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Закінчення на 9 стор.  

Пряма лінія «ЧГ»:
Місяць благоустрою 
Наступного четверга, 18 квітня, 
на прямому зв'язку з читачами перебуватиме
начальник управління 
благоустрою та житлової політики 
виконкому міськради  
Олександр Володимирович Катриченко. 

Мова, передовсім, йтиме про благоустрій, адже традиційно 
квітень у Кривому Розі присвячений впорядкувальним роботам 
після минулої зими.

Отже, телефонуйте наступного четверга, 18 квітня, 
з 13.00 до 14.00 за редакційним телефоном 92-77-90 
і отримуйте фахові консультації спеціаліста. 

Криворізька міська комунальна газета виходить з 7 грудня 1924 року
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А Увага!  Вода!
З метою проведення невідкладних робіт в водогінному господарстві ДПП 

«Кривбаспромводопостачання» повідомляє, що з 24.00 16 квітня 2013 р.  
до 24.00 17 квітня 2013 р. буде повністю припинена  подача питної води в 
Центрально-Міському та Дзержинському районах, в с. Мирівське, с. Аван-
гард, с. Мар'янівка, с. Лозуватка, с. Верабове, с. Веселе, Кіровська, Гейків-
ська, Христофорівська,  Валівська,  Глеюватська селищні ради.

Шановні споживачі, просимо вибачити за ті незручності, які будуть супро-
воджувати вас протягом 24 годин відсутності питної води.Від серця до серця

На Благовіщення Пресвятої Богородиці, 7 квітня 2013 р., в рамках міської акції «Від 
серця до серця» відбувся благодійний аукціон. Він проводиться в нашому місті другий рік 
поспіль і має за мету збір коштів на лікування онкохворих дітей та дітей, хворих на це-
ребральний параліч. Перед початком аукціону всі його учасники переглянули відеофільм 
про те, як зібрані минулого року гроші допомогли конкретним дітям, що лікуються нині в 
онкогематологічному відділенні 8-ї міськлікарні. Гадаю, після побаченого і почутого жод-
не серце не лишилося байдужим.

– Хочу щиро подякувати всім, хто відгукнувся 
на акцію «Від серця до серця», у різний спосіб до-
лучився до неї, зокрема, працівників промислових 
підприємств, організацій і установ, – сказав, від-
криваючи благодійний аукціон, міський голова 
Юрій Вілкул. – Чужого горя не буває, а в нашому міс-
ті немає і чужих дітей. Хотілося б, аби подібні акції 
заохочували криворожанок народжувати більше ді-
тей, щоб мами знали при цьому: якщо їхня дитина 
потребуватиме допомоги, міська влада, громада не 
залишить їх сам на сам зі своєю проблемою, а не-
одмінно прийде на допомогу. Мене особливо радує, 

що до цієї благородної, благодійної акції активно 
долучилася робітнича, студентська молодь, школя-
рі та їхні батьки. Тішуся, що, сповнені небайдужості 
і співчуття, їхні молоді серця відкриті для добра і 
милосердя. У кожному, хто взяв участь в акції, про-
будилося бажання прийти на допомогу тим, кому 
сьогодні важко, хто потребує моральної і фінан-
сової підтримки, аби подолати хворобу. Кошти від 
сьогоднішнього благодійного аукціону будуть пе-
редані в дитячі онкогематологічне та неврологічне 
відділення 8-ї міськлікарні, де лікується близько 
100 маленьких криворіжців. 

Акція, що дарує надію

Три веселі 
букви… КВН! 25Стихійна 

торгівля: 
загроза 
здоров'ю. 
Фоторепортаж   10
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Сигнали про те, що справи на найбільшому в 
Україні гірничо-металургійному комбінаті – ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» – йдуть не кращим 
чином, лунають з минулого року. Профспілка під-
приємства проводить акції протесту, звинувачу-
ючи адміністрацію в невиконанні інвестиційних 
зобов’язань, що були взяті при підписанні угоди 
про купівлю-продаж. У свою чергу адміністрація 
виправдовується збитками через перенасичення 
світового ринку металу та подає в суд на пер-
винну організацію профкому, яка начебто розпо-
всюджує недостовірну інформацію, що шкодить 
діловій репутації компанії.

Розібратись, що ж все-таки 
відбувається на підприємстві, 
несподівано виявилось достат-
ньо складним завданням. Перш 
за все через небачену закритість 
нинішнього керівництва ком-
бінату. Адміністрація, здається, 
визнає тільки один засіб масової 
інформації – корпоративне ви-
дання «Металург», а головним 
методом співпраці зі ЗМІ – опри-
люднення 3-4 прес-релізів на 
місяць. Чим ще можна пояснити 
той факт, що на зустріч генераль-
ного директора Артема Полякова 
з трудовим колективом, яка від-
булась у лютому в міському Па-
лаці молоді та студентів, пред-
ставника «Червоного гірника» 
банально не допустили? Біль-
ше того, кореспондент газети 
«ВМЄСТЄ ПРОФІНФО» був зму-
шений проходити через варту 
не за журналістським посвідчен-
ням, а видаючи себе за звичай-
ного робітника. Це так прийнято 
в Європі? Такі нам пропонуються 
стандарти свободи слова?

На щастя, вхід на конферен-
цію трудового колективу ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг», що 
пройшла в Палаці культури ме-
талургів 4 квітня, був вільний. 
Адже окрім представників адмі-
ністрації та первинної організа-
ції профспілки в ній взяли участь 
представники Міністерства соці-
альної політики України, комісії 
Верховної Ради з питань при-
ватизації, Федерації профспілок 
України, Дніпропетровської обл-
держадміністрації, Національної 
служби посередництва та прими-
рення. Міську владу представляв 
секретар міськради Сергій Маля-
ренко. На конференції були при-
сутні й ветерани підприємства 
– Герой України Михайло Костю-
ченко, Герой Соціалістичної Пра-
ці Анатолій Сторожук, Володимир 
Шеремет, Марк Рудий, Леонід 
Крускаль та Володимир Макарен-
ко. Також запрошення прийняли 
генеральний директор Федерації 
металургів України Сергій Прита-
манов та екс-голова Фонду держ-
майна України Валентина Семе-
нюк-Самсоненко.

Соціальні блага збережено
Серед головних питань, вине-

сених до порядку денного, був 
звіт про виконання колективно-
го договору за 2012 рік.

Директор департаменту з 
персоналу підприємства Ірина 
Єфімчук почала свою доповідь 
з інформації про довгострокову 
кризу, в якій сьогодні перебуває 
металургія в усьому світі. Однак 
(тут Ірина Петрівна перейшла 
на бравурний тон), усі соціаль-
ні пільги і гарантії на комбінаті 

збережені. Більше того, серед-
ньомісячна зарплата на комбіна-
ті в минулому році склала 5 290 
гривень, у той час як на інших 
підприємствах галузі вона не пе-
ревищує 3 870 гривень. Причому 
більше 5 000 гривень отримують 
13 000 працівників (на прохання 
голови профкому Юрія Бобчен-
ка підняти руки тих делегатів, 
хто отримує на місяць більш ніж 
5  000 гривень, в залі здійнялись 
аж дві руки).

«Такою, що не має аналогів 
в Україні» назвала Ірина Єфім-
чук програму добровільного 
звільнення співробітників з під-
приємства. За минулий рік за 
цією програмою звільнилося 
926 працівників, які отримали 
в середньому по 46 000 гривень 
компенсації. Ті члени трудово-
го колективу, що залишилися, 
отримують всі мислимі і немис-
лимі соціальні блага – відпочи-
нок на морях, добровільне ме-
дичне страхування, безкоштовне 
навчання, навіть вугілля для 
опалення будинків, в яких не-
має газопостачання. Отже, всі 
працівники повинні пишатися 
наданою честю працювати на 
такому соціально орієнтованому 
підприємстві.

Де середня зарплатня  
в 10 000 гривень?

Не зміг погодитись з Іриною 
Єфімчук заступник голови проф-
кому, голова комісії з соціально-
економічної та інформаційної 
роботи Володимир Третьяков. Він 
зауважив, що адміністрацією досі 
не підписано кошторис соціаль-
них видатків на 2013 рік. Замість 
запланованих профкомом 233 
мільйонів гривень (приблизно 
на 33 тисячі працівників), адмі-
ністрація готова виділити всього 
114 мільйонів (для порівняння, 
в 2007 році при штатній чисель-
ності працівників в 47 тисяч осіб 
соціальні витрати складали 148 
мільйонів гривень, далі витрати 
тільки збільшувались).

Не все так добре і з розміром 
зарплат криворізьких металургів 
і гірників. За словами Третьякова, 
електроремонтник 4-го розряду 
гірничого департаменту отримує 
на місяць 2 800 гривень, а слюсар-
ремонтник основного виробни-
цтва – 3 500-4 000 гривень.

«Коли комбінат був у держав-
ній власності, щорічно заробіт-
на плата зростала на 25-30 від-
сотків, – говорить Володимир 
Третьяков. – Сьогодні ж розмір 
мінімальної зарплати перегля-
дається лише після підвищення 
соціальних стандартів з ініціа-
тиви держави. Більше того, без 
узгодження з трудовим колек-

тивом та профспілкою, уповно-
важеною представляти його 
інтереси, на 4 роки було пере-
несено термін виконання одно-
го з найважливіших соціальних 
інвестзобов’язань, в якому йдеть-
ся про досягнення на підприєм-
стві рівня середньої зарплати не 
менше, ніж розмір мінімально-
го Галузевого стандарту оплати 
праці. Якби це зобов’язання ви-
конувалося, мінімальна зарплата 
на підприємстві складала б 2 457 
гривень, а середня перевищила б 
10 569 гривень».

Мінус 20 000 робочих
Ще одна проблема, яку за-

чепив Володимир Третьяков, 
пов’язана з політикою власника, 
спрямованою на стале зменшен-
ня чисельності працівників на 
підприємстві. Якщо в 2006 році 
на комбінаті працювало понад 
54 тисяч співробітників, то в 
2012 році їх залишилося всього 

32,5 тисячі чоловік. Тобто місто 
Кривий Ріг втратило більше 20 
тисяч працівників, а це питання 
працевлаштування людей, спла-
ти податків та внесків, добро-
буту родин тощо. В значній мірі 
це стало наслідком постійних ре-
організацій структурних підроз-
ділів, що супроводжуються так 
званою «оптимізацією» чисель-
ності персоналу. Так, протягом 
2009-2012 років на підприємстві 
було видано 81 наказ і одне роз-
порядження, в яких йшла мова 

про реорганізацію або ліквіда-
цію структурних підрозділів з 
вивільненням працівників. І 
жоден з цих наказів не було по-
годжено з профкомом, що прямо 
суперечить чинному колектив-
ному договору. З останніх роз-
поряджень, що викликали бурю 
обурення делегатів конференції, 
було названо передачу послуг з 
громадського харчування трудя-
щих ТОВ «КорпусГрупп Контек», 
незважаючи на те, що з 1934 року 
на комбінаті працювало власне 
управління громадського харчу-
вання. Працівникам управління 
запропоновано перейти на робо-
ту до приватної фірми із збере-
женням зарплат всього на один 
рік, отримавши разову премію в 
розмірі від 3 до 10 тисяч гривень.

Скорочення працівників тяг-
не за собою ще більш незворотні 
наслідки – під наявну чисель-
ність підганяється штатний роз-
клад. Тобто, якщо раніше одну 

операцію були повинні викону-
вати чотири особи, а працювали 
двоє та отримували премію, то 
тепер діючий стан речей легіти-
мізується, й робітники вже не бу-
дуть отримувати винагороду за 
збільшені об’єми праці.

Працівники самі винні
Про умови роботи трудящих 

делегатам конференції розповів 
голова адміністрації з охорони 
праці та екології Георгій Земцев. 
Він пожурився, що не все запла-

новане вдалось виконати, проте 
заходи будуть перенесені на по-
точний рік.

Георгій Володимирович до-
повів про витрати, які несе під-
приємство заради забезпечен-
ня гідних умов праці. Однієї 
бутильованої води було придбано 
майже на 18 мільйонів гривень. 
50 мільйонів пішло на спецодяг, 
ще 2 мільйони гривень – на банне 
мило та засоби дезінфекції.

З негативних моментів на-
звано зростання випадків проф-
захворювань та травматизму. 53 
жінки вдалось вивільнити з пра-
ці в важких умовах.

За словами Земцева, багато в 
чому провина лежить на самих 
працівниках. Протягом мину-
лого року було виявлено 8  000 
порушень з їх боку правил без-
пеки, 241 особа була затримана 
в нетверезому стані. Все це по-
тенційно могло привести до не-
щасних випадків з тяжкими на-
слідками.

Робота роками  
без вихідних

Заступник голови профспілки, 
голова комісії з охорони праці 
та пожежної безпеки Наталія 
Бутенко визнала, що адміністра-
ція вкладає чималі кошти, проте 
вважати виконані заходи задо-
вільними немає підстав. Склада-
ється враження, що керівництво 
підприємства байдуже до умов 
праці персоналу.

Наприклад, заради безпечно-
го навантаження шлаку в кон-
вертерному цеху за 4,5 мільйона 
гривень було придбано сучасний 
дизельний екскаватор. Його за-
лучення до роботи поліпшило б 
умови праці 55 робітників, про-
те екскаватор так і не введено до 
експлуатації.

За словами Бутенко, праців-
ники змушені працювати без ви-
хідних, аби отримати достатньо 
коштів для утримання родин. Є 
випадки, коли машиністи додат-
ково працюють по 400 годин у 
рік, хоча законодавчо дозволено 

Коментар експерта

Володимир Шеремет: 

«Душею і тілом я завжди  
з «Криворіжсталлю»
Ми попросили прокоментувати події,  
що відбулися на конференції трудового  
колективу ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», ветерана комбінату, заслуженого 
металурга України, який пройшов  
трудовий шлях від рядового працівника 
гарячого цеху до топ-менеджера  
підприємства, Володимира Олександро-
вича Шеремета.

«Душею і тілом я завжди разом з «Криворіжстал-
лю» та колегами, – сказав Володимир Шеремет. – І я 
декілька разів поривався виступити на трибуні, осо-
бливо тоді, коли «захисник власника підприємства» 
почав розповідати про співвідношення між виплавле-
ними тоннами сталі та кількістю персоналу. Це більш 
ніж некомпетентно.

Ще декілька років тому наш комбінат був най-
кращим у групі підприємств «Міттал Стіл» за ба-
гатьма показниками. Більше того, впевнений, ще в 
2008 році власник комбінату за рахунок його при-
бутку повністю відшкодував собі кошти, що були 
витрачені на придбання «Криворіжсталі». Сьогодні 

ми не почули жодної професійної відповіді. Жоден 
з керівників не є фахівцем у гірничо-металургій-
ній справі. Це наймані менеджери, яким все одно, 
яким підприємством та в якій галузі управляти. 
Сьогодні вони роблять маржу на залізорудній си-
ровині».

Андрій МІХЕЙЧЕНКО

Криворізькі металурги та      гірники показали характер
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Інтерв’ю

Валентина Семенюк-Самсоненко: 

«Я обіцяла Мітталу, що заберу в нього завод»
Перед початком конференції трудового колективу ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» екс-голова Фонду державного майна України, представник 
громадського руху «Український вибір» Валентина Семенюк-Самсоненко 
погодилась дати «Червоному гірнику» інтерв’ю.

– Валентино Петрівно, що привело вас 
знову до нашого міста?

– Перш за все, сумні події, що відбуваються 
зараз на найбільшому гірничо-металургійному 
підприємстві України. Адміністрація скорочує 
робочі місця, людей незаконно звільняють. До 
мене особисто звернувся голова профспілки 
комбінату та запросив взяти участь у конфе-
ренції трудового колективу, адже я є членом 
профспілки й мені небайдужа доля перлини 
української металургії. Ви пам’ятаєте, як від-
бувалась повторна приватизація «Криворіж-
сталі», проти якої я завжди виступала? Коли ми 
повернули комбінат державі, до мене прийшов 
Віктор Пінчук і попросив: робіть що завгодно, 
але не віддавайте комбінат Лакшмі Мітталу. Я 
його спитала: «Звідки ти знаєш, хто буде влас-
ником?» Тож усе було вирішено заздалегідь, 
сама процедура конкурсу з телетрансляцією та 
особистою участю Ющенка і Тимошенко була 
театрально розіграним фарсом.

Новий власник отримав підприємство з 

майже 56-тисячним колективом, що мало рен-
табельність на рівні 147%. Хто ж виграв від цієї 
повторної приватизації? Люди? На комбінаті 
залишилось трохи більше 30 тисяч працівників, 
які отримують, порівняно з європейськими ко-
легами по корпорації, низьку зарплатню. Більше 
того, на комбінат завезли детектори брехні, за 
допомогою яких робітників змушують проходи-
ти принизливі процедури. Вітчизняна промис-
ловість? Сьогодні гірничо-металургійний гігант 
експортує, зокрема до Угорщини, залізну руду, 
а не готову продукцію. Держава? Зменшення 
працівників веде до скорочення виплат до дер-
жавних фондів, а відсутність начебто прибутків 
– до зниження виплат до бюджету. Виграв лише 
власник підприємства. У 2009 році, після мого 
звільнення з посади голови Фонду держмайна, 
умови угоди купівлі-продажу комбінату було 
переписано на користь не держави, а власника. 
Статки Лакшмі Міттала з 10 мільярдів фунтів 
стерлінгів зросли до 33 мільярдів у 2010 році.

– Який вихід ви пропонуєте?

– У Лакшмі Міттала по всьому світу 68 під-
приємств. Це транснаціональна корпорація. 
Вона розуміє лише один закон – закон при-
бутку. Якщо дати волю, то в нас буде, як на під-
приємствах Міттала в Таїланді чи Казахстані, 
– рабовласницьке виробництво. Заради при-
бутку вони не виконують навіть ті інвестицій-
ні зобов’язання, які самі під себе переписали. 
Наприклад, адміністрація без погодження з 
профспілкою, органами місцевого самовря-
дування переводить цехи та інші структурні 
підрозділи на аутсорсинг. Фактично, людей 
викидають з підприємства на вулицю. Моя 
позиція – всі подібні рішення треба узгоджу-
вати як з профспілками, так і з депутатами 
місцевих рад, органами влади, адже комбінат 
не є удільним князівством, це – містоутворю-
юче підприємство. Тому, коли я зустрічалась з 
Лакшмі Мітталом, йому пообіцяла: якщо він 
не буде виконувати взяті на себе зобов’язання, 
завод я в нього заберу, причому зроблю це 
за допомогою людей. Якщо раніше по судах 
я бігала одна, то тепер за мною стоять цілі 
об’єднання громадян. Це не тільки працівники 
комбінату, з нами – більше 200 громадських 
організацій та громадський рух «Український 
вибір», який має у своєму активі чимало ком-

петентних і досвідчених юристів та експертів.
– Але хіба реально повернути комбінат 

державі? Ви ж самі кажете про могутність 
транснаціональної корпорації…

– Мені довелося зустрічатись із Маргарет 
Тетчер, яка свого часу націоналізувала англій-
ську залізницю. Я спитала, як їй це вдалося. 
Маргарет розповіла, що після приватизації но-
вий власник залізниці підняв тарифи на проїзд, 
а рухомий склад та господарство підприємства 
прийшли в занепад. Тому було прийнято рішен-
ня повернути підприємство до державної влас-
ності. Отже, потрібна воля для такого вчинку. 
Впевнена, що нам вдасться одержати перемогу, 
повернути комбінат державі та змусити Міттала 
відшкодувати Україні принесені збитки. Адже 
інтереси держави та громадського суспільства, 
які відстоює «Український вибір», сильніші за 
будь-яку корпорацію.

Ігор ЄМЕЛЬЯНОВ.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Криворізькі металурги та      гірники показали характер

не більше 120 годин. Один «ре-
кордсмен» вийшов на рівень 710 
(!) додаткових годин праці на рік. 
Це праця без вихідних, без від-
починку, яка підриває здоров’я 
людей.

Негативні тенденції спосте-
рігаються і в забезпеченні куль-
турно-масового життя працівни-
ків. Як доповів заступник голови 
профспілки з молодіжної політи-
ки, культурно-масової та спор-
тивної роботи Олег Немченко, 
адміністрація вирішила взяти на 
себе низку традиційних функцій 
профспілкового комітету, зокре-
ма, розподіл путівок та подарун-
ків. Після проведення тендеру на 
закупівлю новорічних дарунків, 
підприємство витратило на 300 
тисяч гривень більше, порівня-
но з тим, якби комплекти у того 
ж постачальника закуповувала 
профспілка.

Залишиться тільки  
12 600 «щасливчиків»

Резюмувала виконання ко-
лективного договору за 2012 рік 
заступник голови профспілки 
з правових та економічних пи-
тань Наталія Маринюк. Вона 
повідомила, що протягом року 
адміністрація підприємства 
грубо порушувала пункти 4.1 та 
9.6 діючого колективного дого-
вору. Так, згідно з пунктом 4.1 
колективного договору власник 
зобов’язується не допускати не-
обґрунтованого скорочення ро-
бочих місць і приймати рішення, 
наслідком яких може бути звіль-
нення працівників, тільки після 
попереднього узгодження з ви-

борними органами первинних 
профспілкових організацій під-
приємства. Пунктом 9.6 передба-
чено, що рішення про ліквідацію, 
перепрофілювання, реорганіза-
цію структурних підрозділів під-
приємства приймається після 
погодження з профспілковим 
комітетом. Жодних погоджень з 
профспілкою, як не важко здо-
гадатися, не було. Більше того, 
в лютому поточного року адмі-
ністрація ПАТ «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» звернулась до Гос-
подарського суду Дніпропетров-
ської області з вимогою визнати 
вищевказані пункти договору не 
дійсними. Суд відхилив подану 
позовну заяву, але крапку в спра-
ві остаточно не поставлено.

Навела пані Маринюк й іншу 
цікаву інформацію. Так, в грудні 
минулого року на замовлення 
адміністрації бостонська консал-
тингова група розробила проект 
трансформації організаційної 
структури підприємства, за яким 
до 2017 року на комбінаті по-
винно залишитись лише 12  600 
працівників, з яких 10 900 – без-
посередньо зайняті в виробни-
цтві, решта – декретники.

Делегати конференції під-
тримали пропозицію Наталії 
Маринюк та затвердили текст 
Відкритого листа до керівництва 
держави, Фонду держмайна, про-
куратури, обласної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, 
власника та генерального дирек-
тора, в якому висловили рішучий 
протест проти політики, що про-
водиться зараз на підприємстві.

«Нам набридло це терпіти! 

Не для того наші діди і батьки 
будували і розвивали «Криво-
ріжсталь», щоб хтось, заробля-
ючи мільярди, перетворив його 
з найбільшого світового комбі-
нату в жалюгідний структурний 
підрозділ міжнародної компа-
нії», – говориться в листі.

Робітники відчули  
власну силу

Далі почалось обговорення 
виконання колективного дого-
вору рядовими працівниками. 
З трибуни лунали палкі виступи 
робітників, які отримали мож-
ливість поділитись наболілим. 
Майстер шламового цеху Сергій 
Кравченко повідомив, що його 
цех, згідно з наказом №343, стає 
придатком цеху водопостачання. 
Слюсар-ремонтник Володимир 
Близнюк розповів про численні 
незручності, з якими стикають-
ся робітники: це й відсутність 
зовнішнього освітлення, і жалю-
гідний стан душових, і невідпо-
відність питної води належним 
стандартам. Крім того, замість 
залучення наявних власних пра-
цівників, адміністрація запро-
шує проводити ремонти сторон-
ні приватні фірми, працівники 
яких не мають підготовки та не 
розуміються на специфічному 
металургійному обладнанні.

«Топ-менеджери адміністра-
ції живуть у власному вимірі, 
– заявив Володимир Близнюк. 
– Вони навіть придумали акцію 
– «Година з директором», тобто 
сидіти в кабінеті з керівником, 
пити чай, заїдаючи печивом. А 
з’їсти тормозок з працівниками 

їм слабо? Слабо Ірині Єфімчук 
прийняти душ з робітницями 
в жіночій лазні, самостійно пе-
ревірити наші побутові умови? 
Треба покінчити з практикою 
скорочення персоналу. Тому я 
прямо зараз пропоную вимагати 
розірвання трудового договору з 
директором департаменту з пер-
соналу Іриною Єфімчук».

Вимога слюсаря-ремонтника 
була підтримана одноголосно.

Розрядити обстановку був по-
кликаний виступ генерального 
директора Федерації металургів 
України Сергія Притаманова.

«Мене запрошено вести соці-
альний діалог від імені працедав-
ця, – сказав С. Притаманов. – Отже, 
я приїхав захищати власника 
цього підприємства. Скорочення 
персоналу на підприємствах гір-
ничо-металургійного комплексу 
– загальнодержавна тенденція й 
об’єктивний процес. Якщо в 2005 
році в ГМК працювало 265  572 
особи, то в 2012 році лише 166 244 
робітники. Всі комбінати скоро-
чують штат працівників, намага-
ються збільшити співвідношення 
виплавлених тонн сталі до однієї 
особи. Раніше на вашому підпри-
ємстві на одного працівника при-
ходилось 490 тонн сталі, а зараз – 
лише 205 тонн. Тобто стали гірше 
працювати».

Останнє резюме обурило де-
легатів конференції, тож Прита-
манову довелось перервати свій 
виступ під гнівні вигуки та свист 
трудящих. Заспокоювати своїх 
підлеглих взявся генеральний ди-
ректор ПАТ «АрселорМіттал Кри-
вий Ріг» Артем Поляков. Це було 
стратегічною помилкою, адже 
гірники та металурги відчули 
свою силу та дали волю емоціям.

Артем Поляков сказав, що го-
ловним своїм завданням, як ге-
нерального директора, він вважає 
зменшення втрат, які несе під-
приємство, адже в минулому році 
збитки склали майже 3 мільярди 
гривень. У зв’язку з цим адміні-
страція змушена вдаватись до 
непопулярних заходів. Зокрема, в 
цьому році буде ліквідовано май-

же півтори тисячі посад, а тим, 
що потрапили під скорочення, 
буде запропонована інша робота. 
Після цієї заяви делегати почали 
вголос висловлювати обурення й 
свистіти, тому Поляков був виму-
шений перервати доповідь.

Відібрати  
та націоналізувати

Голова профкому Юрій Боб-
ченко вирішив не виступати на 
конференції, відзначивши, що 
він повністю солідарний з ро-
бітниками підприємства. Екс-
голова Фонду державного майна 
Валентина Семенюк-Самсоненко 
закликала робітників підпри-
ємства проявити характер і йти 
до кінця у відстоюванні своїх 
інтересів, продемонструвавши 
рішучість і масовість на першо-
травневій демонстрації. Якщо ж 
власник і далі не буде виконува-
ти інвестзобов’язання, взяті ним 
при купівлі комбінату, договір 
купівлі-продажу необхідно буде 
розірвати, підприємство – наці-
оналізувати, а на інвестора чека-
тиме відшкодування збитків, які 
понесла держава Україна. Ідея на-
ціоналізації промислового гіган-
та була зустрінута робітниками 
«на ура» і Семенюк-Самсоненко 
зірвала шквал оплесків.

У підсумку на конференції 
було прийнято цілу низку рі-
шень. Від адміністрації підпри-
ємства делегати зажадали ска-
сувати накази про скорочення 
робочих місць і реорганізацію 
структурних підрозділів, зали-
шити управління громадського 
харчування в складі комбіна-
ту, поліпшити умови праці ро-
бітників, повністю виконувати 
умови колективного договору, 
підвищити зарплату на 18%, не 
допустити продажу об’єктів со-
ціально-культурного значення. А 
ще адміністрація повинна на ви-
могу профспілки розірвати тру-
довий договір з Іриною Єфімчук. 
Тільки чи буде Артем Поляков 
виконувати це рішення...

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Комп’ютерна  
освіта відкриває 
учням світ!

Практична реалізація основ 
комп’ютерної освіти учнів Криворізької 
загальноосвітньої школи №72 базуєть-
ся на роботі в щоденному режимі 63 
комп’ютерів, підключенні всіх класних 
кімнат до єдиної локальної Інтернет-
мережі, створенні двох вільних вай-фай 
зон для учнів, активному проведенні 
спільних онлайн уроків з Дніпродзер-
жинськом – з історії, правознавства, гео-
графії. Також застосуванні комп’ютерної 
підтримки під час проведення уроків з 
базових навчальних предметів, шкіль-
них олімпіад, онлайн-конкурсів, презен-
таційних виступів.

– Актуальними сьогодні є предмет 
«Сходинки до інформатики» з 1-го кла-
су, варіативне допрофільне введення 
курсу «Інформатика» у школу ІІ ступеня, 
гуртка «Юний Юзер», де діти самостій-
но створюють тести, електронні атласи, 
презентації, – додає директор школи 
Вікторія Ничипорук. – Наочне подання 
інформації має велике значення під час 
усіх етапів уроку.
«Кафедра»  
та «Факультет» – 
знову народні

У міському комунальному закладі 
«Палац культури імені Артема» днями 
відбулися приємні події у творчому житті 
двох колективів. Так, звання «народний» 
підтвердили вокальний ансамбль «Ка-
федра» (керівник Юрій Зоря) і ще один 
вокальний ансамбль – «Факультет», який 
очолює Оксана Єфимчук. Члени обласної 
комісії високо оцінили творчі колективи 
за високий рівень виконавської майстер-
ності, вдалий підбір репертуару та збере-
ження кращих музичних традицій.

Треба сказати, що вокальний ан-
самбль «Кафедра», створений у 1971 
році і давно відомий у нашому місті 
та за його межами, має свою армію 
прихильників та завжди радує своїми 
справжніми, «незатертими» піснями. А 
от «Факультет» – порівняно молодий, 
народився у 2005 році. 

Саксаганський район

Підготував
Микола 
КРАМАРЕНКО

Новини

Подробиці

Программа капитальных ремонтов

Новая жизнь железнодорожного силача
На Южном горно-обогатительном комбинате планомерно реализуется 
программа капитальных ремонтов транспортного оборудования. На днях 
после основательного ремонта введен в эксплуатацию тяговый агрегат 
ПЭ2У. Его задача – вывоз горной массы из карьера предприятия.

Карьер Южного ГОКа непременно восхи-
щает масштабами, красотой и правильностью 
формы. Но есть в нем и другая уникальность. 
Здесь, в отличие от родственных предприятий 
региона, для вывоза руды и пустой породы ос-
новным служит железнодорожный транспорт. 
От его стабильной и безаварийной работы 
зависит успешное выполнение производствен-
ных показателей всего предприятия.

На днях в управлении железнодорожного 
транспорта, как говорят югоковцы, состоялось 
знаковое событие, причем в рамках всего ком-
бината. После трех месяцев капитального ре-
монта в строй вернулся тяговый агрегат ПЭ2У.

Капитальный ремонт осуществлялся на 
Львовском локомотиворемонтном заводе, а 
сумма инвестиций составила более 14 миллио-
нов гривен. Как рассказали специалисты, в ходе 
ремонта в электровозе была проведена полная 
замена кабельно-проводниковой продукции. В 
результате этого обновлены все мощностные 

характеристики машины, а также существенно 
возросла безопасность в процессе ее дальней-
шей эксплуатации.

– В тяговом агрегате проведен капитальный 
ремонт всего механического и электрического 
оборудования, так что ресурс этого локомотива 
после такого серьезного обновления будет со-
ставлять минимум 6 лет, – отметил начальник 
цеха подвижного состава УЖДТ ОАО «ЮГОК» 
Олег Дребот.

Были улучшены условия труда для маши-
нистов локомотива и их помощников. На этом 
электровозе работает одна из лучших локомо-
тивных бригад ЮГОКа в составе 8 человек.

– Рабочая смена у нас 12-часовая, поэтому 
для людей важно, чтобы условия труда были 
комфортными, – говорит старший машинист 
Александр Матвиенко. – В текущем году наш 
тяговый агрегат стал первым, где в кабине ма-
шиниста установлен кондиционер. Летом будет 
уже не так жарко, да и воду будем охлаждать, 

ведь в кабине теперь установлен холодильник, 
а обеды будем греть в микроволновой печи.

Кроме того, вместо обычных огнетушителей, 
тяговый агрегат был оснащен системой пожар-
ной сигнализации и аэрозольного пожаротуше-
ния. За счет специальных датчиков пожаробез-
опасности идет автоматическое обнаружение 
тепловых и дымовых признаков пожара. Факты 
и места возникновения возгорания отображают-
ся на специальной панели в кабине машиниста. 
При его реагировании срабатывает полуавтома-
тическое тушение места возгорания. Такие ситу-
ации случаются довольно редко, говорят желез-
нодорожники, но обезопасить себя необходимо.

– В капитальный ремонт этого тягового аг-
регата было вложено немало сил, времени и 
средств. Это один из шагов, которые делают 
акционеры, правление и трудовой коллектив 
комбината для выполнения производственной 
программы 2013 года, – сказал во время тор-
жественного ввода в эксплуатацию тягового 
агрегата председатель правления ОАО «ЮГОК» 
Константин Федин. – Как социально направ-
ленное предприятие, Южный ГОК создает для 
своих трудящихся комфортные и безопасные 
условия труда. Благодаря вкладываемым в 
комбинат инвестициям, есть уверенность в том, 
что мы будем идти этим путем и в будущем, 
выполняя все намеченные производственные 
планы и показатели, повышая эффективность 
работы.

Тяговый агрегат был запущен в работу со-
гласно всем производственным традициям: 
разбившаяся о борт бутылка шампанского дала 
старт новым производственным достижениям. 
А они непременно будут, уверены комбина-
товцы, ведь в хороших условиях и трудиться – 
одно удовольствие.

Юлия ПРИХОДЬКО.
Фото Елены ШАНЮК

Обласні новини

Олександр ВІЛКУЛ: 

35 тисяч членів обласної організації  
Партії регіонів з 109 тисяч – молоді люди
6 квітня в Дніпропетровську відбулась VI звітно-
виборна конференція обласної організації 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Молоді регіони». 

У ній взяли участь Віце-прем’єр-
міністр України, голова Дніпропе-
тровської обласної організації Партії 
регіонів Олександр Вілкул; голова Дні-
пропетровської облдержадміністрації, 
перший заступник голови ДОО ПР 
Дмитро Колєсніков; заступник голови 
ДОО ПР Євген Жадан, а також пред-
ставники регіональної влади, Партії 
регіонів, студентських рад вишів, мо-
лодіжних громадських організацій і 
делегати від міських та районних осе-
редків організації «Молоді регіони».

На конференції було обрано но-
вого голову Дніпропетровської об-
ласної організації «Молоді регіони» 
Павла Краснобріжого, який раніше 
виконував обов’язки першого за-
ступника голови цієї організації. 

«Молоді регіони» – найпотужніше 

молодіжне об’єднання, в якому зі-
брані найбільш прогресивні пред-
ставники української молоді, – ска-
зав Олександр Вілкул. – «Молоді 
регіони» – це кадровий резерв і 
надійний партнер Партії регіонів 
в реалізації молодіжної політики. 
Сьогодні 35 тисяч членів Дніпропе-
тровської обласної організації Пар-
тії регіонів зі 109 тисяч – це молоді 
люди. Чверть депутатів усіх рівнів 
від Партії регіонів у Дніпропетров-
ській області – це молодь».

У спільних планах Дніпропетров-
ської обласної організації Партії ре-
гіонів і «Молодих регіонів» Дніпро-
петровської області є проведення 
конкурсу «Молодіжна ініціатива», 
спрямованого на відбір і реаліза-
цію кращих молодіжних проектів; 

організація фестивалів - «Студент-
ська республіка» та студентських 
короткометражних фільмів; робота 
Центру кар’єри «Молодих регіонів», 
створення Асоціації гуртожитків 
вузів для вирішення побутових про-
блем студентів.

«Україна під керівництвом нашо-
го Президента Віктора Федоровича 
Януковича рухається шляхом ре-
форм в економіці й соціальній сфері. 
Енергія молодих привносить нове 
бачення, нові формати та підходи у 
всіх галузях. Підтримка молодіжних 
ініціатив і проектів – це можливість 
виростити гідне покоління людей, 
готових думати, пропонувати і – що 
найважливіше – втілювати в життя 
задумане. «Молоді регіони» форму-
ють суспільно-політичних і соціаль-
них проектних менеджерів – і це ще 
один ваш важливий внесок у майбут-
нє регіону», – зазначив в своєму ви-
ступі губернатор Дніпропетровської 
області, перший заступник голови 
ДОО ПР Дмитро Колєсніков.

Він також повідомив, що молод-
дю активно поповнюються ряди 
держслужбовців: в органах держав-
ного управління на Дніпропетров-
щині зараз працює близько 50% 
молодих людей у віці до 35 років.

Благоустрій

Регіонали провели перший суботник
На Дніпропетровщині в рамках проекту обласної організації Партії регіонів 
«Ремонт дитячих ігрових майданчиків» пройшов перший обласний суботник. 

У ньому взяли участь Віце-прем’єр-міністр 
України, голова ДОО ПР Олександр Вілкул, губер-
натор Дніпропетровської області, перший заступ-
ник голови ДОО ПР Дмитро Колєсніков, народні 
депутати України від ПР, представники Партії 
регіонів – депутати місцевих рад усіх рівнів і ак-
тивісти, а також жителі області.

«З квітня по всій країні проходить щорічний 
всеукраїнський місячник «Спорт для всіх – спіль-
на турбота». У кожній області біля житлових бу-
динків та в місцях масового відпочинку людей 
будуть відновлені дитячі та спортивні майданчи-
ки. Дніпропетровська обласна організація Партії 
регіонів бере активну участь у заходах, щоб на-
передодні весняно-літнього сезону забезпечи-
ти комфортні умови для занять фізкультурою і 
спортом на свіжому повітрі дітей і дорослих. На 
Дніпропетровщині протягом місяця будуть від-
ремонтовані і приведені в порядок 1 тисяча 225 
дитячих та спортивних майданчиків. В тому числі, 
під час сьогоднішнього обласного суботника впо-
рядковано вже 500 таких майданчиків. У цьому 
заході взяли участь понад 15 тисяч жителів Дні-
пропетровщини. Я дякую всім своїм землякам, 
що беруть участь у спільній благородній справі», 

– сказав Олександр Вілкул.
У Кривому Розі депутати міської та районних 

рад від Партії регіонів разом з активістами також 
долучились до обласного суботника й вийшли 
наводити лад на ігрових та спортивних майдан-
чиках. На території скверу імені воїна-афганця 
сержанта Рзянкіна у Жовтневому районі в субот-
нику взяв участь народний депутат України, голо-
ва Криворізької міської організації Партії регіо-
нів Костянтин Павлов. Разом з однопартійцями та 
жителями міста він висадив дерева майбутньої 
березової алеї, що прикрасить територію навко-
ло великого дитячого ігрового містечка.

«Завдяки тому, що минулий 2012 рік був ого-
лошений нашим Президентом України Віктором 
Януковичем Роком спорту та здорового способу 
життя, Дніпропетровщина отримала потужний 
імпульс для розвитку спортивної інфраструк-
тури, – зазначив Костянтин Павлов. – В області 
з’явилося понад 350 нових спортивних об’єктів, 
серед них поважне місце займають і криворізькі. 
Це сучасна Льодова арена, нові футбольні міні-
поля зі штучним покриттям, комплекси сучасних 
спортмайданчиків. У Кривому Розі зараз – більше 
100 сучасних дитячих містечок та 94 спортивні 

майданчики. Всі ці об’єкти знаходяться під по-
стійною турботою нашої міської організації 
Партії регіонів. У поточному році ми будемо про-
довжувати активно встановлювати нові майдан-
чики. Я впевнений, що під час суботника й всеу-
країнського місячника «Спорт для всіх – спільна 
турбота» заплановані обсяги робіт будуть вико-
нані на всіх об’єктах».

Під час першого в цьому році обласного су-
ботника регіонали прибирали та ремонтували 
дитячі та спортивні майданчики в кожному з 
семи районів Кривого Рогу. 

Підготував Андрій МІХЕЙЧЕНКО
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Офіційно

Контроль  
за повноваженнями

У виконкомі районної в місті ради 
відбулася виїзна нарада щодо вико-
нання делегованих повноважень викон-
комами районних у місті рад з питань 
економіки, фінансів, розвитку підпри-
ємництва, дозвільно-погоджувальних 
процедур, захисту прав споживачів, яка 
проходила під головуванням заступника 
міського голови Олександра Світлич-
ного. На нараді розглядалися питання 
стосовно виконання райвиконкомом 
повноважень щодо торговельного та по-
бутового обслуговування, про наявний 
податковий борг до бюджету міста, про 
стан розрахунків за отримані житлово-
комунальні послуги та енергоносії, про 
надання адміністративних послуг, здій-
снення погоджувальних процедур за 
принципом «Єдиного вікна».

Виконана робота визнана задовільною.

Концепція –  
на обговоренні

На підприємствах, установах, органі-
заціях, загальноосвітніх, позашкільних, 
дошкільних навчальних закладах та з 
громадськістю району відбулися обгово-
рення проекту «Концепції реформуван-
ня місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади в Україні». 
Результатом цього стали пропозиції до 
проекту, які були надані до виконкому 
міської ради для узагальнення.

«Відродження»  
для засуджених

З метою організації громадського 
контролю за дотриманням прав і за-
конних інтересів засуджених та осіб, 
звільнених від відбування покарання, 
в районі працює спостережна комісія, 
до складу якої входять представники 
громадських організацій, виконкому ра-
йонної в місті ради, підприємств району. 
Протягом 2012 року за допомогою у ви-
рішенні різних питань до неї звернулось 
119 осіб, звільнених з місць позбавлення 
волі. Значний внесок у соціальну адапта-
цію та супровід осіб, умовно-достроково 
звільнених від відбування покарання, 
вкладають громадська організація «За 
відновлення особистості та перетворен-
ня суспільства «Відродження», а також 
релігійні організації району.

Довгинцівський район

Підготував
Едуард
БІЛИК

НовиниЄдиний внесок для всіх платників
Редакційні прямі лінії з представниками Пенсійного 
фонду завжди проходили більш ніж активно – не 
встигали класти слухавку, як лунав новий дзвінок. 
Натомість минулий прямий телефон з начальником 
управління ПФУ в Довгинцівському районі Ларисою 
Сітанською разюче відрізнявся від попередніх – ба-
жаючих проконсультуватись щодо порядку сплати 
єдиного внеску було відверто мало.

– Не дивуйтесь, – говорить 
Лариса Дмитрівна, – ми до цьо-
го вже давно звикли. Бо коли 
отримувати з Пенсійного фонду 
– то це одне, а ось коли до нього 
віддавати, як з єдиним внеском, 
то тут ситуація протилежна.

– Але ж це два боки тієї са-
мої медалі.

– Так, без одного не буває ін-
шого. Адже щоб щось роздати в 
якості пенсії чи інших виплат, 
потрібно його десь взяти у ви-
гляді цього ж таки єдиного вне-
ску.

– Чи розуміють це суб’єкти 
господарювання, інакше ка-
жучи – чи вчасно і в повному 
обсязі сплачують належне?

– Сплачують, але далеко не 
всі й не завжди вчасно. Тоді 
доводиться вживати до поруш-
ників передбачені законодав-
ством санкції та притягувати до 
фінансової і адміністративної 
відповідальності. Закон щодо 
цього доволі суворий, бо спря-
мований на благородну мету – 
підтвердження страхового ста-
жу працівника.

– Пробачте, не дуже зро-
зумів зв’язок між благород-
ством і суворістю законодав-
ства.

– Усе дуже просто. Якщо 
працедавець вчасно і сповна 
сплачує за своїх найманих пра-
цівників єдиний внесок, цим 
людям враховується страхо-
вий стаж, який безпосередньо 
впливає на подальший розмір 
пенсії. Якщо ж таких перера-
хувань немає, тоді стаж, звісна 
річ, не враховується і працівник 
внаслідок цього позбавляється 
частини подальших пенсійних 
виплат. Або й узагалі не напра-
цьовує собі на пенсію. Це осо-
бливо значуще нині, коли зако-
нодавчо змінений мінімально 
необхідний страховий стаж. На-
гадаю, що зараз для виходу на 
пенсію за віком жінці потрібно 
мати щонайменше 30 років 
страхового стажу, а чоловікам 
– 35, тобто на десять років біль-
ше, ніж це було ще донедавна. І 
тому дуже важливий кожен рік 
і кожен місяць набутого страхо-
вого стажу, який, підкреслю, об-
числюється тільки в разі повної 
та своєчасної оплати єдиного 
внеску.

Телефонний дзвінок.
– Доброго дня.
– Раді вас вітати.
– Я – приват-

ний підприємець, 
Галина Іванівна мене звуть, 
працюю, як мовиться, сама 
на себе. У нас на кількох СПД 
– один найманий бухгалтер, і 
вона каже, що нібито за ми-
нулий рік маю сплатити єди-
ного внеску більше чотирьох 
тисяч гривень. Щось дуже 
сумніваюся, що це правда.

– Дарма сумніваєтесь – ваш 
бухгалтер права, бо, якщо ска-
зати зовсім точно, за 2012 рік, 
враховуючи зміни в розмірах 
мінімальної заробітної плати, 
суб’єкт господарювання дійсно 

має сплатити 4572,42 грн.
– Нічого собі. А чому ж 

так багато?
– Почнемо з того – чи зна-

єте ви, за якою ставкою має-
те платити?

– Процентів щось із 
двадцять, здається, ніби 
як ПДВ.

– Ви навіть цього не зна-
єте, а саме того, що для суб’єктів 
підприємницької діяльності та 
самозайнятих осіб розмір вне-
ску становить 34,7%. Виходячи з 
цього, рахуємо: січень-березень 
2012-го – 372,33 грн. на місяць, 
квітень-червень – 379,62 грн., ли-
пень-вересень – 382,39 грн., жов-
тень-листопад – 387,95 грн. на 
місяць, а за грудень – 393,50 грн.

– Хвилинку, заразом ра-
хую на калькуляторі.

– І скільки вийшло?
– 4572,42 грн., як ви й ска-

зали.
– Отже, бухгалтер ваш усе 

порахувала правильно, а ви її 
якраз перевірили.

– Вона ще казала, що цьо-
горіч буде ще більше.

– І це також правда. Бо в січ-
ні-березні 2013 року щомісячна 
ставка єдиного внеску зросла до 
398,01 грн. на місяць.

– А ось сусідка по прилавку 
каже, що нічого не платить, 
бо в неї пільга по єдиному 
внеску. То, може, і в мене є 
щось таке?

– Може, хоча дивно, що ви 
цього не знаєте.

– Та якось усе не виходило 
дізнатись.

– Тоді повідомлю вам, що 
пільги щодо сплати єдиного 
внеску передбачені для фізич-
них осіб-підприємців, які обра-
ли спрощену систему оподатку-
вання, та членів сімей цих осіб, 
які беруть участь у провадженні 
ними підприємницької діяль-
ності…

– Це якраз мій випадок.
– Але тільки в тому разі, якщо 

вони є пенсіонерами за віком 
або інвалідами та отримують 
відповідно до законодавства 
пенсію або соціальну допомо-
гу. Такі особи звільняються від 
сплати за себе єдиного внеску. 
Чи поширюється на вас така 
пільга?

– Виходить, що ні, бо до 
пенсії мені ще далекувато.

– А інвалідність?
– Та хвороб різних виста-

чає, але інвалідності нема.
– Тоді мусите платити на за-

гальних підставах. Водночас 
нагадаю, що сплата внесків до 
Пенсійного фонду України в 
сумі не меншій, ніж мінімаль-
ний страховий внесок, дозво-
лить вам та іншим підприєм-
цям зараховувати до страхового 
стажу повний місяць. А з міся-
ців, як відомо, складаються 
роки, з яких і все життя. Тож, 
сплачуючи зараз, ви забезпечу-
єте собі пенсію на потім.

– Все одно дорогувато ви-
ходить, краще в банк гроші 
під проценти класти.

– От ви дивні, пробачте. 
Нині на місяць маєте сплачу-
вати трохи менше від 400 гри-
вень, тоді як мінімальна пен-
сія – майже дев’ятсот гривень. 
Покажіть мені той банк, в який 
кладете чотири сотні в місяць, 
а навзамін за місяць одержує-
те вдвічі більше. Чи буває десь 
таке, окрім Пенсійного фонду?

– Коли поглянути з такої 
точки зору, тоді, можливо, ви 
й праві. Є над чим помірку-
вати.

– Ви в якому районному 
управлінні ПФУ зареєстрова-
ні? Питаю тому, що, може, вам 
допомога нашого фахівця по-
трібна чи якась консультація. 
Зв’яжемось, розкажемо, розбе-
ремось, що й до чого.

– Дякую, не треба. Самі 
якось спробуємо розібратись, 
усього найкращого.

*   *   *
– Дивна якась жінка – зай

матись підприємництвом і 
не знати таких, здавалось, 
елементарних вимог законо-
давства.

– Насправді, так мені зда-
лося, знає вона все або майже 
все. Річ у тому, що, як ви чули, 
у них один бухгалтер на кілька 
підприємців, і вони йому, пев-
но, не дуже довіряють, особливо 
коли йдеться про сплату єдино-
го внеску. Натомість, бухгалтер 
у цій ситуації абсолютно права, 
вірно розповідаючи підприєм-
цям і про торішні нарахування, 
і про цьогорічні. Дуже бажано 
їх дотримуватись, адже, як уже 
говорила, інакше можна під-
пасти під дію доволі відчутних 
санкцій.

– Про що, власне, йдеться?
– А про те, що за порушен-

ня законодавства щодо стро-
ків звітності та сплати єдиного 
внеску для роботодавців, які 
мають найманих працівників, 
передбачена чимала відпові-
дальність.

Закон визначає, що при-
ховування або заниження 
суми заробітної плати, ви-
плат чи доходу, на які нара-
ховується єдиний внесок на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування; пору-
шення встановленого порядку 
нарахування єдиного внеску; 
ухилення від взяття на облік 
або несвоєчасне подання заяви 
про взяття на облік платника; 
неподання, несвоєчасне по-
дання, подання не за встанов-
леною формою звітності або 
подання недостовірних відо-
мостей, що використовуються 
в системі персоніфікованого 
обліку, тягнуть за собою на-

кладання штрафу на посадо-
вих осіб у розмірі від 20 до 30 
не оподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (340-510 
грн.). А повторні дії, вчинені 
ще раз протягом року, тягнуть 
за собою накладання штрафу 
на посадових осіб уже від 30 до 
40 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (510-680 
грн.).

Натомість несплата або не-
своєчасна сплата внесків, у 
тому числі авансових платежів, 
у сумі, що не перевищує трьох-
сот неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, тягне 
за собою накладання штрафу 
на посадових осіб від 25 до 50 
неоподатковуваних мінімумів 
(425-850 грн.). А ось несплата 
або несвоєчасна сплата внесків, 
у тому числі авансових плате-
жів, у сумі більше трьохсот нео-
податковуваних мінімумів до-
ходів громадян тягне за собою 
накладання штрафу на посадо-
вих осіб від 50 до 100 неоподат-
ковуваних мінімумів (850-1700 
грн.). Повторні дії протягом 
року тягнуть за собою накла-
дання штрафу на посадових 
осіб від 100 до 300 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів гро-
мадян (1700-5100 грн.).

Станом на 1.04.2013 
р. загальний борг по 
сплаті єдиного податку 
юридичних і фізичних осіб 
міста становить 11,516 млн. 
грн., з яких 8,6 млн. грн. 
завинили 127 підприємств, 
а 2,9 млн. грн. – фізичні 
особи-підприємці. 
Сумним лідером з 
втрати страхового 
стажу працівників – по 
15 місяців – стали ВАТ 
«Кривбасрудоремонт» 
і ТзОВ «Інжбудсервіс», 
які не сплатили 
відповідно 204 тис. грн. 
і 98 тис. грн. Та якщо 
«Кривбасрудоремонт» 
уже давно визнано 
банкрутом, який перебуває 
в стадії ліквідації, то 
«Інжбудсервіс» продовжує 
свою діяльність.

– П’ять тисяч штрафу – чи-
маленько…

– І це конкретно на посадов-
ця, який допустив скоєння по-
рушення, тобто на конкретну 
людину – директора та голов-
ного бухгалтера. Якщо ж гово-
рити про фінансові санкції до 
підприємства чи СПД, то там 
зовсім інші суми. Приміром, за 
несплату або несвоєчасну спла-
ту єдиного внеску накладається 
штраф у розмірі 10% своєчасно 
несплачених сум. Більше того, 
на суму недоїмки нараховуєть-
ся пеня з розрахунку 0,1 відсо-
тка суми недоплати за кожний 
день прострочення. Подекуди 
доходить до того, що пеня та 
санкції більші за сам розмір 
боргу, і з цим вдіяти нічого не 
можна, адже всі нарахування 
передбачені законодавством.

Відтак, аби не платити зай-
вого і не втрачати свій страховий 
стаж та своїх найманих праців-
ників – перераховуйте єдиний 
внесок вчасно і в повному обсязі.

Е. МІСЦЕВИЙ.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Про відстеження результативності 
дії регуляторного акта

Відповідно до Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері гос-
подарської діяльності» управління містобуду-
вання і архітектури виконкому міської ради по 
29.04.2013 здійснює заходи з базового відсте-
ження результативності дії регуляторного акта 
– рішення міської ради від 26.09.2012 №1381 
«Про затвердження Порядку залучення забу-
довників до пайової участі в створенні й роз-
витку інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури м. Кривого Рогу» за показни-
ками: дотримання забудовниками вимог міс-
тобудівного законодавства; підвищення відпо-
відальності суб’єктів господарювання, фізичних 
осіб, які надають послуги в будівельній галузі; 
кількості фізичних осіб, суб’єктів господарюван-
ня, на яких поширюються вимоги запропонова-
ного акта, та розміру надходжень до місцевого 
бюджету, пов’язаних з його дією.

 Розробник рішення – управління місто-
будування і архітектури виконкому міської 
ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 
каб. 520, тел. 92-13-81, електронна адреса: 
u.architecture@kryvyirih.dp.ua).
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Робимо район  
чистішим

У рамках «чистого четверга» на те-
риторії району пройшли заходи з благо-
устрою і впорядкування.

В них взяли участь представники тру-
дових колективів підприємств різних 
форм власності та громадськості. Так, 
зокрема, до вказаних заходів долучили-
ся студентські ради навчальних закладів 
району, актив районного молодіжного 
виконкому та представники районної 
організації Партії регіонів. Ними ви-
конані роботи з благоустрою дитячих 
майданчиків.

Реформа місцевого 
самоврядування

У місті триває обговорення докумен-
та, що стане надалі основою розвитку 
місцевого самоврядування. На виконан-
ня доручення секретаря міської ради 
Сергія Маляренка на ряді підприємств, 
установ, закладів і організацій пройшов 
Єдиний день інформування населення.

Темою розмови став саме проект Кон-
цепції реформування місцевого само-
врядування та територіальної організа-
ції влади в Україні. В обговоренні взяли 
участь понад 2,8 тисячі чоловік. Усі учас-
ники висловилися на підтримку зазначе-
ного проекту. Хоча не без зауважень, що 
дозволили б покращити його положення. 
Відтак, було запропоновано й внести 
певні зміни і доповнення до документа. 
Зазначені пропозиції узагальнили і пере-
дали до виконкому міськради.

Системна освіта
Криворізькі освітянські наробітки 

вже не вперше стають основою для ро-
боти інших. У наших є чому повчитися, 
і вони готові поділитися своїм досвідом 
як шкільної, так і позашкільної роботи.

Минулого тижня на базі районної 
Станції юних техніків відбувся облас-
ний семінар за участю директорів поза-
шкільних закладів. Його учасники обго-
ворили питання створення інтегрованої 
системи роботи позашкільних та загаль-
ноосвітніх навчальних закладів.

Дзержинський район

Підготував
Володимир
СКІДАНОВ

Новини Захист прав та інтересів дітей
Сьогодні захист прав та 
інтересів дітей є одним із 
пріоритетів державної по-
літики України. Але турбота 
держави ніколи не зможе 
замінити домашнього за-
тишку, лагідних материн-
ських слів, надійного бать-
ківського плеча, бо саме в 
сім’ї закладаються основи 
фізичного і духовного 
здоров’я дитини, форму-
ються її життєві цінності. 

Тож службами у справах ді-
тей при виявленні дитини, яка 
залишилась без піклування 
батьків, вживаються вичерпні 
заходи з влаштування таких ді-
тей у першу чергу на проживан-
ня в сім’ї громадян.

Однією із сімейних форм ви-
ховання дітей є опіка (піклуван-
ня). 

Опіка встановлюється над ди-
тиною, яка не досягла 14 років, а 
піклування – над дитиною у віці 
від 14 до 18 років.

Опікун (піклувальник) при-
значається з осіб, близьких ди-
тині, або інших осіб, з огляду на 
їх можливість виконувати опі-
кунські обов’язки, враховуючи 
стосунки, що склалися між кан-
дидатом в опікуни і дитиною.           

Обов’язковою умовою є згода 
опікуна (піклувальника). Опі-
кун (піклувальник) отримує що-
місячну державну допомогу на 
підопічного у розмірі двох про-
житкових мінімумів.

Особи, які не є родичами 
дитини і бажають взяти її під 

опіку, зобов'язані пройти за на-
правленням служб у справах 
дітей курс навчання з проблем 
виховання  таких дітей у Криво-
різькому міському центрі соці-
альних служб для сім’ї, дітей та 
молоді.

Особа, яка виявила бажання 
взяти на виховання в сім’ю ди-
тину-сироту або дитину, позбав-
лену батьківського піклування, 
подає службі у справах дітей за 
місцем свого проживання: 

– заяву (від подружжя при-
ймається спільна заява, підписа-
на обома подружжями); 

– довідку про доходи за остан-
ні шість місяців або копію декла-

рації про доходи, засвідчену в 
установленому порядку;

– документ, що підтверджує 
право власності або користуван-
ня житловим приміщенням;

– копію свідоцтва про шлюб 
(для осіб, які перебувають у шлю-
бі);

– довідку про проходження 
курсу навчання з виховання ді-
тей-сиріт та дітей,  позбавлених 
батьківського піклування, і ре-
комендацію центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
щодо включення кандидатів до 
єдиного банку даних;

– копію паспорта;

– висновок про стан здоров’я 
заявника, складений за формою 
згідно з додатком 5;

– довідку від нарколога та 
психіатра для осіб, які прожива-
ють разом із заявниками; 

– довідку про наявність чи 
відсутність судимості для кож-
ного заявника, видану органами 
внутрішніх справ за місцем про-
живання заявника;

– письмову згоду всіх повно-
літніх членів сім’ї, що прожива-
ють разом з особою, яка бажає 
взяти дитину-сироту або дити-
ну, позбавлену батьківського пі-
клування, під опіку, піклування, 
утворити прийомну сім’ю або на 
власній житловій площі – дитя-
чий будинок сімейного типу, за-
свідчену нотаріально або напи-
сану власноручно в присутності 
посадової особи, яка здійснює 
прийом документів, про що ро-
биться позначка на заяві з зазна-
ченням прізвища, імені, по бать-
кові, підпису посадової особи та 
дати. 

Строк дії документів, зазна-
чених у цьому  пункті, становить 
дванадцять місяців з дати вида-
чі. 

Служба у справах дітей за 
місцем проживання особи, яка 
виявила бажання взяти на ви-
ховання в сім’ю дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківсько-
го піклування, з урахуванням 
результатів навчання у центрі 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді: приймає документи 

разом із заявою; реєструє осіб у 
журналі обліку потенційних опі-
кунів, піклувальників, прийом-
них батьків, батьків-вихователів, 
що ведеться за формою згідно з 
додатком 6; вносить відомості 
про осіб до єдиного банку даних; 
протягом 10 днів після отриман-
ня заяви складає акт обстеження 
житлово-побутових умов; готує 
висновок про доцільність (недо-
цільність) встановлення опіки,  
піклування та відповідність її/
його інтересам дитини. 

Опіка, піклування над 
дитиною встановлюється 
рішенням виконкому 
районної у місті ради за 
місцем проживання заявника 
і за наявності зазначених 
вище документів. 

Опікуном, піклувальником 
при значається переважно особа, 
яка перебуває у сімейних, родин-
них відносинах з підопічним, з 
урахуванням особистих стосун-
ків між ними, можливості особи 
виконувати обов’язки опікуна чи 
піклувальника.

У разі призначення опікуна, 
піклувальника враховується ба-
жання дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського пі-
клування. Бесіда з дитиною про-
водиться працівником служби у 
справах дітей з урахуванням її 
віку, обставин, за яких вона втра-
тила батьківське піклування, не 
принижуючи гідність дитини та 
осіб, які виявили бажання взяти 
її під опіку, піклування. За ре-
зультатами бесіди складається 
довідка. 

Рішення про встановлення 
опіки, піклування приймається 
у місячний строк після подання 
заяви і документів, зазначених 
вище. 

Для отримання більш детальної 
інформації про оформлення 
опіки (піклування) ви можете 
звернутись до служби у справах 
дітей виконкому Криворізької 
міської ради за тел. 74-83-44,  
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 
каб. 138, або до служби у справах 
дітей, що у виконкомі районної 
у місті ради, за місцем свого 
проживання.

Служба у справах дітей 
виконкому Криворізької 

міської ради

Наслідуйте їх приклад!
Юрій та Наталія завжди бажали 

допомогти хоча б одній дитині, яка 
залишилася без піклування бать-
ків, але молоді люди ніяк не могли 
зважитись на такий відповідальний 
крок. Та зрештою подружжя таки 
звернулося до служби у справах ді-
тей, де їхні сумніви остаточно роз-
віялися і бажання родини взяти на 
виховання дитину стало повністю 
усвідомленим та твердим. Тож Юрій 
і Наталія дуже швидко зібрали доку-
менти та пройшли курси підготовки 
прийомних батьків.

Наполегливість та завзятість по-
дружжя швидко дали свої резуль-
тати, і вони познайомилися одразу 
з двома дітьми: Катериною – п’яти 
років та її братом Костянтином –
семи років, які перебували у при-
тулку для дітей, оскільки їх одинока 
мати позбавлена батьківських прав. 
Звичайно, рішення взяти двох дітей 
одразу, та ще й досить дорослих, 
було прийняте виважено і з розу-
мінням повної відповідальності за 
долю вихованців. При першій зустрі-
чі Костянтин майже одразу почав 
спілкуватися із Юрієм та Наталією, 

а Катерина трохи збентеже-
но та з острахом дивилася на 
них. Та зрештою увага, тепло і 
ласка молодих людей отримали 
перемогу над невпевненістю ді-
тей і вони погодилися жити в їхній 
родині. Так Катерина та Костянтин 
отримали свій шанс у житті мати 
справжню родину, маму, тата і навіть 
бабусю, оскільки мама Наталії меш-
кає разом з ними.

Перші кроки прийомної сім’ї 
були досить важкими. І прийомні 
батьки, і діти звикали один до одно-
го. Прийомні батьки розповідають: 
«Ми жили спокійним розпланова-
ним життям, а тут у наш світ і спо-
кій увірвалися одразу двоє «поче-
мучек» та перевернули все догори 
ногами. Діти також звикли до іншого 
способу життя: безконтрольнос-
ті, відсутності уваги з боку матері, 
вседозволеності (а тут якісь дядько 
і тітка намагаються їх виховувати, 
пояснюють, що добре, а що погано, 
постійно контролюють їхні вчинки 
та поведінку. Авжеж, кому це сподо-
бається? Нікому!)»

Та здається, труднощі тільки сти-

мулюють цю молоду пару, і коли в 
грудні 2011 року їм запропонували 
познайомитись із дворічною По-
ліною, вони одразу вирішили, що 
там де двоє, там і троє. Так протягом 
одного року спокійне та сплановане 
життя двох людей перетворилося в 
велику гучну родину та наповнилося 
дзвінким сміхом дітей.

Наталія та Юрій наполегливо до-
сягають своєї мети, займаються ви-
хованням дітей, проводять багато 
часу разом, тим самим прищеплюю-
чи їм розуміння справжньої родини. 
«Я пишаюся, коли ми всією сім’єю 
збираємося разом, їдемо на про-
гулянку, і з вуст моїх дітей лунають 
слова «мама» і «тато», – зізнається 
Наталія.

Тобто, діти отримали можливість 
відчути тепло, любов, ласку батьків, 
які в свою чергу отримують любов 

і вдячність маленьких сердець!
Тож, шановні громадяни нашого 

міста, наслідуйте приклад цих лю-
дей, не залишайтеся байдужими, 
допоможіть дитині знайти свою ро-
дину, свій шлях у житті, і ви відчує-
те тепло, ласку, любов та безмежну 
вдячність маленького серця.

Всіх бажаючих допомогти дитині 
та взяти її у родину просимо зверта-
тися до служби у справах дітей ви-
конкому Інгулецької районної у місті 
ради, каб. № 211, або за тел. 21-00-
65, 406-91-76, 097-327-63-59. Чека-
ємо на вас!

Завідувач сектору з питань 
усиновлення, опіки та влашту-

вання дітей служби у справах 
дітей виконкому Інгулецької 

районної у місті ради  
Н. ТЕБЕНКО

На сьогоднішній день 

2064 дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьків-
ського піклування перебуває 
на обліку в службах у справах 
дітей виконкомів районних у 
місті рад, з них 

1 533 проживають під 
опікою в сім’ях громадян.

Опіка (піклування) – це влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у сім’ї громадян, які переважно перебувають  
у родинних відносинах із цими дітьми, з метою забезпечення виховання, 
освіти, розвитку, захисту прав та інтересів дітей (глава 19 Сімейного 
кодексу України).
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Про реформу 
місцевого 
самоврядування

4 квітня 2013 року у Криворізькому 
економічному інституті КНУ відбувся 
День інформування населення області 
за темою: «Реформування місцевого 
самоврядування та територіальної орга-
нізації влади в Україні».

Йшлося про аргументовану необ-
хідність, механізм впровадження нової 
концепції та результати, очікувані від 
реформування органів місцевого само-
врядування. Одним із головних резуль-
татів реформи місцевого самоврядуван-
ня має стати підвищення рівня довіри 
населення до державних інституцій, по-
глиблення співпраці суспільства і влади. 
В цілому, реформування місцевого са-
моврядування та територіальної орга-
нізації влади в Україні повинно сприяти 
правовій, організаційній та матеріальній 
спроможності територіальних громад, 
органів місцевого самоврядування, про-
вадженню їх діяльності з дотриманням 
принципів та положень Європейської 
хартії місцевого самоврядування.

Причепурили  
майданчики

Гарний господар з теплими весняни-
ми променями сонця починає наводити 
лад у своїй оселі. Тож мешканці Цен-
трально-Міського району, працівники 
комунальних та промислових підпри-
ємств, учнівська й студентська молодь 
гуртом вийшли на «велике прибирання», 
щоб підготувати район до весняних свят. 

Не лишилися осторонь «чистого чет-
верга»  і місцеві політичні осередки. 
За ініціативи Партії регіонів депутати 
районної та міської рад відновлювали 
й прибирали дитячі майданчики, зруй-
новані вандалами. Також було здійснено 
благоустрій території, омолодження зе-
лених насаджень довкола майданчиків, 
фарбування огорож, лавок та малих ар-
хітектурних форм. 

Ц.-Міський район

Підготувала
Тетяна
ДРЄЄВА

Новини«Похресна мати» 
проблемних підлітків
Діана Лук’яненко от-от мала стати інженером з 
охорони праці в гірничій та нафтодобувній про-
мисловості. До майже випускників нагрянули «емі-
сари» з місією завербувати до лав стражів Закону. 
Короткої бесіди Діані вистачило, щоб збагнути: 
саме такого заняття вона шукала.

Штаб  
як передова

Та одного бажання замало. 
Штатні психологи взяли сту-
дентку в чіпкий оборот, при-
скіпливо вивчали її внутріш-
ній світ, поріг протистояння 
стресу, сильні сторони і вади 
характеру. Потік іноді наві-
жених запитань уже стерся з 
пам’яті, пригадує тільки: «Ка-
жіть без обдумування, Місяць 
є кометою чи метеоритом?!» 
– лишалось тільки розсміятись 
на таку наївну заморочку, а до-
слідникам надр душі того було 
й треба. Дали направлення на 
піврічне стажування.

Згодом призначили у штаб 
міськуправління МВС упо-
вноваженою з контролю за 
діяльністю чергових частин 
райвідділів. Сім років мотала-
ся містом, розбираючи скарги 
громадян на нібито неправо-
мірні дії колег. У більшості 
випадків спілкування з обу-
реними громадянами зводи-
лося до роз’яснення положень 
законодавства, бо навіть при 
всьому бажанні миттю схо-
пити кривдників міліціонери 
керуються чітко визначеними 
нормами, бодай мізерний від-
ступ від яких дійсно вважаєть-
ся порушенням. Підозрювані, 
як на те, також володіють не-
малими правами. Щоправда, 
зустрічались і посадовці, котрі 
зневажали мораль, і патологіч-
ні скаржники, яким просто не-
можливо догодити.

Служба повністю захопила, 
штовхнула розпочати навчан-
ня в Дніпропетровському уні-
верситеті внутрішніх справ, яке 
Діана пригадує з приємністю. 
По суті, в її випадку пізнання 
теоретичної бази наздоганяло 
практику. Викладачі ставились 
із розумінням, доносили пред-
мети глибоко, ілюструючи ре-
альними прикладами, виника-
ла змога порівняти розповіді з 
дійсним станом справ, бачених 
щодня.

До чого ніколи  
не звикнути

Близьке знайомство зі своє
рідністю роботи штабу до
зволило досконало пізнати 
роботу структури в цілому, 
юридична освіта відкрила до-
рогу до вищих кваліфікаційних 
рівнів. Або – настала 
пора якісного переро-
дження. Діану переве-
ли на пост начальника 
міської кримінальної 
міліції у справах непо-
внолітніх. На папері, у 
відомчих циркулярах, 
інструкціях усе виглядає 
прозаїчно, насправді 
ж... Через місяць пере-
бування на посаді Діа-
на усвідомила, що ні-
чогісінько не тямить 
у житті як такому. Ди-

тяча злочинністьбо є 
віддаленим наслідком 
соціальних процесів у 
суспільстві, проте дола-
ти її прояви доводиться 
безпосередньо. Де зна-
йти хоч якесь прийнят-
не тлумачення хоча б 
епізоду, коли 13літній 
бузувір підбив удвічі 
старшого подільника на 
жорстоке убивство каси-
ра залу ігрових автома-
тів, в якому вони постій-
но просаджували купи 
грошей?

Ніколи не звикнути до без-
відповідальності батьків. Три-
валий період парк ім. Богдана 
Хмельницького вважався роз-
плідником пороків. Під час 
одного з рейдів пізньої пори 
на лавці застали гурт захме-
лілих хлопців, своїми тілами 
вони намагалися заховати 
п’янючого товариша. Компа-
нію доставили до райвідділу. 
Незабаром прибула матінка 
головного гульвіси, з порогу 
влаштувала шкандаль: «Йому 
сьогодні шістнадцять років, я 
дозволила випити пива, від-
чепіться від парубка, бо пови-
літаєте з роботи!» Себто подала 
«видатний» приклад нащадку, 
не замислюючись, як він і чим 
віддячить за її безтямну любов 
через роки.

«Червоною ниткою» через 
повсякденні клопоти спів-
робітників КМСН проходить 
розшук дітей та підлітків. У 
середньому щороку зникає 
близько 200 осіб, доки вдава-
лося повернути всіх додому, 
в інтернати чи опікунам. Пік 
турбот припадає на кінець вес-
ни, коли юним мандрівникам 
кортить майнути до моря після 
виснажливого гризіння граніту 
шкільної науки, та на початок 
вересня – опісля канікул тяж-
ко втягуватись у навчальний 
процес, тож бунтівні душі «ви-
магають продовження бан-
кету» неробства. Приємного 
мало – розпочинати дії з роз-
шуку втікачів. Слідчі завжди 
відправною точкою обирають 
найбільш песимістичне при-
пущення: а чи не вбивство на-
магаються приховати батьки? 
Проводиться ретельний огляд 
кімнати дитини, особистих 
речей, записників, у близьких 
приятелів з’ясовується, чи не 
пробалакався тінейджер про 

ймовірні мотиви «бігів» або 
кінцевий пункт запланованої 
потайки від дорослих подоро-
жі. Зазвичай пропажі поверта-
ються назад через кілька днів 
блукання неподалік домівки по 
знайомих. Трапляються й сер-
йозніші інциденти.

Спали по три 
години на добу

Кілька років тому переполоху 
наробила 16річна дівиця. Дала 
драла без найменшого поперед-
ження, хоча й до того викидала 
гучні фортелі. Мати перебувала 
у передінфарктному стані, ліка-
рі «швидкої» невесело жарту-
вали, що в її помешканні варто 
відкрити філію приймального 
покою 103, так часто викликала 
невідкладну допомогу. Діана з 
колегами протягом двох тижнів 
спали не більше трьох годин на 
добу. Опитали величезне коло 
знайомих, родичів, сусідів – ані 
найменших зачіпок. Інформа-
ція про розшук у пресі також 
позначилась нульовим резуль-
татом. Ніяких відгуків не на-
дійшло на типовий, «сухий» те-
лесюжет, тому назріло рішення 
діяти нестандартно: матері по-
трібно було перед відеокаме-
рою пустити сльозу із молінням 
до співгромадян прискіпливіше 
озиратись, мо’ хтось і вгледить 
її кровинку. Номер контактного 
телефону поширювався Діанин, 
щоб за найгіршого розвитку по-
дій батьки не здумали прихова-
ти трагічний фінал.

Неординарний хід подіяв. О 
третій годині ночі несміливо 
в слухавку зашепотіла знічена 
жінка. Має розгалужену мережу 
кав’ярень у Дніпропетровську і 
навіть Москві. Днів із десять 
тому приплелася до неї при-
голомшена життєвими невда-

чами дівчина зі зворушли-
вою розповіддю, мовляв, 
трохи не пішки добиралась 
із Росії, там зовсім осироті-
ла, а в Україні десь є бабу-
ся, якби ж то підзаробити 
трохи грошей, бо далі на 
дорогу не вистачає... І ко-
мерсантка, яка вважала, що 
її після марудної «розкрут-
ки» бізнесу в Білокам’яній 
уже точно нічим не обма-
нути, повелася на легенду, 
дала легкий підробіток і 
комірчину для проживан-

ня. Більше того: за кілька днів 
готувалася вирушити в Харків 
до російського консульства кло-
потати про видачу паспорта.

І мати не впізнала при зу-
стрічі доньку, так вона разюче 
змінилася за короткий період. 
Подалась же світ за очі на знак 
протесту, гадала, батьки аж 
надто її повчають. У подорожі 
здибалась із кепською компа-
нією, пристрастилася до нар-
котиків, потім довелося довго 
лікуватися. Однак незмінно 
кілька років поспіль вітає свою 
рятівницю Діану Григорівну з 
Різдвом, кличе її «похресною».

Кокетство –  
поза службою

Протягом року за правопо-
рушення затримують близько 
400 неповнолітніх. Для про-
філактики негативних про-
явів у підлітковому середовищі 
проводиться значна робота, 
наведення реальних епізодів 
неабияк спонукає юнь отями-
тись від нерозумних уявлень 
про буття. Щодо втеч, існує ще 
одна переконлива історія. З 
дитбудинку чкурнув хлопчина. 
Згодом надійшов сигнал від лу-
ганських правоохоронців: зна-
йшли «пілігрима» попід трасою 
в кучугурі снігу, ще б трохи – і 
замерз на смерть, не мав сил ви-
мовити ім’я, сказав лише, звідки 
бреде. Вагомим аргументом пе-
реосмислити погляди виступає 
примусовий ознайомчий візит 
розбишак до колонії для їхніх 
ровесників, спесивість, як пра-
вило, зникає враз.

На службі начальник КМСН 
і не очікує певних привіле-
їв за ознакою належності до 
прекрасної половини люд-
ства, добре засвоїла урок у 
школі міліції. Вмикати після 
відбою світло заборонялось ка-
тегорично, та курсантки розпо-
рядженням знехтували. Строгий 
старшина без вагань покарав їх 
санітарним прибиранням нуж-
ника. Кокетство і жіночі чари не 
подіяли, він незворушно конт
ролював нічне миття унітазів 
і проводив лекцію на предмет 
того, що працівники озброєного 
органу влади мусять бути осо-
бами безстатевими. Сприяли 
засвоєнню аксіоми й інспекції 
чергових частин: ніхто, ніколи 
з числа значно старших і до-
свідченіших правоохоронців 
не дорікнув молодій жінці, ко-
тра не брала участі в затриман-
нях небезпечних злочинців і 
такому іншому, ніби вона не 
гідна їх контролювати.

На фронті особистих сто-
сунків майору Лук’яненко по-
щастило із судженим: чоловік 
терпляче очікує її повернення 
до родинного гніздечка. Тривога 
за зниклими дітьми найчасті-
ше здіймається вечірньої, а то й 
нічної пори – тож нерідко від-
мовляється відпускати кохану 
саму, тримається поруч під час 
пошукових операцій. Такого ж 
єднання сердець Діана Григорів-
на зичить і всім криворожанкам, 
незалежно від професії та віку.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.
Фото Олександра  

ПОРТНЯГІНА

Діана Лук'яненко

Про планування 
діяльності виконкому 
міської ради з 
підготовки проектів 
регуляторних актів на 
2013 рік

Відповідно до Закону України «Про 
засади державної регуляторної полі-
тики у сфері господарської діяльності», 
рішенням виконкому міської ради від 
10.04.2013 з плану діяльності виконко-
му міської ради з підготовки проектів 
регуляторних актів на 2013 рік виключено 
підготовку у ІІ кварталі регуляторного акта 
– проекту рішення виконкому міської ради 
«Про затвердження Порядку надання до-
зволу на експлуатацію об’єкта поводження з 
небезпечними відходами» за пропозицією 
розробника – управління екології викон-
кому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська, 1, каб. 403, тел. 74-56-41).

Доречність опрацювання вищезазна-
ченого проекту регуляторного акта та 
відповідно термін можуть бути визначені 
після прийняття Закону України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України 
щодо скорочення кількості документів до-
звільного характеру», який знаходиться на 
опрацюванні в Адміністрації Президента 
України. Додаткову інформацію можна 
отримати в управлінні розвитку під-
приємництва виконкому міської ради 
(50101, м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, 
каб.505, тел. 74-12-03).

Офіційно
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Про бал і бальні танці

Феєрія на паркеті

На справжній танцювальний форум 
перетворився традиційний уже для 
Кривого Рогу відкритий міський чем-
піонат спортивного бального танцю на 
Кубок міського голови Юрія Вілкула. 
Минулої неділі в рамках цього чемпіо-
нату на паркеті Палацу молоді та студен-
тів свою майстерність у бальних танцях 
прийшли довести сотні танцюристів.

Третій рік поспіль навесні Кривий 
Ріг збирає любителів бальних танців 
на ці змагання, які відбуваються з 
ініціативи директора клубу спортив-
но-бального танцю «Мастерс» Воло-
димира Шульги. Цікаво, що перший 
такий чемпіонат у 2011 році зібрав 
дві сотні пар. На другий минулого 
року приїхало вдвічі більше – чоти-
риста. А цьогоріч суддям довелося 
вибирати кращих з кращих у різних 
категоріях з-поміж 875 (!) пар з 29 
міст України. Прибули також спорт-
смени з міста-побратима Нижнього 
Тагілу, з Москви, а також – з Молдови.

– Приємно, що до нас на чемпіо-
нат прибули учасники з усіх регіонів 
країни, – зазначив на урочистому 
відкритті чемпіонату міський голо-
ва Юрій Вілкул. – Коли ми тільки 
починали проводити це змагання, 
було менше учасників і ми не очіку-
вали, що цей захід виросте до таких 
масштабів. Тож нині вже в стінах Па-
лацу молоді та студентів тісно такій 
кількості спортсменів. Хотілось би 
зауважити, що ми вже завершили 
проектування нового великого Пала-
цу спорту, такого культурного центру, 
який створить комфортні умови для 
великої кількості учасників.

Більше ніж спорт
Чемпіонат з бальних танців – уні-

кальне видовище навіть для пере-
січного глядача. Спортсмени почали 

змагатися з самого ранку, 
а завершили – пізно вве-
чері. Блискучий паркет 
не нудьгував ні хвиль-
ки. І доки на ньому одні 
танцюристи граційними 
рухами вражають суддів, 
інші метушаться, розми-
наються, фарбуються і не-
рвують поза паркетом. Тут 
– справжній хаос суконь, 
зверху яких накинуті ха-
лати, паперів з проміж-
ними результатами, ра-
достей та розчарувань. Та 
щойно приходить черга 
виходити на паркет – де 
й дівається у спортсменів 
ця метушливість.

– Для нас бальні тан-
ці – це більше ніж спорт, 
це наше життя, – чарів-
на пара з Дніпропетровська Альона 
Сидорук та Євген Кондратов щойно 
відтанцювали своє. Втомлені спорт-
смени зізнаються: танці – це красиво, 
але важко. І дорого.

– Бальні танці – це вам не балет, 
– говорить Євген. – У нас на місяць 
по два змагання. Тяжко, втомлюєшся, 
але повинен виглядати гарно й руха-
тися легко.

– Скільки коштує ця чудова сукня? 
– запитуємо в його партнерки.

– Дуже дорого. Бальні танці – це 
взагалі дороге задоволення.

– Бальні танці завжди ставили 
високі вимоги. Сукні, взуття, прикра-
си – це дорого, але воно того варте, 
– говорить криворожанка Вікторія 
Квіточка. У 2011 році вона здобула 
Кубок на паркеті цього чемпіонату, а 
тепер не танцює тут, а судить.

– Бути суддею не легше, ніж ви-
ступати. Я займаюся бальними танця-

ми вісімнадцять років і сама не раз 
брала участь у змаганнях, – продо-
вжує Вікторія. – Я нещодавно припи-
нила свою танцювальну кар’єру, тому 
добре розумію хвилювання конкур-
сантів. До того ж діти всі дуже сильні, 
працьовиті і талановиті, тому судити 
їх надзвичайно складно.

А судді хто?
Похвалитися цей чемпіонат може 

і складом суддів. На криворізький 
чемпіонат запросили 11 суддів між-
народної категорії, які оцінюють 
чемпіонати світу.

Головного суддю запросили з 
Харкова – ним став Андрій Оксененко. 
Прибули також на змагання багато-
разовий чемпіон Росії з європейської 
програми Вадим Владикін (Москва), 
багаторазовий чемпіон України з тої ж 
таки європейської програми Ігор Кол-
чин (Донецьк), чемпіон світу з латино-

американських танців Ігор Волоков 
(Харків), заслужені артисти України 
Денис і Наталія Єлізарови (Севасто-
поль), а ще – судді з Києва, Дніпро-
петровська, Дніпродзержинська, Кі-
ровограда, Миколаєва та інших міст. 
Висококваліфіковані профі не тільки 
оцінювали учасників, але й показува-
ли клас на власному прикладі.

– Я на цьому чемпіонаті вперше, 
але не можу не відзначити, що це 
чудовий майданчик для спортив-
них бальних танців. Прекрасна суд-
дівська колегія, гарний склад пар. 
Подобається все – від освітлення 
турніру до музичного супроводжен-
ня, – коментує суддя з Дніпропетров-
ська Ольга Тополевська. – У суддів 
дуже багато критеріїв до пари. У пер-
шу чергу ми дивимося на те, чи гар-
монійно виглядає пара. Це, мабуть, 
п’ятдесят відсотків успіху.

Спостерігати за тим, що відбу-

вається на паркеті, можна було з 
будь-якого куточка країни та навіть 
світу завдяки он-лайн трансляції. За-
вершальний танець чемпіонату від-
бувся дуже пізно – майже о пів на 
дванадцяту. Кубки, яких з огляду на 
різноманітність категорій і програм 
було багато, знайшли своїх власників. 
А гран-прі чемпіонату і, власне, Кубок 
міського голови разом з двома путівка-
ми до Європи від турагентства «Мон-
те-Крісто» рушило до столиці України, 
кращими з кращих визнали київську 
пару – Волошка Андрія та Кириленко 
Катерину. Загалом же призові місця 
у всіх вікових категоріях поділили в 
Україні чотири міста – Київ, Харків, До-
нецьк та Кривий Ріг.

 А ті, кому цього разу не вдалося 
здивувати журі, мають цілий рік – до 
наступного «балу Попелюшки».

Анна РОДІЧКІНА. Фото 
Олександра ПОРТНЯГІНА

– Такі авторитетні фахівці рідко оцінюють українські турніри. Кривий 
Ріг приймав суддів такого рівня вперше, – пишається організатор чемпіо-
нату Володимир Шульга. – Змагання закінчилися о дванадцятій ночі. Ми як 
організатори не очікували, що захоче приїхати стільки учасників. Нас під-
тримав міський голова та заступник міського голови Валентина Бєрлін. 875 
танцюристів – це кількість учасників на хороший дводенний турнір. А нам 

все вдалося провести 
в один день при тому, 
що змагання почали-
ся о дев’ятій ранку.

– Наступного року 
варто чекати дводен-
ного чемпіонату?

– Неодмінно. Та-
кож наступного року 
будемо намагатися 
запросити ще більше 
суддів високої квалі-
фікації. Тож будемо 
чекати ще більше пар.

Чемпіонат

Цьогорічний чемпіонат з бальних танців був подібний на бал Попелюшки: око раду-
вали розкішні сукні і їхні стрункі власниці, ціла плеяда фахових суддів прискіпливо 
шукала, кому б віддати «корону»-Кубок, а завершилося все, як і в казці, – опівночі.

Суддям довелося вибирати кращих  
з-поміж 875 (!) пар з 29 міст України

Про бал і бальні танціПро бал і бальні танці
Цьогорічний чемпіонат з бальних танців був подібний на бал Попелюшки: око раду-

Про бал і бальні танці
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Візит

Пара з міста-побратима станцювала  
на третє місце
Додому, на уральську землю, за сотні кілометрів Олексій та 
Марійка поїдуть з хорошим настроєм. Їм вдалося вибороти 
третє місце у європейській програмі на ІІІ відкритому 
чемпіонаті зі спортивного бального танцю на Кубок 
міського голови Кривого Рогу. Тож представити своє рідне 
місто – Нижній Тагіл – танцювальній парі вдалося цілком 
гідно. А вже наступного дня після виснажливих змагань 
вони разом з батьками та тренером потрапили особисто на 
прийом до міського голови та поділилися враженнями від 
міста і від танцювального турніру.

– Хоча Олексій уже втретє у 
Кривому Розі, та для цієї пари 
криворізькі змагання стали де-
бютними – вона сформувалася 
нещодавно. Хотілося, звичайно, 
першого місця, але все ще по-
переду, – говорить Лілія Іванова, 
тренер нижньотагільської пари 
Олексія Сєніна та Марії Маз-
ко. – Але що нас вразило, так це 
масштаб. Більше восьмисот пар 

– це кількість для хорошого між-
народного змагання.

– Ми й самі не очікували, 
коли тільки розпочинали цей 
чемпіонат три роки тому, що він 
розростеться до такої кількості. 
Ми влаштовували його для того, 
щоб розвивати у Кривому Розі 
цей красивий вид спорту, – за-
значив мер Кривого Рогу Юрій 
Вілкул. – У нашому місті багато 

хороших танцювальних колек-
тивів. Ви й самі могли побачити, 
скільки учасників було з нашого 
міста у всіх вікових категоріях.

Велику кількість талановитої 
дітвори та молоді, за його сло-
вами, продемонстрував також 
інший криворізький захід – фес-

тиваль «Весна Рудани», який 
от-от пролунав фінальним акор-
дом.

На згадку про цю мандрівку 
члени делегації отримали суве-
ніри і книги про Кривий Ріг. Та-
гільці теж подарували на згадку 
пам’ятні подарунки і запевнили, 

що чекають на візит у відповідь.
– Ми раді були у вас побува-

ти, але хочемо, щоб і криворізькі 
спортсмени приїздили до Ниж-
нього Тагілу, – сказав після зу-
стрічі Олексій Сєнін. 

Анна РОДІЧКІНА. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Акція, що дарує надію

(Закінчення.  
Початок на 1 стор.)

Справді, акція «Від серця до серця» на-
була в нашому місті масового характеру. 
У ній протягом березня 2013 р. та почат-
ку квітня взяли участь близько 50 тисяч 
школярів, їхніх батьків та вчителів – ра-
зом вони зібрали 201 тисячу 245 гривень, 
20 тисяч студентів – їхній внесок у бла-
городну справу допомоги хворим дітям 
склав 54 тис. грн. А крім того, вони роз-
горнули широку інформаційну кампанію 
серед населення щодо онкохворих дітей, 
випускали листівки, включилися у волон-
терський рух тощо. Представник Криво-
різького відділку Придніпровської за-
лізниці від імені трудових 
колективів міста передав у 
благодійну копилку 39 тис. 
грн., ще 3 тис. грн. пере-
рахували 8-й міськлікарні 
міські відділення «Приват-
Банку», а медпрацівники 
5-ї міськлікарні передали 
5 тис. грн. Те ж саме зроби-
ли й багато інших трудових 
колективів міських підпри-
ємств, організацій та уста-
нов.

– Благовіщення Пре-
святої Богородиці – це 
свято милосердя і любові 
до ближнього, – звернувся 
до учасників благодійного 
аукціону єпископ Криво-
різький і Нікопольський 
владика Єфрем. – Про де-

рево судять по плодах, а про людину – по 
ділах. Криворізьке духовенство, жіночий 
монастир також не лишилися осторонь 
благородної акції «Від серця до серця». 
Хай сьогодні наші спільні діяння стануть 
благою вістю для хворих дітей, які споді-
ваються на нашу з вами допомогу.

Лотами на благодійному аукціоні ста-
ли ікона Матері Божої Федорівської, на-
писана в Криворізькій іконописній шко-
лі, картини криворізьких художників  
А. Труфкіна, Л. Давиденка, О. Козарець-
кого, С. Головатого, М. Рябоконя, В. Кудрі, 
П. Ситника та ін., музичні інструменти, 
вази, корзини з екзотичними фрукта-
ми, ляльки, м’які іграшки, кондитерські 

та молочні вироби 
тощо. Учасники аук-
ціону, серед яких був 
і народний депутат 
України Костянтин 
Павлов та міський 
голова Юрій Вілкул, 
азартно змагалися за 
право придбати той 
чи інший лот, а отже 
й ціна його блиска-
вично зростала. Слід 
сказати, що придбані на благодійному 
аукціоні речі в подальшому також ста-
вали благодійними дарунками. Так, син-
тезатор «Yamaha» буде переданий у 10-у 
музичну школу, більшість картин займуть 
місце у міській виставковій залі та в со-
ціальному гуртожитку по вул. Сиволапа, 
ляльки, придбані Костянтином Павло-
вим, тішитимуть діток з Будинку маляти, 
а 20-кілограмовий торт став со-
лодким подарунком від міського 
голови Юрія Вілкула вихованцям 
дитячого будинку №2. В інтер-
нат №9 перемістилися корзи-
ни з молочними продуктами та 
м’ясними делікатесами, а в дит-
будинок №3 – 7-кілограмовий 
торт у формі двох сердець.

І ось нарешті звучать заключ-
ні фанфари благодійної акції та 
аукціону «Від серця до серця». 
Голова лічильної комісії Люд-
мила Борисюк оголошує її ре-
зультати та вручає завідувачам 
дитячих онкогематологічного і 

неврологічного відділень 8-ї міськлікар-
ні Світлані Лагно та Олегу Тимченку сер-
тифікат на суму 404 тисячі 938 гривень. 
Думається, ці вагомі кошти, у яких частка 
добра багатьох небайдужих людей на-
шого міста, дієво прислужаться хворим 
дітям.

Мотрона ПАНОВА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Грані буття

Від серця до серця



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №28 (21353)
Четвер, 11 квітня 2013 року10

Фаховий коментар
– Уже досить давно в місті функціонують чотири десятки постійних 

точок стихійної торгівлі з продажу продуктів харчування, – коментує 
ситуацію головний спеціаліст Криворізького міського управління 
Головного управління Держсан епідслужби у Дніпропетровській об-
ласті Тетяна Семенова. – На них в антисанітарних умовах, а нерідко 
просто із землі реалізуються різні харчові продукти, у тому числі й ті, 
що швидко псуються, – ковбаси, сири, молокопродукти, м’ясо та інші. 
Особливо турбує продукція домашнього приготування: копченості, 
в’ялена і солона риба, кров’янка тощо. Усе це продається на відкри-

тому повітрі, впродовж усього дня без необхідного холодиль-
ного обладнання. Її споживання може спричинити не тільки харчове отруєння, а й таке 
страшне захворювання, як ботулізм. На превеликий жаль, буквально останніми днями 
такий випадок був зареєстрований, пов’язаний із споживанням якраз риби домашнього 
приготування. Причому це таке важке захворювання, яке у разі відсутності швидкого і 
доволі спеціалізованого лікування вповні може призвести й до летальних наслідків.

Ще один важливий аспект, пов’язаний з початком продажу ранніх овочів якраз на сти-
хійних місцях торгівлі, – редиски, огірків, зеленні тощо. Тут існує чимала небезпека зна-
чного перевищення вмісту нітратів, вживання яких вповні може призвести до важкого 
отруєння з тяжкими наслідками для здоров’я людини і навіть смерті.

Варто також згадати й про пластикові пляшки, в яких продають молокопродукти. 
Хтозна, де їх беруть продавці, на яких звалищах їх знайшли і як потім обробили перед 
тим, як наливати молоко? Причому вже зафіксовані випадки захворювання на кишкові 
інфекції саме через вживання такого молока, придбаного на стихійних ринках.

Відтак, маємо однозначний висновок: умови, в яких продаються продукти харчування 
на стихійних ринках, становлять реальну загрозу для здоров’я городян.

Споживач

Вчителі пройшли 
атестацію

Минулого тижня відбулося підсум-
кове засідання районної атестаційної 
комісії під головуванням начальника 
відділу освіти виконкому райради О.С. 
Кравченко, яка повідомила про під-
сумки атестації педагогічних праців-
ників закладів освіти району в 2013 
році.

Атестацією в 2013 році охоплено 20 
відсотків вчителів Інгулецького району, з 
них – 106 педагогів шкіл та позашкіль-
них закладів та 62 працівники дитячих  
садочків. За результатами атестації 27 
педагогам запропоновано підтвердити 
раніше присвоєний кваліфікаційний 
статус «спеціаліст вищої категорії», 
11 педагогічним працівникам запро-
поновано присвоїти вищу категорію. 
Дев’ятьом педагогам підтвердили зван-
ня «Вчитель-методист», шести – «Старий 
вчитель».

Назустріч  
святу

Наприкінці квітня Інгулецький гірни-
чо-збагачувальний комбінат відзначати-
ме сорок восьмий день народження. У 
рамках підготовки до свята на підпри-
ємстві розпочато ремонти диспетчер-
ських кар’єру та першої рудозбагачу-
вальної фабрики.

У приміщенні диспетчерської кар’єру 
заплановано встановити три великі 
монітори, завдяки яким буде зручно 
спостерігати за всім, що відбувається 
в кар’єрі. У кімнаті прийому їжі будуть 
встановлені нові меблі, умивальник, 
мікрохвильова піч, холодильник та обі-
грівальні прилади.

У диспетчерській першої рудозба-
гачувальної фабрики для зручності 
роботи оператора пульта керування 
та старшого майстра буде встановлено 
огорожу з вбудованими шафками під 
документацію та ключі. Для більш по-
вної інформації про виконання техно-
логічних процесів фабрики нове робо-
че місце оператора пульта керування 
буде обладнане великими моніторами. 
Також буде обладнана кімната прийо-
му їжі.

Інгулецький район

Підготував
Андрій 
МІХЕЙЧЕНКО

Новини Фоторепортаж

Муха на капусті
Стихійна торгівля: загроза здоров’ю

Торгівля чимось нагадує риболовлю – 
насадив наживку, закинув і чекай, доки 
хтось клюне на твою приманку. Для біль-
шого вилову варто заохотити потенційну 
жертву чимсь привабливим, щоб впало в 
око і привернуло увагу. 

Тільки ось рибалки, чи то пак продавці 
бувають різні – хто у відведених для цьо-
го місцях пропонує свій товар, де риб, себ-
то ветінспекція разом з санстанцією чатує, 
а комусь там затісно, ліпше до людських 
потоків ближче, десь поруч зупинки роз-
кластись або й прямо посеред проспекту, 
щоб перехожі обминали і обурювались че-
рез тісняву. Хтось полається і пройде далі, 
а хтось і зупиниться, накине оком і, диви, 
щось і купе, обмінявши вміст свого гаман-
ця на розкладене на саморобних прилав-
ках чи й просто із землі.

Разом з колегами з криворізьких ЗМІ 
пройшлися центральною частиною Дзер-
жинського району і на власні очі пересвід-
чились, наскільки поширена в місті неза-
конна або так звана стихійна торгівля. Що-
правда, треба віддати належне «сарафан-
ному радіо» та комерційній братії, бо ледь 
зачувши про людей, що специфічно цікав-
ляться ситуацією, прилавки вмить порож-
ніли, подекуди навіть кидаючи свій крам 
напризволяще. Але як тільки ми проходи-
ли, так за хвильку-дві продавщиці повер-
талися на свої місця і знову закликали пе-
рехожих щось купити. Так було на про-
спекті Металургів, подібне зустрілося й на 
вулиці Орджонікідзе, а ось на вулиці Косіо-
ра на сумнозвісному риночку поруч мага-
зину «Восход» численних продавщиць на-
віть поява журналістів з камерами не збен-
тежила. Вони торгували городиною, мляво 
змахуючи жирних мух з яблук та капусти, 
репаними цитрусовими та гнилуватими 
бананами. Тут же ковбаска, віддаль ква-
шена капуста з огірками та консервація, а 
трохи у затінку – й молочниця з нібито до-
машнім молоком і молозивом у емальова-
ній каструлі.

– Ви не подумайте, ми б не торгува-
ли тут, якби місце було на ринку Соцміс-

та чи продавців помен-
ше на Довгинцевому, – 
ніби виправдовується 
молочниця, що назва-
лася Ольгою Анатоліїв-
ною, у далекому мину-
лому сільська вчитель-
ка історії якогось з при-
леглих до міста сіл. – Бо 
тільки й живемо з того, 
що самі вирощуємо та 

потім спродуємо. Коли б тут, на 
«Восході», були прилавки вла-
штовані, щоб з «містовим» та 
контролем, то було б ще кра-
ще. Бо 15 років тут вже торгую, 
та нічого подібного немає. Корови у мене 
гарні, молоко дають смачненьке, люди бе-
руть охоче і просять ще привозити. Ми й 
возимо разом з сином та чоловіком, тягну-
чи на продаж по кількох рейсових автобу-
сах. Ви думаєте, що ми тут одні? Та ні, з Ра-
душного люди їдуть торгувати, з Миролю-
бівки, Рози Люксембург та інших сіл – всі 

тут, і ми тут. Щоб покупцю вгодити, встає-
мо раненько, аби привезти свіженьке, по-
торгували недовго – і гайда додому, бо вже 
доїти знову треба.

Продукти харчування, які реалізуються на 
стихійних ринках, не проходять ветери-
нарну та санітарну експертизи, не мають 
документів на підтвердження якості та по-

ходження. Водночас, для тран-
спортування використовується 
неспеціалізований транспорт, 
який не пристосований для по-
дібних перевезень – він бруд-
ний, без санітарної обробки. 
Разом з тим, немає санітарних 
книжок, тож в умовах ниніш-
нього поширення туберкульозу 

ніхто не може гарантувати, що продавці 
не хворі на цю або іншу недугу, яка може 
передатись разом з їх товаром.

Справи комунальні

Травневий лад на дорогах
Губернатор Дніпропетровщини 

Дмитро Колєсніков дав розпоряджен-
ня щодо наведення ладу на автошля-
хах області у строк до 1 травня поточ-
ного року.

– Це говорить про потребу не тіль-
ки заасфальтувати ями та вибоїни на 

самих дорогах, а й про нанесення 
розмітки в потрібних для цього міс-
цях та наведення ладу на узбіччях, 
– прокоментував ситуацію заступник 
міського голови Костянтин Бєліков. 
– Разом з тим, дорожники мають до-
класти зусиль для прибирання доріг 

від залишків посипкового матеріалу, 
яким боролися з ожеледицею, а також 
від прибордюрного пилу, що куриться 
за машинами. Для цього вже потріб-
но виводити на дороги наявні в місті 
«пилососи» й прибирати весь цей не-
потріб.

Управитель починає діяти
На сторінках «ЧГ» уже повідомля-

лось, що свого часу відбувся конкурс 
на право стати управителем багато-
поверхового житла Жовтневого ра-
йону. Конкурсний комітет визначився 
з переліком переможців, які з почат-
ку нинішнього місяця приступили до 
безпосередньої роботи з утримання 
будинків та прибудинкових територій 
на визначених територіях.

Нагадаємо, що район був поділе-

ний на чотири конкурсні об’єкти, пе-
реможцями яких визнані: об’єкт №1 
(44-й і 129-й квартали, ХХ Партз’їзду, 
Ставки, «Суха Балка») – ТзОВ «Керу-
юча компанія «Дом.Ком», об’єкт №2 
(мкрн. Індустріальний) – ПП «Домі-
ніум», об’єкт №3 (мкрн. Зарічний, вул. 
Десантна тощо) – ТзОВ «УЮТ-2011», 
об’єкт №4 (бульвар Маршала Василев-
ського, вул. Дишинського тощо) – ТзОВ 
«Житлокомцентр».

– Нові управителі впродовж пер-
шого місяця своєї безпосередньої 
роботи зобов’язані укласти договори з 
мешканцями на обслуговування, – за-
значив начальник управління благо-
устрою та житлової політики виконко-
му міськради Олександр Катриченко. 
– Оскільки згідно із законодавством 
такі послуги мають надаватись тільки 
на договірній основі.

Експеримент
Швидкісний потяг «Дніпропетровськ – Київ –  
Дніпропетровськ» буде зупинятись в П’ятихатках

 Свого часу швидкісний потяг «Дніпропетровськ – Київ – Дніпропе-
тровськ» зупинявся на станції «П’ятихатки». Це було зручно для паса-
жирів та жителів П’ятихаток. Але у 2012 році, коли ввели швидкісний 
експрес «ІНТЕРСІТІ+», зупинку відмінили. Мешканці звернулися по до-
помогу у вирішенні цього питання до народних депутатів України від 
Партії регіонів Сергія Глазунова, Костянтина Павлова та Дмитра Шпено-
ва. В свою чергу, народні обранці обговорили проблему з Віце-прем’єр-
міністром України Олександром Вілкулом, й ситуація зрушила з мертвої 
точки.

Віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул дав доручення Мі-
ністерству транспорту та зв’язку відпрацювати питання. Відповідно, про-
фільне Міністерство розпорядилось провести експертну перевірку щодо 
відстеження інтенсивності пасажиропотоку на даному маршруті.

Експеримент триватиме місяць. З 12 квітня 2013 року швидкісний 
потяг «Дніпропетровськ-Київ» №165П («ІНТЕРСІТІ+») щоденно робити-
ме зупинку на станції «П’ятихатки – Пасажирська» о 8.34 ранку та від-
правлятиметься о 8.35. Потяг «Київ-Дніпропетровськ» №168 («ІНТЕРСІ-
ТІ+») буде щодня прибувати до станції «П’ятихатки – Пасажирська» о 
10.59 та відправлятися об 11 годині ранку. Е. МІСЦЕВИЙ

Е. МІСЦЕВИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА
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 Програма телебачення  з 15 по 21 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 колиш-

нього»
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 «Крейсер «Варяг»
16.55 «Интеркласс»
17.10 «ARTіCOOL»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 Погода
18.30, 01.30 «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 «У пазурах часу»
23.40 «Мир животных»
00.10 Док. серал
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 Путешествия»
09.00 «Телеспортклуб»
09.40, 14.45, 19.55 «Рассуждалки»
09.50 «Сад. Огород. Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Д/ф «У пазурах часу»
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 «Командир корабля» 
17.00 «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 «Міський роман»
22.00 «Медицинский теле-

журнал»
23.15 Д/ф «Великий лицедій Ф. М. 

Яковченко»
00.10 Док. серал

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 «Великий лицедій Ф. М. 

Яковченко»
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 «Том Сойер» 
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 «Звичайний геній»
00.10 Док. серал
01.30 Д/с «Этот загадочный мир»

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 «Звичайний геній»
11.15, 23.40 «Мир животных»
11.40, 01.00 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епізоди колиш-

нього»
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 «Жаркие дни»
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 Д/ф «Повернення в отчий дім»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Лесь Курбас. Між 

двома пострілами…»
00.10 Док. серал
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 Путешествия»
10.00, 02.30 Молодёжная про-

грамма «Студия»
10.30 Д/ф «Лесь Курбас. Між 

двома пострілами…»
11.00 «Мир животных»
11.30 «Вкусы культур»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Міський роман»
14.00 «Підземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
14.45 «Медицинский журнал»
15.15 Х/ф «Сказание о земле 

сибирской» 1 категория
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»
21.05 «Погода «
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Магия природы»
23.30 Д/ф «В. Щербицький»
00.00 Док. серал
01.10 «Сад. Огород. Цветник»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Місто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 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, 19.15 «Рассуждалки»
10.00 «Медицинский журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20 Х/ф «Новый Гулливер» 1 

категория
11.40 «Підземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 17.00, 20.15 «На землі на 

рідній…»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.00 «Кіндерунія»
15.20 М/ф
16.30 «Зооквартал»
17.05, 20.20 «Епізоди колиш-

нього»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.50 Х/ф «Встречный» 1 

категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловічий клуб»
20.30, 01.30 «Місто. Тиждень»
21.10 Д/ф «Володимир Щер-

бицький»
21.40 «Близкие Путешествия»
22.00 «Міський роман»
22.30 Д/ф «Повернення в отчий 

дім»
23.05, 02.00 Д/ф
00.00 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «Вечерняя сказка «Соники»
07.15, 15.35, 20.15 «Рассуждалки»
07.25 «На землі на рідній…»
07.30, 12.00, 20.30 «Місто. 

Тиждень»
08.00, 11.00, 12.30, 18.20, 21.00, 

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

газета
08.10 «Телеспортклуб»
09.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 

капитан» 1 категория
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловічий клуб»
11.20 «Кіндерунія»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Підземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45, 22.15 М/ф
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путеше-

ствия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.20 Х/ф «Мечта» 1 

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

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

100»
22.00 «Резонанс»
22.25 «Зооквартал»
23.00 Д/с
00.00 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
03.00 Д/ф
05.00 «Музыкальный калей-

доскоп»

Понеділок, 15 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, 16 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Азбука здоровья 
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Государственный портал
19:45 Аспекты жизни

Середа, 17 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Четвер, 18 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, 19 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00  Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Социальные грани
19:00 Кривбасс-Центр
19:20 Новости регионов
19:35 Новый курс

Субота, 20 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, 21 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 Донецк туристический

Ювілей з музикою
Поважний ювілей відзначить у суботу му-

зична школа №2. Цей заклад святкуватиме 
своє шістдесятиліття. Урочистості та святко-
вий концерт відбудуться на сцені ДП «Ова-
ція» ПАТ «ЦГЗК» 13 квітня. Початок о 14.00. 

Не святковий, а конкурсний день чекає на інший музичний заклад 
– музичну школу №4. Тут у неділю, 14 квітня, з самого ранку триватиме 
змагання – відкритий міський конкурс «Юний ансамбліст». Розпочнеться 
конкурсна програма о 10.00. Довідки за телефоном 74-71-98.

І флора, і фауна
Велику дводенну  міжнародну виставку ко-

тів у Кривому Розі анонсують найближчими ви-
хідними – 13-14 квітня. Подивитися на породистих 
домашніх улюбленців можна буде з 10.00 у ПК ЦГЗК. 
Організатори обіцяють цікаві конкурси і вікторини для 
дітей і, звісно, призи. Крім споглядання різноманітних 
порід кицьок, відвідувачі зможуть придбати кошенят чи 
зоотовари. Не обійдуть увагою і любителів флори – вони 
зможуть купити оригінальні види фіалок.

Підготувала Анна РОДІЧКІНА

Оголошення

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

№
з/п

Балансо-
утримувач

Дані про об’єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду

Найменування Місцезнаходження Загальна 
площа, м2 

Вартість  майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Максимально 
можливий 

строк оренди
Мета використання

1 УКВМ
Частина нежилого приміщення 

АТС, вбудованого у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Кобилянського,
199 1,2 1 863,0

Станом на 13.03.2013 2 роки 11 місяців Під розміщення обладнання 
державної служби охорони

2 УБЖП Нежила окремо розташована 
будівля Вул. Якіра, 2 65,6 41 945,0

Станом на 05.02.2013 1 рік Під розміщення гаража, без права 
на приватизацію

3 УКВМ
Частина нежилого приміщення 

АТС, вбудованого у 1 поверх 
житлового будинку

Пр-т Металургів, 21 1,0 1 573,0
Станом на 13.03.2013 2 роки 11 місяців Під розміщення обладнання 

державної служби охорони

4 УКВМ Комплекс будівель та споруд з 
інфраструктурою Вул. Постишева, 92 437,4 213 901,0

Станом на 05.02.2013 2 роки 11 місяців
Під розміщення торгівлі непро-

довольчими (будівельними) 
товарами

5 УБЖП
Окреме індивідуально визначене 
майно – контейнери оцинковані, 

об’ємом 1,1 м3
Вул. Іллічівська, 2г 51 од. 81 294,0

Станом на 05.03.2013 1 рік
Використання для збирання 
твердих побутових відходів 

6 УКВМ
Частина нежилого приміщення 

АТС, вбудованого у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Тесленка, 12 1,0 1 391,0 Станом на 
13.03.2013 2 роки 11 місяців Під розміщення обладнання 

державної служби охорони

7 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 
1 поверх житлового будинку

Вул. Дніпропетров-
ське шосе, 6 32,8 38 150,0

Станом на 18.03.2013 2 роки 11 місяців Під розміщення службового 
приміщення

8

Відділ освіти 
виконкому 
Централь-
но-Міської 
районної у 
місті ради

Нежиле приміщення, вбудоване 
у 1 поверх окремо розташованої 

нежилої будівлі
Вул. Авангардна, 7 11,5 8 327,0

Станом на 27.02.2013 2 роки 11 місяців Під розміщення відділення по-
штового зв’язку 

9 УКВМ
Частина нежилого приміщення 

АТС, вбудованого у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Кропивниць-
кого, 51 2,0 2 179,0  

Станом на 13.03.2013 2 роки 11 місяців Під розміщення обладнання 
державної служби охорони

10 УКВМ
Частина нежилого приміщення 

АТС, вбудованого у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Тухачевсько-
го, 27 2,0 2 167,0  

Станом на 13.03.2013 2 роки 11 місяців Під розміщення обладнання 
державної служби охорони

11 УБЖП
Нежиле приміщення, вбудоване 

у 1 поверх житлового будинку 
(гуртожитку)

Вул. Тухачевсько-
го, 57 141,9 156 561,0

Станом на 19.03.2013 2 роки 11 місяців
Під розміщення офісу, ви-

ставкової зали дитячих іграшок 
та карнавальної атрибутики без 

здійснення торгівлі

12 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване у 
підвал житлового будинку Вул. Доватора, 3 29,3 16 981,0

Станом на 23.10.2010 2 роки 11 місяців
Під розміщення складу, за умови 
згоди всіх співвласників житлово-

го будинку

13 УБЖП Нежила окремо розташована 
будівля атракціону та замощення

Парк ім. Богдана 
Хмельницького

376,7

564,0

225 609,0
Станом на 15.01.2013

з 30.04.13 по 
01.09.13

Під розміщення дитячих 
атракціонів

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 10 робочих днів після опублікування 
оголошення в міській комунальній газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено конкурс на право його 
оренди відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження 
Положення про порядок оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».
Довідки можна отримати в управлінні комунальної власності міста виконкому міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360,  тел. 74-49-29,  74-43-97).  

Шановні криворіжці!
Комунальне підприємство «Кри-

воріжавтотранс» надає послуги з 
проведення обов’язкового техніч-
ного контролю стану транспорт-
них засобів для підприємств та 

суб’єктів підприємницької діяль-
ності за адресою: вул. Аляб’єва, 1 
(район 173 кварталу). Довідки за 
телефонами: 0564-66-30-61, 0564-
66-10-17.

Відділ транспорту 
і зв’язку виконкому міськради

Анонс

Шановні страхувальники та застраховані особи!
Криворізька міжрайонна виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності повідомляє вас про наявність санаторно-курортних  путівок термінами за-
їзду квітня (починаючи з 17.04.2013 р.) та травня 2013 року для лікування органів опори і руху, 
нервової системи та хребта, кровообігу, дихання, урології, травлення, статевих органів 
та обміну речовин на курортах: Одеської, Харківської, Львівської,  Дніпропетровської облас-
тей, Трускавця, Криму. Страхувальники, які не надали заявки на санаторно-курортне лікування, 
можуть у разі наявності бажаючих та медичних показань протягом року надати заявку на 2013 рік. 
Нагадуємо, що пенсіонери, які не працюють, не мають право на отримання путівки за рахунок ко-
штів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Додатково повідомляємо страхувальників про необхідність надання до 01.06.2013 р. (вул. Книж-
на, 1/1, кімната № 106) попередньої заявки на дитячі новорічні подарунки для  забезпечення ними 
дітей працюючих застрахованих осіб віком до 14 років.

Довідки за телефонами: 92-19-87,  92-14-46,  74-50-64,  26-07-36,  92-19-65,  26-07-43.
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 11 с.
06.30, 23.00, 01.00 Итоги
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 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.Пугачева. Найти 

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

хроника
10.15 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
12.55, 19.05, 21.25 Деловой 

мир
13.00 Право на защиту
13.20 Темный силуэт
13.30, 19.45 «О жизни» с 

А.Пальчевским
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
15.35, 05.05 Жизнь на равных
15.50 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева»
18.45 Мир спорта
18.55 Агро-News
19.25 Сельсовет
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

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

19.30, 23.30, 03.55 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 «Величествен-

ные века. Роксолана - 2»
11.40 Х/ф «Только ты»
13.40, 04.15 «Не ври мне - 2»
14.40, 05.05 «Семейные 

мелодрамы - 3»
15.40, 00.15 «Секретные ма-

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

ное»
20.15, 21.15 Т/с «Вероника - 2: 

Беглянка»
22.20, 01.15 «Деньги»

ИНТЕР
05.35 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
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, 12.25 Т/с «Фродя»
13.25 «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
14.20 «Судебные дела»
15.15 «Семейный суд»
16.10 «Жди меня»
17.55, 19.05 Т/с «Женский 

доктор»
20.00 «Подробности»
20.30 Т/с «Повороты судьбы»
22.25 Т/с «Голубка»
00.20 Т/с «Перевозчик»

ICTV
05.10 Служба розыска детей
05.15, 06.30, 01.45, 03.25 

Погода
05.20 Свитанок
06.25, 07.40 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.10, 00.50 Чрезвы-

чайные новости
10.10 Х/ф «Выход Дракона»
12.10 Анекдоты по-

украински
12.25, 13.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.45 Факты. День
13.40, 21.55 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.40, 20.05 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Судьбы»
16.30 Х/ф «Бригада. На-

следник»
18.45 Факты. Вечер
23.05, 03.30 Свобода слова

НОВЫЙ КАНАЛ
04.45, 04.15 Зона ночі 

Культура
04.50 Т/с «АйКарли»
05.55 Teen Time
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 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 «Брюс всемогу-
щий»

11.00, 17.55, 20.00 Т/с «Во-
ронины»

13.25, 14.35 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Счастливы вместе»
21.00 Ревизор-
23.00 Т/с «Светофор»
00.20 Т/с «Дневники вампира 

3»

СТБ
06.00 «Чужие ошибки. Де-

вушка без прошлого»
06.45, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.45, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 «Звездная жизнь. В 

браке со зверем»
11.05 «Звездная жизнь. 

Многодетные семьи»
12.05 «Один за всех»
14.00 «Зважені та щасливі»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Жених»
22.25 «Детектор лжи - 3»
23.35 «Битва экстрасенсов»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.35 Сто вопро-

сов о животных
06.30, 08.30 «Мир за неделю»
07.00, 05.00 «Утренний 

эспрессо»
09.00 Профилактика
14.30 Удивительные рас-

сказы о животных
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.15, 16.45, 18.55, 21.30 
«Погода»

15.30 «Светские хроники»
16.50 «Алло, доктор!»
17.45 Свадьбы по-русски
18.50, 21.25 «Экономический 

пульс»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Борис Березов-
ский, 2 часть

20.00 И ты, Брут?! Всемирная 
история предательств

21.35 Пожилой мальчик 
Витя Сухоруков

22.40 Как Земля создала нас
23.40, 04.00 Слезы Африки
00.55 Х/ф «Писательские 

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 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Месть»
12.55 Куколка
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.00 Одна за всех
16.05 Т/с «Студенты»
17.20, 01.25 Досвидос
18.20, 21.00 Виталька
19.10 БарДак
19.35 Богиня шопінгу
20.10 Т/с «Любит не любит»
22.20 У ТЕТа в Интернете
23.00 Дурнев+
23.25 МосГорСмех
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
06.10, 05.30 Т/с «Дорожный 

патруль - 5»
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 14.00, 17.20 Т/с «След»
10.00 Т/с «Своя правда»
15.35, 03.10 Чистосердечное 

признание
16.00, 04.45 Критическая 

точка
18.00 Т/с «Неравный брак»
19.20, 03.55 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Т/с «Операция «Ку-

кловод»
21.45 Х/ф «Зеленая миля»

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
05.50 Х/ф «Джокер»
08.10, 03.05 «Агенты 

влияния»
09.00 Х/ф «Мария из Наза-

рета» 2 с.
11.00 Т/с «Обратный отсчет»
14.35 Т/с «Гаишники»
18.30 «Лохотрон»
19.00, 23.30, 01.35, 04.05 

«Свідок»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 9»
21.30 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как преступник»
22.30 Т/с «CSI: Майами - 9»
00.00 Х/ф «Замена - 2: по-

следний урок»

К1
07.00 М/фы
08.15 Х/ф «Притяжение»
10.00 Х/ф «Джейн Остин»
12.15 «Пороблено в Україні»
13.45, 19.00 «Тайный повар»
14.40, 18.00 «Званый ужин»
15.40 «КВН»
20.00 «Лямур Тужур»
21.00 «Рассмеши комика»
21.50 Х/ф «Железный 

человек 2»
00.00 Х/ф «Пикап. Съем без 

правил»

11 КАНАЛ
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.40 Подъем
06.45 Пираньи
07.10 «Проте»
08.30 Репортер
08.35 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Х/ф «Брюс всемогу-

щий»
11.00, 17.55, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.35 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Счастливы вместе»
19.00, 21.30, 00.00, 03.15, 

04.15 Новости 11 канала
19.30, 03.45 «Доживем до 

понедельника»
21.00 «Дело вкуса»
22.00 Ревизор-
23.00 Т/с «Светофор»
00.20 Т/с «Дневники вампира 

3»

К 2
05.10 Хатха-йога
06.00 Дачные истории
06.45 Телеторговля
07.30 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.35 Школа доктора 

Комаровского
12.25, 17.00 Женская форма
13.10, 18.00 Время красоты
14.10 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
19.00, 23.40 Города мира
20.00 Спросите у повара
21.40 Такая красивая любовь
00.35 Секреты судьбы
01.20 Мир звезд
02.00 Крупным планом
02.20 Цвет Ночи

«2+2»
08.00 «Улетное видео по-

русски»
09.00 «Нереальные 

истории»
09.45 Х/ф «Охота на торнадо»
11.25 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления»
13.40 Х/ф «Охранник»
15.50 Х/ф «Харлей Дэвидсон 

и ковбой Мальборо»
17.50 «Обманутые наукой». 

Границы реальности
18.55 «Обманутые наукой». 

Бремя богов
20.00 «Месть природы»
21.00 Новости 2+
21.25 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.25 Т/с «Падающие небеса»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.40 Х/ф «Жизнь и необык-

новенные приключения 
Робинзона Крузо»

09.15 Х/ф «Два капитана»
10.55, 18.10 Т/с «Я лечу»
12.45 Т/с «Баязет»
13.40, 20.00 Т/с «Красная 

площадь»
14.35 Х/ф «Как Вас теперь 

называть»
16.25 Х/ф «Возврата нет»
21.50 Х/ф «Разорванный 

круг»
23.25 Х/ф «Сицилианская 

защита»
00.50 Х/ф «Я объявляю вам 

войну»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
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, 01.15 «Пока еще не 

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

женимся!»
18.50, 00.20 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Под прикрытием»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.05 «Свобода и справед-

ливость»
00.05 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. 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 «Бумеранг из про-

шлого»
19.30 «Прямой эфир»
20.20 Т/с «Склифосовский»
22.05 Т/с «Каменская»
23.05 «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти»
00.00 Т/с «В лесах и на горах»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Дорогие депутаты
07.30 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

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

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.30 Т/с «Каменская».
09.35 Д/ф «Где находится 

нофелет?»
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 «Жители океанов».
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва»
14.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
15.55 «Доктор И...»
16.50 «Странные игры». Спе-

циальный репортаж
17.25 «Право голоса».
19.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина».
21.20 Без обмана. «Гарнитур 

гаражной сборки»
22.05 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков. Чужой среди 
своих».

23.05 События. 25-й час
23.40 «Футбольный центр»
00.10 «Мозговой штурм. 

Транспорт будущего»
00.45 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 

«УГРО - 4»
11.00 «Грани недели» с 

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

следствия - 12»
13.00 Х/ф «Семь часов до 

гибели»
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 - 2»
23.00 Х/ф «Деревенская 

история»

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «Первобытное зло»
04.30 «По закону»
05.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» М/с
05.30, 12.00 Званый ужин
06.30 «Апокалипсис»: 

«Солнце»
07.30, 11.30, 18.30, 22.30 

Новости «24»
08.00 «Апокалипсис»: 

«Земля»
09.00 «Апокалипсис»: 

«Вселенная»
10.00 «Апокалипсис»: 

«Тайна спасения»
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»: «Ошиб-

ка Дарвина»
22.50, 02.00 «Игра престо-

лов» Т/с

TV1000
05.00 М/ф «Скуби-ду 2. Мон-

стры на свободе».
06.40, 17.10 Криминальное 

кино «Идеальный не-
знакомец».

08.35 Комедия «Мекси-
канец».

10.45 Драма «Мамонт».
12.55 Комедия «Везунчик».
15.10 Приключения «Питер 

Пэн».
19.05 Драма «Леди».
21.25, 03.00 Комедия «Рай-

ское наслаждение».
23.25 Драма «Вечное сияние 

чистого разума».

TV1000 KINO
08.00 Драма «Громозека».
10.00 Мелодрама «Рецепт 

колдуньи».
12.00 Комедия «Первая 

ласточка».
14.00 Драма «Живой».
16.00 Драма «Золотой век».
18.00 Драма «Гастарбайтер».
20.00 Комедия «Особен-

ности национальной 
подледной ловли, или 
Отрыв по полной».

22.00 Мелодрама «Фоно-
грамма страсти».

00.00 Драма «Древо 
желания».

02.00 Драма «Три женщины 
Достоевского».

04.00 Комедия «Неадекват-
ные люди».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Воспитание чувств»
10.05, 18.05, 02.05 Комедия 

«Фильм со мной в глав-
ной роли»

11.40, 19.40, 03.40 Мюзикл 
«Девять»

13.45, 21.45, 05.45 Детектив 
«Большое алиби»

15.25, 23.25, 07.25 Боевик 
«Часы отчаяния»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Опасные га-

строли».
09.00 Х/ф «Дежа вю».
11.00 Х/ф «Бедный бедный 

Павел».
13.00 Х/ф «Девушка с 

коробкой».
14.30 Х/ф «Группа риска». 3 с.
16.00 Х/ф «Подвиг Одессы». 

1 с.
17.30 Х/ф «Подвиг Одессы». 

2 с.
19.00 Х/ф «Открытая книга. 

Молодость». 1 с.
21.00 Х/ф «Ты помнишь».
23.00 Х/ф «Русский бизнес».
01.00 Х/ф «Тринадцать».
02.30 Х/ф «20 декабря». 1 с.
04.00 Х/ф «Распятые».
05.30 Х/ф «Подземелье 

ведьм».

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Том 

Сойер».
03.20, 09.20, 15.20 М/с 

«Винни-Пух» 0+, «Беги, 
ручеек»

04.00, 10.00, 16.00 М/с «Ро-
бин Гуд» 12+, «Большой 
подземный бал» 6+, 
«Комаров»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Мой 
первый друг...» 12+, «В 
поисках Олуэн».

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Чере-
пашка-герой»

07.00, 13.00, 19.00 «Чудеса 
света» 6+, «Сказка 
сказок»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Уголь. Серия 5
05.50 Оружие. Люди, кото-

рые его изобрели
06.40 Как это устроено?. 

Гигантские клапаны
07.10 Как это сделано?. 

Миндаль/Снегоуборщик/
Пятновыводители

07.35 Особое меню от Беара 
Гриллса

08.30 Искривление време-
ни. Горячие девчата

09.00 Искривление време-
ни. Тазер

09.25 Разрушители легенд. 
Удар бутылкой

10.20, 01.05 Город наизнанку. 
Город в пустыне. Дубай

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 5

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Fiat Dino Coupe 901

13.05 Пятая передача. Евро-
па. Серия 2

13.30, 03.10 Пешком по 
Амазонке. От Перу до 
Бразилии

14.25 Уголь. Серия 6
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Под контролем 
зрителей

16.15 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мэя. 
Серия 1

17.10 Как устроена Вселен-
ная. Серия 2

18.05 Как это устроено?. 
Коньки с подогревом

18.35, 02.45 Как это сделано?. 
Истребитель/Бельгий-
ское пиво/Паркетные 
внедорожники

19.00 Золотая лихорадка. 
Спецвыпуск третьего се-
зона. За кадром - Часть 1

20.00 Золото джунглей. 
Дикая схватка

21.00 Парни с Юкона. Встань 
и выйди

22.00 Искривление 
времени. Реконструкция 
аварии

22.30 Искривление време-
ни. Меч самура

23.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 11

00.15 Инородные тела. 
Внутренний враг

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Адская кошка. 
08.15, 16.30 Введение в 

котоводство. 
09.10 Как стать.... ...тигром
10.05, 14.40 Суровая Аркти-

ка. Исландия. Земля льда 
и огня

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Опухоль

11.55 Укротитель по вызову. 
Кошмар в браконьер-
ском пруду

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 13.15, 05.45, 06.10 
Спасти дикую природу 
Африки. 

13.45 Территория живот-
ных. Теплый дом

15.30 Остров орангутангов. 
Ангел в раю

17.25, 17.50 Дик и Дом 
спешат на помощь. 

18.20 Кошек не любить 
нельзя. 

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Чудовище Байю
20.35, 05.20 Остров орангу-

тангов. Без границ
21.05, 02.25 В дебрях Латин-

ской Америки. Амазонка
22.00, 03.15 Укротитель 

скунсов. Пострадавший в 
Оклахоме

22.25, 03.40 Укротитель 
скунсов. Малыши

22.55, 04.05 Адская кошка. 
Кошачьи разборки

23.50 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Горе-собаковод

00.45 Природа как она 
есть с Дэйвом Салмони. 
Кальмар

01.35 Дикие и опасные. 
Хвостом по голове

MAXXI-TV
06.40 Йога
07.15, 13.05 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 10.50, 12.00, 01.10 

MaxxiМузыка
08.35, 21.35, 22.15 «Все про 

все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.25, 10.25 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.45 «Трудный вопрос»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
12.25 «Стрип денс»
13.45 «Взрослые дети»
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
16.15 Ювелирочка
20.55 «Мама в большом 

городе»
21.45 «Время для себя»
22.00 «Здоровая жизнь»
22.25 Портретные очерки. 

Александр Порохов-
щиков

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Спасение на 
Аляске

06.00, 10.00 Меняющие 
облик

07.00 Рыбы-чудовища. 
Аллигаторова щука

08.00, 12.00, 16.00 Машины. 
Разобрать и продать. 
Форсаж

09.00, 13.00, 17.00 Авто - SOS. 
«Косворт» в кризисе

11.00 Побег. Сбежали через 
крышу

14.00 Космический краб
15.00 Рыбы-чудовища. 

Нильский гигант
18.00 Взгляд изнутри. 

Легион 3

19.00 Побег. Грабитель-
джентльмен

20.00, 23.00, 04.00 Амери-
канская колония. Знаком-
ство с гуттеритами. 
Скандал на празднике 
урожа

21.00, 00.00 Злоключения за 
границей. Дели

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Охота началась

02.00 В ожидании конца све-
та. Назад в каменный век

03.00 Мегазаводы. Супе-
равтомобили. Электро-
мобиль «Тесла»

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 По следам 

Тинтина
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Тайная война
10.00, 16.00 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира

11.00 История Науки
12.00 Великие воины
13.00, 03.00 По следам 

Пуччини
14.00, 19.00 Ферма в годы 

войны
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами
20.00 Древние затерянные 

города
21.00, 04.00 Затерянный мир 

Александра Великого
22.00 Чудеса цивилизации. 

Гигантский Будда
23.00, 06.00 Орудия смерти
05.00 Герои, мифы и нацио-

нальная кухн

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

5 с.
21.00 «Шериф». ф.5. «Сто 

тысяч для сына». 2 с.
22.00 «Улицы разбитых фо-

нарей». «Менты-9». 27 с. 
«Ночной оборотень». 1 ч.

23.00 «Персона нон грата». 
2 с.

00.00 «Агентство «Золотая 
пуля». 22 с. «Дело о 
женщине вамп».

01.00 «Аэропорт». 20 с. 
«Новобранец».

VIASAT EXPLORER
05.00, 10.30, 01.35 Охотник-

собиратель
05.50, 11.25 Взломщики
06.45, 12.20 Труднейшие 

профессии
07.40, 15.05 От Сиднея до То-

кио любыми средствами
08.40, 17.00, 23.45 Полярные 

летчики
09.35, 18.00, 00.40 Береговая 

охрана Аляски
13.15 Марсианская миссия 

«Феникса». Пепел и лёд
14.10 Марсианская миссия 

«Феникса». На льду
16.05, 21.55 Интенсивный 

курс Ричарда Хаммонда
19.00, 19.25, 03.05, 03.30 На-

перекор стихии
20.00, 20.25, 04.00, 04.25 

Большие переезды
21.00, 22.50 Непобедимый 

воин
02.35 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.55, 23.10 Мелодрама 

«Холмы и равнины».
02.35 Драма «Человек-

ветер».
04.30 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 11 с.».

05.15 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 12 с.».

06.10 Драма «Ужас, который 
всегда с тобой».

07.40 Мелодрама «Свои 
дети».

09.20 Драма «Такси-блюз «.
11.10 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 13 с.».

12.00 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 14 с.».

12.50 Драма «Время печали 
еще не пришло».

14.30 Комедия «Москва не 
Москва».

16.05 Драма «Граффити».
18.15 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 15 с.».

18.55 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 16 с.».

19.50 Мелодрама «Путе-
шествие с домашними 
животными».

21.30 Боевик «Белая стрела».

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Было ВРЕМЯ»
06.00 «Рок-н-ролльный 

марафон»
07.15 Д/ф «Наша биография»
08.20 «Поэзия танца»
09.00 Х/ф «Жил-был на-

стройщик»
10.20 «Пока все дома»
11.00 «Звуковая дорожка в 

Кремле»
12.00, 03.00 «Колба времени»
13.00 «Андрей Петров. Нуж-

на хорошая мелодия»
14.00 «Театральные встре-

чи» «В гостях у Утесова»
15.30 «Что? Где? Когда?»
16.40 Х/ф «Димка - вело-

гонщик»
17.00 Семейная телевикто-

рина «Звездный час»
17.45 Д/ф «Разрядка - друзья 

и враги»
18.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 1 с.
19.40 Д/ф «Женский взгляд 

на мужские проблемы»
20.00, 02.00 «ВРЕМЯ»
21.00 «Рожденные в СССР»
22.00 «Хит-парад «Остан-

кино»
23.00 Д/ф «Тринадцатый... 

Встречи и беседы с Гарри 
Каспаровым»

00.10 «Поет Валентина 
Толкунова»

00.40 Х/ф «Человек меняет 
кожу» 5 с.

СПОРТ 1
06.15, 23.55 Футбол. Чем-

пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. ПСВ - Аякс

08.10, 01.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Локомо-
тив - Зенит

10.05, 04.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кар-
дифф Сити - Ноттингем

12.00 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/4 финала. 1-й матч

14.00 Экстра-футзал
14.30, 03.40 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
15.10 Футзал. Чемпионат 

Испании. Каха Сеговия - 
Триман Наварра

17.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Валвейк - Фейенорд

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 
1/4 финала. 3-й матч. БК 
Говерла - БК Будивель-
ник. LIVE

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

22.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Динамо 
- ЦСКА

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Бирмингем

07.45, 19.55 Футбол. Чем-
пионат Бельгии. ТОП-6. 
Плей-офф. Андерлехт 
- Брюгге

09.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
ПСВ - Аякс

12.00, 01.35 Гольф. Major 
Golf Championships 2013. 
Masters Tournament США. 
Третий день

16.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Локомотив 
- Зенит

18.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кар-
дифф Сити- Ноттингем

22.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала. 2-й матч. БК До-
нецк - БК Азовмаш

23.50 Футзал. Чемпионат 
Испании. Каха Сеговия - 
Триман Наварра

05.40 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Гран-при 
Токио, Япония

EUROSPORT
09.30 Авто и Мотоспорт. 

Журнал
09.45, 10.30 Супербайк. ЧМ. 

Испания. Попытка
11.15, 16.00 Велоспорт. Гонка 

«Amstel Gold»
12.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 

Мужчины. 105кг
13.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 

Мужчины. +105кг
14.30, 21.00, 21.15, 21.45, 02.15 

Все виды спорта. Вот 
это да!

15.00 Футбол. Женская Лига 
Чемпионов

17.00 Снукер. Мастерс. 
Лондон. Финал

18.15, 01.30 Футбол. 
Евроголы

19.00, 22.00, 22.35, 23.30, 
00.30 Все виды спорта

22.05, 22.45 Про рестлинг

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

00.50, 03.30 Футбол NEWS
06.20 Шахтер - Заря. Чемпи-

онат Украины
08.20, 10.20, 16.00, 22.00, 

04.45 Журнал. Лига 
Чемпионов УЕФА

08.55, 09.25 «Игра прекрас-
на». 3-4 с.

09.55 Топ-матч
10.55 Эспаньол - Валенсия. 

Чемпионат Испании
12.55 Futbol Mundial
13.25 Ворскла - Металлист. 

Чемпионат Украины
15.30 Самые смешные фут-

больные моменты
16.30 Атлетик - Реал. Чемпи-

онат Испании
18.30 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
19.20 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
20.30, 01.05 «Європейський 

weekend»
22.45, 02.35 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
23.40, 03.45 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура

Понеділок, 15 квітня
Cхід 5.04 Захід 18.53
Тривалість дня 13.49

Схід 7.55 
Захід 23.54

БлизнюкиІменинники: Тит
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 12 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, 13.50, 15.45, 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 «М.Казаков. Не дай 

мне, Бог, сойти с ума»
09.05, 21.00, 05.40 Итоги дня
09.30 Шеф-повар страны
10.20 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
13.00, 18.55, 21.10 Деловой 

мир
13.10 Шаг к звездам
13.55, 19.40 «О жизни» с 

А.Пальчевским
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.40, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.55 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева»
18.45 Мир спорта
19.10, 01.45 О главном
20.55 Официальная 

хроника
21.15 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, Максима
23.25 Х/ф «Карусель». 1 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 «Величествен-

ные века. Роксолана - 2»
11.45, 12.40, 20.15, 21.15 Т/с 

«Вероника - 2: Беглянка»
13.40, 04.05 «Не ври мне - 2»
14.45, 04.55 «Семейные 

мелодрамы - 3»
15.45, 00.30 «Секретные ма-

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

ное»
22.20, 01.30 «Меняю жену - 7»

ИНТЕР
06.00, 20.30, 04.50 Т/с «Пово-

роты судьбы»
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»

11.20, 12.45 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.40 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.00 Т/с «Анечка»
17.55, 19.05 Т/с «Женский 

доктор»
20.00, 02.55 «Подробности»
22.25 Т/с «Голубка»
00.20 Т/с «Перевозчик»

ICTV
05.00, 06.40, 02.00, 03.25 

Погода
05.05 Факты
05.35 Свитанок
06.35, 07.45 Деловые факты
06.45 Т/с «Такси»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.50, 00.50 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.10 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.40 Т/с «Убойная 

сила»
12.20, 13.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.45 Факты. День
13.40, 21.55 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.50, 20.05 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Судьбы»
18.45 Факты. Вечер
23.00 Х/ф «Солдат»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.55, 00.35 

Погода
09.00, 16.50 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 17.55, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.35 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Кухня 2»
22.05 Т/с «Светофор»

00.40 Т/с «Дневники вампира 
3»

01.35 Т/с «Вероника Марс»

СТБ
05.55 «Чужие ошибки. Четы-

ре греха Семенова»
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.00 «Звездная жизнь. Не-

долюбимые дети»
11.00 «Гордість Країни»
13.15 «Зважені та щасливі»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Жених»
22.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей»
00.15 Т/с «Доктор Хаус»

ТОНИС
06.00 Сто вопросов о 

животных
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Экономи-
ческий 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 Пожилой мальчик 

Витя Сухоруков
12.15 Свадьбы по-русски
14.00, 22.40 Как Земля 

создала нас
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Цивилизация 

Incognita»
15.45, 03.50 «Кумиры»
16.00 Убийство Джона 

Кеннеди
17.45 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Борис Березов-
ский, 3 часть

21.35 Профессия - Яр-
мольник

23.40, 04.05 Планета жизни

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 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Месть»
12.55 Куколка
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.00 Одна за всех
16.05 Т/с «Студенты»
17.20, 01.25 Досвидос
18.20, 21.00 Виталька
19.10 БарДак
19.35 Богиня шопінгу
20.10 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»

ТРК «УКРАИНА»
06.10 Т/с «Дорожный патруль 

- 5»
07.00, 17.00, 19.00, 04.00 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.50, 17.20, 21.45 Т/с 

«След»
10.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
11.50 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо»
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00, 04.55 Критическая 

точка
18.00 Т/с «Неравный брак»
19.20, 04.20 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Т/с «Операция «Ку-

кловод»
23.15 Т/с «Пуля-дура - 3: 

Агент для наследницы»

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 дневник»
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
05.20 Х/ф «Третий тайм»
06.40 Т/с «Сердца трех»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Д/с «Болезни-убийцы»
10.30 Т/с «Висяки»
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, 

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

мыслить как преступник»
22.30 Т/с «CSI: Майами - 9»
00.00 Х/ф «Тиранозавр 

ацтеков»

К1
07.00 М/фы
09.30, 21.50 «Три сестры»
10.30, 23.45 Х/ф «Любовный 

менеджмент»
12.20, 21.00 «Рассмеши 

комика»
13.15, 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»

11 КАНАЛ
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40 Подъем
06.45 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.15, 03.05, 04.15 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Два берега»
08.10 «Инновации»
09.00, 16.50 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 17.55, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.35 «Мой малыш»
15.00 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
19.30 «36,6»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплощение»
23.00 Т/с «Светофор»
00.40 Т/с «Дневники вампира 

3»

К 2
05.10 Хатха-йога
06.00 Дачные истории
06.45 Телеторговля
07.30 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.35 Школа доктора 

Комаровского
12.25, 17.00 Женская форма
13.10, 18.00 Время красоты
14.10 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
19.00, 23.40 Города мира
20.00 Спросите у повара
21.40 Такая красивая любовь
00.35 Секреты судьбы

«2+2»
08.00 «Улетное видео по-

русски»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.35 «Апокалипсис». 

Фильм 1. Земля
10.45 «Апокалипсис». 

Фильм 2. Луна
11.50 Т/с «Один против всех»
14.50 Т/с «Солдаты-13»
15.50 Т/с «Инспектор Купер»
17.50 «Лунная гонка»
20.00 «ДжеДАИ»
21.25 Х/ф «Вирус»
23.25 Х/ф «Болотная акула»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.50 Х/ф «Два капитана»
09.30 Х/ф «Зеленые цепочки»
11.15, 18.10 Т/с «Я лечу»
13.05, 20.00 Т/с «Красная 

площадь»
14.55 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов»
16.40 Х/ф «Аплодисменты, 

аплодисменты...»
21.50 Х/ф «Неизвестные 

страницы из жизни раз-
ведчика»

23.30 Х/ф «Майор Вихрь»
00.35 Х/ф «Мы смерти смо-

трели в лицо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 

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 Т/с «Торговый центр»
15.10, 00.15 «Пока еще не 

поздно»
16.00 «Я подаю на развод»
17.00 Вечерние новости
17.40 «Давай поженимся!»
18.50 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Под прикрытием»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.05 «Лиллехаммер»
00.00 Ночные новости

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 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная 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 «Бумеранг из про-

шлого»
19.30 «Прямой эфир»
20.20 Т/с «Склифосовский»
22.05 Т/с «Каменская»
23.05 «Специальный корре-

спондент»
00.40 «Вести+»

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

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Я объявляю вам 

войну».
09.20 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР».
10.10, 18.45 Петровка, 38
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Х/ф «Счастье по 

контракту».
12.45 Д/с «Жители океанов».
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва»
14.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
15.55 «Доктор И...»
16.50 «Доказательства 

вины. Мучительная про-
фессия»

17.25 «Право голоса».
19.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина».
21.20 Д/ф «Дачи. Мёртвый 

сезон».
22.15 Д/ф «Ловушка для 

Андропова».
23.05 События. 25-й час.
23.40 Д/ф «Евдокия, покро-

вительница Москвы».
00.30 Д/ф «Где находится 

нофелет?»

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 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Русские 
американцы. Русские в 
Голливуде»

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

13.00 Х/ф «Деревенская 
история»

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 «Лес»

РЕН ТВ
05.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» М/с
05.30, 12.00 Званый ужин
06.30 «Ложь разума»
07.30, 11.30, 18.30, 22.30 

Новости «24»
08.00 «45 секунд до веч-

ности»
09.00 «Наследники 

дьявола»
10.00 «Пришельцы из про-

шлого»
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»

TV 1000
05.00, 13.15 Приключения 

«Питер Пэн».
07.00 Драма «Леди».
09.20 Драма «Мамонт».
11.30 Комедия «Мисс 

Никто».
15.15 Драма «Вечное сияние 

чистого разума».
17.00 Комедия «Ларри 

Краун».
19.00 Драма «Один день».
21.00, 03.00 Драма «За-

бытое».
23.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц».

TV1000 KINO
06.00 Комедия «Первая 

ласточка».
08.00 Драма «Гастарбайтер».
10.00 Драма «Три женщины 

Достоевского».
12.00 Драма «Цвет граната».
14.00 Мелодрама «Фоно-

грамма страсти».
16.00 Комедия «Особен-

ности национальной 
подледной ловли, или 
Отрыв по полной».

17.55 Комедия «Разрешите 
тебя поцеловать... снова».

20.00 Комедия «Особен-
ности национальной 
политики».

21.40 Боевик «Непобеди-
мый».

00.00 Комедия «Неадекват-
ные люди».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Воспитание чувств»
10.05, 18.05, 02.05 Боевик 

«Расплата 2»
11.50, 19.50, 03.50 Триллер 

«Невидимый»
13.35, 21.35, 05.35 Комедия 

«Ограбление по-
французски»

15.20, 23.20, 07.20 Триллер 
«Случайный свидетель»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Открытая книга. 

Молодость». 1 с.
09.00 Х/ф «Ты помнишь».
11.00 Х/ф «Русский бизнес».
13.00 Х/ф «Тринадцать».
14.30 Х/ф «20 декабря». 1 с.
16.00 Х/ф «Распятые».
17.30 Х/ф «Подземелье 

ведьм».
19.00 Х/ф «Открытая книга. 

Призвание». 2 с.
21.00 Х/ф «Ярославна, коро-

лева Франции».
23.00 Х/ф «Идеальное пре-

ступление».
01.00 Х/ф «Человек с кино-

аппаратом».

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф 

«Дружок».
03.05, 09.05, 15.05 М/с 

«Винни-Пух Идет в гости» 
0+, «Бабочка» 6+, «Как 
казаки мушкетерам 
помогали» 12+, «Часовые 
полей»

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Робин Гуд» 12+, «Серая 
шейка» 6+, «Деревянные 
человечки»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Под 
знаком Однорогой коро-
вы». 12+, м/ф «Дед Мороз 
и Серый Волк»

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Чере-
пашка-герой»

07.00, 13.00, 19.00 «Чудеса 
света» 6+, «Утро по-
пугая Кеши» 6+, «Высокая 
горка»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Уголь. Серия 6
05.50 Город наизнанку. 

Город в пустыне. Дубай
06.40 Как это устроено?. 

Коньки с подогревом
07.10 Как это сделано?. 

Истребитель/Бельгий-
ское пиво/Паркетные 
внедорожники

07.35 Пешком по Амазонке. 
От Перу до Бразилии

08.30 Искривление 
времени. Реконструкция 
аварии

09.00 Искривление време-
ни. Меч самура

09.25 Разрушители легенд. 
Под контролем зрителей

10.20, 01.05 Город наизнанку. 
Город и землетрясение. 
Сан-Франциско

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 6

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Morgan

13.05 Пятая передача. Евро-
па. Серия 3

13.30, 03.10 Пешком по 
Амазонке. От Бразилии 
до Атлантики

14.25 Уголь. Серия 7
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Без труда не 

вытащишь и рыбку из 
пруда

16.15 Золото джунглей. 
Дикая схватка

17.10 Золотая лихорадка. 
Спецвыпуск третьего се-
зона. За кадром - Часть 1

18.05 Как это устроено?. 
Электротермические 
плиты

18.35, 02.45 Как это сделано?. 
Гуакамоле/Болотные 
вездеходы/Ножницы

19.00 Быстрые и громкие. 
Серия 12

20.00 Махинаторы воз-
вращаются. Porsche 911 
Targa

21.00 Курс экстремального 
вождения. Тормоза 
отказали

21.30 Курс экстремального 
вождения. Гонщики

22.00 Искривление време-
ни. Бегун фри стайл

22.30 Искривление време-
ни. Жидкий азот

23.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 12

00.15 Инородные тела. 
Мощные и маленькие

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу.
07.25 Кошек не любить 

нельзя.
08.15 Введение в котовод-

ство.
09.10, 09.35 Дик и Дом 

спешат на помощь.
10.05, 14.40 В дебрях Латин-

ской Америки. Амазонка
11.00 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите живот-
ных. Потоп

11.55 Укротитель по вызову. 
Чудовище Байю

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. Енот Рахеба

15.30 Остров орангутангов. 
Без границ

16.30 Введение в собако-
ведение. Спецвыпуск. 
Лучшие собаки для 
активного образа жизни

17.25 Джефф Корвин на во-
ле. Последняя остановка 
- Непал

17.50 Джефф Корвин на во-
ле. Панамские хищники

18.20 Укротитель скунсов. 
Пострадавший в 
Оклахоме

18.45 Укротитель скунсов. 
Малыши

19.15 Обезьянья жизнь.
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич.
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Опасность на 
спиртзаводе

20.35, 05.20 Остров орангу-
тангов. Плыви или тони

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Анды

22.55, 04.05 Ветеринар в 
дикой природе. Гренада

23.50 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Трагедия в трейлерном 
парке

00.45 Я не должен был 
выжить!. Под воду за 
опасностью

01.35 Дикие и опасные. 
Борьба за выживание

MAXXI-TV
06.40 Йога
07.15, 09.50 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 11.30, 01.10 

MaxxiМузыка
08.35, 22.20 «Все про все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.25 «Ukrainian Fashion 

Week»
10.25 «Мама в большом 

городе»
11.05 «Время для себя»
12.25 «Стрип денс»
13.00 «Трудный вопрос»
13.50 «Взрослые дети»
15.55, 21.35 «Выдающиеся 

мужчины»
16.15 Ювелирочка
20.55 Джунгли шоу-бизнеса
21.45 «Сейшн»
22.30 Портретные очерки. 

Анатолий Кузнецов

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Антенна дальней 
космической связи

06.00, 10.00 Акулий рай
07.00 Рыбы-чудовища. 

Бушующая Амазонка
08.00, 12.00, 16.00 Амери-

канская колония. Знаком-
ство с гуттеритами. 
Скандал на празднике 
урожа

09.00, 13.00, 17.00 Злоключе-
ния за границей. Дели

11.00 Джеймс Кэмерон. 
Путешествие к центру 
Земли

11.30 Самое глубокое 
погружение. История 
батискафа «Триест»

14.00 Кальмар против 
кашалота

15.00 Рыбы-чудовища. 
Древний монстр

18.00 Охотники за нациста-
ми. Цукурс

19.00 Побег. Техасская 
семерка

20.00, 23.00, 04.00 Делай 

ставки и взрывай. Усадь-
ба на миллион долларов

20.30, 23.30, 04.30 Покину-
тые. Масонская ложа 
Нью-Йорка

21.00, 00.00 Шоссе через ад. 
Канада. Битва буксиров-
щиков

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Месть рыбаков

02.00 В ожидании конца 
света. Девять обедов до 
катастрофы

03.00 Мегазаводы. Супе-
равтомобили. «Гумперт 
Аполло»

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 По следам 

Тинтина
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Тайная война
10.00, 16.00 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира

11.00 Древние затерянные 
города

12.00 Затерянный мир 
Александра Великого

13.00, 03.00 По следам 
Оффенбаха

14.00, 19.00 Ферма в годы 
войны

18.00, 02.00 Охотники за 
мифами

20.00 Тайна кода май
21.00, 04.00 Код Войнича 

– самый таинственный 
манускрипт

22.00 Воссоздавая историю
23.00, 06.00 Бойцовский 

клуб. Оправданная 
жестокость

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

6 с.
21.00 «Шериф». ф.6. «Ловуш-

ка». 1 с.
22.00 «Улицы разбитых фо-

нарей». «Менты-9». 28 с. 
«Ночной оборотень». 2 ч.

23.00 «Персона нон грата». 
3 с.

00.00 «Агентство «Золотая 
пуля». 23 с. «Дело о 
роковой ошибке».

01.00 «Аэропорт». 21 с. 
«V.I.P. Рыбалка».

VIASAT EXPLORER
05.00, 10.30, 01.35 Охотник-

собиратель
05.50, 11.25 Взломщики
06.45, 12.20 Труднейшие 

профессии
07.40, 15.05 От Сиднея до То-

кио любыми средствами
08.40, 17.00, 23.45 Полярные 

летчики
09.35, 18.00, 00.40 Береговая 

охрана Аляски
13.15, 13.40, 20.00, 20.25, 

04.00, 04.25 Наперекор 
стихии

14.10, 14.35 Большие пере-
езды

16.05, 21.55 Интенсивный 
курс Ричарда Хаммонда

19.00, 03.05 Эсминец 21 века
21.00, 22.50 Непобедимый 

воин
02.35 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.40, 23.00 Драма «Человек-

ветер».
02.15 Драма «Ужас, который 

всегда с тобой».
03.40 Мелодрама «Свои 

дети».
05.15 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 13 с.».

06.00 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 14 с.».

06.50 Драма «Такси-блюз «.
08.40 Драма «Время печали 

еще не пришло».
10.20 Комедия «Москва не 

Москва».
11.55 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 15 с.».

12.40 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 16 с.».

13.30 Драма «Граффити».
15.35 Мелодрама «Путе-

шествие с домашними 
животными».

17.20 Боевик «Белая стрела».
19.00 Приключения « Сеть. 

1 с.».
19.50 Комедия «Трое и 

Снежинка».
21.20 Драма «Небо в 

алмазах».

НОСТАЛЬГИЯ
06.00 «Рожденные в СССР» 

Лучшее
07.00 «Андрей Петров. Нуж-

на хорошая мелодия»
08.00 «Театральные встре-

чи» «В гостях у Утесова»
09.30 «Что? Где? Когда?»
10.40 Х/ф «Димка - вело-

гонщик»
11.00 Семейная телевикто-

рина «Звездный час»
11.45 Д/ф «Разрядка - друзья 

и враги»
12.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 1 с.
13.40 Д/ф «Женский взгляд 

на мужские проблемы»
14.00, 20.00 «ВРЕМЯ»
15.00, 21.00 «Рожденные в 

СССР»
16.00 «Хит-парад «Остан-

кино»
17.00 Д/ф «Атака на высоту»
17.35 «Шесть песен на бис» 

Сергей Пенкин
18.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 2 с.
22.00 «Вокруг смеха»
23.00 «Было ВРЕМЯ»
00.00 «Рок-н-ролльный 

марафон»
01.15 Д/ф «Наша биография»
02.20 «Поэзия танца»
03.00 Х/ф «Жил-был на-

стройщик»

СПОРТ 1
06.10, 00.00 Футбол. Чемпи-

онат Нидерландов. Эре-
дивизие. Сезон 2012-2013. 
Валвейк - Фейенорд

08.05, 15.05 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

09.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Динамо 
- ЦСКА

11.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Бирмингем

13.00 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/4 финала. 2-й матч

16.10 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
Финал. Женщины. Пары

17.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Локомотив 
- Зенит

19.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
ПСВ - Аякс

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. Кар-
дифф Сити - Ноттингем

01.55 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/4 финала. 1-й матч

03.55 Бокс. США, Нью-Йорк. 
1 часть. Крис Алгиери - 
Хосе Пералта

05.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Рода - Витесс

СПОРТ2
06.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кар-
дифф Сити- Ноттингем

07.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандард

09.40 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Динамо 
- ЦСКА

11.30 Экстра-футзал
12.05, 01.55 Гольф. Major 

Golf Championships 2013. 
Masters Tournament США. 
Четвертый день

17.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Рода - Витесс

19.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Бирмингем

20.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Каха Сеговия - 
Триман Наварра

23.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

00.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала. 3-й матч. БК Го-
верла - БК Будивельник

EUROSPORT
09.30, 21.00 Все виды спорта. 

Вот это да!
10.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ. 

Мужчины. 105кг
11.00, 00.00 Снукер. Ма-

стерс. Лондон. Финал
12.00 Снукер. професси-

ональный снукерный 
турнир. Финал

13.00, 19.00, 20.00 Все виды 
спорта

14.00 Велоспорт. Гонка 
«Amstel Gold»

15.45, 02.00 Велоспорт
17.15 Снукер. Welsh Open. 

Ньюпорт. Финал
18.15 Снукер. Китай. Финал
22.00 Бокс. ЧМ ВБО. 

Германия. А. Абрахам 
(Германия) - Р. Роберт 
Штиглиц (Германия)

01.00 Автогонки. Монца

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

00.40, 02.55 Футбол NEWS
06.15, 10.20, 18.00 

«Європейський weekend»
07.45, 19.30 Топ-матч
08.00, 00.55 Черноморец 

- Днепр. Чемпионат 
Украины

11.45 Атлетик - Реал. Чемпи-
онат Испании

13.40 Шахтер - Заря. Чемпи-
онат Украины

16.00 Эспаньол - Валенсия. 
Чемпионат Испании

19.40 Ворскла - Металлист. 
Чемпионат Украины

21.40 LIVE. Арсенал - Эвер-
тон. Чемпионат Англии

23.45 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

03.10 Арсенал - Эвертон. 
Чемпионат Англии

Вівторок, 16 квітня
Cхід 5.02 Захід 18.54
Тривалість дня 13.52

Схід 8.46
Захід ...

РакІменинники: Никита, Феодосія
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 13 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, 09.55, 13.05, 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 «Н.Олялин. Ране-

ное сердце»
09.05, 21.00, 05.30 Итоги дня
09.15, 20.55 Официальная 

хроника
09.30 Правительство на 

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

щение»
13.00, 18.40, 21.20 Деловой 

мир
13.10 Украинская песня
13.55, 19.40 «О жизни» с 

А.Пальчевским
15.00 ПАРЛАМЕНТСКИЕ 

СЛУШАНИЯ В ВЕРХОВ-
НОЙ РАДЕ УКРАИНЫ: «О 
состоянии, меропри-
ятиях и перспективах 
преодоления послед-
ствий чернобыльской 
катастрофы»

18.00, 01.40 О главном
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
18.55, 04.40 Театральные 

сезоны
20.50 Мегалот
21.30 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
22.25 Свет
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.25 Х/ф «Карусель». 2 с.
00.25 Итоги. Бизнес

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 «Величествен-

ные века. Роксолана - 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. Избран-

ное»

ИНТЕР
05.35, 20.30 Т/с «Повороты 

судьбы»
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»

11.20, 12.45 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.40 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
16.00 Т/с «Анечка»
17.55, 19.05 Т/с «Женский 

доктор»
20.00, 03.05 «Подробности»
22.20 Т/с «Голубка»
00.20 Т/с «Перевозчик»

ICTV
04.50 Служба розыска детей
04.55, 06.35, 02.15, 03.50 

Погода
05.00 Факты
05.25 Свитанок
06.30, 07.40 Деловые факты
06.40 Т/с «Такси»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.10 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.30 Т/с «Убойная 

сила»
12.20, 13.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.45 Факты. День
13.30, 21.55 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.40, 20.05 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Судьбы»
18.45 Факты. Вечер
23.00 Х/ф «Сфера»
01.30 Криминальный 

облом
02.20 Х/ф «Солдат»
03.55 Т/с «Жены футболи-

стов»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.55, 00.30 

Погода
09.00, 16.50 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 17.55, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.35 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Кухня 2»
22.05 Т/с «Светофор»
00.35 Т/с «Тайный круг»

СТБ
06.10 «Чужие ошибки. Олеся 

в стране ужасов»
06.50, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.50, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.15 «Звездная жизнь. Осо-

бо опасные кумиры»
11.10 «Звездная жизнь. Тело 

на показ»
12.05 «Дорогая, мы убиваем 

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

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Жених»
22.25 «Хата на тата
00.15 Т/с «Доктор Хаус»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.50 Сто вопро-

сов о животных
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Экономи-
ческий 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 Профессия - Яр-

мольник
12.15 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
14.00, 22.40 Как Земля 

создала нас
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным»
17.45 Звездные болезни
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Валерий Золо-
тухин, 1 часть

21.35 Клара Лучко. Послед-
няя любовь

23.40, 04.10 Планета жизни
00.40 Амурные мелодии

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 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Месть»
12.55 Куколка
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.00 Одна за всех
16.05 Т/с «Студенты»
17.20, 01.25 Досвидос
18.20, 21.00 Виталька
19.10 БарДак
19.35 Богиня шопінгу
20.10 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»

ТРК «УКРАИНА»
06.10 Т/с «Дорожный патруль 

- 5»
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.50, 17.20, 21.45 Т/с 

«След»
10.00, 20.00 Т/с «Операция 

«Кукловод»
11.50 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.30 Чистосердечное 

признание
16.00, 04.25 Критическая 

точка
18.00 Т/с «Неравный брак»
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.15 Т/с «Пуля-дура - 3: 

Агент для наследницы»

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
05.20 «Правда жизни»
06.40 Т/с «Сердца трех»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Д/с «Реальные пре-

ступники»
10.30 Т/с «Висяки»
12.35 Т/с «Судмедэксперты»
14.35, 19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей - 9»
16.45, 19.00, 23.30, 01.35, 

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

мыслить как преступник»
22.30 Т/с «CSI: Майами - 9»
00.00 Х/ф «Пожиратель 

костей»

К 1
07.00 М/фы
09.50, 21.50 «Три сестры»
10.50, 23.45 Х/ф «Сахар и 

перец»
12.20, 21.00 «Рассмеши 

комика»
13.15, 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»
01.00 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.40 Подъем
06.45, 19.30 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.15, 03.15, 04.15 Новости 
11 канала

09.00, 16.50 Т/с «Счастливы 
вместе»

11.05, 17.55, 20.00 Т/с «Во-
ронины»

13.25, 14.35 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
19.55 Погода
21.00 «Автострсти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

рсследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.45 Т/с «Светофор»
00.35 Т/с «Тайный круг»
01.35 Т/с «Вероника Марс»
02.20 Т/с «Риззоли и Айлс»
03.00 Служба розыска детей
03.05 Зона ночі
03.45 «Васильевский 

остров»

К 2
05.10 Хатха-йога
06.00 Дачные истории
06.45 Телеторговля
07.30 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.35 Школа доктора 

Комаровского
12.25, 17.00 Женская форма
13.10, 18.00 Время красоты
14.10 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
19.00, 23.40 Города мира
20.00 Спросите у повара
21.40 Такая красивая любовь
00.35 Секреты судьбы

«2+2»
08.00 «Месть природы»
09.00, 19.25 Новости 2+
09.35 «Лунная гонка»
11.50 Т/с «Инспектор Купер»
13.50 Т/с «Один против всех»
14.50 Т/с «Солдаты-13»
15.55 «Фанатские войны»
17.20 Кубок Украины. «Во-

лынь» - «Днепр»
19.55 Кубок Украины. «Арсе-

нал» - «Черноморец»
22.00 «ПроФутбол-online»
23.00 Х/ф «Глаза дракона»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.45 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
11.15, 18.10 Т/с «Я лечу»
13.05, 20.00 Т/с «Красная 

площадь»
14.55 Х/ф «Приезжая»
16.40 Х/ф «Забавы молодых»
21.50 Х/ф «Майор Вихрь»
00.15 Х/ф «На пути в Берлин»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
04.00 ПРОФИЛАКТИКА
09.00 «Жить здорово!»
10.00 «Модный приговор»
11.00, 14.00, 02.00 Новости
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, 01.15 «Пока еще не 

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

женимся!»
18.50, 00.20 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Любовь за любовь»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.05 Среда обитания
00.05 Ночные новости

РТР-ПЛАНЕТА
09.05, 00.50 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 «Бумеранг из про-

шлого»
19.30 «Прямой эфир»
20.20 Т/с «Склифосовский»
22.05 Т/с «Каменская»
23.05 Свидетели. «Уполно-

мочен заявить. Виталий 
Игнатенко»

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

ТВ ЦЕНТР
11.00 Х/ф «Тихие сосны».
12.55 Д/с «По следу зверя».
13.30, 16.30, 21.00 События
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва»
14.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
15.55 «Доктор И...»
16.50 Линия защиты
17.25 «Право голоса».
18.45 Петровка, 38
19.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина».
21.20 «Русский вопрос»
22.15 «Хроники московско-

го быта. Брак по расчету»
23.05 События. 25-й час
23.40 «Говорит и показывает 

Москва».
00.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи».
02.15 «Pro жизнь»
03.00 Т/с «Война Фойла».

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 «Лес»
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 «Лекарство против 

страха»

РЕН ТВ
04.00 Профилактика
09.00 «Пища богов»
10.00 «Смотреть всем!»
11.00, 18.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов»
11.30, 18.30, 22.30 Новости 

«24»
12.00 Званый ужин
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»: 

«Оружие Третьей миро-
вой»

22.50, 01.45 «Игра престо-
лов» Т/с

01.00 «Сверхъестествен-
ное» Т/с

TV1000
05.00 Комедия «Мисс 

Никто».
07.00 Драма «Забытое».
09.00 Драма «Один день».
11.00 Драма «Одна неделя».
13.00 Комедия «Знакомство 

с родителями».
15.00 Драма «Роковое число 

23».
17.00, 03.00 Комедия «Prada 

и чувства».
19.00 Приключения «Свет 

вокруг».
21.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц».

22.50 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц – Колыбель жизни».

01.00 Драма «Готика».

TV1000 KINO
06.00 Драма «Цвет граната».
07.55 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... снова».
10.00 Фантастика «Беско-

нечные мечты о счастье».
12.00 Драма «Песнь про-

шедших дней».
13.50 Боевик «Непобеди-

мый».
16.00 Комедия «Особен-

ности национальной 
политики».

18.00 Комедия «Полный 
контакт».

20.00 Комедия «Ржевский 
против Наполеона».

21.30 Драма «Мишень».
00.20 Драма «Рябиновый 

вальс».
02.10 Драма «Десять лет без 

права переписки».
04.10 Драма «Бубен, 

барабан».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Воспитание чувств»
10.05, 18.05, 02.05 Драма 

«Выкуп»
11.45, 19.45, 03.45 Драма 

«Как я дружил в социаль-
ной сети»

13.20, 21.20, 05.20 Комедия 
«Нью-Йорк, я люблю 
тебя»

15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Крупный калибр, или 
Тони Ардзента»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Открытая книга. 

Призвание». 2 с.
09.00 Х/ф «Ярославна, коро-

лева Франции».
11.00 Х/ф «Идеальное пре-

ступление».
13.00 Х/ф «Человек с кино-

аппаратом».
14.30 Х/ф «20 декабря». 2 с.
16.00 Х/ф «Только ты».
17.30 Х/ф «Дорога».
19.00 Х/ф «Черемушки».
21.00 Х/ф «Письма мертвого 

человека».
23.00 Х/ф «Старые долги».
01.00 Х/ф «Комэск».
02.30 Х/ф «20 декабря». 3 с.
04.00 Х/ф «Дыхание грозы». 

1 с.
05.30 Х/ф «Дыхание грозы». 

2 с.

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Жи-

вая радуга».
03.05, 09.05, 15.05 М/с 

«Винни-Пух и день забот» 
0+, «Необычный друг» 6+, 
«Путешествие муравья»

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Робин Гуд» 12+, «Три 
толстяка»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «4:0 в 
пользу Танечки».

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Чере-
пашка-герой»

07.00, 13.00, 19.00 «Чудеса 
света» 6+, «Котенок с ули-
цы Лизюкова» 6+, «Петя и 
Красная Шапочка»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Уголь. Серия 7
05.50 Город наизнанку. 

Город и землетрясение. 
Сан-Франциско

06.40 Как это устроено?. 
Электротермические 
плиты

07.10 Как это сделано?. 
Гуакамоле/Болотные 
вездеходы/Ножницы

07.35 Пешком по Амазонке. 
От Бразилии до Атлан-
тики

08.30 Искривление време-
ни. Бегун фри стайл

09.00 Искривление време-
ни. Жидкий азот

09.25 Разрушители легенд. 
Без труда не вытащишь и 
рыбку из пруда

10.20, 01.05 Город наизнанку. 
Город-гавань. Сидней

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 7

12.10, 04.05 Махинаторы. 
BMW M6

13.05 Пятая передача. Евро-
па. Серия 4

13.30, 03.10 Эд Стаффорд. Го-
лое выживание. Серия 1

14.25 Уголь. Серия 8
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Час скотча-2
16.15 Курс экстремального 

вождения. Тормоза 
отказали

16.45 Курс экстремального 
вождения. Гонщики

17.10 Быстрые и громкие. 
Серия 12

18.05 Как это устроено?. Пер-
чатки для бейсбола

18.35, 02.45 Как это сделано?. 
Подвесные мосты/Арба-
леты/Одежные ярлыки

19.00 Аляска. Последний 
рубеж. До холодов

20.00 Змееловы. «Даймонд-
бакс» на всю жизнь

21.00 Правила внедорож-
ного движения. Под 
капотом

22.00 Искривление време-
ни. Удар хлыста

22.30 Искривление време-
ни. Брейк-дэнс

23.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 13

00.15 Монстры внутри меня. 
Хладнокровные убийцы

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Укротитель скунсов. 

Пострадавший в 
Оклахоме

07.50 Укротитель скунсов. 
Малыши

08.15 Введение в собако-
ведение. Спецвыпуск. 
Лучшие собаки для 
активного образа жизни

09.10 Джефф Корвин на во-
ле. Последняя остановка 
- Непал

09.35 Джефф Корвин на во-
ле. Панамские хищники

10.05, 14.40 В дебрях Латин-
ской Америки. Анды

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Дыши!

11.55 Укротитель по 
вызову. Опасность на 
спиртзаводе

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Отдел по защите 
животных. На переднем 
крае. 5 с.

13.15, 06.10 Отдел по защите 
животных. На переднем 
крае. 6 с.

13.45 Территория живот-
ных. Отряд спасателей

15.30 Остров орангутангов. 
Плыви или тони

16.30 Введение в собако-
ведение. Спецвыпуск. 
Лучшие собаки для 
семейной жизни

17.25 Необычные животные 
Ника Бейкера. Аксолотль

18.20 Дело мастера боится. 
Стадное чувство

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай Бич. 
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Развалившаяся 
ловушка

20.35, 05.20 Остров орангу-
тангов. Бойцовский клуб

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Венесуэла

22.00, 03.15 Невиданные 
Аппалачи

22.55, 04.05 Дикая Франция. 
Под палящим солнцем

23.50 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Дорожный патруль

00.45 Перед лицом опас-
ности. Гренландские тю-
лени, морж, индийский 
слон и голубая акула

01.10 Перед лицом опасно-
сти. Кашалоты, гиппопо-
там и змея-медянка

01.35 Дикие и опасные. 
Осторожно, кусается!

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

MaxxiМузыка
08.35, 21.35, 22.20 «Все про 

все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.25 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.45, 13.00 «Трудный 

вопрос»
10.25, 13.50 «Взрослые дети»
11.05 «Время для себя»
12.25 «Стрип денс»
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
16.15 Ювелирочка
20.55 «Женские откро-

вения»
21.45 «Кухня на шпильках»
22.30 Портретные очерки. 

Пласидо Доминго

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Инженерные идеи. 

Аэробус А-380
06.00, 10.00 Акулий остров 

(Найджела Марвена)
07.00 Рыбы-чудовища. 

Таиландский рай
08.00, 12.00, 16.00 Делай 

ставки и взрывай. Усадь-
ба на миллион долларов

08.30, 12.30, 16.30 Покину-
тые. Масонская ложа 
Нью-Йорка

09.00, 13.00, 17.00 Шоссе 
через ад. Канада. Битва 
буксировщиков

11.00 Побег. Техасская 
семерка

14.00 Голодное нападение!
15.00 Рыбы-чудовища. 

Террор в Гималаях
18.00 Охотники за нациста-

ми. Эйхман
19.00 Побег. Тюремный 

роман

20.00, 23.00, 04.00 В ожида-
нии конца света. Побег 
из Нью-Йорка

21.00, 00.00 Запреты. При-
чудливые похороны

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Горе-рыбаки

02.00 В ожидании конца 
света. Сдвиг полюсов

03.00 Мегазаводы. Суперав-
томобили. «Ниссан» GT-R

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 По следам 

Тинтина
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.30 Тайная война
10.00, 16.00 Средневековая 

монархия. Женщины у 
власти

11.00 Код Войнича – самый 
таинственный ману-
скрипт

12.00 Воссоздавая историю
13.00, 03.30 По следам 

Малера
14.00, 19.00 Ферма в годы 

войны
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами
20.00 Призрак Освальда
21.30 Барак Обама. Большие 

надежды
22.30 История конспиро-

логии
23.30, 06.00 Бойцовский 

клуб. Оправданная 
жестокость

04.30 Животные, которые 
перевернули историю

05.00 Герои, мифы и нацио-
нальная кухн

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

7 с.
21.00 «Шериф». ф.6. «Ловуш-

ка». 2 с.
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 29 
с. «Путь меча».

23.00 «Персона нон грата». 
4 с.

00.00 «Агентство «Золотая 
пуля». 24 с. «Дело о за-
брошенной даче».

01.00 «Аэропорт». 22 с. 
«Проповедник».

VIASAT EXPLORER
05.00, 10.30, 01.35 Охотник-

собиратель
05.50, 11.25 Взломщики
06.45, 12.20 Труднейшие 

профессии
08.40, 17.00, 23.45 Полярные 

летчики
09.35, 18.00, 00.40 Береговая 

охрана Аляски
13.15 Эсминец 21 века
14.10, 14.35 Наперекор 

стихии
15.05 От Сиднея до Токио 

любыми средствами
16.05, 21.55 Интенсивный 

курс Ричарда Хаммонда
19.00, 03.05 Племя (Брюс 

Перри)
20.00, 04.00 Оружие, из-

менившее мир
21.00, 22.50 Непобедимый 

воин

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00, 23.00 Мелодрама 

«Свои дети».
02.45 Драма «Такси-блюз «.
04.30 Драма «Время печали 

еще не пришло».
06.05 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 15 с.».

06.50 Детектив «Детектив-
ное агентство Иван-да-
Марья. 16 с.».

07.40 Комедия «Москва не 
Москва».

09.20 Драма «Граффити».
11.25 Мелодрама «Путе-

шествие с домашними 
животными».

13.10 Приключения « Сеть. 
1 с.».

14.00 Боевик «Белая стрела».
15.40 Комедия «Трое и 

Снежинка».
17.10 Драма «Небо в 

алмазах».
19.00 Приключения « Сеть. 

2 с.».
19.50 Драма «Странное 

время».
21.25 Боевик «Штемп».

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 Семейная телевикто-

рина «Звездный час»
05.45 Д/ф «Разрядка - друзья 

и враги»
06.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 1 с.
07.40 Д/ф «Женский взгляд 

на мужские проблемы»
08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ»
09.00, 15.00, 21.00 «Рожден-

ные в СССР»
10.00 «Хит-парад «Остан-

кино»
11.00 Д/ф «Атака на высоту»
11.35 «Шесть песен на бис» 

Сергей Пенкин
12.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 2 с.
16.00, 22.00 «Вокруг смеха»
17.00 «Международная 

панорама»
17.50 «Блиц»
18.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 3 с.
23.00 «Звуковая дорожка в 

Кремле»
00.00 «Рожденные в СССР» 

Лучшее
01.00 «Андрей Петров. Нуж-

на хорошая мелодия»

02.00 «Театральные встре-
чи» «В гостях у Утесова»

03.30 «Что? Где? Когда?»
04.40 Х/ф «Димка - вело-

гонщик»

СПОРТ 1
07.05, 17.00 Футбол. Чем-

пионат Бельгии. ТОР-6. 
Плей-офф. Андерлехт 
- Брюгге

09.00, 15.50, 01.30 Англия. 
Обзор Футбольной лиги

09.35, 16.25 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

10.10 Футзал. Чемпионат 
Испании. Каха Сеговия - 
Триман Наварра

12.00, 05.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Локомо-
тив - Зенит

13.55 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/2 финала. 1-й матч

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

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Бирмингем

23.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Рода - Витесс

02.05 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/4 финала. 2-й матч

04.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

СПОРТ 2
07.00, 01.40 Футбол. Чем-

пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Рода - Витесс

08.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Локомотив 
- Зенит

10.35 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

11.15, 03.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Обзор

11.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кар-
дифф Сити- Ноттингем

13.40 Футзал. Чемпионат 
Испании. Каха Сеговия - 
Триман Наварра

15.25 Экстра-футзал
16.00 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Динамо 
- ЦСКА

17.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала. 5-й матч. БК Хи-
мик - БК Галичина LIVE

20.05 Футзал. Экстра-лига. 
Ураган - Спортлидер

22.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандард

23.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Бирмингем

04.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала. 2-й матч. БК До-
нецк - БК Азовмаш

EUROSPORT
09.30 Авто и Мотоспорт
09.45, 10.30, 18.15, 21.00 Все 

виды спорта. Вот это да!
11.00 Снукер. Welsh Open. 

Ньюпорт. Финал
12.00 Снукер. Китай. Финал
13.00, 19.00, 20.00, 22.15, 

22.55, 00.00 Все виды 
спорта

14.00 Велоспорт
15.00, 01.30 Велоспорт. Этап
16.00, 00.30 Велоспорт. 

Флеш Валлонь
22.00 Легкая атлетика
22.45, 00.15 Все виды спорта. 

Избранное по средам
22.50 Конный спорт. Ново-

сти конного спорта
23.00 Гольф. Мастерс. 

Августа
00.05 Гольф. Гольф Клуб
00.10 Парусный спорт. Яхт 

клуб

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 15.40, 21.25, 

22.30, 00.30, 02.40 Футбол 
NEWS

06.15 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

07.05, 13.00 Журнал. Лига 
Чемпионов УЕФА

07.35 Futbol Mundial
08.00 Шахтер - Заря. Чемпи-

онат Украины
10.25, 15.00, 16.00, 18.30, 

21.00 Футбол LIVE
11.00 Арсенал - Эвертон. 

Чемпионат Англии
13.30 «Європейський 

weekend»
16.25 LIVE. Севастополь - 

Таврия. Кубок Украины
18.55 LIVE. Шахтер - Карпаты. 

Кубок Украины
21.40 LIVE. Вест Хэм - МЮ. 

Чемпионат Англии
23.40 «Один на один с 

Гамулой». Ю. Сивуха. 
Премьера

00.45 Севастополь - Таврия. 
Кубок Украины

02.55 Шахтер - Карпаты. 
Кубок Украины

Середа, 17 квітня
Cхід 5.00 Захід 18.56
Тривалість дня 13.56

Схід 9.42 
Захід 0.35

РакІменинники: Іосиф, Георгій
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Ракети створюють  
невиправні мрійники
Генеральний директор, розташованого у Дніпропетров-
ську Національного центру аерокосмічної освіти молоді, 
криворіжець Віктор Хуторний віднедавна отримав до-
даткову причину зводити очі догори. У далеких-далеких 
глибинах Всесвіту сяє зірка, названа в його честь.

– Вікторе Васильовичу, скільки україн-
ців мають персональні зорі?

– Із «зореносних» я знаю академіка Во-
лодимира Горбуліна, Леоніда Кучму, голову 
Державного космічного агентства Юрія Алек-
сєєва. Такий подарунок у туманності Молоч-
ного Шляху мені на півстолітній ювілей під-
несла Міжнародна федерація астронавтики.

– Як зародився ваш центр?
– До початку 90-х у Дніпропетровську ді-

яло зенітно-ракетне військове училище. За-
вершення «холодної» війни призвело до його 
закриття. Кілька років влада вагалась, яку 
установу оселити у спорожнілих навчальних 
корпусах, на 22-х гектарах площі. Розгляда-
лись варіанти митної академії, податкової, на-
віть казино. Зрештою, голова Всеукраїнського 
аерокосмічного об’єднання «Сузір’я» Олег 
Петров подав ідею заснування 
осередку викладання «косміч-
них» наук обдарованій молоді. 
Задум підтримали генеральний 
конструктор бюро «Південне» 
Володимир Уткін та директор 
«Південмаша» Олександр Ма-
каров – їхні установи секретні, 
а наступним поколінням досвід 
однак потрібно передавати. 
З гордістю запевняю: такого 
центру, національного статусу, у 
світі більше не існує! У Х’юстоні 
за нами відкрили щось подібне, 
але винятково як музей. Росія 
має окремі регіональні освітні 
заклади.

Звідусіль випрошували зразки ракетної 
техніки, тепер музей відвідує до тридцяти 
тисяч осіб за рік. З ним пов’язані і деякі кло-
поти. На відкритому майданчику заборонено 
щось переставляти, кожні півтори години над 
Україною пролітає американський супутник 
і фіксує всі  переміщення  потенційно не-
безпечних об’єктів, хоч вони й давно зняті 
з озброєння. Якось асфальтували колишній 
плац, зсунули вбік експонати ракет класу 
«земля-повітря», забули попередити місію 
НАТО – одразу надійшла нота протесту, трохи 
не виник дипломатичний конфлікт.

Свіже надбання – Криворізький авіако-
ледж подарував тренажерний комплекс для 
тренування пілотів Як-16. Зараз це один із 
найпопулярніших експонатів, немає відбою 
від охочих відчути себе повелителем пові-
тряного лайнера.

– Які досягнення центру за останній пе-
ріод?

– Кілька років з університетами з Берліна, 
Самари, Санкт-Петербурга, казахстанським 
імені Гумильова працювали над проектом 
«Темпус», що передбачає наближення віт-
чизняних освітніх програм до міжнародних 
вимог. Українські дипломи мають, безумовно, 
визнаватись у світі.

Днями провели науко-
во-практичну конференцію 
«Людина та Космос», яка тра-
диційно проводиться перед 
12 квітня з 1999 року. Робота 
велась по 22 напрямам, назву 
лише деякі: фундаментальні 
проблеми гравітації, космічна біомедицина, 
гідроаерогазодинаміка та тепломасопере-
несення у літальних апаратах, дистанційний 
моніторинг Землі, нанотехнології, глобальні 
сценарії освоєння міжпланетних просторів.

– Подейкують, навіщо виховувати моло-
дих вчених, якщо вони покидають країну...

– Категорично не погоджуюсь! Космос – 
справа супердорога, ніяка країна одноосібно 
не впорається з жодним масштабним про-
ектом. За будь-яких обставин, навіть якщо 

українець працює за кордоном, він підкорює 
нові обрії науки, здійснює відкриття, та й з 
батьківщиною не втрачає зв’язку. В світі зараз 
дуже бракує «технарів», особливо значний 
попит на конструкторів, фахівців з міцності 
матеріалів, технологів. Особливо українські 
вчені цінуються за широту мислення, здат-
ність знаходити нетрадиційні, оригінальні 
шляхи вирішення певних проблем. А це для 
наукового поступу вкрай важливо. Чому ба-
гато ідей народжує дитяча уява? Бо діти 
кажуть: «Хочу!», і розвивають мрію в по-
дробицях. А дорослі: «Хочу, але не можу, бо 
закони природи суперечать втіленню мною 
вигаданого». «Західній» людині складно пе-
реступити через межу недосяжного, відда-
тись фантазуванню. А від нездійсненного до 
перетворення його у буденне явище – лише 
крок. Як на те, ракети створюють невиправні 
мрійники, а про космос марять романтики. 

– Що далекосяжного намітили на близь-
ке майбутнє?

– В Україні створюється молодіжний су-
путник, центр активно долучиться до втілен-
ня такої давно назрілої програми. Важливість 
задуму поясню розлого.

Необхідно до мінімуму скоротити термін 
адаптації випускника вузу в реальних вироб-

ничих умовах. За радянсько-
го періоду молодому фахів-
цю відводилось на освоєння 
до трьох років, при сучас-
ному темпі життя це надто 
довго. Деякі освітні наробки 
центру дозволяють вже за 
місяць повністю акліматизу-
ватись, конвертувати теоре-

тичні знання у практичну площину. Проте і то 
не межа, можна досягти того, що майбутній 
спеціаліст дієво включається у виробничий 
процес ще зі студентської лави. Приклад 
Берлінського університету: посередництвом 
доступу до супутника студенти проводять 
досліди, набувають досвіду самостійної ро-
боти, накопичують базу даних для вирішен-
ня концептуальних проблем, обирають тему  
наукової праці з таким розрахунком, щоби 
згодом, у ранзі дипломованого спеціаліста, 

продовжити розробку на ґрунтов-
нішому рівні.

Того ж прагне й Україна.
– Оголошено про створення у 

центрі Дніпропетровська косміч-
ного парку. Що Ви мали на увазі?

– Цей план виношував Олек-
сандр Вілкул у бутність губерна-
тором. Недарма Дніпропетровськ 
називають космічною столицею 
держави, отож варто користатись 
славою. На нещодавній сесії обл-
ради Євген Удод поставив на го-
лосування цей задум, депутати 
підтримали. Попередньо дату здачі 
об’єкта призначено на 28 вересня 
поточного року. Нині активно три-

вають проектні роботи, жваво обговорюється 
головне завдання, як безпечно та надійно за-
кріпити у вертикальному положенні 40-ме-
тровий корпус ракети «Циклон». Пропускна 
спроможність музею під відкритим небом 
розраховується на мільйон відвідувачів 
щороку. Звершення має бути грандіозним, 
втім, усе, пов’язане з космосом, відзначається 
стратегічними розмахами.

Щоб бути щасливим
У санаторній школі-інтернаті №8, де 

навчаються діти з малими та затухаю-
чими формами туберкульозу, підвели підсумки акції 
«Біла ромашка», яка протягом місяця проводилася се-
ред учнів 1-5 класів з нагоди всесвітнього Дня боротьби 
з туберкульозом. У її рамках проводилося ряд заходів 
інформаційно-валеологічного характеру. На завершен-
ня кожна дитина отримала пелюстку ромашки, на якій 
написала своє заповітне бажання, щоб разом скласти їх 
у квітку надії. Про що ж мріють наші діти? Найперше, 
бути здоровими і щасливими. «Хочу милуватися світом, 
пізнавати його, щоб народити діточок і бути відомою та 
щасливою людиною», – написала п’ятикласниця Катя. 
«Хочу побачити своїх дітей та онуків щасливими», – мріє 
Оленка з 2 класу. П’ятикласник Діма хоче стати найкруті-
шим мужиком у світі. Дати життя наступному поколінню 
та подивитися на своїх онуків і прожити радісно життя 
– ось земна мрія Єви з 4 класу. Дай, Боже, нашим дітям 
справдження їхніх мрій.

Вернісаж юнацької  
творчості

Його влаштували для учнів ПТУ та професійних лі-
цеїв нашого міста працівники бібліотеки №26 за участі 
заступника директора Криворізького міського методич-
ного центру Тамари Керницької та головного спеціаліста 
управління освіти і науки міськвиконкому Тетяни Семе-
нюк, поетів Фелікса Мамута, Миколи Олексієнка та Лідії 
Челнокової. Звичайно ж, головною поетичною темою 
творчого вернісажу було кохання, що є символом вес-
ни і молодості. Свої вірші на вернісажі читали Катерина 
Смішко, Ольга Мостова, Анна Нелупенко, Оксана Горбата, 
Дарія Чаплюн, Оксана Блажиліна, Василь Пуцило та ін.

«Генерали RK» у чверть
фіналі вищої Ліги КВН

Збірна команда Північного та Центрального ГЗК «Ге-
нерали рудних кар’єрів» щойно з перемогою поверну-
лася з Києва, де проходила гра 1/8 Вищої української 
ліги КВН. Перемігши команди з Білорусії, Грузії, Ізраїлю, 
2 російські та 3 українські команди, наші «Генерали» ви-
йшли у чвертьфінал гри Вищої ліги, який відбудеться 26 
травня 2013 року.

Тернівський район
Підготувала Мотрона ПАНОВА

Новини

Зібрав молодіжний 
форум друзів

У Жовтневому районі мешкає понад 
35 тисяч молодих людей переважно шкільного та сту-
дентського віку. Чим сьогодні живе молодь, які має вподо-
бання, інтереси, захоплення? Ці та інші значущі питання 
були в центрі уваги молодіжного форуму Жовтневого ра-
йону «Молодь в контексті майбутнього України».

– Ми хочемо бачити наших молодих людей активними, 
щоб вони жили повноцінним, змістовним життям, – наго-
лошує голова комітету у справах сім’ї та молоді викон-
кому райради Оксана Ушакова. – Щоб молодь виявляла 
соціальні ініціативи, творчі підходи до будь-якої справи. 
На цей молодіжний форум запросили творчий колектив 
команди клубу веселих та кмітливих «Генерали рудних 
кар’єрів», спортсменів-кікбоксерів бійцівського клубу 
«Барс», а також самодіяльних артистів та танцюристів.

Варто додати: молодіжний форум, який 10 квітня 
зібрав навколо себе нових друзів за інтересами в ДП 
«Овація» ВАТ «Центральний ГЗК», дуже сподобався юна-
кам та дівчатам. Тому вони ще довго згадуватимуть це 
гарно організоване молодіжне дійство.

Плавання – це фізичний 
гарт і здоров’я

Відкритий плавальний басейн «Дельфін», що знахо-
диться в ДЮСШ №6, користується популярністю як серед 
дорослих, так і дітей. Ось і минулої суботи в «Дельфіні» 
було людно і галасливо: проводилась відкрита першість 
з плавання цієї дитячо-юнацької спортшколи серед 
учнів 1996 року народження й молодших. На цей район-
ний турнір завітала юнь з різних навчальних та спортив-
них закладів. Звичайно, були в запливах свої переможці 
та призери. Та головне, що школярі оздоровилися, відчу-
ли дух фізичного гартування, набралися сил та гарного 
настрою. А це однозначно свідчить про те, що школярі 
будуть і надалі долучатися до активного й здорового 
способу життя.

Жовтневий район
Підготував Віталій ТКАЧУК

Людина та Космос

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА    
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Осередки благочестя
Зречення мирських благ в ім’я служіння Церкві з ранньохристиянських 
часів вважалось величезним духовним подвигом. Краєзнавцям  
нічого достеменно не відомо про існування монастирів на Криворіжжі  
до останнього періоду. У квітні 1996 року Священний Синод 
Української православної церкви задовольнив клопотання правлячих 
архієреїв про заснування чоловічої та жіночої чернечих обителей.

Свято-Покровському 
жіночому монастирю
(вулиця Тухачевського, 58а, телефон 66-12-
05), за рішенням виконкому міської ради, для 
розташування було передано приміщення ко-
лишнього дитячого дошкільного закладу. Без 
зволікань сестри приступили до облаштування 
корпусу та прилеглої території, настоятельни-
цею стала ігуменя Анастасія (Алфимова). Перш 
за все відкрили храм на честь Жон-Мироносиць, 
поступово розписувався позолочений іконостас, 
з’являлись величні кіоти, було проведено опа-
лення. У 2003 році монастир відвідав Предстоя-
тель УПЦ, блаженніший митрополит Володимир, 
який освятив поклінний хрест на подвір’ї.

За кілька років запущена територія зміни-
лась до невпізнанності. Молитвами благочес-
тивих матушок і невтомною працею звелися 
готель для паломників, дзвіниця, 
майстерня, дві котельні, підсобні 
приміщення, почав плодоносити 
закладений фруктовий сад. Від-
крилось допоміжне господарство 
в селі Червона Балка. Як знак 
прихильності Всевишнього, в мо-
настирі дивовижним чином оно-
вилась ікона Богоматері «Споруч-
ниця грішних», відбувались й інші 
прояви Божої милості.

На сьогодні близько п’ятдесяти 
насельниць цілодобово читають 
Неусипаєму Псалтир, возносячи 
молитви за благополуччя жерт-
водавців, мирян і всіх сущих на 
збереженій Богом землі. Поряд із 
безумовним дотриманням монас-
тирського богослужбового статуту, 
сестри во Христі займаються іконописом, швацькою справою, викладають основи православ’я в 
дитячій недільній школі, займаються благочинною діяльністю серед малозабезпечених та позбав-
лених власного житла. Минулої осені, на Покрову, архієпископ Єфрем освятив новозведений храм.
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Осередки благочестя

Чоловічий монастир священномученика Володимира, 
митрополита Київського і Галицького
(вулиця Фрунзе, 1, телефон 50-40-52) 
сформувався при Успенському храмі 
міста Верхньодніпровська на початку 
90-х років минулого сторіччя за благо-
словенням тодішнього архієпископа 
Дніпропетровського та Криворізького 
Іринея. Після утворення окремої єпар-
хії, Священний Синод уповноважив 
призначеного на Криворізьку кафедру 
преосвященного Єфрема перевести 

монастир до Кривого Рогу. Міська влада 
передала йому в користування комп-
лекс споруд психоневрологічного дис-
пансеру. Маєток звів на початку ХХ сто-
ліття меценат Галковський для притулку 
бідняків. У передвоєнну епоху до про-
сторого обійстя вселилась комунальна 
лікарня імені Крупської.

Нагальним завданням для братії 
стало облаштування вкрай занехаяного 
об’єкта й чималої території площею 5,5 
гектара. Зусиллями смиренних бого-
мольців невдовзі церква отримала при-
будову, ризницю, дзвіницю, бібліотеку, 
класи для недільної школи. У житловому 
корпусі з’явилися трапезна, затишні келії. 
Після рукоположення першого намісни-
ка, ігумена Миколая в архієрейський сан, 
його змінив духівник жіночого монасти-
ря архімандрит Володимир. З минулого 
року розпочалось активне зведення хра-
му Успіння Пресвятої Богородиці.

 У діючому храмі священномученика 
Володимира зберігається багато чудо-
творних реліквій. Віряни прибувають 
здалеку, щоб прикластись до раки з 
мощами Києво-Печерських Божих угод-
ників, Миколая Іскрівського. Самоонови-
лися кілька старовинних ікон, а два лики 
Миколая Чудотворця незбагненним чи-
ном проявились на внутрішніх стінах 
храму. Монахи піклуються про сиріт та 
осіб, позбавлених волі, проводять широ-
ку просвітницьку роботу.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА
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Весільна хода
Зібрали врожай 1967 року. Перед Покровами криворіж-

ці грали весілля. Ось одна з урочистих процесій того часу. 
Молодята під ескортом рідних та друзів йдуть до своєї 
долі, або вона їх веде за собою. 

Калейдоскоп

Сканворд

Це наша з тобою біографія

Вітання з Уралу
Ця криворізька родина знайшла 

притулок на далекому холодному Ура-
лі.  Краще в заметілях та при морозах, 
а ніж під п’ятою окупантів. Напис на 
зворотному боці: «На пам’ять рідним 
від сім’ї В.П.Р. ст. Лобва. 15.07.1945 р.»

У почесному ескорті – онуки
Ще одна велика група криворізьких гірників щойно одержала державні на-

городи. За рекордні видобутки руди. Відомі імена двох. У першому ряду 5-й ліворуч – 
керуючий РУ ім. Ілліча Станіслав Гірін, 4-й праворуч – новатор виробництва та легенда 
Кривбасу Олексій Семиволос. Із зібрань професора В.С.Гіріна. 

Школярики  
з портфелями

Ви бачите цей частокіл із 
знань? Новенькі портфелі одер-
жали першокласники нового 
1939-1940 навчального року. Ді-
тей підготувала до школи вихова-
телька дитячого садка Олександра 
Неліпа (у центрі 2-го ряду).

Біографію міста пишуть не в історичних музеях і не в душних кабінетах. Щось своє до 
історії великого промислового центру щодня вносять звичайні криворіжці. І якщо сучас-
ність Кривого Рогу – на виду й на вустах, то минуле завжди вабить своєю таємничістю. 
Можливо, якась із сторінок біографії нашого міста ховається десь у вашому, шановні чи-
тачі, сімейному архіві? «ЧГ» вирішив розпочати конкурс «Це наша з тобою біографія».

Світлини минулих років можете власноруч приносити або надіслати електронною 
поштою. Адреса редакції: пр. Металургів, 28, e-mail: rminer@rminer.dp.ua.

До фотографії потрібно додати історію-опис про людей або події, зображені на 
ній. Не забудьте також вказати рік, коли зроблено цей кадр. Чекаємо на ваші відгуки.

Володимир БУХТІЯРОВ. Фотографії публікуються вперше
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Погоризонтали:Раут.Осло.Ромб.Апорт.Улов.Драп.Окрол.Сноп.Пиво.Каир.Дрофа.Крот.Литр.Овен.Арфа.Астрахань.Образец.Трата.Эскапада.Ван.Сота.Крайт.Юнга.
Скат.Имаго.Сироп.Угол.Дом.Заутреня.Касса.Олимп.Рай.Трос.Трёп.Лоа.Паранджа.Склад.Анонс.
Повертикали:Лайнер.Ангара.Ступка.Астра.Иран.Поопо.Босс.Рейд.Свитер.Кокон.Агат.Пята.Водолаз.Пас.Еда.Кокос.Тракт.Аск.Опара.Такт.Сор.Уста.Оборот.Авангард.
Ратай.Бард.Антилопа.Порох.Голова.Кадило.Фен.Гомон.Ткань.Компас.
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 14 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, 

15.45, 23.20 Погода
06.55 Вы спрашивали
07.00, 08.00, 12.35, 03.35 

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 «А.Белявский. 

Личное дело Фокса»
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
13.05 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
14.00, 19.40 «О жизни» с 

А.Пальчевским
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.40, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.55 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева»
18.45 Мир спорта
19.10, 01.45 О главном
21.25 Опыт
22.50 Тройка, Кено, 

Максима
23.25 Х/ф «Карусель». 3 с.
00.25 Итоги. Бизнес

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, 04.15 «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»

ИНТЕР
05.35, 20.30 Т/с «Повороты 

судьбы»
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 «Возвращение 
Мухтара»

11.05, 12.20 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.15 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.00 Т/с «Анечка»
17.55, 19.05 Т/с «Женский 

доктор»
20.00, 02.50 «Подробности»
22.20 Т/с «Голубка»
00.20 Т/с «Перевозчик»

ICTV
04.55, 06.35, 01.45, 03.55 

Погода
05.00 Факты
05.25 Свитанок
06.30, 07.40 Деловые факты
06.40 Т/с «Такси»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.10 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.40 Т/с «Убойная 

сила»
12.30, 13.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.45 Факты. День
13.40, 21.55 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.55 Т/с «Морские дьяво-

лы-6. Судьбы»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Т/с «Морские дьяволы»
23.00 Х/ф «Прошивка»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.55, 00.30 

Погода
09.00, 16.50 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 17.55, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.35 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»

15.50 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Кухня 2»
22.05 Т/с «Светофор»
00.35 Т/с «Тайный круг»

СТБ
05.45 «Чужие ошибки. Люби 

меня, моя голубка!»
06.30, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.15, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 «Звездная жизнь. 

Что скрывают герои 
Маргоши?»

10.50 «Звездная жизнь. Во-
йна за наследство»

11.50 Х/ф «От сердца к 
сердцу»

13.40 «Зважені та щасливі»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Жених»
22.25 «Кулинарная дина-

стия»
00.15 Т/с «Доктор Хаус»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.55 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 Клара Лучко. Послед-

няя любовь
12.15 Звездные болезни
14.00, 22.40 Как Земля 

создала нас
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Дневник для роди-

телей»
17.45 «Социальный статус: 

ваши права и льготы»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Валерий 
Золотухин

21.35 Юрий Соломин. Я 
всегда прав

23.40, 04.15 Планета жизни

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 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Месть»
12.55 Куколка
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.00 Одна за всех
16.05 Т/с «Студенты»
17.20, 01.25 Досвидос
18.20, 21.00 Виталька
19.10 БарДак
19.35 Богиня шопінгу
20.10 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»

ТРК «УКРАИНА»
06.10 Т/с «Дорожный 

патруль - 5»
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.50, 17.20, 21.45 Т/с 

«След»
10.00, 20.00 Т/с «Операция 

«Кукловод»
11.50 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.30 Чистосердечное 

признание
16.00, 04.30 Критическая 

точка
18.00 Т/с «Неравный брак»
19.20, 03.55 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.15 Х/ф «Заложники»

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
05.50 Х/ф «Вовочка»
07.30 Т/с «Сердца трех»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Д/с «Тайны криминаль-

ного мира»
10.25 Т/с «Висяки»
12.30 Т/с «Судмедэксперты»
14.35, 19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей - 9»
16.45, 19.00, 23.30, 01.35, 

04.10 «Свідок»
17.00 Т/с «Эра стрельца - 2»
21.30 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник»

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

К1
07.00 М/фы
09.25, 21.50 «Три сестры»
10.25, 23.45 Х/ф «Я никогда 

не буду твоей»
12.20, 21.00 «Рассмеши 

комика»
13.15, 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»

11 КАНАЛ
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40 Подъем
06.45, 19.30 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.15, 03.10, 04.10 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Авторские путеше-
ствия»

08.00 «Променад»
09.00, 16.50 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 17.55, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.15 «36,6»
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
19.55 Погода
21.00 Т/с «Кухня 2»
22.00 «Васильевский 

остров»
22.30 Т/с «Светофор»
00.35 Т/с «Тайный круг»

К2
05.10 Хатха-йога
06.00 Дачные истории
06.45 Телеторговля
07.30 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.35 Школа доктора 

Комаровского
12.25, 17.00 Женская форма
13.10, 18.00 Время красоты
14.10 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
19.00, 23.40 Города мира
20.00 Спросите у повара
21.40 Такая красивая 

любовь
00.35 Секреты судьбы

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

видео по-украински»
09.35 «Обманутые наукой». 

Границы реальности
10.45 «Обманутые наукой». 

Бремя богов
11.50, 15.50 Т/с «Инспектор 

Купер»
13.50 Т/с «Один против всех»
14.50 10 Т/с «Солдаты-13»
17.50 «Русские тайны 

кунг-фу»
20.00 «В бой идут мужики»
21.25 Х/ф «Денежный поезд»
23.35 Х/ф «Вирус»
01.35 Т/с «Опергруппа»
02.25 «Дорожные войны»
02.55 Х/ф «Звезда шерифа»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.05 Х/ф «Академия пана 

Кляксы»
11.00, 18.10 Т/с «Я лечу»
12.50, 20.00 Т/с «Красная 

площадь»
14.40 Х/ф «Две жизни»
20.55 Т/с «Российская импе-

рия. Начало»
21.55 Х/ф «Майор Вихрь»
00.30 Х/ф «Неизвестные 

страницы из жизни раз-

ведчика»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
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, 01.15 «Пока еще не 

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

женимся!»
18.50, 00.20 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Любовь за 

любовь»
22.35 «Вечерний Ургант»
23.05 «Политика с Петром 

Толстым»
00.05 Ночные новости

РТР-ПЛАНЕТА
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 «Бумеранг из про-

шлого»
19.30 «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 «От зари до зари».
09.20 Д/ф «Рина Зеленая. Не-

человеческие роли».
10.10, 18.45 Петровка, 38
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Х/ф «Назад в СССР».
12.50 Д/с «По следу зверя».
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва»
14.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
15.55 «Доктор И...»
16.50 «Осторожно, мошен-

ники!»
17.25 «Право голоса».
19.00 Т/с «Личное дело 

капитана Рюмина».
21.20 Д/ф «Цеховики. Опас-

ное дело».
23.00 События. 25-й час
23.35 «Говорит и показыва-

ет Москва».
00.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну».
01.55 «Pro жизнь»
02.45 Х/ф «Улица моло-

дости».
04.30 «Доказательства 

вины. Мучительная про-
фессия»

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 «Страна и люди»
12.00, 17.00, 21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 12»
13.00 Х/ф «Лекарство про-

тив страха»
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 «Алый камень»

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

Загадочные истории» 
М/с

05.30, 12.00 Званый ужин
06.30 «Рабы пришельцев»
07.30, 11.30, 18.30 Новости 

«24»
08.00 «Нам и не снилось»: 

«Оружие Третьей миро-
вой»

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, 02.45 «Игра престо-

лов» Т/с
01.10 «Сверхъестествен-

ное» Т/с
02.00 «Чистая работа»

TV1000
05.00 Комедия «Знакомство 

с родителями».
06.55 Драма «Одна неделя».
08.35 Драма «Готика».
10.20 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гроб-
ниц – Колыбель жизни».

12.25 Приключения «Свет 
вокруг».

14.25 Приключения «Мои 
черничные ночи».

16.10 Комедия «Карманные 
деньги».

18.05 Приключения «Но-
вый мир».

20.25, 03.00 Драма «Черная 
cмерть».

22.15 Драма «В погоне за 
счастьем».

00.20 Драма «Изгой».

TV1000 KINO
06.00 Драма «Песнь про-

шедших дней».
08.00 Комедия «Полный 

контакт».
10.00 Драма «Десять лет без 

права переписки».
12.00 Драма «Пиросмани».
14.00 Комедия «Фабрика 

счастья».
16.00 Комедия «Ржевский 

против Наполеона».
18.00 Комедия «Клуб 

счастья».
20.00 Комедия «Дочь 

якудзы».
22.00 Комедия «Мой парень 

- ангел».
00.00 Драма «Бубен, 

барабан».
02.00 Комедия «Домработ-

ница».
04.00 Драма «Ожерелье для 

моей любимой».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Воспитание чувств»
10.05, 18.05, 02.05 Триллер 

«Напрямую»
11.30, 19.30, 03.30 Драма 

«Пылающая равнина»
13.20, 21.20, 05.20 Мелодра-

ма «Доверься мужчине»
15.05, 23.05, 07.05 Триллер 

«Законопослушный 
гражданин»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Черемушки».
09.00 Х/ф «Письма мертвого 

человека».
11.00 Х/ф «Старые долги».
13.00 Х/ф «Комэск».
14.30 Х/ф «20 декабря». 3 с.
16.00 Х/ф «Дыхание грозы». 

1 с.
17.30 Х/ф «Дыхание грозы». 

2 с.
19.00 Х/ф «Дорога на 

Рюбецаль».
21.00 Х/ф «Зеркало для 

героя».
23.30 Х/ф «Арифметика 

любви».
01.00 Х/ф «День приема по 

личным вопросам».
02.30 Х/ф «20 декабря». 4 с.
04.00 Х/ф «Пропавшая 

грамота».
05.30 Х/ф «Осторожно! 

Красная ртуть».

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Ме-

няю собаку на паровоз».
03.05, 09.05, 15.05 М/с 

«Шарман, шарман!» 6+, 
«Архангельские новел-
лы» 6+, «Обида»

04.00, 10.00, 16.00 М/с «Ро-
бин Гуд» 12+, «Последний 
лепесток» 6+, «Витамин 
роста»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Юнга 
Северного флота».

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

07.00, 13.00, 19.00 «Чудеса 
света» 6+, «Олень и 
волк» 6+, «Крашеный 
лис» 6+, «Чудо» 6+, 
«Тихая поляна»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Уголь. Серия 8
05.50 Город наизнанку. 

Город-гавань. Сидней
06.40 Как это устроено?. 

Перчатки для бейсбола
07.10 Как это сделано?. 

Подвесные мосты/Арба-
леты/Одежные ярлыки

07.35 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 1

08.30 Искривление време-
ни. Удар хлыста

09.00 Искривление време-
ни. Брейк-дэнс

09.25 Разрушители легенд. 
Час скотча-2

10.20, 01.05 Город наи-
знанку. Ледяной город 
- Торонто

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 8

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Renault Alpine

13.05 Пятая передача. 
Европа. Серия 5

13.30, 03.10 Эд Стаффорд. 
Голое выживание. 
Серия 2

14.25 Уголь. Серия 9
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Водные горки
16.15 Змееловы. «Даймонд-

бакс» на всю жизнь
17.10 Аляска. Последний 

рубеж. До холодов
18.05 Как это устроено?. 

Пневматические гаеч-
ные ключи

18.35, 02.45 Как это сдела-
но?. Виски из Теннесси/
Приборы ночного виде-
ния/Сауны

19.00 Невидимые миры. За-
предельная скорость

20.00 Атом. Иллюзия реаль-
ности

21.00 Как устроена Вселен-
ная. Серия 3

22.00 Искривление 
времени. Внедорожные 
велосипеды

22.30 Искривление време-
ни. Болельщики

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 14

00.15 Монстры внутри 
меня. Нападающие-
самоубийцы

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу.
07.25 Дело мастера боится. 

Стадное чувство
08.15 Введение в собако-

ведение. Спецвыпуск. 
Лучшие собаки для 
семейной жизни

09.10 Необычные жи-
вотные Ника Бейкера. 
Аксолотль

10.05, 14.40 В дебрях 
Латинской Америки. 
Венесуэла

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Крик

11.55 Укротитель по 
вызову. Развалившаяся 
ловушка

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы.

12.50, 05.45 Ветеринар в 
дикой природе. Уганда

13.45 Территория живот-
ных. Очень вовремя

15.30 Остров орангутангов. 
Бойцовский клуб

16.30 Введение в собако-
ведение. Спецвыпуск. 
Лучшие собаки-путеше-
ственники

17.25 Самые невероятные 
на «Animal Planet». 
Талантливые питомцы

18.20, 18.45 Проект 
«Щенки».

19.15 Обезьянья жизнь.
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич.
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Угроза в шахте
20.35, 05.20 Остров оран-

гутангов. Родственные 
души

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Пантанал

22.00, 03.15 Жизнь в стае. 
Королева Клео

22.55, 04.05 Найджел 
Марвен предстваляет. 
Другой Китай. 

23.50 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Рожденные в переулке

00.45 Людоеды. Аллигато-
ры/ крокодилы

01.35 Дикие и опасные. 
Прятки со смертью

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

MaxxiМузыка
08.35, 21.35, 22.20 «Все 

про все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.25 «Ukrainian Fashion 

Week»
09.45, 13.00 «Трудный 

вопрос»
10.25, 13.50 «Взрослые 

дети»
11.05 «Сейшн»
12.25 «Стрип денс»
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
16.15 Ювелирочка
20.55 Портретные очерки. 

Фрунзик Мкртчян
21.45 «КиноМакси»
22.30 Портретные очерки. 

Константин Райкин

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Инженерные идеи. 

Суперплатформа
06.00, 10.00 Акула по кличке 

Николь
07.00 Рыбы-чудовища. 

Загадка реки Меконг
08.00, 12.00, 16.00 В ожида-

нии конца света. Побег 
из Нью-Йорка

09.00 Джеймс Кэмерон. 
Путешествие к центру 
Земли

09.30 Самое глубокое 
погружение. История 
батискафа «Триест»

11.00 Побег. Тюремный 
роман

13.00, 17.00 Запреты. При-
чудливые похороны

14.00 Последний тигр 
Суматры

15.00 Рыбы-чудовища. 
Камчатский улов

18.00 Охотники за нациста-
ми. Барби

19.00 Побег. Смертельный 
забег

20.00, 23.00, 04.00 НЛО над 
Европой. Неизвестные 
истории. Серия 7

21.00, 00.00 Паранормаль-
ное. Морские чудовища

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Размер имеет значение

02.00 В ожидании конца 
света. Друзья могут 
стать врагами

03.00 Мегазаводы. «Мини»

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 По следам 

Тинтина
08.00, 15.00, 01.35 Команда 

времени
09.00, 00.35 Тайная война
10.00, 16.00 Средневековая 

монархия. Женщины у 
власти

11.00 Тайна кода май
12.00 Барак Обама. Большие 

надежды
13.00, 03.35 В поисках 

Гайдна
14.00, 19.00 Ферма в годы 

войны
18.00, 02.35 Охотники за 

мифами
20.00 Тайна Инука
21.00 История Науки
22.00 Обратная сторона 

прогресса
23.35, 06.00 Бойцовский 

клуб. Оправданная 
жестокость

04.35 Животные, которые 
перевернули историю

05.05 Герои, мифы и нацио-
нальная кухн

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

8 с.
21.00 «Шериф-2». ф.1. «Ста-

рый Новый Год». 1 с.
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 30 
с. «Фавориты фортуны».

23.00 «Персона нон грата». 
5 с.

00.00 «Литовский транзит». 
ф.1 «Летний снег». 1 с.

01.00 «Аэропорт». 23 с. 
«Любовники».

VIASAT EXPLORER
05.00, 10.30, 10.55, 01.35, 

02.00 Охотник-со-
биратель

05.50, 11.25 Взломщики
06.45, 12.20 Труднейшие 

профессии
07.40, 15.05 От Сиднея до 

Токио любыми сред-
ствами

08.40, 17.00, 23.45 Полярные 
летчики

09.35, 18.00, 00.40 Берего-
вая охрана Аляски

13.15, 20.00, 04.00 Племя 
(Брюс Перри)

14.10 Оружие, изменившее 
мир

16.05, 21.55 Интенсивный 
курс Ричарда Хаммонда

19.00, 03.05 Черное золото
21.00, 22.50 Непобедимый 

воин
02.35 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.35 Драма «Такси-блюз «.
02.20, 23.10 Драма «Время 

печали еще не пришло».
03.55 Комедия «Москва не 

Москва».
05.25 Драма «Граффити».
07.35 Приключения « Сеть. 

1 с.».
08.25 Мелодрама «Путе-

шествие с домашними 
животными».

10.05 Боевик «Белая 
стрела».

11.45 Комедия «Трое и 
Снежинка».

13.15 Приключения « Сеть. 
2 с.».

14.05 Драма «Небо в 
алмазах».

15.50 Драма «Странное 
время».

17.25 Боевик «Штемп».
18.55 Приключения « Сеть. 

3 с.».
19.50 Драма «Челябумбия «.
21.50 Драма «Не делайте 

бисквиты в плохом на-
строении».

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 Д/ф «Атака на высоту»
05.35 «Шесть песен на бис» 

Сергей Пенкин
06.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 2 с.
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«ВРЕМЯ»
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 

«Рожденные в СССР»
10.00, 16.00 «Вокруг смеха»
11.00 «Международная 

панорама»
11.50 «Блиц»
12.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 3 с.
17.00 «По ту сторону рампы»
18.00 «Поэзия» «У нас 

в гостях поэт Булат 
Окуджава»

18.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 4 с.

22.00 Программа «Взгляд»
23.00 Семейная телевикто-

рина «Звездный час»
23.45 Д/ф «Разрядка - друзья 

и враги»
00.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 1 с.
01.40 Д/ф «Женский взгляд 

на мужские проблемы»
04.00 «Хит-парад «Остан-

кино»

СПОРТ1
07.00, 04.10 Англия. Обзор 

Футбольной лиги
07.35, 04.40 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

08.10, 14.40 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОР-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандард

10.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Валвейк - Фейенорд

12.35 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/2 финала. 2-й 
матч

15.15, 05.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Динамо 
- ЦСКА

17.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Рода - Витесс

19.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 
1/4 финала. 3-й матч. БК 
Азовмаш - БК Донецк

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.30 Экстра-футзал
22.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Локомотив 
- Зенит

23.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОР-6. Плей-
офф. Андерлехт - Брюгге

01.50 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. 1/2 финала. 1-й 
матч

СПОРТ2
05.55, 01.50 Футбол. Чем-

пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. ПСВ - Аякс

07.40 Футзал. Чемпионат 
Испании. Каха Сеговия - 
Триман Наварра

09.20, 18.30 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

09.55, 23.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

10.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Бирмингем

12.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Андерлехт - Брюгге

14.15 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 
1/4 финала. 5-й матч. БК 
Химик - БК Галичина

16.05, 22.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Обзор

16.40, 00.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кар-
дифф Сити- Ноттингем

19.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Валвейк - Фейенорд

21.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Динамо 
- ЦСКА

03.35 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Гран-при 
Токио, Япония

04.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала. 4-й матч. БК Го-
верла - БК Будивельник

EUROSPORT
09.30, 10.30, 01.00 Все виды 

спорта. Вот это да!
11.00 Снукер. Ирландия. 

Финал
12.00 Снукер. Открытый 

чемпионат Китая. Пекин. 
Финал

13.00, 19.00, 20.00 Все виды 
спорта

14.00 Теннис. «Матс пойнт»
14.30, 15.30, 01.30 Вело-

спорт. Этап
17.00 Снукер. ЧМ. Шеф-

филд. Финал
21.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб.
23.00 Боевые искусства.
00.00 Покер. Покер. Евротур

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

00.50, 03.05 Футбол 
NEWS

06.15, 16.00 «Один на один с 
Гамулой». Ю. Сивуха

07.00, 21.25 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

08.00 Говерла - Металлург З. 
Чемпионат Украины

10.30, 19.25, 03.20 Сева-
стополь - Таврия. Кубок 
Украины

12.30 Futbol Mundial
13.05, 22.50 Шахтер - Карпа-

ты. Кубок Украины
15.05, 18.50 Журнал. Лига 

Чемпионов УЕФА
16.50, 01.05 Вест Хэм - МЮ. 

Чемпионат Англии
05.15 Новости + Анонсы

Четвер, 18 квітня
Cхід 4.58 Захід 18.58
Тривалість дня 14.00

Схід 10.42  Захід 1.10
Перша чверть

ЛевІменинники: Марк, Марія
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 15 с.
06.30, 23.00 Итоги
06.45, 07.05 Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 09.00, 

10.10, 13.10, 15.20, 23.10 
Погода

07.00, 08.00, 12.35, 03.40 
Новости

07.15 Обзор прессы
07.20 Страна on line
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «Е.Герасимов. При-

вычка быть героем»
09.05, 21.00, 05.25 Итоги дня
09.15 Официальная 

хроника
09.20 Д/ф «Семдесятники. 

Владимир Дахно»
09.50 Контрольная работа
10.15 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
13.00, 18.50, 21.25 Деловой 

мир
13.15, 05.20 Служба поиска 

детей
13.35 Социальное шоу 

«Адреналин»
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

15.25 Околица
15.55 Т/с «Из жизни капитана 

Черняева»
18.45 Мир спорта
19.10 Неизвестная кон-

трразведка
19.50 221. Экстренный вызов. 

Неделя
21.40 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.15 Х/ф «Карусель». 4 с.
00.05 Х/ф «Карусель». 5 с.
01.00 От первого лица
01.45 О главном
02.30 Хит-парад «Нацио-

нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

04.00 Д/ф «Средиземно-
морье»

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

19.30, 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 «Величествен-

ные века. Роксолана - 2»
11.40 Т/с «Вероника - 2: 

Беглянка»
12.40 «Адская кухня-3»
14.40, 03.50 «Семейные 

мелодрамы - 3»
15.40 «Секретные материа-

лы шоу-бизнеса»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний Киев»
22.10 Х/ф «Перевозчик»
00.10 Х/ф «Бессонница»
02.15 Х/ф «Принцесса моей 

мечты»

ИНТЕР
05.35 Т/с «Повороты судьбы»
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 «Возвращение 
Мухтара»

11.05, 12.20 Д/с «Следствие 
вели... с Леонидом 
Каневским»

13.15 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.00 Т/с «Анечка»
17.55, 19.05 Т/с «Женский 

доктор»
20.00, 02.55 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»
00.40 Х/ф «Земное ядро»
03.25 Д/ф «Наталья Селезне-

ва. С широко раскрыты-
ми глазами»

04.20 Х/ф «Хвост виляет 
собакой»

ICTV
04.45 Служба розыска детей
04.50, 06.30, 02.20, 03.55 

Погода
04.55 Факты
05.20 Свитанок
06.25, 07.40 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп-
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.10 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.40 Т/с «Убойная 

сила»
12.20, 13.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.45 Факты. День
13.50, 21.55 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.55, 20.05 Т/с «Морские 

дьяволы»
18.45 Факты. Вечер
23.00 Х/ф «V» означает 

вендетта»
01.30 Провокатор
02.25 Х/ф «Прошивка»
04.00 Т/с «Жены футболи-

стов»

НОВЫЙ КАНАЛ
04.40 Служба розыска детей

04.45, 05.20 Зона ночі 
Культура

04.50 Тася
04.55 Сон Аліни 

Костомарової
05.55 Teen Time
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 

Репортер
07.35, 08.35, 19.55, 00.30 

Погода
09.00, 16.50 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 17.55, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.35 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
21.00 Т/с «Кухня 2»
22.05 Т/с «Светофор»
00.35 Т/с «Тайный круг»

СТБ
06.05 «Чужие ошибки»
06.50 Х/ф «Семь нянек»
08.15 Х/ф «Любовь Авроры»
10.10 Х/ф «Верное средство»
18.10, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.20 Х/ф «За двумя за-

йцами»
20.00, 22.35 «Холостяк - 3»
00.05 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»
01.10 Х/ф «От сердца к 

сердцу»
02.45 Х/ф «Сны»

ТОНИС
06.00 Сто вопросов о 

животных
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Экономи-
ческий 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 Юрий Соломин. Я 

всегда прав
12.15 «Социальный статус: 

ваши права и льготы»
14.00, 22.40 Как Земля 

создала нас
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Будь в курсе!»
16.00, 03.50 Лемуры
17.45 Приключения росси-

ян за границей
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Борис Березов-
ский, 1 часть

21.35 Александра Пахму-
това. Женщина, которую 
поют

23.40, 04.15 Планета жизни
00.40 Амурные мелодии
00.55 Х/ф «Опасное секс-

свидание»
02.30 Х/ф «Компрометирую-

щие ситуации. Любители 
остренького»

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 Т/с «Ранетки»
10.00 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Месть»
12.55 Куколка
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.00, 19.40 Одна за всех
16.05 Т/с «Студенты»
17.20 10 шагов к любви
18.40, 21.00 Виталька
19.00 Вечерний гон
22.00 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?»
00.00 Т/с «Убежище»
01.00 Дурнев+
01.25 Досвидос
01.50 Бабуны & дедуны
02.15 Теория измены
03.05 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.10 Т/с «Дорожный патруль 

- 5»
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 12.50, 17.20, 21.50 Т/с 

«След»
10.00, 20.00 Т/с «Операция 

«Кукловод»
11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.30 Чистосердечное 

признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Неравный брак»
19.20, 03.50 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
23.20 Т/с «Мент в законе - 3»
02.45 Добро пожаловать
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 «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»

НТН
06.00 Х/ф «34-й скорый»
07.15, 00.15 Т/с «Морпехи»
14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 9»
16.45, 19.00 «Свідок»
17.00 Т/с «Эра стрельца - 2»
19.30 Т/с «Снайпер - 2. 

Тунгус»
23.00 Х/ф «В августе 44-го»

К1
07.00 М/фы
09.50 «Три сестры»
10.50, 00.30 Х/ф «Секс Гуру»
12.20, 22.15 «Рассмеши 

комика»
13.15, 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»

11 КАНАЛ
04.40 Служба розыска детей
04.45, 05.55 Teen Time
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40 Подъем
06.45, 19.30 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.15, 03.00, 04.50 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Про кино»
09.00, 16.50 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.05, 17.55, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.25, 14.35 Kids’ Time
13.30 М/с «Утиные истории»
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
19.55 Погода
21.00 Тележурнал «Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 Т/с «Светофор»
00.35 Т/с «Тайный круг»

К 2
05.10 Хатха-йога
06.00 Дачные истории
06.45 Телеторговля
07.30 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.35 Школа доктора 

Комаровского
12.25, 17.00 Женская форма
13.10, 18.00 Время красоты
14.10 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
19.00, 23.40 Города мира
20.00 Спросите у повара
21.40 Такая красивая любовь
00.35 Секреты судьбы
01.20 Мир звезд
02.00 Крупным планом

«2+2»
08.00, 17.50 «В бой идут 

мужики»
09.00 Новости 2+
09.35 «Русские тайны 

кунг-фу»
11.50, 15.50 Т/с «Инспектор 

Купер»
13.50 Т/с «Один против всех»
14.50 Т/с «Солдаты-13»
18.30 «Чудеса единоборств»
19.30 Короли Ринга. Полу-

финал Всемирной серии 
бокса: Украина - Италия

00.00 Х/ф «Зверь в клетке»
01.50 Т/с «Опергруппа»
02.40 Матч Чемпионата 

Украины «Металлист» 
(Харьков) «Карпаты» 

(Львов) от 30.04.
04.10 Матч Чемпионата 

Украины «Динамо» (Киев) 
«Металлург» (Донецк) 
от 07.08.

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.10 Х/ф «Путешествие пана 

Кляксы»
11.05, 18.10 Т/с «Я лечу»
12.55 Т/с «Красная площадь»
13.50, 20.00 Т/с «Российская 

империя. Начало»
14.55 Х/ф «День счастья»
16.45 Х/ф «СЭР»
22.10 Х/ф «Майор Вихрь»
23.35 Х/ф «Пилоты»
00.55 Х/ф «Сохранить город»
02.30 Х/ф «Две жизни»
05.40 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 

Новости
04.05, 08.15 «Доброе утро»
04.10, 14.20 Т/с «Торговый 

центр»
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»
15.10 «Пока еще не поздно»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.40 «Человек и закон»
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «ДОстояние РЕспу-

блики: Алла Пугачева»
23.00 «Вечерний Ургант»
23.55 Х/ф «Суходол»

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 Т/с «Бумеранг из про-

шлого»
19.30 «Прямой эфир»
20.20 «Аншлагу - 25». Боль-

шой юбилейный вечер
00.35 Х/ф «Преступная 

страсть»
02.20 Х/ф «Не сошлись 

характерами»

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 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.30 Особый формат. Осто-

рожно, «Премьера»!
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Змеелов».
09.20 Д/ф «Наталия Бело-

хвостикова. Без громких 
слов».

10.10, 14.10, 18.45 Петровка, 
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10.30, 13.30, 16.30, 21.00 
События

10.50 Х/ф «Назад в СССР».
12.50 Д/с «По следу зверя».
13.50, 18.30 Город новостей.
14.30, 22.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
15.50 Д/ф «Вокзал для двоих»
16.50 «Спешите видеть!»
17.25 «Право голоса».
19.00 Х/ф «Настоятель».
21.20 Евгения Доброволь-

ская в программе «Жена. 
История любви».

01.40 «Pro жизнь»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 М/фы
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка - 3»
10.00, 20.00, 03.00 Т/с 

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

ствия - 12»
13.00 Х/ф «Алый камень»
15.00, 02.00 Т/с «Таксистка 

- 4»
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»
21.00 Т/с «Я ему верю» «Труд-

ное решение
23.00 Х/ф «Театральный 

сезон»

РЕН ТВ
04.00, 23.00, 02.00 «Игра 

престолов» Т/с
05.00 «Сильвестр и Твити. 

Загадочные истории» М/с
05.30, 12.00 Званый ужин
06.30 «Живая тема»: «Ошиб-

ка Дарвина»
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»: 
«Похищение Европы»

20.00 «Странное дело»: 
«Императоры с соседней 
звезды»

21.00 «Секретные терри-
тории»: «Утраченные 
сокровища древних»

01.00 «Сверхъестествен-
ное» Т/с

TV 1000
05.00, 17.15 Драма «В погоне 

за счастьем».
07.05 Комедия «Карманные 

деньги».
09.00 Драма «Изгой».
11.30 Приключения «Мои 

черничные ночи».
13.15 Приключения «Новый 

мир».
15.35 Комедия «Моя первая 

свадьба».
19.20 Драма «Мальчики воз-

вращаются».
21.10 Комедия «Любовь и 

прочие обстоятельства».
23.00 Драма «Паутина лжи».
01.20 Комедия «Вход и 

выход».
03.00 Драма «Власть страха».

TV1000 KINO
06.00 Драма «Пиросмани».
08.00 Комедия «Домработ-

ница».
10.00 Комедия «Клуб 

счастья».
12.00 Драма «Легенда о 

Сурамской крепости».
14.00 Комедия «Мой парень 

- ангел».
16.00 Комедия «Дочь 

якудзы».
18.00 Комедия «Варенье из 

сакуры».
20.00 Комедия «Ковчег».
22.00 Мелодрама «Однаж-

ды в провинции».
00.00 Драма «Ожерелье для 

моей любимой».
02.00 Комедия «Именины».
04.00 Комедия «Перстень 

наследника династии».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Воспитание чувств»
10.00, 18.00, 02.00 Мелодра-

ма «Утро»
11.25, 19.25, 03.25 Боевик 

«Перекрестный огонь»
13.10, 21.10, 05.10 Мелодрама 

«Пианино»
15.15, 23.15, 07.15 Триллер 

«Провокатор»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Дорога на Рюбе-

цаль».
09.00 Х/ф «Зеркало для 

героя».
11.30 Х/ф «Арифметика 

любви».
13.00 Х/ф «День приема по 

личным вопросам».
14.30 Х/ф «20 декабря». 4 с.
16.00 Х/ф «Пропавшая 

грамота».
17.30 Х/ф «Осторожно! 

Красная ртуть».
19.00 Х/ф «В добрый час!».
21.00 Х/ф «Кислородный 

голод».
23.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»».
01.00 Х/ф «Придут страсти-

мордасти».
02.30 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 1 с.
04.00 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 1 с.
05.30 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Х/ф «Ма-

ленький беглец».
03.45, 09.45, 15.45 М/с «Шар-

ман, шарман!» 3 с.
04.00, 10.00, 16.00 М/с 

«Робин Гуд» 12+, «Кошкин 
дом»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «До-
мовик и кружевница». 
16+, «Козленок»

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Чере-
пашка-герой»

07.00, 13.00, 19.00 «Чудеса 
света» 6+, «Рисунок на 
песке» 6+, «Кто я такой?» 
6+, «В гостях у лета»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Уголь. Серия 9
05.50 Город наизнанку. Ледя-

ной город - Торонто
06.40 Как это устроено?. 

Пневматические гаечные 

ключи
07.10 Как это сделано?. Виски 

из Теннесси/Приборы 
ночного видения/Сауны

07.35 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 2

08.30 Искривление 
времени. Внедорожные 
велосипеды

09.00 Искривление време-
ни. Болельщики

09.25 Разрушители легенд. 
Водные горки

10.20, 01.05 Город наизнанку. 
Подземный город - 
Лондон

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 9

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Porsche 914

13.05 Пятая передача. Евро-
па. Серия 6

13.30, 03.10 Эд Стаффорд. Го-
лое выживание. Серия 3

14.25 Уголь. Серия 10
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Огнемет
16.15 Атом. Иллюзия реаль-

ности
17.10 Невидимые миры. За-

предельная скорость
18.05 Как это устроено?. 

Гигантские кусачки
18.35, 02.45 Как это сделано?. 

Ванильное мороженое/
Якор

19.00 Оружие, которое из-
менило мир. АК-47

20.00 Мафия амишей. Огонь 
Божий

21.00 Кодекс мафии. Взгляд 
изнутри. Банда Грипсер

22.00 Искривление време-
ни. Снайпер

22.30 Искривление време-
ни. На босу ногу

23.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 15

00.15 Монстры внутри меня. 
Накормить любой ценой

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу.
07.25, 07.50 Проект «Щенки». 
08.15 Введение в собако-

ведение. Спецвыпуск. 
Лучшие собаки-путеше-
ственники

09.10 Самые невероятные 
на «Animal Planet». 
Талантливые питомцы

10.05, 14.40 В дебрях Латин-
ской Америки. Пантанал

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Троица

11.55 Укротитель по вызову. 
Угроза в шахте

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Последний шанс. 
Собаки и подсчеты

13.45 Территория живот-
ных. Очень вовремя

15.30 Остров орангутангов. 
Родственные души

16.30 Введение в собако-
ведение. Спецвыпуск. 
Спецвыпуск по уходу за 
собаками

17.25 Как стать.... Слоны
18.20 Адская кошка. 
19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Убийца в поселке 
трясунов

20.35, 05.20 Остров орангу-
тангов. Мы одна семья

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Патагония

22.00, 03.15 Нападение акул 
часть

22.55, 04.05 Китовые войны. 
Уступи дорогу дамам

23.50 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Смертельная диета

00.45 Войны жуков-гигантов. 
01.35 Дикие и опасные. Не-

ожиданные герои

MAXXI-TV
06.40 Йога
07.15 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 12.00, 14.10, 01.10 

MaxxiМузыка
08.35, 22.20 «Все про все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.25, 23.05 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.45, 13.00 «Трудный 

вопрос»
10.25 «Взрослые дети»
11.05 Фестиваль ТВ - Старт
12.25 «Стрип денс»
13.50 «Время для себя»
15.55, 21.35 «Выдающиеся 

мужчины»
16.15 Ювелирочка
20.55 «Тур-Гламур»
21.45 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.30 Джунгли шоу-бизнеса

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Инженерные идеи. 

Башня Тайбей
06.00, 10.00 Акулоград
07.00 Рыбы-чудовища. 

Сом-чужак
08.00, 12.00, 16.00 НЛО над 

Европой. Неизвестные 
истории. Серия 7

09.00, 13.00, 17.00 Пара-
нормальное. Морские 
чудовища

11.00 Побег. Смертельный 
забег

14.00 Суперпрайд
15.00 Рыбы-чудовища. 

Король пресных вод 
Австралии

18.00 Охотники за нациста-
ми. Прибке

19.00 Тюремные трудности. 
Прижатые к стене

20.00, 23.00, 04.00 Тюремные 
трудности. Неудачники 
и изгои

21.00, 00.00 Побег. Бегство 
борцов за свободу

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Жадность, эгоизм и 
зависть

02.00 В ожидании конца 
света. В паучьей норе

03.00 Мегазаводы. «Астон-
Мартин»

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 По следам 

Тинтина
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Тайная война
10.00, 16.00 Средневековая 

монархия. Женщины у 
власти

11.00 История Науки
12.00 Тайна Инука
13.00, 03.00 В поисках Гайдна
14.00, 19.00 Ферма в годы 

войны
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами
20.00 Затерянный мир 

Александра Великого
21.00 Древние затерянные 

города
22.00 Воссоздавая историю
23.00, 06.00 Бойцовский 

клуб. Оправданная 
жестокость

04.00 Чудеса цивилизации. 
Гигантский Будда

05.00 Герои, мифы и нацио-
нальная кухн

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

9 с.
21.00 «Шериф-2». ф.1. «Ста-

рый Новый Год». 2 с.
22.00 «Улицы разбитых фо-

нарей». «Менты-9». 31 с. 
«Пропавшие без вести».

23.00 «Персона нон грата». 
6 с.

00.00 «Литовский транзит». 
ф.1. «Летний снег». 2 с.

01.00 «Аэропорт». 24 с. 
«Путешественник».

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25, 10.30, 10.55, 

01.35, 02.00 Охотник-со-
биратель

05.50, 11.25 Взломщики
06.45, 12.20 Труднейшие 

профессии
07.40, 15.05 От Сиднея до То-

кио любыми средствами
08.40, 17.00, 23.45 Полярные 

летчики
09.35, 18.00, 00.40 Береговая 

охрана Аляски
13.15, 20.00, 04.00 Черное 

золото
14.10 Племя (Брюс Перри)
16.05, 21.55 Интенсивный 

курс Ричарда Хаммонда
19.00, 19.25, 03.05, 03.30 

Охотники за ураганами
21.00, 22.50 Непобедимый 

воин
02.35 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.45 Комедия «Москва не 

Москва».
02.10 Драма «Граффити».
04.10 Мелодрама «Путе-

шествие с домашними 
животными».

05.50 Боевик «Белая стрела».
07.30 Приключения « Сеть. 

2 с.».
08.20 Комедия «Трое и 

Снежинка».
09.50 Драма «Небо в 

алмазах».
11.40 Драма «Странное 

время».
13.10 Приключения « Сеть. 

3 с.».
14.05 Боевик «Штемп».
15.35 Драма «Челябумбия «.
17.35 Драма «Не делайте 

бисквиты в плохом на-
строении».

18.55 Приключения « Сеть. 
4 с.».

19.50 Боевик «ХЭЛП МИ 
(Парень по вызову)».

21.20 Музыкальный 
«Стиляги «.

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Международная 

панорама»
05.50 «Блиц»
06.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 3 с.
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«ВРЕМЯ»
09.00, 15.00, 03.00 «Рожден-

ные в СССР»
10.00, 04.00 «Вокруг смеха»
11.00 «По ту сторону рампы»
12.00 «Поэзия» «У нас 

в гостях поэт Булат 
Окуджава»

12.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 4 с.

16.00 Программа «Взгляд»
17.00 Д/ф «В ожидании при-

шествия»
18.00 «Утренняя почта»
18.35 Х/ф «Эти разные, 

разные лица...»
21.00 «Колба времени»
22.00 «Парад фестивалей»
23.00 Д/ф «Атака на высоту»
23.35 «Шесть песен на бис» 

Сергей Пенкин
00.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 2 с.

СПОРТ 1
07.05 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
07.40, 14.35 Экстра-футзал
08.10, 04.10 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Бирмингем

10.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОР-6. Плей-
офф. Андерлехт - Брюгге

12.00, 01.00 Теннис АТР 
250 US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. Финал

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

15.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
ПСВ - Аякс

16.55, 03.10 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

17.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

18.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала

20.25 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

20.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Херенвен. LIVE

23.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОР-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандард

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Валвейк - Фейенорд

07.45 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Ель Посо Мурсия 
- Барселона Алуспорт

09.10 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
Финал. Женщины. Пары

10.05, 21.10 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кар-
дифф Сити- Ноттингем

11.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандард

13.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Локомотив 
- Зенит

15.40, 00.50 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

16.20 Футзал. Чемпионат 
Испании. Каха Сеговия - 
Триман Наварра

18.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
ПСВ - Аякс

19.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

20.35, 03.15 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Обзор

23.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Херенвен

01.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Андерлехт - Брюгге

03.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала

EUROSPORT
09.30, 01.00 Теннис. «Матс 

пойнт»
10.00 Все виды спорта. Вот 

это да!
11.00, 15.30, 01.30 Велоспорт. 

Этап
12.00, 17.00 Гимнастика. ЧЕ. 

Москва
15.15 Легкая атлетика
18.30, 19.00, 20.00 Все виды 

спорта
21.00, 22.00 Бокс. Тяжелый 

вес
00.00 Сильнейшие люди 

планеты. Лига Чемпи-
онов

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 15.40, 22.15, 

00.40, 02.55, 04.10 Футбол 
NEWS

06.15, 00.05 Журнал. Лига 
Чемпионов УЕФА

06.50, 04.25 Futbol Mundial
07.20, 12.20, 02.05 «Один 

на один с Гамулой». Ю. 
Сивуха

08.00 Ворскла - Металлист. 
Чемпионат Украины

10.20 Шахтер - Карпаты. 
Кубок Украины

13.10 Севастополь - Таврия. 
Кубок Украины

15.05 Futbol Mundial. Пре-
мьера

16.00, 19.00, 21.10 Футбол 
LIVE

16.55 LIVE. Александрия - 
Авангард. Чемпионат 
Украины. Первая Лига

19.10 LIVE. Ильичевец- 
Ворскла. Чемпионат 
Украины

21.25 LIVE. Боруссия М - 
Аугсбург. Чемпионат 
Германии

23.30, 01.30 Чемпионат 
Испании. Предисловие к 
туру. Премьера

00.55 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

03.10, 04.55 Чемпионат 
Англии. Предисловие 
к туру

03.40 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

05.25 Новости + Анонсы

П'ятниця, 19 квітня
Cхід 4.56 Захід 18.59
Тривалість дня 14.03

Схід 11.46
Захід 1.41

ЛевІменинники: Євтихія, Мефодій
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Итоги
06.10, 07.50, 08.50, 09.00, 

11.00, 14.15, 16.00, 23.25 
Погода

06.20 Концерт «А.Барыкин. 
Не забывай друга...»

08.00 Посвяти себя 
футболу!

08.20 Барышня и кулинар
09.05 Жизнь на равных
09.20 Армия
09.35 Опыт
11.10 Играем в армию
11.35 Школа юного супе-

рагента
11.55 Х/ф «Завтрак на траве»
14.30 В гостях у Д.Гордона
15.30 Золотой гусь
16.10 Концерт Я.Табачника 

«Только музыка»
17.25 Концерт Я.Табачника 

«Честь имею при-
гласить»

20.50 Мегалот
20.55 Служба поиска детей
21.00, 01.20 Итоги дня
21.25 Без цензуры
21.55, 01.45 Кабмин: собы-

тие недели
22.10 Украинская песня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.30 Эра здоровья
23.50 Кино в деталях

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Ремонт +»
06.10 Х/ф «Принцесса моей 

мечты»
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 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
12.05 «Тачки»
12.30, 20.00 «Большие 

гонки»
14.40 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллс»
16.35 «Вечерний Киев»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 04.55 ТСН: ТСН
22.10 Х/ф «И целого мира 

мало»
00.40 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете»

ИНТЕР
05.50 «Шустер Live»
10.55 Х/ф «Экипаж»
13.50 Т/с «Кремень»
17.55, 20.30 Т/с «Кремень 2»
20.00, 03.25 «Подробности»
22.45 «Большой бокс. Бой с 

участием С. Федченко»
00.10 «Бокс. Тайсон Фьюри - 

Стивен Каннингем»
01.25 Х/ф «Маньчжурский 

Кандидат»
03.55 Концерт Г. Лепса
05.15 Д/ф «Мистическая 

сила Мастера. К юбилею 
Михаила Булгакова»

ICTV
05.10, 05.45 Погода
05.15 Факты
05.50 Свитанок
06.50 Козырная жизнь
07.20, 04.00 Х/ф «Городской 

коммандо»
09.00 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.35 Квартирный вопрос
11.30 За рулем
12.00 Смотреть всем!
12.40 Максимум в Украине
13.35 Т/с «Разведчики: По-

следний бой»
18.45 Факты. Вечер
19.00 Т/с «Охотники за 

караванами»
22.45 Х/ф «Адреналин»
00.15 Х/ф «Адреналин-2: 

Высокое напряжение»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Слово і зілля
05.35, 06.10 Зона ночі 

Культура
05.40 SOLO-MEA
07.15 Парад советов
08.10, 10.00 Ревизор-
11.55 Уральские пельмени
13.40 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна Юкрайна
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.45, 00.00 Х/ф «Чарли и 

шоколадная фабрика»
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти: Часть 1»
22.00 Хто зверху?-
02.10 Х/ф «Джинсы-талис-

ман 2»

СТБ
06.20, 02.10 Х/ф «Земля 

Санникова»
07.55 «Караоке на Май-

дане»
08.55 «Едим дома»
10.00 «ВусоЛапоХвіст»
10.40 «Хата на тата»
12.35 «Холостяк - 3»
16.10 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»
17.20 Х/ф «За двумя за-

йцами»
19.00 «Україна має та-

лант!-5»
21.55 «МастерШеф. Скры-

тая правда»
22.50 «Україна має 

талант!-5» Итоги голо-
сования

23.20 «Детектор лжи - 3»
00.25 Х/ф «Любовь Авроры»

ТОНИС
06.00 Х/ф «Петля Ориона»
07.35 Ф-стиль
08.00 Служба новостей «Со-

циальный пульс»
08.40, 18.55, 21.10 «Погода»
08.57 Александра Пахму-

това. Женщина, которую 
поют

10.00 «Светские хроники»
10.40 Х/ф «Тараканьи бега»
12.10 Удивительные рас-

сказы о животных
13.35 За семь морей
14.10 Дикая природа в 

объективе
14.50, 04.10 Жизнь по за-

конам природы
15.50, 00.25 Шимпанзе тоже 

люди
16.55, 03.40 «Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным»
17.35 «Дневник для роди-

телей»
18.15 «Цивилизация 

Incognita»
18.30, 03.15 «Социальный 

пульс выходных»
19.00, 05.00 Сергей 

Королев. Достучаться 
до небес

20.00 Бермудский треу-
гольник - тайна глубин 
океана

21.15 Борис Невзоров. 
Герой-любовник, 
холостяк?

22.30 Х/ф «Казанова»

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.15 М/с «Индийские 

байки»
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»
11.40 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
14.35 Т/с «Любит не любит»
16.35 Х/ф «Могучий Джо 

Янг»
18.45 Х/ф «Боги, наверное, 

сошли с ума»
21.00 Виталька
22.00 Шуры-Муры
23.00 Х/ф «Месть при-

дурков»
00.55 Х/ф «Вкусная штучка»
02.45 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10, 09.00 Т/с «Интерны»
10.00 Тайны звезд
11.00 Лучший повар на 

селе -
12.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 5»
14.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 6»
15.50 Х/ф «По следу 

Феникса»
18.00, 19.20 Т/с «Билет на 

двоих»
22.20 Х/ф «Точка возврата»
01.00, 03.40 Т/с «Мент в 

законе - 3»

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
06.55 «Железный Оскар»
07.25 Т/с «Огнем и мечом»
11.30 «Речовий доказ». 

Ален Делон Советского 
Союза

12.00, 01.00 «Главный 
свидетель»

12.55 Х/ф «В августе 44-го»
15.15 Т/с «Шериф - 2»
19.00 Т/с «Краповый берет»
22.45 Д/с «Реальные пре-

ступники»
23.15 Х/ф «Замена - 3: побе-

дитель получает все»

К 1
07.00, 10.00 М/фы
09.00 М/с «Сказки Ганса Хри-

стиана Андерсена»
11.25 М/ф «Муравей Антц»
12.50 Х/ф «Крик совы»
14.30 Х/ф «Квартет на 

двоих»
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 «Новые муравьи в 

штанах»

11 КАНАЛ
05.20 Т/с «Охота на мон-

стров»
07.15 Парад советов
08.10, 11.00 Ревизор-
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.55 Уральские пельмени
13.40 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна Юкрайна
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.45, 00.00 Х/ф «Чарли и 

шоколадная фабрика»
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 1»
22.00 Хто зверху?-
02.10 Х/ф «Джинсы-талис-

ман 2»
04.00, 05.00 Зона ночі
04.05 Благословляю і 

молюся
04.30 Митрополит Дмитро 

Могила
05.05 Медицина Київської 

Русі
05.20 Слово і зілля
05.35 Зона ночі Культура

К 2
05.10 Крупным планом
05.40, 01.10 Мир звезд
06.25 М/фы
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.55 С белого листа
09.25 Знаете что?
10.10 Врачи
11.00 Разумный огород
12.00 Сваты у плиты
13.00, 18.40 Семейный 

размер
14.00, 00.20 Модный при-

говор
15.00, 17.45 Женская форма
16.00 Время красоты
19.40, 23.25 Незвёздное 

детство
20.40 Секреты судьбы
21.30, 01.55 Будь по-твоему
22.30 Иностранная кухня

«2+2»
08.15 Союз М/ф
10.00 Т/с «Приключения 

Конана»
12.00 Т/с «Охотники за древ-

ностями»
14.00 Короли Ринга. Полу-

финал Всемирной серии 
бокса: Украина - Италия

18.45 Х/ф «На грани»
21.05 Х/ф «Люди чести»
23.35 Х/ф «Денежный поезд»
01.40 Т/с «Спецгруппа»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.30 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
10.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
11.30 Х/ф «Откройте, по-

лиция 3»
13.00 Х/ф «Противостояние»
20.30 Х/ф «Рэкет»
04.00 Х/ф «Пилоты»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 

Новости
05.25 Х/ф «Лекарство про-

тив страха»
06.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
07.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
07.55 «Умницы и умники»
08.40 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Перевал Дятлова. 

Отчислены по случаю 
смерти»

11.15 «Абракадабра»
14.15 «Вячеслав Фетисов. 

Все по-честному»

14.50 «Романовы. Мистика 
царской династии»

15.55 «Ванга. Мир видимый 
и невидимый»

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»
00.15 Х/ф «Исповедь со-

держанки»

РТР-ПЛАНЕТА
05.00 Х/ф «Песочный дождь»
06.40, 07.15 Х/ф «Гувер-

нантка»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.15 «Пришельцы. Исто-

рия военной тайны»
11.15 Х/ф «Старые стены»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив»
13.55 «Городок». Дайджест
14.25 «По следам тайны». 

«Неизвестная Проциви-
лизация»

15.25, 01.35 Х/ф «Откройте, 
это я!»

17.05, 03.10 «Субботний 
вечер»

19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Васильки»
23.30 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 Сегодня о главном
08.00 Сегодня
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. Юрий Андропов

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Из 

пепла Гаити
19.30 Особый формат. 

Вышки Бойка
20.00 Особый формат. Об-

уховская арифметика
20.30 World Stories. Между-

народные корреспон-
денты

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 Марш-бросок
05.00 Мультпарад
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Мы из джаза».
08.20 Православная энци-

клопеди
08.45 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
09.10 Х/ф «После дождичка 

в четверг...»
10.30, 16.30, 23.05 События
10.45 Петровка, 38
10.55 Городское собрание
11.40 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой».
12.35 Х/ф «Большая семья».
14.45 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке».
16.45 Х/ф «Третьего не 

дано».
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».
23.25 «Временно досту-

пен». Елена Ваенга.
00.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
01.55 «Pro жизнь»
02.40 Д/ф «Наталия Бело-

хвостикова. Без громких 
слов».

03.30 Без обмана. «Гарнитур 
гаражной сборки»

RTVI
06.00 Х/ф «Возьми меня с 

собой»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 М/фы
10.00, 01.30 Х/ф «Любить 

человека»
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 

«Вольф Мессинг. Видев-
ший сквозь время»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Русские амери-
канцы. Шолом алейхем, 
Исаак Башевис Зингер»

17.00, 00.30 «Грани недели» 
с В.Кара-Мурзой.

18.00 Д/ф «Рок Большого 
театра»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

19.30 «Германия за неделю»
20.00 «Израиль за неделю»
23.30, 05.00 Д/ф «Феномен 

Ванги»

РЕН ТВ
04.00 «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»: 

«Императоры с соседней 
звезды»

15.00 «Секретные терри-
тории»: «Утраченные 
сокровища древних»

16.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение»: 
«Похищение Европы»

17.00 «Представьте себе»
17.30 «Репортерские 

истории»
18.00 «Неделя» с 

М.Максимовской
19.00 «Записные книжки» 

Концерт М.Задорнова.
20.40 Х/ф «О чем говорят 

мужчины»
22.30, 02.00 Х/ф «Ночные 

сестры»
00.30 Х/ф «Фобос»

TV 1000
05.00, 16.30 Драма «Паутина 

лжи».
07.20, 23.10 Драма «Власть 

страха».
09.30 Драма «Мальчики 

возвращаются».
11.20 Комедия «Любовь и 

прочие обстоятельства».
13.10 Комедия «Мисс 

Петтигрю».
14.50 Комедия «Вход и 

выход».
18.50 Боевик «Особое 

мнение».
21.20 Криминальное кино 

«Телохранитель».
01.20 Комедия «Материн-

ство».
02.55 Криминальное кино 

«Отсчет убийств».

TV1000 KINO
06.00 Драма «Легенда о 

Сурамской крепости».
08.00 Комедия «Варенье из 

сакуры».
10.00 Комедия «Именины».
12.00 Комедия «Голубые 

горы, или неправдопо-
добная история».

14.00 Комедия «Ковчег».
16.00 Приключения «Вол-

шебный портрет».
17.45 Комедия «Два в 

одном».
20.00 Комедия «Счастливый 

конец».
22.20 Комедия «8 первых 

свиданий».
00.00 Комедия «Перстень 

наследника династии».
01.55 Драма «Край».
04.05 Комедия «Закон 

зайца».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Мело-

драма «Избирательное 
cродство»

10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Глава 27»

12.15, 20.15, 04.15 Драма 
«Учитель на замену»

14.00, 22.00, 06.00 Драма 
«Римская весна миссис 
Стоун»

16.00, 00.00, 08.00 Боевик 
«Подводная лодка»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «В добрый час!».
09.00 Х/ф «Кислородный 

голод».
11.00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»».
13.00 Х/ф «Придут страсти-

мордасти».
14.30 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 1 с.
16.00 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 1 с.
17.30 Х/ф «Отпуск в сентя-

бре». 2 с.
19.00 Х/ф «Год теленка».
21.00 Х/ф «Секонд хенд».
23.00 Х/ф «Трижды о любви».
01.00 Х/ф «По улицам комод 

водили».
02.30 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 2 с.
04.00 Х/ф «Собака на сене». 

1 с.
05.30 Х/ф «Собака на сене». 

2 с.

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Фильм-

сказка «Сказки старого 
волшебника». 1 с.

03.10, 09.10, 15.10 М/с 
«Малыш и Карлсон» 0+, 
«Мешок яблок»

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Робин Гуд» 12+, «Горный 
мастер» 6+, «О рыбаке 
и рыбке»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «До 
первой крови». 12+, «Все 
для всех»

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

07.00, 13.00, 19.00 «Времена 
года» 6+, «Зелёная пи-
люля» 0+, «Осторожно, 
щука!»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Как это устроено?. 

Коньки с подогревом
05.25 Махинаторы воз-

вращаются. Porsche 911 
Targa

06.15, 18.05 Золотая 
лихорадка. Спецвыпуск 
третьего сезона. За 
кадром - Часть 1

07.10, 17.10 Золото джун-
глей. Дикая схватка

08.05 Аляска. Последний 

рубеж. До холодов
09.00 Багажные войны. 

Серия 1
09.25 Багажные войны. 

Серия 2
09.50 Охотники за ре-

ликвиями. Дизельные 
реликвии

10.20 Охотники за 
реликвиями. Мечта 
скейтбордиста

10.45, 01.30 Змееловы. «Дай-
мондбакс» на всю жизнь

11.40 Динамо - неверо-
ятный иллюзионист. 
Серия 1

12.35 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мэя. 
Серия 1

13.30 Курс экстремального 
вождения. Тормоза 
отказали

14.00 Курс экстремального 
вождения. Гонщики

14.25 Быстрые и громкие. 
Серия 12

15.20 Как это устроено?. 
Перчатки для бейсбола

15.50 Как это сделано?. 
Истребитель/Бельгий-
ское пиво/Паркетные 
внедорожники

16.15 Оружие, которое из-
менило мир. АК-47

19.00 Охотники за реликви-
ями. Кастет

19.30 Охотники за реликви-
ями. Тон на родео

20.00, 03.10 Короли аукцио-
нов. Серия 23

20.30, 03.40 Короли аукцио-
нов. Серия 24

21.00, 04.05 Багажные во-
йны. Серия 3

21.30, 04.35 Багажные во-
йны. Серия 4

22.00 Кодекс мафии. Взгляд 
изнутри. Банда Грипсер

22.55 Правила внедорож-
ного движения. Под 
капотом

23.50 Мафия амишей. Огонь 
Божий

00.40 Парни с Юкона. 
Встань и выйди

02.20 Молниеносные 
катастрофы. Серия 11

02.45 Как это сделано?. 
Подвесные мосты/Арба-
леты/Одежные ярлыки

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Знак Зорро
07.25 Введение в со-

баковедение. Уэсти, 
ирландский сеттер, 
доберман, миниатюрный 
пинчер, гончая

08.15 Охотник за кро-
кодилами. Легенды 
Галапагоса

09.10 Необычные живот-
ные Ника Бейкера. Та, 
что в болоте живет

10.05 Обезьянья жизнь.
10.30 Дик и Дом спешат на 

помощь.
11.00, 12.50, 13.15, 13.45, 

14.10, 14.40, 15.35, 16.30, 
16.55, 17.25, 17.50 Ветери-
нар Бондай Бич.

11.25 Самое дикое шоу.
11.55, 21.05, 02.25, 05.45 

В дебрях Латинской 
Америки. Амазонка

15.05, 16.00 Ветеринар 
Бондай Бич. Буш

18.20 Скорость жизни. 
Убийцы из Центральной 
Америки

19.15 Скорость жизни. 
Охотники восточной 
Африки

20.10, 00.45 Косатки - 
убийцы

22.00, 03.15 Адская кошка. 
Кошка или семья

22.55, 04.05 Укротитель 
скунсов. Нед спешит на 
помощь

23.20, 04.30 Укротитель 
скунсов. Пострадавший 
в Оклахоме

23.50 Дикие и опасные. 
Борьба за выживание

01.35, 02.00, 04.55, 05.20 
Аэропорт для животных.

06.35 SOS дикой природы.

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 «Пушкин. Послед-

няя дуэль»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Светлана Светличная
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 12.00 Делай ставки 

и взрывай. Усадьба на 
миллион долларов

05.30, 12.30 Покинутые. 
Масонская ложа Нью-
Йорка

06.00 Космический краб
07.00 Рыбы-чудовища. 

Нильский гигант

08.00 Американская 
колония. Знакомство с 
гуттеритами. Скандал на 
празднике урожа

09.00 С точки зрения науки. 
Рождение Америки

10.00 Граница. Главный путь 
контрабандистов

11.00 Шоссе через ад. 
Канада. Испытание ново-
бранца

13.00 Дикий тунец. Бунт 
в море

14.00 Байкеры - спасатели 
животных. Дом ужасов

15.00 Машины. Разобрать и 
продать. Форсаж

16.00 Авто - SOS. «Косворт» 
в кризисе

17.00 Погоня за ледниками
18.55 Самые удивительные 

фотографии National 
Geographic. Калифор-
нийская секвой

19.25 Дикая природа Рос-
сии. Заполярье

20.30 Самые удивительные 
фотографии National 
Geographic. Насекомые-
опылители

21.00, 00.00, 03.00 Аферисты 
и туристы. Прага

22.00 Панорама 360° 
Объект всемирного 
наследия. Версальский 
дворец

23.00, 02.00 Злоключения 
заграницей. Мама-нар-
кокурьер

01.00, 04.00 Запреты. 
Уродство

VIASAT HISTORY
07.00 По следам Тинтина
08.00 Команда времени
09.00, 00.30 Назад к истокам 

– уроки каменного века
10.00, 11.00, 12.00 Герои, 

мифы и национальная 
кухн

13.00, 14.05, 18.10, 19.15, 
20.20, 01.30, 02.40, 03.50, 
04.50, 05.50 Ферма в 
годы войны

15.10, 16.10, 17.10, 21.30, 
22.30, 23.30 Забытые 
диеты

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

10 с.
21.00 «Шериф-2». ф.2. «Не-

равный брак». 1 с.
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 32 
с. «Девять жизней».

23.00 «Персона нон грата». 
7 с.

00.00 «Литовский транзит». 
ф.1. «Летний снег». 3 с.

01.00 «Аэропорт». 25 с. 
«Транзит».

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25, 06.00 На крюч-

ке большая рыба
06.30 Охотник-собира-

тель
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 

11.10 Полярные летчики
12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 

16.05 От Сиднея до Токио 
любыми средствами

17.05, 18.00, 03.00, 04.00 
Крутые конструкции

19.00, 19.25 Улов на 
миллион

20.00, 20.25 Монтажники - 
высотники

21.00 Самые опасные про-
фессии

21.55, 22.20 Наперекор 
стихии

22.50 Племя (Брюс Перри)
23.50 Звездный путь Юрия 

Гагарина
00.45 Джеймс Мэй на Луне
01.40 Ричард Гэрриот. 

Миссия выполнима
02.35 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.00 Мелодрама «Путе-

шествие с домашними 
животными».

01.55, 23.00 Боевик «Белая 
стрела».

03.35 Комедия «Трое и 
Снежинка».

05.05 Драма «Небо в 
алмазах».

06.50 Драма «Странное 
время».

08.20 Драма «Юрка-сын 
командира».

09.35 Боевик «Штемп».
11.10 Драма «Челябумбия «.
13.10 Драма «Не делайте 

бисквиты в плохом на-
строении».

14.35 Боевик «ХЭЛП МИ 
(Парень по вызову)».

16.05 Музыкальный 
«Стиляги «.

18.25 Детский «»Тигры» на 
льду».

19.50 Драма «Скульптор 
смерти».

21.25 Драма «Спартак и 
Калашников».

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «По ту сторону рампы»
06.00 «Поэзия» «У нас 

в гостях поэт Булат 
Окуджава»

06.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 4 с.

08.00, 14.00, 02.00 «ВРЕМЯ»
09.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
10.00 Программа «Взгляд»
11.00 Д/ф «В ожидании при-

шествия»
12.00 «Утренняя почта»
12.35 Х/ф «Эти разные, 

разные лица...»
15.00 «Колба времени»
16.00 «Парад фестивалей»
17.00 «Было ВРЕМЯ»
18.00 «Кабачок 13 стульев»
19.30 «Под знаком зодиака. 

Телец»
21.00 Телеспектакль 

«Перед ужином»
22.40 «О времени и о себе»
23.00 «Международная 

панорама»
23.50 «Блиц»
00.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев» 3 с.
04.00 «Вокруг смеха»

СПОРТ 1
06.05 Футзал. Чемпионат 

Испании. Каха Сеговия - 
Триман Наварра

07.55, 17.10, 02.30 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кар-
дифф Сити - Ноттингем

10.30, 03.00 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Аякс - Херенвен

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

13.05 Теннис. Кубок 
Федерации. Плей-офф 
Второй Мировой серии. 
Украина - Канада. 1-й и 
2-й матч. LIVE

17.45 Футзал. Чемпионат 
Испании. Бурела - Азкар 
Луго

19.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Бернли 
- Кардифф Сити

21.30 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Гран-при 
Милан, Италия. LIVE

00.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - ПСВ

04.50 Бокс. США, Нью-Йорк. 
1 часть. Крис Алгиери - 
Хосе Пералта

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Динамо 
- ЦСКА

07.45 Теннис АТР 250 
US Men’s Clay Court 
Championship. Хьюстон, 
США. Финал

09.55, 18.30, 03.20 Экстра-
футзал

10.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Андерлехт - Брюгге

12.15 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

12.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Херенвен

14.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Бернли 
- Кардифф Сити LIVE

16.45, 01.40 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Бурела 
- Азкар Луго

19.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. Плей-офф. 1/4 
финала

20.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. АЗ 
- ПСВ LIVE

23.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Бернли 
- Кардифф Сити

03.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандард

EUROSPORT
09.30 Фитнесс
09.45 Велоспорт. Этап
10.30 Конный спорт
12.00, 16.30, 21.00, 01.30 Сну-

кер. ЧМ. Шеффилд. День
15.00 Гимнастика. ЧЕ. 

Москва
19.30 Футбол. Женская Лига 

Чемпионов
00.00 Боевые искусства. 

Суперкомбат.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 12.50, 16.45, 

21.45, 01.00, 02.10, 03.15, 
04.15 Футбол NEWS

06.15 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

06.50 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

07.20 Futbol Mundial
07.55 Топ-матч
08.00 Александрия - 

Авангард. Чемпионат 
Украины. Первая Лига

10.25 Ильичевец- Ворскла. 
Чемпионат Украины

12.30, 13.05, 15.30, 18.00, 
20.30 Футбол LIVE

13.25 LIVE. Металлург З - 
Кривбасс. Чемпионат 
Украины

15.55 LIVE. Металлург 
Д - Говерла. Чемпионат 
Украины

18.25 LIVE. Заря - Динамо. 
Чемпионат Украины

20.55, 22.55 LIVE. Чемпионат 
Испании

01.20 Заря - Динамо. Чемпи-
онат Украины

03.30 Металлург Д - Говер-
ла. Чемпионат Украины

05.25 Новости + Анонсы

Субота, 20 квітня
Cхід 4.54 Захід 19.01
Тривалість дня 14.07

Схід 12.52
Захід 2.08

ЛевІменинники: Георгій, Даниїл
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Телебачення

УТ- 1
06.00, 07.00, 08.55, 09.00, 

10.10, 12.40, 14.10, 15.15, 
17.30, 18.10, 23.30 Погода

06.05 Мир православия
06.40 Смех с доставкой 

на дом
07.05 Барышня и кулинар
07.35, 23.35 Ток-шоу «Жена»
09.05 Путешествуй по миру 

с Ю.Акуниной
09.30 Аудиенция
09.50 Кто в доме хозяин?
10.15, 03.15 Ближе к народу
10.45 Золотой гусь
11.10 Честь имею при-

гласить
11.55 Шаг к звездам
12.45 Музыкальная акаде-

мия. Евровидение
13.45 Кумиры и кумирчики
14.15 Шеф-повар страны
15.20 В гостях у Д.Гордона
16.20, 02.35 Караоке для 

взрослых
17.05 Не верь худому повару
17.40 Телепроект «Короле-

ва Украины»
18.15 Деловой мир. Неделя
18.50, 02.00 Главный 

аргумент
19.00 Николо. «Весна 

пришла»
20.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.45, 02.15 Точка зрения
22.05 Николо «Весна при-

шла» (продолжение)
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
00.45 Клуб юмора
03.45 Контрольная работа
04.10 Сельсовет
04.25 Д/ф «Коперник»
05.05 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

КАНАЛ «1+1»
06.00 Х/ф «И целого мира 

мало»
07.50 М/ф
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 М/с «Чип и 

Дейл»
11.00 «Кулинарные курсы 

с Ю.Высоцкой. Италия. 
Венеция»

11.40 «Воскресенье с 
Кварталом»

12.35, 20.15 «Голос страны 
- 3»

15.15, 02.45 Х/ф «Секта»
19.30 «ТСН-неделя»
22.30 «Светская жизнь»
23.30 «Что? Где? Когда? 

Звездные войны»
00.30 Х/ф «Нене»

ИНТЕР
06.40 «Большой бокс. Бой с 

участием С. Федченко»
08.00 «Бокс. Тайсон Фьюри - 

Стивен Каннингем»
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.05 «Орел и Решка»
11.05 «Вкусное свидание»
12.00 Т/с «Кремень 2»
16.10 Т/с «Генеральская 

сноха»
20.00, 03.05 «Подробности 

недели»
20.45 «Большие танцы»
23.15 Х/ф «Большая раз-

ница»
01.00 Х/ф «Ванильное небо»
03.50 Д/ф «Первая зима»

ICTV
05.20, 05.40 Погода
05.25 Факты
05.45 Свитанок
07.00 Квартирный вопрос
07.50 Анекдоты по-

украински
08.10 Дача
08.50 Основной инстинкт
09.20 Смотреть всем!
10.30 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
12.25 Криминальный 

облом
13.25 Т/с «Разведчики: Война 

после войны»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Механик»
21.10 Х/ф «Противостояние»
23.05 Т/с «Такси»
00.25 Х/ф «Адреналин»
02.00 Х/ф «Адреналин-2: 

Высокое напряжение»

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»
08.55 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 М/ф «Скуби Ду и меч 

самурая»
11.35, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.05 Хто зверху?-
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти: Часть 1»
19.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти: Часть 2»
23.30 Х/ф «Переростки»
01.25 Т/с «Риззоли и Айлс»

02.20, 03.15 Зона ночі
02.25 Леопольд, або втеча 

від свободи
02.50 Портрет, написаний 

глибиною
03.20 Хто гоїв рани козакам?
03.35 Він врятував нас від 

чуми
03.50 Найкращі... Серед 

повитух

СТБ
05.20, 01.50 Х/ф «Человек-

амфибия»
06.50 «Едим дома»
07.55 «Кулинарная дина-

стия»
09.50 «Караоке на Май-

дане»
10.45 Т/с «Жених»
15.00 «Україна має та-

лант!-5»
19.00 «Битва экстрасенсов»
20.00 «Один за всех»
22.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»

ТОНИС
06.00 Х/ф «Тараканьи бега»
07.20 Удивительные рас-

сказы о животных
07.40 Дикая природа в 

объективе
08.00 «Социальный пульс 

выходных»
08.40, 18.55 «Погода»
09.00 Бермудский треу-

гольник - тайна глубин 
океана

10.00, 05.35 «Будь в курсе!»
10.40 Ф-стиль
11.00 Х/ф «Петля Ориона»
13.55 За семь морей
14.30 Арт сити
15.15 Собаки: руководство 

по эксплуатации
16.20, 00.05 Удивительные 

рассказы о животных
17.00 «Украина-Европа: 

маятник Фуко»
17.45 Дневник большой 

кошки
18.30, 03.50 «Мир за не-

делю»
19.00 Евгений Чазов. Крем-

левский доктор
20.00, 04.30 «Цивилизация 

Incognita»
20.15, 04.16 «Кумиры»
20.45, 04.45 «Светские 

хроники»
21.10 Лия Ахеджакова. 

Маленькая женщина в 
большом кино

22.15 Х/ф «Казанова»
00.40 Амурные мелодии
01.10 Х/ф «Интимная одер-

жимость»

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.15 М/с «Индийские 

байки»
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»
11.40 Т/с «Все женщины 

ведьмы»
13.35 Т/с «Студенты»
16.35 Х/ф «Боги, наверное, 

сошли с ума»
19.00 Даешь молодежь!
20.00 Виталька
22.00 Шуры-Муры
23.00 Х/ф «Месть придурков 

- 2»
01.05 Х/ф «Жизнь или что-то 

вроде того»
03.00 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.45 События
07.00 Х/ф «По следу 

Феникса»
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 6»
14.00 Самый умный
15.45 Х/ф «Любка»
19.00, 03.50 События недели
20.00, 21.00 Т/с «Интерны»
23.00 «Великий футбол»
00.30 Т/с «Шахта»
04.35 Т/с «Дорожный 

патруль - 5»

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 путеше-
ствий»

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 От-

ечества»
13.30 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Акцент»
16.10 «Фактор безопас-

ности»
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»
04.40 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»

НТН
05.55 Х/ф «За последней 

чертой»
07.35 Т/с «Шериф - 2»
11.30, 03.20 «Легенды уго-

ловного розыска»
12.00, 04.20 «Агенты 

влияния»
13.00 Х/ф «Мария Магда-

лина»
15.00 Т/с «Снайпер - 2. 

Тунгус»
19.00 Т/с «Гаишники»
23.00 Д/с «Тайны криминаль-

ного мира»
23.30 Х/ф «Нелегал»
01.35 Х/ф «Казино Джек»
03.50 «Речовий доказ»
04.50 «Уроки тетушки Совы»

К 1
07.00 М/фы
09.35 М/ф «Муравей Антц»
11.00 Х/ф «Крик совы»
12.50 «Добрый вечер, 

животные»
14.10, 01.40 Х/ф «Бессмерт-

ные Таки»
16.00 Х/ф «Моё большое 

греческое лето»
17.50 «Рассмеши комика»
19.45 Х/ф «Трое в каноэ»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Х/ф «Доверься 

мужчине»

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»
08.55 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
09.30 Тележурнал «Пассаж»
09.50 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.10 «Родительский клуб»
10.30 «Просто собака»
10.50 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.15 «Свадебные хло-

поты»
11.40, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.05 Хто зверху?-
15.00 Т/с «Счастливы вместе»
16.25 Х/ф «Бунт толстухи»
18.00 «Вечерний разговор»
18.30 «36,6»
19.00 «Проте»
19.30 «Рекламная кухня»
20.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
23.30 Х/ф «Переростки»
01.25 Т/с «Риззоли и Айлс»
02.20, 03.15 Зона ночі
02.25 Леопольд, або втеча 

від свободи
02.50 Портрет, написаний 

глибиною
03.20 Хто гоїв рани козакам?
03.35 Він врятував нас від 

чуми

К 2
05.10 Крупным планом
05.40, 01.10 Мир звезд
06.25 М/фы
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.55 С белого листа
09.25 Знаете что?
10.10 Врачи
11.00 Разумный огород
12.00 Сваты у плиты
13.00, 18.40 Семейный 

размер
14.00, 00.20 Модный при-

говор
15.00, 17.45 Женская форма
16.00 Время красоты
19.40, 23.25 Незвёздное 

детство
20.40 Секреты судьбы
21.30, 01.55 Будь по-твоему

22.30 Иностранная кухня
02.40 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»
14.40 Х/ф «Небесный капи-

тан и мир будущего»
17.20 ЧУ 25 тур. «Металлист» 

- «Черноморец»
19.30 ЧУ 25 тур. «Днепр» - 

«Шахтер»
21.30 «ПроФутбол»
23.00 «Приключения секса 

в ХХ веке»
01.10 Х/ф «Карты, деньги, 

два ствола»
03.00 «Дорожные войны»
03.35 Х/ф «Такая поздняя, 

такая теплая осень»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.30 Х/ф Сказка странствий
10.00 Х/ф «Откройте, по-

лиция 3»
11.30 Х/ф «Игра в четыре 

руки»
13.00 Х/ф «Операция Трест»
19.00 Х/ф «Рэкет»
01.00 Х/ф «Палач»
04.00 Х/ф «Сохранить город»
05.40 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.15 «Гении и злодеи»
05.45 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием»
07.10 «Армейский магазин»
07.45 «Смешарики. ПИН-

код»
07.55 «Здоровье»
09.10 «Непутевые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Среда обитания»
12.15 «Ералаш»
12.35 Х/ф «Опекун»
14.15 «Вицин, которого мы 

не знали»
15.15 «Форт Боярд»
16.55 «Один в один!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига
23.10 «Познер»
00.10 Х/ф «Летние часы»
01.55 Х/ф «Милостивые 

государи»
03.05 Т/с «Торговый центр»

РТР-ПЛАНЕТА
04.45 Х/ф «Васильки»
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»
11.15 Х/ф «Елки-палки!..»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
15.00, 04.20 «Городок». 

Дайджест
15.25, 02.00 Х/ф «Откройте, 

это я!»
17.05 «Смеяться разре-

шается»
19.00 Вести недели
20.30 «Фактор А»
22.20 «Воскресный вечер»
00.10 Х/ф «Обратный путь»
03.35 «Пришельцы. Исто-

рия военной тайны»

TBI
07.00 Крокодилы-мон-

стры Мезозоя
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. Юрий Любимов

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Тита-

ник. Настоящий Джек 
Доусон

19.30 Jazz с Алексеем 
Коганом

20.30 Сегодня. Дайджест
21.00 Х/ф «Маскарад»
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.25 Х/ф «После дождичка 

в четверг...»
05.45 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
06.20 «Фактор жизни»
06.55 «Сто вопросов взрос-

лому»
07.40 Х/ф «Двойной обгон».
09.20 «Барышня и кулинар»
09.55 «Русские докумен-

тальные сказки». Специ-
альный репортаж

10.30, 23.00 События
10.45 Х/ф «Запасной игрок»
12.25 «Смех с доставкой 

на дом».
13.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи».
16.30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства».
20.00 «В центре событий»

21.00 Т/с «Инспектор 
Льюис».

23.20 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны»

02.10 Х/ф «Тихие сосны».
04.05 «Хроники москов-

ского быта. Брак по 
расчету»

RTVI
06.00, 13.00 «Израиль за 

неделю»
07.00, 09.30 М/фы
08.00 Х/ф «Зловредное вос-

кресенье»
10.00, 01.30 Х/ф «Любить 

человека»
12.00 «Страна и люди»
14.00, 21.00, 03.00 Х/ф 

«Вольф Мессинг. Видев-
ший сквозь время»

16.00 «Американский 
ликбез» Русские амери-
канцы. Шолом Алейхем, 
Исаак Башевис Зингер»

16.30, 23.00 «Русский 
акцент»

17.00 «Код доступа»
18.00 Д/ф «Феномен Ванги»
19.00 «Сейчас в мире», 

«Мегаполис»
19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
23.30, 05.00 Д/ф «Ванга. Ис-

пытание даром»
00.30 «Без дураков»

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «О чем говорят 

мужчины»
05.50 «Записные книжки» 

Концерт М.Задорнова.
07.30 «Слепой» Т/с
15.20 «Слепой-2» Т/с
22.45 «Неделя» с 

М.Максимовской
23.50 «Репортерские 

истории»
00.20 Х/ф «Искусство во-

йны-2: Предательство»
02.20 Х/ф «Смертельная 

связь»

TV 1000
05.00 Комедия «Мисс 

Петтигрю».
06.40 Комедия «Приезжие».
08.20 Боевик «Особое 

мнение».
10.50 Комедия «Материн-

ство».
12.25 Криминальное кино 

«Телохранитель».
14.15 Приключения «Лемо-

ни Сникет. 33 несчастья».
16.10, 03.00 Комедия «Пять 

моих бывших подружек».
17.45 Криминальное кино 

«Отсчет убийств».
19.50 Комедия «Сильная 

женщина».
22.50 Драма «Девять».
01.00 Боевик «Пророк».

TV1000 KINO
06.00 Комедия «Голубые 

горы, или неправдопо-
добная история».

08.00 Приключения «Вол-
шебный портрет».

09.45 Комедия «Два в 
одном».

12.00 Драма «Древо 
желания».

14.00 Комедия «8 первых 
свиданий».

16.00 Комедия «Счастливый 
конец».

18.00 Комедия «Свободное 
плавание».

20.00 Драма «Край».
22.10 Драма «Пропавший 

без вести».
00.00 Комедия «Закон 

зайца».
02.00 Фантастика «Тень, 

или может быть, все 
обойдется».

04.30 Драма «Мольба».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Нора»
10.50, 18.50, 02.50 Драма 

«Три женщины Досто-
евского»

12.40, 20.40, 04.40 Драма 
«Каждый Божий день»

14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Новый парень моей 
мамы»

16.00, 00.00, 08.00 Боевик 
«Подводная лодка»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Год теленка».
09.00 Х/ф «Секонд хенд».
11.00 Х/ф «Трижды о любви».
13.00 Х/ф «По улицам комод 

водили».
14.30 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 2 с.
16.00 Х/ф «Собака на сене». 

1 с.
17.30 Х/ф «Собака на сене». 

2 с.
19.00 Х/ф «Городской 

романс».
21.00 Х/ф «Америкэн бой».
23.00 Х/ф «По ком тюрьма 

плачет...».
01.00 Х/ф «Акванавты».
02.30 Х/ф «Крах инженера 

Гарина». 3 с.
04.00 Х/ф «Без права на 

провал».
05.30 Х/ф «Двойник».

ДЕТСКИЙ МИР
02.00, 08.00, 14.00 Фильм-

сказка «Сказки старого 
волшебника». 2 с.

03.05, 09.05, 15.05 М/с 
«Карлсон вернулся» 0+, 
«Часы с кукушкой» 0+, 

«Три банана»
04.00, 10.00, 16.00 М/с 

«Робин Гуд» 12+, «Сердце 
храбреца» 6+, «Вершки и 
корешки»

05.00, 11.00, 17.00 М/ф 
«Ключ» 6+, «Юбилей»

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

07.00, 13.00, 19.00 «Времена 
года» 6+, «Влюбленное 
облако» 12+, «Чудо-
дерево» 6+, «Три панька 
хозяйствуют»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Как это устроено?. 

Электротермические 
плиты

05.25 Молниеносные 
катастрофы. Серия 53

05.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 54

06.15, 01.30 Discovery. Про-
ект «Земля». Ветра без 
конца и без кра

07.10 Динамо - неверо-
ятный иллюзионист. 
Серия 1

08.05 Как это устроено?. 
Пневматические гаеч-
ные ключи

08.30 Как это сделано?. 
Гуакамоле/Болотные 
вездеходы/Ножницы

09.00 Правила внедорож-
ного движения. Под 
капотом

09.50 Золото джунглей. 
Дикая схватка

10.45 Золотая лихорадка. 
Спецвыпуск третьего 
сезона. За кадром - 
Часть 1

11.40, 22.55 Невидимые 
миры. Запредельная 
скорость

12.35, 22.00 Как устроена 
Вселенная. Серия 3

13.30, 23.50 Атом. Иллюзия 
реальности

14.25 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 1

15.20 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 2

16.15 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 3

17.10 Парни с Юкона. 
Встань и выйди

18.05 Багажные войны. 
Серия 3

18.35 Багажные войны. 
Серия 4

19.00 Динамо - неверо-
ятный иллюзионист. 
Серия 2

20.00 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мэя. 
Серия 2

21.00, 00.40 Аномалии тела. 
Серия 2

02.20 Молниеносные 
катастрофы. Серия 12

02.45 Как это сделано?. 
Виски из Теннесси/При-
боры ночного видения/
Сауны

03.10 Курс экстремального 
вождения. Тормоза 
отказали

03.40 Курс экстремального 
вождения. Гонщики

04.05 Махинаторы воз-
вращаются. Porsche 911 
Targa

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Большие ожидания
07.25 Введение в со-

баковедение. Ищейка, 
йоркширский терьер, 
доберман, ши тцу, роде-
зийский горбунок

08.15 Охотник за крокоди-
лами. Самые опасные 
змеи Америки

09.10 Необычные жи-
вотные Ника Бейкера. 
Скрытожаберник

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 Латинской 
Америки. Анды

12.50 Королевы саванны. 
Искусство быть коро-
левой

13.45 Королевы саванны. 
Искусство обольщения

14.40, 15.05 Шамвари. 
Жизнь на воле. 

16.30 Плохой пёс. Кошки 
и большие неприятности

17.25 Адская кошка. Кошка 
или семья

18.20 Укротители алли-
гаторов. Бушующие 
аллигаторы

19.15 Доминик Монаган и 
дикие существа. 

20.10, 00.45 Медуза-убийца
22.00, 03.15 Невиданные 

Аппалачи
22.55, 04.05 Жизнь в стае. 

Королева Клео
23.50 Дикие и опасные. 

Осторожно, кусается!
01.35, 02.00, 04.55, 05.20 

Аэропорт для животных. 
06.35 SOS дикой природы. 

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 откро-

вения»
20.00 «Все про все»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Портретные очерки. 

Мария Миронова
21.55 Х/ф «Пушкин. Послед-

няя дуэль»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Шоссе через ад. 

Канада. Битва буксиров-
щиков

06.00, 14.00 Кальмар против 
кашалота

07.00 Рыбы-чудовища. 
Древний монстр

08.00 Опасные встречи. 
Дикий Запад

09.00 Будни криминалистов. 
Экстремал

10.00, 18.00 Паранормаль-
ное. Морские чудовища

11.00 Делай ставки и взры-
вай. Сокровища пилота

11.30 Покинутые. Город-
призрак в Коннектикуте

12.00 Американские цыга-
не. Вторжение на чужую 
территорию

13.00 Космический краб
15.00 Голодное нападение!
16.00 Последний тигр 

Суматры
17.00 Суперпрайд
19.00 Расследования 

авиакатастроф. Курс на 
смерть

20.00, 23.00, 02.00 Машины. 
Разобрать и продать. 
Разборка «супермини»

21.00, 00.00, 03.00 Авто - 
SOS. «Жук» Борис

22.00, 01.00, 04.00 Забытые 
персонажи Библии. 
Человек, который видел 
Иисуса

VIASAT HISTORY
07.00 По следам Тинтина
08.00 Команда времени
09.00, 00.45 Тело Генриха VIII
10.00, 11.00, 12.00, 04.55, 

05.55 Герои, мифы и на-
циональная кухн

13.00, 14.10, 18.20, 01.45, 
02.50, 03.55 Ферма в 
годы войны

15.20, 16.20, 17.20, 22.45, 
23.45 Забытые диеты

19.30, 22.10 Животные, 
которые перевернули 
историю

20.00 История Науки
21.00 Лондонская боль-

ница

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Пятая группа крови». 

11 с.
21.00 «Шериф-2». ф.2. «Не-

равный брак». 2 с.
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-10». 1 
с. «Ангел смерти».

23.00 «Персона нон грата». 
8 с.

00.00 «Литовский транзит». 
ф.2. «Последний танец». 
1 с.

01.00 «Аэропорт». 26 с. 
«Свадьба».

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25, 06.00 На крюч-

ке большая рыба
06.30 Охотник-собира-

тель
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 

11.10 Береговая охрана 
Аляски

12.05, 13.05, 14.05, 15.05, 
16.05 Интенсивный курс 
Ричарда Хаммонда

17.05, 17.30 Наперекор 
стихии

18.00 Племя (Брюс Перри)
19.00, 03.00 Невидимые ми-

ры Ричарда Хаммонда
20.00, 04.00 Вперед в 

будущее
21.00 Скорая помощь 

Эвереста
21.55, 22.50 Крутые кон-

струкции
23.50, 00.15 Улов на 

миллион
00.45, 01.10 Монтажники - 

высотники
01.40 Самые опасные про-

фессии
02.35 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.35 Комедия «Трое и 

Снежинка».
02.10, 23.00 Драма «Небо в 

алмазах».
04.00 Драма «Странное 

время».
05.35 Боевик «Штемп».
07.05 Семейное «Этот не-

годяй Сидоров».
08.15 Драма «Челябумбия «.
10.15 Драма «Не делайте 

бисквиты в плохом на-
строении».

11.35 Боевик «ХЭЛП МИ 
(Парень по вызову)».

13.10 Музыкальный 
«Стиляги «.

15.25 Драма «Скульптор 
смерти».

17.00 Драма «Спартак и 
Калашников».

18.40 Семейное «Про 
дракона на балконе, про 
ребят и самокат».

19.50 Триллер «Флеш.ка».
21.45 Мелодрама «Диагноз 

любовь».

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 Д/ф «В ожидании при-

шествия»
06.00 «Утренняя почта»
06.35 Х/ф «Эти разные, 

разные лица...»
08.00, 02.00 «ВРЕМЯ»
09.00 «Колба времени»
10.00 «Парад фестивалей»
11.00 «Было ВРЕМЯ»
12.00 «Кабачок 13 стульев»
13.30 «Под знаком зодиака. 

Телец»
15.00 Телеспектакль 

«Перед ужином»
16.40 «О времени и о себе»
17.00 «Один за всех!» 

Бенефис Николая Кара-
ченцова

18.00, 03.00 «Рожденные 
в СССР»

19.00 «Хотят ли русские 
войны... Песня берет 
интервью»

20.00 «Театральные 
встречи»

21.40 «Звездный путь» 
Концерт Мирей Матье

23.00 «По ту сторону рампы»
00.00 «Поэзия» «У нас 

в гостях поэт Булат 
Окуджава»

00.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев» 4 с.

04.00 Программа «Взгляд»

СПОРТ 1
06.10, 01.15 Футзал. Чемпи-

онат Испании. Бурела 
- Азкар Луго

08.00, 04.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Бернли 
- Кардифф Сити

10.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - ПСВ

12.05 Теннис. Кубок Феде-
рации. Плей-офф Второй 
Мировой серии. Украина 
- Канада. 3-й, 4-й, 5-й 
матч. LIVE

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Витесс. LIVE

19.30, 23.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига

21.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОР-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Андерлехт. LIVE

03.00 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Лондон, 
Англия. 2 часть. Констан-
тин Пасникиус - Йоханн 
Фауве, Даниэл Сам - 
Джайдип Синг

03.40 Экстра-футзал

СПОРТ 2
06.00, 18.00, 03.45 Баскет-

бол. Суперлига Украины. 
Плей-офф. 1/4 финала

07.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - ПСВ

09.30 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
Финал. Женщины

10.10, 16.10, 02.00 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига

12.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Бернли 
- Кардифф Сити

13.50, 21.45 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Бурела 
- Азкар Луго

15.35, 05.30 Экстра-футзал
19.55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Витесс

23.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

00.10 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. ТОП-6. Плей-
офф. Зульте Варегем 
- Стандард

EUROSPORT
09.30, 14.15, 18.00, 21.00 

Снукер. ЧМ. Шеффилд. 
10.45 Легкая атлетика
11.00 Марафон. Лондон
15.15 Велоспорт. Льеж-

Бастонь-Льеж
19.30 Гимнастика. ЧЕ. 

Москва

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 10.00, 12.30, 16.45, 

22.45, 00.00, 01.15, 02.25, 
03.25, 04.35 Футбол 
NEWS

06.15 Futbol Mundial
06.50 «Один на один с 

Гамулой». Ю. Сивуха
07.40 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру. 
Премьера

08.00 Заря - Динамо. Чемпи-
онат Украины

10.30, 11.00 «Игра прекрас-
на». 5-6 с.

11.30 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

12.00 Конкурс коммента-
торов

12.45, 15.30 Футбол LIVE
13.25 LIVE. Таврия - Волынь. 

Чемпионат Украины
15.55 LIVE. Чемпионат 

Италии
17.55, 19.55, 21.55 LIVE. 

Чемпионат Испании
00.20 Таврия - Волынь. 

Чемпионат Украины
02.40 Чемпионат Италии
04.50 Журнал. Лига Чемпио-

нов УЕФА

Неділя, 21 квітня
Cхід 5.52 Захід 19.02
Тривалість дня 14.10

Схід 14.00  
Захід 2.33

ДіваІменинники: Іродіон, Руф
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Оточили рибу 
кілометровими 
сітями

Як ніколи активізувалися цієї весни 
браконьєри на водоймах Криворіжжя. 
І вдень і вночі незаконно ловлять рибу   
300-, 500-метровими, а то й кілометрови-
ми сітями. Вони не зважають на те, що з  
1 квітня діє сувора заборона на вилов 
риби, яка вже почала нереститися. Обуре-
ні жителі Криворізького району, зокрема, 
села Златоустівки, говорять, що на їхню 
думку хтось «кришує» браконьєрів, інакше 
б вони не поводилися так розперезано.

«Серед білого дня випливають чов-
нами на середину нашого водосховища 
і розкидають сіті. І ніхто не зупиняє їх: 
ні представники місцевої влади, ні діль-
ничний міліціонер, ні рибоохорона», – 
обурюються мешканці села.

Такі ганебні факти зафіксовані і на 
Дзержинському, Кресівському, інших 
водосховищах. Селяни змушені були 
звернутися з відповідною скаргою на 
«гарячу лінію» до губернатора Дніпро-
петровщини Дмитра Колєснікова.

На 5 учнів  
5 педагогів – можна 
працювати краще

Минулого тижня відбулося засідан-
ня колегії відділу освіти Криворізької 
районної державної адміністрації. Вко-
тре за останній час розглянуто болюче 
питання – про виховну роботу з дітьми 
і профілактику злочинності серед них. 
Незважаючи на те, що показники зло-
чинності серед підлітків у сільському 
районі ось вже два роки поспіль зали-
шаються сталими, тобто не ростуть, пе-
дагогам є над чим працювати.

– Я поставила питання руба, – говорить 
заступник голови Криворізької РДА Тама-
ра Семенова. – Якщо в класі сидить по 3-5 
дітей і стільки ж вчителів ними опікують-
ся, то хіба педагогам не можна працюва-
ти так, щоб злочинність серед школярів 
знижувалася? За таких умов у кожного 
школярика можна значно більше вкла-
дати знань, педагогічного сумління, часті-
ше бувати в проблемних родинах. Члени 
колегії погодилися, що вчителям не варто 
розслаб лятися, а працювати краще.

З цього та інших питань прийняті від-
повідні рішення.

Криворізький район

Підготував
Микола
КРАМАРЕНКО

Новини

Ваше здоров'я
Національна та міжнародна проблема

Паличка Коха нас вражає потроху…
Ще 24 березня 1882 року німецький вчений Роберт Кох, досліджуючи 
мокротиння хворих на туберкульоз, уперше виділив збудника цього захво-
рювання – мікобактерію туберкульозу (паличку Коха) та довів інфекційну 
природу туберкульозу. Виявлення збудника туберкульозу стало початком 
нової ери в боротьбі з недугою. Відтоді ця дата відзначається як Всесвітній 
день боротьби з туберкульозом.

– Успішна боротьба з цією недугою 
може бути за умови раннього та своєчас-
ного виявлення хворих, повноцінного їх 
лікування, – переконує завідувач леге-
нево-хірургічного відділення Криворізь-
кого протитуберкульозного диспансеру  
№ 2 Юрій Олександрович Васюнін. – А та-
кож коли проводяться профілактичні, сані-
тарно-просвітницькі заходи серед людей. 
Зусилля, котрі в останні роки докладають-
ся в Україні щодо подолання туберкульозу, 
дещо покращили епідемічну ситуацію, але 
проблема ще далека від повного подолан-
ня. Хвороба залишається як національною, 
так і міжнародною проблемою. Багато в 
чому це зумовлено значним збільшенням 
хіміорезистентних (тобто нечутливих до 
протитуберкульозних препаратів) форм ту-
беркульозу.

– У чому ж полягає лікування тубер-
кульозу?

– По-перше, воно проводиться комплек-
сно. Основою його є призначення декількох 
протитуберкульозних препаратів за схема-
ми, затвердженими Міністерством охоро-
ни здоров‘я. По-друге, запорукою вдалого 
лікування є регулярний прийом усіх при-
значених лікарем доз і препаратів. Ліку-
вання може проводитись від шести місяців 
і більше. Коли з’являються ускладнення, 
проводиться необхідне хірургічне лікуван-
ня. Його сутність полягає в тому, щоб при 
туберкульозі легень видалити основний 
осередок інфекційного ураження. Та ство-
рюються умови для загоєння. Головним 
мотивом є незворотність змін у легенях 
унаслідок розвитку туберкульозу чи його 
ускладнень. Зокрема, хірургічне лікування 
може бути проведено за наявності тубер-
кулом, при інфільтративному туберкульозі, 
розвитку каверн, конгломераті казеозно-
некротичних осередків, емпіємі плеври, 
розвитку пневмотораксу чи при легеневій 
кровотечі. А також при неможливості про-
вести диференціальну діагностику між ту-
беркульозом та пухлиною легені. Особливо 
хірургічне лікування показано при хіміо-
резистентному туберкульозі. Оскільки це 
інфекційне захворювання, то обов’язково 

слід продовжити після операції приймання 
протитуберкульозних препаратів на строк, 
який призначить лікар.

Хірургія в комплексному лікуванні ту-
беркульозу дозволяє значно поліпшити 
результати лікування, збільшити кількість 
вилікуваних хворих, а нерідко й врятувати 
життя. Для того, щоб вирішувати, робити 
операції чи ні при туберкульозі легень, па-

цієнти можуть безпосередньо звернутися 
до нашого відділення протитуберкульоз-
ного диспансеру № 2 (вул. Кемерівська, 35, 
тел. 36-82-74). Із собою потрібно мати рент-
генівські знімки та дані про попередньо 
проведене лікування.

Планується перевести важкохворих  
до «Джерельця»

Нині туберкульоз не ліквідований у жодній країні світу. Май-
же третина земної кулі інфікована туберкульозною паличкою. 
Україна посідає друге місце після Росії серед європейських кра-
їн за рівнем захворюваності на туберкульоз. 

І хоча кількість випадків 
захворювання ще продовжує 
зростати, темпи значно сповіль-
нилися (тобто зменшились на 
20 відсотків). Адже торік при-
йнято Загальнодержавну цільо-
ву соціальну програму протидії 
захворюванню на 2012-2016 
роки. У минулому році леталь-
ність від туберкульозу в Україні 
складала 15 випадків на сто ти-
сяч населення.

Однак почала зростати кіль-
кість хворих на мультирезис-
тентний, тобто стійкий до ліків, 
туберкульоз. Торік таку форму 
діагностували в 6 тисяч україн-
ців. Мультирезистентний тубер-
кульоз лікується, але хворий 
перебуває в стаціонарі понад 
півроку.

 Ці, а також інші важливі пи-
тання були в полі зору засідан-
ня круглого столу, що проводи-
лося в Криворізькому центрі 
здоров’я. Вказувалось, зокрема, 
що особливу небезпеку станов-
лять випадки поєднання муль-
тирезистентного туберкульозу з 
ВІЛ-інфекцією серед уразливих 

до інфікування ВІЛ груп людей. 
На початку цього року в Криво-
му Розі на диспансерному облі-
ку знаходилось 4907 осіб, хво-
рих на туберкульоз, у тому числі 
4245 дорослих, 641 дитина до 
14 років та 21 підліток 15-17 
років. Захворюваність на всі 
форми активного туберкульозу 
в нашому місті становить 113 
осіб на сто тисяч населення. 
Найвищий рівень захворюван-
ня за минулий рік зареєстрова-
но в Тернівському районі. Кіль-
кість хворих на туберкульоз у 
поєднанні з ВІЛ/СНІД збіль-
шилась майже на 22%, у тому 
числі серед дітей – на 14,8%, та 
майже на третину зменшилась 
кількість занедбаних випадків 
туберкульозу: побільшало ви-
явлених під час профілактич-
них оглядів. Отримали вакцину 
БЦЖ 8207 із 9074 новонаро-
джених (це 90,4%). План ревак-
цинації дітей у 7 років викона-
но на 82,6%.

Головний координатор 
міського управління охорони 
здоров’я з питань фтизіатрії Те-

тяна Борачук, зокрема, наголо-
сила, що планується в недале-
кому майбутньому всіх хворих 
з відкритою формою туберку-
льозу переселити за межі міста 
до Латівки. А точніше – до са-
наторію «Джерельце», який ра-
ніше належав металургійному 
комбінату, а нині переданий на 
баланс міста. Його реконструк-
ція поки що не розпочалася. 
З міського бюджету виділено 
субвенцію на 20 млн. грн.

Учасники засідання кругло-
го столу обговорили нагаль-
ні проблеми, намітили низку 
міських заходів. У цьому заці-
кавленому діалозі також взяли 
участь головлікар Криворізької 
інфекційної лікарні № 1 Олена 
Партоєва, спеціаліст міського 
центру здоров’я Олена Бортуаль 
(модератор зустрічі), заступник 
головного лікаря Криворізь-
кого центру профілактики та 
боротьби зі СНІДом Іван Самко, 
начальник епідвідділу міського 
управління головного управ-
ління Держсанепідслужби в 
Дніпропетровській області 
Раїса Титова, лікар-терапевт 
виправної колонії № 80 Іван 
Чекалін, представники моло-
діжного виконкому, керівники 
громадських організацій.

Підготував Віталій ТКАЧУК

У рамках пілотного проекту
Спочатку – рецепт із амбулаторії,  
потім – ліки за пільговою ціною

В Україні на артеріальну гіпертонію страждає понад 
12 мільйонів громадян, тобто майже кожен четвертий. 
Тому ще 25 квітня 2012 року спеціальною Постановою 
№ 340 Кабінету Міністрів України було введено дер-
жавне регулювання цін на антигіпертензивні препара-
ти, а також часткову компенсацію їх вартості. 

У середньому в аптеці 
асортимент таких препа-
ратів складає 100-180 на-
йменувань. Дія пілотного 
проекту розповсюджується 
на сім міжнародних непа-
тентованих найменувань 
генеричних препаратів для 
лікування осіб із гіпертоніч-
ною хворобою. На практиці 
це виглядає так. Мешканець 
нашого міста, який страждає 
на гіпертонію, звертається до 
свого сімейного лікаря, ко-
трий виписує йому рецепт, і 
хворий приходить до аптеки. 
Фармацевт повинен запро-
понувати йому лікарський 
препарат від найдешевшого 
до найдорожчого, згідно з 
указаною в рецепті діючою 
речовиною. Далі гіпертонік 
сам вирішує, який препарат 

він прийматиме. При 
цьому пацієнт оплачує не 
всю вартість ліків, а тільки 
її частину. Іншу її частину 
аптекам компенсує дер-
жава. Аптеки КП «Фарма-
ція», спільно з лікувальними 
установами, першими в Кри-
вому Розі почали реалізо-
вувати поетапні положення 
згаданого пілотного проекту. 
Було знижено ціни на пре-
парати для лікування арте-
ріальної гіпертонії, запрацю-
вав механізм реімбурсації. 
У міських аптеках завжди є 
широкий асортимент анти-
гіпертензивних препаратів. 
І криворіжці можуть при-
дбати необхідні ліки за 
зниженими цінами в рамках 
пілотного проекту, а також 
отримати професіональну 

консультацію фармацевта.
Окрім цього, у всіх лі-

кувально-профілактичних 
установах нашого міста розмі-
щено аптечні пункти КП «Фар-
мація», куди можна звертатись 
і де відвідувачів завжди 
швидко та якісно обслужать.

Отож, шановні криво-
ріжці, якщо ви страждаєте 
на гіпертонічну хворобу, то 
для придбання в аптеках 
міста гіпотензивних пре-
паратів за пільговою ціною 
вам необхідно отримати 
рецепт в амбулаторії за міс-
цем проживання.

Питання-відповідь
Чи правда, що тепер на виклик 
до пацієнта у екстрених 
випадках виїжджає швидка, а  
у неекстрених – сімейний лікар?

Відповідно до Закону України «Про екстрену медичну допомогу», 
з початку цього року усі виклики медичної допомоги поділяються за 
категорією терміновості.

Увага! У екстрених випадках необхідно телефонувати до швид-
кої медичної допомоги. До екстрених належать випадки: опік або 
обмороження, раптові болі в серці, грудній клітці, втрата свідомості 
або порушення дихання, судоми або раптова біль, що не проходить, 
раптова слабкість з порушенням рухів, підвищення температури тіла 
вище 390 з будь-яким із вищезазначених симптомів, нещасні випадки 
(ДТП, всі види травм), сильна кровотеча, блювання кров’ю, симптоми 
всіх видів отруєнь, укуси змій, комах, тварин, передчасні пологи або 
ускладнення під час вагітності.

До цієї категорії також належать звернення медичних працівни-
ків щодо транспортування пацієнтів, які знаходяться у стані, який ви-
магає медичного супроводу та термінової госпіталізації. 

У неекстрених випадках у робочі години необхідно телефону-
вати до реєстратури свого медзакладу (амбулаторії чи фельдшер-
сько-акушерського пункту) чи безпосередньо до свого сімейного 
лікаря (дільничного терапевта/педіатра). 

До категорії неекстрених належать:  високий артеріальний тиск, 
головний біль, слабкість, поява висипки, затримка сечовипускання, 
підвищення температури тіла більше 380, багаторазова блювота та 
понос, загострення хронічних хвороб, видалення кліщів, знеболення, 
перев’язки, ін’єкції. 

У неробочі години (наприклад, вночі) необхідно дзвонити до 
«швидкої». У такому випадку, згідно з Законодавством, вона має 
приїхати протягом однієї години з моменту надходження виклику.

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУХАНЬ
Відповідно до розпорядження міського голо-

ви від 26.03.2013 №78-р «Про проведення пу-
блічних слухань» у муніципальному центрі послуг 
м. Кривого Рогу (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-
ська, 1) 19.04.2013 о 16.00 відбудуться публіч-
ні слухання з питання перевірки цілей, задекла-
рованих при прийнятті діючого регуляторного 
акта – рішення Криворізької міської ради від 
26.09.2012 №1381 «Про затвердження Поряд-
ку залучення забудовників до пайової участі в 
створенні й розвитку інженерно-транспортної 
та соціальної інфраструктури м. Кривого Рогу» 
під час здійснення заходів з базового відстежен-
ня результативності його дії.

З вищезазначеними документами можна 
ознайомитися на веб-сторінці виконкому місь-
кої ради в мережі Інтернет www.kryvyirih.dp.ua 
та у розробника – управлінні містобудування і 
архітектури виконкому міської ради (50101, м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 520, 529, тел. 
92-13-81, 74-45-47). Крім того, вказане рішення 
оприлюднено у Криворізькій міській комуналь-
ній газеті «Червоний гірник» (від 29.09.2012 
№73).

Запрошуємо громадян, суб’єктів господарю-
вання, представників громадських організацій 
міста, консультативно-дорадчі органи відповідно 
до процедури здійснення державної регулятор-
ної політики взяти участь в обговоренні та надати 
пропозиції і зауваження до вищевказаного регу-
ляторного акта.

Управління містобудування і архітектури 
виконкому міськради

Є ПИТАННЯ ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я? ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії Головного управління  
охорони здоров’я  Дніпропетровської  
облдержадміністрації:
0-800-50-72-50

Офіційно
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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

«Білосніжка  
та гноми»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 13 квітня об 11.00  
та о 12.30.

«Це вам, друзі, 
Мадагаскар»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 14 квітня об 11.00  
та о 12.30.

«Турецкая  
голубая шаль»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 13 квітня о 17.00.

«Мой милый  
Августин»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 14 квітня об 11.00.

«НичегоСебе 
Квартирка»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 14 квітня о 17.00.

Деревянное  
зодчество Руси
Виставка робіт  
Георгія Кузьменка.

Місце: міський виставковий 
зал.

Дитячих робіт

переможців ХІ міського 
фестивалю народної твор-
чості «Весна Рудани».
Місце: міський виставковий 
зал.

Мільйон для 
чайників 
Комедія, фантастика.
Кінотеатр: «Мультиплекс».

Парк Юрського 
періоду 3D
Сімейний, пригоди.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Персональна 
виставка
Робіт декоративно-
ужиткового мистецтва 
Наталії Кобиляцької.
Місце: міський виставковий 
зал.

«Квітучий оазис»
Виставка дитячих  
робіт у техніці  
кам’яної пластики.
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) – 14 квітня.

Відеофільми 
«Театральне Криворіж-
жя»; «Кривий Ріг – моє 
місто»; тайм-лепс «Дина-
мічне місто»; віртуальна 
художня галерея живо-
писних робіт  українських 
і сучасних криворізьких 
художників.
Місце: відеогалерея КЗК 
«Міський історико- 
краєзнавчий музей».
Дата: 13 та 14 квітня  
з 9.00 до 17.00. 
Телефон: 92-22-12. 

Кіно

Транс

Трилер, драма.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», «Олімп».

Падіння Олімпу

Бойовик, трилер.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», «Олімп».

Світ забуття

Бойовик, трилер.
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.

Персональна  
виставка
заслуженого художника 
України Л. Давиденка.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Жіноча доля,  
вишита нитками»
Персональна виставка 
Надії Островської. 
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) – 14 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

Концерт

«Нові пригоди 
Буратіно»
Музична казка.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху». 
Дата: 13 квітня о 12.00.

«Співоча весна» 
Регіональний конкурс 
хорового та вокального 
мистецтва.
Місце: Криворізьке обласне 
музичне училище.
Дата: 13 квітня об 11.00.
Телефон: 90-05-34.

«Тим, хто грізну 
стихію зумів 
зупинити»
Документальна  
міні-виставка.
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 14 квітня.
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Андрій Копилов, Кривий Ріг, збірна «АрселорМіттал Кривий Ріг»: 
«КВН тепер дорожчий»

– З чого для тебе почався КВН?
– У технікумі економіки та управління мене 

помітили на «Алло, ми шукаємо таланти» і за-
просили в команду, куратором якої на той час 
був один із учасників тоді ще команди КВН «95 
квартал». Це було 12 років тому.

– Як ця гра змінила твоє життя?
– Вона вплинула абсолютно на всі його аспек-

ти. А найголовніше – змінила стиль мислення. 
Постійно хочеться все обернути на жарт.

– КВН уже не той. А який?
– Звичайно, КВН уже не той. Він складніший, 

дорожчий і менш популярний.
– Чим живе команда в міжсезоння? Чи є для 

кавеенщика міжсезоння?

– Немає такого поняття – «міжсезоння». 
Це постійний процес. Процес написання гу-
мору і виступів на сцені.

– Найбільше досягнення команди, після яко-
го розумієш: «Ми круті».

– Ще ніколи не вважав, що ми круті в КВН. Тож 
усі досягнення – попереду.

– Найбільший провал, який і досі хочеться 
виправити?

– До всіх поразок ставлюсь як до гіркого, але 
корисного досвіду. Намагаюся не акцентувати 
увагу на невдачах.

– Чи є в КВН якийсь рубіж, якийсь макси-
мальний успіх, після якого вже просто немає 
куди далі прагнути?

– Є. Стати чемпіоном Вищої ліги Міжнародно-
го союзу КВН.

– Чи була в тебе ситуація, коли гумор вряту-
вав-допоміг?

– Таких ситуацій сотні і навіть тисячі.
– Якщо немає почуття гумору, де його взяти?
– Та немає такого поняття, як вроджений гу-

мор. Це все розвивається – треба тільки займа-
тися та захоплюватися цим.

– Сміх врятує світ, тому що…
– А нам хіба щось загрожує? Чому «Червоний 

гірник» про це мовчить?!

Топ-10 жартів 
від збірної «Арселор-
Міттал Кривий Ріг»

Коли народився Микола Валуєв, лікар, який 
приймав пологи, навіть і в думці не мав вда-
рити хлопчика по сідницях.
Автора книги «Як не стати підкаблучником» 
дружина не пустила на презентацію книги.
Оголошення. Продам весільну сукню 46, 48, 
50, 52 розміру. Просто набридло чекати.
Коли дружина фокусника влаштовує вдень 
чоловікові скандал, то на ніч лягає спати на 
балконі. У різних коробках.
Короткозорий вовк уночі виє на диню.
Кіт-сатанист мітить територію пентаграмами.
Папа Римський щоранку відпускає гріхи… в 
школу.
У тренажерному залі дистрофіка Женю пе-
реплутали з грифом. Тепер у нього на шиї не 
тільки жінка та двоє дітей, але й два «бліни» 
по 20 кг.
Продається «Москвич» «пиріжок». Після 
аварії. Повний фарш.
Тільки в нашому місті при вході можна ви-
вчити всю таблицю Менделєєва, а при виході 
– познайомитися з ним особисто.

...від команди «Днепр»
– Скоро в Україні чемпіонат Європи з футбо-
лу, а в нас немає ні доріг, ні стадіонів, ні готелів…
– Чемпіонат уже минув!
– Як минув?! У нас же і досі немає ні доріг, ні 
стадіонів, ні готелів…
Ми дуже любимо виступати в Латвії. Ми вза-
галі дуже любимо виступати в країнах, яким 
Україна нічого не винна.
Про наближення апокаліпсису свідчить 
багато фактів. «АвтоЗАЗ» перестав випускати 
«Таврії», а продюсери «Сватів» оголосили, що 
наступна серія – остання.
– Ну привіт, Латвіє, двадцять мільйонів гек-
тарів соснового лісу!
– Ну привіт, Латвіє, двадцять євро за кілограм 
перегрузу!
Учора на Кутузовському проспекті зіштов-
хнулися «Бентлі» та старенька «копійка». По-
страждалих немає. Є принижені.
– Синку, я пересадив тобі зябра акули.
– Батьку, може, досить уже мене тюнингувати?! 
Мені і в базовій комплектації непогано було…
Буквально вчора стало відомо, що проект 
бюджету України на наступний рік зберігається 
в папці «Приколи».
...«Прасочка». І можна було б подумати, що 
це маленька похідна праска, але ж далі у спис-
ку речей – «праска»!
Дніпропетровська федерація екстремаль-
них видів спорту оголошує набір до секції 
екстремальних видів спорту, таких як: влізан-
ня без черги у районній поліклініці, вистрілю-
вання салютів завчасно, скачки тиску в сауні, 
бійки з мавпами на Кубок Дарвіна і гонки на 
«копійках» по автосалону «Мазератті».
Зараз у залі Верховної Ради на засіданні 
перебуває спецкор від «Космополітен» Ілона.
– Ілоно, можна спрогнозувати, чи подорожчає 
газ?
– Так, газ дійсно подорожчає. До семи гривень 
за відро.

...від «Лібідо Лебедя»
Людину-Павука в темному переході обікра-
ли Людина-Кабан та Людина-Лисий.
Баба Клава купила вола та назвала його Сміт. 
Тепер усім вихваляється: «У мене в сараї Віл Сміт!»
Ідеальне місце роботи для бомжа – каса 
«АТБ». Там завжди доводиться питати: «Дріб-
них не буде?»
Хлопчик, який соромиться свого відобра-
ження у дзеркалі, зачісує волосся перед стіною.
За статистикою, о 9.02 ранку найпопулярні-
ша фраза в маршрутці: «Вже під’їжджаю».
Дружина лелеки хотіла від чоловіка леле-
ченятка, але той вперто продовжував носити 
дітей.
Не в маму пішов. Син касира не дає одно-
класникам здачі.
Жираф, який боїться висоти, намагається не 
виходити з окопу.
Купаючись у відкритому морі, Микола Валу-
єв випадково став вожаком зграї косаток.
Памелу Андерсон не пустили на екскурсію 
на силіконову фабрику. «Зі своїм не можна», – 
пояснили охоронці.

Всерйоз і жартома 

Три веселі 
букви… 

Де взяти почуття гумору, чому КВН уже не той і як сміх врятує світ, 
розповіли «ЧГ» кавеенщики. Якщо сміх, то жарт. Якщо жарт, то 
багато. А якщо багато дотепів, то це вже КВН. «ЧГ» вирішив 
не втручатися в цю міжнародну абревіатуру, яка за півсотні 
з лишком років стала вже справжнім брендом гумору. Ми 
поспілкувалися з гравцями різних команд і вибрали для 
наших читачів найкращі їхні жарти. Отже, знайомтесь…

Хоча навіщо знайомитися? Їх любителі розумного гумору і так добре знають. Це збірна 
Дніпропетровська «Днепр», яку ми застали за підготовкою до чвертьфіналу Вищої ліги. 

«Ми знайшли логіку смішного і переконані, що кількісна його оцінка можлива», – запевня-
ють дотепники збірної «АрселорМіттал Кривий Ріг», яка виникла відносно недавно – у мину-
лому році. Зате вмістила в списку своїх учасників давно знайомих любителям криворізького 
КВН гумористів. 

Не обійшли ми своїми питаннями і капітана молодої криворізької команди «Лібідо Ле-
бедя» Олексія Верзана, знаного як Вензель. «Лібідо Лебедя» минулої зими так розсмішили 
миколаївців, що ті й не помітили, як у них тихенько зник Кубок «Сніжна лавина». Ну добре, 
визнаємо: «лібідівці» чесним і якісним гумором виграли його в Миколаєві.

Юрій Карагодін, Дніпропетровськ, команда «Днепр» (збірна Дніпропетровська): 
«Виховуйте почуття гумору»

– З чого для тебе почався КВН?
– КВН для мене почався зі шкільної команди. 

Там мені не довіряли відповідальні ролі, але 
бажання їх грати було!

– Як ця гра змінила твоє життя?
– Під слоганом «КВН» я живу вже років де-

сять. Ця гра дала мені друзів, роботу, та й роди-
на в мене з’явилася багато в чому завдяки КВН.

– КВН уже не той. А який?
– КВН – наш, сьогоднішній, такий, за яким ми 

будемо сумувати вже через декілька років.
– Чим живе команда в міжсезоння? Чи є 

для кавеенщика міжсезоння?
– Міжсезоння в КВН – поняття відносне. За-

вжди є чим зайнятися і до чого готуватися.
– Найбільше досягнення команди, після 

якого розумієш: «Ми круті».
– Найбільше наше досягнення – це те, що ми 

й досі разом і в нас є чудові сім’ї. Що ж стосу-
ється турнірних досягнень, то маємо в своєму 
активі юрмальський «КіВіН у темному», пере-
могу на Кубку Президента України.

– Найбільший провал, який і досі хочеться 
виправити?

– 1/8 Вищої ліги 2011 року.
– Чиє в КВН якийсь рубіж, якийсь макси-

мальний успіх, після якого вже просто немає 
куди далі прагнути?

– Завжди є куди рости – команді в цілому 
та кожному її учаснику особисто. Чемпіонство 
у Вищій лізі – це мета, звичайно, і до неї ми 
йдемо, але це аж ніяк не межа всьому.

– Чи була в тебе ситуація, коли гумор вря-
тував-допоміг?

– Таких ситуацій було багато, але більше за 
гумор і КВН як такі мені допомагають друзі, ко-
трих мені подарувала ця гра.

– Якщо немає почуття гумору, де його взяти?
– Почуття гумору треба виховувати. 

Обов’язково.
– Сміх врятує світ, тому що…
– Тому що інших варіантів поки нема!..

Олексій Верзан, «Лібідо Лебедя»: 
«Даю рецепт перетворення неприємностей на приємності»

– З чого для тебе почався КВН?
– Щойно вступив до універу, а вчився я в пе-

дагогічному, одразу почав активно брати участь 
у житті факультету. Виступав на балі першокурс-
ників, студвеснах, різних інших факультетських та 
загальноуніверситетських заходах. В основному, 
номери брали з Інтернету. Ідея самому писати 
гумор прийшла на третьому курсі, коли вперше 
побував на іграх Криворізького кубка КВН і зро-
зумів, що це мені під силу. А вже на четвертому 
курсі ми разом із моїми університетськими друзя-
ми створили команду «Лібідо Лебедя».

– Як ця гра змінила твоє життя?
– Змінилося, перш за все, сприймання життя та 

оточуючого світу. Шукаєш позитив у всьому. Роз-
виває дотепність. Я став впевненіше почуватися 
на сцені. І став просто цікавішим в очах друзів.

– КВН уже не той. А який?
– Так думають ті, хто не дивиться сучасний 

КВН. Вони зациклені на «Серёже-молодец». 
Просто на початку ХХІ століття був пік розви-
тку гри. Скажімо так: тоді він був на «п’ять з 
плюсом», а тепер – на «п’ять». Хто сумнівається, 

подивіться хоча б одну гру Вищої ліги. Думка 
зміниться в кращий бік…

– Чим живе команда в міжсезоння? Чи є 
для кавеенщика міжсезоння?

– Міжсезоння – це, в першу чергу, Літні куб-
ки різних ліг, різноманітні фестивалі та каве-
енівський відпочинок. Усе це відбувається 
іноді в неофіційній обстановці. Наприклад, 
наша команда «ЛЛ» у минулому році брала 
участь у грі за Літній кубок Кременчуцької 
ліги «Талант». Вісім команд з усієї України на 
три дні поселилися на турбазі і розіграли між 
собою з десяток різних конкурсів та кубків. 
Три з них виграла наша команда – «Імпровізо-
ваний КВН на воді», Кубок розминки та Кубок 
чорного гумору.

– Найбільше досягнення команди, після 
якого розумієш: «Ми круті».

– Напевно, перша наша вагома перемога – це 
перемога у Криворізькому кубку КВН-2011. І, 
напевно, я особисто зрозумів, що я крутий, коли 
поїхав на фестиваль команд КВН у Сочі. Там було 
більше півсотні команд з усього світу! І можна 

було, скажімо, проїхатися в одному ліфті з Се-
меном Слєпаковим, посидіти в кафе за сусіднім 
столиком з Галустяном та сказати «Доброго дня» 
Олександру Васильовичу Маслякову.

– Найбільший провал, який і досі хочеться 
виправити?

– Знайти постійного спонсора!
– Чиє в КВН якийсь рубіж, максимальний 

успіх, після якого вже немає куди далі прагнути?
– Перемога у Вищій лізі КВН. А потім піти в 

актори чи сценаристи комедійних проектів.
– Чи була в тебе ситуація, коли гумор вря-

тував-допоміг?
– Постійно й усюди: від ситуації, коли про-

сиш водія маршрутки зупинити в невстановле-
ному місці, до випадку, коли проспав, спізнився 
на роботу і тебе сварить начальство.

– Якщо немає почуття гумору, де його взяти?
– Дивіться КВН і спілкуйтеся з кавеенщиками!
– Сміх врятує світ, тому що…
– Якщо ми будемо з гумором ставитися до 

неприємностей, то вони не витримають і самі 
розсміються, ставши приємностями. Підготувала Анна РОДІЧКІНА

по 20 кг.

аварії. Повний фарш.

вчити всю таблицю Менделєєва, а при виході 
– познайомитися з ним особисто.


лу, а в нас немає ні доріг, ні стадіонів, ні готелів…

КВН!
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Сильну волю не скорити
Її син, до речі, воїн-«афганець», Юрій зберіг унікальний 
документ. Чорнила, на жаль, за ці більш як сімдесят ро-
ків майже вицвіли. Деякі літери ледь вгадуються. Отже: 
«Довідка дана тов. Арешиній Надії Кузьмівні у тому, що 
вона працювала в нарсуді 4-ї дільниці Жовтневого р-ну м. 
Кривого Рогу в якості секретаря судзасідань з 10 жовтня 
1939 року по 11 серпня 1941 року. Розрахована у зв’язку з 
евакуацією населення м. Кривий Ріг». На документі стоїть 
дата та місце дії: 11.08.1941 р., рудник ім. Кагановича.

Не дуже зрозуміло, про яку ева-
куацію населення йдеться в до-
кументі. У тому й річ, у тому й біда 
того нашого «населення», що воно, 
в більшості, майже на два з лишком 
роки опинилося в лабетах німець-
кого «нового порядку». Людей ки-
нули напризволяще. Фраза в анке-
ті «перебував в окупації» ставила 
хрест на кар’єрі без вини винува-
того. То було як родове закляття.

Хто опинився під чоботом чу-
жинця, виживав, як міг. Скажімо, 
за рахунок городини. Так вдіяли 
й у родині Надії Арешиної. Її за-
писали на біржі. А далі ніхто й 
не цікавився нею. Так тривало до 
літа 1942 року. Тоді налетіли на 
селище поліцаї, хапали молодь. У 
цю пастку потрапила й Надія. Ци-

вільних бранців попарно заводи-
ли в брудні «теплушки». Ешелон 
то настукував монотонний дріб, 
то скреготав гальмами на станці-
ях. Бранці на світ Божий погля-
дали крізь обперезане колючим 
дротом віконце. У рейху остар-
байтерів, наче рабів Стародавньо-
го Риму, продавали на ринку.

Криворожанка потрапила до 

бауерів. То в одного з Дортмунда 
спину гнула, то в іншого – з Дюс-
сельдорфа, то в третього – на око-
лицях Ессена. Надії ще поталанило. 
Працювала тяжко, але над нею не 
знущалися, як було в таборах смер-
ті. У неволі дівчина познайомилася 
зі струнким парубком. Юрком зва-
ли. Родом зі Станіславщини. Теж 
насильно вивезений із рідного села. 

Наймитували поруч. Так і побрали-
ся. Мріяли про сімейне щастя. І до-
чекалися визволення.

Їм дали волю американці. Вони 
пропонували всім не поверта-
тися в СРСР. Мало хто приймав 
цю пропозицію. Першим рішуче 
«Ні!» сказав Юрій Богородецький. 
Він поклав руку на плече молодої 
дружини і висловив спільну дум-
ку: їхати додому. Пройшли спец-
перевірку. Надія сама вирушила 
на схід. Чоловіка одягли у військо-
ву форму. Служив усе в тій же Ні-
меччині. Поки чоловік перебував 
в армійських лавах, молода дру-
жина мешкала на Станіславщині, 
в його родині.

Як тільки глава сімейства діс-
тався домівки, дружина наполя-
гла на переїзді до Кривого Рогу. 
Вона не була вдома багато років. 
Рідні гадали, що дочки вже й се-
ред живих немає. Наче з того світу 
повернулася.

Ось тоді Надію Кузьмівну охо-
пила образа. На держслужбу її не 
взяли. З тієї ж причини. Окупація, 
перебування в цивільному полоні. 
Тільки й змогла влаштуватися ла-
борантом на шахту «Жовтнева».

12 квітня – Всесвітній день авіації і космонавтики

«Асистенти»  
зоряних стартів
Читачі «ЧГ» завжди позитивно реагували на рубрику «Де б не були криворіжці». Немає 
такого місця, якого б не дісталися наші земляки. Можна й не шукати. Вони ступали на землі 
далекі та екзотичні. А що ж із зоряними просторами? Фактично, і тут немає проблем, хоча 
поки що громадянин частки Всесвіту – нашого трудового Кривбасу – і справді вище тридцяти 
кілометрів у повітря не підіймався. З цим усе ще попереду. 

Натомість криворіжець, стар-
ший з братів-асів, Герой Радянсько-
го Союзу Борис Глинка служив у за-
гоні космонавтів. Особисто знав 
перших зоряних героїв, багатьох 
з них готував та проводжав у по-
літ на «Востоках» та «Восходах». А 
заступник генерального директора 
«Південмашу» Володимир Січовий 
– серед перших Героїв України. Його 
дитинство та «зелена» юність про-
йшли на Криворіжжі. Ведемо до того, 
що рубрика «Де б не були криворіж-
ці» себе виправдовує, як і люди, «за-
діяні» в ній.

Ті події повертають нас у дале-
кий тепер 1964 рік. Учні 5-Б класу 
НСШ № 27 (район Карнаватки) взя-
ли участь у Зоряному рейсі, що яв-
ляв собою Всесоюзну експедицію за 
вимпелом першої жінки-космонав-
та Валентини Терешкової. По всьому 
СРСР визначали, чий загін кращий. 
Огляд проходив під патронатом га-
зети «Зірка» – органу Української 
республіканської піонерської ради 
(фото 1). П’ятикласники-криворіжці 
постійно дописували до цього по-

пулярного серед молодших школя-
рів видання.

Так крок за кроком, за справа-
ми корисними та цікавими йшли 
піонери 5-Б класу зоряним небос-
хилом. Завзяття найменших го-
родян помітили. Невдовзі до 27-ї 
восьмирічки надійшла телеграма-
«блискавка» від редакції газети 
«Зірка». Текст зачитали прилюдно 
на урочистій лінійці: «Дорогі друзі! 
Газета вітає вас з перемогою в Зо-
ряному рейсі і висилає вам листівку. 
Незабаром делегацію вашого заго-
ну зустрічатиме в Москві вимпел 
Валентини Ніколаєвої-Терешкової. 
Штаб Зоряного рейсу». Маленькі 
тріумфатори нашвидкуруч випус-
тили класну стіннівку. Текст її збе-
рігся:

«Ура! Радість яка! 4 травня. Бі-
бліотекар приносить нам лист із 
редакції «Зірки». Ми його дуже чека-
ли. Зоряний рейс закінчився, і штаб 
рейсу визначив переможців змаган-
ня. Ми дуже хвилювалися. Нам хо-
тілося одержати приємного листа 
із штабу про нашу роботу. Адже ми 

багато працювали. І ось цей лист 
повідомляє нам про перемогу в зма-
ганні, нас поздоровляють. Скільки 
радості зараз у наших дитячих сер-
цях! Як сяють наші обличчя! Як хо-
четься кричати, бігати, стрибати 
від радості. І справді всі кричать: 
«Ура!» У нашому класі шум. До нас 
збіглися учні інших класів, поздо-
ровляють нас, радіють за нас. Зна-
чить, їдемо до Москви! Яке велике 
щастя!»

Учням 5-Б класу місто пошило 
новеньку піонерську форму і від-
правило їх до Москви. Потяг з Укра-
їни тоді прикрашав 20-метровий 
піонерський галстук. Усі провід-
ники теж одягли галстуки поверх 
професійної форми (фото 2). Деле-
гація з берегів Дніпра складалася з 
1100 піонерів. Вважай, два баталь-
йони квітучої юні. Кривий Ріг пред-
ставляли, як тепер знаємо, учні 5-Б 
класу НСШ № 27 зразка 1964 року. 
Серед переможців Зоряного рейсу – 
староста класу Сашко Горьків, член 
ради дружини Оля Бойчук, пред-
ставник шкільного учкому Валюша 
Нікітіна, ланкові Валюша Олизько, 
Валюша Хандогіна, Ніна Школяр, 
санітарка Рая Юдіна, Валюша М’яч, 
Рая Соколовська. Саме ці діти при-
ймали приз Валентини Терешкової 
з її рук. До того ж, криворіжці при-
везли автограф ще одного космо-
навта – В.Биковського. Переможці 
побували на Красній площі (фото 
3), оглянули шедеври Кремля, па-
нораму «Бородинська битва». Кар-
наватці гідно представили гірниче 
місто в Москві.

Надія Арешина в Німеччині 
(22.09.1942)

Разом з товаришкою по 
остарбайтерству

Солдат Юрій Богородецький

11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

Маленькі карнаватці перед від’їздом до Москви (фото 1)

Перекличка на вокзальному пероні (фото 2)

Переможці Зоряного рейсу – на Красній площі (фото 3)
Телеграма-«блискавка» та запрошення на лінійку на Красній 

площі з автографом льотчика-космонавта В.Биковського
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Троє вигулькнули перед Ігорем з тем-
ряви ніби нізвідки – двоє міцних хлопців 
обійшло з боків, а третій, трохи нижчий, 
стояв попереду, загороджуючи дорогу.

– Закурити є, земляче? – голос ліворуч.
– А ще й подзвонити по мобілі, – додав 

гугнявий праворуч.
Ігор окинув їх уважним поглядом і, без-

помилково виділивши головного, звер-
нувся до того, хто загороджував дорогу:

– Мобіла у мене старенька – півсотні 
якщо і коштує. У кишені гривень до сотні. 
Може, менше. А ще годинник, який до-
рогий хіба що як пам’ять про батька-по-
кійника. І за це ви ладні років, здається, на 
вісім сісти?

– Про що це він, Г…? – лівий обернувся 
до центрального, який різко обірвав:

– Стули пельку! Чоловік говорить.
І, помовчавши мить, до випадкового 

зустрічного:
– Ну продовжуй, коли розпочав.
– Зрештою, сказав усе, що хотів, – Ігор у 

відповідь. – Бо якщо у вас усе й складеться 
так, як того бажаєте, то доведеться мене 
вбити.

– Чого це? – зацікавився гугнявий.
– Бо він потім побіжить до першого-

ліпшого патруля й нас здасть із потруха-
ми, – замість перехожого задумливо від-
повів ватажок.

– А пам’ять у мене нічогенька, опишу 
настільки докладно, наскільки зможу, – 
підтвердив Ігор. – І за такими прикмета-
ми, як відсутній ніготь на мізинці правої 
руки, – кивок у бік гугнявого, – вас зна-
йдуть досить швидко. Тільки чи готові ви 
за таку дещицю, що з мене візьмете, усе 
життя ховатись, аби не сісти на довгі роки 
за вбивство? Сподіваюсь, що ні. Гадаю, що 
розумніші за таку дурню.

– Один-нуль на твою користь, перехо-
жий, – підозріло процідив ватажок.

– Та він ментяра! – раптом утрутився 
в розмову лівий. – Чую, що красноперий! 
Мо’, і дійсно його «замочимо»?

– А тобі хто слово давав? – аж здивувався 
низенький. – Помовчи, коли люди балака-
ють. А на твоє скажу так – це не мент, а до-
бропорядний чоловік. Який нас зараз пив-
цем пригостить. Пригостиш же, добродію?

– Чого ж не пригостити гарних людей 
і не випити по парі пива за знайомство? 
– підморгнув Ігор у відповідь. – На це в 
мене грошей стане. Тільки так, щоб не 
дуже довго, бо з роботи тільки йду, ніяк не 
дійду, а пізнувато вже. Самі розумієте.

– Та звісно – удома жінка чекає, діти, 
вечеря стигне, домашні хвилюються, – усе 
ще не зводив уважного погляду з нього 
низенький. І раптом додав, подаючи руку: 
– Будемо знайомі – Мишко-Грек або, для 
друзів, просто Грек.

– Мишків багато, а Грек – він один, це 
треба розуміти як визнання, чи не так? – 
подаючи руку у відповідь. – Мене просто 
Ігорем звуть, без прізвиськ. Не заслужив 
ще, певно.

– То це вже два-нуль на твою користь, 

– посміхнувся Грек щербатими зубами, 
міцно, ніби випробовуючи, потискаючи 
руку новому знайомому. – Певно, життя 
тебе вже дечому навчило, коли розумієш 
справжні поняття.

– Гугнявий, – відрекомендувався гугня-
вий.

– Вася-Скрип, – додав третій. – Можна 
просто Скрип. Але ж ти не з наших, хіба ні?

– Не з ваших, – розвів руками Ігор. – 
Ваш бригадир правду сказав – я звичай-
ний чоловік, який трохи затримався на 
роботі й оце зараз повертався додому, 
де справді жінка, і діти, і вечеря чекають 
на мене. Усе вірно. До слова, ондечки зу-
пинка світиться, на якій пивцем можна 
розжитися. Тільки щоб менше хто бачив. 
Нащо нам зайві неприємності з патруль-
ними за вживання алкогольних напоїв у 
громадському місці.

– Вони нам дійсно ні до чого, – пого-
дився Грек. – Гайда, хлопці, перехилимо 
по парі пляшок за нове знайомство.

Кіоскерка на зупинці через грати при-
дивилась до четвірки, взяла гроші та 
мовчки видала вісім пляшок бурштиново-
го напою, додавши на прохання пізніх по-
купців ще кілька пачечок анчоусів. Але не 
встигли й по кілька ковтків зробити, схо-
вавшись за зупинкою, як поруч зі скрего-
том зупинився міліційний «бобик», звідки 
мало не вибіг огрядний капітан.

 – Ось ви де, красавчики, а я вас по всьо-
му району шукаю, – радісно потер руки від 
раптової знахідки. – Діло приливаєте вже, 
значиться. А хто це з вами? – зауважив 
Ігоря. – Грек, Гугнявий та Скрип завжди 
втрьох були, а хто це з вами ще? – і додав 
більш офіційно: – Ви хто такий, громадя-
нине? Пред’явіть документи!

– На якій підставі? – зацікавився Ігор, 
краєчком ока помічаючи, як знітилась 
тільки-но брава трійця.

– А на тій, що менше години тому в цьо-
му районі пограбували чоловіка. За орієн-
туванням – трійко грабіжників. Вони поби-
ли чоловіка, шановану людину, між іншим, 
забрали цінності та гайнули кудись. Тільки 
від мене не втечеш, я тут усе знаю.

– Василю Івановичу, а чого це раптом 
ми? – заканючив Гугнявий. – Ми стоїмо, 
нікого не чіпаємо, культурно собі відпо-
чиваємо.

– Дійсно, дільничний, чого до нас од-
разу пред’яви? – підключився Грек. – Ми 
тут давно вже, ось і Ігор підтвердить. І вза-
галі, ви ж знаєте – я твердо став на шлях 
виправлення, а гріхи молодості лишилися 
в молодості.

– Ти ба, яка дивина – злодій мені, діль-
ничному, намагається довести, що став 
на шлях виправлення, – щиро здивував-
ся капітан. – Та я ж тебе з пуп’янка знаю, 
ти завжди був на міліцейському оці. Хоча 
правда ваша: у повідомленні йдеться про 
трьох, а вас – четверо. Якщо, звісно, цей 
добродій підтвердить, що ви тут давно по-
рушуєте громадський порядок із пляшка-
ми в руках. Підтвердите?

– Підтверджую, – посміхнувся Ігор. – 
Упродовж останньої години ми всі були 
разом і ці хлопці, – обвів їх поглядом, – 
дійсно нічого протизаконного за цей час 
не вчинили. А за пиво вибачте нас, ми вже 
зараз підемо.

– Ну дивіться, – якось непевно сказав 
капітан. – Щоб тихо мені тут було. Але 
тільки на перший раз вибачаю, бо зараз 
мені не до вас. Пограбування треба роз-
крити.

Двері «бобика» грюкнули за дільнич-
ним, і легковик покотився кудись по освіт-
леній жовтими ліхтарями вулиці.

– І чого ж ти нас не здав? – зацікавлено 
повернувся Грек до Ігоря. – Мав би чудо-
ву нагоду проявити свою громадянську 
свідомість і, як мовиться, очистити вулиці 
міста від антисоціальних елементів.

– Здав би, коли б було за що, – чесно ви-
знав Ігор. – Але ж не було, тому дільнич-
ний цього разу піймав облизня.

– А ти не боїшся, що ми за такі слова 
тебе зараз теє?.. – вибухнув запізнілим 
переляком Гугнявий.

– Він – не боїться, – замість Ігоря за-
думливо відповів Грек. – Тільки ніяк не 
можу зрозуміти, чому він не боїться. І це 
– чесно визнаю – мене тривожить. Бо це 
неправильна поведінка, щось тут нечисто.

– Та мент він, я ж казав, – утрутився 
Скрип. – Тому треба або «мочити» його, 
або розбігатися від гріха подалі.

– А ти сам що б вибрав на нашому міс-
ці? – Грек повернувся до Ігоря і вп’явся 
поглядом в його обличчя.

– Ніколи не був на вашому місці та, 
дуже сподіваюсь, ніколи не буду, – знизав 
той плечима. – Бо кожен робить свій ви-
бір, і мені ваш не зрозумілий – швендяти 
вечорами темними провулками й трусити 
випадкових лохів. По-перше, це малопри-
буткове зайняття, оскільки нині мало хто 
повні кишені грошей носить, бо всі давно 
на банківські картки перейшли. По-друге 
– досить небезпечно, бо хтозна на кого 
нарватися можна. І, врешті, по-третє – ви 
й так на постійному прицілі у дільнично-
го, а значить, і в усієї міліції. Цього разу 
вам пощастило, але що трапиться завтра 
– бозна. Ось такий розклад, хлопці. Я вам 
не заздрю, а навпаки – шкодую. Утім, це 
ваше життя, живіть ним як хочете, тільки 
моя порада – іншим жити не заважайте.

Ігор помовчав мить і раптом поціка-
вився:

– Так ви нині з ночі чи сьогодні ви-
хідні, а завтра – вдень?

– Завтра – вдень, – механічно від-
повів Грек. І тут же спантеличено додав: – 
А як ти дізнався?

 – Маю очі, вуха та мозок, якими коли-не-
коли користуюсь, – посміхнувся у відповідь. 
– А дізнатися про те, що ви роботяги з ком-
бінату, – не складно: он з-під куртки Василя 
спецівка виглядає. Її робітникам видають, 
вона ще новенька, непотерта. Отже, видали 
недавно. А сам він уже давно не петеушник, 
тобто працює давно. Такі спецівки видають 
тільки тим, хто займається брудною робо-
тою й працює по змінах. Відтак, ви навряд 
чи ІТР, а значить…

– Зрозуміло, – не став дослуховува-
ти Грек. – Дедуктивний метод Шерлока 
Холмса. Читали якось і телевізор диви-
лись. Не подобаєшся ти мені, чоловіче, 
щось у тобі неправильне, незрозуміле 
для мене. Загрозу якусь відчуваю. Нас не 
злякався, на балачки розвів, дільничного 
відправив, та й остраху у твоїх очах немає. 
Ніби це не наш, а твій район, ніби зараз не 
одинадцята вечора, а дванадцята дня. Не 
подобаєшся ти мені…

– Ну вибач, Мишко, я ж не стодоларо-
ва купюра, щоб кожному бути до вподоби. 
Хоча ти правий – пізно вже, час додому, бо 
зараз жінка дзвонитиме й питатиме, де 
подівся. Тож, хлопці, пішов я. Бувайте.

– Бувай. І ліпше нам на очі більше не 
потрапляй, наступного разу можемо не 
розійтися миром.

– Навзаєм вам того ж побажаю…
*   *   *

Уже на підході до під’їзду почув, як у 
кишені задзвонив мобільник. «Жінка таки 
не дочекалась», – майнуло в голові Ігоря. 
Одначе помилився – номер на екрані ви-
світився інший, хоча теж добре знайомий.

– Пане майоре, пробачте, але мушу вас 
турбувати цієї пори, – стривожений голос 
чергового по управлінню в слухавці. – У 
нас НП.

– Що трапилось? – ураз зібрався Ігор, 
розуміючи, що начальника оперативного 
відділу дрібницями відволікати не стануть.

– Іноземця викрали, зробили заручни-
ком і вимагають викуп за нього. Прямо з 
готельної стоянки, мало не на очах у лю-
дей.

– Зрозуміло. Його мобілку вже відсте-
жують?

– Відстежують, само собою.
– Висилай, Денисе, чергову машину, че-

каю на неї біля свого під’їзду…
 Е. МІСЦЕВИЙ

До речі, а ви бували 
коли-небудь в Цюрупинську?До речі, а ви бували 
коли-небудь в Цюрупинську?

Луганськ

Київ

Цюрупинськ

Щорс

Репліка скептика

Місто-привид
Афоризми класиків тому і вважають безсмертними, що вони 
не втрачають своєї актуальності в будь-які часи. «Проти 
безглуздя і Боги безсилі», – казав Шиллер. Наскільки він 
був правий, можна переконатися на прикладі дотепних 
прецедентів нашого сьогодення.

Якось в Інтернеті наштовхнулась на велику 
статтю якогось псевдонауковця про місто-міф 
на широких степових просторах Донбасу – Лу-
ганськ. Місто, якого начебто насправді не існує. 
Мовляв, воно було створене в 40-х роках мину-
лого століття лише на карті, за якоюсь химерною 
стратегічною вигадкою Сталіна, спрямованою 
збити з пантелику гітлерівські війська. Автор на-
віть наводив цитати із рапортів німецьких офі-
церів своєму командуванню, де вони збентеже-
но доповідали про незайманий ковиловий степ 
замість очікуваного великого міста. «А ви самі 
бували коли-небудь у тому примарному Луган-

ську? – підсумовував 
свій недолугий опус 
автор.

Усвідомлюючи, що 
Інтернет – не лише джере-
ло різноманітної корисної 
інформації, а ще й вели-
кий смітник, посміялась, 
та й годі. Посміялась не 
лише тому, що в школі мала 
п’ятірку з географії і чудово знала, коли було за-
сновано Луганськ і де розташоване це чудове 
місто. Моя реакція природна ще й з тієї причи-

ни, що я сама – луганчанка. 30 
років мого життя промайнули 
на цій благословенній східно-
українській землі, в краю ву-
глярів і металургів. 30 років мої 
батьки збагачували цей край 
своїм трудом: батькове шахтар-

ське життя промайнуло 
у щоденному ризику, 
серед вугільних пластів, 
супроводжуваних не-
безпечним метаном, ма-

мине учительське – посе-
ред галасливої школярської 

братії. У цьому невеличкому, 
але по-своєму принадному об-
ласному центрі, що розкинув-
ся на берегах річки Луганки, 
я закінчила Луганський на-

ціональний університет імені Тараса Шевченка. 
Словом, смішно пояснювати, що місто-привид 
існує насправді, чи не так?

 Але, як виявляється, не всі сприйняли ту від-
верту маячню як невдалий квітневий розіграш. 
Днями у ЗМІ з’явилась вже цілком серйозна 
інформація про те, що школярам луганських 
шкіл роздали підручники з картою України, де 
Луганська … немає. Невже й самим луганчанам 
намагаються втовкмачити, що їхнє місто – плід 
чиєїсь хворої фантазії? При цьому поряд із об-
ласними центрами там зазначені такі «страте-
гічно важливі міста», як Щорс, Генічеськ і Цю-
рупинськ (?) Цілком очевидно, що в їх існуванні 
на теренах країни ніхто не сумнівається, між 
тим як луганчанам пропонують довести своє 
законне право вважати себе мешканцями оди-
надцятого за чисельністю населення обласного 
центру України.

Шановні криворіжці, якщо раптом і вас 
коли-небудь охоплять підступні підозри щодо 
міста-марева, якого ви ніколи не бачили, по-
кваплюся запевнити: Луганськ існує! Мамою 
клянусь!

Тетяна ДРЄЄВА

Побажання навзаєм
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Так тримати!

«Кривбас» навіть у меншості здолав маріупольців
    Свою впевнену ходу продовжує «Кривбас», який минулої 
суботи на виїзді переграв маріупольський «Іллічівець» – 1:0. 
Причому підопічні головного тренера Олега Тарана виграли, 
перебуваючи 35 хвилин у меншості. 

У другому таймі за дві жовтих картки був 
вилучений з поля кривбасівець Володимир 
Прийомов. А єдиний і вирішальний гол ще 
до перерви в поєдинку провів Валерій Фе-
дорчук. Молодці, кривбасівці!

– «Іллічівець» гарна команда зі швид-
кими гравцями на флангах, – зазначив 
головний коуч кривбасівців Олег Таран. – 

На початку поєдинку ми 
довго розкачувались, та 
вдалося вийти вперед. Я 
вдячний хлопцям за виявлений характер, 
гідність.

– У нас нічого не вийшло, – побідкав-
ся після матчу наставник маріупольсько-
го «Іллічівця» Іван Балан.  – Не було у нас 

сьогодні такого налаштуван-
ня на гру, як треба. Потрібно 
віддати належне й супернику, 
який грає так, як уміє! А ось 
наші футболісти небезпечних 
моментів не створили. Нам 
«Кривбас» дав добрий урок, 

будемо працювати зі своїми футболістами.
Відтак, набравши 32 очки, підопічні Оле-

га Тарана впритул наблизились до групи 
команд у верхній частині турнірної табли-
ці. Так тримати!

Тенісний турнір

«Жіночі забави» стають популярними
У минулі вихідні на кортах спортклубу «Золотий кубок» під егідою 
Криворізької жіночої тенісної ліги проходив виставковий тенісний 
турнір «Жіночі забави» серед любителів, у якому взяли участь сім 
тенісних пар з Нової Каховки та Кривого Рогу.

– Турнір прово-
диться уже багато 
років поспіль по три-
чотири рази на рік, і 
весь час до нього до-
лучаються нові учас-
ниці, – говорить його 
організатор, член пре-
зидії міської тенісної 
ліги, тенісистка з ба-
гаторічним стажем 
Світлана Сова. – Він 
має на меті зацікави-
ти грою в теніс яко-
мога більшу кількість 
жінок, взагалі попу-
ляризувати здоровий 
спосіб життя та підви-
щувати рівень спор-
тивної майстерності 
гравців. Вік учасниць 
турніру – необмежений. Вік наших учас-
ниць – від 25 до 55 років. Втім, вік – це 
не головне. У нас є жінки, які вперше ви-
йшли на корт уже після 40 років. Є такі, 
що в дитинстві грали в теніс, потім в силу 
життєвих обставин взагалі не займалися 
спортом, а тепер знову повернулися на 
корт. Тож більше має значення бажання 
грати в теніс, добра фізична форма, спор-
тивний азарт і велика воля до перемоги.

– Як давно ви самі займаєтесь те-

нісним спортом, 
він для вас профе-
сія, хобі?

– З дитинства за-
ймалася різними 
видами спорту, а ро-
ків сім тому закоха-
лася в теніс. За осві-
тою я юрист, маю 
юридичний бізнес і 
тішуся тим, що нині 
виступаю не тільки 
організатором тур-
ніру, а й до певної 
міри його спонсо-
ром. Сьогоднішні 
«Жіночі забави» є 
найбільш представ-
ницькими за участю 
навіть іногородніх 
гравців. Тому турнір 

проводимо як суто жіночий, хоча 
практикуємо й змішані турніри, в 
яких у пару на корт виходять чоловіки і 
жінки. Ми прагнемо, аби про наш турнір 
знало якомога більше жінок, щоб вони 
самі не боялися брати у ньому участь, 
оскільки, згідно з регламентом турні-
ру, пари у грі формуються відповідно до 
рівня спортивної кваліфікації гравців. 
Адже, чим більше учасниць, тим цікаві-
ший турнір. Мене тішить те, що в нашому 

місті будуються нові і нові тенісні корти, 
а отже дедалі більша кількість людей до-
лучається до цього видовищного й емо-
ційного виду спорту. У місті сформована 
і досить сильна тренерська команда, яка 
активно залучає до гри в теніс дітей. Спо-
діваюся, що, підрісши, вони поповнять 
лави Криворізької жіночої тенісної ліги.

А тим часом на обох кортах «Золото-

го кубка» вирують неабиякі пристрасті. 
Чотирнадцять учасниць «Жіночих за-
бав» показують емоційну, красиву гру. 
А переможницею турніру стала пара у 
складі вже досвідченої Жанни Криворог 
та Анни Мінухіної, які здобули в турнірі 
максимальну кількість перемог.

Мотрона ПАНОВА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Світлана Сова

Львівські баталії

Двоє самбісток-криворожанок  
поїдуть «на Європу»
Львів на кілька днів став кадетською столицею юних борців 
самбо, котрих зібралось понад 300 на першість України. В 
командному заліку в упертій боротьбі Дніпропетровська 
область завоювала перше місце (в призерах самбісти 
Харківщини та Київщини).

– Вагома частка в загальній ві-
кторії належить криворізьким 
спортсменам, – коментує директор 
ДЮСШ №9 Сергій Вікторович Юрі-
цин. – Зокрема, наша вихованка 
Влада Маслова та Катерина Мос-
кальова з ДЮСШ №7 завоювали 
в своїх вагових категоріях золоті 
медалі (Владу тренує Сергій Юрі-
цин, а Катерину – Сергій Шпильов, 
викладач вищої категорії). Окрім 
цього, криворізькі кадети здобули 
ще й п‘ять призових медалей. Так, 
Данило Шевченко з ДП «Спорт-
Майстер» ВАТ «Центральний ГЗК» 
виборов срібну нагороду. А ось 
«бронза» у Ліліани Михальської, 
Єлизавети Горб (обидві з ДЮСШ 
№2), Олексія Путіліна, Євгена Чор-
ного (вони вихованці ДП «Спорт-
Майстер»). Отже, зі Львова криво-
ріжці привезли додому сім нагород 

різного гатунку. Чемпіони в своїх 
вагових категоріях увійшли до 
складу збірної України і вже у ве-
ресні цього року будуть боротись 
у Ризі. Там проводитиметься чем-
піонат Європи з самбо серед каде-
тів. І Влада Маслова з ДЮСШ №9, 
і Катерина Москальова з ДЮСШ 
№7 будуть на континентальному 
турнірі захищати спортивну честь 
нашої країни.

Паралельно на львівських ки-
лимах боролись і ветерани, серед 
яких проводилась Спартакіада 
України (один раз на чотири роки). 
Нам приємно, що тренер-викла-
дач відділення боротьби дзюдо 
дев’ятої спортшколи Володимир 
Володимирович Онищенко здобув 
срібну медаль. Так само збірна Дні-
пропетровської області завоювала 
друге загальнокомандне місце.

І Всеукраїнська 
олімпіада 
з фізичної культури

Бронзовий 
дебют  
земляків

Протягом чотирьох днів на 
базі Харківського вищого учили-
ща фізичної культури проводив-
ся фінал І Всеукраїнської олім-
піади з фізичної культури серед 
учнів 11 класів загальноосвітніх 
навчальних шкіл. Це перші такі в 
нашій країні змагання на кшталт 
тих, які існували раніше серед 
шкільної молоді: олімпіад з ма-
тематики, фізики, біології тощо. 
Відтак назріла пора і для фіз-
культурників-старшокласників. 
До програми дебютної Олімпіади 
з фізичної культури входили за-
вдання з теорії, легкої атлетики, 
гімнастики, футболу (серед хлоп-
ців), волейболу (серед дівчат), 
баскетболу, гандболу та туризму.

Дніпропетровщину представ-
ляли два вихованці: представни-
ця НВК №139 із Дніпропетров-
ська Ірина Власенко та учень 
гуманітарно-технічного ліцею 
№129 Кривого Рогу Максим 
Стрижевський (директор Неля 
Погрібна, вчитель фізкультури 
Микола Ратушний). Обоє стали 
бронзовими призерами І Все-
української олімпіади з фізичної 
культури, яка дала старт наступ-
ним подібним змаганням. Вітає-
мо Ірину та Максима!

Запрошуються наймолодші  
на «Льодову арену»

Дитячо-юнацька 
спортивна школа №1 
проводить набір дітей 
2007 року народження 
для занять в секції хокею 
з шайбою. За додатковою 
інформацією слід 
звертатись за 
телефонами: (0564) 90-
71-51, (098) 7937262.

Для вас, батьки

Підготував Віталій ТКАЧУК
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Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

Реклама

Є ПИТАННЯ 
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я? 

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії

Головного управління 
охорони здоров’я 

Дніпропетровської 
облдержадміністрації:

0-800-50-72-50

Чи можна 
отримати 
консультації 
сімейного лікаря
за телефоном?

Так. Сімейний лікар, який 
обслуговує родину протягом 
тривалого часу, враховуючи 
особливості стану здоров’я кож-
ного з членів сім’ї, може кон-
сультувати своїх пацієнтів по 
телефону. 

У ході телефонної розмови 
лікар визначає: чи достатньо 
пацієнту поради по телефону; 
чи потрібно йому звертатися 
на прийом до амбулаторії; чи 
потрібно забезпечити пацієн-
ту візит лікаря, медсестри або 
соцпрацівника; можливо треба 
здійснити негайний огляд паці-
єнта вдома або забезпечити па-
цієнтові екстрену медичну до-
помогу, викликавши «швидку».

Лікар консультує прикріпле-
них за ним людей у робочий час, 
під час вечірнього чергування, а 
також під час чергування у ви-
хідні та святкові дні. Нагадаємо, 
що в рамках програми «місце-
вих стимулів», лікарі первинної 
ланки Дніпропетровщини за-
безпечуються безкоштовним 
мобільним зв’язком. 

Профілактика

Медовий 
напій – 
відмінний 
засіб 
від безсоння!

Потрібно: мед – 15 г 
та сік лимона 3 г. Спосіб 
приготування: на склянку 
теплої води додаємо сто-
лову ложку меду. Кишечник 
регулює, міцний сон гаран-
тує, заспокоює. Також допо-
магає позитивному настрою. 
Смачно і корисно! У склянку 
з медовим напоєм можна 
додати кілька крапель сві-
жого лимонного соку.

Лікнеп

Що покласти у дачну аптечку?
Про те, як попрацювати собі на користь і що має бути в аптечці, 
яку ви берете із собою на дачу чи город.

Сонячної днини не забудьте одягну-
ти на голову хустинку або легку кепку, 
вони не лише вбережуть від перегрі-
вання, а й допоможуть запобігти підви-
щенню тиску.

Обов'язково мати при собі ліки, які 
ви вже приймаєте при захворюваннях, 
якими хворієте (гіпертонічна хвороба, 
цукровий діабет, бронхіальна астма, 
хворобах та розладах шлунково–киш-
кового тракту тощо).

Знеболюючі та протизапаль-
ні засоби на основі бутадіону, 

диклофенаку, комбіновані анальге-
тики, це можуть бути пігулки та гелі. 
Запам'ятайте: ніколи не змішуйте 
ліки з алкоголем.

Кожному городникові 
відоме відчуття втоми 
після нелегкого дня. 
Трапляється, що під час 
роботи пошкоджують-
ся (розтягуються) м'язи, 
суглоби, зв’язки, нервові 
закінчення, найчастіше 
від одноманітних сило-

вих рухів. Такі ушкодження, зазвичай, 
минають, але добре з собою мати на 
такі випадки мазі з гепарином — від 
набряків. Втому добре знімають мазі з 
кінським каштаном та з екстрактом зе-

леного чаю.
У разі поранення вам зна-

добляться бинт, бактерицидний 
лейкопластир, перекис водню, 

зеленка або розчин йоду. А 
щоб вберегти себе від не-
приємностей – одягніть ру-

кавички.
Варто покласти до аптечки 

протиалергійний засіб.

Поради

Продукти, поєднувати які категорично 
не рекомендується 
Ви чули про роздільне харчування? Намагаєтесь 
дотримуватися його? Тоді пропонуємо кілька 
рекомендацій для того, аби ваш організм працю-
вав як годинник, і ви не потерпали від закрепів, 
проносів, здуття, відрижки, бурчання в 
животі, зайвої ваги та багатьох інших 
проблем. А ваші знайомі дивувалися: 
чого це ви так погарнішали та помо-
лодшали? 

Ніколи не вживайте вуглевод-
ну та кислу їжу в один прийом. 

Хліб, картоплю, горох, квасо-
лю, боби, банани, фініки та інші 
вуглеводні продукти не можна 
їсти разом з лимонами, апель-
синами, грейпфрутами, анана-
сами, журавлиною, помідорами 
та іншими кислими фруктами й 
овочами. 

Ніколи не їжте концентровані 
білки та концентровані вуглево-
ди в один прийом.

Це означає: не їсти горіхи, 
м’ясо, яйця, сир та іншу білкову 
їжу разом з хлібом, злаками, тіс-
течками, солодкими фруктами. 
В один прийом треба їсти яйця, 
рибу, молоко, сир, в інший – хліб, 
каші, локшину (якщо немає мож-
ливості відмовитися від них). 

Ніколи не їжте два концен-
тровані білки в один прийом.

Два білки різного виду й різ-
ного складу вимагають різних 
травних соків і різної їх кон-

центрації. Ці соки виділяються 
в шлунок не в один і той же час. 
Тому завжди треба дотримувати-
ся правила: один білок – в один 
прийом їжі. Тобто, або риба, або 
м’ясо, або бобові…

Не їжте жири з білками.
Вершки, вершкове масло, 

сметану, рослинне масло не слід 
їсти з м’ясом, яйцями, сиром, го-
ріхами та іншими білками. Жир 
пригнічує дію шлункових залоз 
і гальмує виділення шлункових 
соків при вживанні м’яса, яєць, 
горіхів. 

Не їжте кислі фрукти з білками. 
Апельсини, лимони, помідори, 
ананаси, вишні, кислі сливи, кис-
лі яблука не можна їсти з м’ясом, 
горіхами, яйцями. Чим менш 
складні харчові суміші, чим про-
стіші наші страви, тим ефектив-
ніше наше травлення. 

Не їжте два види крохмалю 
в один прийом. Дозволяєть-
ся лише один концентрований 
крохмаль в один прийом їжі.  
Якщо два види крохмалю – кар-
топля або каша (і те, й інше – з 
хлібом) – вживається в один при-
йом, то один з них йде на засво-
єння, інший залишається неви-
користаним у шлунку, як вантаж. 
В результаті – закрепи, затримка 
засвоєння іншої їжі, її бродіння, 
підвищення кислотності шлун-
кового соку, відрижка… 

Молоко краще вживати окре-
мо, або не вживати взагалі.

Жир молока деякий час пере-
шкоджає виділенню шлунково-
го соку. Молоко засвоюється не 
в шлунку, а в дванадцятипалій 
кишці, тому на присутність мо-
лока шлунок не реагує секрецією, 
а це заважає засвоєнню іншої їжі.

ні засоби на основі бутадіону, 
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Телефон: 410-12-88
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Хроніка пригод

«Жартівливі» трагедії
Окрім сміху, 1 квітня ще й при-

урочене індивідам, яким пасує анто-
нім слова «розумний». Не інакше, як 
саме з тієї породи виявився 27-річ-
ний чернівчанин. Усю ніч бурхливо 
приливав День жартів оковитою, до-
дому явився у відповідному стані. На 
дорікання подруги відреагував дуже 
мудрим чином – викинувся з балко-
на четвертого поверху. Когось іншого, 
очевидно, розмазало б у калюжу кри-
вавого слизу від падіння з отакенної 
висоти, а першоквітневий літун лише 
пошкодив шию та зазнав струсу моз-
ку. Значить, ще не все втрачено, якщо 
є чому струшуватись.

Розбитою головою завершився 
найкумедніший день року і для па-
сажирки «Ланоса». По вулиці Леніна 
в них із водієм ззаду в’їхав керманич 
«КІА», котрий не розрахував дистанцію 
та швидкість руху. Свого ж автоспіввіт-
чизника покалічив і власник «Тойоти 
Яріс»: розвертаючись біля ринку «Юві-
лейний», він не помітив мотоцикліста 
на «Хонді». Для байкера зіткнення за-
вершилось синцями й травмою ноги.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ

ПАМЯТНИКИ
Укладка плитки.

Ул. Отто Брозовского, 48/1.
ТЕЛ. 92-28-44, 067-1924375, 097-6888985

Вітаємо!

Чепрак Надежду Степановну
15 àïðåëÿ ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,

И низко просим у Тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.

Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что Ты нужна на свете

Для мужа, внуков, правнуков и детей.

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 • REKLAMA@RMINER.DP.UA • РЕКЛАМА «ЧГ»067-7437902 • РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •

Офіційно
Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року №149 уста-

новлені розміри виплати разової грошової допомоги до 9 Травня, передбаченої 
Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
та «Про жертви нацистських переслідувань», у таких розмірах: 

– інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповни-
лося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового 
тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва 
та з інших причин: інвалідам I групи – 2415 гривень; інвалідам II групи – 2110 гри-
вень; інвалідам III групи – 1895 гривень;

– учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не 
виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць приму-
сового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового 
тримання їх батьків, – 745 гривень;

– особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 2415 гривень;
– членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружи-

нам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацист-
ських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, 
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, – 375 гривень;

– учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць 
примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові робо-
ти, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціаліст-
ським режимом у тилу ворога – 135 гривень.

Зазначену допомогу ветерани війни отримають через поштові відділення зв’язку 
або банки на особові рахунки за місцем отримання пенсії; особи, які не є пенсіонера-
ми, – за місцем їх проживання.

Більш детальну інформацію про розміри допомоги відповідно до статусу ветерани 
війни можуть отримати в управліннях праці та соціального захисту населення викон-
комів районних у місті рад за місцем проживання.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому міської ради 

З 8 квітня 2013 року розпочинається передплата на видання України, 
області, міські та районні видання, видання зарубіжних країн на ІІ 
півріччя 2013 року.

Передплату на періодичні видання можна оформити на ІІ півріччя, квартал або мі-
сяць у кожному відділенні поштового зв’язку регіону.

Строки проведення передплати визначені таким чином:
На видання «Каталогу зарубіжних видань»:  адресної системи експедирування – до 3 

червня 2013 року;  карткової системи експедирування – до 6 червня 2013 року.
На видання «Каталогу України» – по 15 червня 2013 року. На видання Дніпропетровської 

області – по 24 червня 2013 року. На міські та районні видання – по 28 червня 2013 року.
Поштамт – Центр поштового зв’язку № 2

Управління Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетровської об-
ласті оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– головного спеціаліста відділу державного земельного кадастру;
– головного спеціаліста з інформаційних технологій та захисту інформації.
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відповідного 

професійного спрямування за спеціальностями «геодезія», «землевпорядкування та 
кадастр», «землевпорядкування», «правознавство», «інформаційні технології», «Інфор-
маційні управляючі системи та технології», «програмне забезпечення автоматизова-
них систем» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володін-
ня державною мовою, навички роботи з комп’ютером та оргтехнікою.

 Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах не менше 3 років. Заяви до конкурсної комісії приймаються про-
тягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, 
1, каб. 404. Докладніше з інформацією про конкурс можна ознайомитись за теле-
фонами: 409-12-92, 409-12-96.

Криворізьке міське управління юстиції для інформування населення м. Кривого 
Рогу повідомляє, що 23.04.2013 року з 10.00 до 12.00 відбудеться проведення прямої 
«гарячої» телефонної лінії начальником Тернівського відділу державної виконавчої 
служби міського управління юстиції Пономаренко Людмилою Валентинівною за но-
мером 35-11-61 з питання надання роз’яснень по виконанню рішень судів (посадових 
осіб).

Виконком Інгулецької районної у місті ради оголошує конкурс на заміщення ва-
кантної посади посадової особи місцевого самоврядування:  головного спеціаліста 
відділу ведення Державного реєстру виборців.

Вимоги до претендента: громадянство України; вища освіта за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем спеціаліста або магістра, за спеціальністю, пов'язаною з інформацій-
ними технологіями, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самовряду-
вання або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж 
роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років, практичний досвід з 
автоматизованої обробки інформації.

Складається письмовий іспит.
Заяви на участь у конкурсі приймаються протягом 30 днів з дня опублікування ого-

лошення за адресою: 50026, м. Кривий Ріг, пл. 60-річчя СРСР, буд. 1, кімн. 415. Довідки за 
телефонами: 21-10-24, 21-17-13, 406-91-73.

Екологія совісті

Просте 
і щире слово 
«дякую»

До виконкому Центрально-Місь-
кої районної у місті ради щодня 
надходить багато звернень з різних 
питань. Особливо приємно, коли 
надходять листи-подяки, схвалення 
або просто слова вдячності за вирі-
шену проблему.

От і нещодавно ми отримали 
звернення від мешканки району 
Надії Тарарак з проханням вислови-
ти подяку водіям маршруту № 287 
за шанобливе і ввічливе ставлення 
до людей похилого віку. На жаль, 
сьогодні нам частіше випадає бути 
свідками нечемного поводження з 
літніми людьми в транспорті. При-
чому такі випадки непоодинокі не 
лише з боку пасажирів, але й з боку 
водіїв маршрутних таксі. А про те, що 
необхідно поступатися місцем жін-
кам і дітям, наші чоловіки забули й 
поготів. Тому найменші прояви пова-
ги одразу привертають увагу і навіть 
дивують суспільство.

Надія Денисівна – жінка пенсій-
ного віку, учасник війни. Такі люди 
соціально незахищені й уразливі 
психологічно. Шанобливе ставлен-
ня вони дуже цінують. Відвідувачка 
розповіла спеціалістам райвиконкому, 
що, мешкаючи на житловому масиві 
Весела дача, вона часто користуєть-
ся маршрутом № 287. «Ходити мені 
важко, 89 років уже, – пояснює Надія 
Денисівна, – але все одно буває потріб-
но дістатися центру міста, у лікарню чи в 
якусь установу, а до облаштованої зупин-
ки йти далеко, тому доводиться спиняти 
маршрутку на зупинці за вимогою. Але 
зупиняються тільки водії 287-го маршру-
ту. Водії на цьому маршруті дуже ввічливі, 
ніколи не відмовляють у праві на без-
оплатний пільговий проїзд, навіть якщо 
у салоні хтось уже їде безкоштовно. 
Не кваплять заходити або виходити 
швидше, ще й просять пасажирів по-
ступитися місцем. Тож хочу вислови-
ти подяку від усіх пенсіонерів».

Слово «дякую» – таке просте і 
щире. Ця нехитра розповідь літньої 
людини вселяє надію на те, що вихо-
ваність, чуйність та шанобливе став-
лення до старших все-таки не стануть 
для нашого суспільства атавізмом.
Виконком Центрально-Міської 

районної у місті ради

Шановні криворіжці!
Комунальне підприємство 

«Криворіжавтотранс» 

надає послуги з про-
ведення обов’язкового 
технічного контролю 
стану транспортних 

засобів 
для підприємств та суб’єктів 
підприємницької діяльності 

за адресою: вул. Аляб’єва, 1 (район 
173 кварталу). Довідки за телефона-
ми: 0564-66-30-61, 0564-66-10-17.

Відділ транспорту і зв’язку 
виконкому міськради                                                                                             

Доброго дня, шановна редакціє «Червоного гірни-
ка»!

З великою надією пишу вам цього листа. Мій рід-
ний дядько (по батькові) Топко Яків Пилипович, про 
якого я знаю з розповідей моєї бабусі Топко Лукії Гри-
горівни (померла в 1988 році), не повернувся з війни. 
Останнього листа від нього бабуся одержала в травні 
1941-го, він писав, що повинен скоро демобілізува-
тись. І більше ніяких вістей ні від нього, ні про нього не 
було. Тільки в 1943 році одержали звістку про те, що 
Топко Яків Пилипович пропав безвісти. Сім’я розшуку-
вала його неодноразово, в 1946 році одержали звістку 
з Центрального бюро з обліку втрат особового складу 
ВМФ, де зазначено, зокрема, що він «в числе убитых, 
умерших от ран и пропавших без вести не значится».

Дуже прошу, допоможіть: невже людина, яка була 
на цьому світі, не залишила по собі зовсім нічого? Ба-
буся навіть, коли помирала (їй було 94 роки), віддала 
мені вузлик з грошима, там було 100 рублів, і просила 
зустріти її синочка Яшу.

Маю такі відомості: Топко Яків Пилипович наро-
дився 13 січня 1919 року в с. Недайвода Криворізь-
кого району Дніпропетровської області. Проживав у 
м. Кривому Розі, закінчив ФЗО на р-ку ім. Леніна (тоді 
– ім. Орджонікідзе), одержав професію газозварника. 
У 1938 році був призваний до лав Радянської Армії 
Жовтневим райвійськкоматом. Службу проходив на 
Червонопрапорному Балтійському флоті на острові 
Сааремаа. В якому званні – невідомо (може, матрос, а 
може, в будбаті газозварник).

З великою повагою племінниця Топка Я.П. Діденко (Топко) Валентина Володимирівна.
На фото: Топко Я.П. –  праворуч.

Пошук

З війни – не повернувся…
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Загублене

Куплю

Продаю

Послуги

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах та 
індивідуальних ескізах замовника. Профе-
сійне художнє оформлення, розстрочка, до-
ставка, установка, безкоштовне зберігання 
до установки.
Трампарк, торговий центр, 1 поверх,  
вул. Каховська, 116. 
Тел. 401-16-27,  
067-9806960,  
098-2197663.

Знижки!
з 01.01.13 р. по 31.12.13 р.

ПАМ’ЯТНИКИ

САЛОН-ВИСТАВКА «ГРАНІТ+»

Різне

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.

№ 327. Добротный, ухоженный 
дом 6х8, общ. пл. 47 кв.м, времянка, 
в доме газ, вода, усадьба 4 сот., ви-
ноград, сад, широкий двор. Дом на-
ходится в Долгинцевском р-не, ост. 
«Будка». Тел. 097-2268508.

№ 385. 3-комн. квартиру по пр. Ме-
таллургов, выведенную из жилого 
фонда, 1/5, кирпичный дом, общ. пл. 
70 кв.м. Тел. 050-3213250, 401-04-17.

№ 396. Срочно 1-комн. квар-
тиру «сталинку» на ЮГОКе. Цена 
договорная. Тел. 097-8413938.

№ 406. Телемастер продает ТВ б/у 
«JVC»; 2-спальную кровать б/у «Ната-
ша». Тел. 74-62-78, 097-2824057.

№ 405. Дешево рабочую стирал-
ку-автомат «SAMSUNG» за 500 грн. 
с мелким браком – шумит подшип-
ник. Доставка бесплатно. Гарантия на 
подключение. Тел. 067-7453080.

№ 188. А/м СААБ-9000 1993 г. Тел. 
050-3215111.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 407. Профнастил. Тел. 098-
9169798.

№ 397. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объ-
ективы, 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, кашало-
та (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит, бинокль, 
микроскоп. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 398. 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., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 
350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 408. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. 117, буд. № 40 на ім’я Вла-
сова Миколи Єгоровича, Власової 
Ніни Петрівни, Власова Дмитра Ми-
колайовича, видане згідно з розпо-
рядженням УБЖП від 10.05.1993 р. № 
С 848, вважати недійсним.

№ 409. Диплом НР № 37770615, ви-
даний Тернівським індустріальним 
технікумом 30.04.2010 р. на ім’я Со-
сунова Павла Андрійовича, 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 ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
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 картриджей. Не-

дорого. Тел. 401-23-83, 067-6378323.
№ 419. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН, МИКРОВОЛНОВОК, ТV, 
КОФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 
440-18-10.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 347. Гранит (каталог – более 90 

образцов), крошка, бетон; 
оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 
440-50-39, 401-17-82, 098-
1229633, ул. Телевизион-
ная, 1-А.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставоч-
ный зал (более 80 образцов). Про-
фессиональное художественное 
оформление. Беспроцентная рас-
срочка. Срочные заказы от трех 
дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство 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

№ 399. Перевезу мебель и др. Ус-
луги грузчиков. Недорого. Тел. 401-
31-05, 067-5671948.

• ІНШЕ

№ 356. РУЧНАЯ ЧИСТКА СЛИВ-
НЫХ 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.

№ 410. 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).

№ 411. 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.

№ 412. РЕМОНТ КВАРТИР: ШПА-
КЛЕВКА, ПОКРАСКА, ОБОИ. Тел. 
401-15-26, 097-4204903.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 389. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, котлов, стираль-
ных машин, счетчиков тепла, воды;  
го с поверка, замена труб. Тел. 66-05-
47, 098-4842663.

№ 388. Арки, двери из МДФ и шпо-
нированные любого цвета 
и размера. Металлоизде-
лия: ворота въездные, га-
ражные, навесы, козырьки, 
двери, ограждения, волье-
ры. Ковка. Предметы инте-
рьера, каминные наборы, 
кровати и другое. Сетки. 

Тел. 401-04-17, 050-3213250.
№ 390. Доставим песок, бетон, ще-

бень, отсев, шлак, граншлак, керам-
зит, цемент от 1 до 15 т., бетон (мик-
сер – КамАЗ). Тел. 067-9847171.

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗАВЕ-
ЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, 
ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕ-
БЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, 
ЦЕМЕНТ и др. ВЫВОЗ МУСОРА НЕ-
ДОРОГО. Тел. 067-4993888, Юрий.

№ 145. Принимаю заказы на 
пчелопакеты, пчелы карпатки. Тел. 
098-4247897.

№ 376. ШКОЛА ВОДИТЕЛЬ-
СКОГО МАСТЕРСТВА при АССО-
ЦИАЦИИ КАСКАДЕРОВ «ТОР-
НАДО» проводит обучение 
безопасного управления автомо-
билем в различных дорожных усло-
виях с автоматической коробкой 
передач и механической. Базовая 
подготовка, габаритная, контрава-
рийная, экстремальное вождение. 
Тел. 067-7187434, 067-2984216.

№ 401. Школа кроя и шитья. По-
иск kroyka.nabis.info

№ 372. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 
410-01-77, 097-4810162.

№ 373. КУПЛЮ ГАРАЖ. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 413. Київський лікар психоте-
рапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із запою, 
зменшує зайву вагу, лікує енурез, за-
їкання, гіпертонію, невроз. Прийоми: 
13, 14, 15, 27, 28, 29 квітня 2013 р. Тел. 
401-25-42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 
492005 від 14.12.2009 р.).

№ 414. ПРИЕМ ВРАЧА-ЭНДОКРИ-
НОЛОГА 1 КАТЕГОРИИ РАХМАН 
А.М. в ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЙ 
АПТЕКЕ по ул. ПУШКИНА, 14. Лиц. 
АВ 431404 от 2.10.08. Тел. 90-09-69, 
493-80-47.

№ 349. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ-СТО-
МАТОЛОГИ. ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА. Тел. 097-
9127597, 096-7556396.

№ 391. ПАСЕКА КАРАУШ А.А. 
ПРЕДЛАГАЕТ МЕД И ДРУГИЕ ПРО-
ДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА. ОЗДО-
РОВЛЕНИЕ В ЛЕЧЕБНЫХ УЛЬЯХ 
ПОСЛЕ 5 МАЯ. Тел. 067-5846914, 
098-4112820.

№ 392. Колійна машинна станція 
№ 80 працевлаштує машиніста буль-
дозера, електрогазозварника 4 роз-
ряду, токаря 4 розряду, монтерів 
колії, водіїв категорії С, Д. Звертати-
ся за адресою: вул. Вахрушева, 37, 
їхати від залізничного вокзалу 269 
маршруткою. Тел. 442-03-88, 096-
3391393.

№ 420. Сдаю комнату в частном 
секторе: газ, отопление. Вода, туалет 
на улице. Тел. 067-2802868, 26-67-72.

№ 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.

№ 394. Административно-кадро-
вая работа. Не важно, студент или 
пенсионер. Научим, можно без о/р 
– главное человек. Тел. 098-8986643.

№ 395. Открыто рабочее мес-
то офисного характера: прием 
телефонных звонков, ведение 
деловой документации. Тел. 066-
3655712.

№ 403. Работа в офисе для домохо-
зяек. Без о/р. Доход выше среднего. 
Тел. 096-1133466.

№ 404. Нужен сотрудник с о/р в 
военных структурах. Оплата высокая. 
Тел. 096-1133466.

№ 416. Организации на постоян-
ную работу требуются: помощник 
руководителя, сотрудник с навыками 
работы с персоналом, курьер – от 22 
лет, в/о. График 5/2, доход 2500-3800 
грн. Тел. 098-9073248.

№ 417. ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК С 
ФУНКЦИЯМИ ДИСПЕТЧЕРА. ОБУ-
ЧЕНИЕ. Тел. 067-8539123.

№ 418. Требуется оператор-кон-
сультант, 2800 грн. Тел. 067-1169608.

№ 415. 15.03.2013 р. заведено 
спадкову справу до майна померлої 
10.06.2009 р. Кайданович Ніни Гри-
горівни 1941 р.н. Спадкоємців та за-
цікавлених осіб просимо звернутися 
до 1.05.2013 р. за адресою: пр. Дзер-
жинського, 1 або за тел. 74-39-19.

Запрошуємо до конкурсу!
Управління комунальної власності міста виконкому міськради запрошує 

суб’єктів господарювання усіх форм власності взяти участь у конкурсі на право 
укладення договору оренди об’єктів  комунальної власності міста: нежиле при-
міщення на 1 поверсі та в підвалі загальною площею 468,0 м2 в окремо розташованій 
нежилій будівлі на пл. Радянській, 1 та окреме індивідуально визначене майно. 

Використання об’єкта оренди – їдальня, що не здійснює торгівлю підакцизною гру-
пою товарів. Балансоутримувач – виконком Криворізької міської ради.

Істотні умови конкурсу:  найбільший відсоток розміру орендної плати до вартості 
об’єкта, визначеної експертним шляхом, порівняно зі стартовим;  ефективне викорис-
тання об’єкта оренди за цільовим призначенням відповідно до видів діяльності; на-
лежне утримання об’єкта оренди; найбільший розмір загальної вартості робіт з віднов-
лення експлуатаційного стану об’єкта; створення та збереження нових робочих місць; 
створення безпечних та нешкідливих норм експлуатації об’єкта і умов праці; ужиття за-
ходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм 
експлуатації об’єкта; своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати з урахуван-
ням індексу інфляції;  забезпечення страхування об’єкта оренди на весь період оренди, 
пожежної безпеки та його охорони;  оформлення документів про сплату за землю, на 
якій розташований об’єкт оренди; без права передачі в суборенду.

Кінцевий термін прийняття заяв та конкурсної документації  –  23.04.2013 року 
включно. Дата, час та місце проведення конкурсу  –   25.04.2013  року  о  15.00,  кім-
ната  246  виконкому міської ради (пл. Радянська, 1).

Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії заяву на участь у кон-
курсі, пропозиції щодо використання об’єкта, запечатані у конверті з написом «На кон-
курс», та належним чином оформлену конкурсну документацію. Довідки щодо оформ-
лення конкурсної документації  можна отримати в управлінні комунальної власності 
міста виконкому міської ради (пл. Радянська, 1, кімн. 361, 360, тел. 74-49-29, 74-43-97).      

Конкурсна комісія

Управління Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетровської об-
ласті оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з 
інформаційних технологій та захисту інформації.

Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відповідного 
професійного спрямування за спеціальностями «Інформаційні технології», «Інформаційні 
управляючі системи та технології», «Програмне забезпечення автоматизованих систем», 
«Інформатика» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння 
державною мовою, високий рівень навичок роботи з комп’ютером та оргтехнікою.

Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 1 року або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах не менше 3 років. Заяви до конкурсної комісії приймаються про-
тягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, 
1, каб. 404. Докладніше з інформацією про конкурс можна ознайомитись за теле-
фонами: 409-12-92, 409-12-96.

Шановні мешканці Саксаганського району!
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 року № 238 

«Про єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов» 
проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку у ви-
конкомі Саксаганської районної у місті ради.

Для перереєстрації вам необхідно терміново звернутися до 01.05.2013 до виконко-
му Саксаганської районної у місті ради, каб. 209, щодня з 9.30 до 16.30, перерва з 12.30 
до 13.00, тел. 64-43-69.

Необхідно надати такий пакет документів: 1. Довідку про склад сім’ї та пропис-
ку. 2. Копії паспортів усіх повнолітніх членів сім’ї. 3. Копії свідоцтв про народження не-
повнолітніх членів сім’ї. 4. Копії ідентифікаційних кодів на всіх членів сім’ї, які перебувають 
на квартирному обліку. 5. Довідку з місця роботи. 6. Копію пільгового посвідчення.

Шановні мешканці Інгулецького району!
На виконання Постанови від 11 березня 2011 року №238 «Про Єдиний державний 

реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов», громадською комісією 
з житлових питань проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квар-
тирному обліку при виконкомі Інгулецької районної у місті ради, з метою формування 
Єдиного державного реєстру громадян, які потребують 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 реєстрацію. 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 квартирно-
му обліку). 4. Документ, що підтверджує пільгу черговика (за наявності).

Графік прийому: вівторок, четвер, 9.00-16.30; перерва з 12.30 до 13.00. Грома-
дяни, які не перереєструються до 01.05.2013, не будуть включені до Єдиного ре-
єстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Секретар громадської комісії з житлових питань

Виконком Дзержинської районної у місті ради оголошує конкурс на заміщення 
вакантної посади головного спеціаліста з питань виховної роботи відділу осві-
ти (повторно).

Вимоги до претендентів: громадянство України; повна вища освіта відповідного 
професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, 
вільне володіння 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 ого-
лошення за адресою: 50069, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 42, каб. 37.

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: 90-67-88 (відділ кадрів), 90-
75-49 (відділ освіти).

Управління Пенсійного фонду України в Центрально-Міському районі оголо-
шує конкурс на заміщення тимчасової вакантної посади головного спеціаліс-
та загального відділу. Вимоги до претендентів: громадянство України, повна 
вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за спеціаль-
ностями економічного або юридичного напрямку, стаж роботи за фахом в держав-
ній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року або стаж роботи за 
фахом в інших сферах управління не менше 3 років, вільне володіння державною 
мовою, знання основних програм роботи на комп’ютері. Заяви приймаються про-
тягом 30 днів з дня опублікування оголошення за адресою: 50024, м. Кривий Ріг, вул. 
Харитонова, 1а. Довідки за телефоном 404-35-53.

Реклама
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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.

 11.04.2013     12.04.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
11 – 12 квітня

Магнітні бурі

Життя цікаве

2:00 2 2
5:00 2 2
8:00 2 2
11:00 2 3
14:00 2 2
17:00 2 2
20:00 1 2
23:00 1 1
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Погода
Пт. 12.04

 +7…+8°С +8°С
Північно-західний  
та південний 1-3 м/сек

Сб. 13.04
  +4…+6°С +11°С
Південний та південно- 
східний, 1-3 м/сек

Нд. 14.04
 +7…+8°С +14°С
Східний та північно- 
східний, 1-4 м/сек

Овен (21.03-20.04). 
Найближчим часом ви займатиметеся 

чужими проблемами. Не плануйте нiчого, 
оскiльки все може вiдбутися з точнiстю до 

навпаки, причому без вашої участi та погодження.
Телець (21.04-21.05). 

На цьому тижнi вам краще уникати нових 
справ, не проявляйте дiлової iнiцiативи. Ре-
зультати вас розчарують. Друзi потребувати-

муть вашої пiдтримки, яку ви, безумовно, забезпечите. 
Шукайте новi джерела прибуткiв.

Близнюки (22.05-21.06). 
Ви можете опинитися перед серйозним 

вибором. Доведеться вирiшувати для себе 
принциповi питання i проявляти свою волю. 

Наприкiнцi тижня уникайте перевантажень, особливо 
переїдання.

Рак (22.06-23.07). 
Вашi плани можуть суттєво змiнитися. 

Доля внесе свої корективи – вам доведеться 
зiткнутися з напруженими i ризикованими 

ситуацiями. Вiдраду ви знайдете у стосунках iз близькими.
Лев (24.07-23.08). 

Вiльно чи невiльно ви опинитеся в центрi 
уваги, навколо вас подiї так i вируватимуть. 
Несприятливi перспективи далеких поїздок. 

Наприкiнцi тижня можливi сварки з колегами, стежте за 
своїми висловлюваннями.

Діва (24.08-23.09). 
Несприятливий час для нових справ – 

люди та обставини можуть вас пiдвести. У 
серединi тижня ви отримаєте цiкавi новини, 

а ближче до вихiдних придiлiть увагу домашнiм справам.
Терези (24.09-23.10). 

Перша половина тижня буде напруженою, 
з численними зустрiчами i рiзними новинами. 
Декому з вас доведеться шукати нове мiсце 

роботи. Дiти не дадуть вам сумувати.
Скорпіон (24.10-22.11). 

Ви можете зiткнутися з iнтригами проти 
себе, тому вам краще менше говорити про 
свої плани. На перший план вийде робота, ви 

отримаєте несподiванi пропозицiї вiд партнерiв.
Стрілець (23.11-21.12). 

Ви звикли не сподiватися на сторонню до-
помогу, а дiяти самостiйно. Зараз не плануй-
те нiчого важливого, особливо це стосується 

фiнансових питань. На роботi виникнуть конфлiкти, якi не 
варто сприймати всерйоз.

Козеріг (22.12-20.01). 
На перший план вийдуть робота та дiловi 

питання. Будь -якi вашi помилки помiтить 
керiвництво. Наберiться терплячості i скон-

центруйтеся на головному. Доречною буде допомога колег.
Водолій (21.01-19.02). 

Найяскравiшi подiї цього тижня стосувати-
муться сiмейних справ iз близькими. Радимо 
змiнити впертiсть на демократичнiсть. Ближ-

че до вихiдних не приймайте поспiхом дiлових рiшень.
Риби (20.02-20.03). 

Ви можете успiшно вирiшити дiловi питан-
ня, а потiм братись до iнших справ. У сiмейних 
справах будьте готовi взяти на себе додатковi 

обов’язки. Дехто з вас отримає грошову винагороду.

Астропрогноз
Гороскоп

на 15–21 квітня

Реклама

Посміхніться
Новий засіб для миття вікон 

– «Містер Плюнув».
***

Екстрасенси бувають трьох 
типів – шизофреніки, шарла-
тани і шахраї.

***
Дитинство – це та щаслива 

пора, коли біжиш вночі з туа-
лету і радієш, що тебе по доро-
зі нічого не з’їло.

***
Дівчата, якщо вас носять 

на руках і дарують діаманти – 
прокидайтесь, а то на роботу 
запізнитесь!

***
Шо? Мені і худнути? Та в 

мені лише 50 кг! Все інше шарм 
і харизма!!!

***
Пора щось змінювати в сво-

єму житті. Ввечері сяду на те-
левізор і буду дивитись на ди-
ван.

***
Кожній жінці подобається, 

що їй дарують квіти до тих 
пір, поки вона не дізнається, 
що іншим дарують діаманти. 

***
Новий засіб від плям: жери 

акуратніше!
«Жери акуратніше» – і плям 

як не було!
***

Гібрид акули з золотою риб-
кою виконує три останні ба-
жання.

***
Мало того, що його IQ був 

двозначним числом, так між 
цими цифрами стояла ще й 
кома!

Виконали 
військовий обов’язок
1 квітня у військовій частині 3011 
відбувся весняний етап звільнення в запас 
військовослужбовців строкової служби, які 
відслужили встановлений законодавством 
термін. Про це повідомив капітан внутрішніх 
військ Олександр Тузін.

Урочисті збори розпо-
чалися з загального шику-
вання особового складу на 
плацу, під час якого вій-
ськовослужбовці попро-
щалися зі своєю військо-
вої частиною. Заступник 
командира військової 
частини з виховної робо-
ти Олександр Вінніков по-

бажав кожному з юнаків 
пам’ятати про здобутий 
під час служби досвід та 
висловив упевненість, що 
всі «строчники» в майбут-
ньому знайдуть гідне міс-
це в житті.

Після офіційних захо-
дів військовий священик, 
настоятель військового 

храму благовірного кня-
зя Олександра Невського 
отець Андрій відслужив у 
Спасо-Преображенсько-
му кафедральному соборі 
подячну службу. Військо-
вослужбовці взяли участь 
у молебні та задзвони-
ли в дзвін, що символі-
зувало закінчення їхньої 
служби в лавах внутріш-
ніх військ МВС України 
та перехід до цивільного 
життя.

Підготував  
Андрій Міхейченко.  

Фото з архіву в/ч 3011

Додому

Малюнки А. ГАЙНА
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