
знавців з 95-ї гімназії. Якщо ка-
зати про сьогоднішній фінал, то 
організація гри була на самому 
високому рівні. Питання я оці-
нюю як середні за рівнем склад-
ності, проте достатньо цікаві».

Усі, хто взяв участь у фіналі 
обласного молодіжного чем-
піонату, отримали в подару-
нок картки, що дають право на 
знижки в магазинах чи інших 
закладах – учасниках соціаль-
ного проекту громадської орга-
нізації «Молоді регіони» «Дис-
контна картка студента». З більш 
детальною інформацією про 
проект можна ознайомитись на 
сайті http://dscard.com.ua/.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО. 
Фото автора

Олег Жицький 
бажає успіхів знавцям

Напружений пошук відповіді на питання

Ігор Вацуро вітає капітана переможців 
Олександра Мерзлікіна

В он-лайн режимі

Ласкаво просимо до «Регіонального віртуального офісу»
Відтепер можна отримати в он-лайн режимі інформа-
цію про всі дозвільні послуги, а також через «особистий 
електронний кабінет» слідкувати за розглядом та оформ-
ленням дозвільних документів. Згодом до системи буде 
включено й перелік адміністративних послуг.

Усе це поєднує «Регіональний 
віртуальний офіс». На єдиному 
порталі (www.e-services.dp.gov.ua) 
зібрано послуги низки відомств 
– від МНС до СЕС. Аби всі служ-
би якісно та своєчасно надавали 
свої послуги людям, губернатор 
Дніпропетровщини Дмитро Ко-
лєсніков виступив з ініціативою 
підписання спеціального Мемо-
рандуму.

«Технології електронного 
управління – це один із клю-
чових інструментів ефективної 
модернізації системи управлін-

ня та економічного розвитку. Ці 
технології широко та успішно 
використовуються в країнах Єв-
ропейського Союзу – від оплати 
через Інтернет комунальних 
послуг до голосування на за-
гальнонаціональних виборах і 
референдумах. Дніпропетров-
щина активно розвиває систему 
електронного управління. На 
даному етапі особливо важливо 
те, що до роботи залучилися те-
риторіальні органи централь-
них органів виконавчої влади. 
Це дозволило значно розшири-

ти спектр послуг, які надаються 
жителям регіону через мережу 
Інтернет», – сказав Дмитро Ко-
лєсніков.

На даний момент до Мемо-
рандуму про взаємодію приєд-
нались усі райдержадміністра-
ції, міські ради та територіальні 
підрозділи МНС, Держгірпром-
нагляду, Державного управ-
ління охорони навколишньо-
го природного середовища, 
Управління водних ресурсів, 
Управління лісового та мис-
ливського господарства, Держ-
земагентства, Головного управ-
ління ветеринарної медицини, 
Служби автомобільних доріг, 
Державного архітектурно-бу-
дівельного контролю, Держав-
ного агентства з енергоефек-

тивності та енергозбереження, 
Державтоінспекції Головного 
управління МВС, Міністерства 
внутрішніх справ та Держсан-
епідслужби.

Портал є єдиним повним 
актуальним достовірним дже-
релом інформації про адміні-
стративні послуги й дозвільні 
процедури в Дніпропетровській 
області та єдиною точкою входу 

для підприємців щодо отриман-
ня цих послуг і функціонуватиме 
для користувачів на безоплатній 
основі. У «Регіональному вірту-
альному офісі» після простої ре-
єстрації в «особистому кабінеті» 
можна отримати:

• повну інформацію про всі 
дозвільні центри, дозвільні 
органи та дозвільні докумен-
ти області (порядок надання, 
регламент, перелік документів 
тощо);

• інформацію про хід роз-
гляду справи, у т.ч. за допомо-
гою SMS (з 17 грудня 2012 року 
вже надіслано понад 4000 SMS-
повідомлень підприємцям);

• електронну консультацію.
Підготував 

Андрій МІХЕЙЧЕНКО

З початку року на 
Дніпропетровщині 
надано майже 50 тисяч 
адміністративних послуг, 
у тому числі видано 1003 
документи дозвільного 
характеру, з яких 957 (95,4%) 
– достроково.
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Оголошення

Готуємось 
до Дня довкілля

У виконкомі Довгинцівської районної 
у місті ради відбулась інформаційна зу-
стріч голови районної у місті ради Ігоря 
Колесника з головами вуличних, квар-
тальних та будинкових комітетів. На ній 
було наголошено на потребі своєчасних 
розрахунків за надані житлово-кому-
нальні послуги і дотримання рішення 
міськради «Про затвердження Правил 
благоустрою у місті Кривому Розі».

Також було розглянуто низку акту-
альних питань щодо життєдіяльності ра-
йону, зокрема, щодо порядку реєстрації 
місця проживання фізичних осіб та знят-
тя їх з реєстраційного обліку; про ре-
формування системи охорони здоров’я 
та заходи державного регулювання цін 
на лікарські засоби для лікування осіб з 
гіпертонічною хворобою;  про земельні 
правовідносини, а також щодо забез-
печення чистоти та порядку. І. Колесник 
нагадав, що 20 квітня – День довкілля, і 
звернувся до голів вуличних, кварталь-
них і будинкових комітетів з проханням 
забезпечити активну участь жителів та 
громадськості у проведенні місячника 
благоустрою, організувати прибирання 
дворів, вулиць та прилеглих до них те-
риторій.

Відзнака 
визволителю

На пленарному засіданні XXIV сесії 
Довгинцівської районної у місті ради 
VІ скликання розглянуто 11 питань. З 
інформацією «Про стан законності, за-
ходи щодо її зміцнення та результати 
діяльності на території Довгинцівського 
району» виступив заступник районного 
прокурора Володимир Кондратов, а за-
ступник голови районної у місті ради 
Інна Сторожук за допомогою мульти-
презентації надала інформацію «Про 
здійснення заходів щодо соціальної 
підтримки ветеранів війни, праці та ін-
валідів у Довгинцівському районі».

На початку пленарного засідання 
ветерану Великої Вітчизняної війни, 
визволителю міста Кривого Рогу Петру 
Петровичу Савельєву урочисто вруче-
но відзнаку голови Дніпропетровської 
облдержадміністрації «За розвиток ре-
гіону».

Довгинцівський район

Підготував
Едуард
БІЛИК

НовиниУ магістри я б пішов…
Особливостям цьогорічної вступної кампанії та 
умовам прийому до вищих навчальних закладів 
була присвячена пряма лінія з начальником 
відділу вищої, професійно-технічної освіти, 
профорієнтації, охорони праці та кадрової 
роботи управління освіти і науки виконкому 
міськради Тетяною Кріпак.

Ми розпочали бесіду зі 
змін, які чекатимуть на цьо-
горічних абітурієнтів.

– Терміни подачі документів 
для участі в конкурсі цього року 
майже не змінилися: з 1 (а не з 
2-го) по 31 липня, – відзначила 
Тетяна Петрівна. – Ще на рік по-
довжено дію сертифікатів Укра-
їнського центру оцінювання 
якості освіти (УЦОЯО) попере-
дніх років (тепер з 2008 по 2013 
роки). Як і минулого року, до 
балів зовнішнього незалежного 
оцінювання додаватиметься се-
редній бал шкільного атестата, 
перерахований за 200-бальною 
шкалою, а також додаткові бали 
за особливі успіхи у навчанні та 
за закінчення факультетів дову-
зівської підготовки. Прохідний 
бал залишився на тому ж рівні: 
з профільних предметів – 140, з 
непрофільних – 124. Незмінною 
залишилась і можливість подачі 
документів до п’яти різних ВНЗ 
на три напрямки підготовки. 
Рекомендації до зарахування 
так само будуть оприлюднені у 
три етапи: 1, 5 та 8 серпня.

У новому документі зни-
кла норма, яка передбача-
ла подачу електронних заяв 
лише для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «ба-
калавр». Натомість абітурієнти, 
які хочуть скористатися правом 
на позаконкурсний вступ чи 
нарахування додаткових балів 
за визначні успіхи у вивченні 
профільних предметів, повинні 
і далі самостійно подавати до-
кументи для участі у конкурс-
ному відборі. У Порядку також 
передбачено новий статус 
для електронної заяви: «за-
яву скасовано». Такий статус 
отримує заява, яку скасовано 
вступником в особистому елек-
тронному кабінеті до моменту, 
коли її буде опрацьовано при-
ймальною комісією та надано 
інший статус («заяву зареєстро-
вано у ВНЗ», «заява потребує 
уточнень») чи анульовано за рі-
шенням приймальної комісії до 
моменту встановлення статусу 
«власника заяви рекомендова-
но до зарахування на навчання 
за кошти державного бюджету 
(фізичних, юридичних осіб)».

Численні дзвінки читачів до 
редакції «ЧГ» вкотре засвідчи-
ли, що питання отримання ви-
щої освіти для наших городян 
залишається актуальним.

– Доброго дня, 
Тетяно Петрівно! 
Турбує Олена Ми-

трофанівна. Моя онучка за-
кінчує 11 класів і претендує 
на золоту медаль. Чи отри-
має вона додаткові бали при 
вступі?

– Ні, Олено Митрофанівно. 
Відповідно до Умов прийому 
до вищих навчальних закладів 
України такі вступники мають 
право лише на першочергове 
зарахування до вищих навчаль-
них закладів. А додаткові бали 
нараховуються за успішне за-
кінчення підготовчих курсів 
при вступі на природничо-ма-

тематичні та інженерно-тех-
нічні напрями підготовки (20 
балів) і за визначні успіхи у 
вив ченні профільних предме-
тів (30, 40, 50 балів).

– Добридень, 
редакціє! Тетяна 
Резніченко тур-

бує. У мене таке питання: я 
хочу вступати на спеціаль-
ність «менеджер». На ЗНО я 
зареєструвалась лише на два 
предмети: українську мову 
та математику, але пізніше 
дізналась, що необхідно зда-
вати і третій, непрофільний 
предмет. Виходить, я тепер 
не зможу вступати до вишу?

– Змушена вас розчарувати, 
Таню. Відповідно до Умов при-
йому абітурієнти, які бажають 
вступити на навчання до ВНЗ 
ІІІ-ІV рівня акредитації (р.а.), ма-
ють подати сертифікат із трьох 
предметів. Двох предметів до-
статньо лише за умови вступу у 
навчальні заклади І-ІІ р.а. (тех-
нікумах, коледжах). Тому ви змо-
жете продовжити навчання тіль-
ки в таких закладах.

– Вітаю, Тетяно 
Петрівно! Мене 
звуть Ольга Миро-

нець, навчаюся у 10 класі. Я 
посіла 2 місце у фінальному 
етапі мовно-літературного 
конкурсу ім. Шевченка. Чи 
зможу я через рік розрахову-
вати на якісь додаткові бали 
чи пільги при вступі?

– На жаль, не зможете. Право 
на додаткові бали надається у 
випадку, якщо перемога отри-
мана в рік вступу до вишу.

– Доброго дня! 
Олексій Забара на 
зв’язку. Після за-

кінчення технікуму я отримав 
спеціальність «електрик», але 
зараз маю намір вступати до 
педагогічного інституту. Чи 
маю я право здавати іспити в 
самому інституті або вступи-
ти за співбесідою?

– Олексію, ви змогли б всту-
пити до ВНЗ ІІІ-ІV р.а. за ре-
зультатами співбесіди, якщо б 
обрали споріднену спеціаль-
ність. У вашому ж випадку на-
прямки кардинально різняться. 
Щодо вступних іспитів у виші, 
то ви маєте на них право, якщо 
отримали атестат до 2007 року 
(включно).

– Вітаю! Майя 
Сафронова тур-
бує. Моя дочка має 

статус «особа з числа дітей-
сиріт». Вона користувалась 
правом на пільговий вступ, а 
під час навчання отримувала 
пільгову стипендію. Цього 
року вона закінчує інститут 
з дипломом бакалавра, але 

хоче продовжити навчання 
в магістратурі. Чи зберігати-
муться за нею пільги й нада-
лі?

– Скажіть, будь ласка, ва-
шій дочці вже виповнилось 23 
роки?

– Так.
– У такому разі пільгами вона 

більше не користуватиметься. 
Вони надаються особам піль-
гових категорій до закінчення 
навчального закладу або ж до 
досягнення 23 років. Справа в 
тому, що з дипломом бакалавра 
ваша донька вже отримала ба-
зову вищу освіту.

– Добридень, 
Тетяно Петрів-
но! Мене звуть 

Андрій Тесленко. Маю І гру-
пу інвалідності (ДЦП). Чи 
обов’язково мені здавати 
ЗНО, щоб вступити до вищо-
го навчального закладу на 
дистанційне навчання. Якою 
буде оплата за навчання?

– Якщо у вас I група інва-
лідності, Андрію, то ви маєте 
право пройти ЗНО або ж склас-
ти вступні іспити в обраному 
вами навчальному закладі – на 
ваш вибір. Принагідно додам, 

що приїхати особисто вам все 
одно доведеться: чи до пункту 
тестування (якщо оберете ЗНО), 
чи до ВНЗ (якщо за результата-
ми вступних іспитів). При цьо-
му перелік предметів, які треба 
складати, ідентичний. Це стосу-
ється вступу і на денну форму, і 
на заочну. Стосовно «дистанцій-
ної» освіти – це не відокремле-
не поняття, а різновид заочної. 
Детальну інформацію про види 
тестувань, порядок і час їх скла-

дання, предмети тестування, 
вартість навчання за контрак-
том ви зможете дізнатись у Пра-
вилах прийому обраного вами 
ВНЗ на його власному сайті.

Загалом же зазначу, що за 
Умовами прийому до ви-
щих навчальних закладів у 
2013 році право брати участь 
у конкурсі за результатами 
вступних екзаменів у вищо-
му навчальному закладі або 
за результатами зовнішньо-
го незалежного оцінювання, 
за їх вибором, мають особи, 
які здобули повну загальну 
середню освіту у 2007 році 
або раніше, особи з обмеже-
ними фізичними можливос-
тями (інваліди І та ІІ груп, 
діти-інваліди), громадяни 
України, які в рік вступу здо-
були повну загальну середню 
освіту за кордоном, громадя-
ни інших країн.

– Здрастуйте, це 
редакція? Зінаїда 
Петрівна турбує. 

У нас така ситуація: донька 
навчається в Харківському 
державному університеті 
харчування та торгівлі. Не-
забаром отримає диплом ба-
калавра. Чи достатньо цього 
рівня освіти, чи все-таки вар-
то вчитись далі, на магістра?

– Шановна Зінаїдо Петрівно! 
З отриманням освітньо-квалі-
фікаційного рівня бакалавра 
ваша донька отримає базову 
вищу освіту. Цього достатньо, 
щоб працевлаштуватись і отри-
мувати гідну заробітну плату. 
Але з життєвої практики хочу 
зауважити, що за наявності 
конкуренції на вільну вакансію 
працедавець, скоріше, надасть 
перевагу спеціалісту чи магі-
стру – випускникам ВНЗ, які 
отримали повну вищу освіту. 
Тож врахуйте цей момент і ви-
рішуйте в сімейному колі, чи 
варто вашій дитині продовжу-
вати навчання на здобуття рів-
ня магістра.

Тетяна ДРЄЄВА. 
Фото 

Олександра ПОРТНЯГІНА

Згідно з цьогорічними умовами прийому, зарахування до 
вищого навчального закладу відбуватиметься на підставі 
рейтингового бала вступника, який складатиметься з балів, 
отриманих на зовнішньому незалежному оцінюванні, балів 
шкільного атестата, а також додаткових балів за успіхи у 
навчанні та закінчення підготовчих курсів у вузі (за наявності).

За пільговими категоріями абітурієнтів залишається право 
на позаконкурсний вступ в обсязі 25% місць державного 
замовлення.

До уваги абітурієнтів!
Вища школа нашого міста пред-

ставлена 28 навчальними закладами. 
Структура ВНЗ складається з 15 ви-
щих навчальних закладів І-ІІ рівнів 
акредитації (9 технікумів, 1 музичне 
училище, 5 коледжів) та 13 закладів 
ІІІ-ІV рівнів акредитації (1 університет, 
1 інститут, 11 структурних підрозділів вищих навчальних закладів). З них 
13 закладів І-ІІ рівнів акредитації та 8 закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації 
державної форми власності, 2 заклади І-ІІ рівнів акредитації комуналь-
ної власності області, 5 закладів приватної форми власності. Це забезпе-
чує отримання якісної вищої освіти близько 40 тисячами студентів.

Інформацію про мережу навчальних закладів Кривого Рогу та 
електронні адреси їх офіційних сайтів розміщено на порталі «Криво-
різький ресурсний центр» http://www.krogerc.info/

Для вступу до вищого 
навчального закладу у 
2013 році, абітурієнту 
потрібно буде подати до 
приймальної комісії заяву 
про участь у конкурсному 
відборі в паперовій або 
в електронній формі. 
Заява в паперовій формі 
подається вступником 
особисто до приймальної 
комісії навчального 
закладу. Також подаються 
сертифікат ЗНО з трьох 
предметів, серед яких 
обов’язковим є українська 
мова та література.

До уваги суб’єктів 
господарювання!

Запрошуємо вас взяти участь в обго-
воренні проекту Закону України  «Про 
перелік адміністративних послуг та 
плату (адміністративний збір) за їх на-
дання», яким пропонується затвердити 
перелік адміністративних послуг, що 
надаються державними органами та 
органами місцевого самоврядування, 
а також розміри плати за їх надання. 
Законопроект оприлюднено на сайті 
Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі України.

Зауваження та пропозиції пропону-
ється надсилати на адресу відомства:

http://www.me.gov.ua/control/uk/
publish/article?art_id=200065&cat_
id=154214

Відділ дозвільно-погоджувальних 
процедур виконкому міськради
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Дзержинський район

Підготував
Володимир
СКІДАНОВ

Новини

Ви запитували

Передоплата 
за покрівлю

– Нашому будинку на мкрн. Гірницькому, 18 
управитель уже нарахував якусь незрозумілу 
передоплату. Нібито за ремонт покрівлі, який 
має бути виконано тільки в другому кварталі 
поточного року. Чи має право управитель, яким 
у нас є КП «ЖЕО №35», так вчиняти?

Голова будинкового комітету Володимир 
Кушнір.

– Ми нарахували передоплату не за роботу, а для 
придбання матеріалів, необхідних для проведен-
ня ремонтних робіт з відновлення покрівлі цього 
будинку, – коментує ситуацію директор КП «ЖЕО 
№35» Наталія Аксьонова. – Це передбачено графою 
«Поточні ремонти», що входять до нормативного 
тарифу, затвердженого відповідним рішенням ви-
конкому міськради. Коли ремонт буде завершено, 
тоді буде здійснено остаточне обчислення вартості 
всіх виконаних обсягів. Після чого кінцева сума буде 
виставлена до оплати всім мешканцям цієї багато-
поверхівки залежно від займаної ними площі. Аби 
одноразове нарахування не було надто великим, 
воно буде розділене на кілька місяців і нараховува-
тиметься впродовж наступного часу.

До уваги споживачів

Телефони, за якими мешканці міста можуть звернутися 
для оперативного вирішення своїх питань

«Прямий телефон» міського голови
92-13-05	 пн.-пт.	–	8.30-17.00	 перерва	–	12.30-13.00

«Прямі телефони» голів районних у місті рад
Тернівський	–		 35-13-82		 пн.-пт.	–	8.30-17.00		 	
	 	 перерва	–	12.30-13.00
Жовтневий	–		 440-32-35		 пн.-пт.	–	8.30-17.00		 	
	 	 перерва	–	12.30-13.00
Саксаганський	–		 64-50-06		 пн.-пт.	–	8.30-17.00		 	
	 	 перерва	–	12.30-13.00
Довгинцівський	–		 71-12-10		 пн.-пт.	–	8.30-17.00		 	
	 	 перерва	–	12.30-13.00
Дзержинський	–		 90-67-67		 пн.-пт.	–	8.30-17.00		 	
	 	 перерва	–	12.30-13.00
Центрально-	 90-07-97	 пн.-пт.	–	8.30-17.00 
Міський	–		 	 перерва	–	12.30-13.00
Інгулецький	–		 21-09-56		 пн.-пт.	–	8.30-17.00		 	
	 	 перерва	–	12.30-13.00

«Криворізькі міські електричні мережі 
ПАТ «ЕК Дніпрообленерго»

92-34-30	цілодобово

«Гарячі телефонні лінії» 
КП «Житлово-експлуатаційна організація»

№8	–		 409-25-89		 пн.-пт.	–	8.00-17.00		 перерва	–	12.00-13.00
№14	–		36-86-60		 пн.-пт.	–	8.00-17.00		 перерва	–	12.00-13.00
№20	–		26-15-89		 пн.-пт.	–	8.00-17.00		 перерва	–	12.00-13.00
№31	–		53-50-06		 пн.-пт.	–	8.00-17.00		 перерва	–	12.00-13.00
№35	–		404-58-00		 пн.-пт.	–	8.00-17.00		 перерва	–	12.00-13.00
№45	–		407-26-30		 пн.-пт.	–	8.00-17.00		 перерва	–	12.00-13.00

«Гаряча лінія» КПТМ «Криворіжтепломережа»
409-51-22		 пн.-чт.	–	8.00-17.00		 перерва	–	12.00-13.00
	 пт.	–	8.00-16.00		 перерва	–	12.00-13.00

КП «Кривбасводоканал»
92-25-12,	92-23-69	цілодобово

ПАТ «Криворіжгаз»
405-40-01		 пн.-пт.	–	8.00-17.00		 перерва	–	12.00-13.00

ТОВ «Криворіжелектромонтаж»
26-06-07	цілодобово

ТОВ «Екоспецтранс»
401-12-06	8.00-20.00	без	вихідних,	без	перерви

Виконання 
повноважень

У виконкомі Дзержинської районної 
у місті ради, під головуванням заступни-
ка міського голови Олександра Світлич-
ного, відбулась виїзна нарада.

На заході детально розглянули ви-
конання Дзержинським райвиконкомом 
делегованих повноважень з питань еко-
номіки, фінансів, розвитку підприємни-
цтва, дозвільно-погоджувальних проце-
дур, захисту прав споживачів. У нараді 
взяли участь заступник голови райради 
Сергій Трубчанінов, керівники право-
охоронних та контролюючих органів.

На прийом 
до депутата

Минулого тижня у виконкомі Дзер-
жинської районної у місті ради на-
родний депутат України В’ячеслав За-
дорожний провів прийом громадян з 
особистих питань.

Усього на прийомі з різними питан-
нями побувало близько двох десятків 
чоловік.

Обрали голову 
молодіжного 
виконкому

У рамках реалізації державної мо-
лодіжної політики та міської Програми 
«Молодь для міста, місто для молоді» 
на базі Криворізького національного 
університету відбулося розширене за-
сідання молодіжної ради району.

На зустрічі презентували проект мо-
лодіжного виконкому Дзержинського 
району. За результатами проведеного 
таємного голосування головою ра-
йонного молодіжного виконкому був 
обраний Олександр Філіпчук, студент 
4-го курсу КНУ. Наступним етапом у ді-
яльності нового молодіжного форму-
вання в районі найближчим часом буде 
визначення з персональним складом 
молодіжного виконкому та вирішення 
інших організаційних питань його функ-
ціонування.

Народне фінансування

Як українці збирають гроші  
на свої проекти за кордоном
Краудфандінг, або колективне фінансування, схоже на чарівну паличку 
для креативних людей по всьому світу, що мріють реалізувати свої ідеї. 
Потужний рух спільнокошту перетворюється на своєрідну філософію, а 
область його застосування постійно розширюється.

Все	більше	людей	у	світі	усвідомлюють,	
що	для	реалізації	їхніх	ідей	не	обов’язково	
оббивати	пороги	державних	установ,	бра-
ти	гроші	у	спонсорів	або	кредити	в	банку.	
Можна	 просто	 переконати	 зацікавлену	
аудиторію	у	важливості	свого	проекту	і	зі-

брати	 на	 нього	 кошти	 в	 необхідній	 кіль-
кості.

Особливо	актуальним	краудфандінг	має	
стати	 в	Україні,	де	 бюджетні	 кошти	осво-
юють	 переважно	 ті,	 хто	 їх	 розподіляє,	 а	
олігархи	 часто	 бачать	 у	 спонсорстві	лише	

власну	вигоду	і	швидко	починають	дикту-
вати	творцям	свої	умови.	

З	кожним	роком	у	світі	з’являються	де-
сятки	нових	краудфандінгових	платформ,	
які	 допомагають	 молодим	 бізнесменам,	
науковцям	 або	 митцям	 реалізувати	 свої	
проекти.	«Українська	правда.	Життя»	вирі-
шила	розповісти	про	найбільш	популярні	
з	них,	а	також	про	українців,	які	вже	вклю-
чилися	у	боротьбу	за	свої	ідеї.

Назва Спеціалізація Особливість Українські проекти

KickStarter

Широка. KickStarter підтримує 
амбітні, інноваційні та творчі про-
екти, які втілюються в життя через 
пряму підтримку інших. Зібрати 
кошти можна на все, починаючи з 
фільмів, ігор, музики і мистецтва, 
дизайну та технологій

Фінансування за принципом «все-або-нічого». Автор проекту сам вста-
новлює суму, цілі і терміни. Якщо проект зібрав необхідне фінансування, 
після закінчення терміну з карток всіх спонсорів стягується плата. Якщо 
проект не зібрав необхідну суму, гроші не стягуються. Платежі перерахо-
вуються тільки резидентам США

На сайті зареєстровано близько 
10 проектів українців, успішних 
– 6. На старті – 1

Indiegogo
Широка. Сайт позиціонує себе як 
платформа для «інді» (незалеж-
них) проектів

Дозволяє зберегти зібрані гроші, навіть якщо проект не зібрав бажану 
суму. Платежі можна перераховувати на європейські картки. Реєстрація 
безкоштовна, але є збори, які потрібно заплатити Indiegogo після отри-
мання бажаного бюджету

На сайті зареєстровано близько 
20 проектів, 5 з них – отримали 
необхідне фінансування

Peerbackers Бізнес. Сайт колективного фінан-
сування для підприємців

Peerbackers стягує 5% зібраних проектом коштів, PayPal – ще 1,9-2,9%. 
Якщо автор проекту не відправить вкладникам обіцяні подарунки, він не 
отримає фінансування. Все, що вам потрібно, це робоча картка Visa або 
MasterCard і PayPal рахунок

Українських проектів не зареє-
стровано

Startup Addict Фінансування підприємців Молодий краудфандінговий проект не має конкретної спеціалізації, про-
сто допомагає підприємцям-початківцям втілити у життя їхні проекти

Українських проектів не зареє-
стровано

Rockethub Мистецтво. Сайт колективного фі-
нансування для творчих проектів

Дозволяє зберегти зібрані гроші, навіть якщо проект не зібрав бажану 
суму

На платформі зареєстровано 
кілька проектів від українців, 
але жоден з них поки не отри-
мав потрібного фінансування

New Jelly
Будь-які творчі проекти – від кіно, 
музики чи дизайну до продуктів 
харчування і технологій

Фінансування за принципом «все-або-нічого» Українських проектів не зареє-
стровано

Microryza
Наука. Платформа, яка дозволяє 
дослідникам збирати гроші на не-
великі проекти

Фінансування за принципом «все-або-нічого»
Проекти поки приймаються лише з США і Канади

Українських проектів не зареє-
стровано

Quirky
Наука. Сайт для «народних» ви-
нахідників, що діє за принципом 
краудсорсінгу

Для того, щоб втілити свій проект, автору треба запропонувати його адмі-
ністрації сайту. Команда Quirky оцінить привабливість ідеї, комерційний 
потенціал, створить прототип, знайде виробника і продасть на своєму 
сайті. Якщо все пройде вдало – автор отримає до 30% від продажів

На сайті є кілька українських 
винахідників

iAMscientist Наука
Сайт діє за принципом відкритої платформи для дослідників. Перш ніж 
проект отримає можливість збирати кошти, його ідея виноситься на об-
говорення спільноти сайту. І лише після її схвалення дослідник може по-
дати свій проект на спільнокошт

Українських проектів не зареє-
стровано

StartSomeGood Соціальні проекти, благодійність
Мета сайту – створити діалог між соціальними підприємцями та інвесто-
рами. Всі проекти повинні мати соціальну спрямованість і передбачати 
винагороди спонсорам, які залежать від розмірів донорських вкладень

На сайті зареєстровано один 
український проект

Одним	з	популярних	на	сьогодні	проек-
тів	колективного	фінансування	є	американ-
ський	 KickStarter.	 Він	 є	 найбільшою	 плат-
формою	 для	 підтримки	 творчих	 проектів.	
Сайт	допомагає	художникам,	журналістам,	
винахідникам,	кінематографістам.

KickStarter	 також	 виявився	 потужним	
механізмом	 фінансування	 техно-стартапів	
і	бізнес-проектів.

Згідно	 з	 офіційною	 статистикою	
KickStarter,	 за	 останній	 рік	 проекти	 на	
платформі	 зібрали	 в	 цілому	 близько	 380	

мільйонів	 доларів.	 Окремі	 стартапи	 іноді	
отримують	астрономічні	суми.	Наприклад,	
американська	команда,	 яка	 вигадала	 «ро-
зумний	 годинник»	 Pebble,	 зібрала	 більше	
10	мільйонів	доларів!

Анна ГРИГОРАШ, УП
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Не підведіть!
Щороку навесні у районі відбувають-

ся урочисті проводи юнаків призовного 
віку до лав Збройних сил України.

Цієї весни район відрядив на службу 
Вітчизні 30 хлопців. Проводи чергово-
го призову відбулись 1 квітня у Палаці 
культури «Карачуни». У напутніх словах 
майбутнім солдатам бажали служити 
успішно і з гордістю нести почесне зван-
ня військовослужбовця!

Обережно, 
нечесні ріелтори!

У відділ міліції Центрально-Міського 
району звернувся 20-річний мешканець 
вулиці Тесленка. Він звинуватив ріелто-
ра, який займався продажем квартири 
його матері, у незаконному привласнен-
ні чужих коштів.

За зізнанням юнака, ще позаторік 
ріелтор за його дорученням здійснив 
продаж квартири по вул. Харитонова. 
Нерухомість була продана за 139 тисяч 
гривень, але виручених коштів власни-
ки так і не отримали. Протягом трива-
лого часу агент з продажу нерухомості 
уникає контактів з колишнім клієнтом. 
Тепер правоохоронцям належить відре-
агувати на ситуацію і визначитись щодо 
кримінального провадження у справі.

Педагоги 
креативлять

Минулого тижня у КЗШ №22 відбу-
лась конференція для вчителів україн-
ської мови та літератури за підсумками 
роботи реалізації обласного науково-
методичного проекту «Креативна освіта 
для розвитку інноваційної особистості».

Вчителі-словесники закладів освіти 
району поділились з колегами досвідом 
роботи з питань впровадження іннова-
ційних технологій у навчально-виховний 
процес, організації роботи з обдаровани-
ми дітьми. Розроблені педагогами реко-
мендації допоможуть підвищити рівень 
творчої активності вчителів, сприятимуть 
їх професійному зростанню.

Ц.-Міський район

Підготувала
Тетяна
ДРЄЄВА

НовиниВійськовий комісар Дзержинсько-Довгинцівського об’єднаного районного військового комісаріату, 
старший військовий комісар у Кривому Розі Ігор Василенко:

«Сьогодні багато батьків не просто 
просять, а молять забрати 
їхніх синів в українську армію...»
Весна 2013-го. Біля військових комісаріатів на 
фоні першої ніжної зелені, як і 10, 30-40 років 
тому, помітно хвилюються разом зі своїми 
батьками та матерями безвусі юнаки. Різниця 
лише в тому, що нині хлопців виряджають у 
військо служити не на 2-3 роки, а всього на 1 рік 
або 9 місяців.

– Та ні, не лише в цьому різ-
ниця, – уточнює мій співбесід-
ник Ігор Василенко. – Щонай-
менше половина юнаків, які 
побували на призовних пунк-
тах військкоматів, виконати 
священний обов’язок перед 
Вітчизною – рідною ненькою 
Україною точно не зможуть. З 
різних причин. Сьогодні заби-
раємо на службу до Збройних 
сил України лише тих призо-
вників, які підходять за медич-
ними критеріями, морально-ді-
ловими якостями та освітою. Як 
ніколи йде ретельний відбір до 
українського війська.

– Перепрошую, отож і «за-
косити» від армії значно про-
стіше?

– «Закосити»? Інформую вас, 
що з цим уже давно не та ситу-
ація. Батьки, чиїх синів комісії 
«відсіяли», не те що просять, до 
сліз вмовляють забрати їхніх 
хлопців в армію. Але ми нічим 
допомогти не можемо, якщо в 
юнака слабке здоров’я. Вкотре, 
даючи журналістам інтерв’ю, 
змушений, на превеликий жаль, 
повторювати, що в Кривому Розі 
досить високий відсоток призо-
вників з відхиленнями від нор-
ми у вазі, з серцево-судинними 
захворюваннями, астматични-
ми болячками, сколіозами та ін-
шими вадами здоров’я.

– Наркомани в армію, зро-
зуміло, теж не потрапляють?

– Звісно ж, ні! Адже, крім 
медичних показників, у май-
бутнього захисника держави 
мають бути позитивними ще й 
морально-ділові якості. А це й 
відсутність обліку в міліції, кри-
мінальних проваджень стосовно 
юнаків призовного віку, навіть 
відсутність грубих адміністра-
тивних порушень. У нас вини-
кають питання й до тих хлопців-
призовників, котрі розпивали 
спиртні напої, а потім сідали в 
п’яному вигляді за кермо авто-
мобілів. Це грубе порушення, і 
таких в армію не беремо.

– Бачите, ніхто не хоче 
мати справу з юнаками, котрі 
на початку життя в чомусь 
оступилися. А раніше армія 
була, в тому числі, і школою 
перевиховання, де з хлопців 
робили справжніх чоловіків...

– Збройні сили – це не ви-
правно-трудова колонія. Армія 
виховує в молодого хлопця такі 
якості, як чесність, мужність, 
відданість Батьківщині. Це і є 
риси чесного та порядного гро-
мадянина України. За дев’ять 
місяців дуже складно, а то й 
неможливо виховати ці якості, 
якщо вони не були закладені в 
дитинстві. Вихованням завжди 
займалися сім’я, школа і наше 
суспільство.

– Гаразд, давайте знову 
повернемося до питань чер-

гового призову на 
строкову військову 
службу. Є наказ вій-
ськового комісара, 
тобто ваш, про те, 
що розпочато при-
зов на строкову 
військову службу 
громадян 1988-1995 
років народження. 
А коли точно розпо-
чався призов?

– У цілому по Укра-
їні відправляти призовників у 
військові частини розпочали 
з першого квітня. У Кривому 
Розі це відбуватиметься з 7-8 
квітня. Попереднє формуван-
ня команд у війська тривали в 
березні та продовжаться про-
тягом квітня.

Ще уточню, що наказ вій-
ськового комісара виданий 
на підставі «Закону про вій-
ськовий обов’язок і військову 
службу» від 2006 року, який на 
даний момент є чинним. Тому 
військовий призов не скасова-
ний, як це думають деякі наші 
громадяни. Також наголошу, що 
й відповідний Указ Президента 
України діє та поширюється не 
лише на весняний призов, але 
й на осінь цього року. Що буде 
далі, побачимо, поки ж відбу-
вається поетапне реформуван-
ня Збройних сил України. Воно 
триватиме до 2017 року. Руха-
ємось до військової служби за 
контрактом. І не далеко той час, 
коли всі військові частини бу-
дуть на 100 відсотків укомплек-
товані контрактниками.

– Детальніше розкажіть 
про контрактників.

– В армії триває перехід на 
військову службу за контрак-
том. Це державна програма. 
Вона включає підвищення стан-
дартів військовослужбовців, які 
проходять військову службу за 
контрактом. А це передбачає 
підвищення заробітної плати. 
Вона вже підвищена військо-
вослужбовцям аеромобільних 
військ, військово-морських та 
повітряних сил. Цього року, до 5 
квітня, планується підвищення 
зарплати і військовослужбов-
цям сухопутних військ – на 20 
відсотків, а до серпня – на 40%. 
До 1 січня 2014 року – на 60% і 
до липня 2014 року – на 100%. 
Тобто за півтора року зарплата 
буде підвищена вдвічі. Також 
вирішується питання надання 
військовослужбовцям за конт-
рактом безкоштовного житла. 
Для цього переобладнуються 
казармені приміщення, при-
датні для житла. Виконуються і 
будуть виконуватися й інші со-
ціальні стандарти відповідно 

до закону про захист військово-
службовців та членів їхніх сі-
мей. На це виділяються кошти. 
Тому запрошуємо чоловіків і 
жінок на службу до лав Зброй-
них сил України. На службу при-
ймаються жінки віком від 19 до 
35 років, чоловіки – з 18 до 35. 
Але для цього потрібно завіта-
ти у військові комісаріати, щоб 
отримати більш детальну ін-
формацію по тих вакантних по-
садах, які є у військах на терито-
рії всієї України – від Криму і до 
Західної України.

– Скільки юнаків по Дзер-
жинсько-Довгинцівському 
комісаріату весною підуть на 
військову службу?

– Це конфіденційна інфор-
мація. Щодо всієї Дніпропет-
ровської області можу сказати. 
Близько тисячі.

– Пригадую, ми писали 
про факти хабарництва серед 
офіцерів, прапорщиків. Як 
нині з цим?

– Не хотілося торкатися цієї 
теми. Факти хабарництва в Укра-
їні, в Дніпропетровській об ласті 
справді є, але в Кривому Розі вже 
4 роки, як не фіксуються.

– Ви цікавитеся хлопцями, 
яких призвали в армію?

– І навіть продовжуємо вести 
бесіди з батьками призовни-
ків, щоб вони не приховували 
фактів позастатутних відносин, 
принижень під час проходжен-
ня служби їхніми синами. Нам 
важливо, щоб у військкомат 
своєчасно потрапляла інфор-
мація, коли в солдата, вихідця 
з Кривого Рогу, з’явилися про-
блеми. Ми реагуємо на сигна-
ли батьків, спілкуємося з ко-
мандирами військових частин, 
де служать наші призовники. 
Крім того, підтримуємо зв’язок 
з прокурором з нагляду справ 
у військовій сфері. До мене 
надходило три чи чотири звер-
нення щодо позастатутних від-
носин, і ці відносини одразу ж 
були припинені командирами 
військових частин. Зазвичай 
порушників переводили в інші 
військові частини. Були й ви-
падки, коли за ганебними фак-
тами порушувалися криміналь-
ні справи. Тобто я хочу сказати, 
що ми відстежуємо весь період 
проходження військової служби 
нашими призовниками.

– А коли солдат поверта-
ється з армії? Допомагаєте 
йому освоїтися в цивільному 
житті?

– Передусім, допомагаємо 
з працевлаштуванням. Якщо 
юнак йде служити в армію, то 
згідно із законодавством за ним 
зберігається його посада. І після 
звільнення із Збройних сил він 
має бути працевлаштований на 
ту посаду, з якої йшов. Але буває, 
що керівники підприємств по-
рушують законодавство. У таких 
випадках ми пишемо листа. І ще 
не було випадку, щоб керівник 
підприємства не надав звільне-
ному з армії робоче місце.

Микола КРАМАРЕНКО. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

військового комісара Дзержинсько-Довгинцівського
об’єднаного районного військового комісаріату

«29» березня 2013 р.   місто Кривий Ріг  №28

Про проведення чергового призову Громадян України 1988-1995 
років народження на строкову військову службу у Дзержинсько- 

Довгинцівському райвійськкоматі весною 2013 року.
На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Указу 

Президента України проводиться черговий призов громадян 1988-1995 років наро-
дження на строкову військову службу. У зв’язку з цим

Н А К А З У Ю :
1. Явці на призовну дільницю Дзержинсько-Довгинцівського райвійськкомату міс-

та Кривого Рогу для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 
України 1995 року народження, яким на день відправки у військові частини випо-
вниться 18 років, а також громадяни 1988-1994 років народження, у яких закінчилося 
право на відстрочку від призову, або яких не призвали раніше на строкову військову 
службу з різних обставин.

 2. Усі громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов’язані 
прибути на призовну дільницю за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Постишева,14, 
кабінет №37. Громадяни, які повинні прибути на призовну дільницю, повинні мати при 
собі документи, які засвідчують особу, та посвідчення про приписку.

 3. Громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово 
перебувають на території Дзержинського та Довгинцівського районів, зобов’язані не-
гайно повернутися до місця постійного проживання та з’явитися у районний військо-
вий комісаріат для проходження призовної комісії.

 4. Усі особи, які ухиляються від призову та не з’являються до районного військово-
го комісаріату, несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством.

 5. На підставі Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 
2006 року керівники підприємств, установ та організацій, кооперативів та навчаль-
но-виховних закладів, незалежно від підпорядкування та форм власності, зобов’язані 
відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на 
призовну дільницю.

 Військовий комісар Дзержинсько-Довгинцівського
 об’єднаного районного військового комісаріату

 підполковник І.Б. ВАСИЛЕНКО

Птахи прилетіли

Свято 
для крилатих

Своїм заливистим щебетом вони 
створюють весняний настрій, закли-
каючи світлооку красуню до нашого 
порогу. Птахи прилетіли, і ми радо 
зустрічаємо їх новими домівками-
шпаківнями.

За ініціативи Благодійного фон-
ду «Громадська ініціатива мешканців 
Кривбасу» та за підтримки виконкому 
Центрально-Міської районної у місті 
ради у Парку культури і відпочинку ім. 
Газети «Правда» відбулося свято «Зу-
стріч птахів». Завдяки старанням вихо-
ванців гуртка «Юні екологи» птахи ще 
взимку відчули людську турботу – шко-
лярі розмістили у парку власноруч виго-
товлені годівнички, а тепер підготували 
для своїх крилатих друзів шпаківні.

Участь у відзначенні Міжнародно-
го дня птахів взяли голова наглядової 
ради Благодійного фонду «Громадська 
ініціатива мешканців Кривбасу» Олег 
Малачевський та голова фонду Ста-
ніслав Соколовський, очільниця Цен-
трально-Міської районної у місті ради 
Ірина Салтовська і начальник управ-
ління екології виконкому міськради 
Олександр Скакальський.

Тетяна ДРЄЄВА
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Святковий дебют
– Цей театральний сезон відзначився по-

становкою «Мадагаскар», яка дуже подобається 
дітям. Безперечно, родзинкою його стала наша 
прем’єрна вистава, яка нещодавно вийшла на 
сцену, – це «Їжачок-хитрячок», – говорить актри-
са театру ляльок Наталія Молодченко.

Не обійшлося на святі без від-
знак. Нагрудним знаком «За заслуги 
перед містом» ІІІ ступеня нагоро-
джена актриса Криворізького театру 
ляльок, ляльковод Галина Воєводіна. 
Почесними грамотами Дніпропетров-
ської обласної ради, виконкому Кри-
ворізької міської ради та виконкому 
Центрально-Міської районної у місті 
ради відзначено й інших кращих слу-
жителів Мельпомени. А театр, у якому 
відбувалося дійство, отримав від де-
путатського корпусу і виконкому Цент-
рально-Міської райради ще й практич-
ні подарунки – мікрохвильову піч та 
магнітолу для репетицій.

У залі зібралося багато народу. Тут 
– і ветерани сцени, і молоді актори. Та 
декому навіть у професійне свято не 
обійтися без роботи. У цей святковий 
вечір на сцені театру вперше показа-
ли виставу «Голубая турецкая шаль». 
Її, як уже раніше писав «ЧГ», після 
дванадцятирічної перерви оживили в 
репертуарі. Нове дихання п’єсі Григо-
рія Квітки-Основ’яненка дала Тетяна 
Вєтковська, запрошений режисер.

Водевільні перипетії, які зав’язані 
навколо дивовижної шалі, не раз ви-
кликали сміх залу.

 – У зв’язку з тим, що ми презентуємо 
місту новий чудовий спектакль, у нас по-
двійне свято, – говорить директор ака-
демічного театру Назар Чирка. – Ми ви-
рішили зробити велику музичну виставу, 
в якій зайнята абсолютно вся трупа. Тут 
і хор, і солісти-вокалісти, і оркестр – усі. 
Для багатьох молодих акторів нашого 
театру це – дебют. Тому цю виставу мож-
на сміливо назвати молодіжною.

Сподіваємося, що дебют у такий 
знаковий день буде успішним стартом 
для театральної молоді. За словами 
Назара Чирки, прем’єрна постановка 
за твором українського класика – ви-
сокобюджетна.

 – Тут усе повністю зроблено «з 
нуля»: нові костюми, нові декорації. 
Гадаю, криворіжцям сподобається. За-
вдяки нашим спонсорам – благодійно-
му фонду «Громадська ініціатива меш-
канців Кривбасу» ми змогли втілити 
такий проект. Це наш другий спільний 
проект. А загалом же, хочеться приві-
тати всіх своїх колег та побажати їм 
усього доброго.

«ЧГ», у свою чергу, приєднується до 
привітань і бажає театральних справ 
майстрам, щоб муза була завжди на 
їхньому боці.

Анна РОДІЧКІНА. 
Фото 

Олександра ПОРТНЯГІНА

Мельпомена святкує

Прем’єрою водевілю відзначили 
у Кривому Розі День театру
Театр – це завжди урочисто. З його величними колонами, 
оксамитовими лаштунками та недосяжною сценою, на якій 
творяться справжні магічні перевтілення. Але в цей день те-
атр особливо урочистий, бо це свято не тільки для глядача, 
але й для акторів, режисерів, балетмейстерів та цілої армії 
фахівців, які долучені до театрального дійства.

Так було в середу, коли криворізькі театра-
ли і театральна спільнота разом зі спільнотою 
світовою відзначали Міжнародний день театру.

Святкові урочистості для всіх, чия професія 
пов’язана з театром, відбувалися в стінах акаде-
мічного театру драми та музичної комедії імені 
Тараса Шевченка.

– Ми маємо чим пишатися. У нашому місті, 
єдиному місті не обласного значення в Україні 
є три унікальні театри – два академічні й театр 
ляльок, – говорить заступник міського голови 
Валентина Бєрлін. – Академічний міський театр 
драми та музичної комедії імені Тараса Шев-
ченка, який відзначив своє вісімдесятиліття, 
вже дуже давно має своїх прихильників. При-
ємно, що часто перед виставою тут вишикову-
ється черга біля кас і квитків немає. Пишаємося 
й тим, що маємо унікальний театр музично-
пластичних мистецтв, аналогів якому не існує 
ніде в Україні і, мабуть, у Європі. Трупа цього 
театру кожного року дивує новими постановка-

ми, новими здобутками.
Нагадала Валентина Ми-

колаївна і про автобус, який 
для криворізьких лялькарів 
минулого року виграла ко-
манда наших танцюристів:

 – Дуже приємно, що те-
атр ляльок завдяки зусиллям 
наших хореографічних мит-
ців придбав автобус, який 
дозволить лялькарям давати 
вистави у віддалених куточ-
ках міста. Нині цей автобус 
проходить переоснащення, і, гадаю, вже у квітні 
він почне працювати на повну потужність.

А Криворізький театр ляльок має, що по-
казати своїм маленьким і великим глядачам. 
Про майбутні вистави, можливо, в театрі не-
звично говорити, доки не закінчаться останні 
приготування. А от про прем’єри, які вже від-
булися, розповідають охоче.

Творчий Кривбас

Реклама
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Мотрона ПАНОВА. 
Фото 

Олександра ПОРТНЯГІНА

Сяйво талантів «Весни Рудани»
«Х-фактор», «Я – зірка», «Голос кра-

їни» – жоден сезон цих найгучніших 
телепроектів не обходиться без участі 
наших творчо обдарованих земляків. 
От і минулої суботи ми з гордістю спо-
стерігали за тим, як беззаперечно під-
корювали суворих суддів 5-го сезону 
телешоу «Україна має талант», гляда-
чів у залі і всю країну наш юний Арсе-
ній Журавель та золотий голос Цент-
рального ГЗК Денис Зав’ялов. А все 
тому, що в нашому місті, мов парость 
виноградної лози, як сказав би поет, 
плекають таланти. Кожна дитина, по-
чинаючи з 4-х років, має можливість 
стати учасником творчого колективу 
при палацах культури, продовжити 
навчання чи-то в музичній школі, у 
школі мистецтв, чи-то в гуртках ЦДЮТ, 
заявити про свої творчі здібності на 
міських, обласних, всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах і фестивалях. 
А вже коли з такого раннього віку лю-
дина близька до мистецтва, то це за-
хоплення – на все життя.

Протягом березня нашим містом 
крокував чи не наймасовіший творчий 
фестиваль – «Весна Рудани», який оди-
надцять років поспіль виявляє все нові 
й нові таланти. За цей час у ньому взя-
ли участь понад 35 тисяч чоловік віком 
від 5 до 80 років. Як відомо, Президент 
України Віктор Янукович проголо-
сив 2013 рік Роком дитячої творчості. 
У його рамках Віце-прем’єр-міністр 
України Олександр Вілкул презентував 
проект унікального марафону дитя-
чої творчості «Діти єднають Україну», 
який успішно розпочався й триває на 
Дніпропетровщині за підтримки Партії 
регіонів. Забігаючи наперед, скажу, що 
криворізькі юні таланти представля-

тимуть наше місто в цьому 
марафоні аж у п’яти творчих 
номінаціях. «Весна Руда-
ни-2013» природно ввійшла 
до цього мистецького про-
екту. Участь у фестивалі взя-
ли 170 творчих колективів 
та солістів, які представляли 
практично всі мистецькі жан-
ри.

Минулої суботи, 30 бе-
резня, у ДП «Овація» Палацу 
культури ПАТ «ЦГЗК» відбув-
ся заключний гала-концерт 
лауреатів ХІ міського фести-
валю «Весна Рудани – 2013». 
Вітаючи аматорів самодіяльного мис-
тецтва та глядачів з цією помітною в 
культурному житті Кривого Рогу по-
дією, міський голова Юрій Вілкул за-
уважив, що цього року в рамках Року 
дитячої творчості у нас відбудеться за-
галом понад три десятки різноманітних 
фестивалів, котрі, як показало життя, 
стають першими сходинками до пере-
мог наших земляків у всеукраїнських та 
міжнародних мистецьких конкурсах і 
фестивалях. Нинішній фестиваль, у яко-
му на різних його етапах взяли участь 

понад 3 тисячі людей 
різного віку, засвідчив, 
що наше місто має 
невичерпний творчий 
потенціал. Не в остан-
ню чергу – завдяки 
підтримці творчих 
людей з боку місцевої 
влади, завдяки потуж-
ній когорті працівників 
культури, які змалечку 
розвивають у дітях 
потяг до творчості в 

різних галузях 
мистецтва. Юрій 
Вілкул вручив керівникам усіх 
семи районів символічний об-
раз Красуні Рудани, яка й надалі 
буде благословляти цей фести-
валь. Він від щирого серця по-
дякував також батькам, які так 
багато вкладають душевних сил 
у виховання, всебічний розвиток 
своїх дітей, є однодумцями вла-
ди в тому, що тільки творча, гар-
монійно розвинена особистість 
може зробити нашу країну еко-
номічно процвітаючою, духовно 
багатою, з глибоким історичним 
корінням.

Вшановували на святі й ке-
рівників закладів культури, які 

доклали старань до 
проведення фести-
валю «Весна Руда-
ни-2013», і керівників 
творчих колективів, 
які ростять майбутні 
таланти. Приємно за-
уважити, що Красуня 
Рудана була вручена 
й газеті «Червоний 
гірник» – за багато-
річне висвітлення пе-
реможної ходи фести-
валю «Весна Рудани».

Того дня відбулася 
ще одна важлива для творчої палітри 
Кривбасу подія.

Два колективи – зразковий джазо-
вий оркестр музичної школи №10 та 
зразковий духовий оркестр «Портрет» 
ім. В. Дьоміна музичної школи № 4 у 
присутності обласної атестаційної ко-
місії з присвоєння та підтвердження 
звання народний, зразковий, аматор-
ський колектив підтвердили звання 
народних, а оркестру українських на-
родних інструментів музичної школи 
№12 присвоєно звання зразкового.

А далі був гала-концерт. Можна 
тільки здогадуватися, якою ж жор-
сткою була творча конкуренція, якщо 
із 170 колективів (3 тисяч учасників) 

до гала-концерту було включено ви-
ступи тільки 26 музичних, вокальних, 
хореографічних, циркових колективів 
та чотирьох солістів – Арсенія Журав-
ля, Артема Дахна, Валентини Таран та 
Олени Москви. Зате кожен виступ був 
такого високого виконавського рівня, 
що йому позаздрила б і столична сце-
на. Недарма ж, незважаючи на свою 
зайнятість, міський голова Юрій Віл-
кул подивився гала-концерт від по-
чатку до кінця.

Свято творчості й натхнення
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Висока 
рекомендація

На засіданні Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів України, що відбулося 27 
березня, за результатами розгляду ма-
теріалів було прийнято рішення надати 
рекомендації про призначення на по-
сади суддів місцевих судів загальної 
юрисдикції. На посаду судді Інгулець-
кого районного суду міста Кривого Рогу 
Дніпропетровської області комісія реко-
мендувала призначити В’ячеслава Вади-
мовича Мазуренка.

«Дитина читає – 
Україна процвітає»

У дитячій бібліотеці-філіалі №5 КЗ 
«Міська дитяча бібліотека» під гаслом 
«Дитина читає – Україна процвітає» 
пройшов тиждень дитячого читання. У 
ці дні в бібліотеці відбувалися заходи, 
що мали на меті ознайомити дітей із 
кращою літературою, а також створити 
позитивну мотивацію до читання. Було 
проведено літературний ранок «Книга 
– восьме чудо світу» та презентовано 
книгу Олекси Воропая «Звичаї нашого 
народу». Також у бібліотеці пройшов 
огляд сучасної дитячої літератури, було 
проведено годину поезії та бесіди про 
переваги книжок над комп’ютерами.

До акції залучились школярі загально-
освітніх навчальних закладів житлома-
сиву «Південний ГЗК», найактивнішими 
з яких стали учні 1-Б класу школи №115.

Запрацювала 
«Школа менеджерів»

У березні на ІнГЗК була реалізова-
на програма підготовки персоналу на 
керівні посади «Школа менеджерів», 
ініціатором якої виступив начальник 
рудозбагачувальної фабрики №2 Ан-
дрій Поліщук. Метою даного навчання 
є придбання основних навичок менедж-
менту, планування і контролю, управ-
ління ефективністю роботи. Фінальним 
етапом програми став захист проектів, 
спрямованих на вирішення актуальних 
проблем виробництва.

Найвищий бал отримав проект Олега 
Васильченка, Віталія Гарбуза, Володими-
ра Густавсонова та Костянтина Киричека. 
Автори змогли не тільки знайти цікаву 
тему для дослідження, але й грамотно її 
презентувати, запропонувавши нове, не-
стандартне рішення.

Інгулецький район

Підготував
Андрій
МІХЕЙЧЕНКО

Новини

Подробиці

До уваги споживачів

Повна та своєчасна оплата – 
під силу кожному
Нагадуємо мешканцям міста про те, що з моменту прийняття Закону України 
«Про Державне регулювання у сфері комунальних послуг» (від 09.07.2010 
№2479-VI) тарифи на тепло-, водопостачання та водовідведення для під-
приємств-монополістів цієї сфери органами місцевого самоврядування не 
встановлюються. Згідно з чинним законодавством ці повноваження передані 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комуналь-
них послуг.

Востаннє Національною комісією тарифи на 
зазначені послуги були переглянуті поетапно 
для підприємств теплоенергетики нашого міста 
в 2010-2011 роках, а для підприємств водопос-
тачання – в 2011-2012 роках. Таким чином, для 
населення тарифи на послуги теплопостачання 
не змінювалися упродовж 2-х років, а на послуги 
водопостачання та водовідведення – майже рік.

Вартість діючих тарифів у місті не вища, ніж 
в інших містах України. Наприклад, питна вода 
для мешканців нашого міста коштує 0,996 грн. за 
1 м3, тоді як в інших містах її вартість коливається 
в межах від 2 до 6 грн. за 1 м3. Тарифи на теплову 
енергію у деяких містах України також вищі на 
15-30% за криворізькі.

Разом з тим, слід зазначити, що середня заро-
бітна плата у Кривому Розі майже на 7% більша, 

ніж в середньому по Україні. А тому, з 
упевненістю можна стверджувати, що 
платити за використані послуги спо-
живачі повинні сповна. Крім того, існує 
система державного захисту для тих, 
хто має невисокі доходи. Нагадаємо, що 
сім’я має право на одержання субсидії у 
тому випадку, коли її плата за житлово-комуналь-
ні послуги в межах норм споживання з урахуван-
ням пільг перевищує 15% від середньомісячного 
сукупного доходу. А сім’ї, які складаються лише з 
непрацездатних громадян, а також у складі яких 
є діти або інваліди І, ІІ груп, сплачують за по-
слуги не більше 10% від своїх доходів, а решта 
відшкодовується за рахунок наданої субсидії. 
Більше того, навіть наявність заборгованості з 
оплати житлово-комунальних послуг не впли-

ває на право на отримання субсидії.
Отже, звідси випливає простий висно-

вок, а саме: розраховуватися за отримані житло-
во-комунальні послуги мають змогу всі споживачі. 
Тому звертаємось до всіх мешканців міста з на-
стійливим проханням невідкладно розрахуватись 
з накопиченими боргами, а також вчасно і сповна 
оплачувати поточне споживання.

Адже газ, електроенергія, вода і теплова енер-
гія – це товар, а за товар, як відомо, треба платити.

Управління економіки 
виконкому міської ради

Офіційно

Дмитро Колєсніков закликав 
збільшити зарплату на підприємствах

За 2010-2013 роки на Дніпропетровщині майже в 10 разів 
скорочено кількість працівників, яким заборгували заробітну 
плату – з 14,6 до 1,5 тисячі осіб. А кількість підприємств-боржни-
ків скоротилася з 228 до 32. 

Про це повідомив голова об-
ласної державної адміністрації 
Дмитро Колєсніков під час за-
сідання колегії облдержадміні-
страції.

«Ці півтори тисячі – це люди, 
які мають родини та дітей. І ми 
це маємо пам’ятати щодня й 
активно працювати, доки ця 
цифра не сягне нуля», – сказав 
керівник області.

Дмитро Колєсніков відзна-
чив, що заходи з погашення за-
боргованості із заробітної плати 
– це першочергове завдання 
обласної влади. Протягом 2010-
2013 років, завдяки спільним 
діям влади та контролюючих 
органів, заборгованість із зарп-
лати в Дніпропетровській об-
ласті скорочена в 9 разів – з 
86,6 млн. грн. до 9,9 млн. грн. А 

серед підприємств-боржників, 
які лишились, – майже 70% під-
приємств, що припинили свою 
діяльність.

Також під час засідання коле-
гії облдержадміністрації Д. Ко - 
лєсніков наголосив на необхід-
ності підвищення заробітної 
плати на підприємствах регіону. 
Протягом 2012 року середньо-
місячна заробітна плата у 2,8 
раза перевищила прожитковий 
мінімум та становила 3138 грн.

Підготував  
Андрій МІХЕЙЧЕНКО

Співчуття

Офіційно

Криворізька міська рада та її виконком 
висловлюють найщиріші співчуття Пота-
пову Ігорю Іллічу з приводу тяжкої втрати 
– смерті дружини 

Людмили Іванівни

Виконавчий комітет Тернівської районної у 
місті ради повідомляє, що відповідно до плану за-
ходів щодо запобігання та протидії корупції серед 
посадових осіб місцевого самоврядування виконкому 
районної у місті ради на 2012-2015 роки, затвердже-
ного розпорядженням голови районної у місті ради 
від 07.03.2012 № 35-р «Про організацію роботи щодо 
попередження проявів корупції у виконкомі районної 
у місті ради», у виконкомі районної у місті ради щовів-
торка з 14.00 до 16.00 працює «пряма» телефонна 
лінія з теми: «Суспільство проти корупції» за теле-
фоном: 35-00-26.

На території Довгинцівського району розташовані 
та підлягають демонтажу малі архітектурні форми для 
здійснення підприємницької діяльності без право-
встановлюючих документів на займані земельні ді-
лянки за наступними адресами:

1. Кіоск з ремонту взуття по вул. Лісового, між 
будинком № 10 та дитячим дошкільним закладом  
№ 116, власник невідомий.

2.  Кіоск  по   вул.   Гутовського,   біля   будинків  
№№  41-43,   власник невідомий.

3. Кіоск з реалізації продуктів харчування по б-ру 
Кірова, біля будинків №№ 27-29, власник невідомий.

4. Кіоск з ремонту взуття по б-ру Кірова, біля бу-
динків №№ 27-29, власник невідомий.

5. Кіоск з ремонту взуття по вул. Водоп’янова, біля 
будинку № 5 та ТП-48, власник невідомий.

З усіма питаннями звертатися до виконкому До-
вгинцівської районної в місті ради (вул. Дніпропе-
тровське шосе, 11, каб.109, тел. 71-12-78).

Жилье мое

Как платят налог на недвижимость за рубежом
Введение «налога на квадратные метры» стало одним из 

наиболее резонансных событий текущего года. С 1 января 
украинцы узнали, что теперь придется платить налог на жи-
лье, в случае, если площадь его превышает 120 кв. м для 
квартир или   250 кв. м для частных домов. 

Подобная система в Европе, куда 
мы так стремимся, действует уже 
давно. Чтобы понять, лучше ли у 
нас налогообложение или, увы – не 
очень, рассмотрим подобную прак-
тику в странах Евросоюза. 

В Германии ставки налога на не-
движимость могут правильно рас-
считать только специалисты. Прин-
ципиальное отличие этого налога от 
украинского в том, что его ставка рас-
считывается не только в зависимости 
от расположения жилья и метража, 

но и от его рыночной 
цены. В среднем феде-
ральная ставка этого 
налога в Германии со-
ставляет 0,35% стоимо-
сти квартиры или дома. 
Так, за квартиру, цена 
которой 50 тысяч евро, 
немцы ежегодно должны платить от 
175 евро. На практике цифра ока-
зывается втрое больше, поскольку к 
указанной сумме прибавляются раз-
ного рода муниципальные сборы и 

коэффициенты. В результате ставка 
налога подскакивает до 1-2,8%.  Для 
вышеуказанной берлинской кварти-
ры она составит от 500 до 1400 евро 
в год.  По самым скромным подсче-

там, за небольшую однокомнатную 
квартиру на окраине Берлина владе-
лец ежегодно отдает 200–300 евро.  
В Германии действует и схема пони-
жения налога для старых домов. На 
жилье, построенное 30-50 лет назад, 
ставка налога понижается на 1,5-2%. 

В бывшей союзной, а нынче ев-
росоюзной Польше ставки налога на 
жилье, как и в Украине, варьируются 
в зависимости от площади объекта. 
Размер такого налога устанавлива-
ется ежегодно министром финансов. 
Органы самоуправления для привле-
чения инвестиций могут понизить эту 
ставку, но не более, чем вполовину. 
Если брать средний показатель по 
стране, то за каждый квадратный 
метр жилой площади поляк ежегод-

но платит не менее 0,5 злотых (при-
мерно 1,5 грн.). Как и в Германии, в 
Польше размер налога может изме-
няться в зависимости от того, где рас-
положен дом – в престижном районе 
или на скромной периферии.

В отличие от Украины, в Польше 
нет необлагаемого налогом жилищ-
ного минимума. Потому платить по-
лякам приходится за каждый метр.

Необходимость введения налога 
на жилье сегодня осознали не только 
в Украине и ЕС. Наши соседи россия-
не введут этот налог до конца 2013 
года. Он будет рассчитываться ис-
ходя из рыночной стоимости жилья. 
Оценивать недвижимость поручат 
налоговой службе.

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Оголошення
Шановні пасажири!

У зв’язку із проведенням робіт по 
капітальному ремонту трамвайної 
колії на ділянці від вул. Вітчизни до 
кільця «ПАТ АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» рух трамвайних вагонів КП 
«Міський трамвай» буде організова-
но наступним чином:

 – з 09.04. по 12.04.2013 року 
щоденно з 09-00 до 16-00 буде 
призупинятися рух трамваїв всіх 
маршрутів через вул. Вітчизни, на 
ділянці «2-га міська лікарня» – 
«Маг. «Стріла». Трамвайні маршрути  
№№ 1,2,5,7 курсуватимуть до кільця 
«ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг», на 

трамвайному маршруті № 13 збіль-
шено кількість трамваїв до 3 одиниць, 
рух на трамвайних маршрутах №№9, 
10, 11 буде тимчасово призупинено;

 – 13.04, 14.04, 20.04, 21.04.2013 
року цілодобово припиняється рух на 
трамвайних маршрутах №№ 3,9,12,13;

 – 25.04, 26.04, 27.04, 28.04.13 р. 
цілодобово припиняється рух трам-
ваїв маршрутів №№ 9,10,11 через 
вул. Вітчизни, на ділянці «2-га міська 
лікарня» – «Маг. «Стріла», а трамвайні 
маршрути №№1, 2, 5, 7 курсуватимуть 
до кільця «ПАТ АрселорМіттал Кри-
вий Ріг», на трамвайному маршруті  

№13 збільшено кількість трамваїв до 
3 одиниць;

 – 27.04, 28.04.2013 р. рух тролей-
бусних маршрутів №№ 2,11,12а,21, 
з пл. Горького до ст. Кривий Ріг буде 
здійснюватися через пр. Миру – вул. 
Кобилянського, а зі ст. Кривий Ріг згід-
но з маршрутом.

Трамвайні маршрути №№ 3,14,17 
працюватимуть у звичайному режимі.

Просимо вибачення за тимчасові 
незручності.

З повагою
Адміністрація 

КП «Міський трамвай»
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 Програма телебачення  з 8 по 14 квітня  Новини культури   Реклама  Анонс 

Четверговий телегід

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Місто. Тиждень»
07.00, 09.30 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «Вечерняя сказка 

«Соники»
08.00, 15.15, 19.50 «Рассуждалки»
08.10, 09.40, 20.20, 21.45 «На 

землі на рідній…»
09.00 «Косметичка»
09.45 Молодёжная программа 

«Студия»
10.15, 02.30 Хит-парад «На все 100»
11.10, 21.50 «Епізоди колишнього»
11.15 «Сад. Огород. Цветник»
11.30 «Кіндерунія»
11.45 М/фы
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 

«Місто»
15.25 Х/ф «Адмирал Нахимов» 
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 Погода
18.30, 01.30 Д/с «Этот загадочный 

мир»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Підземка»
19.35 «Близкие Путешествия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Д/ф «…от Булгакова»
23.40 «Мир животных»
00.10 «Антропологія»
01.00 «Вкусы культур»
03.30 «Золотая коллекция кино»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30 «Місто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 19.15, 21.05, 23.05 

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «Вечерняя сказка 

«Соники»
08.00 «Підземка»
08.10, 04.45 «Близкие Путеше-

ствия»
09.00 «Телеспортклуб»
09.40, 14.45, 19.55 «Рассуждалки»
09.50 «Сад. Огород. Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Д/ф «…от Булгакова»
11.00, 23.45 «Мир животных»
11.25, 22.25 «Епізоди колишнього»
11.30, 01.00 «Вкусы культур»
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, 20.20, 22.20 «На землі на 

рідній…»
15.15 «Кіндерунія»
15.30 Х/ф «Семеро смелых» 
16.55 «Магия природы»
17.25 Молодёжная программа 

«Студия»
18.30 «Контакт»
19.25, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Енергозаощадження»
21.30 Д/ф «Брати Кричевські. 

Повернення»
22.00 «Медицинский тележурнал»
23.15 Д/ф «Пристрасть літати. 

Леонід Биков»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.35 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30 «Місто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05, 09.35, 18.10, 21.05, 23.05 

«Погода»
07.10, 08.30, 09.40, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Контакт»
07.45, 18.15 «Вечерняя сказка 

«Соники»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна новина»
08.05 Д/с «Магия природы»
09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 19.50 «Рассуждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Перчинка»
10.30 Д/ф «Пристрасть літати. 

Леонід Биков»
11.00, 23.40 «Мир животных»
11.25, 18.55, 22.25 «Епізоди 

колишнього»
11.30, 01.00 «Вкусы культур»
12.00 «Резонанс»
12.15 «Зооквартал»
12.45 «Близкие Путешествия»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.20 Х/ф «Ветор с востока»
16.50 «Магия природы»
17.15 «На углу улиц»
18.30 «Кіндерунія»
18.50, 22.20 «На землі на рідній…»
19.15 Погода
19.25 «Підземка»
19.35 «Медицинский журнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 Молодёжная программа 

«Студия»
22.00 «Чоловічий клуб»
22.15 «Афиша»
23.10 Д/ф «Паризька одісея»
00.10 «Антропологія»
01.30 Д/с «Этот загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция кино» 

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30 «Місто»
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 «Вечерняя сказка 

«Соники»
08.00 «Підземка»
08.10 «Кіндерунія»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 19.15, 21.05 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Д/ф «Паризька одісея»
11.15, 23.40 «Мир животных»
11.40, 01.00 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епізоди колишнього»
12.10, 20.20 «На землі на 

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

калейдоскоп»
13.30 Молодёжная программа 

«Студия»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Медицинский журнал»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Валерий Чкалов» 
16.35 Д/с «Магия природы»
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путешествия»
17.30 Д/с
18.10, 23.05 Погода
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «ARTіCOOL»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Серж Лифарь з Києва»
00.10 «Антропологія»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция кино» 

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 

22.30 «Місто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 23.05 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «Вечерняя сказка 

«Соники»
08.00, 11.20, 17.45 «Рассуждалки»
08.10, 11.55, 14.25, 21.50 «На землі 

на рідній…»
08.20 «Епізоди колишнього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие Путеше-

ствия»
10.00, 02.30 Молодёжная про-

грамма «Студия»
10.30 Д/ф «Серж Лифарь з Києва»
11.00 «Мир животных»
11.30 «Вкусы культур»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «ARTіCOOL»
14.00 «Підземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
14.45 «Медицинский журнал»
15.15 Х/ф «Навстречу жизни» 
16.35 «Магия природы»
17.00 «Кіндерунія»
17.15 «Сделано руками»
18.10, 19.15 Погода
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Ты помнишь наши встречи?..»
00.00 «Антропологія»
01.10 «Сад. Огород. Цветник»
03.00 «Золотая коллекция кино» 

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Місто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 19.25, 21.00, 23.00 «Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Телегазета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «Вечерняя сказка «Со-

ники»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 11.35, 15.15 «Гарна новина»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20 «Рассуждалки»
10.00 «Медицинский журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Х/ф «Доктор Айболит» 1 

категория
11.40 «Підземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 20.15 «На землі на 

рідній…»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.00 «Кіндерунія»
15.20 М/ф
16.00 «Зооквартал»
16.30, 02.00 «Весна Рудани 2013» 

Гала-концерт
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловічий клуб»
20.20 «Епізоди колишнього»
20.30, 01.30 «Місто. Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путешествия»
22.00 «ARTіCOOL»
22.30 Д/ф «Ты помнишь наши 

встречи?..»
23.05 Д/ф
23.35 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
05.30 «Музыкальный калей-

доскоп»

ТРК «РУДАНА»
ТРК «Рудана»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «Вечерняя сказка «Со-

ники»
07.15, 15.35, 20.15 «Рассуждалки»
07.25 «На землі на рідній…»
07.30, 12.00, 20.30 «Місто. 

Тиждень»
08.00, 12.30, 18.20, 21.00, 22.55 

«Погода»
08.05, 12.40, 16.30, 21.05 Теле-

газета
08.10 «Телеспортклуб»
09.00 «Весна Рудани 2013» Гала-

концерт
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 «Косметичка»
14.15 «Чоловічий клуб»
14.30 «Кіндерунія»
14.45 «Интеркласс»
15.00 «Підземка»
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путеше-

ствия»
16.00 «Зробленоруками»
16.35, 03.30 Х/ф «Маскарад» 1 

категория
18.25 «Перчинка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «ARTіCOOL»
19.45 Молодёжная программа 

«Студия»
21.10, 02.00 Хит-парад «На все 

100»
22.00 «Резонанс»
22.15 М/ф
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
03.00 Д/ф
05.00 «Музыкальный калей-

доскоп»

Понеділок, 8 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 День за днем
09:30 Моя профессия
09:45 Новая волна
19:00  Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Диалог

Вівторок, 9 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35  В поисках легенд
19:00  Кривбасс-Центр
19:20  Новости регионов
19:35  Чудотворцы
19:45  Аспекты жизни

Середа, 10 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00, 19:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Чудотворцы
09:45 Аспекты жизни
19:20 Новости регионов
19:35 Современник
19:50 Юные эксперты

Четвер, 11 квітня
ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Современник
09:50 Юные эксперты
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Диалог 

П'ятниця, 12 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Урок для родителей
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Новый курс
19:50 Исторические лица

Субота, 13 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20  Новости регионов
09:35 Кабмин на связи
19:00 Новости регионов
19:20 Календарь событий
19:35 Новая волна

Неділя, 14 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Новости регионов
09:20 Календарь событий
09:35 Новая волна
19:00 День за днем
19:30  Моя профессия
19:45 Азбука здоровья

Анонс
Звітують вокалісти

У суботу криворіжцям гарантовано багато музики. Тернівські співочі 
таланти будуть на сцені «звітувати» про те, як вони «виросли» за цілий рік. У 
суботу, 6 квітня, у Палаці культури ПАТ «ПівнГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» о 
16.00 розпочнеться звітний концерт вокальних колективів цього закладу.

Своїми дзвінкими голосами і бравими мелодіями глядачів обіцяють 
побалувати народний квартет «Марічка», шоу-гурт «Два на два», ан-
самбль «Краплинка» та гурт «Чародії». Отже, субота, вулиця Маршака, 1в, 
початок о 16.00.

Музики багато не буває
Особливо, якщо йдеться про концерт 

вокальної, камерної, хорової та орке-
стрової музики. Такий концерт почнеться 
в суботу, 6 квітня, о 16.00 у Криворізь-
кому обласному музичному училищі і 
буде присвячений 140-річчю від дня 
народження Сергія Рахманінова. Продо-
вжиться дійство і в неділю – на 7 квітня 
заплановано заключний концерт. Він розпочнеться в музучилищі о 15.00.

Фестиваль бальників
Усіх, хто любить бальні танці – уміє вишукано рухатися на паркеті і 

тих, хто любить на це подивитися, запрошує ІІІ відкритий міський фести-
валь спортивно-бального танцю на Кубок міського голови Юрія Вілкула. 
Це змагання відбудеться в Палаці молоді та студентів у неділю, 7 квітня. 
Початок о 9 годині.

Небанальні мультики покажуть 
на «Мульт explosion»

Нетипові мультики 
скоро покажуть у культур-
но-громадському центрі 
«Шelter+». Сюди 27 квітня 
на «Мульт explosion» при-
везуть з 11 країн світу 15 
найновіших та найцікаві-
ших анімацій, виконаних у 
сучасних та класичних тех-
ніках, що захоплять гляда-
чів неочікуваними сюже-
тами і швидкістю фантазії.

Хто живе в космосі? Чого варто боятися під час ланчу? Про що дума-
ють дизайнери? Як уникнути фатуму? Якими б чоловіками були жінки? Як 
з нуля зробити щось? Як біологія розвиває художні здібності? Що було б, 
якби звуки мали колір і форму?

Про це та інше можна буде дізнатися в суботу, 27 квітня, о 17.00 з 
кращих короткометражних мультфільмів фестивалю Wiz-Art, які на один 
вечір поселяться в «Шelter+».

 Добірку підготувала Анна РОДІЧКІНА

«Байк-фест»: 
усе серйозно

Четвертий уже за ліком 
«Байк-фест», який об’єднує 
криворізьких велосипедистів, 
розпочнеться в суботу, 6 квітня. 
Байкерські розваги відбувати-
муться на «крайній Півночі» 
нашого міста, а саме – на 

задньому дворі Палацу культури ПівнГЗК, що в 
Тернівському районі, мікрорайон Даманський.

У програмі фестивалю все серйозно – заїзди 
байкерів та міні-байкерів, сюрпризи, подарунки, 
розіграші, байк-паті та лазерне шоу. Тож не сум-
нівайтеся – буде цікаво. Старт – о 15.00.

«Байк-фест»: 
усе серйозно

Четвертий уже за ліком 
«Байк-фест», який об’єднує 
криворізьких велосипедистів, 
розпочнеться в суботу, 6 квітня. 
Байкерські розваги відбувати-
муться на «крайній Півночі» 
нашого міста, а саме – на 

задньому дворі Палацу культури ПівнГЗК, що в 
Тернівському районі, мікрорайон Даманський.

У програмі фестивалю все серйозно – заїзди 
байкерів та міні-байкерів, сюрпризи, подарунки, 
розіграші, байк-паті та лазерне шоу. Тож не сум-
нівайтеся – буде цікаво. Старт – о 15.00.

Жартуєте?
У п’ятницю, 5 квітня, на сцені ДП «Ова-

ція» збереться контингент дотепників. Тут 
розіграють фінал Робочої ліги КВН.

Жартуватимуть чотири криворізькі ко-
манди – «Лібідо Лебедя», збірна «Арселор-
Міттал Кривий Ріг», «Шутки в сторону» та «9 
кадрів». Оцінити гумор гравців Робочої ліги 
зможуть усі охочі, тим паче, що вхід вільний. 
Початок гри – о 18.00.

Внимание 
фотоконкурс!

Номинации: 
- Эмоция
- Движение
- Дети

27 квітня 17.00
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 6 с.
06.30, 23.00, 01.00 Итоги
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 15.35, 

23.20 Погода
06.55 Вы спрашивали
07.00, 08.00, 12.35, 03.30 

Новости
07.15 Обзор прессы
07.20 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «А.Краско. Я 

остаюсь»
09.00 Итоги недели
09.40 Без цензуры
10.05, 20.55 Официальная 

хроника
10.20 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
12.55, 19.05, 21.25 Деловой 

мир
13.05 Право на защиту
13.25 Темный силуэт
13.35 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» 1с
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.30, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Жизнь на равных
16.00 Х/ф «Главный кон-

структор»
18.45 Мир спорта
18.55 Агро-News
19.25 Сельсовет
19.45 «О жизни» с 

А.Пальчевским
21.00, 05.25 Итоги дня
21.35 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
22.30 Книга.ua
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.25 Кино в деталях
00.25 Итоги. Бизнес
00.40 От первого лица
01.45 О главном
02.30 Телеакадемия
03.45 Точка зрения
04.05 Деловой мир. Неделя
04.35 Караоке для взрослых

КАНАЛ «1+1»
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.30, 04.35 ТСН: 
ТСН

06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 
09.10 «Завтрак с 1+1»

07.25 М/ф «Бернард»
10.00, 17.10 Т/с «Величе-

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

12.10 Х/ф «Аватар» 
15.40, 00.15 «Секретные ма-

териалы шоу-бизнеса»
16.45, 23.50 «ТСН. Из-

бранное»
20.15, 21.15 Т/с «Вероника - 

2: Беглянка» 
22.20, 04.50 «Деньги»

ИНТЕР
05.35 М/ф «Шрек 2»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

09.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит»

12.30 Д/с «Следствие вели... 
с Леонидом Каневским»

14.15 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.05 «Жди меня»
17.45, 19.00 Т/с «Сваты 5»
20.00, 04.40 «Подробности»
20.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать-2»
00.00 Т/с «Перевозчик» 

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.35, 02.05, 03.15 

Погода
05.25 Свитанок
06.30, 07.40 Деловые факты
06.40 Т/с «Такси»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15 Х/ф «V Центурия»
11.40 Анекдоты по-

украински
11.55, 13.00, 16.40 Т/с «Убой-

ная сила»
12.45 Факты. День
14.15, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Смерч»
18.45 Факты. Вечер
19.25, 01.15 Чрезвычайные 

новости
21.50 Т/с «Прокурорская 

проверка»
23.00, 03.20 Свобода слова

НОВЫЙ КАНАЛ
04.50, 06.00 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарли»
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 

Репортер

07.35, 08.35, 19.55, 00.15 
Погода

09.00 Х/ф «Вавилон н.э.»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.30 Kids Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
21.00 Ревизор- 
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.20 Т/с «Дневники вам-

пира 3» 

СТБ
06.00 «Чужие ошибки. Где 

мои дети?»
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.45, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 «Звездная жизнь. 

Звезды под скальпелем»
11.05 «Звездная жизнь. 

Звездная обнаженка»
11.55 «Один за всех»
13.50 «Зважені та щасливі»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
22.25 «Детектор лжи - 3»
23.35 «Битва экстрасенсов»
00.30 Т/с «Доктор Хаус» 
01.25 Х/ф «Два капитана» 

ТОНИС
06.00, 12.15, 16.00, 03.40 Этот 

удивительный мир 
06.30, 08.30 «Мир за не-

делю»
07.00, 05.00 «Утренний 

эспрессо»
09.00 Сергей Юрский. В 

теле человека
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Волшебный мир 

насекомых 
14.00 Сталин в Царицыне, 

или кровавый хаос 
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.15, 16.45, 18.55, 21.30 
«Погода»

15.30 «Светские хроники»
17.45 Цена успеха
18.50, 21.25 «Экономиче-

ский пульс»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Анзори Кика-
лишвили, 4 часть

20.00 И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств 

21.35 Екатерина Васильева. 
Из тени в свет перелетая

22.40 Земля - мощь планеты 
23.40, 04.02 Слезы Арктики 

1 с. 
00.50 Х/ф «Ангел страсти» 

ТЕТ
06.00 Ералаш
06.30 Телепузики
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00, 16.05 Т/с «Ранетки» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
12.55 Куколка
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
15.00 Одна за всех
17.20 Досвидос
18.20, 21.00 Виталька
19.10 БарДак 
19.35 Богиня. Новая 

коллекция
20.00 Т/с «Любит не любит» 
22.20 У ТЕТа в Интернете
23.00 Дурнев+ 
23.25 МосГорСмех
00.00 Т/с «Убежище» 

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 4» 
07.00, 17.00, 19.00 События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.50, 17.20, 21.50 Т/с 

«След» 
10.00 Т/с «Время для двоих» 
15.20, 01.10 Чистосердечное 

признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Неравный брак» 
19.20 Ток-шоу «Говорит 

Украина»
20.00 Т/с «Вендетта по-

русски» 
23.15 Х/ф «Бой без правил» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.35, 23.45, 00.35, 
02.35, 03.25, 04.15 «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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-

новости»
07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.50, 14.50, 17.20, 
17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 
03.55 «Погода»

08.20, 03.40 «Утро со 
звездой»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

10.15 «Большая политика»
11.15 «Время: итоги недели 

с Т. Даниленко»
12.15 «Новостеметр»
15.15 «Мамина школа»
16.10 «Окно в Европу»
16.45 «Мотор»
17.15 «Драйв-новости»
17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 

05.10 «Время. Итоги дня»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Налоговый 

дневник»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
07.00 Х/ф «Если враг не 

сдается...» 
08.25, 03.50 «Агенты 

влияния»
09.00 Х/ф «Мария из Наза-

рета» 1 с. 
10.55 Т/с «Предатель»
14.40 Т/с «Гаишники»
18.30 «Случайный сви-

детель»
19.00, 23.30, 02.00, 04.45 

«Свідок»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 9»
21.30 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник» 

22.30 Т/с «CSI: Майами - 9» 
00.00 Х/ф «Замена» 

К 1
07.00 М/фы
09.00 Х/ф «Прощенное вос-

кресенье» 
10.50 Х/ф «Джейн Эйр»
13.00 «Пороблено в 

Україні»
14.30, 18.00 «Званый ужин»
15.30 «КВН»
19.00 «Тайный повар»
20.00 «Лямур Тужур»
21.00 «Рассмеши комика»
21.50 Х/ф «Железный 

человек» 
00.00 Х/ф «Бабник» 
01.40 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
06.00 Teen Time
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 08.00 Подъем
06.50 Пираньи
07.10 «Новости недели»
07.40 Тележурнал «Пассаж»
08.30 Репортер
08.35 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Х/ф «Вавилон н.э.»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.30 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
19.00, 21.30, 00.00, 03.20, 

04.20 Новости 11 канала
19.30, 03.50 «Доживем до 

понедельника»
21.00 «О рыбалке всерьез»
22.00 Ревизор- 
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.20 Т/с «Дневники вам-

пира 3»

К 2
05.45, 02.10 Мир звезд
06.30 Телеторговля
07.30 М/фы 
09.00 Семья от А до Я Новая
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.35 Школа доктора 

Комаровского
12.20, 17.00 Женская форма
13.10 Дачные истории
14.10 Дело вкуса
15.05, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Такая красивая 

любовь
23.40 Города мира

«2+2»
08.00 «Улетное видео по-

русски»
09.00 Х/ф «Танцы с волками» 
14.00 Т/с «М.У.Р.» 
18.00 «День 90-х. Малина 

красная». Знай наших
19.00 «День 90-х. Малина 

красная». Сексмиссия
20.00 «Месть природы»
21.00 Новости 2+ 
21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
23.10 Т/с «Падающие не-

беса» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы

07.55 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей»

09.30 Х/ф «Транти-ванти»
10.45, 18.10 Т/с «Я лечу»
12.35, 20.00 Т/с «Баязет»
14.25 Х/ф «Люди и звери»
21.50 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы»
23.20 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело»
00.45 Х/ф «Приказано взять 

живым»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

02.00 Новости
04.05, 08.15 «Доброе утро»
08.30 «Контрольная за-

купка»
09.00 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Доброго здоро-

вьица!»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.20, 03.05 Т/с «Торговый 

центр»
15.10, 01.10 «Пока еще не 

поздно»
16.00 «Я подаю на развод»
17.00 Вечерние новости
17.40, 02.05 «Давай по-

женимся!»
18.50, 00.15 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Под прикрытием»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.10 «Свобода и справед-

ливость»
00.00 Ночные новости

РТР ПЛАНЕТА
05.00 «Утро России»
09.05 «Искатели»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»

16.50 Вести-спорт
16.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
17.40 Т/с «Сделано в СССР»
19.30, 03.30 «Прямой эфир»
20.20 Т/с «Склифосовский»
22.05 Т/с «Каменская»
23.05 Д/ф «ЧВС»
00.00 Т/с «В лесах и на горах»
00.50 «Девчата»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Дорогие депутаты
07.40 Семь чудес Украины
08.00 Сегодня. Дайджест
08.30 Лекции и события
10.30, 17.00 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
14.30 Труднейший в мире 

ремонт
18.00 Цивилизация
19.00 Знак восклицания
19.30 Сегодня о главном
20.30, 23.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Особый формат. Казус 

Хорошковского
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.25 Т/с «Каменская». 
09.20 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Посторонним вход 
воспрещен». 

10.10, 18.45 Петровка, 38 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 «Постскриптум». 
11.55 «В центре событий». 
12.55 Д/с «Золото: власть 

над миром». 
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва» 
14.30 Х/ф «Возвращение 

резидента». 
15.55 «Доктор И...» 
16.50 «Пекло». Специаль-

ный репортаж 
17.25 «Право голоса». 
19.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
21.20 Без обмана. «Фокус с 

креветками» 
22.10 Д/ф «Ирина Муравье-

ва. Самая обаятельная и 
привлекательная». 

23.00 События. 25-й час
23.35 «Футбольный центр»
00.00 «Мозговой штурм. 

Как готовят космонав-
тов» 

00.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 М/фы 
08.00 «Без дураков»
09.00, 15.00, 02.00 Т/с «Так-

систка - 3» 
10.00, 20.00, 03.00 Т/с 

«Гончие - 5» 
11.00 «Грани недели» с 

В.Кара-Мурзой. 
12.00, 17.00, 21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 12» 
13.00 Х/ф «Найти и обез-

вредить» 
14.30 «Русский акцент»

16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

16.08, 18.08, 01.00, 04.00 
«Особое мнение»

19.00, 05.00 Т/с «Гражданин 
начальник» 

23.00 Х/ф «Губернатор» 

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «Кэндимен-2» 
04.30, 03.30 «По закону» 
05.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» 
М/с 

05.30, 12.00 Званый ужин 
06.30 «Малина красная»: 

«Золотые телята» 
07.30, 11.30, 18.30, 22.30 

Новости «24» 
08.00 «Малина красная»: 

«Знай наших» 
09.00 «Малина красная»: 

«Братки по крови» 
10.00 «Малина красная»: 

«Веселые ребята» 
11.00, 18.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» 
13.00 «Засуди меня» 
14.00 «Семейные драмы» 
15.00, 16.00 Не ври мне! 
17.00 «Верное средство» 
19.00 «Военная тайна» 
21.00 «Живая тема»: «Тай-

ные знания природы» 
22.50, 01.30 Х/ф «Стигматы» 

TV 1000
05.00, 17.00 Криминальное 

кино «Мечта Кассандры». 
06.55 Комедия «Поймай 

меня, если сможешь». 
09.20 Боевик «Джон Кью». 
11.25 Комедия «Семейка 

Аддамс». 
13.10 Комедия «Ценности 

семейки Аддамс». 
15.00 Криминальное кино 

«Огненная стена». 
19.00 Боевик «Охота Ханта». 
21.00 Криминальное 

кино «Крестный отец. 
Часть 3». 

23.55 Боевик «Охота 
за»Красным Октябрём»». 

TV1000 KINO
06.00 Комедия «Чудаки». 
08.00 Мелодрама «Золушка 

4х4. Всё начинается с 
желаний...». 

10.00 Драма «Рябиновый 
вальс». 

12.00 Драма «Танго нашего 
детства». 

14.00 Фантастика «Первые 
на Луне». 

16.00 Комедия «Алхимики». 
17.50 Драма «Дом для 

богатых». 
20.00 Комедия «Вдребезги». 
22.00 Триллер «Домовой». 
00.00 Комедия «Варенье из 

сакуры». 

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«На юг» 
10.55, 18.55, 02.55 Драма 

«Изумительный» 
12.55, 20.55, 04.55 Мелодра-

ма «Норвежский лес» 
15.15, 23.15, 07.15 Драма 

«Закат Американской 
империи» 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Игрок» 
09.00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» 
11.00 Х/ф «И черт с нами» 
13.00 Х/ф «Друзья из табора» 
14.30 Х/ф «Отряд специаль-

ного назначения» 
16.00 Х/ф «Вологодский 

романс» 
17.30 Х/ф «Мальчик и 

девочка» 
19.00 Х/ф «Мои универси-

теты» 
21.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» 
23.00 Х/ф «Даже не думай II. 

Тень независимости» 

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Новый Гулливер» 
03.05, 09.05, 15.05 М/с «Кро-

кодил Гена» 0+, «А вдруг 
получится!..» 0+, «Терем-
Теремок» 0+, «Ежик плюс 
черепаха» 

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Игрушечные истории» 
12+, «Старый дом» 12+, 
«Улыбка Леонардо да 
Винчи» 12+, «Лев и заяц» 

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Есть 
идея!» 12+, «Крылатый, 
мохнатый да масленый» 
0+, «Мышонок Пик» 

06.30, 12.30, 18.30 М/с 
«Черепашка-герой» 

07.00, 13.00, 19.00 «Азбука 
безопасности на дороге» 
6+, «Миллион в мешке» 

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Добря-
ки приходят последними 

05.50 Ситуация под контро-
лем. Бразилия. Товарный 
поезд 

06.40 Как это устроено?. 
Техническое стекло 

07.10 Как это сделано?. 
Серия 20 

07.35 Выжить вместе. 
Африка 

08.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Загадки подсознани 

09.25 Разрушители легенд. 
Скрытые гадости 

10.20, 01.05 Как мы изобре-

ли мир. Небоскребы 
11.15, 22.55 Top Gear США. 

Серия 10 
12.10, 04.05 Махинаторы. 

Dodge Charger 
13.05 Курс экстремального 

вождения. Серия 7 
13.30, 03.10 Выжить вместе. 

Остров гиппопотамов 
14.25 Уголь. Серия 1 
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Пуля-бумеранг 
16.15 Наука магии. Антигра-

витационное зеркало 
16.45 Наука магии. Полет 

из пушки 
17.10 Как устроена Вселен-

ная. Серия 1 
18.05 Как это устроено?. 

Кинокамеры 
18.35, 02.45 Как это 

сделано?. Жевательная 
резинка/Рыболовные 
крючки/Леголенд 

19.00 Золотая лихорадка. 
Спецвыпуск третьего 
сезона. Долгий путь 

20.00 Золото джунглей. 
Отчаянные меры 

21.00 Парни с Юкона. Траги-
ческая весна 

22.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Правда ли, что Бога при-
думали люди? 

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 6 

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу 
07.25 Адская кошка 
08.15 Введение в собако-

ведение. Миниатюрный 
буль-терьер, динго, ан-
глийский терьер, борзая, 
чудо-пес, кeeсхонд

09.10 Как стать.... ...львом
10.05, 14.40 В дебрях Индии. 

Ганг. Река жизни
11.00 Полиция Филадель-

фии - отдел по защите 
животных. Доставить 
живым или мертвым

11.55 Укротитель по вызо-
ву. Опоссум-домовой

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы

12.50, 13.15, 05.45, 06.10 
Спасти дикую природу 
Африки 

13.45 Территория живот-
ных. Дом гончих собак

15.30 Смутное время в Го-
роде обезьян. Восстание 
«Черных Когтей»

16.30 Введение в собакове-
дение. Блутик кунхаунд, 
брюссельский гриффон, 
шведская охотничья, 
миниатюрный бассет

17.25 Охотник за крокоди-
лами. Самые смертонос-
ные змеи Африки

18.20 Самые симпатичные 
питомцы Америки

19.15 Обезьянья жизнь 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. В подземной 
ловушке

20.35, 05.20 Смутное время 
в Городе обезьян. Боги 
войны

21.05, 02.25 В дебрях Индии. 
Гималаи - выживание на 
вершине

22.00, 03.15 Билл Бэйли и 
павианы

22.25, 03.40 Укротитель 
скунсов. Нед спешит на 
помощь

22.55, 04.05 Адская кошка. 
Кусака

23.50 Полиция Майами. От-
дел по защите животных. 
Спасение ламантина

MAXXI-TV
06.40, 19.35 Йога
07.15, 13.05 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 12.00, 14.00, 01.10 

MaxxiМузыка
08.35, 19.25, 21.25 «Все 

про все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.25 «Стрип денс»
13.45, 22.50 «Ukrainian 

Fashion Week»
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
20.10 «Взрослые дети»
20.50 «Мама в большом 

городе»
21.35 «Время для себя»
21.55 «Здоровая жизнь»
22.10 «Вкус сыра»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Круизный лай-
нер с течью 

06.00, 10.00 В поисках ги-
гантского осьминога 

07.00 Рыбы-чудовища. 
Рыба-бензопила 

08.00, 12.00, 16.00 Рассле-
дования авиакатастроф. 
Доведенный до предела 

09.00, 13.00, 17.00 Забытые 
персонажи Библии. 
Жертвоприношение 

11.00 Худшие тюрьмы 
Америки. Служащие в 
опасности 

14.00 Меняющие облик 
15.00 Рыбы-чудовища. 

Аллигаторова щука 
18.00 Война генералов. 

Мидуэй 
19.00 Худшие тюрьмы Аме-

рики. Уголовная банда 
«Беспредельщики» 

20.00, 23.00, 04.00 Амери-
канская колония. Зна-
комство с гуттеритами. 
Радикалы 

21.00, 00.00 Злоключения за 
границей. Сьерра-Леоне 

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Человек против бури 

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Варвары Терри 

Джонса
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Вторая мировая 

в цвете 
10.00, 16.00 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.00 История Науки 
11.55 «Испанка» – жертвы 

пандемии гриппа 
13.00, 03.00 Мир скуль-

птуры 
13.55, 18.55 Кто ты такой? 
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами 
20.00 Древний Египет 
21.00, 04.00 Затерянный 

мир Александра 
Великого 

22.00 Александрия, вели-
кий город 

23.00 Орудия смерти 

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». 

ф.6. «Баварская охота». 
2 с. 

21.00 «Шериф». ф.2. «Смер-
тельный пируэт». 1 с. 

22.00 «Улицы разбитых 
фонарей». «Менты-9». 

23.00 «Стилет-2». 7 с. 
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 15 с. «Дело о 
покушении на неза-
висимость». 

01.00 «Аэропорт». 13 с. 
«Старик». 

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25, 10.35, 01.40 

Охотник-собиратель 
06.00, 11.30 Взломщики 
06.55, 12.25 Самые крутые 

дальнобойщики 
07.50, 15.10 Вперед, в Дакар!
08.45, 17.00, 23.50 Полярные 

летчики 
09.40, 18.00, 00.45 Берего-

вая охрана Аляски 
13.20, 13.45 Наперекор 

стихии 
14.15, 16.05, 22.00 Интен-

сивный курс Ричарда 
Хаммонда 

19.00, 03.10 Огненный след. 
Падение метеорита 

20.00, 20.25, 04.05, 04.30 
Большие переезды 

21.00 Как растут корабли 
22.55 Непобедимый воин 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.45 Комедия «Четыре 

таксиста и собака». 
02.45, 23.00 Комедия «Четы-

ре таксиста и собака -2 «. 
04.55 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 1 с.». 

05.45 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 2 с.». 

06.35 Комедия «Любовь в 
большом городе». 

08.05 Комедия «Любовь в 
большом городе-2». 

09.40 Комедия «All inclusive, 
или Все включено». 

11.20 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 3 с.». 

12.05 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 4 с.». 

13.00 Комедия «Каникулы 
строгого режима». 

14.55 Фантастика «Скало-
лазка и последний из 
седьмой колыбели». 

16.30 Комедия «Жара». 
18.15 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 5 с.». 

19.00 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 6 с.». 

19.50 Мелодрама «Город-
ской пейзаж». 

21.20 Боевик «Фарт». 

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Было ВРЕМЯ» 
06.00 «Встречи в концерт-

ном зале гостиницы 
«Космос» 

08.00 «Кабачок 13 стульев» 
09.00 Телеспектакль 

«История кавалера Де 
Грие и Манон Леско» 

11.00 «Служу Советскому 
Союзу» 

12.00, 03.00 «Колба времени» 
13.00 Телеспектакль 

«Джентльмены, которым 
не повезло» 

14.00 «Голубой огонек» 
«Весна идет - весне 
дорогу!» 

15.10 «А что у нас в театре?» 
«Новоселье» 

16.40 Х/ф «Бабочка» 
17.00 «.. До 16 и старше» 
17.45 Фильм-концерт 

«Черный кот» 
18.40 Х/ф «Человек меняет 

кожу» 1 с. 
20.00, 02.00 «ВРЕМЯ» 
21.00 «Рожденные в СССР» 
22.00 «Вас приглашают 

космонавты» 
23.00 «Москва - Копенга-

ген» Телемост 
00.00 «Будильник» 
00.30 Фильм-ревю «Весе-

лая хроника опасного 
путешествия» 

СПОРТ 1
06.00, 23.55 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Фейенорд - Венло

07.55, 22.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Кубань 
- Рубин

09.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.25, 01.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Уот-
форд - Кардифф Сити

12.20, 04.20 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт

14.05 Теннис. АТР Open Sud 
de France, Montpellier. 1/4 
финала. Гайек - Льодра

15.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - 
Химки

17.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Эраклес

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 
1/4 финала. 1-й матч. 
БК Будивельник - БК 
Говерла. LIVE

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Евроку-

бок. 1/2 финала. 2-й матч. 
Бильбао - Будивельник

07.45 Экстра-футзал
08.15 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
— Дерби

10.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Аякс — Эраклес

12.05, 02.40 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. ЦСКА 
- Волга

14.00, 04.25 Футбол. Чем-
пионат Бельгии. ТОП-6. 
Плей-офф. Андерлехт 
— Генк

15.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт

17.40 Баскетбол. Евро-
кубок. ТОП-16. Банвит 
- Будивельник

19.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

20.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Кубань 
— Рубин

21.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 
1/4 финала. 1-й матч. БК 
Азовмаш - БК Донецк

23.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала. 1-й матч. БК Бу-
дивельник - БК Говерла

EUROSPORT
09.30 Ралли-рейд. Абу-

Даби. День 2. 
09.45 Мотоспортивный 

журнал. 
10.00 Марафон. Милан 

(Италия). 
11.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Финал. 

13.00 Велоспорт. Тур Стра-
ны Басков. Этап 6. 

14.00, 15.00 Боевые искус-
ства. Breaking, weapons, 
freestyle. 

16.00 Велоспорт. Париж 
- Рубэ. 

17.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Тур-
ция. Мужчины. Свыше 
105 кг. 

18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ал-
бания. Женщины. До 48 кг. 

20.00, 00.15 Футбол. Еврого-
лы. Журнал. 

20.45 Вот это да!!! 
21.00, 01.15 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. Алба-
ния. Мужчины. До 56 кг. 

23.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 

00.00 Конноспортивный 
журнал. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 15.40, 00.00 

Футбол NEWS
06.20 Реймс - Лион. Чемпио-

нат Франции
08.20, 10.20, 15.55 Журнал. 

Лига Чемпионов УЕФА
08.55 «Игра прекрасна». 1 с.
09.25 «Игра прекрасна». 2 с.
09.55 Топ-матч
10.55 Металлург Д - Карпа-

ты. Чемпионат Украины
12.55 Futbol Mundial
13.25 Барселона - Мальор-

ка. Чемпионат Испании
15.30, 01.20 Самые смешные 

футбольные моменты
16.30 Реал - Леванте. Чемпи-

онат Испании
18.30 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
19.20 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
20.30 «Європейський 

weekend»
21.55 LIVE. МЮ - Ман Сити. 

Чемпионат Англии

Понеділок, 8 квітня
Cхід 5.19 Захід 18.41
Тривалість дня 13.22

Схід 4.10
Захід 16.47

ОвенІменинники: Василій, анна, Алла, Лариса
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 7 с.
06.30, 23.00, 01.00 Итоги
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 09.00, 

15.35, 23.20 Погода
06.55 Вы спрашивали
07.00, 08.00, 12.35, 03.30 

Новости
07.15 Обзор прессы
07.20 Эра строительства
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «Поющий Лев у 

нас один»
09.05, 21.00, 05.40 Итоги дня
09.30 Шеф-повар страны
10.20 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
12.45, 18.55, 21.10 Деловой 

мир
12.55 Украинская песня
13.35 Желаем счастья
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» 2с
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.30, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.45 Х/ф «Не имеющий 

чина»
18.45 Мир спорта
19.10, 01.45 О главном
19.40 «О жизни» с 

А.Пальчевским
20.55 Официальная 

хроника
21.15 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.25 Х/ф «Ключи от без-

дны». 9 с.
00.25 Итоги. Бизнес

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 

09.10 «Завтрак с 1+1»
07.25 М/ф «Бернард»
10.00, 17.10 Т/с «Величе-

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

11.45, 12.40, 20.15, 21.15 Т/с 
«Вероника - 2: Беглянка» 

13.40, 03.20 «Не ври мне - 2»
14.45, 04.10, 04.55 «Семей-

ные мелодрамы - 3»
15.45, 00.30 «Секретные ма-

териалы шоу-бизнеса»
16.45, 00.05 «ТСН. Из-

бранное»
22.20 «Меняю жену - 7»

ИНТЕР
05.30 Т/с «Джокер»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

09.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова»

11.30, 13.00 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.50 Т/с «Анечка»
17.45, 19.00 Т/с «Сваты 5»
20.00, 03.35 «Подробности»
20.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать-2»
00.00 Т/с «Перевозчик» 

ICTV
04.50, 06.35, 02.15, 04.20 

Погода
04.55 Факты
05.25 Свитанок
06.30, 07.40 Деловые факты
06.40 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.40 Т/с «Убойная 

сила»
12.30, 13.00 Т/с «Кодекс 

чести»
12.45 Факты. День
13.30, 21.50 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.45 Т/с «Морские дьяво-

лы-6. Смерч»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Морские дьяво-

лы-6. Судьбы»
23.00 Х/ф «Война» 

НОВЫЙ КАНАЛ
04.50, 05.55 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.55, 00.30 

Погода
09.00, 23.05 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»

13.25, 14.30 Kids Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Кухня 2»
00.35 Т/с «Дневники вам-

пира 3» 

СТБ
05.15 «Двенадцатилетний 

Шерлок Холмс»
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.45, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 «Звездная жизнь. 

Суициды звезд»
11.10 «Звездная жизнь. 

Избранники звезд»
12.10 Х/ф «Искупление» 
14.00 «Зважені та щасливі»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
22.25 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
00.10 Т/с «Доктор Хаус» 

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.45 Этот 

удивительный мир 
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Эконо-
мический пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00, 20.00 И ты, Брут?! 
Всемирная история пре-
дательств 

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Екатерина Васильева. 

Из тени в свет перелетая
12.15 Цена успеха
14.00, 22.40 Земля - мощь 

планеты 
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Кумиры»
15.45 «Цивилизация 

Incognita»
17.45 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Анзори Кика-
лишвили, 5 часть

21.35 Виктор Степанов. 
Приговор Ермака

23.40, 04.09 Слезы Арктики 
2 с. 

00.45 Амурные мелодии 
00.55 Х/ф «Венецианский 

каприз» 
02.20 Х/ф «Секс с фантазией» 

ТЕТ
06.00 Ералаш
06.30 Телепузики
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00, 16.05 Т/с «Ранетки» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
12.55 Куколка
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
15.00 Одна за всех
17.20 Досвидос
18.20, 21.00 Виталька
19.10 БарДак 
19.35 Богиня. Новая 

коллекция
20.00 Т/с «Любит не любит» 
22.20 У ТЕТа в Интернете
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 МосГорСмех

ТРК «УКРАИНА»
05.00, 05.05 Серебряный 

апельсин
05.20 Т/с «Дорожный 

патруль - 4» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.50, 17.20, 21.50 Т/с 

«След» 
10.00 Т/с «Настоящие» 
11.50 Х/ф «Сердце без 

замка» 
15.20 Чистосердечное 

признание
16.00, 04.15 Критическая 

точка
18.00 Т/с «Неравный брак» 
19.20, 03.40 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Т/с «Вендетта по-

русски» 
23.15 Т/с «Пуля-дура - 2: 

Агент почти не виден» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.25, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 08.50, 23.45, 00.35, 
02.35, 03.25, 03.35, 04.15 
«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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 
16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 03.55 «Погода»

08.20 «Новости Киевщины»
09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 

20.10, 21.10, 01.15, 05.10 
«Время. Итоги дня»

13.10 «Налоговый днев-
ник»

16.10 «Трансмиссия»
17.25 «Особенный взгляд»
18.15, 22.45 «Хроника дня»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Агроконтроль «
23.30 «CRIME NEWS»

НТН
06.05 Х/ф «Отряд специаль-

ного назначения» 
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Д/с «Болезни-убийцы»
10.30 Т/с «Свой - чужой»
12.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 10»
14.35, 19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей - 9»
16.45, 19.00, 23.30, 01.45, 

04.30 «Свідок»
17.00 Т/с «Эра стрельца»
21.30 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник» 

22.30 Т/с «CSI: Майами - 9» 
00.00 Х/ф «Змеи песка» 

К 1
07.00 М/фы
09.10, 21.50 «Три сестры»
10.10 Х/ф «Доброе утро»
12.15, 20.50 «Рассмеши 

комика»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Тайный повар»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
23.45 Х/ф «Синоптик» 

11 КАНАЛ
04.50, 05.55 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.40 Подъем
06.50, 19.30 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.15, 03.20, 04.20 Ново-
сти 11 канала

09.00, 23.05 Т/с «Счастливы 
вместе»

11.05, 18.00, 20.00 Т/с «Во-
ронины»

13.25, 14.30 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 «Мой малыш»
15.20 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
19.55 Погода
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплощение»
00.35 Т/с «Дневники вам-

пира 3»

К 2
05.45, 02.10 Мир звезд
06.30 Телеторговля
07.30 М/фы 
09.00 Семья от А до Я Новая
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.35 Школа доктора 

Комаровского
12.20, 17.00 Женская форма
13.10 Дачные истории
14.10 Дело вкуса
15.05, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Такая красивая 

любовь
23.40 Города мира

«2+2»
08.00 «Месть природы»
09.00, 21.00 Новости 2+ 
09.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.00 «День 90-х. Малина 

красная». Знай наших
11.00 «День 90-х. Малина 

красная». Сексмиссия
12.00, 16.00 Т/с «Инспектор 

Купер» 
14.00 Т/с «Попытка к 

бегству» 
15.00 Т/с «Солдаты-13» 
18.00 «Как жить будем?» 

Обратная сторона про-
гресса

19.00 «Как жить будем?» 
Осторожно, автомобиль

20.00 «ДжеДАИ»
21.25 Лига Чемпионов 

УЕФА. 1/4 финала. Гала-
тасарай - Реал. Прямая 
трансляция 23.40 Про 
Лигу Чемпионов + обзор 
игрового дня

23.40 Про Лигу Чемпионов + 

обзор игрового дня
00.30 Лига Чемпионов УЕФА. 

1/4 финала. Боруссия 
Дортмунд - Малага

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.15 Х/ф «Транти-ванти»
09.30 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей»
11.05, 18.10 Т/с «Я лечу»
12.55, 20.00 Т/с «Баязет»
14.45 Х/ф «Юнга Северного 

флота»
16.20 Х/ф «Паспорт»
21.50 Х/ф «Приказано взять 

живым»
23.25 Х/ф «Это было в раз-

ведке»
00.55 Х/ф «В небе ночные 

ведьмы»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

02.00 Новости
04.05, 08.15 «Доброе утро»
08.30 «Контрольная за-

купка»
09.00 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Доброго здоро-

вьица!»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.20, 03.05 Т/с «Торговый 

центр»
15.10, 01.10 «Пока еще не 

поздно»
16.00 «Я подаю на развод»
17.00 Вечерние новости
17.40, 02.05 «Давай по-

женимся!»
18.50, 00.15 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Под прикрытием»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.10 «Лиллехаммер»
00.00 Ночные новости

РТР ПЛАНЕТА
05.00 «Утро России»
09.05, 00.05 Т/с «В лесах и 

на горах»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Ток-шоу «Дело Х. След-

ствие продолжается»
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.50 Вести-спорт
16.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
17.40 Т/с «Сделано в СССР»
19.30, 03.30 «Прямой эфир»
20.20 Т/с «Склифосовский»
22.05 Т/с «Каменская»
23.05 «Специальный 

корреспондент»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
09.30 Особый формат. Казус 

Хорошковского
10.30, 17.00 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
14.30 Труднейший в мире 

ремонт
16.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
18.00 Цивилизация
19.00 Знак восклицания
21.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Медовый месяц». 
09.15 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия». 
10.10, 18.45 Петровка, 38 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Х/ф «Покушение». 
12.55 Д/с «Золото: власть 

над миром». 
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва» 
14.30 Х/ф «Возвращение 

резидента». 
15.50 «Доктор И...» 
16.50 «Доказательства ви-

ны. Замужняя женщина 
желает познакомиться» 

17.25 «Право голоса». 
19.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
21.20 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!» 
22.15 Д/ф «Арабская 

весна. Революция была 
ошибкой?» 

23.05 События. 25-й час
23.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 М/фы 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Т/с «Так-

систка - 3» 
10.00 Т/с «Гончие - 5» 

11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский лик-

без» «Русские американ-
цы. Михаил Чехов» часть 

12.00, 17.00, 21.00 Т/с «Тайны 
следствия - 12» 

13.00 Х/ф «Губернатор» 
16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
16.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
19.00, 05.00 Т/с «Гражданин 

начальник» 
20.00, 03.00 Т/с «УГРО - 4» 
23.00 Х/ф «Ошибки юности» 

РЕН ТВ
04.00, 03.30 «По закону» 
05.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» М/с 
05.30, 12.00 Званый ужин 
06.30 «Ангелы - хранители» 
07.30, 11.30, 18.30, 22.30 

Новости «24» 
08.00 «Заразный космос» 
09.00 «Зоопарк во Все-

ленной» 
10.00 «День Апокалипсиса» 
11.00, 18.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» 
13.00 «Засуди меня» 
14.00 «Семейные драмы» 
15.00, 16.00 Не ври мне! 
17.00 «Верное средство» 
19.00 «Территория заблуж-

дений» 
21.00 «Пища богов» 
22.50, 01.30 Х/ф «Новый 

парень моей мамы» 

TV 1000
05.00 Боевик «Охота Ханта». 
07.00 Драма «Умереть 

заново». 
09.00 Боевик «Охота 

за»Красным Октябрём»». 
11.20 Боевик «Шпион по 

соседству». 
13.00, 23.00 Драма «Непри-

касаемые». 
15.00 Приключения «Лемо-

ни Сникет. 33 несчастья». 
17.00 Комедия «Вход и 

выход». 
18.40 Драма «Крупная 

рыба». 
21.05, 03.00 Драма «Я знаю, 

что вы сделали про-
шлым летом». 

TV1000 KINO
06.00 Драма «Танго нашего 

детства». 
07.50 Драма «Дом для 

богатых». 
10.00 Комедия «Перстень 

наследника династии». 
12.00 Драма «Пустельга». 
14.00 Фантастика «Бес-

конечные мечты о 
счастье». 

16.00 Комедия «Варенье из 
сакуры». 

18.00 Комедия «Дочь 
якудзы». 

20.00 Комедия «Счастливый 
конец». 

21.50 Мелодрама «Дне-
провский рубеж». 

00.20 Комедия «В Россию за 
любовью!». 

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Джинджер и Фред» 
11.10, 19.10, 03.10 Драма 

«Кровавая графиня 
Батори» 

13.35, 21.35, 05.35 Драма 
«Командор» 

14.35, 22.35, 06.35 Боевик 
«Хороший, плохой, 
долбанутый» 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Мои университеты» 
09.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» 
11.00 Х/ф «Даже не думай II. 

Тень независимости» 
13.00, 01.00 Х/ф «Мещане» 
14.30, 02.30 Х/ф «Человек со 

свалки» 
16.00 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» 
17.30 Х/ф «Подарок судьбы» 
19.00 Х/ф «Тихий Дон» 
21.00 Х/ф «Ночь вопросов...» 
23.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром» 

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Незнайка с нашего 
двора» 1 с. 

03.05, 09.05, 15.05 М/с «Че-
бурашка» 0+, «Богданчик 
и барабан» 6+, «Фантик» 

04.00, 10.00, 16.00 М/с «Ро-
бин Гуд» 12+, «Пастушка 
и трубочист» 

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Руки 
вверх!» 12+, «От дождя 
до дождя» 12+, «Лев 
и бык» 

06.30, 12.30, 18.30 М/с 
«Черепашка-герой» 

07.00, 13.00, 19.00 «Азбука 
безопасности на дороге» 
6+, «Лиса Патрикеевна» 
0+, «Шкатулка с секре-
том» 0+, «Доверчивый 
дракон» 

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Уголь. Серия 1 
05.50 Как мы изобрели мир. 

Небоскребы 
06.40 Как это устроено?. 

Кинокамеры 
07.10 Как это сделано?. 

Жевательная резинка/
Рыболовные крючки/
Леголенд 

07.35 Выжить вместе. 
Остров гиппопотамов 

08.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Правда ли, что Бога при-
думали люди? 

09.25 Разрушители легенд. 
Пуля-бумеранг 

10.20, 01.05 Как мы изобре-
ли мир. Автомобили 

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 1 

12.10, 04.05 Махинаторы. 
DeLorean 

13.05 Курс экстремального 
вождения. Серия 8 

13.30, 03.10 Выжить вместе. 
Вверх по течению 

14.25 Уголь. Серия 2 
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Пробка-убийца 
16.15 Золото джунглей. 

Отчаянные меры 
17.10 Золотая лихорадка. 

Спецвыпуск третьего 
сезона. Долгий путь 

18.05 Как это устроено?. 
Микрофоны 

18.35, 02.45 Как это 
сделано?. Инструменты 
Leatherman/Формула 1/
Стеклянная посуда 

19.00 Быстрые и громкие. 
Серия 11 

20.00 Махинаторы воз-
вращаются. Alfa Romeo 
Spider 

21.00 Курс экстремального 
вождения. Ударные 
краны 

21.30 Курс экстремального 
вождения. Реактивный 
двигатель 

22.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Когда кончится вечность? 

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 7 

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Самые симпатичные 

питомцы Америки
08.15 Введение в собакове-

дение. Блутик кунхаунд, 
брюссельский гриффон, 
шведская охотничья, 
миниатюрный бассет

09.10 Охотник за крокоди-
лами. Самые смертонос-
ные змеи Африки

10.05, 14.40 В дебрях Индии. 
Гималаи - выживание на 
вершине

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Облава

11.55 Укротитель по 
вызову. В подземной 
ловушке

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы 

12.50, 13.15, 22.00, 22.25, 
03.15, 03.40, 05.45, 06.10 
Шамвари. Жизнь на воле

13.45 Территория живот-
ных. Лучшая жизнь

15.30 Смутное время в 
Городе обезьян. Боги 
войны

16.30 Введение в собако-
ведение 

17.25 Джефф Корвин на 
воле. Индия. Большие 
кошки

17.50 Джефф Корвин на во-
ле. Нижнее полушарие 
- Австралия

18.20 Адская кошка. Кусака
19.15 Обезьянья жизнь
19.40 Ветеринар Бондай Бич
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Форт «Гремучая 
змея»

20.35, 05.20 Смутное время 
в Городе обезьян. Воз-
вращение короля

21.05, 02.25 Суровая Аркти-
ка. Ледяные вершины. 
Страна полночного 
солнца

22.55, 04.05 Ветеринар в 
дикой природе. Непал

23.50 Полиция Майами. От-
дел по защите животных. 
Наперегонки со смертью

00.45 Я не должен был вы-
жить! Кровь в воде

MAXXI-TV
06.40, 19.35 Йога
07.15 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 11.30, 12.00, 01.10 

MaxxiМузыка
08.35, 19.25 «Все про все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 «Время для себя»
12.25 «Стрип денс»
13.00 «Вкус сыра»
13.50 «Мама в большом 

городе»
15.55, 21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
20.10 «Взрослые дети»
20.50 Джунгли шоу-бизнеса
21.35 «Сейшн»
22.10 «Путешествуем по 

миру»
22.50 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в 

мире ремонт. Поломка 
в Вегасе 

06.00, 10.00 В поисках 
снежного барса 

07.00, 15.00 Рыбы-чудови-
ща. Бушующая Амазонка 

08.00, 12.00, 16.00 Амери-
канская колония. Зна-
комство с гуттеритами. 
Радикалы 

09.00, 13.00, 17.00 Злоклю-
чения за границей. 

Сьерра-Леоне 
11.00 История Великих 

Озер 
14.00 Акулий рай 
18.00 Война генералов. 

Сталинград 
19.00 Худшие тюрьмы 

Америки. Хаос в Кали-
форнии 

20.00, 23.00, 04.00 Делай 
ставки и взрывай. Со-
кровища пилота 

20.30, 23.30, 04.30 Покину-
тые. Город-призрак в 
Коннектикуте 

21.00, 00.00 Шоссе через 
ад. Канада. Испытание 
новобранца 

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Бунт в море 

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Варвары Терри 

Джонса
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Вторая мировая 

в цвете 
10.00, 16.00 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.00 Древний Египет 
12.00 Затерянный мир 

Александра Великого 
13.00, 03.00 Мир скуль-

птуры 
13.55, 18.55 Кто ты такой? 
18.00, 21.05, 02.00 Охотники 

за мифами 
20.00, 04.00 Фальшивомо-

нетчики Гитлера 
22.00 Воссоздавая историю 
23.00 Орудия смерти 

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». 

ф.6. «Баварская охота». 
3 с. 

21.00 «Шериф». ф.2. «Смер-
тельный пируэт». 2 с. 

22.00 «Улицы разбитых 
фонарей». «Менты-9». 

23.00 «Стилет-2». 8 с. 
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 16 с. «Дело об 
утопленной кассете». 

VIASAT EXPLORER
05.00, 10.35, 01.40 Охотник-

собиратель 
06.00, 11.30 Взломщики 
06.55, 12.25 Самые крутые 

дальнобойщики 
07.50, 15.10 Вперед, в Дакар!
08.45, 17.00, 23.50 Полярные 

летчики 
09.40, 18.00, 00.45 Берего-

вая охрана Аляски 
13.20 Огненный след. 

Падение метеорита 
14.15, 14.40 Большие пере-

езды 
16.05, 22.00 Интенсивный 

курс Ричарда Хаммонда 
19.00, 03.10 Мегаперевоз-

чики 
20.00, 20.25, 04.05, 04.30 

Наперекор стихии 
21.00 Артур и ад в открытом 

море 
22.55 Непобедимый воин 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.25, 23.00 Комедия 

«Любовь в большом 
городе». 

02.50 Комедия «Любовь в 
большом городе-2». 

04.40 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 3 с.». 

05.30 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 4 с.». 

06.20 Комедия «All inclusive, 
или Все включено». 

08.00 Комедия «Каникулы 
строгого режима». 

09.55 Фантастика «Скало-
лазка и последний из 
седьмой колыбели». 

11.35 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 5 с.». 

12.25 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 6 с.». 

13.15 Комедия «Жара». 
14.55 Мелодрама «Город-

ской пейзаж». 
16.30 Боевик «Фарт». 
18.15 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 7 с.». 

19.00 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 8 с.». 

19.50 Детектив «Оператив-
ная разработка». 

21.25 Боевик «Оперативная 
разрабока 2. Комбинат». 

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Служу Советскому 

Союзу» 
06.00, 15.00, 21.00 «Рожден-

ные в СССР» 
07.00 Телеспектакль 

«Джентльмены, которым 
не повезло» 

08.00 «Голубой огонек» 
«Весна идет - весне 
дорогу!» 

09.10 «А что у нас в театре?» 
«Новоселье» 

10.40 Х/ф «Бабочка» 
11.00 «.. До 16 и старше» 
11.45 Фильм-концерт 

«Черный кот» 
12.40 Х/ф «Человек меняет 

кожу» 1 с. 
14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 
16.00, 22.00 «Вас приглаша-

ют космонавты» 
17.00 «Очевидное - не-

вероятное» 

18.00 Фильм-концерт «По-
ющие гитары» 

18.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу» 2 с. 

23.00 «Было ВРЕМЯ» 
00.00 «Встречи в концерт-

ном зале гостиницы 
«Космос» 

СПОРТ 1
06.05, 00.00 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Аякс - Эраклес

08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

09.05, 04.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. ЦСКА 
- Волга

11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Венло

12.55 Теннис. АТР Open Sud 
de France, Montpellier. 
1/4 финала. Ниеминен - 
Стаховский

15.05 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

15.40 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Кубань 
- Рубин

17.30, 03.45 Экстра-футзал
17.55 Баскетбол. Суперлига 

Украины. Плей-офф. 1/4 
финала. 2-й матч. БК Хи-
мик - БК Галичына. LIVE

20.00 Гольф. PGA. Valero 
Texas Open. Обзор 
турнира

21.00 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

21.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

22.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Уот-
форд - Кардифф Сити

СПОРТ 2
06.15 Баскетбол. Евро-

кубок. ТОП-16. Банвит 
- Будивельник

08.00, 00.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Кубань 
— Рубин

09.50, 17.05 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

11.00, 02.25 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Уот-
форд - Кардифф Сити

12.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала. 1-й матч. БК Бу-
дивельник - БК Говерла

14.40 Экстра-футзал
15.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Венло

18.10 Баскетбол. Евроку-
бок. 1/4 финала. Спартак 
- Будивельник

20.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - Волга

22.00 Бокс. Титульный 
турнир «Бокс на super 
скорости». Тимур Ахун-
дов - Бастиен Розео

23.35 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

EUROSPORT
09.30 Ралли-рейд. Абу-

Даби. День 3. 
09.45 Футбол. Евроголы. 

Журнал. 
10.30 Велоспорт. Париж 

- Рубэ. 
11.30, 16.00 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат Европы. 
Албания. Женщины. 
До 48 кг. 

12.30, 17.00, 20.00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Албания. Муж-
чины. До 56 кг. 

13.45 Конноспортивный 
журнал. 

14.00, 15.00 Боевые искус-
ства. Breaking, weapons, 
freestyle. 

18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ал-
бания. Женщины. До 53 кг. 

21.00, 01.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Алба-
ния. Мужчины. До 62 кг. 

23.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 

00.00 Автоспорт. Патрик 
Демпси в гонке Ле Ман. 

00.15 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Журнал. 

00.45 Автоспорт. Мировая 
с. Рено. Журнал. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 

01.00, 03.15 Футбол NEWS
06.15, 10.20, 18.00 «Євро-

пейський weekend»
07.45 Топ-матч
08.00 Металлург З - Арсе-

нал. Чемпионат Украины
11.45 МЮ - Ман Сити. Чем-

пионат Англии
13.40 Реал - Леванте. Чемпи-

онат Испании
16.00 Малага - Порту. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.30 Малага - Боруссия Д. 

Лига Чемпионов УЕФА
21.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
22.50 Ювентус - Бавария 

(2009/2010). Лучшие 
матчи Лиги Чемпионов. 
Премьера

Вівторок, 9 квітня
Cхід 5.17 Захід 18.43
Тривалість дня 13.26

Схід 4.34
Захід 17.57

ОвенІменинники: Мотрона, Іоанн
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 8 с.
06.30, 23.00, 01.00 Итоги
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 09.00, 

09.25, 10.15, 13.05, 15.40, 
23.20 Погода

06.55 Вы спрашивали
07.00, 08.00, 12.35, 03.25 

Новости
07.15 Обзор прессы
07.20 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «И.Алферова. 

Ничего не проходит»
09.05, 21.00, 05.30 Итоги дня
09.15 Агро-News
09.30 Правительство на 

связи с гражданами
10.20 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
13.00, 18.40, 21.20 Деловой 

мир
13.10 Шаг к звездам
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» 3с
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.35, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.50 Х/ф «Не имеющий 

чина» 3с
17.00 Х/ф «Горький можже-

вельник»
18.55 Театральные сезоны
19.45 «О жизни» с 

А.Пальчевским
20.50 Мегалот
20.55 Официальная 

хроника
21.30 «Предвечерье» с 

Т.Щербатюк
22.25 Свет
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.25 Х/ф «Ключи от без-

дны». 10 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.25 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 

09.10 «Завтрак с 1+1»
07.25 М/ф «Бернард»
10.00, 17.10 Т/с «Величе-

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

11.45, 12.40, 20.15, 21.15, 
22.15 Т/с «Вероника - 2: 
Беглянка» 

13.40, 04.10 «Не ври мне - 2»
14.45, 05.00 «Семейные 

мелодрамы - 3»
15.45, 00.10 «Секретные ма-

териалы шоу-бизнеса»
16.45, 23.45 «ТСН. Из-

бранное»

ИНТЕР
05.25 Т/с «Джокер»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

09.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова»

11.30, 13.00 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.50 Т/с «Анечка»
17.50, 19.00 Т/с «Сваты 5»
20.00, 03.30 «Подробности»
20.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать 2»
00.00 Т/с «Перевозчик» 

ICTV
04.45 Служба розыска 

детей
04.50, 06.30, 02.00, 04.00 

Погода
04.55 Факты
05.20 Свитанок
06.25, 07.40 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
07.20 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.40 Т/с «Убойная 

сила»
12.30, 13.00 Т/с «Кодекс 

чести»
12.45 Факты. День
13.30, 21.50 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.40, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Судьбы»
18.45 Факты. Вечер
23.00 Х/ф «Бой с тенью». 1 с.

НОВЫЙ КАНАЛ
04.50, 05.55 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.55, 00.30 

Погода

09.00, 23.05 Т/с «Счастливы 
вместе»

11.05, 18.00, 20.00 Т/с «Во-
ронины»

13.25, 14.30 Kids Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Кухня 2»
00.35 Т/с «Дневники вам-

пира 3» 

СТБ
06.30 «Чужие ошибки. Таба-

керка с секретом»
07.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
09.10, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.45 «Звездная жизнь. 

Звездные близнецы»
11.40 «Звездная жизнь. 

Звезды и фанаты»
12.20 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
14.10 «Зважені та щасливі»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
22.25 «Хата на тата»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.40 Этот 

удивительный мир 
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Эконо-
мический пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00, 20.00 И ты, Брут?! 
Всемирная история пре-
дательств 

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Виктор Степанов. 

Приговор Ермака
12.15 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
14.00, 22.40 Земля - мощь 

планеты 
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным»
17.45 Ранние браки
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Нани Брегвад-
зе, 1 часть

21.35 Родион Нахапетов. 
Русский в городе 
ангелов

23.40, 04.05 Слезы Арктики 
3 с. 

ТЕТ
06.00 Ералаш
06.30 Телепузики
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00, 16.05 Т/с «Ранетки» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
12.55 Куколка 
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
15.00 Одна за всех
17.20 Досвидос
18.20, 21.00 Виталька
19.10 БарДак 
19.35 Богиня. Новая 

коллекция
20.00 Т/с «Любит не любит» 
22.20 У ТЕТа в Интернете
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 МосГорСмех

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 4» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.20, 21.50 Т/с 

«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Вендетта 

по-русски» 
11.50, 04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20 Чистосердечное 

признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Неравный брак» 
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.15 Т/с «Пуля-дура - 2: 

Агент почти не виден» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 
03.25 «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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 
16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 03.55 «Погода»

08.15 «Трансмиссия-тест»
08.30, 03.40 «Утро со 

звездой»
09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 

20.10, 21.10, 01.15, 05.10 
«Время. Итоги дня»

16.15 «Драйв»
17.25 «Арсенал»
18.15 «Агроконтроль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Акцент»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.55 Х/ф «Отряд специаль-

ного назначения» 
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Д/с «Реальные пре-

ступники»
10.30 Т/с «Свой - чужой»
12.40 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 10»
14.35, 19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей - 9»
16.45, 19.00, 23.30, 01.55, 

04.35 «Свідок»
17.00 Т/с «Эра стрельца»
21.30 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник» 

22.30 Т/с «CSI: Майами - 9» 

К1 
07.00 М/фы
09.25, 21.50 «Три сестры»
10.25 Х/ф «Синоптик» 
12.15, 20.50 «Рассмеши 

комика»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Тайный повар»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
23.45 Х/ф «Помни меня»

11 КАНАЛ
04.50, 05.55 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.40 Подъем
06.50 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.15, 03.20, 04.20 Ново-
сти 11 канала

09.00, 23.05 Т/с «Счастливы 
вместе»

10.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 М/с «Утиные истории»
14.30 Kids’ Time
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.40 Т/с «Светофор»
18.00, 20.00 Т/с «Воронины»
19.30 «Два берега»
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
00.35 Т/с «Дневники вам-

пира 3»

К2 
05.45, 02.10 Мир звезд
06.30 Телеторговля
07.30 М/фы 
09.00 Семья от А до Я Новая
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.45 Школа доктора 

Комаровского
12.20, 17.00 Женская форма
13.10 Дачные истории
14.10 Дело вкуса
15.05, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Такая красивая 

любовь
23.40 Города мира

«2+2»
08.00 «ДжеДАИ»
09.00, 21.00 Новости 2+ 
09.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.00 «Как жить будем?» 

Обратная сторона про-
гресса

11.00 «Как жить будем?» 
Осторожно, автомобиль

12.00, 16.00 Т/с «Инспектор 
Купер» 

14.00 Т/с «Попытка к 
бегству» 

15.00 Т/с «Солдаты-13» 
18.00 «Байки страны со-

ветов»
20.00 «ШОУМУХОСЛОН»
21.25 «Облом UA»
22.05 Х/ф «Война Богов» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.05 Х/ф «Детство Темы»
11.05, 18.10 Т/с «Я лечу»
12.55, 20.00 Т/с «Баязет»
14.45 Х/ф «Повторная 

свадьба»
16.30 Х/ф «Сорок первый»
21.50 Х/ф «Дожить до рас-

света»

23.15 Х/ф «Кодекс молча-
ния»

01.35 Х/ф «Юнга Северного 
флота»

03.00 Х/ф «Это было в раз-
ведке»

04.30 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

02.00 Новости
04.05, 08.15 «Доброе утро»
08.30 «Контрольная за-

купка»
09.00 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Доброго здоро-

вьица!»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.20, 03.05 Т/с «Торговый 

центр»
15.10, 01.10 «Пока еще не 

поздно»
16.00 «Я подаю на развод»
17.00 Вечерние новости
17.40, 02.05 «Давай по-

женимся!»
18.50, 00.15 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Под прикрытием»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.10 Среда обитания
00.00 Ночные новости

РТР ПЛАНЕТА
05.00 «Утро России»
09.05, 00.00 Т/с «В лесах и 

на горах»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»

16.50 Вести-спорт
16.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
17.40 Т/с «Сделано в СССР»
19.30, 03.30 «Прямой эфир»
20.20 Т/с «Склифосовский»
22.05 Т/с «Каменская»
23.05 «Нарисовавшие 

смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме»

00.55 «Вести+»
01.10 «Городок». Дайджест
01.40 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 3с
03.15 Вести.ru

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
09.30 Альбертэйнштейн
10.30, 17.00 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
14.30 Труднейший в мире 

ремонт
18.00 Цивилизация
19.00 Знак восклицания
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Х/ф «Герои Сибири» 

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Она вас любит!» 
09.10 «От смешного до 

великого...» Александр 
Ширвиндт и Михаил 
Державин. 

10.10, 18.45 Петровка, 38 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Х/ф «Покушение». 
12.55 Д/с «Золото: власть 

над миром». 
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва» 
14.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». 
15.55 «Доктор И...» 
16.50 Линия защиты 
17.25 «Право голоса». 
19.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
21.20 «Русский вопрос» 
22.15 «Хроники московско-

го быта. Синтетическое 
счастье» 

23.05 События. 25-й час
23.40 Х/ф «Игра в четыре 

руки». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 М/фы 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Т/с «Так-

систка - 3» 
10.00, 20.00, 03.00 Т/с 

«УГРО - 4» 
11.00 «Русский акцент»
11.30 «Городские легенды» 
12.00, 17.00, 21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 12» 
13.00 Х/ф «Ошибки юности» 
16.00, 18.00 «Сейчас в 

мире «
16.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
19.00, 05.00 Т/с «Гражданин 

начальник» 
22.00 «Сейчас в мире»
22.30 «Эксклюзивное 

интервью» главы МИД 
РФ Сергея Лаврова

23.00 Х/ф «Отель Эдем» 

РЕН ТВ
04.00 «По закону» 
05.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» 
М/с 

05.30, 12.00 Званый ужин 
06.30 «Дурман Вселенной» 
07.30, 11.30, 18.30, 22.30 

Новости «24» 
08.00 «Живая тема»: «Тай-

ные знания природы» 
09.00 «Пища богов» 
10.00 «Смотреть всем!» 
11.00, 18.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» 
13.00 «Засуди меня» 
14.00 «Семейные драмы» 
15.00, 16.00 Не ври мне! 
17.00 «Верное средство» 
19.00 «Нам и не снилось»: 

«Коварство и любовь» 
22.50, 02.00 Х/ф «Отважная» 

TV1000 
05.00 Боевик «Шпион по 

соседству». 
06.50, 14.40 Драма «Крупная 

рыба». 
09.05 Приключения «Лемо-

ни Сникет. 33 несчастья». 
11.00 Комедия «Мертвец в 

колледже». 
13.00 Комедия «Вход и 

выход». 
17.00 Драма «Вероника 

решает умереть». 
19.00 Драма «Власть 

страха». 
21.05 Комедия «Жизнь по 

Джейн Остин». 
23.00 Комедия «Как от-

делаться от парня за 10 
дней». 

TV1000 KINO
06.00 Драма «Пустельга». 
08.00 Комедия «Дочь 

якудзы». 
10.00 Комедия «Закон 

зайца». 
12.00 Комедия «Мачеха 

Саманишвили». 
14.00 Комедия «Именины». 
16.00 Комедия «Счастливый 

конец». 
18.00 Комедия «Свидание». 
20.00 Комедия «В Россию за 

любовью!». 
22.00 Комедия «Дастиш 

фантастиш». 
00.00 Драма «Мольба». 

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Заговор против 
короны» 

10.50, 18.50, 02.50 Боевик 
«Бофор» 

13.05, 21.05, 05.05 Драма 
«Командор» 

14.00, 22.00, 06.00 Триллер 
«Догвилль» 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00, 19.00 Х/ф «Тихий Дон» 
09.00 Х/ф «Ночь вопросов...» 
11.00 Х/ф «Запасной аэро-

дром» 
13.00 Х/ф «Мещане» 
14.30, 02.30 Х/ф «Человек со 

свалки» 
16.00, 17.30 Х/ф «И на кам-

нях растут деревья» 
21.00 Х/ф «Дамское танго» 
23.00 Х/ф «Астенический 

синдром» 

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Незнайка с нашего 
двора» 2 с. 

03.05, 09.05, 15.05 М/с 
«Шапокляк» 0+, «Три 
панька на ярмарке» 
12+, «Миссис Уксус и 
мистер Уксус» 12+, «Жил 
у бабушки козел» 

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Робин Гуд» 12+, «Дюймо-
вочка» 

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 
«Рядом с тобой» 12+, 
«Шел трамвай десятый 
номер...» 

06.30, 12.30, 18.30 М/с 
«Черепашка-герой» 

07.00, 13.00, 19.00 «Азбука 
безопасности на дороге» 
6+, «Чучело-мяучело» 
0+, «Слоненок пошел 
учиться» 0+, «Как стать 
большим» 

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Уголь. Серия 2 
05.50 Как мы изобрели мир. 

Автомобили 
06.40 Как это устроено?. 

Микрофоны 
07.10 Как это сделано?. Ин-

струменты Leatherman/
Формула 1/Стеклянная 
посуда 

07.35 Выжить вместе. Вверх 
по течению 

08.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Когда кончится веч-
ность? 

09.25 Разрушители легенд. 
Пробка-убийца 

10.20, 01.05 Как мы изобре-
ли мир. Самолеты 

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 2 

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Пикап Chevy 

13.05 Курс экстремального 
вождения. Серия 9 

13.30, 03.10 Выжить вместе. 
Путь в никуда 

14.25 Уголь. Серия 3 
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Нырнуть, чтобы 
выжить 

16.15 Курс экстремального 
вождения. Ударные 
краны 

16.45 Курс экстремального 
вождения. Реактивный 
двигатель 

17.10 Быстрые и громкие. 
Серия 11 

18.05 Как это устроено?. 
Гоночные драндулеты 

18.35, 02.45 Как это сдела-
но?. Шляпы/Самый длин-
ный в мире туннель/
Змеелов 

19.00 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Терра Де Фиордеш 

20.00 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 3 

21.00 Правила внедорож-
ного движения. Пустын 

22.00 Искривление време-
ни. Летчик 

22.30 Искривление време-
ни. Крушащий камни 

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 8 

ANIMAL PLANET 
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Билл Бэйли и павианы
07.50 Укротитель скунсов. 

Нед спешит на помощь
08.15 Введение в собако-

ведение
09.10 Джефф Корвин на 

воле. Индия. Большие 
кошки

09.35 Джефф Корвин на во-
ле. Нижнее полушарие 
- Австралия

10.05, 14.40 Суровая Аркти-
ка. Ледяные вершины. 
Страна полночного 
солнца

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Специальный 
выпуск. Агенты-стажеры

11.55 Укротитель по вы-
зову. Форт «Гремучая 
змея»

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы

12.50, 05.45 Отдел по 
защите животных. На 
переднем крае. 3 с.

13.15, 06.10 Отдел по защите 
животных. На переднем 
крае. 4 с.

13.45 Территория живот-
ных. Любовь в Бронксе

15.30 Смутное время в 
Городе обезьян. Воз-
вращение короля

16.30 Введение в кото-
водство 

17.25 Необычные живот-
ные Ника Бейкера. Чер-
веобразная ящерица

18.20 Дело мастера боится. 
Делу время

19.15 Обезьянья жизнь
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич
20.10, 04.55 Укротитель 

по вызову. Черепаший 
лагерь новобранцев

20.35, 05.20 Смутное время 
в Городе обезьян. За 
кулисами

21.05, 02.25 Суровая Ар-
ктика. Тайга. Замерзшие 
леса

22.00, 03.15 Невиданные 
Гавайи

22.55, 04.05 Дикая Франция. 
Между скалой и океаном

23.50 Полиция Майами. От-
дел по защите животных. 
Охота на маньяка-убийцу

MAXXI-TV
06.40, 19.35 Йога
07.15 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 11.30, 12.00, 01.10 

MaxxiМузыка
08.35, 19.25, 21.25 «Все 

про все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 «Время для себя»
12.25 «Стрип денс»
13.00 «Путешествуем по 

миру»
13.50, 20.10 «Взрослые дети»
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
20.50 «Женские откро-

вения»
21.35 «Кухня на шпильках»
22.10 Портретные очерки. 

Александр Абдулов
22.50 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Водные горки 
06.00, 10.00 Рыбы-хищники 
07.00 Рыбы-чудовища. 

Гигантский скат 
08.00, 12.00, 16.00 Делай 

ставки и взрывай. Со-
кровища пилота 

08.30, 12.30, 16.30 Покину-
тые. Город-призрак в 
Коннектикуте 

09.00, 13.00, 17.00 Шоссе 
через ад. Канада. Испы-
тание новобранца 

11.00 Худшие тюрьмы 
Америки. Хаос в Кали-
форнии 

14.00 Акулий остров (Най-
джела Марвена) 

15.00 Рыбы-чудовища. 
Таиландский рай 

18.00 Война генералов. 
Сингапур 

19.00 Побег. Эскаполог 
20.00, 23.00, 04.00 В ожида-

нии конца света. Судный 
день 

21.00, 00.00 Запреты. Безум-
ные коллекционеры 

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Коса на камень 

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Варвары Терри 

Джонса
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Вторая мировая 

в цвете 
10.00, 16.00 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.00 Александрия, вели-
кий город 

12.00 Воссоздавая историю 
13.00, 03.00 Мир скуль-

птуры 
13.55, 18.55 Кто ты такой? 
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами 
20.00 История африканско-

го футбола 
21.00 Проект «Мандела» 
22.00, 04.00 Барак Обама. 

Большие надежды 
23.00 Орудия смерти 

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». 

ф.6. «Баварская охота». 
4 с. 

21.00 «Шериф». ф.3. «Всю 
оставшуюся жизнь». 1 с. 

22.00 «Улицы разбитых 
фонарей». «Менты-9». 

23.00 «Стилет-2». 9 с. 

VIASAT EXPLORER
05.00, 10.35, 01.40 Охотник-

собиратель 
06.00, 11.30 Взломщики 
06.55, 12.25 Самые крутые 

дальнобойщики 
07.50, 15.10 Вперед, в Дакар!
08.45, 17.00, 23.50 Полярные 

летчики 
09.40, 18.00, 00.45 Берего-

вая охрана Аляски 
13.20 Мегаперевозчики 
14.15, 14.40 Наперекор 

стихии 
16.05, 22.00 Интенсивный 

курс Ричарда Хаммонда 
19.00, 03.10 Племя (Брюс 

Перри) 
20.00, 04.05 Секретные 

операции 
21.00, 22.55 Непобедимый 

воин 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.25, 23.00 Комедия 

«Любовь в большом 
городе-2». 

01.55 Комедия «All inclusive, 
или Все включено». 

03.30 Комедия «Каникулы 
строгого режима». 

05.20 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 5 с.». 

06.00 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 6 с.». 

06.50 Фантастика «Скало-
лазка и последний из 
седьмой колыбели». 

08.30 Комедия «Жара». 
10.10 Мелодрама «Город-

ской пейзаж». 
11.40 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 7 с.». 

12.25 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 8 с.». 

13.15 Боевик «Фарт». 
15.00 Детектив «Оператив-

ная разработка». 
16.35 Боевик «Оперативная 

разрабока 2. Комбинат». 
18.15 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 9 с.». 

19.00 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 10 с.». 

19.50 Триллер « Без особых 
примет. 1 с.». 

20.40 Триллер « Без особых 
примет. 2 с.». 

21.30 Детектив «Старики-
полковники». 

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «.. До 16 и старше» 
05.45 Фильм-концерт 

«Черный кот» 
06.40 Х/ф «Человек меняет 

кожу» 1 с. 
08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ» 
09.00, 15.00, 21.00 «Рожден-

ные в СССР» 
10.00, 16.00 «Вас приглаша-

ют космонавты» 
11.00 «Очевидное - не-

вероятное» 
12.00 Фильм-концерт «По-

ющие гитары» 
12.40 Х/ф «Человек меняет 

кожу» 2 с. 
17.00 «Двенадцатый этаж» 
18.40 Х/ф «Человек меняет 

кожу» 3 с. 
22.00 Фильм-концерт 

«Клоун с осенью в 
сердце» 

23.00 «Служу Советскому 
Союзу» 

СПОРТ 1
06.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Уот-
форд - Кардифф Сити

08.00 Гольф. PGA. Valero 
Texas Open. Обзор 
турнира

09.00, 16.00 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

09.35, 20.25 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

10.10, 23.35 Экстра-футзал
10.35, 21.40 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Аякс - Эраклес

12.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Летувос Ритас

14.20 Теннис. АТР Open Sud 
de France, Montpellier. 
Финал. Гаске - Пер

16.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - Волга

18.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 
1/4 финала. 2-й матч. 
БК Будивельнык - БК 
Говерла. LIVE

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

00.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Кубань 
- Рубин

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Евроку-

бок. 1/4 финала. Спартак 
- Будивельник

08.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. ЦСКА - Волга

09.50, 18.30 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

10.30, 00.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Обзор 
тура

11.10, 22.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
— Дерби

13.00, 02.15 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт

14.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Аякс — Эраклес

16.45 Баскетбол. Евроку-
бок. 1/2 финала. 2-й матч. 
Бильбао - Будивельник

19.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Венло

20.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 
1/4 финала. 2-й матч. БК 
Азовмаш - БК Донецк

EUROSPORT
09.30 Ралли-рейд. Абу-

Даби. День 4. 
09.45 Автоспорт. Чемпио-

нат мира в классе Туринг. 
Журнал. 

10.15 Автоспорт. Мировая 
с. Рено. Журнал. 

10.45 Вот это да!!! 
11.00, 16.00 Тяжелая атлети-

ка. Чемпионат Европы. 
Албания. Женщины. 
До 53 кг. 

12.15, 17.00, 20.00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Албания. Муж-
чины. До 62 кг. 

14.00, 15.00 Боевые искус-
ства. Breaking, weapons, 
freestyle. 

18.00, 01.45 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Албания. Мужчины. До 
69 кг. 

21.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Албания. Женщины. 
До 58 кг. 

23.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 

00.00, 01.25 Избранное по 
средам. Журнал 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 15.40, 22.30, 

00.30, 02.40 Футбол 
NEWS

06.15 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

07.05 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА

07.35 Futbol Mundial
08.00 Таврия - Говерла. 

Чемпионат Украины
10.25, 16.00 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
11.25 МЮ - Ман Сити. Чем-

пионат Англии
13.25, 17.05 Топ-матч
13.40 ПСЖ - Валенсия. Лига 

Чемпионов УЕФА
17.25 Барселона - Мальор-

ка. Чемпионат Испании
19.35 «Один на один с 

Гамулой». А. Грановский. 
Премьера

20.30, 23.50 «Ніч Ліги 
Чемпіонів»

21.30 LIVE. Барселона - ПСЖ. 
Лига Чемпионов УЕФА

00.45 Фенербахче - Лацио. 
Лига Европы УЕФА. 
Премьера

02.55 Ильичевец- Крив-
басс. Чемпионат 
Украины

04.50 «Один на один с Гаму-
лой». А. Грановский

Середа, 10 квітня
Cхід 5.15 Захід 18.45
Тривалість дня 13.30

Схід 4.59. Захід 19.06
Новий місяць

ОвенІменинники: Стефан, Іларіон
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Коротко
І пахнутиме гарно
Після приготування їжі ваша кварти-

ра наповнилася запахом страви? Щоб по-
збутися його, запаліть ароматичну лам-
пу, додавши цитрусову ефірну олію. Або ж 
можна капнути трохи улюблених парфумів 
на вимкнену електричну лампочку. Коли 
ви її увімкнете, по кімнаті розповсюдить-
ся приємний аромат.

На підвіконні

Гіпеаструм 
цвіте
в лютому-
березні
При правильному догля-
ді гіпеаструм цвіте кож-
ної весни. Якщо він радує 
не цвітом, а лише велики-
ми листками, значить, час 
його пересаджувати.

Земля повинна бути пожив-
ною. Стару землю слід добре 
обібрати з коріння. М’ясисті 
корені, що підгнили, обрізати 
гострим ножем.

Горщик для пересаджуван-
ня має бути настільки просто-
рим, щоб між його стінкою і 
цибулиною можна було про-
сунути палець.

Цибулину висаджують так, 
щоб вона лише до полови-
ни була у землі. Пересадже-
ну рослину ставлять на світло 
і рясно поливають. Крім по-
ливу, рослину навесні і влітку 
потрібно обприскувати. Про-
тягом росту її треба часто під-
живлювати органічними й мі-
неральними добривами.

У серпні цибулини готують 
до періоду спокою. На початку 
місяця перестають підживлю-
вати рослини, через два тижні 
зменшують полив, повністю 
припиняючи його у вересні. 
Листки поступово жовтіють: 
коли будуть настільки сухими, 
що легко відділятимуться від 
цибулини, їх видаляють.

Під час періоду спокою, ци-
булини гіпеаструма зберіга-
ють у темному місці при тем-
пературі 15-18° і не полива-
ють. Рекомендується трима-
ти їх подалі від джерел тепла, 
щоб не пересохла цибулина.

Починаючи з кінця січня, 
вже може з’явитися квітко-
ва брунька. Коли вона вирос-
те заввишки до 5 см, рослину 
переносять на світло і почина-
ють поливати. Не можна роби-
ти цього раніше, бо листя по-
чне розвиватися швидше, ніж 
квітка, і квіткова стрілка зали-
шиться короткою або взагалі 
пропаде. Квіти розпускають-
ся приблизно через 3-4 тиж-
ні після того, як цибулину ви-
несли на світло. Цибулини гі-
пеаструма можуть жити до 20 
років, причому старі дають 
щовесни по два, а то й по три 
квітконоси.

Розмножують цю рослину 
цибулинами-дітками, які від-
діляють під час пересаджу-
вання, і вирощують протягом 
2-3 років без періоду спокою, 
щоб рослина набралася сили і 
цибулина дозріла. Можна та-
кож виростити гіпеаструм і з 
насіння, яке висівають одразу 
після збирання.

Згодиться

Дім без помилок
десять підказок на вагу золота
Кажуть, що розумні вчаться на чужих помилках. 
Додамо: і на чужому досвіді. Сподіваємося, що ці, 
здавалося б, нескладні поради допоможуть зроби-
ти вашу оселю світлішою, чистішою і комфортні-
шою.

1. Висота кухонних меблів
За стандартом висота ку-

хонної бази – 85 см. Замовники 
меблів часто забувають зробити 
«поправку на зріст». У результа-
ті, отримавши комплект шафок і 
робочих поверхонь стандартної 
висоти, змушені або сутулитися, 
або тягнутися щосили вгору.

Якщо ви, маючи великий зріст, 
купили готові меблі, то можете 
поставити нижні шафки на ніж-
ки і декорувати їх планкою. Для 
кухні в стилі кантрі роль підста-
вок можуть виконати звичайні 
лицювальні цеглини з красивою 
обробкою. Якщо ж меблі занадто 
високі для вас, то можна підпиля-
ти їм ніжки.

2. Чи потрібні мийці крила?
Поширена помилка – відмо-

ва від мийки з крилом або дру-
гої чаші: для економії місця. У 
кухні, де готують для великої ро-
дини, без об’ємної багатофунк-
ціональної раковини не обійти-
ся. На крило – своєрідне продо-
вження стільниці – можна стави-
ти гарячий посуд або класти ви-
миті овочі та фрукти. Друга чаша 
дозволить мити одночасно вели-
кі каструлі і фрукти.

3. Висувні шухляди 
замість шафи

Не поспішайте вішати в кухні 
полиці. Організуйте висувні шух-
ляди: це заощадить місце і впо-
рядкує роботу. Простір в шухля-
ді легко розділити на секції і роз-
ставити в них будь-які посуди-
ни. Доступ до них буде зручним. 
Лише висуньте шухляду – і все як 
на долоні. Внутрішні перегород-
ки можете замовити окремо або 
ж використовуйте звичайні плас-
тикові контейнери.

4. Просто і зручно
Заглиблення замість ручок на 

дверцятах виглядають незвич-
но й естетично, а також повніс-
тю відповідають сучасному ди-
зайну кухні. Але ви можете... зне-
навидіти цю уявну простоту, на-
магаючись, наприклад, відчини-

ти дверцята вологими руками. 
Вихід – система «клік-клак», яка 
дозволяє відчиняти дверцята на-
віть ліктем. Ця система задоволь-
нить навіть найприскіпливіших 
власників кухонних меблів і до-
зволить мінімізувати простір 
будь-якої кухні.

5. Незгладимий слід
Сталеві фронти меблів, плитка 

і холодильник модні й елегант-
ні особливо популярні у молодих 
пар. Однак навіть чисті долоні за-
лишають на такій поверхні сліди. 
І це змушує старанну господи-
ню регулярно витирати і вими-
вати блискучі предмети. Рішень 
проблеми два: придбати поліро-
лі для нержавійки, які не тільки 
видаляють з таких поверхонь за-
бруднення, а й запобігають їх по-
яві, або сталеву техніку провід-
них виробників, оброблену спе-
ціальним захисним покриттям.

6. Затишний куточок
Бажання створити комфорт на 

кухні не повинно призводити до 
плачевних результатів. Стіни або 
їх фрагменти, оббиті тканинами, 
мають чудовий вигляд, але швид-
ко накопичують неприємні запа-
хи і бруд.

Приємного для очей і душі 
ефекту теплого приміщення 
можна досягнути, використовую-
чи шпалери, що імітують ткани-
ну. Зрозуміло, на кухні найбільше 
підійдуть такі, що миються.

7. Який зручний?
Магазини побутової техніки 

пропонують величезний вибір 
холодильників. Економне енер-
госпоживання, красивий фронт, 
зручна морозильна камера і від-
повідна ціна – важливі умови по-
купки. Але уявіть: планування 
потребуватиме перемістити хо-
лодильник – знадобиться помі-
няти петлі так, щоб двері відчи-
нялися в інший бік, а виявиться, 
що таке неможливо. А тому поду-
майте про це ще в магазині.

Комплектація холодильника 
повинна відповідати складу сім’ї 

та способу її життя. Зовнішній 
дизайн важливий, але також не-
абияке значення має внутрішнє 
облаштування.

8. Не заважаючи 
одне одному

Відсутність перегородок між ві-
тальнею, передпокоєм і кухнею 
робить приміщення світлим і про-
сторим, але менш зручним. Якщо 
в гостьовій зоні працює телевізор, 
на кухні смажаться котлети, а не-
подалік граються діти, то шум за-
важає абсолютно всім. Та й звуки 
зі сходової клітки буде чутно в усій 
квартирі, а не тільки в передпокої.

Встановіть вхідні двері з висо-
кою звукоізоляцією, а також за-
ново перегородіть приміщення. 
Останній прийом можливий, на-
віть якщо не хочеться втратити 
бажаний простір. Використовуй-
те рухомі або напівпрозорі ширми 
або перегородки. Встановіть про-
стінки неповної висоти або від-
криті з двох боків полиці. Також 
допоможуть розсувні або складні 
двері на всю ширину приміщення.

9. Електрика в будинку
Скільки розеток потрібно в 

кімнаті? Ви вважаєте, що достат-
ньо двох або трьох? Що ж, це зви-
чайний самообман. Досвід пока-
зує, що навіть в невеликій кім-
наті необхідні розетки на кожній 
стіні. Тільки обов’язково пого-
джуйте з професійним електри-
ком їх кількість, тип (із заземлен-
ням або без) і розташування, по-
яснивши, скільки саме приладів 
буде одночасно ввімкнено. За єв-
ростандартом висота розеток від 
підлоги повинна бути 30 см.

10. Практичний одяг 
для вікон

Вікна в спальні або вітальні 
гарні в обрамленні довгих гар-
дин, котрі ефектно лягають на 
підлогу. Але чи готові ви регуляр-
но пилососити не тільки підлоги, 
килими, а й гардини? Красивий 
«шлейф» додасть господині робо-
ти, особливо якщо в будинку є чо-
тириногі друзі.

Якщо ви не хочете відмови-
тися від подібної краси, то виби-
райте тканину з брудовідштовху-
вальним і антистатичним просо-
ченням. Це не позбавить вас від 
прибирання назавжди, але до-
зволить проводити його рідше.

За матеріалами вітчизняних видань

Важливо
Скоротіть споживання води

Відомо, що дві третини 
води, яку використовують 
у побутових умовах, просто 
втрачається. Середнє спо-
живання води в Європі на 
людину становить близько 
120-200 л на день, тоді як у 
нас ця цифра доходить мало 
не до 300-400 л на одного.

Для чищення зубів, мит-
тя посуду або овочів буде 
цілком достатньо відрегу-
лювати струмінь води зав-
товшки з олівець. Осно-
вний споживач води в гос-
подарстві — туалет (35% від 
усього добового споживан-
ня води), душ (32% від ден-
ної норми), прання займає 

12%, а миття посуду — 10%.
Можна скоротити спо-

живання води, якщо:
користуватися еко-

номнішою системою спус-
ку води в унітазі і переста-
ти скидати в нього залиш-
ки їжі;
полагодити труби в ту-

алеті або ванній, які підті-
кають;
приймати душ, а не 

ванну;
під час чищення зубів 

відкривати воду тільки для 
того, щоб прополоскати рот;
прати в пральній ма-

шині при практично по-
вному її завантаженні;

якщо мити посуд ру-
ками, намагатися замочу-
вати тарілки і каструлі в ра-
ковині, а потім тільки зми-
вати залишки бруду.
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Церковне життя міста перебуває в органічному єднанні зі світським. Но-
возбудовані храми відвідує дедалі більше парафіян молодого віку, церк-
ви стають для них колисками душі, фортецею гідності та громадянських 
чеснот. Зростає кількість приходів, отже, міцнішають моральні орієнтири 
– з огляду на кілька попередніх поколінь криворіжців, за радянського 
періоду позбавлених воцерковлення і молитовного єднання зі Всевиш-
нім, роль православного начала в сучасному бутті складно переоцінити.

Архієпископ Криворізький та Нікопольський 
Єфрем утішається від широких можливостей 
пастви окормлятись чистою небесною їжею:

– Хто хоч раз скуштував цю величну трапезу, 
ніколи вже не уявлятиме існування без Христа. 
Наголошую, саме на благо духовно здорового 
покоління спрямовані зусилля єпархії, щоб те-
перішнє й наступні покоління українців дістали 
змогу живити свої безсмертні у Господі душі: бу-
дівництво, прикрашання, намолювання храмів – 
осередків благочестя. Без тої школи відродження 
і становлення духу, не облаштувати належним 
чином ні культурні аспекти, ні матеріальні, бо 
першовитоками, підмурівком усьому є право-

славна віра, Бог, свята Церква. Поступово сус-
пільство приходить до розуміння вирішального 
значення храмів – на тлі промислового прогресу, 
побутових розкошів, майже фантастичних, про-
те цілком реальних технологій питання внутріш-
ньої гармонії людського єства не вирішити без 
опори на одвічні християнські дороговкази: лю-
бов до ближнього, взаємоповагу, виховання ді-
тей, повагу до старості... Шлях до храму в кожної 
людини самобутній, необхідно його прикликати, 
щоби припасти до благодатних джерел обителей 
Божих.

Короткий екскурс храмами Криворіжжя по-
легшить пошук стежини до єднання з Творцем.

Найстаріша криворізька 
церква Святого Вознесіння
розташована на житломасиві Південного ГЗК. Вона постала в 1876 році, у 
тодішньому селі Григорівці. З тої пори до нас дійшла ікона Богоматері, худож-
ник вказав точний час написання. У богоборницькі часи сюди перемістився 

зруйнований храм з Карнаватки, додали-
ся прибудови з обох сторін. Від середини 
60-х до кінця 80-х років минулого сторіч-
чя на все місто це лишалась єдина діюча 
культова споруда.

Миряни крізь буремні десятиліття бе-
регли рідкісні ікони. Безліч сумних подій 
перетерпіли лики Чудотворця Миколая, 
пророка Ілії, «Знамено Богородиці». Плин 
епох знищив оклади святих, років із п’ять 
тому віряни зібрали кошти на реконструк-
цію кіотів у майстерні Почаївської лаври, 
ченці ювелірно оновили позолоту і різьбу 
по дереву. На декількох іконах за Божим 
промислом відбулося дивовижне само-
оновлення зображення – явище відоме, 
однак украй рідкісне.

Особливо багато у Вознесенському храмі ікон Діви Ма-
рії. Серединою ХІХ століття датується «Знамено Богоро-
диці». Іверську в 1903 році створили на Афоні в руському 
Пантелеймонівському монастирі, ще раніше – Казанську. На 
жаль, втрачено відомості, хто і за яких обставин передав 
святині до церкви. Митець Олександр Козарецький повер-
нув до життя полотно з Дівою Марією, сильно постражда-
ле в пожежі. На верхньому ярусі іконостасу вівтаря чільне 
місце займає чудотворна Почаївська Богоматір, щотижня її 
опускають для прикладання прихожан.

Чверть століття у храмі служить митрофорний прото-
ієрей Володимир Борак. Віддаленість жвавих міських вулиць 
створює тут дивовижну атмосферу усамітнення й затишку.

Храм Різдва 
Пресвятої Богородиці
(вулиця Українська, 83, тел. 28-19-98) від освячення в 
1886 році іменувався молитовним будинком, після роз-
ширення в 1909 році перейшов у категорію повноцінних 
церков. Збереглися відомості про безкоштовну церковно-
приходську школу, відкриту ієреєм Володимиром Бабурою 
і псаломником Кириком Чеботарем.

Навесні 1918-го комсомольці пограбували церкву, за-
мордували настоятеля Михайла Пухальського з дружиною 
та чотирма дітьми. Нищівний набіг невдовзі повторився, та 

540 віруючих у 1924-му 
відстояли право моли-
тись. Перед Голодомором 
храм перетворили на 
прийомник-розподільник 
(фактично – в’язницю) 
для безпритульних, чиїх 
батьків репресували. За-
клад функціонував до кінця 80-х, щоправда, німецькі окупанти на нетривалий період поновили 
богослужіння.

7 лютого 1991 року священик Анатолій Риженко розпочав відновлення храму, відслуживши мо-
лебень. До 1995-го постав центральний купол, митець Сергій Юрченко розписав іконостас. На честь 
ювілею хрещення Русі за проектом Дмитра Шинка споруджено триярусну дзвіницю. Тоді ж засно-
вано Товариство сестер милосердя імені преподобної мучениці княгині Єлизавети, ним взято під 
опіку геріатричне відділення 3-ї міськлікарні, де відкрито капличку цілителя Пантелеймона.

Восени 2004-го освячено духовно-просвітницький комплекс. Зараз при центрі діють єпархі-
альне молодіжне братство імені святителя Петра Могили, гурток рукоділля, студія образотворчого 
мистецтва іконописного профілю, випускається газета «Свіча». Недільну школу відвідують кількасот 
дітей, її хор зі срібноголосими псалмоспівами подорожував багатьма країнами Європи. Щоліта під-
літки оздоровлюються у власному приходському таборі в селі Хорли на березі Чорного моря.

Торік самооновилась ікона Покрови Богородиці. Протоієрей Анатолій сприйняв це як вказівку 
розпочати наступний етап реконструкції храму. Особливість конструкції стін не дозволила прово-
дити оздоблення звичним способом, довелося вдаватись до сучасних поліграфічних технологій. 
Зекономлені кошти було спрямовано на доброчинну діяльність.

Осередки благочестя
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Храм Різдва 
Пресвятої Богородиці
(вулиця Українська, 83, тел. 28-19-98) від освячення в 
1886 році іменувався молитовним будинком, після роз-
ширення в 1909 році перейшов у категорію повноцінних 
церков. Збереглися відомості про безкоштовну церковно-
приходську школу, відкриту ієреєм Володимиром Бабурою 
і псаломником Кириком Чеботарем.

Навесні 1918-го комсомольці пограбували церкву, за-
мордували настоятеля Михайла Пухальського з дружиною 
та чотирма дітьми. Нищівний набіг невдовзі повторився, та 

540 віруючих у 1924-му 
відстояли право моли-
тись. Перед Голодомором 
храм перетворили на 
прийомник-розподільник 
(фактично – в’язницю) 
для безпритульних, чиїх 
батьків репресували. За-
клад функціонував до кінця 80-х, щоправда, німецькі окупанти на нетривалий період поновили 
богослужіння.

7 лютого 1991 року священик Анатолій Риженко розпочав відновлення храму, відслуживши мо-
лебень. До 1995-го постав центральний купол, митець Сергій Юрченко розписав іконостас. На честь 
ювілею хрещення Русі за проектом Дмитра Шинка споруджено триярусну дзвіницю. Тоді ж засно-
вано Товариство сестер милосердя імені преподобної мучениці княгині Єлизавети, ним взято під 
опіку геріатричне відділення 3-ї міськлікарні, де відкрито капличку цілителя Пантелеймона.

Восени 2004-го освячено духовно-просвітницький комплекс. Зараз при центрі діють єпархі-
альне молодіжне братство імені святителя Петра Могили, гурток рукоділля, студія образотворчого 
мистецтва іконописного профілю, випускається газета «Свіча». Недільну школу відвідують кількасот 
дітей, її хор зі срібноголосими псалмоспівами подорожував багатьма країнами Європи. Щоліта під-
літки оздоровлюються у власному приходському таборі в селі Хорли на березі Чорного моря.

Торік самооновилась ікона Покрови Богородиці. Протоієрей Анатолій сприйняв це як вказівку 
розпочати наступний етап реконструкції храму. Особливість конструкції стін не дозволила прово-
дити оздоблення звичним способом, довелося вдаватись до сучасних поліграфічних технологій. 
Зекономлені кошти було спрямовано на доброчинну діяльність.

Свято-Миколаївський храм
у селищі Рахманівці пов’язаний із Катериною, онукою фельдмаршала Апраксіна, коман-
дуючого російською армією в Семирічній війні 1756-1763 років. Вона вийшла заміж за 
генерал-лейтенанта Миколу Рахманова, подружжя оселилось у селі Олександрів Дар, 
після смерті чоловіка перейменованому вдовою на його честь. Меценатка заклала під-
мурівок храму на правому березі Інгульця в 1857 році. Зодчі возили білий ракушняк 
підводами із Кременчука. Після кончини Катерину поховали за стіною вівтаря.

Навесні 1922-го більшовики вивезли церковні цінності, деякі святині віряни все ж 
урятували. За колективізації храм вкотре розграбували, хоча він діяв до 1933-го. При 
Хрущові влада спробувала обладнати кінотеатр, однак звук «тікав» угору, під купол. 
Через місяць колгосп пристосував у церкві склад мінеральних добрив. Стан споруди 
різко погіршав через вибухи в кар’єрі Південного ГЗК.

Сільська громада домоглась повернення храму в 1994 році, на Великдень відслу-
жили першу Божественну літургію. Завдяки благодійній допомозі родини Ігоря і Тетяни 
Безпальчуків храм набув первозданного вигляду, має прекрасний іконостас, дзвіницю. 
Живописець Сергій Юрченко відродив іконостас.

Храм 
Чудотворця 
Миколая
у селі Лозуватці понад сторіччя спо-
глядає своє відображення в умирот-
ворюючому плесі річки Інгулець. За 
стіною вівтаря знайшли вічний упокій 
священики, котрі прийняли смерть за 
Христа в буремні 20-ті роки та в на-
ступні десятиліття. Місцеві мешканці 
переконані, що небесні заступники, перебуваючи біля престолу Всевиш-
нього, особливо переймаються їхніми турботами. Можливо, тому в храмі 
нерідко відбуваються зцілення. А прочани з різних країв вирушають до 
Лозуватки, маючи впевненість, що неземну втіху тут так само легко від-
найти, як у найбільших святинях України, як-то Почаївська лавра.
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Сканворд

Володимир БУХТІЯРОВ. Фотографії публікуються вперше

Це наша 
з тобою біографія

Біографію міста пишуть не в іс-
торичних музеях і не в душних 
кабінетах. Щось своє до історії ве-
ликого промислового центру що-
дня вносять звичайні криворіжці. І 
якщо сучасність Кривого Рогу – на 
виду й на вустах, то минуле завжди 
вабить своєю таємничістю. Мож-
ливо, якась із сторінок біографії 
нашого міста ховається десь у ва-
шому, шановні читачі, сімейному 
архіві? «ЧГ» вирішив розпочати 
конкурс «Це наша з тобою біогра-
фія». 

Світлини минулих років може-
те власноруч приносити або на-
діслати електронною поштою.  
Адреса редакції: пр. Металургів, 
28, e-mail: rminer@rminer.dp.ua. 

До фотографії потрібно до-
дати історію-опис про людей або 
події, зображені на ній. Не забудьте 
також вказати рік, коли зроблено 
цей кадр. Чекаємо на ваші відгуки. Студенти технікумів Львова в березні 1955 року запросили своїх однолітків з криворізьких середніх технічних закладів навчання на 

лижний крос. Ось ця жіноча збірна з нашого міста представляла Кривбас у тих змаганнях під час проводів зими.   
Студенти технікумів Львова в березні 1955 року запросили своїх однолітків з криворізьких середніх технічних закладів навчання на 

Криворіжці в гостях у львів’ян
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 9 с.
06.30, 23.00, 01.00 Итоги
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 09.00, 

13.05, 15.35, 23.20 Погода
06.55 Вы спрашивали
07.00, 08.00, 12.35, 03.30 

Новости
07.15 Обзор прессы
07.20 Эра строительства
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «В.Галкин. Пре-

рванный полет»
09.05, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.25, 20.55 Официальная 

хроника
09.30 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
13.00, 18.50, 21.15 Деловой 

мир
13.10 Д/ф «Украина»
13.35, 01.45 О главном
13.55 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» 4с. (заключи-
тельная)

15.00, 18.20, 01.20, 02.15 
Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.30, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.45 Х/ф «Печники»
17.05 Х/ф «Мираж» 1с
18.45 Мир спорта
19.15 «О жизни» с 

А.Пальчевским
20.25, 21.25 Опыт (ч. 
22.50 Тройка, Кено, 

Максима
23.25 Х/ф «Ключи от без-

дны». 10 с.
00.25 Итоги. Бизнес
00.40 От первого лица
02.30 Телеакадемия
03.45 Театральные сезоны
04.25 Свет
04.45 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.20 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 

09.10 «Завтрак с 1+1»
07.25 М/ф «Бернард»
10.00, 17.10 Т/с «Величе-

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

11.45, 12.40, 13.40 Т/с «Веро-
ника - 2: Беглянка» 

14.45, 05.05 «Семейные 
мелодрамы - 3»

15.45, 01.10 «Секретные ма-
териалы шоу-бизнеса»

16.45, 23.40 «ТСН. Из-
бранное»

20.15 «Вероника - 2: 
Беглянка» 

21.15 «Адская кухня-3»
00.05 «Секс-миссия»
02.00 Х/ф «Свадьба моего 

бывшего» 
03.30 Х/ф «Хороший 

мальчик» 

ИНТЕР
05.20 Т/с «Джокер»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

09.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова»

11.30, 13.00 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.50 Т/с «Анечка»
17.45, 19.00 Т/с «Сваты 5»
20.00, 03.20 «Подробности»
20.30 Т/с «Выхожу тебя 

искать 2»
00.00 Т/с «Перевозчик» 
01.45 Х/ф «Звездный путь: 

Восстание»
03.50 Д/ф «Чудеса ис-

целения»

ICTV
04.50, 06.30, 02.00, 03.30 

Погода
05.20 Свитанок
06.25, 07.40 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.40 Т/с «Убойная 

сила»
12.30, 13.00 Т/с «Кодекс 

чести»
12.45 Факты. День
13.30, 21.50 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.40, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Судьбы»
18.45 Факты. Вечер
23.00, 02.05 Х/ф «Бой с 

тенью»
01.10 Несекретные файлы
03.35 Про-Zікаве.ua
04.45 Факты

НОВЫЙ КАНАЛ

04.50, 05.55 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.55, 00.30 

Погода
09.00, 23.05 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.30 Kids Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Кухня 2»
00.35 Т/с «Дневники вам-

пира 3» 
01.30 Т/с «Вероника Марс 3»
02.15 Т/с «Эврика»
02.55 Служба розыска 

детей
03.00 Зона ночі
03.05 Вище неба
03.35 Сон Аліни 

Костомарової
04.00 Зона ночі Культура
04.05 Життя в обіймах квітів
04.15 Яготинське літо
04.30 Суперники

СТБ
06.05 «Чужие ошибки. С 

меня хватит!»
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.50, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.10 «Звездная жизнь. 

Звездная «лимита»
11.05 «Звездная жизнь. 

Первый сексуальный 
опыт звезд»

12.10 Х/ф «Песочный дождь» 
14.05 «Зважені та щасливі»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Мать-и-мачеха» 
22.25 «Кулинарная дина-

стия»
00.15 Т/с «Доктор Хаус» 
01.10 Х/ф «Два капитана» 

ТОНИС
06.00 Этот удивительный 

мир 
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Эконо-
мический пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00, 20.00 И ты, Брут?! 
Всемирная история пре-
дательств 

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Родион Нахапетов. 

Русский в городе 
ангелов

12.15 Ранние браки
14.00, 22.40 Земля - мощь 

планеты 
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Дневник для роди-

телей»
16.00, 03.40 Сто вопросов о 

животных 
17.45 «Социальный статус: 

ваши права и льготы»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Нани Брегвад-
зе, 2 часть

21.35 Михаил Таль. Жертва 
королевы

23.40, 04.04 Слезы Африки 
1 с. 

00.50 Х/ф «Убийственный 
стриптиз» 

02.25 Х/ф «Компрометиру-
ющие ситуации. Джим и 
Джейн» 

ТЕТ
06.00 Ералаш
06.30 Телепузики
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00, 16.05 Т/с «Ранетки» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
12.55 Куколка
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
15.00 Одна за всех
17.20 Досвидос
18.20, 21.00 Виталька
19.10 БарДак 
19.35 Богиня. Новая 

коллекция
20.00 Т/с «Любит не любит» 
22.20 У ТЕТа в Интернете
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 МосГорСмех
00.00 Т/с «Убежище» 
01.00 Твою маму!
01.25 Досвидос 
01.50 Бабуны & дедуны
02.15 Теория измены
03.05 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 4» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События

07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.20, 20.50 Т/с 

«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Вендетта 

по-русски» 
11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20, 02.50 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Неравный брак» 
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
22.15 Х/ф «Близкий враг» 
23.50 Т/с «Гримм. Второй 

сезон» 
00.40 Х/ф «Приколисты» 
05.15 Серебряный 

апельсин

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 
03.25, 04.15, 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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 00.35, 03.55 
«Погода»

08.15 «Драйв-новости»
08.20, 03.40 «Утро со 

звездой»
09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 

20.10, 21.10, 01.15, 05.10 
«Время. Итоги дня»

16.10 «В кабинетах»
17.25 «Акцент»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.10 «Реальный сектор»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
06.05 Х/ф «Отряд специаль-

ного назначения» 
07.15 Х/ф «В лесах под 

Ковелем» 
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Д/с «Тайны криминаль-

ного мира»
10.25 Т/с «Свой - чужой»
12.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 10»
14.30, 19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей - 9»
16.45, 19.00, 23.30, 01.35, 

04.35 «Свідок»
17.00 Т/с «Эра стрельца»
21.30 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник» 

22.30 Т/с «CSI: Майами - 9» 

К 1
07.00 М/фы
09.15, 21.50 «Три сестры»
10.15 Х/ф «Помни меня»
12.15, 20.50 «Рассмеши 

комика»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Тайный повар»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
23.45 Х/ф «Элизабеттаун»

11 КАНАЛ
04.50, 05.55 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.40 Подъем
06.50, 19.30 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.15, 03.10, 04.10 Ново-
сти 11 канала

09.00, 23.05 Т/с «Счастливы 
вместе»

11.05, 18.00, 20.00 Т/с «Во-
ронины»

13.25 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.30 «36,6»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.30 Т/с «Светофор»
19.55 Погода
21.00 «Вечерний разговор»
22.00 «Васильевский 

остров»
00.35 Т/с «Дневники вам-

пира 3»
01.30 Т/с «Вероника Марс 3»
02.15 Т/с «Эврика»
02.55 Служба розыска 

детей

К 2
05.45, 02.10 Мир звезд
06.30 Телеторговля
07.30 М/фы 
09.00 Семья от А до Я Новая

10.20 Бэби-бум
11.00, 11.35 Школа доктора 

Комаровского
12.20, 17.00 Женская форма
13.10 Дачные истории
14.10 Дело вкуса
15.05, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Такая красивая 

любовь
23.40 Города мира

«2+2»
08.00 «ШОУМУХОСЛОН»
09.00, 21.00 Новости 2+ 
09.25, 21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.00 «Байки страны со-

ветов»
12.00, 16.00 Т/с «Инспектор 

Купер» 
14.00 Т/с «Попытка к 

бегству» 
15.00 Т/с «Солдаты-13» 
18.00 «Титаник. Репортаж с 

того света»
20.00 «В бой идут мужики»
22.00 Лига Европы УЕФА. 

1/4 финала. Ньюкасл 
- Бенфика. Прямая 
трансляция

00.05 Про Лигу Европы + 
обзор игрового дня

01.20 Лига Европы УЕФА. 
1/4 финала. Базель - 
Тотенхем

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.05 Х/ф «Мио, мой Мио»
09.55 Х/ф «Дай лапу, Друг»
11.10, 18.10 Т/с «Я лечу»
13.00, 20.00 Т/с «Баязет»
14.50 Х/ф «Паспорт»
16.40 Х/ф «Два дня чудес»
21.50 Х/ф «Голубая стрела»
23.30 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон»
01.00 Х/ф «Дожить до рас-

света»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

02.00 Новости
04.05, 08.15 «Доброе утро»
08.30 «Контрольная за-

купка»
09.00 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Доброго здоро-

вьица!»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.20, 03.05 Т/с «Торговый 

центр»
15.10, 01.10 «Пока еще не 

поздно»
16.00 «Я подаю на развод»
17.00 Вечерние новости
17.40, 02.05 «Давай по-

женимся!»
18.50, 00.15 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Под прикрытием»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.10 «Политика с Петром 

Толстым»

ПЛАНЕТА-СНГ
05.00 «Утро России»
09.05, 00.40 Т/с «В лесах и 

на горах»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

15.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»

16.50 Вести-спорт
16.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
17.40 Т/с «Сделано в СССР»
19.30, 03.30 «Прямой эфир»
20.20 Т/с «Склифосовский»
22.05 Т/с «Каменская»
23.05 «Поединок»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30 Политклуб Виталия 

Портникова
10.30, 17.00 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
14.30 Труднейший в мире 

ремонт
16.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
18.00 Цивилизация
19.00 Знак восклицания
21.00 Игра в слова и не 

только
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Люди на мосту». 
09.20 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце». 

10.10, 18.45 Петровка, 38 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». 
12.40 Д/с «Жители океанов». 
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва» 
14.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». 
15.55 «Доктор И...» 
16.50 «Осторожно, мошен-

ники!» 
17.25 «Право голоса». 
19.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». 
21.20 Д/ф «Найти поте-

ряшку». 
23.05 События. 25-й час
23.40 Х/ф «Гладиатор по 

найму». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 М/фы 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
08.30 «Эксклюзивное 

интервью» главы МИД 
РФ Сергея Лаврова

09.00, 15.00, 02.00 Т/с «Так-
систка - 3» 

10.00, 20.00, 03.00 Т/с 
«УГРО - 4» 

11.00 «Страна и люди»
12.00, 17.00, 21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 12» 
13.00 Х/ф «Отель Эдем» 
16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
16.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
19.00, 05.00 Т/с «Гражданин 

начальник» (закл.). 
23.00 Х/ф «Разбег» 

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «Отважная» 
04.30 «По закону» 
05.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» 
М/с 

05.30, 12.00 Званый ужин 
06.30 «Бегущие в небеса» 
07.30, 11.30, 18.30 Новости 

«24» 
08.00 «Нам и не снилось»: 

«Коварство и любовь» 
11.00, 18.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов» 
13.00 «Засуди меня» 
14.00 «Семейные драмы» 
15.00, 16.00 Не ври мне! 
17.00 «Верное средство» 
19.00 «Обманутые наукой» 
20.00 «Адская кухня-2» 
21.30 «Как надо» 
22.30 «Что случилось?» 
22.50 Х/ф «22 пули» 

TV 1000
05.00, 17.20 Комедия «Жизнь 

по Джейн Остин». 
06.55, 15.15 Драма «Власть 

страха». 
09.00 Комедия «Как от-

делаться от парня за 10 
дней». 

11.00 Комедия «По версии 
Барни». 

13.20 Драма «Девушка из 
воды». 

19.15 Криминальное кино 
«Телохранитель». 

21.05, 03.05 Драма «Брат-
ство танца». 

23.10 Криминальное кино 
«Охотник на убийц». 

TV1000 KINO
06.00 Комедия «Мачеха 

Саманишвили». 
08.00 Комедия «Свидание». 
10.00 Комедия «Спар-

такиада. Локальное 
потепление». 

12.00 Комедия «Я, бабушка, 
Илико и Илларион». 

14.00 Драма «Контракт». 
16.00 Мелодрама «Я пер-

вый тебя увидел». 
18.00 Драма «Две истории 

о любви». 
20.00 Комедия «Ёлки». 
22.00 Драма «Не скажу». 
00.00 Фантастика «Тень, 

или может быть, все 
обойдется». 

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Заговор против 
короны» 

10.50, 18.50, 02.50 Мелодра-
ма «Дама с камелиями» 

12.45, 20.45, 04.45 Фантасти-
ка «Господин Никто» 

15.10, 23.10, 07.10 Комедия 
«Сказки стриптиз-клуба» 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00, 19.00 Х/ф «Тихий Дон» 
09.00 Х/ф «Дамское танго» 
11.00 Х/ф «Астенический 

синдром» 
13.40 Х/ф «Жеребенок» 
14.30, 02.30 Х/ф «Человек со 

свалки» 
16.00 Х/ф «Под каменным 

небом» 
17.30 Х/ф «Аферисты» 
21.00 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным» 
23.00 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» 

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «При-

ключения маленького 
папы» 

03.05, 09.05, 15.05 М/с «Че-
бурашка Идет в школу» 
0+, «Зайчонок и муха» 
0+, «Великие холода» 0+, 
«Самовар Иван Иваныч» 

04.00, 10.00, 16.00 М/с «Ро-
бин Гуд» 12+, «Свинья-ко-
пилка» 6+, «Сармико» 

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 
«Лиловый шар» 6+, «Бес-
толковый Вомбат» 

06.30, 12.30, 18.30 М/с 
«Черепашка-герой» 

07.00, 13.00, 19.00 «Азбука 
безопасности на дороге» 
6+, «Сказка об Иване, 
пане и злыднях» 12+, 
«Тополь» 12+, «Контакт» 

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Уголь. Серия 3 
05.50 Как мы изобрели мир. 

Самолеты 
06.40 Как это устроено?. 

Гоночные драндулеты 
07.10 Как это сделано?. 

Шляпы/Самый длинный 
в мире туннель/Змеелов 

07.35 Выжить вместе. Путь 
в никуда 

08.30 Искривление време-
ни. Летчик 

09.00 Искривление време-
ни. Крушащий камни 

09.25 Разрушители легенд. 
Нырнуть, чтобы выжить 

10.20, 01.05 Как мы изобре-
ли мир. Телефоны 

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 3 

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Karmann Ghia 

13.05 Курс экстремального 
вождения. Серия 10 

13.30, 03.10 Беар Гриллс. Как 
остаться в живых 

14.25 Уголь. Серия 4 
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Уйти от погони 
16.15 Эд Стаффорд. Голое 

выживание. Серия 3 
17.10 Выжить вместе 

(бразильский вариант). 
Терра Де Фиордеш 

18.05 Как это устроено?. 
Аккордеоны 

18.35, 02.45 Как это сдела-
но?. Миниатюрный мир/
Центр тестирования 
ураганов/Ревень 

19.00 Всё и ничего. Серия 2 
20.00 Атом. Ключ к космосу 
21.00 Как устроена Вселен-

ная. Серия 2 
22.00 Искривление време-

ни. Перемелется? 
22.30 Искривление време-

ни. Ледяная бомба 
23.50 Молниеносные 

катастрофы. Серия 9 

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Дело мастера боится. 

Делу время
08.15, 16.30 Введение в 

котоводство 
09.10 Необычные живот-

ные Ника Бейкера. Чер-
веобразная ящерица

10.05, 14.40 Суровая Ар-
ктика. Тайга. Замерзшие 
леса

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Тайные агенты

11.55 Укротитель по вы-
зову. Черепаший лагерь 
новобранцев

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы

12.50, 05.45 Ветеринар в 
дикой природе. Индия

13.45 Территория живот-
ных. Бонни и Клайд

15.30 Смутное время в 
Городе обезьян. За 
кулисами

17.25 Самые невероятные 
на «Animal Planet». Жили-
ща ручных животных

18.20, 18.45 Проект «Щенки»
19.15 Обезьянья жизнь
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Змеиная яма
20.35, 05.20 Остров оран-

гутангов. Перехитрим 
вымирание

21.05, 02.25 Суровая Ар-
ктика. Тундра. Ледяная 
пустыня

22.00, 03.15 Жизнь в стае. 
История двух вожаков

22.55, 04.05 Найджел 
Марвен предстваляет. 
Другой Китай 

23.50 Полиция Майами. От-
дел по защите животных. 
Жажда жизни

MAXXI-TV
06.40, 19.35 Йога
07.15 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 12.00, 01.10 

MaxxiМузыка
08.35, 19.25, 21.25 «Все 

про все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 «Сейшн»
12.25 «Стрип денс»
13.05 «Трудный вопрос»
13.45, 20.10 «Взрослые дети»
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
20.50 Портретные очерки. 

Никита Михалков
21.35 «КиноМакси»
22.10 Портретные очерки. 

Наталья Белохвостикова
22.50 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Техасская теле-
башн 

06.00, 10.00 Тайное логово 
акул 

07.00 Рыбы-чудовища. 

Большой белый осётр 
08.00, 12.00, 17.00 В ожида-

нии конца света. Судный 
день 

09.00 История Великих 
Озер 

11.00 Побег. Эскаполог 
13.00 Запреты. Безумные 

коллекционеры 
14.00 Акула по кличке 

Николь 
15.00 Рыбы-чудовища. 

Загадка реки Меконг 
16.00 Исследуя новые 

горизонты. 125-летие 
Национального геогра-
фического общества 

18.00 Взгляд изнутри. 
Легион 1 

19.00 Побег. Главный беглец 
Огайо 

20.00, 23.00, 04.00 НЛО над 
Европой. Неизвестные 
истории. Серия 6 

21.00, 00.00 Паранор-
мальное. Встреча с 
пришельцами 

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Проблемы пирата 

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Варвары Терри 

Джонса
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.05 Фальшивомо-

нетчики Гитлера 
10.00, 16.00 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.00 Проект «Мандела» 
12.00 Барак Обама. Большие 

надежды 
13.00, 03.00 Золотой век 

Парижа. Рождение 
модернизма 

13.55, 18.55 Кто ты такой? 
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами 
20.00 Спасение Парфенона 
21.05 История Науки 
22.05, 04.00 История Ирен 

Жолио-Кюри 
23.10 Орудия смерти 

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

1 с. 
21.00 «Шериф». ф.3. «Всю 

оставшуюся жизнь». 2 с. 
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 
23.00 «Стилет-2». 10 с. 
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 18 с. «Дело о двух 
женихах». 

VIASAT EXPLORER
05.00, 10.35, 01.40 Охотник-

собиратель 
06.00, 11.30 Взломщики 
06.55 Самые крутые дально-

бойщики 
07.50, 15.10 Вперед, в Дакар!
08.45, 17.00, 23.50 Полярные 

летчики 
09.40, 18.00, 00.45 Берего-

вая охрана Аляски 
12.25 Труднейшие про-

фессии 
13.20 Племя (Брюс Перри) 
14.15, 21.00 Секретные 

операции 
16.05, 22.00 Интенсивный 

курс Ричарда Хаммонда 
19.00, 19.25, 03.10, 03.35 

Большие переезды 
20.00, 04.05 Огненный след. 

Падение метеорита 
22.55 Непобедимый воин 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.30 Комедия «All inclusive, 

или Все включено». 
02.15, 23.00 Фантастика 

«Скалолазка и по-
следний из седьмой 
колыбели». 

03.45 Комедия «Жара». 
05.20 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 7 с.». 

06.05 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 8 с.». 

06.55 Мелодрама «Город-
ской пейзаж». 

08.25 Боевик «Фарт». 
10.10 Детектив «Оператив-

ная разработка». 
11.45 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 9 с.». 

12.30 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 10 с.». 

13.20 Боевик «Оперативная 
разрабока 2. Комбинат». 

15.00 Триллер « Без особых 
примет. 1 с.». 

15.55 Триллер « Без особых 
примет. 2 с.». 

16.45 Детектив «Старики-
полковники». 

18.15 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 11 с.». 

19.00 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 12 с.». 

19.50 Мелодрама «Холмы и 
равнины». 

21.25 Драма «Человек-
ветер». 

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Очевидное - не-

вероятное» 
06.00 Фильм-концерт «По-

ющие гитары» 
06.40 Х/ф «Человек меняет 

кожу» 2 с. 
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«ВРЕМЯ» 
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 

«Рожденные в СССР» 

10.00, 04.00 «Вас приглаша-
ют космонавты» 

11.00 «Двенадцатый этаж» 
12.40 Х/ф «Человек меняет 

кожу» 3 с. 
16.00 Фильм-концерт 

«Клоун с осенью в 
сердце» 

17.00 Д/ф «Андрей Попов» 
18.15 Фильм-концерт 

«Звезды зажигаются в 
Ленинграде» 

18.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу» 4 с. 

22.00 Программа «ТЕМА» 
23.00 «.. До 16 и старше» 
23.45 Фильм-концерт 

«Черный кот» 

СПОРТ 1
06.05, 15.30 Футзал. Чемпио-

нат Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт

07.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

08.35 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОР-6. Плей-
офф. Андерлехт - Генк

10.30 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

11.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Кубань 
- Рубин

13.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки Минск - 
Жальгирис

14.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

17.15 Экстра-футзал
17.40 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттин-
гем - Брайтон

19.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Венло

21.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

22.00 Гольф. Major Golf 
Championships 2013. 
Masters Tournament. 
США. Первый день. LIVE

СПОРТ 2
06.00, 00.05 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Фейенорд - Венло

07.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Уот-
форд - Кардифф Сити

09.50, 05.30 Экстра-футзал
10.25 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
11.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Андерлехт — Генк

13.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Кубань 
— Рубин

14.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
— Дерби

16.45 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

17.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Обзор тура

18.00 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт

20.00 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Гран-при 
Стамбул, Турция

EUROSPORT
09.30 Ралли-рейд. Абу-

Даби. День 5. 
09.45, 14.00, 15.00 Боевые 

искусства. Breaking, 
weapons, freestyle. 

10.45, 16.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Албания. Женщины. 
До 58 кг. 

12.15, 17.00, 20.00 Тяжелая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Албания. Муж-
чины. До 69 кг. 

18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. 
Албания. Женщины. 
До 63 кг. 

21.00, 01.45 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Албания. Мужчины. До 
77 кг. 

23.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 15.40, 22.55, 

00.30, 02.40 Футбол 
NEWS

06.15, 12.35 «Один на один с 
Гамулой». А. Грановский

07.15 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

08.00 Заря - Черноморец. 
Чемпионат Украины

10.30, 00.45 Барселона - 
ПСЖ. Лига Чемпионов 
УЕФА

13.30 МЮ - Ман Сити. Чем-
пионат Англии

16.00 Futbol Mundial
16.30 Тоттенхем - Базель. 

Лига Европы УЕФА
18.30 Фенербахче - Лацио. 

Лига Европы УЕФА
20.30 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
21.30, 00.05 «Шлях до 

Амстердама»
21.55 LIVE. Лацио - Фенер-

бахче. Лига Европы УЕФА
02.55 Лацио - Фенербахче. 

Лига Европы УЕФА
04.50 Чемпионат Испании. 

Обзор тура

Четвер, 11 квітня
Cхід 5.13 Захід 18.46
Тривалість дня 13.33

Схід 5.26
Захід 20.12

ТілецьІменинники: Марк
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 10 с.
06.30, 23.00 Итоги
06.45, 07.05 Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 09.00, 

09.20, 23.10 Погода
07.00, 08.00, 12.35, 03.25 

Новости
07.15 Обзор прессы
07.20 Страна on line
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «В.Терешкова. 

Мисс Вселенная»
09.05, 21.00, 05.25 Итоги дня
09.15 Официальная 

хроника
09.25 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
12.25, 18.55, 21.25 Деловой 

мир
12.40 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
13.30 Адреналин
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.10, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

15.15 Околица
15.50 Х/ф «Мираж» 2,3с. 

(закл.)
18.45 Мир спорта
19.10, 01.45 О главном
19.40 Служба поиска детей
19.45 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
21.40 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.15 Х/ф «Ключи от без-

дны». 11 с.
00.05 Х/ф «Ключи от без-

дны». 12 с.

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

19.30, 04.45 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 

09.10 «Завтрак с 1+1»
07.25 М/ф «Бернард»
10.00, 17.10 Т/с «Величе-

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

11.40 Т/с «Вероника - 2: 
Беглянка» 

12.40 «Адская кухня-3»
14.40, 04.00 «Семейные 

мелодрамы - 3»
15.40 «Секретные материа-

лы шоу-бизнеса»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Сказочная Русь»
20.40 «Вечерний квартал»
22.35 Х/ф «Хищник»

ИНТЕР
05.25 Т/с «Джокер»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 
«Утро с ИНТЕРом»

09.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского»

11.30, 13.00 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.50 Т/с «Анечка»
17.40, 19.00 Т/с «Сваты 5»
20.00, 04.00 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»
00.35 Х/ф «Терминал»

ICTV
04.50 Факты
05.20 Свитанок
06.20, 07.40 Деловые факты
06.25, 02.25, 04.00 Погода
06.30 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп- 
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.40 Т/с «Убойная 

сила»
12.30, 13.00 Т/с «Кодекс 

чести»
12.45 Факты. День
13.30, 21.50 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.40, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Судьбы»
18.45 Факты. Вечер
23.00 Х/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.40 Служба розыска 

детей
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
05.00 Зона ночі Культура
05.05 Ах не говоріть мені 

про любов...
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.55, 00.30 

Погода
09.00, 23.05 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.30 Kids Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»

16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Кухня 2»

СТБ
05.45 «Чужие ошибки. 

Последнее откровение 
авиатора»

07.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун, или Сказка с хоро-
шим концом» 

08.50 Х/ф «Долгожданная 
любовь» 

10.45 Х/ф «Катерина. Воз-
вращение любви» 

18.05, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 

20.00, 22.35 «Холостяк - 3»
23.45 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.40 Сто во-

просов о животных 
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Эконо-
мический пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00, 20.00 И ты, Брут?! 
Всемирная история пре-
дательств 

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Михаил Таль. Жертва 

королевы
12.15 «Социальный статус: 

ваши права и льготы»
14.00, 22.40 Земля - мощь 

планеты 
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Будь в курсе!»
17.45 Отцы и дети
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Борис Березов-
ский, 1 часть

21.35 Великий Шостакович. 
От нового Вавилона до 
короля Лира

23.41, 04.02 Слезы Африки 
2 с. 

ТЕТ
06.00 Ералаш
06.30 Телепузики
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00, 16.05 Т/с «Ранетки» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
12.55 Куколка
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
15.00, 19.40 Одна за всех
17.20 10 шагов к любви
18.40, 20.40 Виталька
19.00 Вечерний гон
22.20 Что если бы?
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 МосГорСмех
00.00 Т/с «Убежище» 

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 4» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.20, 20.50 Т/с 

«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Вендетта 

по-русски» 
11.50, 04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20, 02.00 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Неравный брак» 
19.20, 03.45 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
22.15 Т/с «Мент в законе - 2» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50 «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, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 «По-
года»

08.20, 03.40 «Утро со 
звездой»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.15, 05.10 
«Время. Итоги дня»

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.15 «Мотор-новости»
17.25 «Не первый взгляд»
18.15 «Реальный сектор»

21.40, 03.00, 04.00 «Время-
Тайм»

22.15 «Особенный взгляд»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 02.30, 04.15 

«Хроника недели»
04.20 «Новости Киевщины»

НТН
06.00 Х/ф «В лесах под 

Ковелем» 
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Т/с «По имени Барон...»
14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 9»
16.45, 19.00 «Свідок»
17.00 Т/с «Эра стрельца»
19.30 Т/с «Чкалов» 
23.30 Х/ф «Охота за тенью» 
01.35 Х/ф «Крестоносец» 
03.20 «Речовий доказ»
04.10 «Агенты влияния»
05.20 «Уроки тетушки Совы»
05.40 «Правда жизни»

К 1
07.00 М/фы
09.00 «Три сестры»
10.00 Х/ф «Элизабеттаун»
12.15, 22.15 «Рассмеши 

комика»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Тайный повар»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «КВН»
23.10 «Пороблено в 

Україні»
00.40 Х/ф «Обратно на 

Землю»
02.00 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
04.40 Служба розыска 

детей
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45 Подъем
06.50, 19.30 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.15, 04.40 Новости 11 
канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 23.05 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.30 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
19.55 Погода
21.00 «Променад»
22.00 «Дело вкуса»
22.30 «Лучшие»
00.35 Т/с «Дневники вам-

пира 3»

К 2
05.45, 02.10 Мир звезд
06.30 Телеторговля
07.30 М/фы 
09.00 Семья от А до Я Новая
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.35 Школа доктора 

Комаровского
12.20, 17.00 Женская форма
13.10 Дачные истории
14.10 Дело вкуса
15.05, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Такая красивая 

любовь
23.40 Города мира

«2+2»
08.00 «В бой идут мужики»
09.00, 21.00 Новости 2+ 
09.25, 16.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.00 «Титаник. Репортаж с 

того света»
12.00 Т/с «Инспектор Купер» 
14.00 Т/с «Попытка к 

бегству» 
15.00 Т/с «Солдаты-13» 
16.50 ЧУ 24 тур. Волынь - 

Ильичевец
19.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо» 
21.15 «Короли Ринга» Ита-

лия -Украина. Полуфинал 
Всемирной серии Бокса

01.00 Х/ф «Война Богов» 
02.45 Матч «Металист (Харь-

ков) - Шахтер (Донецк)» 
чемпионат Украины

04.15 Матч «Металист (Харь-
ков) - Днепр (Днепро-
петровск)» чемпионат 
Украины

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.45 Х/ф «Дай лапу, Друг»
10.00 Х/ф «Мио, мой Мио»
11.50, 18.00 Т/с «Я лечу»
13.40, 19.50 Т/с «Баязет»
15.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
20.45 Т/с «Красная площадь»
21.40 Х/ф «Кодекс молча-

ния»
00.10 Х/ф «Голубая стрела»
01.40 Х/ф «Два дня чудес»

02.45 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон»

04.15 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 

Новости
04.05 «Пока все дома»
08.15 «Доброе утро»
08.30 «Контрольная за-

купка»
09.00 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Доброго здоро-

вьица!»
13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.20 Т/с «Торговый центр»
15.10 «Пока еще не поздно»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.40 «Человек и закон»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.05 «Вечерний Ургант»
22.55 Х/ф «Последняя сказка 

Риты»
01.35 Х/ф «Жертва науки»

РТР ПЛАНЕТА
05.00 «Утро России»
09.05 Т/с «В лесах и на горах»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести.
10.30 «Вся Россия»
10.45 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная 

часть
14.00 «Право на встречу»
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.50 Вести-спорт
16.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
17.40 «Битва за «Салют». 

Космический детектив»
19.30 «Прямой эфир»
20.20 Х/ф «Букет»
22.15 Д/ф «Коронованные 

особи»
00.10 Х/ф «Золотые небеса»
01.55 Х/ф «Поздние сви-

дания»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30 Игра в слова и не 

только
10.30, 17.00 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
14.30 Труднейший в мире 

ремонт
18.00 Цивилизация
19.00 Знак восклицания
21.00 Дорогие депутаты
21.30 Особый формат. 

Тещино правосудие
22.00 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Х/ф «Верная река» 

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Единственная 

дорога». 
09.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он 
парнем был». 

10.10, 14.10 Петровка, 38 
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». 
12.40 Д/с «Жители океанов». 
13.50, 18.30 Город новостей
14.30 Х/ф «Ультиматум». 
16.05 «Смех с доставкой 

на дом». 
16.50 «Спешите видеть!» 
17.25 «Право голоса». 
18.50 Т/с «Каменская». 
21.20 Приют комедиантов. 
23.15 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 М/фы 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00, 15.00, 02.00 Т/с «Так-

систка - 3» 
10.00, 20.00, 03.00 Т/с 

«УГРО - 4» 
11.00 «Русский акцент»
11.30 «Городские легенды» 
12.00, 17.00, 21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 12» 
13.00 Х/ф «Разбег» 
16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
16.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
19.00, 05.00 Т/с «Гражданин 

начальник - 2» 
23.00 Х/ф «Семь часов до 

гибели» 

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «Наполеон» 
04.30 «По закону» 
05.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» 
М/с 

05.30, 12.00 Званый ужин 
06.30 «Джентльмены 

удачи» 
07.30, 11.30, 18.30 Новости 

«24» 
08.00 «Обманутые наукой» 
09.00 «Адская кухня-2» 
10.30, 22.00 «Смотреть 

всем!» 
11.00, 18.00 «Экстренный 

вызов» 
13.00 «Засуди меня» 
14.00 «Семейные драмы» 
15.00, 16.00 Не ври мне! 
17.00 «Верное средство» 
19.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Космос. Битва за 
власть» 

20.00 «Странное дело»: 
«Марс. Билет в один 
конец» 

21.00 «Секретные терри-
тории»: «Космонавты с 
других планет» 

23.00, 02.50 Х/ф «Сорви-
голова» 

TV 1000
05.00 Боевик «Короли 

Догтауна». 
07.00 Криминальное кино 

«Охотник на убийц». 
09.00 Драма «Девушка из 

воды». 
11.00 Криминальное кино 

«Телохранитель». 
12.50 Боевик «Игры патри-

отов». 
15.00 Криминальное кино 

«Супружество». 
17.00 М/ф «Планета 51». 
19.00 Приключения «Ок-

тябрьское небо». 
21.00 Боевик «Звёздный 

путь 7. Поколения». 
23.15 Боевик «Звездный 

Путь. Возмездие». 
01.20 Эротический фильм 

«Спящая красавица». 

TV1000 KINO
06.00 Комедия «Я, бабушка, 

Илико и Илларион». 
08.00 Драма «Две истории 

о любви». 
10.00 Мелодрама «Я пер-

вый тебя увидел». 
12.00 Комедия «Мелодии 

верийского квартала». 
14.00 Криминальное кино 

«Вареники с вишней». 
16.00 Комедия «Ёлки». 
18.00 Фантастика «Первые 

на Луне». 
20.00 Комедия «Выкру-

тасы». 
22.00 Драма «Московский 

жиголо». 
00.00 Комедия «Контракт на 

любовь». 

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Затухающий огонек» 
10.55, 18.55, 02.55 Драма 

«Горбун» 
13.10, 21.10, 05.10 Боевик 

«Правила боя» 
15.20, 23.20, 07.20 Боевик 

«Город насилия» 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Тихий Дон» 
09.00 Х/ф «Пиры Валтасара, 

или Ночь со Сталиным» 
11.00 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...» 
13.00 Х/ф «Так начиналась 

легенда» 
14.30 Х/ф «Человек со 

свалки» 
16.00 Х/ф «Шаг навстречу» 
17.30 Х/ф «Звезда и смерть 

Хоакина Мурьеты» 
19.00 Х/ф «Легкая жизнь» 
21.00 Х/ф «Стамбульский 

транзит» 
23.00 Х/ф «Система «Нип-

пель» 

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Мо-

сква-Кассиопея» 
03.20, 09.20, 15.20 М/с «Трое 

из Простоквашино» 6+, 
«Человек, который умел 
творить чудеса» 

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Робин Гуд» 12+, «Гадкий 
утенок» 6+, «Раз, два - 
дружно!» 

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 
«Стеклянные бусы» 12+, 
«Храбрец-удалец» 

06.30, 12.30, 18.30 М/с 
«Черепашка-герой» 

07.00, 13.00, 19.00 «Мои 
домашние питомцы» 6+, 
«Главный звездный» 6+, 
«Богатырская каша» 

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Уголь. Серия 4 
05.50 Как мы изобрели мир. 

Телефоны 
06.40 Как это устроено?. 

Аккордеоны 
07.10 Как это сделано?. Ми-

ниатюрный мир/Центр 
тестирования ураганов/
Ревень 

07.35 Беар Гриллс. Как 
остаться в живых 

08.30 Искривление време-
ни. Перемелется? 

09.00 Искривление време-
ни. Ледяная бомба 

09.25 Разрушители легенд. 
Уйти от погони 

10.20, 01.05 Оружие. Люди, 
которые его изобрели 

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 4 

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Bel Air 

13.05 Пятая передача. 
Европа. Серия 1 

13.30, 03.10 Особое меню от 
Беара Гриллса 

14.25 Уголь. Серия 5 
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Удар бутылкой 
16.15 Атом. Ключ к космосу 
17.10 Всё и ничего. Серия 2 
18.05 Как это устроено?. 

Гигантские клапаны 
18.35, 02.45 Как это 

сделано?. Миндаль/
Снегоуборщик/Пятновы-
водители 

19.00 Оружие, которое 
изменило мир. Гаубица 
М777 

20.00 Мафия амишей. От-
ступникам пощады нет 

21.00 Кодекс мафии. Взгляд 
изнутри. Каморра 

22.00 Искривление време-
ни. Горячие девчата 

22.30 Искривление време-
ни. Тазер 

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 10 

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25, 07.50 Проект «Щенки»
08.15, 16.30 Введение в 

котоводство
09.10 Самые невероятные 

на «Animal Planet». Жили-
ща ручных животных

10.05, 14.40 Суровая Ар-
ктика. Тундра. Ледяная 
пустыня

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных. Спасение 
Маргаритки

11.55 Укротитель по вы-
зову. Змеиная яма

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы

12.50, 05.45 Последний 
шанс. Алмазы среди 
грязи

13.45 Территория жи-
вотных. Привлечены к 
ответственности

15.30 Остров орангутангов. 
Перехитрим вымирание

17.25 Как стать.... ...тигром
18.20 Адская кошка
19.15 Обезьянья жизнь
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Кошмар в брако-
ньерском пруду

20.35, 05.20 Остров орангу-
тангов. Ангел в раю

21.05, 02.25 Суровая Аркти-
ка. Исландия. Земля льда 
и огня

22.00, 03.15 Дело об акульем 
нападении

22.55, 04.05 Китовые войны. 
Двери хлопают,посуда 
бьется

23.50 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Тайна утраченной лапы

00.45 Войны жуков-ги-
гантов

MAXXI-TV
06.40, 19.35 Йога
07.15 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 12.00, 01.10 

MaxxiМузыка
08.35, 19.25 «Все про все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 Фестиваль ТВ - Старт
12.25 «Стрип денс»
13.00 «Трудный вопрос»
13.50 «Взрослые дети»
15.55, 21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
20.10 «Время для себя»
20.50 «Тур-Гламур»
21.35 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.10 Джунгли шоу-бизнеса
22.50 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Мост между 
набоскребами 

06.00, 10.00 Загадки коро-
левской кобры 

07.00 Рыбы-чудовища. 
Захват реки 

08.00, 12.00, 16.00 НЛО над 
Европой. Неизвестные 
истории. Серия 6 

09.00, 13.00, 17.00 Пара-
нормальное. Встреча с 
пришельцами 

11.00 Побег. Главный беглец 
Огайо 

14.00 Акулоград 
15.00 Рыбы-чудовища. 

Сом-чужак 
18.00 Взгляд изнутри. 

Легион 2 
19.00 Побег. Сбежали через 

крышу 
20.00, 23.00, 04.00 

Тюремные трудности. 
Психический ад 

21.00, 00.00 Побег. Тоннель 
к свободе 

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Лучший тунец в конце 

02.00 В ожидании конца 
света. Надеюсь, я сумас-
шедший 

03.00 Мегазаводы. 
Суперавтомобили. 
«Лексус-LFA» 

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Скрытые миры. 

Подземный Рим 
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Семья, которая 

пережила Гитлера 
10.00, 16.00 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.00 История Науки 
11.55 История Ирен Жолио-

Кюри 
13.00, 03.00 Золотой век 

Парижа. Рождение 
модернизма 

13.55, 18.55 Кто ты такой? 
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами 
20.00 Затерянный мир 

Александра Великого 
21.00 Александрия, вели-

кий город 
22.00 Воссоздавая историю 
23.00 Орудия смерти 

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

2 с. 
21.00 «Шериф». ф.4. «Халя-

ва». 1 с. 
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 
23.00 «Стилет-2». 11 с. 
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 19 с. «Дело о 
белой стреле». 

01.00 «Аэропорт». 17 с. 
«Воздушный шар». 

VIASAT EXPLORER
05.00, 10.35, 01.40 Охотник-

собиратель 
06.00, 11.30 Взломщики 
06.55, 12.25 Труднейшие 

профессии 
07.50, 15.10 62 дня в море 
08.45, 17.00, 23.50 Полярные 

летчики 
09.40, 00.45 Береговая 

охрана Аляски 
13.20, 13.45 Большие пере-

езды 
14.15, 22.55 Огненный след. 

Падение метеорита 
16.05 Интенсивный курс 

Ричарда Хаммонда 
18.00, 21.00 Звездный путь 

Юрия Гагарина 
19.00, 22.00, 03.10 Джеймс 

Мэй на Луне 
20.00, 04.05 Ричард Гэрриот. 

Миссия выполнима 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.35 Комедия «Жара». 
02.10, 23.00 Мелодрама 

«Городской пейзаж». 
03.35 Боевик «Фарт». 
05.15 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 9 с.». 

06.00 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 10 с.». 

06.50 Детектив «Оператив-
ная разработка». 

08.25 Боевик «Оперативная 
разрабока 2. Комбинат». 

10.05 Триллер « Без особых 
примет. 1 с.». 

11.00 Триллер « Без особых 
примет. 2 с.». 

11.50 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 11 с.». 

12.35 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 12 с.». 

13.25 Детектив «Старики-
полковники». 

14.55 Мелодрама «Холмы и 
равнины». 

16.30 Драма «Человек-
ветер». 

18.15 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 13 с.». 

19.00 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 14 с.». 

19.50 Драма «Ужас, который 
всегда с тобой». 

21.20 Мелодрама «Свои 
дети». 

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Двенадцатый этаж» 
06.40 Х/ф «Человек меняет 

кожу» 3 с. 
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«ВРЕМЯ» 
09.00, 15.00, 03.00 «Рожден-

ные в СССР» 
10.00 Фильм-концерт 

«Клоун с осенью в 
сердце» 

11.00 Д/ф «Андрей Попов» 
12.15 Фильм-концерт 

«Звезды зажигаются в 
Ленинграде» 

12.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу» 4 с. 

16.00 Программа «ТЕМА» 
17.00 Д/ф «Тринадцатый... 

Встречи и беседы с 
Гарри Каспаровым» 

18.10 «Поет Валентина 
Толкунова» 

18.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу» 5 с. 

21.00 «Колба времени» 
22.00 Фрагменты програм-

мы «Кинопанорама» 
23.00 «Очевидное - не-

вероятное» 
00.00 Фильм-концерт «По-

ющие гитары» 

СПОРТ 1
06.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. ТОР-6. Плей-
офф. Андерлехт - Генк

08.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Рубин - 
Локомотив

10.30, 02.30 Теннис. АТР 
Open Sud de France, 
Montpellier. Финал. 
Гаске - Пер

12.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Донецк - 
Спартак

13.40, 21.00 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

14.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Рубин - Зенит

16.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - Аякс

17.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

18.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Динамо - 
ЦСКА. LIVE

21.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Бирмингем. LIVE

23.45 Гольф. Major Golf 
Championships 2013. 
Masters Tournament. 
США. Второй день. LIVE

СПОРТ 2
06.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Аякс — Эраклес

08.00 Баскетбол. Евроку-
бок. 1/2 финала. 2-й матч. 
Бильбао - Будивельник

10.00 Гольф. Major Golf 
Championships 2013. 
Masters Tournament 
США. Первый день

14.05 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

14.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Уот-
форд - Кардифф Сити

16.30 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Кубань 
- Рубин

18.20 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 
1/4 финала. 1-й матч. БК 
Черкасские Мавпы - БК 
Ферро-ЗНТУ LIVE

20.20 Футбол. Росия. Пре-
мьер-Лига. Обзор

20.50, 03.20 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

21.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандарт LIVE

23.35 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Динамо 
- ЦСКА

EUROSPORT
09.30 Ралли-рейд. Абу-

Даби. День 6. 
09.45, 14.00, 15.00 Боевые 

искусства. Breaking, 
weapons, freestyle. 

10.45, 16.00 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Албания. Женщины. 
До 63 кг. 

12.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Албания. 
Мужчины. До 77 кг. 

13.00 Футбол. Жеребьевка 
Лиги Чемпионов. 

13.15 Футбол. Жеребьевка 
Лиги Европы. 

13.30 Вот это да!!! 
18.00 Тяжелая атлетика. 

Чемпионат Европы. 
Албания. Женщины. 
До 69 кг. 

21.00, 01.45 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Албания. Мужчины. До 
85 кг. 

23.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 

23.45 Конноспортивный 
журнал. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 15.40, 22.15, 

00.20, 02.35, 04.55 Фут-
бол NEWS

06.15, 18.00, 02.05 Futbol 
Mundial

06.50 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

08.00 Металлург Д - Карпа-
ты. Чемпионат Украины

10.25, 15.00 Чемпионат 
Италии. Обзор тура

11.20 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА. Премьера

12.20, 13.20 «Ліга Чемпіонів: 
зворотній відлік»

13.00 LIVE. Жеребьевка 1/2 
финала. Лига Чемпионов 
УЕФА

13.40 LIVE. Жеребьевка 1/2 
финала. Лига Европы 
УЕФА

14.00 «Шлях до Амстер-
дама»

14.25 Futbol Mundial. Пре-
мьера

16.00 Лацио - Фенербахче. 
Лига Европы УЕФА

18.30, 21.10 Футбол LIVE
19.10 LIVE. Черноморец 

- Днепр. Чемпионат 
Украины. Первая Лига

21.25 LIVE. Фрайбург - 
Ганновер. Чемпионат 
Германии

23.30 «Один на один с Гаму-
лой». А. Грановский

00.35 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру. 
Премьера

01.05 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

01.35 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

02.50 Черноморец - Днепр. 
Чемпионат Украины. 
Первая Лига

П'ятниця, 12 квітня
Cхід 5.11 Захід 18.48
Тривалість дня 13.37

Схід 5.56
Захід 21.15

ТілецьІменинники: Іоанн, Сафронія
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Итоги
06.10, 07.50, 08.50, 09.00, 

11.05, 13.55, 15.40, 22.55, 
23.25 Погода

06.20 Фильм-концерт 
«А.Пугачева. Я - рыжая, 
я - другая...»

08.00 Посвяти себя футболу
08.20 Барышня и кулинар
09.05 Жизнь на равных
09.25, 02.50 Школа юного 

суперагента
09.40 Опыт
11.15 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»
14.10 В гостях у Д.Гордона
15.05 Золотой гусь
15.45 Энергоблок
15.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-лига. 
«Шахтер» (Донецк) - «За-
ря» (Луганск)

17.45 Герои спортивного 
года

19.45 Вечер памяти 
Н.Яремчука

20.50 Мегалот
20.55, 05.25 Служба поиска 

детей
21.00, 01.20 Итоги дня
21.25 Без цензуры
22.00 Кабмин: событие 

недели
22.10 Украинская песня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.30 Эра здоровья
23.50 Кино в деталях
00.40 Клуб юмора
01.45 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Ремонт +»
06.15 Х/ф «Мой любимый 

враг» 
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.15 М/ф «Энгри Бьордс»
10.20, 10.45 М/с «Чип и 

Дейл» 
11.05, 04.35 «Мир наизнанку 

- 4: Вьетнам»
12.05 «Тачки»
12.35 «Голос страны - 3»
15.50 «Сказочная Русь»
16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 05.20 ТСН: ТСН
20.00 «Большие гонки»
21.50 Х/ф «Умри, но не 

сейчас» 
00.25 Х/ф «Месть» 

ИНТЕР
05.50 «Шустер Live»
09.20 «Жди меня»
11.05 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
12.55 Т/с «Люба. Любовь»
16.40 Международный 

фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»

20.00, 02.20 «Подробности»
20.30 Т/с «Фродя»
00.35 Х/ф «Звездный путь: 

Возмездие» 
02.50 Д/ф «Любовь глазами 

мужчин»

ICTV
04.40, 05.15 Погода
04.45 Факты
05.20 Свитанок
06.20 Козырная жизнь
06.50 Х/ф «Выход дракона»
08.50 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.40 Квартирный вопрос
11.35 За рулем
12.00 Смотреть всем!
13.05 Х/ф «Мы из будуще-

го-2»
15.00 Х/ф «Бой с тенью-2. 

Реванш»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд»
21.40 Х/ф «Смертельная 

схватка»
01.10 Х/ф «Гемоглобин» 
02.45 Х/ф «Неудачники» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Охота на мон-

стров»
06.30 Новый взгляд
07.15 Парад советов
08.05, 10.00 Ревизор- 
12.00 Уральские пельмени
13.40 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна Юкрайна
15.10 Т/с «Счастливы вместе»
17.20 Х/ф «Белые Цыпочки»
20.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее»
22.00 Хто зверху?- 
00.00 Х/ф «Выпускной» 
01.25 Х/ф «Полупрофи»

СТБ
05.35 «Наши любимые м/

фы» 
06.30 Х/ф «Курьер» 
08.00 «Караоке на Май-

дане»
09.00 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвіст»
10.45 «Хата на тата»
12.40 «Холостяк - 3»
16.05 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»
17.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 

19.00 «Україна має та-
лант!-5»

22.00 «Гордість Країни»
00.10 «Детектор лжи - 3»
01.15 Х/ф «Верные друзья» 

ТОНИС
06.00 «Только в мюзик-

холле» 
07.15 Сто вопросов о 

животных 
07.35 Ф-стиль
08.00 Служба новостей «Со-

циальный пульс»
08.40, 18.55, 20.55 «Погода»
09.00 Великий Шостакович. 

От нового Вавилона до 
короля Лира

10.00 «Светские хроники»
10.35 Х/ф «Овод» 
13.30 За семь морей
14.10 Дикая природа в 

объективе 
14.45, 04.30 Жизнь по за-

конам природы 
15.50, 22.05 Возвращение 

тигра 
16.55, 03.45 «Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным»
17.35 «Дневник для роди-

телей»
18.15 «Цивилизация 

Incognita»
18.30, 03.20 «Социальный 

пульс выходных»
19.00, 05.20 Васильев и Мак-

симова. Танец судьбы
20.00 Заплыв с касатками 
21.00 Лидия Федосеева-

Шукшина. О любви, о 
детях, о себе

23.10 Х/ф «Заговор против 
короны» 1 с. 

01.10 Амурные мелодии 
01.50 Х/ф «Непристойное 

поведение» 

ТЕТ
06.00, 11.40 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик» 
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 М/с «Даша-следопыт» 
10.05 М/с «Вперед, Диего, 

вперед!» 
10.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 
11.05 М/с «Фиксики» 
12.10 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
15.00 Т/с «Любит не любит» 
17.00 Х/ф «Дети Шпионов 

3Д» 
18.45 Х/ф «Горячие головы 

- 2» 
20.35 Виталька
22.00 Х/ф «Джон Такер 

должен умереть» 
23.45 Х/ф «Дети кукурузы 5: 

Поля страха» 
01.30 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.10, 04.35 Х/ф «Чокнутый 

профессор» 
09.00 Т/с «Интерны» 
10.00 Тайны звезд
11.00 Лучший повар на 

селе - 
12.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 5» 
14.50 Х/ф «Полынь - трава 

окаянная» 
16.50 Х/ф «Отель для 

Золушки» 
19.20 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо» 
21.20 Т/с «Своя правда» 
01.20, 03.50 Т/с «Мент в 

законе - 2» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.40, 09.35, 19.25, 00.25, 

01.55 «Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 «Вре-
мя спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 
19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 
05.55, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 «Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «180 градусов»
07.50, 10.15, 12.10, 02.30, 

03.30, 04.30, 04.55, 05.50, 
06.20 «Хроника недели»

08.30 «Не первый взгляд»
09.25 «Автоконтинент»
09.50 «Мотор-новости»
10.10, 00.30 «Новостеметр»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.15 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»

17.25 «Феерия путеше-
ствий»

18.15 «Особенный взгляд»
19.30 «Машина времени»
20.10, 01.10, 05.10 «Портреты 

с Сергеем Дорофеевым»
21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 02.10, 03.40 «В каби-

нетах»
22.30 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»

НТН
06.00, 05.20 «Правда жизни»
06.30 «Легенды бандитско-

го Киева»
07.00 «Железный Оскар»
07.30 Х/ф «Крестоносец» 
09.25 Х/ф «Охота за тенью» 
11.30 «Речовий доказ». 

Автограф вора
12.00, 01.20 «Главный 

свидетель»
12.55 Х/ф «Без особых 

примет»
14.45 Д/с «Болезни-убийцы»
15.15 Т/с «Шериф - 2» 
19.00 Т/с «Предатель»
23.00 Д/с «Реальные пре-

ступники»
23.30 Х/ф «Замена - 2: по-

следний урок» 
02.05 «Речовий доказ»

К 1
07.00, 10.00 М/фы
09.00 М/с «Сказки Ганса Хри-

стиана Андерсена» 
11.15 М/ф «Синдбад: Леген-

да Семи Морей» 
12.30 Х/ф «Шпионка 

Хэрриэт»
14.30 Х/ф «Притяжение»
16.20 «Свадебный размер»
17.20 «Лямур Тужур»
18.15 «Рассмеши комика»
19.10 «КВН»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
00.00 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил» 
01.20 Х/ф «Наркоз» 

11 КАНАЛ
05.40 Т/с «Охота на мон-

стров»
06.30 Новый взгляд
07.15 Парад советов
08.05, 11.30 Ревизор- 
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Лучшие»
12.00 Уральские пельмени
13.40 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна Юкрайна
15.10 Т/с «Счастливы вместе»
17.20 Х/ф «Белые Цыпочки»
20.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее»
22.00 Хто зверху?- 
00.00 Х/ф «Выпускной»
01.25 Х/ф «Полупрофи»

К 2
05.45, 01.10 Мир звезд
06.30 М/фы 
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.50 С белого листа
09.25 Знаете что?
10.10 Врачи
11.00 Дачные истории
12.00 Сваты у плиты
13.00, 18.40 Семейный 

размер
14.00, 00.20 Модный при-

говор
15.00, 17.40 Женская форма
16.00 Время красоты
19.40, 23.20 Незвёздное 

детство
20.35 Секреты судьбы
21.30, 01.55 Будь по-твоему
22.30 Иностранная кухня
02.45 Цвет ночи

«2+2»
08.15 Союз М/ф 
10.00 Т/с «Приключения 

Конана» 
12.00 Т/с «Охотники за древ-

ностями» 
14.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.20 ЧУ 24 тур. Кривбасс 

- Таврия
17.30 ЧУ 24 тур. Карпаты - 

Динамо
19.30 Х/ф «Обитаемый 

остров» 
22.05 Х/ф «Обитаемый 

остров-2» 
00.10 Т/с «М.У.Р.» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
09.00 Х/ф «Жизнь и необык-

новенные приключения 
Робинзона Крузо»

10.15 Х/ф «Бум»
11.55 Х/ф «Бум 2»
13.35 Х/ф «Строговы»
00.55 Х/ф «Палач»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 

Новости
05.30 Х/ф «Укрощение 

огня». ч. 
07.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
07.40 «Смешарики. Новые 

приключения»

07.55 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.50 «Виктор Черно-

мырдин. «Харизме надо 
родиться»

11.15 «Абракадабра»
13.20 «Пробка в голове»
14.15 «Александр Лабас. 

Космические полеты 
маленькой птички»

15.00 Х/ф «Калина красная»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 Т/с «Последняя 

встреча»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером»
22.05 «Что? Где? Когда?»
23.15 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно»
00.05 Х/ф «Черная вуаль»
01.50 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»

ПЛАНЕТА-СНГ
05.05 Х/ф «Золотые небеса»
06.35, 07.15 Х/ф «Букет»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.15, 01.00 «PROТУРИЗМ»
10.30 «Поющее оружие. Ан-

самбль Александрова»
11.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив»
13.55 «Кто не пускает нас на 

Марс?»
15.00, 01.15 Т/с «Байки 

Митяя»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Правила жизни»
23.15 Х/ф «Время счастья»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 Сегодня о главном
08.00 Сегодня
08.30 Воздушные псы
09.00 Звериная работа
10.30, 16.30 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
13.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Олег Ефремов

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Я там 

был не по собственному 
желанию

19.30 Особый формат. Вос-
ставший город

20.00 Особый формат. 
Каневский вирус

20.30 World Stories. Между-
народные корреспон-
денты

21.00 Х/ф «Влюбленные 
невротики» 

23.00 Против ночи с Павлом 
Шереметом

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички

ТВ ЦЕНТР
04.35 Марш-бросок 
05.05 Мультпарад
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Светлая лич-

ность». 
08.15 Православная энци-

клопедия
08.40 М/ф «Бременские 

музыканты»
09.05 М/ф «Белка и Стрелка - 

звёздные собаки»
10.30, 16.30, 23.05 События
10.45 Петровка, 38 
10.55 Городское собрание 
11.40 Х/ф «Счастье по 

контракту». 
13.35 Х/ф «Между ангелом 

и бесом». 
15.50, 16.45 Х/ф «Назад в 

СССР». 
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
23.25 «Временно досту-

пен». Роман Карцев. 
00.30 Х/ф «Убежище». 

RTVI
06.00 Х/ф «Трень-брень» 
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 М/фы 
10.00, 01.30 Х/ф «Его звали 

Роберт» 
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 «Арт-навигатор»
13.30 «Русский акцент»
14.00, 21.00, 03.00 Х/ф 

«Князь ветра» 
16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Русские аме-
риканцы. Юл Бриннер и 
Кирк Дуглас»

17.00, 00.30 «Грани недели» 
с В.Кара-Мурзой. 

18.00 Д/ф «Мистификаторы. 
Наследник Эйфелевой 
башни» 

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

19.30 «Германия за неделю»
20.00 «Израиль за неделю»
23.30, 05.00 Д/ф «Балерины 

Большого. Месть сцены» 

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «Сорвиголова» 
05.15 «Солдаты. Новый 

призыв» Т/с 
08.15 «100 процентов» 
08.45 «Чистая работа» 
09.30 «Территория заблуж-

дений» 
11.30 Новости «24» 
12.00 «Военная тайна» 
14.00 «Странное дело»: 

«Марс. Билет в один 
конец» 

15.00 «Секретные терри-
тории»: «Космонавты с 
других планет» 

16.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение»: 
«Космос. Битва за 
власть» 

17.00 «Представьте себе» 
17.30 «Репортерские 

истории» 
18.00 «Неделя» 
19.00 «Мелочь, а приятно» 

Концерт М. Задорнова. 
21.00 Т/с «Смертельная 

схватка» 
00.40 Х/ф «Я - кукла» 

TV 1000
05.00 Боевик «Игры патри-

отов». 
07.05 Приключения «Ок-

тябрьское небо». 
09.00 Криминальное кино 

«Супружество». 
10.50, 17.00 Комедия «Улыб-

ка Моны Лизы». 
13.00 М/ф «Планета 51». 
15.00 Комедия «Знакомство 

с Факерами». 
19.05 Боевик «Звездный 

Путь. Возмездие». 
21.10, 03.05 Криминальное 

кино «Выбор киллера». 
22.50 Драма «Мария-Анту-

анетта». 
01.00 Комедия «Множество». 

TV1000 KINO
06.00 Комедия «Мелодии 

верийского квартала». 
08.00 Фантастика «Первые 

на Луне». 
10.00 Приключения «Ле-

генда острова Двид». 
12.00 Комедия «Солдат и 

слон». 
14.00 Комедия «Приказано 

женить». 
16.00 Комедия «Выкру-

тасы». 
18.00 Комедия «Домработ-

ница». 
20.00 Комедия «Самый 

лучший фильм 3-ДЭ». 
22.00 Комедия «Бабло». 
00.00 Драма «Одно звено». 
01.25 Драма «Однажды со 

мной». 
03.00 Драма «Покаяние». 

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Сочинение ко дню 
Победы» 

10.55, 18.55, 02.55 Драма 
«Далеко по соседству» 

12.40, 20.40, 04.40 Комедия 
«Законы привлекатель-
ности» 

14.15, 22.15, 06.15 Триллер 
«Предчувствие» 

15.55, 23.55, 07.55 Боевик 
«Подводная лодка» 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Легкая жизнь» 
09.00 Х/ф «Стамбульский 

транзит» 
11.00 Х/ф «Система «Нип-

пель» 
13.00 Х/ф «Дочь моряка» 
14.30, 02.30 Х/ф «Группа 

риска» 
16.00, 17.30 Х/ф «Свой 

крест» 
19.00 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 
21.00 Х/ф «Гладиатор по 

найму» 
23.00 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине» 
01.00 Х/ф «В день свадьбы» 

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «От-

роки во Вселенной» 
03.20, 09.20, 15.20 М/с 

«Каникулы в Просток-
вашино» 6+, «Весёлый 
художник» 

04.00, 10.00, 16.00 М/с «Ро-
бин Гуд» 12+, «Русалочка» 
6+, «Вредный совет» 

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Фи-
нист-Ясный Сокол» 12+, 
«Катигорошек» 

06.30, 12.30, 18.30 М/с 
«Черепашка-герой» 

07.00, 13.00, 19.00 «Мои 
домашние питомцы» 
6+ «Козленок, который 
считал до десяти» 0+, 
«Веселая карусель» 6+, 
«Непослушная мама» 

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Как это устроено?. 

Кинокамеры 
05.25 Махинаторы воз-

вращаются. Alfa Romeo 
Spider 

06.15, 18.05 Золотая 
лихорадка. Спецвыпуск 
третьего сезона. Долгий 
путь 

07.10, 17.10 Золото джун-
глей. Отчаянные меры 

08.05 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Терра Де Фиордеш 

09.00 Багажные войны. 
Серия 11 

09.25 Багажные войны. 
Серия 12 

09.50 Охотники за релик-
виями. В Техасе все 
большое 

10.20 Охотники за реликви-
ями. Парни из Далласа 

10.45, 01.30 Эд Стаффорд. 

Голое выживание. 
Серия 3 

11.40 Наука магии. Антигра-
витационное зеркало 

12.10 Наука магии. Полет 
из пушки 

12.35 Разрушители легенд. 
Шпионский автомобиль. 
Месть/Ледяные пули 

13.30 Курс экстремального 
вождения. Ударные 
краны 

14.00 Курс экстремального 
вождения. Реактивный 
двигатель 

14.25 Быстрые и громкие. 
Серия 11 

15.20 Как это устроено?. 
Гоночные драндулеты 

15.50 Как это сделано?. 
Жевательная резинка/
Рыболовные крючки/
Леголенд 

16.15 Оружие, которое 
изменило мир. Гаубица 
М777 

19.00 Охотники за ре-
ликвиями. Дизельные 
реликвии 

19.30 Охотники за 
реликвиями. Мечта 
скейтбордиста 

20.00, 03.10 Короли аукцио-
нов. Серия 21 

20.30, 03.40 Короли аукцио-
нов. Серия 22 

21.00, 04.05 Багажные во-
йны. Серия 1 

21.30, 04.35 Багажные во-
йны. Серия 2 

22.00 Кодекс мафии. Взгляд 
изнутри. Каморра 

22.55 Правила внедорож-
ного движения. Пустын 

23.50 Мафия амишей. От-
ступникам пощады нет 

00.40 Парни с Юкона. Траги-
ческая весна 

02.20 Молниеносные 
катастрофы. Серия 6 

02.45 Как это сделано?. 
Шляпы/Самый длинный 
в мире туннель/Змеелов 

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Восходящая звезда
07.25 Введение в собако-

ведение. Терьер Джека 
Рассела, золотистый 
ретривер, корги, венгер-
ская борзая, овчарка

08.15 Охотник за кроко-
дилами. Спасательная 
операция «Бунья»

09.10 Необычные жи-
вотные Ника Бейкера. 
Человекорыба

10.05 Обезьянья жизнь
10.30 Дик и Дом спешат на 

помощь
11.00, 12.50, 13.45, 14.10, 

14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 
Ветеринар Бондай Бич

11.25 Самое дикое шоу
11.55, 21.05, 02.25, 05.45 В 

дебрях Африки. Нил
13.15 Ветеринар Бондай 

Бич. Буш
18.20 Как выжить живот-

ным?. Тающие льды
19.15 Скорость жизни. 

Хищники американского 
юго-запада

20.10, 00.45 Большая белая 
акула. Невероятные 
съемки

22.00, 03.15 Адская кошка. 
Кошачьи разборки

22.55, 23.20, 04.05, 04.30 
Билл Бэйли и павианы 

23.50 Дикие и опасные. 
Незваные гости

01.35, 02.00, 04.55, 05.20 
Аэропорт для животных.

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35 Союзм/ф
10.15 «Путеводитель вы-

ходного дня»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Взрослые дети»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.35 «Выдающиеся 

мужчины»
15.45 «Время для себя»
16.10 Ювелирочка
18.55 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»
21.05 «Женские откровения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Арно Бабаджанян
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 12.00 Делай ставки 

и взрывай. Сокровища 
пилота 

05.30, 12.30 Покинутые. 
Город-призрак в Коннек-
тикуте 

06.00 Меняющие облик 
07.00 Рыбы-чудовища. 

Аллигаторова щука 
08.00 Американская 

колония. Знакомство с 
гуттеритами. Радикалы 

09.00 С точки зрения науки. 
Гранд-Каньон 

10.00 Граница. Речной 
патруль 

11.00 Шоссе через ад. Кана-
да. Буря повсюду 

13.00 Дикий тунец. Человек 
против бури 

14.00 Байкеры - спасатели 
животных. Добро с 
кулаками 

15.00 Расследования авиа-
катастроф. Доведенный 
до предела 

16.00 Забытые персонажи 
Библии. Жертвоприно-
шение 

17.00 Джеймс Кэмерон. 
Путешествие к центру 
Земли 

17.30 Самое глубокое 
погружение. История 
батискафа «Триест» 

18.00 Атомный секрет 
«Титаника» 

19.00 Спасти «Титаник» с 
Бобом Баллардом 

20.00, 23.00, 02.00 Зло-
ключения за границей. 
Побег из Гулага 

21.00, 00.00, 03.00 Аферисты 
и туристы. Марракеш 

22.00, 01.00 Амиши. Вне 
закона. Столкновение 
культур 

VIASAT HISTORY
07.00 Варвары Терри 

Джонса
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 10.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 04.00 Орудия 
смерти 

11.00 Воссоздавая историю 
12.00, 13.00, 14.00, 19.00, 

20.00, 02.00 Охотники за 
мифами 

21.00 Ниндзя. Воины-тени 
22.00 Великие воины 
23.00 Проект «Мандела» 
00.00 Барак Обама. Большие 

надежды 
03.00 Фальшивомонетчи-

ки Гитлера 
05.00 Монархии Азии 
06.00 Затерянный мир 

Александра Великого 

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

3 с. 
21.00 «Шериф». ф.4. «Халя-

ва». 2 с. 
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 
23.00 «Стилет-2». 12 с. 
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 20 с. «Дело о вос-
кресшем мертвеце». 

01.00 «Аэропорт». 18 с. 
«П.М.Ж.». 

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25 На крючке боль-

шая рыба 
06.00, 06.30 Охотник-со-

биратель 
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 

11.10 Полярные летчики 
12.05, 13.05, 14.05, 15.05 

Вперед, в Дакар!
16.05 62 дня в море 
17.05, 17.30 Большие пере-

езды 
18.00, 19.00, 03.10, 04.05 

Мегаперевозчики 
20.00 Чудесное спасение на 

Гудзоне 
21.00 Огненный след. 

Падение метеорита 
22.00 Секретные операции 
23.00 Племя (Брюс Перри) 
23.55 Невидимые миры 

Ричарда Хаммонда 
00.55 Вперед в будущее 
01.50 Скорая помощь 

Эвереста 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.40, 23.20 Боевик «Фарт». 
02.20 Комедия «All inclusive, 

или Все включено». 
03.55 Детектив «Оператив-

ная разработка». 
05.30 Боевик «Оперативная 

разрабока 2. Комбинат». 
07.10 Триллер « Без особых 

примет. 1 с.». 
08.00 Триллер « Без особых 

примет. 2 с.». 
08.55 Комедия «Самолет 

летит в Россию». 
10.35 Детектив «Старики-

полковники». 
12.05 Мелодрама «Холмы и 

равнины». 
13.40 Драма «Человек-

ветер». 
15.25 Драма «Ужас, который 

всегда с тобой». 
16.55 Мелодрама «Свои 

дети». 
18.30 Драма «Юрка-сын 

командира». 
19.50 Драма «Такси-блюз «. 
21.40 Драма «Время печали 

еще не пришло». 

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 Д/ф «Андрей Попов» 
06.15 Фильм-концерт 

«Звезды зажигаются в 
Ленинграде» 

06.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу» 4 с. 

08.00, 14.00, 02.00 «ВРЕМЯ» 
09.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР» 
10.00 Программа «ТЕМА» 
11.00 Д/ф «Тринадцатый... 

Встречи и беседы с 
Гарри Каспаровым» 

12.10 «Поет Валентина 
Толкунова» 

12.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу» 5 с. 

15.00 «Колба времени» 
16.00 Фрагменты програм-

мы «Кинопанорама» 
17.00 «Было ВРЕМЯ» 
18.00 «Рок-н-ролльный 

марафон» 
19.15 Д/ф «Наша биография» 
20.20 Фильм-концерт «По-

эзия танца» 
21.00 Х/ф «Жил-был на-

стройщик» 
22.20 «Пока все дома» 
23.00 «Двенадцатый этаж» 
00.40 Х/ф «Человек меняет 

кожу» 3 с. 

СПОРТ 1
06.15 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - Аякс

08.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Динамо 
- ЦСКА

10.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Бирмингем

11.55 Экстра-футзал
12.25 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Локомотив 
- Зенит. LIVE

14.35 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОР-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандарт

16.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала. 1-й матч. БК До-
нецк - БК Азовмаш LIVE

19.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Рода - Витесс. LIVE

22.00 Гольф. Major Golf 
Championships 2013. 
Masters Tournament. 
США. Третий день. LIVE

02.05 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт

03.50 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Гран-при 
Токио, Япония. 8 часть С. 
Шилт - Д. Гита

СПОРТ 2
05.55 Футзал. Чемпионат 

Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт

07.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандарт

09.30 Экстра-футзал
10.05 Теннис АТР 250 

US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/4 финала

13.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Каха Сеговия - 
Триман Наварра LIVE

16.05 Гольф. Major Golf 
Championships 2013. 
Masters Tournament 
США. Второй день

20.25 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.05 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/2 финала LIVE

01.00 Бокс. Титульный 
турнир «Бокс на super 
скорости». Тимур Ахун-
дов - Бастиен Розео

02.35 Баскетбол. Евроку-
бок. 1/4 финала. Спартак 
- Будивельник

EUROSPORT
09.30, 14.00, 15.00 Боевые 

искусства. Breaking, 
weapons, freestyle. 

10.30, 16.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Алба-
ния. Женщины. До 69 кг. 

12.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ал-
бания. Мужчины. До 85 кг. 

13.00, 00.30 Вот это да!!! 
Специальный выпуск. 

17.00 Конный спорт. 
Saut Hermes. Париж 
(Франция). 

18.45 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ал-
бания. Женщины. До 75 кг. 

20.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ал-
бания. Мужчины. До 94 кг. 

21.30, 01.30 Тяжелая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Албания. Мужчины. До 
105 кг. 

23.30 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 12.50, 16.45, 

20.30, 01.00, 02.10, 03.15, 
04.15 Футбол NEWS

06.15 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

06.50 Топ-матч
07.05 «Один на один с Гаму-

лой». А. Грановский
08.00 Лацио - Фенербахче. 

Лига Европы УЕФА
10.30 Черноморец - Днепр. 

Чемпионат Украины. 
Первая Лига

12.30, 13.05, 15.30, 18.00 
Футбол LIVE

13.25 LIVE. Зирка - Гелиос. 
Чемпионат Украины. 
Первая Лига

15.55 LIVE. Шахтер - Заря. 
Чемпионат Украины

18.30 LIVE. Труа - ПСЖ. 
Чемпионат Франции

20.00 Futbol Mundial
20.55 LIVE. Эспаньол - 

Валенсия. Чемпионат 
Испании

22.55 LIVE. Малага - Осасуна. 
Чемпионат Испании

01.20 Шахтер - Заря. Чемпи-
онат Украины

03.30 Зирка - Гелиос. 
Чемпионат Украины. 
Первая Лига

Субота, 13 квітня
Cхід 5.09 Захід 18.49
Тривалість дня 13.40

Схід 6.30
Захід 22.14

БлизнюкиІменинники: Інокентій, Іпатій
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Телебачення

УТ- 1
06.00, 07.00, 08.55, 09.00, 

10.20, 13.30, 16.40, 22.55, 
23.30 Погода

06.05 Мир православия
06.40 Смех с доставкой 

на дом
07.10 Барышня и кулинар
07.40, 23.35 Ток-шоу «Жена»
09.05 Путешествуй по миру 

с Ю.Акуниноюй
09.30 Кто в доме хозяин?
09.50, 04.30 Ближе к народу
10.25 Честь имею при-

гласить
11.10 Играем в армию
11.35 Шаг к звездам
12.15 Музыкальная акаде-

мия. Евровидение
13.05 Кумиры и кумирчики
13.35 Шеф-повар страны
14.25 В гостях у Д.Гордона
15.15 Караоке для взрослых
16.05 Не верь худому повару
16.50 Телепроект «Короле-

ва Украины»
17.30 Деловой мир. Неделя
18.05 Украинские хиты
19.45 «Славянский базар». 

Лучшее
20.40, 02.00 Главный 

аргумент
20.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.45, 02.10 Точка зрения
22.10 «Славянский базар». 

Лучшее (продолжение)
22.50 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
00.45 Клуб юмора
02.30 Фольк-music
03.40 Д/ф «Весна под надзо-

ром: как ученые расшиф-
ровывают природу»

05.05 «Предвечерье» с 
Т.Щербатюк

КАНАЛ «1+1»
06.00 Х/ф «Умри, но не 

сейчас» 
07.50 М/ф 
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10 М/ф «Эскимоска» 
10.15, 10.40 М/с «Чип и 

Дейл» 
11.05 «Кулинарные курсы 

с Ю.Высоцкой. Италия. 
Венеция»

11.45 «Воскресенье с 
Кварталом»

12.40 «Секретные материа-
лы шоу-бизнеса»

13.55 «Меняю жену - 7»
15.15 Х/ф «Жена генерала» 
19.30, 02.45 «ТСН-неделя»
20.15 «Голос страны - 3»
22.30 «Светская жизнь»
23.30 «Что? Где? Когда? 

Звездные войны»
00.30 Х/ф «Жизненная сила» 

ИНТЕР
06.15 Х/ф «Паутина Шар-

лотты»
07.45, 12.20 Международ-

ный фестиваль юмора 
«Юрмала 2012»

09.40 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.20 «Орел и Решка»
11.20 «Вкусное свидание»
14.20 Концерт «Парад 

звезд»
16.10 Т/с «Задание особой 

важности. «Операция 
Тайфун»»

20.00, 03.20 «Подробности 
недели»

20.45 «Большие танцы»
23.15 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
01.15 Х/ф «Стрелок» 

ICTV
05.25, 05.45 Погода
05.30 Факты
05.50 Свитанок
06.55 Квартирный вопрос
07.45 Анекдоты по-

украински
08.05 Дача
08.35 Основной инстинкт
09.10 Смотреть всем!
10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
12.35 Криминальный 

облом
13.00 Х/ф «Смертельная 

схватка»
16.15 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Бригада. На-

следник»
21.50 Х/ф «Мы из будуще-

го-2»
23.45 Т/с «Такси»
01.05 Х/ф «Мгла» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Охота на мон-

стров»
06.50 Парад советов
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
09.00 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 М/ф «Скуби ду! Пираты 

на абордаж»
11.35, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.00 Хто зверху?- 

15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.25 Х/ф «Белые Цыпочки»
17.45 Х/ф «Тупой и еще тупее»
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий»
23.25 Х/ф «Машина времени 

в джакузи» 
01.40 Х/ф «Черное золото»
03.55 Зона ночі

СТБ
05.05 «Наши любимые м/фы» 
05.45 Х/ф «Верные друзья» 
07.20 «Едим дома»
08.35 «Кулинарная дина-

стия»
10.30 «Караоке на Май-

дане»
11.30 Т/с «Мать-и-мачеха» 
15.55 «Україна має та-

лант!-5»
19.00 «Битва экстрасенсов»
20.00 «Один за всех»
22.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
01.50 Х/ф «Долгожданная 

любовь» 

ТОНИС
06.00 Х/ф «Овод» 
07.35, 12.30 Дикая природа 

в объективе 
08.00 «Социальный пульс 

выходных»
08.40, 18.55 «Погода»
09.00 Заплыв с касатками 
10.00 «Будь в курсе!»
10.40 Ф-стиль
11.00 Х/ф «Только в мюзик-

холле» 
13.50 За семь морей
14.30 Арт сити
15.10 Жизнь по законам 

природы 
16.15 Удивительные рас-

сказы о животных 
17.00 «Украина-Европа: 

маятник Фуко»
17.50, 05.35 Тихон Хрен-

ников. История жизни 
и любви

18.30, 03.10 «Мир за неделю»
19.00 Любовь и голуби 
20.00 «Цивилизация 

Incognita»
20.15, 03.35 «Кумиры»
20.45, 03.50 «Светские 

хроники»
21.10, 04.15 Мюррей Гаррет: 

хроники Голливуда 
23.00 Х/ф «Заговор против 

короны» 2 с. 
01.05 Амурные мелодии 
01.50 Х/ф «Увлечение» 

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик» 
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 М/с «Даша-следопыт» 
10.05 М/с «Вперед, Диего, 

вперед!» 
10.40 М/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 
11.05 М/с «Фиксики» 
11.40 М/ф «Незнайка на 

Луне» 
13.20 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
15.25 Х/ф «Дети Шпионов 

3Д» 
17.10 Х/ф «Горячие головы 

- 2» 
19.00 Даешь молодежь!
20.00 Виталька
22.00 Х/ф «Платон» 
00.00 Х/ф «Луковые 

новости» 
01.30 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный апельсин
06.40 События
07.00 Х/ф «Отель для Золушки» 
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 5» 
14.00 Самый умный
15.45 Х/ф «Катино счастье» 
19.00, 03.50 События недели
20.00, 21.00 Т/с «Интерны» 
23.00 «Великий футбол»
00.30 Т/с «Шахта» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 «Киевское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 

23.35, 00.20, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 
17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 
00.40, 02.55, 03.30, 05.55, 
06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15, 
03.15 «Бизнес-время»

07.30 «180 градусов»
07.50, 20.30, 01.55, 02.35, 04.35, 

05.50 «Хроника недели»
08.30 «Феерия путешествий»
09.10, 19.30, 06.00 «Большая 

политика»
09.35 «Окно в Америку»
10.10 «Мамина школа»
10.30 «Здоровые истории»
11.10 «Технопарк»
11.30 «Трансмиссия-тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»

13.10 «Защитник Отечества»
13.30 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Акцент»
16.10 «Фактор безопасности»
17.15 «Палата»
17.30 «Новости киевщины»
18.10 «Окно в Европу»
21.00 «Время: Итоги недели 

с Т. Даниленко»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.10 «Территория 

закона»
22.35, 03.40 «Кино с Яниной 

Соколовой»
23.40 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
00.30, 02.30, 03.35 «Обзор 

прессы»
01.10, 05.10 «Портреты с 

Сергеем Дорофеевым»
03.25, 06.20 «Тема недели»

НТН
05.45 «Легенды бандитско-

го Киева»
06.10 Х/ф «Без особых 

примет»
07.45 Т/с «Шериф - 2» 
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». МГБ против 
предателей Родины

12.00, 03.45 «Агенты 
влияния»

13.00 Х/ф «Мария из Наза-
рета» 2 с. 

15.00 Т/с «Чкалов» 
19.00 Т/с «Гаишники»
23.00 Д/с «Тайны криминаль-

ного мира»
23.30 Х/ф «Джокер» 
02.10 «Легенды уголовного 

розыска»
02.45 «Речовий доказ»

К1 
07.00 М/фы
09.15 М/ф «Синдбад: Леген-

да Семи Морей» 
10.30 Х/ф «Шпионка 

Хэрриэт»
12.25 «Добрый вечер, 

животные»
13.25 Х/ф «Джейн Остин» 
15.50 Х/ф «Обратно на 

Землю»
17.20 «Рассмеши комика»
19.15 Х/ф «Железный 

человек 2» 
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
00.00 Х/ф «Наркоз» 
01.30 Х/ф «Двенадцать» 
02.50 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.40 Т/с «Охота на мон-

стров»
06.50 Парад советов
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
09.00 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 «Бюро адвокатсих 

расследований»
10.20 «Родительский клуб»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.20 «Свадебные хло-

поты»
11.45, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.00 Хто зверху?- 
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.25 Х/ф «Белые Цыпочки»
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «36,6»
19.00 «Новости недели»
19.30 «Рекламная кухня»
20.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
23.25 Х/ф «Машина времени 

в джакузи»
01.40 Х/ф «Черное золото»
03.55 Зона ночі

К 2
05.45, 01.10 Мир звезд
06.30 М/фы 
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.50 С белого листа
09.25 Знаете что?
10.10 Врачи
11.00 Дачные истории
12.00 Сваты у плиты
13.00, 18.40 Семейный 

размер
14.00, 00.20 Модный при-

говор
15.00, 17.40 Женская форма
16.00 Время красоты
19.40, 23.20 Незвёздное 

детство
20.35 Секреты судьбы
21.30, 01.55 Будь по-твоему
22.30 Иностранная кухня
02.45 Цвет ночи

«2+2»
09.35 Журнал Лиги Чемпио-

нов УЕФА 2012- 
10.00 Т/с «Приключения 

Конана» 
12.00 Т/с «Охотники за древ-

ностями» 
14.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
14.55 Х/ф «Обитаемый 

остров» 
17.15 Х/ф «Обитаемый 

остров-2» 
19.20 ЧУ 24 тур. Арсенал - 

Металлург (Донецк)
21.30 «Профутбол»
22.40 «Цунами по-киевски»
23.25 Х/ф «Ядерный ураган» 
01.15 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления» 
02.55 «Дорожные войны»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.30 Х/ф «Бум»
10.25 Х/ф «Бум 2»
12.20 Х/ф «Соль земли»
20.15 Х/ф «Сибириада»
01.05 Х/ф «Как Вас теперь 

называть»
02.40 Х/ф «Возврата нет»
04.15 Х/ф «Три тополя на 

плющихе»
05.30 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.25 «Гении и злодеи»
05.50 Х/ф «Укрощение 

огня». ч. 
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-

код»
07.55 «Здоровье»
09.10 «Непутевые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Среда обитания. 

«Ремонт как стихийное 
бедствие»

12.45 Х/ф «Кин-дза-дза!»
15.15 «Форт Боярд»
16.55 «Один в один!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница ТВ»
22.50 «Познер»
23.45 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка»
01.35 Х/ф «Человек ниоткуда»
02.55 Т/с «Торговый центр»

ПЛАНЕТА-СНГ
04.55 Х/ф «Правила жизни»
08.00 «Планета собак»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.00, 13.00 Вести
10.15 «Смехопанорама»
10.45 «В мире животных»
11.20 Х/ф «Учитель пения»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 «Титаник»
16.05 Т/с «Байки Митяя»
17.10 «Смеяться разре-

шается»
19.00 Вести недели
20.30 «Фактор А»
22.20 «Воскресный вечер»
00.00 Профилактика

TBI
07.00 Пекинский стадион
08.30, 19.00 Воздушные псы
09.00 Звериная работа
10.30, 16.30 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
13.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Маргарет Тэтчер 
и СССР

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Они 

боролись до конца
19.30 Особый формат. Огра-

бление по-черкасски
20.00 Особый формат. Опе-

рация Перепишим
20.30 Сегодня. Дайджест
21.00 Х/ф «Держи дис-

танцию» 
23.30 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Музыка для взрослых

ТВ ЦЕНТР
04.30 М/ф «Белка и Стрелка - 

звёздные собаки»
05.55 Мультпарад
06.25 «Фактор жизни» 
07.05 «Сто вопросов взрос-

лому» 
07.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». 
09.20 «Барышня и кулинар» 
09.55 «Странные игры». 

Специальный репортаж 
10.30, 23.00 События
10.45 Х/ф «Первое свидание». 
12.35 «Смех с доставкой 

на дом». 
13.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 
13.50 Московская неделя
14.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 
16.30 Т/с «Телохранитель-2». 
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Война Фойла». 
23.20 Х/ф «Черный квадрат». 
01.40 Х/ф «Единственная 

дорога». 

 RTVI
06.00, 13.00 «Израиль за 

неделю»
07.00, 09.10 М/фы 
08.00 Х/ф «Каштанка» 
10.00, 01.30 Х/ф «Тракто-

ристы» 
12.00 «Страна и люди»
14.00, 21.00, 03.00 Х/ф «Трио» 
16.00 «Американский лик-

без» Русские американцы. 
Юл Бриннер и Кирк Дуглас

16.30, 23.00 «Русский 
акцент»

17.00 «Код доступа»
18.00 Д/ф «Балерины Боль-

шого. Месть сцены» 
19.00 «Сейчас в мире», 

«Мегаполис»

19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
23.30, 05.00 Д/ф «Рок Боль-

шого театра» 
00.30 «Без дураков»

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «Путевой обход-

чик» 
04.10 Х/ф «Я - кукла» 
06.15 «Мелочь, а приятно» 

Концерт М. Задорнова. 
08.10 Т/с «Смертельная 

схватка» 
11.45 «Дальнобойщи-

ки-2» Т/с 
22.45 «Неделя» 
23.55 «Репортерские 

истории» 
00.20 Х/ф «Не говори ни слова» 

TV 1000
05.00, 16.55 Комедия «Мно-

жество». 
07.05 Комедия «Знакомство 

с Факерами». 
09.05 М/ф «Скуби-ду 2. Мон-

стры на свободе». 
10.50, 19.00 Драма «Мария-

Антуанетта». 
13.00 М/ф «Полярный экс-

пресс». 
14.45 Комедия «Мекси-

канец». 
21.10, 03.10 Комедия «Клуб 

первых жен». 
23.00 Комедия «Везунчик». 
01.15 Криминальное 

кино «Идеальный не-
знакомец». 

TV1000 KINO
06.00 Комедия «Солдат и 

слон». 
08.00 Комедия «Домработ-

ница». 
10.00 Драма «Однажды со 

мной». 
12.00 Комедия «Пощечина». 
14.00 Мелодрама «Не-

веста». 
16.00 Комедия «Самый 

лучший фильм 3-ДЭ». 
18.00 Драма «Громозека». 
20.00 Драма «Золотой век». 
21.50 Драма «Живой». 
23.40 Драма «Покаяние». 
02.20 Мелодрама «Рецепт 

колдуньи». 

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Буря» 
10.55, 18.55, 02.55 Комедия 

«Prada и чувства» 
12.45, 20.45, 04.45 Триллер 

«Другой мужчина» 
14.20, 22.20, 06.20 Комедия 

«Южные моря» 
16.00, 00.00, 08.00 Боевик 

«Подводная лодка» 

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Вам и не снилось...» 
09.00 Х/ф «Гладиатор по 

найму» 
11.00 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине» 
13.00 Х/ф «В день свадьбы» 
14.30, 02.30 Х/ф «Группа 

риска» 
16.00, 17.30 Х/ф «Безымян-

ная звезда» 
19.00 Х/ф «Опасные гастроли» 
21.00 Х/ф «Дежа вю» 
23.00 Х/ф «Бедный бедный 

Павел» 
01.00 Х/ф «Девушка с 

коробкой» 

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Сказка, рассказанная 
ночью» 

03.15, 09.15, 15.15 М/с «Зима 
в Простоквашино» 6+, 
«Твой любящий друг» 6+, 
«Два богатыря» 

04.00, 10.00, 16.00 М/с «Ро-
бин Гуд» 12+, «Стойкий 
оловянный солдатик» 6+, 
«Лиса и заяц» 

05.00, 11.00, 17.00 М/ф «При-
ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы» 6+, х/ф «Под-
зорная труба» 

06.30, 12.30, 18.30 М/с 
«Черепашка-герой» 

07.00, 13.00, 19.00 «Мои 
домашние питомцы» 6+, 
«Как лечить удава?» 0+, 
«Айболит и Бармалей» 

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Как это устроено?. 

Микрофоны 
05.25 Молниеносные 

катастрофы. Серия 51 
05.50 Молниеносные 

катастрофы. Серия 52 
06.15, 01.30 Discovery. Про-

ект «Земля». Яркий мир 
07.10 Разрушители легенд. 

Шпионский автомобиль. 
Месть/Ледяные пули 

08.05 Как это устроено?. 
Аккордеоны 

08.30 Как это сделано?. Ин-
струменты Leatherman/
Формула 1/Стеклянная 
посуда 

09.00 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 3 

09.50 Золото джунглей. 
Отчаянные меры 

10.45 Золотая лихорадка. 
Спецвыпуск третьего 
сезона. Долгий путь 

11.40, 22.55 Всё и ничего. 
Серия 2 

12.35, 22.00 Как устроена 
Вселенная. Серия 2 

13.30, 23.50 Атом. Ключ к 
космосу 

14.25 Путешествие в экс-
трим. Сибирь 

15.20 Путешествие в экс-
трим. Китай 

16.15 Путешествие в экс-
трим. Малайзи 

17.10 Парни с Юкона. Траги-
ческая весна 

18.05 Багажные войны. 
Серия 1 

18.35 Багажные войны. 
Серия 2 

19.00 Динамо - неверо-
ятный иллюзионист. 
Серия 1 

20.00 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мэя. 
Серия 1 

21.00, 00.40 Аномалии тела. 
Серия 1 

02.20 Молниеносные 
катастрофы. Серия 7 

02.45 Как это сделано?. Ми-
ниатюрный мир/Центр 
тестирования ураганов/
Ревень 

03.10 Курс экстремального 
вождения. Ударные краны 

ANIMAL PLANET 
07.00 Поместье сурикатов. 

По-семейному
07.25 Введение в собакове-

дение. Боксер, бишон-
фриз, ньюфаундленд, 
бигль, такса

08.15 Охотник за крокоди-
лами. Истории Стива

09.10 Необычные жи-
вотные Ника Бейкера. 
Настоящий гремлин

10.05 Обезьянья жизнь
10.30 Дик и Дом спешат на 

помощь
11.00, 15.35, 16.00 Ветери-

нар Бондай Бич
11.25 Самое дикое шоу
11.55, 21.05, 02.25, 05.45 В 

дебрях Африки. Эфиопия
12.50 Скорость жизни. 

Убийцы из Центральной 
Америки

13.45 Скорость жизни. 
Охотники восточной 
Африки

14.40, 15.05 Шамвари. 
Жизнь на воле

16.30 Плохой пёс. Бессо-
вестные грязные собаки

17.25 Адская кошка. Коша-
чьи разборки

18.20 Укротители алли-
гаторов. Аллигаторша 
учиняет скандал

19.15 Доминик Монаган и 
дикие существа

20.10, 00.45 В поисках 
королевской кобры

22.00, 03.15 Невиданные 
Гавайи

22.55, 04.05 Жизнь в стае. 
История двух вожаков

23.50 Дикие и опасные. 
Хвостом по голове

01.35, 02.00, 04.55, 05.20 
Аэропорт для животных

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 17.45, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35, 12.45 Союзм/ф
09.50 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.30 «Здоровая жизнь»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
14.20 Фестиваль ТВ - Старт
15.15 Ювелирочка
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 «Выдающиеся 

мужчины»
19.10 «Женские откровения»
20.00 «Все про все»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Портретные очерки. 

Наталья Селезнева
21.55 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Шоссе через ад. 

Канада. Испытание ново-
бранца 

06.00, 14.00 Акулий рай 
07.00 Рыбы-чудовища. 

Бушующая Амазонка 
08.00 Опасные встречи. В 

мире медведей 
09.00 Будни криминалистов. 

Капитан Отвага 
10.00, 18.00 Паранор-

мальное. Встреча с 
пришельцами 

11.00 Делай ставки и 
взрывай. Удача в кре-
стьянском доме 

11.30 Покинутые. Нефть и 
банк Пенсильвании 

12.00 Американские цыга-
не. Борьба начинаетс 

13.00 Меняющие облик 
15.00 Акулий остров (Най-

джела Марвена) 
16.00 Акула по кличке 

Николь 
17.00 Акулоград 
19.00 Расследования 

авиакатастроф. Посадка 
вслепую 

20.00, 23.00, 02.00 Машины. 
Разобрать и продать. 
Форсаж 

21.00, 00.00, 03.00 Авто - 
SOS. «Косворт» в кризисе 

22.00, 01.00, 04.00 Забытые 
персонажи Библии. Воин 
древности 

VIASAT HISTORY
07.00 Варвары Терри 

Джонса
08.00, 00.45 Команда 

времени

09.00, 10.00 Золотой век 
Парижа. Рождение 
модернизма 

11.00, 12.00, 13.00 Мир 
скульптуры 

14.00, 15.00, 16.00 Восток - 
Запад. Путешествия из 
центра мира 

17.00 Спасение Парфенона 
18.05 Александрия, вели-

кий город 
19.00, 01.40 Затерянный мир 

Александра Великого 
20.00 История Науки 
21.00 Лондонская боль-

ница 
22.05, 05.25 Ганнибал 
23.45 Фальшивомонетчи-

ки Гитлера 
02.40 Орудия смерти 
03.35 Семья, которая пере-

жила Гитлера 

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

4 с. 
21.00 «Шериф». ф.5. «Сто 

тысяч для сына». 1 с. 
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 
23.00 «Персона нон грата». 

1 с. 
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 21 с. «Дело об оби-
женных журналистах». 

01.00 «Аэропорт». 19 с. 
«Картины». 

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25 На крючке боль-

шая рыба 
06.00, 06.30 Охотник-со-

биратель 
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 

11.10 Береговая охрана 
Аляски 

12.05, 17.00, 17.30 Огненный 
след. Падение мете-
орита 

13.05 Марсианская миссия 
«Феникса». На льду 

14.05, 19.00 Звездный путь 
Юрия Гагарина 

15.05, 20.00 Джеймс Мэй 
на Луне 

16.05, 21.00 Ричард Гэрриот. 
Миссия выполнима 

18.00 Племя (Брюс Перри) 
22.00, 23.00 Мегаперевоз-

чики 
23.55 Секретные операции 
00.55 Чудесное спасение на 

Гудзоне 
01.50 Конфисковано. 

Аукцион имущества 
Мэдоффа 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.15 Детектив «Оператив-

ная разработка». 
02.45 Боевик «Оперативная 

разрабока 2. Комбинат». 
04.15 Триллер « Без особых 

примет. 1 с.». 
05.10 Триллер « Без особых 

примет. 2 с.». 
06.00 Музыкальный «Вол-

шебная сила искусства». 
07.10, 23.30 Детектив «Ста-

рики-полковники». 
08.40 Мелодрама «Холмы и 

равнины». 
10.20 Драма «Человек-

ветер». 
12.00 Драма «Ужас, который 

всегда с тобой». 
13.30 Мелодрама «Свои 

дети». 
15.10 Драма «Такси-блюз «. 
17.05 Драма «Время печали 

еще не пришло». 
18.40 Семейное «Этот не-

годяй Сидоров». 
19.50 Комедия «Москва не 

Москва». 
21.25 Драма «Граффити». 

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 Д/ф «Тринадцатый... 

Встречи и беседы с 
Гарри Каспаровым» 

06.10 «Поет Валентина 
Толкунова» 

06.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу» 5 с. 

08.00, 02.00 «ВРЕМЯ» 
09.00 «Колба времени» 
10.00 Фрагменты програм-

мы «Кинопанорама» 
11.00 «Было ВРЕМЯ» 
12.00 «Рок-н-ролльный 

марафон» 
13.15 Д/ф «Наша биография» 
14.20 Фильм-концерт «По-

эзия танца» 
15.00 Х/ф «Жил-был на-

стройщик» 
16.20 «Пока все дома» 
17.00 «Звуковая дорожка в 

Кремле» 
18.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР» 
19.00 «Андрей Петров. Нуж-

на хорошая мелодия» 
20.00 «Театральные 

встречи» 
21.30 «Что? Где? Когда?» 
22.40 Х/ф «Димка - вело-

гонщик» 
23.00 Д/ф «Андрей Попов» 
00.15 Фильм-концерт 

«Звезды зажигаются в 
Ленинграде» 

00.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу» 4 с. 

СПОРТ 1
06.05 Экстра-футзал
06.35 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
07.15, 02.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кар-
дифф Сити - Ноттингем

09.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-

зие. Сезон 2012-2013. 
Рода - Витесс

11.00, 04.00 Футзал. 
Чемпионат Испании. 
Каха Сеговия - Триман 
Наварра

12.50 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/2 финала

14.40 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
Финал. Женщины

15.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Валвейк - Твенте. LIVE

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. ПСВ 
- Аякс. LIVE

19.35 Бокс. США, Нью-Йорк. 
1 часть. Крис Алгиери - 
Хосе Пералта

21.00 Гольф. Major Golf 
Championships 2013. 
Masters Tournament. США. 
Четвертый день. LIVE

СПОРТ 2
06.05, 03.35 Футбол. 

Чемпионат Бельгии. 
ТОП-6. Плей-офф. Зульте 
Варегем - Стандарт

07.55, 16.00 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Локомо-
тив - Зенит

09.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кар-
дифф Сити- Ноттингем

11.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Рода - Витесс

13.20, 05.25 Экстра-футзал
13.55 Баскетбол. Суперлига 

Украины. Плей-офф. 
1/4 финала. 1-й матч. БК 
Черкасские Мавпы - БК 
Ферро-ЗНТУ LIVE

17.50 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо

18.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Андерлехт - Брюгге 
LIVE

21.00 Бокс. Монако. Г. Голов-
кин - Н. Ишида

22.00 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. Финал. LIVE

00.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
ПСВ - Аякс

EUROSPORT
09.30 Боевые искусства. 

Breaking, weapons, 
freestyle. 

10.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат Европы. Албания. 
Мужчины. До 105 кг. 

11.30 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ал-
бания. Женщины. До 75 кг. 

12.45 Автоспорт. Патрик 
Демпси в гонке Ле Ман. 

13.00 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Испания. 
Заезд 1. 

14.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Ал-
бания. Женщины. От 75 кг. 

16.00, 01.30 Велоспорт. Ам-
стел голд. Классическая 
однодневная гонка. 

18.00 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат Европы. Алба-
ния. Мужчины. От 105 кг. 

19.00 Автоспорт. World 
Endurance Championship. 
Сильверстоун (Велико-
британия). 

20.00 Супербайк. Чемпи-
онат мира. Испания. 
Заезд 2. 

21.00 Конный спорт. 
Saut Hermes. Париж 
(Франция). 

22.30 Бокс. Международный 
турнир. Англия. 

23.30 Футбол. Лига Чем-
пионов. Женщины. 1/2 
финала. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 12.50, 16.45, 

21.25, 00.00, 01.15, 02.25, 
03.25, 04.35 Футбол 
NEWS

06.15 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

07.15 Самые смешные фут-
больные моменты

07.25, 11.30 Futbol Mundial
08.00 Эспаньол - Валенсия. 

Чемпионат Испании
10.30 «Игра прекрасна». 3 с. 

Премьера
11.00 «Игра прекрасна». 4 с. 

Премьера
12.00 Журнал. Лига Чемпио-

нов УЕФА. Премьера
12.30, 13.05, 15.30, 18.00, 

20.30 Футбол LIVE
13.25 LIVE. Сталь - Арсенал 

Б.Ц.. Чемпионат Украи-
ны. Первая Лига

15.55 LIVE. Говерла - Ме-
таллург З. Чемпионат 
Украины

18.25 LIVE. Ворскла - 
Металлист. Чемпионат 
Украины

20.55, 04.50 Журнал. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.55 LIVE. Атлетик - Реал. 
Чемпионат Испании

00.20 Говерла - Металлург З. 
Чемпионат Украины

02.40 Ворскла - Металлист. 
Чемпионат Украины

Неділя, 14 квітня
Cхід 5.07 Захід 18.51
Тривалість дня 13.44

Схід 7.10 
Захід 23.07

БлизнюкиІменинники: Марія, Макарій, Авраам
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Збагатили угіддя 
фазанами

Молодці – члени первинної мислив-
ської організації, яку очолює Андрій Ко-
цюба! Вони випустили на території мис-
ливських угідь Криворізького району 
30 фазанів: п’ятнадцять в одному місці 
і стільки ж – в іншому.

– З цієї, здавалось, непримітної події 
мисливці влаштували невеличке свято, – 
розповідає мисливствознавець Криво-
різького району державного підприєм-
ства «Криворізьке лісове господарство» 
Лада Синьковська. – До цього члени 
Українського товариства мисливців і 
рибалок всю осінь і зиму вирощували 
фазанів у спеціальній загорожі.

Яскраві птахи полетіли, а ми будемо 
сподіватися, що заряд браконьєрів їх 
обмине. Як і іншу пернату дичину, адже 
сезон полювання давно закінчився. Го-
воримо про це тому, що минулої зими, 
під час морозів, на території Криворіж-
жя негідники вбили аж 13(!) білосніж-
них лебедів, які не відлетіли в теплі краї. 
Жорстоких браконьєрів так ніхто і не 
покарав, хоча чимало місцевих жителів 
точно знають їхні прізвища. Є над чим 
задуматися.

 А «Помідора» 
підвищує зарплату!

Обнадійлива тенденція: з початку 
2013 року в Криворізькому районі вже 
легалізовано 23 робочих місця, тоді як 
за весь минулий рік із «тіні» було виве-
дено 47 робочих місць.

Радують й інші факти, пов’язані з пра-
цівниками аграрного сектору. Так, керів-
ники переробного підприємства «По-
мідора» підвищили середньомісячну 
заробітну плату своїм трудящим до 2445 
гривень. Не набагато відстало від своїх 
колег щодо підвищення рівня зарплати 
своїм працівникам і товариство «МІК».

– У цілому за останній час по району 
вдалося підняти зарплату трудівникам 
на 11,2 відсотка, – з гордістю повідо-
мляє заступник голови Криворізької 
РДА Тамара Семенова. – Я переконана, 
що резерви в цьому плані є і директори 
сільгосппідприємств не скупитимуться 
на заробітки роботящим людям.

Криворізький район

Підготував
Микола
КРАМАРЕНКО

НовиниНа публічне ознайомлення виноситься звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта – рішення міської ради від 
22.02.2012 №978 «Про затвердження Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектуван-
ня» на розвиток територіальної громади та бізнес-середовища міста, який затверджено постійною комісією міської ради з питань регулювання 

земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності 27.03.2013.

Звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного 
акта – рішення міської ради від 22.02.2012 №978 «Про затвердження 
Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудування та 
надання вихідних даних для їх проектування»

1. Вид та назва регуляторного акта, резуль-
тативність дії якого відстежується: рішення 
міської ради від 22.02.2012 №978 «Про за-
твердження Тимчасового порядку розміщення 
об’єктів містобудування та надання вихідних да-
них для їх проектування».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: 
управління містобудування і архітектури, управ-
ління земельних ресурсів виконкому міськради.

3. Цілі прийняття проекту регуляторного акта. 
Метою прийняття цього регуляторного акта є:

– упровадження процедур щодо вдоскона-
лення діяльності у сфері містобудування та зе-
мельних відносин;

– урегулювання містобудівної діяльності від-
повідно до вимог Законів України «Про регулю-
вання містобудівної діяльності», «Про основи 
містобудування», «Про архітектурну діяльність», 
постанов Кабінету Міністрів України, наказів Мі-
ністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України;

– упорядкування відносин між територіаль-
ною громадою міста та іншими суб’єктами місто-
будування в питаннях забудови території міста, 
визначення порядку проведення процедур, 
пов’язаних з оформленням проектно-кошторис-
ної та землевпорядної документації, створення 
економічних умов для подальшого розвитку бу-
дівельної галузі, забезпечення моніторингу забу-
дови та іншого використання територій.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 
25.02.2013 по 25.03.2013.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відсте-
ження. Відстеження результативності дії регуля-
торного акта здійснювалося на підставі статис-
тичних даних шляхом підрахунку кількості:

– нових об’єктів містобудування, за рахунок як 
нового будівництва, так і реконструкції існуючих 
будівель та споруд (кількість містобудівних умов 
та обмежень на забудову земельних ділянок);

– суб’єктів господарювання, що є замовни-
ками в створенні нових об’єктів містобудування 
(кількість рішень міської ради про затвердження 
містобудівної документації);

– земельних ділянок, на які оформлено до-
кументи на право користування (рішення міської 
ради про згоду на розробку землевпорядної до-
кументації для подальшого оформлення права 
користування).

Вищезазначена інформація зібрана на під-
ставі матеріалів управлінь містобудування і 
архітектури та земельних ресурсів виконкому 
міськради.

Відстеження очікуваної результативності дії 
регуляторного акта проводилось за наступні пе-
ріоди:

– базовий період відстеження – з 25.02.2012 
по 25.08.2012;

– аналогічний період у минулому році – з 
25.08.11 по 25.02.12;

– повторний період відстеження – з 25.08.12 
по 25.02.13.

7. Дані та припущення, на основі яких від-
стежувалася результативність регуляторного 
акта, а також способи їх одержання.

Очікувана результативність регуляторно-
го акта – рішення міської ради від 22.02.2012 
№978 «Про затвердження Тимчасового порядку 
розміщення об’єктів містобудування та надання 
вихідних даних для їх проектування» відстежу-
валася за кількісними показниками:

– нових об’єктів містобудування, за рахунок 
як нового будівництва, так і реконструкції іс-
нуючих будівель та споруд (кількість містобу-
дівних умов та обмежень на забудову земель-
них ділянок);

– суб’єктів господарювання, що є замовни-
ками в створенні нових об’єктів містобудування 
(кількість рішень міської ради про затвердження 
містобудівної документації);

– земельних ділянок, на які оформлено до-
кументи на право користування (рішення міської 
ради про згоду на розробку землевпорядної до-
кументації для подальшого оформлення права 
користування).

Способи одержання вищезазначених даних – 
письмова інформація управлінь містобудування 
і архітектури та земельних ресурсів виконкому 
міськради.

8. Кількісні та якісні значення показників 
результативності дії регуляторного акта. Го-
ловним чинником очікуваної результативності 
регуляторного акта є покращання діяльності у 
галузі містобудівної діяльності, урегулювання 
правових відносин між суб’єктами містобудуван-
ня. Базою кількісних та якісних показників для 
здійснення відстеження обрано 6 місяців діючих 
показників та наведено у табл. 1.

Табл. 1

Примітка*: Оцінка здійснена за 6-бальною системою, за якою: 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100%, 
4 бали – 75%, 3 бали – 50%, 2 бали – 25%, 1 бал – практично не досягнуто.

9. Оцінка результатів реалізації регулятор-
ного акта та ступеня досягнення визначених 
цілей.

Відповідно до показників результативності 
дії регуляторного акта – рішення міської ради 
від 22.02.2012 №978 «Про затвердження Тим-
часового порядку розміщення об’єктів містобуду-
вання та надання вихідних даних для їх проекту-
вання» він є актуальним та забезпечує в повному 
обсязі досягнення визначених цілей, а саме:

– суб’єктам господарювання – створено більш 
сприятливі умови для розвитку будівельної галу-

зі у місті;
– територіальній громаді – створено можли-

вість будівництва нових об’єктів містобудування;
– органам місцевого самоврядування – за-

безпечено контроль за діяльністю суб’єктів місто-
будування відповідно до чинного законодавства.

Враховуючи вищевикладене, відповідно до ви-
сновків, висловлених на громадських слуханнях від 
18.03.2013, даний Тимчасовий порядок забезпечує 
наявність чіткого порядку оформлення документів 
для розміщення об’єктів містобудування, що є без-
перечно позитивним результатом, але потребує 

додаткового внесення змін до розділів у частині 
дотримання ліцензійних умов провадження госпо-
дарської діяльності у будівництві, пов’язаної із ство-
ренням об’єктів архітектури, впорядкування проце-
дури надання земельних ділянок для будівництва 
індивідуальних житлових будинків та кількості 
обов’язкових погоджень, які необхідно отримувати 
по детальних планах територій.

Голова постійної комісії міської ради 
з питань регулювання земельних відносин, 

планування та забудови міста, міської 
комунальної власності Ю. ІВАНОВ

Офіційно

№ 
з/п Показники Од. ви-

міру

Період відстеження Відхилення
Базо-
вий з 

25.02.12 
по 

25.08.12

Повтор-
ний з 

25.08.12 
по 

25.02.13

Попередній, 
аналогічний 
повторному, 
з 25.08.11 по 

25.02.12

Кількісні показники

1

Нових об’єктів містобудування, за рахунок як но-
вого будівництва, так і реконструкції існуючих 
будівель та споруд (кількість містобудівних умов 
та обмежень на забудову земельних ділянок)

шт. 63 40 53

-23/-13
пов’язано з розробкою ТОВ «ІНСТИТУТ ХАР-
КІВПРОЕКТ» Плану зонування території міста 
Кривого Рогу

2

Суб’єктів господарювання, що є замовниками в 
створенні нових об’єктів містобудування (кіль-
кість рішень міської ради про затвердження міс-
тобудівної документації)

одиниць 149 18 143

-131/-125
пов’язано з вимогами ст.ст. 19, 24 Закону України 
«Про регулювання містобудівної документації» 
щодо розробки детальних планів території

3

Земельних ділянок, на які оформлено документи 
на право користування (кількість рішень міської 
ради про згоду на розробку землевпорядної до-
кументації для подальшого оформлення права 
користування)

одиниць 134 95 133

-39/-38
позитивний ефект полягає у зменшенні кількос-
ті об’єктів, на які не оформлено право користу-
вання земельними ділянками

Якісні показники*

4 Дотримання суб’єктами господарювання вимог 
містобудівного законодавства

за 6-баль-
ною 

шкалою
4 4 3

5

Забезпечення права власників нерухомості на 
зміну цільового призначення шляхом рекон-
струкції об’єктів та розташування на раніше від-
ведених земельних ділянках нових об’єктів не-
рухомості

-“- 4 4 3

6
Підвищення рівня інформованості суб’єктів гос-
подарювання щодо основних положень цього 
регуляторного акта

-“- 4 4 3

Виконавчий комітет  
Тернівської районної у місті ради  

оголошує конкурс на заміщення вакантної 
посади начальника відділу бухгалтерського 

обліку та звітності управління праці  
та соціального захисту населення  
виконкому районної у місті ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство 
України; володіння державною мовою; зна-
ння основних принципів роботи на комп’ютері 
та відповідних програмних засобів; повна 
вища освіта відповідного професійного спря-
мування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом 
не менше як п’ять років, досвід роботи на ке-
рівних посадах не менше як три роки.

Документи на участь у конкурсі подаються 
до конкурсної комісії протягом 30 календар-
них днів з дня опублікування оголошення 
про проведення конкурсу.

Докладніше ознайомитись з інформацією 
щодо переліку документів, основних функці-
ональних обов’язків, розміру та умов оплати 
праці можна у виконкомі Тернівської район-
ної у місті ради (вул. Короленка, б. 1а, каб. 
303). Контактний телефон: 35-00-26.

Оголошення
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 Телефони кінотеатрів:  «Олімп» –  440-07-77, «Мультиплекс» –  493-83-63, 493-84-74,  «Одеса-кіно» – 493-09-09.

Телефони:  міський історико-краєзнавчий музей  – 90-27-56, філія міського історико-краєзнавчого музею – 35-13-66, міський виставковий зал – 90-37-59. Час роботи: 10.00-17.00.

Вистави

Виставки

«Півник 
та Соняшник»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 6 квітня об 11.00  
та о 12.30.

«Їжачок 
Хитрячок»

Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 7 квітня об 11.00  
та о 12.30.

«Осень в Вероне»

Прем’єра вистави.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 6 квітня о 17.00.

«Від серця  
до серця»
Благодійний аукціон
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 7 квітня о 14.30.

««Весна. Літо. 
Осінь. Зима і …»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху» 
Дата: 6 квітня о 18.00.

Виставка  
графічних робіт
Федора Расомахи
Місце: міський виставковий 
зал.

«Мала  
Третьяковка»
Виставка живопису  
з фондів виставкового 
залу.
Місце: міський виставковий 
зал.

Джек – вбивця 
велетнів 3D
Пригоди, фантастика.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

G.I. Joe: Кидок 
кобри 2 3D
Бойовик, пригоди.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

«Світ очима  
жінки»
Роботи криворізьких 
художниць.
Місце: міський виставковий 
зал.

«Квітучий оазис»
Виставка дитячих  
робіт у техніці  
кам’яної пластики.
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) – 7 квітня

Відеофільми 
«Театральне Криворіжжя»; 
«Кривий Ріг – моє місто»;
тайм-лепс «Динамічне 
місто»;  
віртуальна художня галерея 
живописних робіт україн-
ських і сучасних криворізь-
ких художників.
Місце: відеогалерея КЗК 
«Міський історико- 
краєзнавчий музей».
Дата: 6 та 7 квітня 
з 9.00 до 17.00. 
Телефон: 92-22-12. 

Кіно

Падіння Олімпу

Бойовик
Кінотеатри: «Одеса-кіно», 
«Олімп».

Транс

Трилер.
Кінотеатри: «Олімп», «Одеса-
кіно».

Сімейка Крудс 3D

Мультфільм, сімейний.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Телефони:  Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Тараса Шевченка –  92-37-41, Криворізький міський театр ляльок –  26-61-45, Академія руху – 440-19-77.

Виставка  
пластичної  
мініатюри
Василя Новікова.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

«Жіноча доля,  
вишита нитками»
Персональна виставка 
Надії Островської. 
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) – 7 квітня

«Скарби курганів 
Криворіжжя»
Виставка нових  
над ходжень з архео логії 
2008-2011 років.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Шедеври  
Третьяковської  
галереї»
Виставка репродукцій кар-
тин видатних російських 
художників ХV-ХІХ ст.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Сучасне ткацтво

Персональна виставка 
Юлії Білої.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Виставки

Цирк

«Моя любов  
в  піснях до вас!» 
Творчий вечір  
криворізького барда 
В’ячеслава Малиша.
Місце: МКЗ «Палац культури 
імені Артема»  
Дата: 6 квітня о 15.00.

«Національний 
цирк Росії» 
Циркова програма.
Місце: Криворізький  
державний цирк.
Дата: 6 о 12.00 та 7 квітня о 
15.30.
Телефон: 92-88-68.

«Тим, хто грізну 
стихію зумів 
зупинити»
Документальна  
міні-виставка.
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) – 7 квітня.

Персональна  
виставка
заслуженого художника 
України Л. Давиденка.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

Афіша
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К вітка Цісик — амери-
канська співачка укра-
їнського походження 
– народилася 4 квітня 

1953 р. у Нью-Иоркському ра-
йоні Квінс у сім’ї Іванни і Воло-
димира Цісиків, післявоєнних 
емігрантів із Західної України, 
які назвали дівчинку Квіткою. 
Її матір була родом з Коломиї, 
батько — знаменитий концерт-
ний скрипаль, який навчався у 
Львівській консерваторії і по-
тім викладав в Українському 
музичному інституті Америки. 
Коли Квітці виповнилося п’ять 
років, вона за допомогою батька 
освоїла скрипку. Акомпанувала 
дівчинці її старша сестра Марія, 
що народилася в концентрацій-
ному таборі в Німеччині 1945 р. 
(Марія Цісик — піаністка зі сві-
товою славою, працювала ди-
ректором консерваторії у Сан-
Франциско, вела майстер-класи 
в Карнегі-Холі).

Хоч Квітка непогано грала на 
скрипці та роялі, але, маючи рід-
кісне колоратурне сопрано, вона 
вчилася у видатного майстра 
віденської оперної традиції Се-
бастіана Енгельберга, закінчила 
Нью-Йоркську консерваторію. 
Ще студенткою Квітка взяла 
собі псевдонім Кейсі. Вона не 
відчувала жодних труднощів, 
освоюючи різні музичні стилі. 
Її навперебій почали запрошу-
вати до співпраці джазові, поп – 
і рок-зірки. К. Цісик працюва-
ла з такими відомими вико-
навцями, як Роберта Флек, Боб 
Джеймс, Девід Санборн, Майкл 
Болтон, Карла Саймон, Лінда 
Ронстад, Мікіо Масуо, а також 
Квінс Джонс — найзнамениті-
ший продюсер-аранжувальник 
Америки, котрий відкрив фено-
мен Майкла Джексона. До сло-
ва, з майбутнім королем поп-
музики Квітка часто співала в 
хорі. Кейсі неодноразово брала 
участь у комерційних проектах. 
За допомогою її витончено-
го співу свій імідж створювали 
корпорації Coca-Cola, American 
Airlines, Sears, Safeway, Starburst, 
McDonald’s, Delta, RC Cola та 
інші. Її голос звучав у реклам-
них джинглах відомих компаній 
і в роликах для телеканалів ABC, 
NBC, CBS. А ролик для компанії 
«Форд», у якому співає Квітка 
Цісик, чули мільярди людей. 
В одному з інтерв’ю вона роз-
повідала: «Я вчилася вокалу і 
думала, що стану оперною спі-
вачкою. Але зацікавилась іншим 
фахом. Це studio singing — спів у 
різних студіях для реклами або 
для композиторів».

За своє коротке, але яскраве 
життя Квітка Цісик встигла, окрім 
усього іншого, записати два укра-
їнські альбоми. На обкладинці 
першого диска «Kvitka — Songs of 
Ukraine» («Пісні України») є при-
свята: «Володимирові Цісику, 
скрипалю-віртуозу, моєму неза-
бутньому батькові, присвячую ці 
пісні». Творчість співачки була 
заборонена в Радянському Со-
юзі, тому перший альбом зміг 
потрапити до України тільки 
нелегально. Ось що розповіла 
Христина Лев: «Її записи дехто 
чув. Їх, звичайно, було небагато, 
але вони були. У 95-му році Анд-
рій Середа з групи «Кому вниз», 
дізнавшись, що я двоюрідна се-
стра Квітки, навіть розплакався 
і розповів, що дуже її любив». До 
першого альбому увійшла низ-
ка пісень: «Іванку», «Рушничок», 
«Стоїть гора високая», «Ой видно 
село», «Колискова», «Сидить дівча 
над бистрою водою», «Бабусю рід-

ненька», «Ой казала мені мати», 
«Комарик», «Ніч така, Господи», 
«Гандзя», «І шумить, і гуде», «Та 
туман яром котиться», «У горах 
Карпатах», «Взяв би я бандуру», 
«Верховино».

Більш розлогим вийшов епі-
граф до другого диску «Two 
colors» («Два кольори»): «Ця збір-
ка пісень — бажання мого укра-
їнського серця вплести радісні 
нотки в розшарпане життям по-
лотно, на якому вишита доля на-
шого народу». Вихід другого аль-
бому припав на часи перебудови, 
тому цей запис дуже швидко став 
популярним в Україні. До нього 
увійшло багато пісень, зокрема 
«Черемшина», «Тече річка», «Ой 
заграли музики», «Два кольори», 
«При ватрі», «На городі крини-
ченька», «Ой не світи, місячень-
ку» та інші.

Квітка двічі виходила заміж і 
розлучалася. Обидва рази Квітка 
була одружена з музикантами: 
перший чоловік — композитор-
аранжувальник Джек Корнер, 
другий — інженер звукозапису 
Ед Ракович. Перший диск був 
записаний у 1980 p., другий — у 
1989. Між записами сталося роз-
лучення з Джеком і одруження з 
Едом (йому вона народила сина 
Едді). Однак усі троє працювали 
над створенням обох альбомів.

Завдяки професійності, ду-
шевності, щедрим гонорарам (на 
обидва альбоми співачка витра-
тила $ 200 000), Квітка зібрала для 
запису 40 найкращих студійних 
інструменталістів Нью-Йорка, 

яких собі не могли дозволити на-
віть дуже відомі поп-зірки США, а 
партії роялю виконувала старша 
сестра Марічка. Як результат — 
два альбоми, яким немає рівних 
в українській легкій музиці. Сама 
Квітка говорила, що ці альбоми 
не були бізнес-проектами — це 
був подарунок усім українцям, 
у якій би частині світу вони не 
жили, музика для душі, пам’ять 
про батьківщину. Альбоми зібра-
ли цілий вінок нагород у Канаді, а 
в 1990 р. були номіновані на пре-
мію «Греммі» у категорії «Сучас-
на народна пісня». Квітка хотіла 
створити і низку творів для дітей, 
тому збиралася записати ще один 
альбом — з українськими колис-
ковими: «Хочу записати 
колискові для дітей. У 
мене є маленький син 
Едді, і я часто йому спі-
ваю».

У 1983 р. співачка ра-
зом із матір’ю відвідала 
Україну — тихесенько, 
«напівкрадучись». То 
був перший і, як вияви-
лось, останній раз, коли 
Квітка побувала на іс-
торичній батьківщині. 
Після проголошення не-
залежності нашої дер-
жави співачка мріяла 
дати серію концертів в 
Україні, але, на преве-
ликий жаль, її мрії не 
здійснилися.

Сотні музичних ра-
діостанцій Америки на-
весні 1998 р. передали 

сумне і приголомшуюче повідо-
млення: «Кейсі Цісик, яка почи-
нала творчу кар’єру як оперна спі-
вачка, а з часом стала володаркою 
одного з найпоширеніших у сві-
товому ефірі голосів — завдяки її 
сольному й бек-вокалу в записах 
джазових і поп-зірок та виконан-
ню рекламних джинглів великих 
компаній, у тому числі безсмерт-
ного слогану «Пощастило вам 
керувати «Фордом», — померла в 
Манхеттені 29 березня. Чудовий 
голос залишив світ живих...».

Така незвична одностайність 
викликала спочатку здивування, 
адже Квітка ніколи не була мега-
зіркою шоу-бізнесу, за нею не во-
дилося жодних скандалів і ніко-

ли не волочилися зграї фанатів. 
Американці відразу підрахували, 
що їхню Кейсі прослухали більше 
людей, ніж могли жити на землі 
— 22 мільярди. Саме стільки ра-
зів прозвучали в різних ефірах, 
прокрутилися в записах, пролу-
нали з кіноекранів музично-ре-
кламні твори, де вокальні партії 
звучали у виконанні Квітки.

Немовби якась зла доля про-
йшлася над жінками родини 

Цісик. Спочатку, у 1994 p., 
померла мама Іванна, у 

1998, не доживши п’яти 
днів до свого 45-річ-
чя, – Квітка, а в 2003 
— старша сестра Марія. 
Діагноз був один і той 
самий — рак молочної 

залози. У Сполучених 
Штатах Америки на знак 

пам’яті про Квітку Цісик та 
її талант заснували Фонд під-

тримки музично обдарованих ді-
тей; на згадку про сестру Марію 
— Фонд «Адже життя прекрасне», 
який збирає кошти на закупівлю 
мамографічного обладнання для 
України. Близькі завжди згаду-
ють Квітку невисокою, рухли-
вою, життєрадісною жінкою з 
дуже заразливим сміхом. «У неї 
був великий голос, але сама вона 
була маленького зросту. Дуже 
смішно було, коли вона виходила 
зі своєї великої спортивної ма-
шини. Очікуєш побачити такого 
міцного хлопця з м’язами, а за-
мість нього виходить мініатюр-
на, завжди усміхнена Квітка», 
— розповідала про неї Христина 
Лев.

За останні кілька років в Укра-
їні відбулась ціла низка заходів, 
присвячених пам’яті цієї видат-
ної людини. У жовтні 2008 р. впер-
ше в Україні в Українському домі 
пройшов творчий вечір «Незабут-
ня Квітка». У 2009 р. Міністерство 
культури і туризму України про-
вело підготовку до Міжнародного 
мистецького фестивалю-конкур-
су української пісні пам’яті Квіт-
ки Цісик «Квітка», який навесні 
презентували у США в рамках III 
Фестивалю української культури. 
4 квітня 2009 p. у Львові відбувся 
вечір пам’яті Квітки Цісик. 22 січ-
ня 2010 p. у Львові відбулось від-
криття меморіальної дошки, при-
свяченої Квітці Цісик. 7 травня 
2010 р. міська рада Львова ухва-
лила рішення назвати одну з ву-
лиць міста ім’ям співачки. На ній 
розташована середня школа №54, 
у приміщенні якої вирішили зро-
бити музей артистки. У квітні 
2011 р. у Львові відбувся Міжна-
родний конкурс українського ро-
мансу імені Квітки Цісик, під час 
якого оголошено про присвоєння 
імені Квітки зірці в сузір’ї Овна. 
Відповідні сертифікати переда-
ли представникам української та 
американської родини — племін-
ниці Марті Качмар-Цісик та чо-
ловікові Квітки — Еду Раковичу. 
У вересні 2010 р. у видавництві 
«Ярославів Вал» вийшов друком 
роман Олександра Клименка 
«Коростишівський Платонов», го-
ловною героїнею якого є Квітка 
Цісик.

Унікальний тембр співачки, 
її елегантна манера виконання, 
бездоганна мова заполонили 
серця мільйонів українців. На 
українському радіо часто зву-
чать її «Два кольори» та «Як на 
ті чорнобривці погляну». Квітка 
— одна з небагатьох українських 
співачок, хто робив справжню 
пісню, яку потрібно співати, а не 
«виконувати» чи «показувати».

За матеріалами 
Інтернет-видань

Незабутня квітка 
України
ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
КВІТКИ (КЕЙСІ) ЦІСИК (1953—1998)

«Присвячую 
свою творчість 

поривам нескореного 
українського духу 

і його безнастанним 
змаганням 

по обидва боки океану».
Цісик К.

Постаті
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Песчаный риф, рукотворный
Правду говорят: труден путь во мраке. Почти библейская 
истина. Можно это все связать с «одиссеей» строительного 
(а не карьерного) экскаваторщика Вячеслава Пролиза.

Вот и тогда его ковш вонзался 
в грунт. Все глубже и глубже. Под 
котлован. Здесь будет новый 
объект. Вдруг на участок прибыл 
прораб и волевым жестом пока-
зал, чтобы машинист остановил 
агрегат и вышел из кабины. Пред-
стояло все срочно закончить на 
этом объекте. Уезжать приказано 
из треста вместе с техникой. Вя-
чеслав Пролиз четко все выпол-
нил.  Он тут же узнал, в чем, соб-
ственно, дело. 

А было велено ехать вместе с 
экскаватором в зону аварии на 
ЧАЭС. Там еще и месяца не ми-
нуло с момента взрыва на четвер-
том энергоблоке. Вячеслав Иоси-
фович успел только попрощаться 
с семьей. Она даже и не представ-
ляла, в какое пекло едет родной 
человек. Мало кто знал. К тому 
времени. Это уже  потом страна 
содрогнется, когда доведается об 
атоме, который по вине неради-
вых выходит из-под контроля. Уж 
кто-кто, а Вячеслав Пролиз узнал 
об этом гораздо раньше, чем все 
его огромное государство.

Родом герой-ликвидатор из 
села Гуляйполе. Нет, не того, вот-
чины атамана Нестора Махно, а 
того, что ближе к Кривому Рогу. 
Теперь это село Криничанского 
района нашей области. Родился 
10 мая 1941-го. День обычный в 
том трагическом году. Его лето и 
месяцы далее к концу года заберут 
миллионы жизней. Мать, выстра-
дав годы лишений под сапогом 
чужеземца, убережет малолетнего 
сына. Это чтобы он стал ее спаси-
телем через много-много лет.

Слава учился в местной Гу-
ляйпольской школе. В старших 
классах изучал сельхозтехнику. 
Навыки быстро пригодились, ког-
да закончилось детство. Смыш-
леного парня взяли механизато-
ром на местную птицефабрику. 
С этой профессией был связан 
четыре года (1959-1963). В начале 
зимы Вячеслава Пролиза вызвали 
в Криничанский райвоенкомат. 
Мать забегала по комнатам, соби-
рая сына в дорогу. В семье знали, 
что младшему из Пролизов при-
шло время служить.

Младшим сержантом вышел из 
центра боевой подготовки. А вот 
дальнейшая служба продолжа-

лась то в Приволжском военном 
округе, то в Белорусском, то в За-
падно-Сибирском, то в Киевском. 
Поколесил тогда Вячеслав по сво-
им меридианам. Теперь он не из 
учебников узнал, какая огромная 
его страна. Беречь ее должен он, 
солдат. Со знаками доблести, воз-
мужалым, возвращался младший 
сержант Вячеслав Пролиз в род-
ные края. В Вооруженных Силах 
отслужил с 11 декабря 1963-го по 
11 декабря 1966 года. День в день. 

Дома побыл недолго. Нужно 
было устраивать жизнь. Демоби-
лизованного солдата потянуло в 
город, к более масштабным де-

лам. Руки за годы службы при-
выкли сжимать оружие, а теперь 
нужно «перековывать мечи на 
орала». На долгие годы его род-
ным коллективом стал огромный 
трест «Криворожстроймехани-
зация», а если точнее – его чет-

вертое управление механизации. 
Без ковшей, скреперов, буров не 
обходилась ни одна стройка. Вот 
такие масштабные, какие подни-
мались на территории Кривбасса 
в 60-70-х. А перед тем, как станут 
подниматься стены, следова-
ло рыть котлованы. Настоящим 
мастером этого и стал экскава-
торщик Вячеслав Пролиз. Гонял 
своего железного «коня» по всему 
бассейну. Как когда-то в армии 
менял гарнизоны и округа.

Вот уже рядом с медалью «20 лет 
Победы» у передовика появились 
знаки трудовой доблести… 

В серые дни после аварии на 
ЧАЭС понадобились специали-
сты-экскаваторщики. Вот в такую 
категорию и попал наш герой. За 
ним самого начальника участка 
послали. К экскаватору вскоре 
подтянули мощный «КрАЗ». Он 
взял эту землеройную технику на 
буксир, и на малых скоростных 
оборотах такая техническая кара-
катица медленно потянулась по 
шоссе. Их сопровождали автомо-
били ГАИ. 

Так своим ходом добрались до 
ст. Верховцево. Здесь уже ждал 
смешанный грузопассажирский 
железнодорожный состав. Конеч-
но, людям – плацкарты, технике 
– открытые площадки. На следу-
ющий день, а это 2 мая 1986 года, 
спецпоезд с посланцами Придне-
провья заскрежетал тормозами 
у ст. Тетерев. Оттуда с помощью 

тягачей добирались до поселка 
Ораное.

Вячеслав Пролиз, пожалуй, 
одним из первых криворожан 
вступил в смертельную схватку 
с неведомым врагом. В Ораном 
успели перевести дух, определить 

место стоянки экскаватора, и тут 
же пришлось сниматься с это-
го бивака. Совсем по-армейски. 
Дело в том, что младший сержант 
Пролиз вошел в подчинение Ми-
нистерства обороны, его зачис-
лили на довольствие в в/ч 18576. 
Задачу экипажам экскаваторов 
ставили уже по ходу движения в 
зону атомного загрязнения. Штаб 
по ликвидации последствий 
«бунта» не такого уже и мирного 
атома прислушивался к советам 
ученых мужей. Территория зоны 
№ 3 настолько была поражена 
губительными для всего живо-
го частицами, что они даже при 
мелких осадках грозили вместе с 
грунтом попасть в воды Припяти, 
а потом и в Днепр. О последстви-
ях страшно было и подумать. 

Вот почему так быстро наш-
ли экскаваторы и направили их 
в точку «гаммового» кипения. 
Предстояло оградить мятежный 
блок – то, что от него осталось, – 
рвом и насыпью.  Таким образом 
остановить, в случае дождей, по-
падание радиоактивных веществ 
в водоемы. Работы начались 4 
мая 1986 года. На тринадцатые 

сутки после аварии. Вячеслав 
Пролиз и еще несколько таких же, 
как он, первые две смены рабо-
тали по 12 часов. Изрядно грун-
та наворотили. Вдруг приезжают 
разведчики-дозиметристы, в па-
нике, и кричат:

– Кто вас сюда поставил? Здесь 
же зашкаливает! Немедленно 
уезжайте!

А еще они поинтересовались, 
ступали ли машинисты на твер-
дую землю и как долго на ней сто-

яли. Слава Богу, никто из кабин не 
выходил. Так они спасли себя от 
непредсказуемого…

Технику увели подальше от 
опасной зоны. Такую же опе-
рацию провели, только ближе к 
берегам Припяти. Ров глубиной 
в 2,5 метра и насыпь. Она напо-
минала песчаными дюнами риф. 
Грунт ковшу легко поддавался, а 
вот из-за сырости песок набухал, 
и эта масса была очень тяжелой. 
Много не зачерпнешь.

Вячеслав Иосифович вместе 
со своим напарником Иваном 
Куликом до 11 мая зону аварии 
не покидали. Практически весь 
этот период находились в смер-
тельном квадрате. Люди тогда о 
себе не думали. Они не знали, как 
бегут из Киева чиновники и пар-
тократы всех мастей. Ликвидато-
ры молча делали то, что должны 
были делать. За чернобыльскую 
эпопею, те несколько суток борь-
бы со стихией, криворожанина 
В.И.Пролиза даже хотели к зва-
нию Героя Социалистического 
Труда представить. Ведь на бе-
регах Припяти, которые спасал 
от загрязнения, он получил об-
лучение в 31,65 рентгена. Это 
было больше дозволенной чело-
веческому организму дозы. Экс-
каваторщиков, создателей руко-
творного песчаного рифа, быстро 
отправили домой.

Конечно, Звезду «Серп и мо-
лот» герой-ликвидатор не полу-
чил. Правда, вызвали в Днепро-
петровск, и первый секретарь 
обкома Бойко вручил Вячеславу 
Иосифовичу орден Трудового 
Красного Знамени. 

На его счету не одна поездка 
в зону ЧАЭС. Какому-то рьяному 
чиновнику в конце года пришла 
в голову идея вернуть «пролизов-
ский» экскаватор на базу механи-
зации в Кривой Рог. Вот и послали 
машиниста к берегам Припяти. 
Там он пробыл с 12 по 18 декабря 
1986 года. Искал свой экскаватор, 
еле пробился на территорию са-
мой станции. На месте ему четко 
ответили: вся техника на «мо-
гильниках» – и выдали справку 
о том, что экскаватор подлежит 
утилизации. На этом все и закон-
чилось. 

А В.И. Пролиз продолжал рабо-
тать на прежнем месте. Офици-
ально ушел на отдых еще в 1991 
году, а родное предприятие по-
кинул лишь в 2003-м.

 «Чернобыльский» орден  
Вячеслава Пролиза

В.И.Пролиз 

В.И.Пролиз в армии (1965) 

Архіваріус

Володимир БУХТІЯРОВ, тел.: 097-2801876

Гірники кінця 
40-х

Зведена бригада ШУ ім. Ка-
гановича вже четвертий рік 
видобувала руду. Серед гірни-
ків більшість – жінки. Це вони 
в 1944-1945 роках складали 
основу фронтових видобувних 
бригад. На кінець 40-х з армії 
повернулися чоловіки. Тепер 
вони всі разом. Публікується 
вперше.

Велика родина
У ті роки вона не була мен-

шою. Родина Василя Ратушно-
го зібралася разом 14.10.1935 
року. З тих часів і бережуть їх 
нащадки це фото. Публікується 
вперше.

Криворожане в Чернобыле
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Зовсім скоро побачить світ нова книга 
Лідії Дубовик.  У ній - сповідь людини, 
чиї життєві терези шукають хист-
ку рівновагу між БУТИ і НЕ БУТИ. 
Коли зненацька опиняєшся на 
цій фатальній межі, коли осо-
бливо загострюються почуття,  
тоді, мов полова, облітає усе 
несправжнє і наносне. Спогад 
з минулого вихоплює тільки 
найважливіше, тільки те, що 
лишило по собі незгладимий 
слід. Проступає справжня суть речей, а глибоко захова-
не  в тайниках душі раптом на повний зріст виходить 
на світло. Перед Вічністю не гоже лукавити, а тому ця 
книга буде, як оголений нерв. У ній пульсують жива 
емоція, сильне почуття і тверда воля людини, яка кину-
ла виклик Долі. Вчитайтесь у ці рядки, і вам відкриється 
безмежний Всесвіт бунтівної душі.

Мотрона ПАНОВА

Як біль дійма такий, що тільки вити,
І душу виморожує зима,
Врятуй від тих, що «помагають» жити,
А вже із Смертю – впораюсь сама.

***
Дощі обложні підтинають сили.
Не золота вже осінь, а руда…
Вночі здалося – вікна голосили.
По них збігали сльози, не вода…

***
Небо в хмарах. Грудень на порозі.
Їду з дому… байдуже куди…
В плетиво відбитків на дорозі
Я вплітаю шин своїх сліди.
От би стріти… і не розминутись…
А у грудях болісно щемить,
Що нема до кого пригорнутись.
Холодно, а нікому зігріть.

Я билася довго за тебе з тобою,
Та вкотре самотня пішла з поля бою.
Над ним лише круки зловісно кружляють,
Тебе там немає… Тебе й тут немає…
А зліші від круків – гординя і гнів
Додзьобують рештки твоїх почуттів,
За цим споглядає й втішається час,
Любов знемоглася й облишила нас…
Куди з твого серця кохання пропало?
Я в розпачі… вбита.
І слів тут замало…

***
Знов наступає ніч журлива.
Як взимку посивіло все…
Душа моя, душа спесива,
Хто ж тебе в вічність віднесе?
Хто рани вигоїть глибокі?
І знову я на самоті…
Мій дім порожній.
Сум глибокий.
І тільки сльози Золоті

Ніщо в житті не вічне. Все минає.
Ми розлучились. Ти цього хотів?
Та як мені тебе не вистачає!
В моїй душі звучить сумний мотив.
Була жадана, люба і єдина…
Сьогодні все не так. Ми вже чужі.
Чому так сталось? В чім моя провина?
Хоч словом натякни мені, скажи.
Сумний сонет пишу тобі востаннє.
Пішов? Іди. До мене шлях забудь.
Лише дует співає про кохання.
Це – пісня двох. У тому її суть.
Одна. Куди подітись від гризоти?
Не знаю, чим заповнити життя.
Я розгубила партитуру, ноти…
Є каяття – немає вороття.

Блюз зі Смертю – це новина.
Як сторіччя ця хвилина.
У життєвій круговерті
Я танцюю блюз зі Смертю…
Хоч танок незвичний дуже – 
Не боюсь. Мені байдуже.
Наче вчаділа. Танцюю.
Смерть – партнер. Я те ціную.
Круки крячуть і нуртують,
Бо поживу собі чують.
Міцно Смерть мене стискає
І отруту підпускає.
Аж Безодня відсахнулась,
Разом з нами сколихнулась.
Захлинається у крові
Танок Смерті і Любові.
Будь що буде. Хоч зомлію.
Погляд витримать зумію.
Що, Безноса? Бачу, злуєш,
Запал згас, бо ти нервуєш…
Морок закутки шукає,
Бо світанок вже палає.
Танцювальний марафон – 
Все поставлено на кон.
В безнадійній круговерті – 
Не залишу шансів Смерті!

У світі творчих віддзеркалень
«Часом треба промовчати, 
щоб почути істину», – ді-
литься своїми спостережен-
нями письменник. І його 
думка знаходить живий 
відгук серед колег по перу і 
шанувальників –  учасників 
літературно-поетичного 
вечора «Втрачені від-
дзеркалення, або Мелодія 
дощу», який днями відбувся 
в музичному училищі.

Цього разу свої прозові й поетичні 
доробки на суд публіки представили 

відомі в місті літератори Андрій Дюка і Галина Близненко. Учасники 
мистецького зібрання поринали в меланхолійні роздуми, в натхнен-
ний світ поетики й музики. Силу слова до глядачів майстерно доносили 
народний артист України Володимир Полубоярцев, заслужений артист 
України Василь Короленко, провідні солістки-вокалістки театру ім. 
Т. Шевченка Тетяна Плужник і Ірина Данко. Режисером-постановником 
дійства виступив провідний соліст-вокаліст Геннадій Шумаков. При-
родну для себе роль художника на сцені втілив член Національної 
спілки художників України В’ячеслав Странник.

– Ми проводимо цей авторський вечір 
у рамках Творчої ліги, – пояснив задумку 
Андрій Дюка. – Це результат спільної твор-
чості письменників, театралів і художників, 
що по суті виражає саму ідею Творчої ліги 
– об’єднання мистецьких кіл нашого міста. 
Виражаємо вдячність акторам за те, що охо-
че підтримали нашу ідею. Коли авторські 
рядки лунають з уст професіоналів – сприй-
няття зовсім інше. Це вже мистецтво висо-
кого рівня. Таким чином ми сподіваємось 
донести високе мистецтво до криворізької публіки.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Обрії мистецтва

З майбутньої книги Свого 
хреста 

я нестиму 
сама

Втікаю, бо свідомості зміяВсе жалить мозок, хижа та ворожа.Самотня постать… То уже не я.Моє ім’я. Та зовні досі схожа.Вона вже до людей не поспіша,Бо лестять, та у серці носять кригу…Шука розради змучена душа,У полі, на морозі, серед снігу.

Коли обсядуть клопоти й напасті,
Коли журба за плечі обійма – 
Не потягнуся до чужого щастя,
Свою цикуту питиму сама.
Коли ніхто уже не допоможе,
А очі застилатиме пітьма – 
І я спіткнусь – не дай упасти, Боже,
Свого хреста я нестиму сама.

***
Біла кімната. Без вікон, дверей,
Без зайвого вуха й сторонніх очей.
Рожеві троянди від тебе ще зрання
П’янять і наповнюють Душу коханням,
Сплітають в єдине твій простір, мій час.
Жадана Любов тут очікує нас,
Шалене кохання, до півзабуття,
Дароване Богом раз на Життя.
З Тобою, мій милий, крізь Всесвіт піду,
Крізь морок холодний, тумани,
Блаженство та втіху з тобою знайду,
Я прагну любові, коханий.
Безжально приречена цнота моя.
Зіркам в небі тісно, бо там Ти і Я.
А наші бажання гранично прості – 
Довіку лишатися разом в житті…
Що двері, що вікна… До чого слова…
Я сповнила душу бажанням…
Втамуй мою спрагу, поки ще жива,
По вінця наповни коханням.
Всім тілом в обійми, до рук твоїх рвусь,
Коханням сьогодні безтямно уп’юсь…
Прокинулась… тиша… нічого нема…
У білій кімнаті я зовсім сама…
Лиш Місяць холодний у вікна світив,
Стерильну Самотність зі мною ділив.
Журба моя, Туга – 
Немає в вас дна.
Лиш біль обпікає…
Одна я. Одна…

***
Чорний ліхтар, як магніт. Він вбира
Мої очі,
Душу ковтає і дні обертає
На ночі…
Марила поруч з тобою життям
Перейти,
Та мої мрії подерли в лахміття
Коти...
В небі зірки мерехтять, наче краплі
Роси...
Розпач надії вбиває – 
І не проси...
В серці моєму живуть безнадія
І туга...
Я не обмовлюсь прилюдно,
Чия це заслуга...
Сонце, веселка, буяння життя – 
У вікні...
Болі ж, немов на банкет, позбирались
В мені...
Верхи на хмарі над світом, як Бог,
пропливала...
Падала з неї, і лікті, й коліна
Збивала…
Пилом дорожнім припала… добра вже
Не жди...
Я розчинюсь, як ранковий туман,
назавжди...
Чому так сталось? Для інших то є
Незбагненне…
Буде буяти життя, та, на жаль, вже
Без мене…

***
Нависла ніч над містом і селом.
Їх прагнуть розділити й розсварити.
Я все життя боролася зі злом
Й не примирюсь, допоки буду жити!
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Футбольна прем’єр-ліга

Познущався «Кривбас» над лідерами, 
котрі борються за «срібло»…
В останніх турах нинішнього чемпіонату України з футбо-
лу підопічні головного тренера «Кривбасу» Олега Тарана 
перевершили самі себе й стали для лідерів «каменем 
спотикання». Фахівці українського футболу вже охрести-
ли кривбасівську команду грозою авторитетів. Спочатку 
недорахувались турнірних пунктів київські динамівці, 
потім удома поступилися дніпряни, і ось минулої неділі 
«Кривбас» відібрав удома два очки в «Металіста», котрий 
є одним із фаворитів прем'єр-ліги.

Витримавши стартовий на-
тиск харків’ян, господарі поля 
(які грали з двома нападниками 
– Сергієм Самодіним та Олексі-
єм Антоновим) пішли вперед, на 
флангах форвардам активно до-
помагали Младен Бартулович та 
Володимир Прийомов. Саме за 
участю цих гравців м’яч на 15-й 
хвилині побував у сітці воріт 
голкіпера «Металіста» (відзна-
чився на добиванні Прийомов). У 
гостей же в першому таймі прак-
тично нічого не ладилося в атаці. 
Кривбасівці вдало пресингували 
металістів, упевнено й спокійно 
оборонялись. І лише на 56 хвили-
ні поєдинку зрівняв рахунок бра-
зильський плеймейкер харків’ян 
Шав'єр. Та господарі поля не дали 
зіграти в повну силу гостям, яких 
приїхала підтримати півтора-
тисячна армія фанів. До речі, го-
ловному судді в полі Мосейчуку 

через їхні хуліганські дії навіть 
довелось на дві хвилини зупини-
ти матч. Харківські ультрас ки-
нули кілька фаєрів, і густий дим 
накрив стадіон. Незрозуміло, 
між іншим, чому рефері додав до 
цього двобою аж 6 ком-
пенсованих хвилин. Та 
кривбасівці вистояли 
під час облоги, котру їм 
у кінці зустрічі влашту-
вали металісти…

 – Ми пропусти-
ли гол у дебюті матчу, 
це нас трохи вибило з 
колії, – наголосив піс-
ля поєдинку головний тренер 
«Металіста» Мирон Маркевич. 
– Звичайно, нервовість була, та 
в цілому грали ми під першим 
номером, мали ігрову й терито-
ріальну перевагу. Нині «Кривбас» 
знаходиться в хорошій формі, 
команда пройшла всіх лідерів, 

відібрала в них очки. Ми 
серйозно готувались до 
цього поєдинку, але… Так 
у футболі буває, ми тільки-
но подивились відеопов-
тор – там на останній ком-
пенсованій хвилині був 
чистий пенальті. Криво-
ріжець Гітченко зіграв як 
воротар.

 – Нам сьогодні проти-
стояла класна команда, 
– резюмував головний 
наставник «Кривбасу» 
Олег Таран. – «Металіст» 
укомплектовано високо-

кваліфікованими футболістами, 
котрі мають гарну індивідуальну 
швидкість. Та хлопці вийшли й 
довели всім і собі, що ми граємо 
у футбол. Я вдячний їм, важкий 
видався поєдинок.

 – Яка гра з лідерами («Дина-
мо», «Дніпром», «Металістом») 

була найскладнішою 
для «Кривбасу»?

 – Звичайно, з 
харків’янами. Цей по-
єдинок був для нас 

найважчим.
 – Отже, свою четверту по-

спіль весняну зустріч криворіж-
ці провели на одному диханні. 
Не програвши жодної дуелі з 
лідерами, відібравши у них важ-
ливі очки. Підопічні Олега Тара-
на заслужили найвищих оцінок 

за таку вдалу серію поєдинків. 
Та й уболівальників минулої не-
ділі на стадіоні «Металург» зі-
бралось немало – майже 9 тисяч 
симпатиків. На адресу коман-
ди у фан-зоні вперше з'явився 
банер «Дякуємо!» А після по-
єдинку на честь команди Олега 
Тарана у вечірньому небі над 
«Металургом» спалахнув яскра-
вий феєрверк. Непогано було б, 
щоб у домашніх матчах він був 
якнайчастіше.

Підготував Віталій ТКАЧУК. Фото Станіслава ХОМЕНКА

Всеукраїнська першість з гандболу

Завоювали «Стрімкий м’яч» 
юні криворожанки
Феєричним і видовищним видався фінал першості 
України з гандболу на призи «Стрімкого м’яча» серед 
12-13-річних дівчат, який відбувся в криворізькій 
ДЮСШ № 4.

Він проводився за підтрим-
ки народного депутата України, 
голови Криворізької міської ор-
ганізації Партії регіонів Костян-
тина Павлова й зібрав чимало 
гарних команд із Києва, Шостки, 
Дніпродзержинська, Ужгорода, 
Тернополя, Запоріжжя та Кри-
вого Рогу. На вирішальні баталії 
приїхали подивитись поважні 
гості, котрі не обманулися у сво-
їх сподіваннях.

Дівчатка грали самовідда-
но, азартно й багато атакували. 
У вирішальному двобої серед 
юних 12-річних гандболісток 
«схрестили зброю» між собою 
криворожанки та команда з 
Ужгорода. Впадало у вічі, що 
ці команди приблизно рівні за 
силою, тож до останніх хвилин 

зберігалась інтрига щодо пе-
реможця. Та все-таки за рахун-
ку 10:9, за півтори хвилини до 
кінця поєдинку підопічні кри-
ворізької наставниці Наталії 
Каганець забивають перемож-
ний м’яч: 11-9 на користь на-
ших юних землячок. Вікторія! 
Друге місце посіли дівчата з 
Ужгорода, третє – дніпродзер-
жинки.

Заступник голови Криво-
різької міської організації ПР 
Олег Жицький та заступник 
голови Жовтневої райради Во-
лодимир Хісний щиро приві-
тали учасників на урочистому 
параді закриття. Всі команди 
отримали книги про Кривий 
Ріг, переможці та призери – ме-
далі, кубки, дипломи, а чемпі-

они – ще й дарунки. В. Хісний, 
поздоровляючи гандболісток, 
зазначив, що в майбутньому 
хтось із дівчат обов’язково змо-
же виступати і на Олімпійських 
іграх. А нинішній всеукраїн-
ський турнір – це ще один крок 
юних до майстерності й спор-
тивних досягнень. О. Жицький, 
вітаючи учасниць змагань, із 
приємністю констатував: усі 
гандболістки мали палку під-
тримку своїх вболівальників. І 
висловив сподівання, що Кри-
вий Ріг гідно зустрів гостей.

 – Усе просто чудово, – запев-
нив тренер із Ужгорода Віктор 
Чернов. – Організація прове-
дення турніру була на високому 
рівні, особливо закриття й уро-
чистий парад. Солідні й призи. 
Ми виступали двома складами 
й здобули «срібло» (це дівчатка 
1999 та 2000 років народження). 
У чому секрет нашого успіху? 
Він простий: щоб перемагати, 

треба працювати й працювати. 
Я зі своєю помічницею Оленою 
Шухаль завжди на це націлені. 
Та ще нам і вам (переможцям) 
потрібно добре тренуватись, 
отоді боротьба буде ще цікаві-
шою. Окрім фіналістів, хотілося 
б відзначити гарні команди з 
Києва й Тернополя.Спасибі всім 
за організацію турніру та гар-
ний настрій під час урочистого 
параду, в якому брали участь 
юні барабанщиці.

– Сьогодні ми з дівчатами 
завоювали «Стрімкий м’яч», я 
теж забила у ворота команди 
з Ужгорода, – говорить одна із 
лідерів-криворожанок Ірина 
Оськіна. – Виграли, бо ми – не-
мов одна сім’я. Уже по чотири 
роки займаємось гандболом 
у ДЮСШ № 4. Рівняємось на 
нашу команду суперліги «Спар-
та». Я теж хочу бути професій-
ною гандболісткою, бо це дуже 
красивий вид спорту.

Кращі з кращих

Герої 
спортивного 
року
30 березня 2013 року у 
Києві відбулася урочиста 
церемонія нагородження 
переможців премії «Герої 
спортивного року-2012». 
Дніпропетровські спортс-
мени стали переможцями у 
двох номінаціях.

Як повідало управління преси та 
інформації облдержадміністрації, 
зокрема, в номінації  «Найкращий 
тренер року»  переможцем став Во-
лодимир Морозов – старший тре-
нер збірної України з академічного 
веслування, тренер жіночої парної 
четвірки з Дніпропетровщини, яка 
здобула «золото» на Олімпійських 
іграх – 2012. Ця ж команда дівчат, 
у складі якої Яна Дементьєва, Анас-
тасія Коженкова, Наталія Довгодько 
та Катерина Тарасенко, стала пере-
можницею у номінації  «Найкраща 
команда року».

Поряд зі спортсменами-чемпіо-
нами та тренерами у номінації «Най-
кращий спортивний організатор 
року» був представлений начальник 
управління з фізичної культури та 
спорту Дніпропетровської облдер-
жадміністрації Олександр Пшенич-
ников. «Він єдиний серед регіонів 
України представник обласної вла-
ди, який вперше за роки існування 
премії висунутий Національним 
Олімпійським Комітетом України до 
нагородження. І це теж велика від-
знака роботи обласної влади з роз-
витку спорту», – сказав губернатор 
Дмитро Колєсніков, який привітав 
наших земляків з цієї перемогою.
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Є питання щодо охорони здоров’я? 
Звертайтеся! Телефон «гарячої» лінії  

Департаменту охорони здоров’я 
Дніпропетровської  

облдержадміністрації:  
0-800-50-72-50

Як дізнатися про 
графік роботи  

свого сімейного 
лікаря?

А м бул а то р і ї 
сімейної медици-
ни та фельдшер-
сько-акушерські 
пункти працюють по буднях до 19-20 години. 
Для зручності пацієнтів, графік роботи сімей-
ного лікаря передбачає прийом пацієнтів як 
вранці, так і ввечері. Таким чином, лікар має 
гнучкий, індивідуальний та постійний графік 
роботи, що дозволяє йому і вести прийом в 
амбулаторії, і здійснювати виїзди до пацієнтів 
додому. Обов’язково в графіку роботи сімей-
ного лікаря виділяються фіксовані дні прийо-
му «здорових дітей», «день школяра» та часи 
прийому диспансерних хворих. Також, згідно 
з графіком роботи медзакладу, лікар чергує у 
вихідні та святкові дні.

Дізнатися, за яким графіком працює ваш 
сімейний лікар, можна безпосередньо в нього 
або в реєстратурі медзакладу, де лікар здій-
снює свій прийом.

Важливо

Пускати атеросклероз 
на самоплив не можна
Атеросклероз – захворювання кровоносних 
судин, при якому відбувається відкладення 
жироподібних речовин (холестерину) на їх 
внутрішній стінці, що призводить до зву-
ження судин.

Існує велика кількість засо-
бів лікування атеросклерозу, в 
тому числі й рецептів народної 
медицини, які можуть бути ви-
користані як допоміжні при ме-
дикаментозному лікуванні, так 
і як засоби профілактики.

Одним словом, поцікавтеся 
рівнем холестерину в крові, про-
консультуйтеся у свого лікаря, а 
наші рецепти – вам на допомогу.
Плоди горобини чорно-

плідної, плоди глоду, плоди су-
ниці – все по 15 г. 2 ст. ложки су-
міші залити 500 мл води, нагрі-
вати на киплячій бані 30 хв., 10 
хв. охолоджувати, потім проці-
дити і долити до початкового 
об’єму. Приймати по півсклянки 
три-чотири рази на день.
Квітки календули, пло-

ди горобини звичайної, ку-
курудзяні рильця, квітки коню-
шини лугової – все порівну. 8 г 
подрібненої на порошок сиро-
вини залити 400 мл окропу, на-
стоювати в термосі 3 год., про-
цідити. Приймати по півсклян-
ки вранці і вдень, а на ніч – 
склянку через 30 хв. після їди.

Плоди шипшини по-
товкти, заповнити ними 
на дві третини півлітро-
ву банку і залити горіл-
кою. Настоювати в тем-
ному місці протягом двох 
тижнів, щоденно збовтую-
чи. Потім ретельно проці-
дити. Приймати по 20 кра-
пель на шматочку цукру.
Так само можна 

приготувати настоянку 
з цілих плодів шипши-
ни. Приймати, почавши 
з 5 крапель і збільшуючи 
дозу щодня на 5 крапель. Довів-
ши дозу до 100 крапель, знову 
поступово зменшувати її до 5 
крапель.
0,5 кг стиглих плодів глоду 

розім’яти, додати півсклянки 
води, нагріти до 40°С і вичави-
ти соковижималкою сік. При-
ймати по столовій ложці тричі 
на день перед їдою.
Склянку свіжих або суше-

них плодів глоду залити 200 мл 
окропу, додати 2 ст. ложки цу-
кру і варити на дуже слабкому 
вогні 40 хв., щоб відвар уварити 

наполовину. Зберігати відвар з 
ягодами, не проціджуючи, в хо-
лодильнику. Приймати по 1 ст. 
ложці перед їдою і 2 ст. ложки 
перед сном.
Пити сік зі свіжого листя 

капусти по півсклянки за 15 хв. 
до їди. Добре знижує рівень хо-
лестерину.
Міцний відвар зелені пе-

трушки городньої пити як чай. 
Очищує кровоносні судини від 
холестеринових бляшок.
Повсякденний напій 

здоров’я – шипшина. Столову 

ложку шипшини (з верхом) за-
лити склянкою окропу, завари-
ти як чай і пити по 150 мл три-
чі на день.
Залити склянкою холодної 

води 2 ч. ложки кореневищ ома-
ну, настоювати 3 год. Постави-
ти на вогонь, довести до кипін-
ня, кип’ятити на слабкому вог-
ні 10 хв. і процідити. Пити по 2 
ст. ложки тричі на день протя-
гом місяця.
Для того, щоб зміцнити су-

дини і очистити кров, змішай-
те склянку насіння кропу, 2 ст. 
ложки сухого меленого кореня 
валеріани і 2 скл. натурального 
меду. Залийте суміш 2 л окропу 
і добу настоюйте в термосі, по-
тім процідіть і приймайте три-
чі на день по 1 ст. ложці за пів-
години до їди.
Змішати по 100 г по-

дрібнених сушених квітів ро-
машки, звіробою, безсмертни-
ка й березових бруньок. 1 ст. 
ложку збору залити 0,5 л круто-
го окропу і настоювати 3-4 год. 
Потім процідити половину на-
стою, розчинити в ньому 1 ст. 
ложку меду і випити замість ве-
чері. Вранці рідину підігріти, 
додати 1 ст. ложку меду і випи-
ти замість сніданку. Повторю-
вати процедуру, поки не скін-
читься збір. Використовувати 
можна не частіше одного разу 
на три роки.
При атеросклерозі корисні 

мелені пшеничні висівки. Пе-
ред додаванням в їжу залити їх 
крутим окропом на 30 хв., після 
чого воду злити. Кашку класти 
в будь-яку страву спочатку по 
1 ч. ложці, через 7-10 днів по 2 
ч. ложки, ще через 7-10 днів по 
1-2 ст. ложки два-три рази на 
день. При вживанні висівок ре-
комендується більше пити.
Столову ложку суцвіть без-

смертника піщаного залити 
склянкою окропу, настоювати 
годину, процідити. Приймати по 
третині склянки тричі на день.

Варто знати

Ячмені 
прогресують 
навесні
Ячмені на оці з’являються в 
будь-яку пору року, але най-
частіше – при холодній, во-
логій погоді, сльоті, мряці.

Ячмінь – це гостре гнійне запа-
лення. Спричиняють його мікро-
би, що потрапляють на повіки че-
рез брудні руки, неохайні носо-
вички, м’які іграшки. Провокують 
ячмінь і пил у забруднених при-
міщеннях, застуди, хвороби носо-
глотки тощо.

Це просте, на перший погляд, 
досить поширене захворюван-
ня може спричинити серйозні 
ускладнення, тому не слід чекати, 
що ячмінь сам зійде. Потрібно лі-
кувати запалення. Це можна зро-
бити і в домашніх умовах – перш 
за все сухим теплом: грілкою, си-
ньою лампою тощо.

Вологі процедури, на про-
тивагу сухим, можуть спровоку-
вати поширення інфекції і, як на-
слідок, – нові ячмені. Гнійничок 
доцільно змащувати розчином 
зеленки, в око закапувати дезін-
фікуючі краплі 3-4 рази на день.

Найкращий спосіб – застосу-
вання мазей. Запитайте аптекаря, 
як лікувати ячмінь на оці, і вам 
порекомендують відповідні мазі, 
які знімуть запалення і набряк, 
але при цьому навряд чи приско-
рять перебіг хвороби.

Можна спробувати припек-
ти ячмінь, наприклад, медичним 
спиртом чи препаратами, які міс-
тять алкоголь.

Головна вимога – будь-який із 
цих засобів не повинен потрапи-
ти вам в око! Інакше опіку слизо-
вої не уникнути. Найкраще при-
тиснути до хворого місця ватяну 
паличку або 15-20 хв. потримати 
біля повіки проспиртовану ватку.

Водночас потрібно приділити 
особливу увагу зміцненню орга-
нізму, особистій гігієні, повноцін-
ному харчуванню, багатому на ві-
таміни, але із обмеженням вугле-
водів.

Але якщо ячмені у вас з’яв-
ляються часто, не беріться ліку-
вати їх самотужки. Нехай останнє 
слово таки буде за лікарем.

Захворювання це серйозне, 
загрожує такими наслідками, як 
інфаркт і інсульт. Тому пускати все на 
самоплив у жодному разі не можна.

А ви знали?

Приємна втома – тільки на користь
Якщо ви належите то тих, 
хто любить поніжитися 
вранці у ліжку, то корис-
ними для вас будуть ве-
чірні пробіжки. Взагалі-
то, навіть наукою доведе-
но, що фізичні наванта-
ження є шкідливими для 
людини, яка щойно про-
кинулась. А от завдяки ве-
чірній пробіжці ви позбу-
детесь негативних емоцій 
цілого дня і заснете з від-
чуттям приємної втоми.

Починати потрібно з невеликих наван-
тажень: 10-15 хвилин легкого бігу тричі на 
тиждень буде достатньо. Поступово можна 
збільшувати навантаження.

Взуття повинно бути зручним. Опти-
мальний варіант – кросівки. Пінетки та 
інші спортивні тапочки не підходять: дуже 
велике навантаження на гомілку.

І ще один важливий момент: пробіжки 
повинні приносити задоволення. У жодно-
му випадку не потрібно змушувати себе. 
Але і лінуватися теж не потрібно. Головне 

– перебороти себе на початку. Наш мозок 
влаштований так, що дія, яка часто повто-
рюється, рано чи пізно стає звичкою. На-
приклад, у вихідний день, коли на роботу 
йти не потрібно, ви самі, без будильника, 
прокидаєтесь у звичний час.

Наукою доведено: одна і та ж дія, яка 
повторюється протягом 22 днів, стає звич-
кою. 20-хвилинні пробіжки три рази в тиж-
день із дотриманням елементарної дієти 
(не їсти після 18 год.) — і за місяць ви змо-
жете скинути до 4-5 зайвих кілограмів.

Медичний гумор
Кореспондент запитує дирек-

тора дурдому, який тест є крите-
рієм для виписки.

– Ми наповнюємо ванну водою, 
кладемо поряд чайну ложечку й ве-
ликий кухоль і пропонуємо звіль-
нити ванну від води.

Кореспондент усміхається і 
каже:

– Ну, будь-яка нормальна люди-
на візьме кухоль.

– Ні, – заперечує директор, – 
нормальна людина вийме пробку.

***
– Мені здається, що сьогодні Ви 

кашляєте легше.
– Так, лікарю, я практикувався 

всю ніч.

За матеріалами вітчизняних видань
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Хроніка пригод

Статистика обнадійлива, 
та клопотів вистачає

У першому кварталі поточного 
року в місті зафіксовано на 21% 
менше пожеж у порівнянні з 2012-м: 
148 проти 186. Посилення заходів з 
профілактики загорань і посилення 
ефективності пожежогасіння дозво-
лило на 55% скоротити кількість за-
гиблих у вогні (5 осіб проти 11 торік).

Проте обнадійлива статистика не 
применшує пильності криворізьких 
рятувальників. У другій декаді березня 
трапилось 8 пожеж, не обійшлося без 
постраждалих. У Центрально-Міському 
районі громадянка 1926 року наро-
дження ледве не задихнулась у полум’ї, 
що виникло біля газової плити через її 
недбале поводження із сірниками. 17 
березня по вулиці Корнійчука 50-річ-
ний квартирант заснув у вітальні з ци-
гаркою в руках, від недопалку почав 
тліти диван. Чоловік госпіталізований 
у критичному стані з тяжкими опіка-
ми та отруєнням чадним газом.

Маршрутки: зона ризику
По вулиці Електрозаводській во-

дій «ВАЗ-2108» вискочив на смугу 
зустрічного руху та зіткнувся з марш-
рутним таксі №428. Один пасажир 
отримав на лобі гулю.

Через добу на вулиці Окружній 
недосвідчений водій на «Волзі» та-
кож спричинив лобове зіткнення 
зі «Спринтером» 295-го маршруту, 
четверо пасажирів одержали легкі 
травми різних частин тіла.

Халепи з громадським транспор-
том продовжив прикрий випадок по 
вулиці Кремлівській. Під час різкого 
гальмування перевізником 312-го 
маршруту 53-річна пасажирка не 
втрималась за поручні, при падінні 
сильно вдарилась носом та оком.

Зачарована ділянка
І знову – Електрозаводська. При 

повороті ліворуч водій «Ниви» не від-
дав перевагу в русі «ВАЗ-2101». Кілька 
людей з обох автівок зазнали травм ніг.

По трасі П’ятихатки-Широке в Ін-
гулецькому районі 19-річний шофер 
на старенькій «копійці», без водій-
ського посвідчення, не впорався із 
управлінням та налетів на дерево. 
Перелом кількох ребер і лівої кисті на-
вряд чи додасть практичного досвіду 
кермування, проте навчить обачності 
й дисципліни.

Улов «Нічного міста»
Під час відпрацювання операції 

«Нічне місто» в Тернівському районі 
у 20-річного молодика вилучено зна-
чну партію психотропної речовини. 
Існує підозра, що затриманий тип 
планував налагодити мережу розпо-
всюдження метамфетаміну.

«Якісь» голоси штовхнули 
у зашморг

На березі Саксагані поблизу мі-
крорайону 5-го Зарічного повісився 
75-річний пенсіонер. Самогубець 
перебував на обліку в психонев-
рологічному диспансері, постійно 
скаржився на якісь голоси в голові та 
втрачений через те сон.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ

ПАМЯТНИКИ
Укладка плитки.

Ул. Отто Брозовского, 48/1.
ТЕЛ. 92-28-44, 067-1924375, 097-6888985

Шановні мешканці Інгулецького району!
На виконання Постанови від 11 березня 2011 року 

№238 «Про Єдиний державний реєстр громадян, які по-
требують поліпшення житлових умов», громадською ко-
місією з житлових питань проводиться перереєстрація 
громадян, які перебувають на квартирному обліку при 
виконкомі Інгулецької районної у місті ради, з метою фор-
мування Єдиного державного реєстру громадян, які по-
требують поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхідно звернутись 
до 01.05.2013 до виконкому Інгулецької районної у місті 
ради (пл. 60-річчя СРСР, 1) у каб. 210, тел. 21-00-66, та на-
дати такі документи: 1. Довідку про склад сім'ї та реєстра-
цію. 2. Копію паспорта та ідентифікаційного номера (на 
всіх членів сім'ї, хто перебуває на квартирному обліку). 3. 
Довідку з місця роботи (на всіх повнолітніх членів сім'ї, які 
перебувають на квартирному обліку). 4. Документ, що під-
тверджує пільгу черговика (за наявності).

Графік прийому: вівторок, четвер, 9.00-16.30; пе-
рерва з 12.30 до 13.00. Громадяни, які не перереєстру-
ються до 01.05.2013, не будуть включені до Єдиного 
реєстру громадян, які потребують поліпшення жит-
лових умов.

Секретар громадської комісії з житлових питань

Повідомлення
виконкому Тернівської районної у місті ради про 

ліквідацію комунального закладу «Дитячий  будинок 
№ 4» виконкому Криворізької міської ради Дніпропе-
тровської області.

Криворізька міська рада прийняла рішення від 
27.02.2013 року № 1808 «Про ліквідацію комунального 
закладу «Дитячий будинок №4» виконкому Криворізької 
міської ради Дніпропетровської області (вул. Доватора, 
буд. 1-б, м. Кривий Ріг, 50089, код ЄДРПОУ 25842510, р/р 
354160019034 в ГУДКСУ у Дніпропетровській області м. 
Дніпропетровськ, МФО 805012).

Заяви кредиторів приймаються протягом двох місяців 
з дня публікації повідомлення за адресою: вул. Доватора, 
буд. 1-б, м. Кривий Ріг, 50089.

Шановні споживачі!
Пропонуємо вам скористатися послугами у поштамтах 

та Центрах поштового зв’язку З ПРИЙМАННЯ ТА ВИПЛА-
ТИ переказів в іноземній валюті:

– здійснюється до (з) країн: Туреччини, Бразилії, Сло-
венії, Грузії, Словаччини, Греції, Румунії, Португа-
лії, Угорщини, Боснії і Герцеговини, Франції, Іспанії, 
Хорватії, Польщі, Латвії, Росії, Казахстану, Азербай-
джану, Вірменії, Молдови, Білорусі, Естонії, Таджикис-
тану, Узбекистану та Литви.

– у євро – приймаються електронні перекази, адресова-
ні до Туреччини, Бразилії, Словенії, Грузії, Словач-
чини, Греції, Румунії, Португалії, Угорщини, Боснії 
і Герцеговини, Франції, Іспанії, Хорватії, Польщі, Лат-
вії, Естонії, Литви та Вірменії, у доларах США – до всіх 
інших країн, перелічених у першому абзаці.

 Виплати грошових коштів за системами Western 
Union, BLIZKO (у гривнях, доларах США, євро) та 
Money Gram, ЮНИСТРИМ (у доларах США, євро):

– даною послугою можуть скористатися всі, хто 
має близьких, знайомих та заробітчан, які знахо-
дяться за кордоном і можуть відправити грошові 
кошти до України;

– одержати грошові кошти, відправлені за систе-
мами Western Union, Money Gram, BLIZKO, ЮНИ-
СТРИМ, можна звернувшись за адресою: пр. Карла 
Маркса, 26, м. Кривий Ріг (0-24-92-30-16).

Ми завжди раді працювати для вас і бачити вас 
знову!

Поштамт – Центр поштового зв’язку №2. 

Оголошення

Не дозволили загинути 
літній жінці

Екстремальний вимір

По обіді минулої п’ятниці перехожі на вулиці Косіора 
спостерігали напружене розгортання драматичної ситуації. 
Понад головами натовпу, на рівні п’ятого поверху жінка 
поважного віку пробувала перелізти через перила. На 
гучні заклики людей знизу повернутись до помешкання 
відчайдушна особа не зважала. У буквальному розумінні, 
вона однією ногою ступила за поріг смерті,  коли 
збентежені очевидці зупинили проїжджаючу машину 
Державної служби охорони, прикликаючи міліцію на 
допомогу.

Старший лей-
тенант Державної 
служби охорони 
Артем Корот-
ков миттю оці-
нив обстановку, 
кинувся у двір 
будинку та на 

ходу викликав підмогу, професійних ряту-
вальників та лікарів. Сусіди літньої пані без 
перешкод пропустили його на свій балкон, 
це дозволило безпосередньо спілкуватися 
зі знервованою громадянкою. Щоправда, 
переговорів не вийшло: бабця не реагува-
ла адекватно ні на слова, ні на умовляння, 
складалося стійке враження, що вона вза-
галі не сприймала належним чином оточу-
ючу реальність. Залишався єдиний варіант 

– виламувати двері квартири. Проте, опи-
нившись перед ними, супернеприступними, 
офіцер і цей задум відклав. Велика удача – 
замість оглядового вічка зяяла дірка, в яку 
проглядались частина квартири зі злощас-
ним балконом і сама господиня на тонкому 
карнизі. Розтисни руки – і Вічність безпово-
ротно її поглине.

Старлей почав щосили стукати в залізну 
браму, сподіваючись не так проломити пе-
решкоду, як досягти психологічного ефек-
ту, якось заманити стареньку з балкона до 
квартири. У цей момент до нього приєд-
нався наряд ВДСО у складі сержантів Арте-
ма Лунгола та Дмитра Тутова. Спільними 
зусиллями правоохоронці таки привернули 
увагу господарки житла, вона підійшла до 
дверей, хоча замок не відімкнула.

На ґвалт позбігалися мешканці під’їзду, 
повідомили, що пані давно страждає роз-
ладами психіки, іноді кудись зникає  з дому, 
кілька разів навіть перебувала в розшуку, 
тому двері квартири замкнуті ззовні роди-
чами. Допоки сержант Лунгол гарячково 
розшукував телефон її опікунів, дзвонив 
їм, старший лейтенант Коротков і сержант 
Тутов не шкодували зусиль для утримання 
примусово й вимушено блокованої грома-
дянки від нового походу на балкон. Це вда-
лось – аж до прибуття підрозділу служби із 
надзвичайних ситуацій та бригади швидкої 
допомоги. Саме тоді нагодилась донька хво-
рої жінки з ключем від квартири, її подяка 
людям у мундирах за порятунок 80-літньої 
матері не знала меж.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото автора

Артем Коротков

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ 
«ЧГ»
Понеділок-четвер 
з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 17.00
 Моб. тел. 067-7437902. 

e-mail: reklama@rminer.dp.ua

Виконком Криворізької міської ради оголошує конкурс на замі-
щення вакантної посади:

В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення спеціаліста І категорії відділу планування та техногенно-еко-
логічної безпеки.

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища осві-
та відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра чи спеціаліста, без вимог до стажу роботи, віль-
не володіння державною мовою, знання основних програм роботи на 
комп’ютері.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з дня опу-
блікування оголошення за адресою: 50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 
1, кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних функціональних 
обов’язків, розміру та умов оплати праці звертатися за телефонами: 
74-66-28 (кадрова служба виконкому міської ради); 74-49-32, 92-13-21 
(управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення виконкому міської ради).

До уваги громадян та суб'єктів господарювання!
Пропонуємо вам скористатись послугами спеціалістів Криворізь-

кого міського управління юстиції в муніципальному центрі послуг 
м. Кривого Рогу.

Прийом відвідувачів здійснюється щочетверга з 9.00 до 12.00 за 
адресою: площа Радянська, 1, виконком Криворізької міської ради, 
муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу.

Довідкову інформацію можна отримати за телефонами: 92-13-
61, 92-13-77, або безпосередньо в муніципальному центрі послуг 
м. Кривого Рогу.

Профільні навчання: фізико-математичний, біолого-географіч-
ний, історико-філологічний. Заяви приймаються з 9.00 до 16.00. 

Запрошуємо на навчання
Криворізький Центрально-Міський ліцей

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ У 7, 8, 9, 10 КЛАСИ.

Вступні випробування відбудуться 
6 квітня о 9.00.

Наша адреса: вул. Лермонтова, 12. Тел. 92-34-13, 92-55-58.

кого міського управління юстиції в муніципальному центрі послуг 
м. Кривого Рогу.

адресою: площа Радянська, 1, виконком Криворізької міської ради, 
муніципальний центр послуг м. Кривого Рогу.

Криворізький медичний коледж 
запрошує випускників 
9 та 11 класів на

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ.

Зустріч відбудеться 
13 квітня 2013 р. о 10.00 
за адресою: вул. Семашка, 14;
тел. (056) 405-37-68.Виконком Інгулецької районної 

у місті ради 8 квітня 2013 року 
проводить день «прямого телефо-
ну» з питання: про профілактику 
негативних явищ серед дітей та 
адміністративна відповідальність 
батьків за невиконання своїх бать-
ківських обов'язків.

Компетентні відповіді ви змо-
жете отримати від начальника 
служби у справах дітей виконкому 
районної у місті ради з 9.00 до 16.00 
за телефоном 406-91-76.Ог

ол
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Загублене

Куплю

Продаю

Послуги

Реклама

Різне

г. Кривой Рог, ул. Филатова, 10,  405-65-76, 405-65-77, 
405-65-78, 405-65-79, 440-06-49 Лиц. МОЗУ АВ № 603206 от 07.09.11 г.

Вас ждут высококвалифицированные специалисты:
Хирург. Терапевт. Пульмонолог. Эндокринолог (детский). Ревматолог. Аллерголог. Психолог. 
Маммолог. Ортопед. Дерматовенеролог. Проктолог. Гинеколог. Уролог. Инфекционист. Детские 
специалисты. Гастроэнтеролог. Отоларинголог. Окулист. Массажист. Невропатолог.
• Эндоскопия, дыхательные тесты
• УЗИ всех направлений
• Лаборатория – все виды анализов

№ 381. 2-этажный дом на Карачу-
нах: 5 комнат, уютный двор с бесед-
кой и прудом, возле речки и водопа-
да. Тел. 067-1219609.

№ 380. Участок под застройку 10 
сот., элитное место, есть все комму-
никации. Тел. 067-1219609.

№ 344. Дачу в Марьяновке, пос. 
«Авангард», 6 сот, 2-этажный домик, 
хозпостройки, деревья, кустарник, 
вода по графику. Тел. 067-2802868, 
26-67-72.

№ 372. Дачу в с. Новоивановка: 4 
сотки, есть металлический домик, 
фруктовые деревья, кустарники. По-
лив 2 раза в неделю. Тел. 097-2594025.

№ 382. Дачу площадью 6,35 сот., 
есть фруктовые деревья, клубника, 
малина, виноград, кусты. Цена дого-
ворная. Тел. 095-5339358.

№ 373. Телемастер продает ТВ б/у 
«JVC»; 2-спальную кровать б/у «Ната-
ша». Тел. 74-62-78, 097-2824057.

№ 310. Ульи 2-корпусные на 30 ра-
мок, ящики для пакетов и отводку. 
Тел. 27-25-12.

№ 346. Пчелосемьи. Тел. 067-
3151185.

№ 360. Ксерокс А-3 Canon ir2016, 
мебель черную для канцтоваров. Тел. 
067-5998506.

№ 361. Пристенный стол на 
хромированных ножках, подставку 
метал. под ТВ, весы: циферблатные, 
товарные на 200 кг; стекла б/у, деше-
во. Тел. 53-33-90, 067-5998506.

№ 362. Тренажер Юминова (на-
клонная доска), 1200 грн. Тел. 096-
6565927, Сергей.

№ 363. Телочку, возраст 3 мес., хо-
рошей породы. Тел. 067-1407536.

№ 188. А/м СААБ-9000 1993 г. Тел. 
050-3215111.

№ 329. ВАЗ-2108 в отличном состо-
янии. Тел. 067-5225789.

№ 343. Автомобиль ГАЗель 2006 г., 
термобудка, газ-бензин, оплата дого-
ворная. Тел. 097-4712135, Станислав.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 372. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объек-
тивы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, каша-
лота (изделия), ТВ, радио до 
1955 г. Нивелир, теодолит, би-
нокль, микроскоп. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 373. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» - 500 грн., «Горизонт» - 
350 грн., «Ленинград» - 150 грн., 
«Спорт» - 3000 грн., «Спутник» - 
200 грн., «Геодезия» - 2000 грн., 
«Репортер» - 1500 грн., «Киев-
88» - 300 грн., «Лейка» - от 1000 
грн., «Друг» – 200 грн., «Искра» 
– 200 грн., «ФЭД» - 100 грн., 
«Зоркий» - 100 грн., «Киев-5» и 
«Алмаз» - 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» - 400 грн., «Руссар» 
- 250 грн., «Калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 
11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Ко-
лор», «Волна» и «Мир» - 350 грн. 
и др. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 
066-1761807, 097-0422903.

№ 256. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров и мониторов. Запись 
с кассет на DVD. Продажа и ремонт 
пультов. Б/у компьютерные комп-
лектующие. Рынок Соцгорода, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 379. ОЧЕНЬ ДОРОГО! ОРДЕ-
НА, МЕДАЛИ, НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ 
«Почетный...», «Заслуженный...», 
«Отличный…», «Отличник...», 
«Ударный...», «Ударник...». НА-
ГРАДЫ ЦАРСКОЙ РОССИИ. ЗНАКИ 
СИЛОВЫХ СТРУКТУР. Удостовере-
ния к медалям, знакам, грамоты 
и благодарности. ИКОНЫ, МОНЕ-
ТЫ, СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕ-
РЕБРО, КАРТИНЫ, ПОРТСИГАРЫ, 
САМОВАРЫ и мн. др. Тел. 408-16-
68, 067-5641655.

№ 380. Атестат № НР 29357876, 
виданий Криворізькою загальноос-
вітньою школою І-ІІІ ступенів № 72 
22.06.2006 на ім’я Дмитренко Катери-
ни Валентинівни, вважати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 249. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня - вул. Крем-
лівська, 28.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ. Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 
401-02-85, 097-7795606. Дешево.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-
63, 067-3981097.

№ 282. Ремонт компьютеров и 
др. оргтехники. Заправка картри-
джей. Недорого. Тел. 401-23-83, 067-
6378323.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 347. Гранит (каталог – 

более 90 образцов), крош-
ка, бетон; оградки, столики, 
скамейки. Укладка плитки 
недорого и качественно. 
Тел. 440-50-39, 401-17-82, 
098-1229633, ул. Телевизи-
онная, 1а.

№ 110. 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 с 1.01.2013 по 31.12.2013 
г. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 348. ПИОНЕР. Памятники. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

- МЕБЛІ

№ 342. Перевезу мебель и др. 
Услуги грузчиков. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 291. Ремонт любой мебели: 
шкаф, комод, кровать. Реставрация 
стульев. Перетяжка мягкой мебели, 
ремонт матрацев, сборка-разборка. 
Тел. 410-07-44, 097-3853008.

• ІНШЕ
№ 356. РУЧНАЯ ЧИСТКА 

СЛИВНЫХ ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. 
Тел. 097-3406107.

№ 287. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лод-
жий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 312. Услуги электрика: ре-
монт, замена проводки, перенос 
выключателей, розеток. Пенсионе-
рам скидки с 21.03.13 – 31.12.13. Тел. 
097-0011962.

№ 313. Услуги сантехника: заме-
на труб, водоснабжения, канализа-
ции, установка бойлеров, унитазов, 
душевых кабин. Тел. 097-9147773.

№ 374. ОТОПЛЕНИЕ – частный 
сектор. Котлы, колонки, радиато-
ры. Замена старых котлов на новые. 
Канализация. Водопровод. Гази-
фикация. Тел. (056) 401-44-85, 097-
5836378. Бойлеры (санфаянс).

№ 375. УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОПЛА-
СТОМ домов, дач, помещений. 
КРОВЛЯ – мягкая, жесткая, метал-
лочерепица, шифер. Коньки. Водо-
сточная система. Отделка внутри 
помещений. Гипс, штукатурка, шпа-
клевка, откосы и т.д. Тел. (056) 401-
44-85, 097-5836378.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 190. АДВОКАТ: захист у кри-
мінальних справах, представни-
цтво в судах у цивільних, госпо-
дарських справах. Тел. 401-04-34, 
097-0444425. Свід 2254.

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРО-
ГО ЗАВЕЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
КАРЬЕРНЫЙ, ШЛАК, ГРАНШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕ-
РАМЗИТ, ЦЕМЕНТ и др. ВЫВОЗ 
МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 067-
4993888, Юрий.

№ 145. Принимаю заказы на 
пчелопакеты, пчелы карпатки. Тел. 
098-4247897.

№ 314. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 096-6699770.

№ 376. ШКОЛА ВОДИТЕЛЬСКО-
ГО МАСТЕРСТВА при АССОЦИА-
ЦИИ КАСКАДЕРОВ «ТОРНАДО» 
проводит обучение безопасного 
управления автомобилем в раз-
личных дорожных условиях с ав-
томатической коробкой передач и 
механической. Базовая подготов-
ка, габаритная, контраварийная, 
экстремальное вождение. Тел. 067-
7187434, 067-2984216.

№ 372. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 
410-01-77, 097-4810162.

№ 373. КУПЛЮ ГАРАЖ. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 372. Продуктовому магазину тре-
буются продавцы (р-н СТ «Пл. Арте-
ма»), б-р Вечерний. Тел. 067-9274800.

№ 349. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ-СТО-
МАТОЛОГИ. ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА. Тел. 097-
9127597, 096-7556396.

№ 286. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-КОН-
СУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-1169608.

№ 320. Вы на пенсии и не хватает 
денег? Приглашаем на работу. Тел. 
097-2553319.

№ 302. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 350. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩ-
НИК. Тел. 098-7894818.

№ 351. Работа в офисе. Различные 
вакансии молодым пенсионерам. 
Тел. 098-2689532.

№ 377. Срочно требуются: дело-
производитель, инспектор отдела 
кадров. Знание офисных программ. 
Обучение. Доход 2600-3200 грн. Тел. 
098-9073248.

№ 378. Требуются сотрудники на 
постоянную работу в офис. Доход 
2500-3500 грн. Тел. 097-4279883.

№ 383. Работа в оптово-складской 
системе для операторов, помощни-
ков руководителя. Заработок евро-
уровня. Тел. 097-5624027.

№ 384. Работа! Для сотрудников 
«АМКР». У вас перемены? А ваш опыт 
и знания приветствуются. Обучение 
и ввод в должность. Тел. 067-5447566.

Народний депутат України другого 
скликання, держслужбовець першого 
рангу, голова рад громадських Асоці-
ацій «Депутати органів місцевого са-
моврядування», «Комсомолець Крив-
басу» Степанюк Д.П. висловлює щире 
співчуття голові Дзержинської райра-
ди та її райвиконкому (1975-1979 рр.), 
своєму керівнику того часу, Потапо-
ву Ігорю Іллічу, його родині, друзям 
та близьким у зв’язку з передчасною 
смертю після довготривалої і тяжкої 
хвороби його дружини

ПОТАПОВОЇ 
Людмили Іванівни

Світлий образ цієї лагідної, вихо-
ваної, освіченої людини, відданої та 
коханої дружини, зразкової дочки, 
мами, бабусі назавжди залишиться 
в пам’яті багатьох, хто її знав, та в до-
брих справах, які вона залишила в 
цьому житті на землі.

25.03.2013 представниками виконкому Саксаганської районної у місті ради прове-
дено комісійне обстеження нежитлової споруди біля житлових будинків 33 та 50 на 
мікрорайоні Гірницькому та розпочато процедуру визнання вказаної споруди – безха-
зяйною з подальшим переходом у комунальну власність міста.

У випадку наявності правоустановчих документів на неї, просимо власника з'явитися до 
12.04.2013 до відділу економіки та промисловості виконкому Саксаганської районної у місті 
ради (вул. Мелешкіна, 32, каб. 418; т. 64-04-04).

В іншому випадку, керуючись рішенням Криворізької міської ради від 23. 07. 2008 № 2639 
«Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, збереження, використання безха-
зяйного та відумерлого майна у м. Кривому Розі», дана споруда з 15.04.2013 буде передана 
на зберігання з правом користування.

Виконком Дзержинської районної у місті ради оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади головного спеціаліста відділу у справах сім’ї та молоді (тимчасово).

Вимоги до претендентів: громадянство України; повна вища освіта відповідного профе-
сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне во-
лодіння державною мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері, стаж роботи 
на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного 
спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 
3 років.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з дня опублікування оголо-
шення за адресою: 50069, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 42, каб. 37.  За додатковою інформацією 
звертатися за телефонами: 90-67-88 (відділ кадрів), 90-67-76 (відділ у справах сім’ї та молоді).

Оголошення

Увага!

Здійснюється прийом  
на службу в органи 
внутрішніх справ  
у I півріччі 2013 року

Криворізьким МУ ГУМВС Украї-
ни в Дніпропетровській області на 
роботу в органи та підрозділи вну-
трішніх справ на посади молодшого 
і середнього начальницького складу 
приймаються цивільні особи.

У відповідності до державної 
освіти, фізичної підготовки, стану 
здоров’я та психологічної спрямова-
ності, кандидатам на службу пропо-

нується робота в підрозділах слідства, карного розшуку, боротьби з незакон-
ним обігом наркотиків, кримінальної міліції у справах дітей, дільничних 
інспекторів міліції, в стройових підрозділах патрульно-постової служби.

 На службу в органи внутрішніх справ можуть претендувати громадяни України, 
які відповідають наступним вимогам: вік від 18 до 30 років; мають повну загальну се-
редню освіту; пройшли службу в Збройних силах України, або які одержали 
військову підготовку на військових кафедрах вузів; офіцери запасу Збройних 
сил України, які мають відповідний рівень освіти; до кримінальної відпові-
дальності не притягались; згодні пройти професійний відбір.

Новоприйняті працівники у місячний термін направляються для про-
ходження курсів початкової підготовки відповідно до спеціальності в 
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Одеський 
державний університет внутрішніх справ, на Криворізький факультет Дні-
пропетровського державного університету внутрішніх справ. Під час навчан-
ня курсанти забезпечуються проживанням на казарменому положенні, хар-
чуванням, одержують заробітню платню у розмірі 2100 грн.

Для оформлення необхідних документів звертатись безпосередньо до кадро-
вих підрозділів районних відділів внутрішніх справ міста та відділу кадрового 
забезпечення міського управління. Додаткову інформацію щодо умов прийняття 
і оформлення на службу можна одержати за телефонами: Криворізьке міське 
управління – (0564) 92-47-81 – проспект Карла Маркса, 71; Дзержинський РВ 
– (0564) 71-21-12 – вул. Стрєльникова, 2; Довгинцівський РВ – (0564) 71-62-56 
– вул. Леоніда Бородича, 5; Жовтневий РВ – (0564) 440-32-73 – вул. Шурупова, 
7; Інгулецький РВ – (0564) 21-10-27 – вул. Мануїльського, 16; Саксаганський РВ 
– (0564) 64-51-56 – вул. Балакіна, 2а; Тернівський РВ – (0564) 35-50-49 – вул. 
Бірюзова, 2; Центрально-Міський РВ – (0564) 90-22-62 – вул. Первомайська, 14; 
Батальйон патрульної служби – (0564) 26-15-62 – вул. Ціолковського, 15.

Не плачь! Не бойся! Приходи!
Стоматология без боли 

«ПРОВЕНТУС»
Лечение, протезирование, имплантация, художе-
ственная реставрация, отбеливание зубов. 

Лиц. № 063657 от 27.06.2012

Запишись по тел.: 068-4264085, 401-38-26, Николаев-
ское шоссе, 6; 410-21-20, ул. Филатова, 10 (каб. 101).

Индивидуальная  
система скидок

ФОТОПОЛИМЕРНАЯ ПЛОМБА от 60 гр
н.

Виконком Саксаганської районної 
у місті ради висловлює щире спів-
чуття провідному спеціалісту відділу 
соціального захисту управління пра-
ці та соціального захисту населення 
виконкому районної у місті ради Кучі 
Оксані Іванівні з приводу передчасної 
смерті її чоловіка 

КУЧІ  
Сергія Олександровича

• Компьютерный томограф,  
тел. 405-77-41 по записи с 13.00 до 15.00

Довгинцівська районна в місті 
рада та її виконавчий комітет ви-
словлюють глибоке співчуття По-
тапову Ігорю Іллічу з приводу тяж-
кої втрати – смерті дружини

Людмили Іванівни
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Реклама

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.

 04.04.2013     05.04.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
4-5 квітня

Магнітні бурі

2:00 3 2
5:00 4 1
8:00 3 2
11:00 2 1
14:00 3 2
17:00 2 1
20:00 3 2
23:00 3 3

Погода
П'ятниця, 05.04
 +10…+14°С      +16°С

Південний та південно-схід-
ний, 2-5 м/сек.

Субота, 06.04
 +9…+10°С    +12°С

Південно-західний та пів-
нічно-західний, 1-3 м/сек.

Неділя, 07.04
 +8…11°С    +9°С

Північно-західний та  
північний, 3-5 м/сек. 

Посміхніться
Два солдата в армії:
– А давай над прапорщиком 
пожартуємо.
– Ага, над деканом уже по-
жартували.

***
Хотів купити заспокійливого, 
але побачив ціну і заспокоївся. 

***
Сплю завжди з ножем під по-
душкою – про всяк випадок. 
Раптом хто-небудь із тор-
тиком прийде.

***
Почали ремонт в стилі «хай-
тек», закінчили в стилі «хай-
так».

***
Тільки про дві речі ми будемо 
шкодувати: що мало любили 
і мало подорожували.

***
Якщо під ногами в квартирі 
суха грязюка – значить діти 
не мили підлогу. Якщо грязю-
ка мокра – значить помили...

Овен (21.03—20.04)
Друга половина тижня буде 

для вас вдалiшою за першу. Ви 
знайдете оптимальний вихiд 
зi складної ситуацiї, зможете 

владнати давнi справи. 
Телець (21.04—21.05)

Позитивною буде середина 
тижня, в цей час ви знайдете 
вiдповiдi на запитання, якi вас 
цiкавлять найбiльше. Ближче 

до вихiдних ви зустрiнете давнiх друзiв.
Близнюки (22.05—21.06)

Утримайтеся вiд необереж-
них висловлювань, категорич-
них дiй. Словом, не спалюйте 
мости, якими, можливо, дове-

деться ходити.
Рак (22.06—23.07)

Стримуйте свої емоцiї. 
Проявляйте максимальну 
обережнiсть на дорогах. Вiд 
ваших дiй залежатиме пози-

тивний настрiй родини.
Лев (24.07—23.08)

Багато хто звертатиметься 
до вас по допомогу, пораду або 
iншу пiдтримку. Але водночас 
ви залежатимете вiд iнших 

людей або обставин. Спробуйте знайти в 
цьому позитив.
Діва (24.08—23.09)

Не радимо займатися по-
бутовими питаннями, зараз 
навряд чи вдасться вирiшити 
їх. Придiлiть собi бiльше уваги, 

якщо є необхiднiсть, вiдвiдайте лiкаря.
Терези (24.09—23.10)

Бiльшiсть справ стануть 
зрозумiлiшими, ви зможете 
здiйснити те, що ранiше зда-
валося заплутаним i склад-

ним. Сприятливий перiод для вирiшення 
побутових питань, змiцнення родинних 
стосункiв.
Скорпіон (24.10—22.11)

Інодi причини i наслiдки 
подiй, що вiдбуваються, важко 
пояснити. Зараз краще не при-
ймати важливих рiшень, щоб 

потiм не пошкодувати. Декому з вас дове-
деться шукати додаткову роботу.
Стрілець (23.11—21.12)

Головне — не вимагати 
бiльшого вiд оточуючих i вiд 
життя в цiлому, тодi свiт набуде 
яскравих кольорiв. Наприкiнцi 

тижня вашi плани можуть рiзко змiнитися, 
але це ще не означає невдачу.
Козеріг (22.12—20.01)

У вас збiгатимуться бажання 
дiяти та можливiсть здiйснити 
заплановане. Особливо добре 
ви проявите себе там, де зна-

добиться ваша особиста участь. 
Водолій (21.01—19.02)

Якщо ви комусь щось 
обiцяєте, не забувайте, що 
«слово — не горобець, випус-
тиш — не зловиш». Спочатку 

зважте всi «за» i «проти». Займаючись 
чужими проблемами, не забувайте про 
сiмейнi обов’язки.
Риби (20.02—20.03)

Висока вiрогiднiсть кон флi-
ктних ситуацiй iз близькими. 
Сварка може затягнутися, тому 
вам треба вчасно зупинитися. 

Інодi свої принципи краще залишити при 
собi. Вам зараз краще не позичати грошi.

Гороскоп
День сміху

Астропрогноз 
на 8–14 квітня

Смійтесь на здоров’я,  
смійтесь досхочу! 

Смішне квітневе свято криворізька молодь відзна-
чила «Кривориною на Карламарксівській». Дійство 
на АРТ-майдані розгорнулось за ініціативи міської 
організації «Молоді регіони» та за підтримки моло-
діжного виконкому, Криворізької міської організації 
Партії регіонів і Благодійного фонду «Відроджен-
ня». Цього року публіку розважали місцеві зірочки 
– переможці різноманітних вокальних конкурсів і 
фестивалів, кращі гумористи міста – команди КВК.

 Голова молодіжної організації регіоналів Світлана Хвато-
ва по обіцяла присутнім цікаві гумористичні сюрпризи, зма-
гання і подарунки. На честь свята сміху організатори підго-
тували «Різдвяні зустрічі без Алли Пугачової», мультфільм 
для дорослих «Піф-паф, ой-ой-ой!», передачу «Сам собі ре-
жисер», у форматі якої обирали найсмішнішу фотографію. 
Для дотепників підготували «Караоке на АРТ-майдані» і 
«Реальний фотоквест». Увечері на проспекті почався парад 
наречених «Любов з першого разу». Цікавим інгредієнтом 
святкової програми стала телепередача «Перчинка». 

Юні обдарування демонстрували і співочі, і хореографічні 
таланти, даруючи глядачам позитивний весняний настрій. 
Життєствердною, потужною хвилею молодіжної енергетики 
вибухнув флешмоб «Super Mega Harlem Shake». Студентські 

колективи криворізь-
ких вишів запалювали в 
«Танцях наосліп». Гляда-
чі «Криворини» побачи-
ли уривки з популярних 
телевізійних шоу «Голос 
країни» і «Україна має 
талант».

Тетяна ДРЄЄВА. 
Фото Олександра 

ПОРТНЯГІНА

– Наша гумо-
рина вже втретє 
збирає таланти 
Криворіжжя та 
запрошує гос-
тей із інших міст 
України, – комен-
тує депутат Цен-
трально-Міської 
районної ради 

від Партії регіонів Вадим Облог. – 
Ми її придумали на зборах молодих 
регіоналів, ідею охоче підтримали 
міська організація Партії регіонів  
і БФ «Відродження», які всіляко до-
помагають нам в організації свята.  
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