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Криворізька міська комунальна газета виходить з 7 грудня 1924 року

№12
(21337)

ЧЕТВЕР, 14 ЛЮТОГО 2013 Р.

НАЙБІЛЬШИЙ ТИРАЖ –
НАЙЕФЕКТИВНІША РЕКЛАМАНАЙЕФЕКТИВНІША РЕКЛАМА 122000

У ТИЖ ДЕНЬ

Пряма 
лінія «ЧГ»
Газові питання
Наступної 
середи, 
20 лютого, 
на прямому 
зв’язку 
з читачами 
газети –
перший заступник голови 
правління – головний 
інженер ПАТ «Криворіжгаз» 
Юрій Леонтійович 
Безпрозваний.

Телефонуйте в редакцію за 
номером: 92-82-09 з 14 до 16 го-
дини. Чекаємо на ваші дзвінки.

Щаслива молода родина 
під крилом святого Валентина

Транспорт 
вертикальный, 
жилищно-
коммунальный

 4
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З козацького Кам'янського 

виріс Дніпродзержинськ

26

Там, 
за річкою 

Пяндж

З пошти

Наше місто – це наш дім, 
жити нам комфортно в нім

Кривий Ріг – моє улюблене місто, 
місто мого дитинства, першого ко-
хання та професійної зрілості. Воно 
змінюється, стає все гарнішим і за-
тишнішим для городян, про що піклу-
ється керівництво міста – під гаслом: 
«Наше місто – це наш дім, жити нам 
комфортно в нім».

Тому оновлюються вулиці та пар-
ки, очищуються річки та пустирі, об-
лаштовуються дитячі майданчики, 
реконструюються вулиці та площі. 
Особливо приваблюють дитячі май-
данчики, споруджені за ініціативою 
нинішнього Віце-прем’єр-міністра 
України Олександра Вілкула. Вони 
зручно розташувалися поруч бага-
топоверхівок, ставши справжньою 
окрасою житломасивів. Яскраві та 
різнокольорові, вони стають симво-
лом щасливого безтурботного ди-
тинства. Радісно чути веселий сміх 
малечі, яка «штурмує» сходинки 
фортець та гірок. Каруселі, гойдалки, 
м’який пісок – усе це вабить малю-
ків. Задоволені й матусі: доки діти 
граються, можна перепочити чи по-
ділитися думками щодо виховання.

Але треба й пильно стежити за сво-
їми малюками, аби вони не потрапили 

в біду. Не забуду, в якому розпачі була 
одна із молодих матусь, донечка якої, 
впавши на пісок, порізала ручку склом 
розбитої пляшки з-під пива, котру 
хтось не просто покинув на дитячому 
майданчику, а й розбив на друзки. Тож 
сумно бачити, як вечорами дитячі май-
данчики обсідають підлітки, а іноді й 
більш дорослі «діточки» з цигарками 
та пивом, нерідко лишаючи після себе 
сміття, биті пляшки, поламані гойдалки 
та парканчики. А ще вражає, що ніхто 
з дорослих не зробить їм зауваження, 
що всі байдуже проходять повз.

Чому? Бо поспішаємо чи боїмося? 
Боїмося власних дітей, яких ми самі 
й виховали? Саме ми, ті, хто викидає 
новорічну ялинку з вікна, хто на дитя-
чому майданчику вигулює собаку, хто 
не поступається місцем вагітній жінці 
у громадському транспорті. І ось тому 
й боїмося зробити зауваження, бо 
можемо у відповідь почути: «А ти на 
себе подивись…»

То, мабуть, почнемо кожен із себе, 
і тоді рідне місто дійсно стане нашою 
затишною домівкою, в якій насправді 
буде комфортно жити.

Ірина ІГНАТЕНКО, 
вул. Пушкіна

Шановні мешканці Інгулецького району!
Виконком Інгулецької районної у місті ради 21 лютого 2013 

року проводить день «прямого телефону» з питання надання до-
зволів батькам дітей на відчуження житла, право власності або ко-
ристування яким мають діти.

Компетентні відповіді ви зможете отримати від начальника  та 
спеціалістів служби у справах дітей з 9.00 до 16.00 за телефонами: 
406-91-76, 21-00-65.

Тел.: 410-33-00, 098-783-01-53.
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Права дитини – 
очима самих дітей

На засіданні «круглого стола» в КЗШ 
№ 42 підбито підсумки тренінгово-
го марафону «Діти повинні захищати 
свої права», який з ініціативи міського 
управління освіти і науки на початку 
лютого вперше проводився в школах 
Тернівського району. На ньому лідери 
учнівського самоврядування Анастасія 
Солоніченко (КЗШ № 50), Аліна Мака-
рова (КЗШ № 116), Маргарита Черняк 
та Павло Крашановський (КЗШ № 110), 
Ірина Ільченко (Тернівський ліцей), Оль-
га Кравчук (КЗШ № 48) представили 
свої проекти, що стосувалися толерант-
ності та розуміння між батьками і ді-
тьми, стосунків рівності та поваги, прав 
дитини на життя і здоров’я, прав дитини 
у сфері спілкування. У його рамках від-
булась також інтерактивна лабораторія 
учнівських ініціатив з прав дитини, які 
пропонувалися до реалізації в поточ-
ному навчальному році. Це проведення 
тематичних тренінгів, флеш-мобів, різ-
номанітних акцій тощо.

Пам’яті Анатолія 
Хлистова

У вестибюлі Індустріального тех-
нікуму розташована меморіальна до-
шка на честь воїна-«афганця» Анатолія 
Хлистова. Свого часу він навчався тут, 
звідси пішов в армію, далі – на війну, 
з якої не повернувся. Як це ведеться 
вже багато років поспіль, 15 лютого, у 
п’ятницю, в технікум прийдуть батьки 
Анатолія. У тісному студентському колі 
вони пом’януть свого сина, який навіч-
но залишився молодим. Усього в Аф-
ганістані загинуло четверо тернівчан. 
Цього дня квіти ляжуть і до підніжжя 
пам’ятника, спорудженого в районі на 
честь їхньої воїнської звитяги.

Тернівський район

Підготувала
Мотрона
ПАНОВА

Новини

Реконструкція

Якою буде станція Рокувата?
Якою вона є зараз, ми добре знаємо. Щоб потрапити на 
поїзд або на електричку, пасажирам з речами чи дачним 
вантажем треба перетнути жваву автотрасу вулиці  
23 Лютого, по сходах піднятися на тротуар, пройтися  
пощербленим асфальтом у вузенький дворик вокзалу і 
по крутих сходах видряпатися нарешті на платформу. 

Темою робочої наради, що 
днями відбулася за участю на-
чальника Придніпровської за-
лізниці Ігоря Гладкіх, головно-
го архітектора проектів ПАТ 
«Дніпрогіпротранс» Володими-
ра Терентьєва, міського голови 
Юрія Вілкула та ряду провідних 
галузевих фахівців, була рекон-
струкція залізничної станції Ро-
куватої.

Ми будуємо вокзал  
ХХІ століття

Ігор Гладкіх та Володимир 
Терентьєв презентували ге-
неральний план реконструк-
ції вокзалу на Рокуватій, 
двох’ярусне приміщення якого 
буде виконано в стилі укра-
їнського бароко та окремими 
архітектурними деталями пе-
регукуватиметься з вокзалом 
Кривий Ріг-Головний. 

У першому ярусі вокзалу на-
півколом розташуються білет-
ні каси, тут же будуть зал для 
очікування, кімната для людей 
з обмеженими можливостями 
– для них передбачений також 
спеціальний підйомник на дру-
гий ярус. Згідно з генеральним 
планом, інші пасажири мали 
б підніматися на другий ярус 
вокзалу широкими сходами.

– Ми з вами будуємо вокзал 
ХХІ століття, – зауважив місь-
кий голова Юрій Вілкул, – тому 
для зручності людей у вокзалі 

обов’язково повинен бути або 
ескалатор, або підйомники. Це 
наша принципова позиція.

До честі проектантів, вони 
не впиралися, хоча самі знаєте, 
що таке переробляти вже го-
товий проект. Прислухався до 
зауваження й Ігор Гладкіх, хоча 
це здорожчить роботи на кіль-
касот тисяч гривень. Навпаки, 
вони тут же, на місці, запропо-
нували дуже елегантне рішен-
ня: по обидва боки вестибюлю 
нового вокзалу будуть встанов-

лені додаткові скляні підйом-
ники, які не тільки доставлять 
на другий ярус пасажирів, а й 
служитимуть своєрідним огля-
довим майданчиком усього 
вокзалу.

З другого ярусу пасажири 
виходитимуть на платформу 
через спеціальні турнікети, що, 
крім того, слугуватиме додат-
ковим контролем оплачуванос-
ті проїзду. Прохід на платфор-
му буде можливим тільки за 

наявності проїзного докумен-
та. Генеральним планом ре-
конструкції вокзалу передба-
чено, що він буде максимально 
огороджений, аби відвернути 
небажану можливість перебу-
вання на платформах і заліз-
ничних коліях сторонніх осіб. 
Тут же, у другому ярусі, роз-
ташуються адміністрація вок-
залу, сервісний центр, зручна 
кімната матері й дитини тощо. 
Пропускна спроможність май-
бутнього вокзалу на Рокуватій 
– 300 пасажирів на добу. Тобто 
новий вокзал буде красивим, 
більш зручним і комфортним.

– Для будівництва та оздо-
блення вокзалу будуть вико-
ристані тільки природні мате-
ріали, – зауважив Ігор Гладкіх, 
– будуємо ж не на рік, а на де-
сятки років.

У Кривому Розі звикли 
працювати на совість

На нараді був представлений 
і поетапний графік виконання 
робіт з реконструкції станції 
Рокуватої. Нормативний строк 
будівництва такого об’єкта ста-
новить 23 місяці.

– Ми готові всіляко допома-
гати, створювати умови най-
більшого сприяння при спо-
рудженні нового вокзалу на 

Рокуватій, тож сподіваємося, 
що строки його пуску в експлу-
атацію будуть пришвидшені, – 
зазначив міський голова Юрій 
Вілкул.

– Ми з Юрієм Григоровичем 
добре знайомі ще з часів його 
перебування на посаді голови 
облради, – сказав Ігор Гладкіх, – 
знаю, що ця людина не любить 
роботи упівсили. Тому, скла-
даючи графік робіт з рекон-
струкції Рокуватої, ми наперед 
передбачали, що строки нам 
будуть відведені максимально 
стислі. Орієнтовно плануємо 
завершити реконструкцію вок-
залу в листопаді цього року. 

Новим має бути не тільки 
вокзал, а й уся містобудівна 
концепція. Це також принци-
пова позиція міського голови 
Юрія Вілкула. 

На нараді він не раз під-
креслював, що мета цієї ре-
конструкції – створення як-
найбільших зручностей для 
городян, які користуються 
послугами станції Рокуватої. 
Паралельно з реконструкцією 
Придніпровською залізницею 
вокзалу на Рокуватій, за ра-
хунок уже міського бюджету, 
сказав він, змінить свій вигляд 
і привокзальна територія. Зо-
крема, планується повернути 
тролейбусну лінію так, щоб 
транспортна зупинка була 
якраз навпроти виходу з нього. 
Тут же буде передбачено місце 
для маршрутних таксі та стоян-
ку для приватних автомобілів.

А поки на нараді обговорю-
валися деталі, роботи з рекон-
струкції станції Рокуватої вже 
розпочалися.

Мотрона ПАНОВА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Оголошення

Інформаційне повідомлення
Управління комунальної власності міста викон-

кому міської ради повідомляє про перелік об’єктів, 
що підлягають приватизації шляхом викупу, за-
тверджений рішенням Криворізької міськради від 
30.01.2013 № 1733 «Про затвердження переліків 
об’єктів комунальної власності міста, що підлягають 
приватизації в 2013 році», та оголошує конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання, які будуть залучені до проведен-
ня незалежної оцінки об’єкта приватизації:

1. Комплекс будівель та споруд з інфраструкту-
рою, що орендує фізична особа-підприємець Путі-
лін О.А. Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Центральна, 1д; 
площа: 1417,9 м2. Балансоутримувач: УКВМ. Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ: 25522449.

Учасникам конкурсу необхідно подати до кон-
курсної комісії такі документи: заяву про участь 
у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльнос-
ті за встановленою формою; копію установчого 
документа претендента; копії кваліфікаційних 
документів оцінювачів, які працюють у штатному 
складі і яких буде залучено до проведення оцін-
ки та підписання звіту про оцінку майна; письмові 
згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено 
претендентом до проведення робіт з оцінки май-
на та підписання звіту про оцінку майна, завірені 
їхніми особистими підписами, а також копії ква-
ліфікаційних документів оцінювачів; копію сер-
тифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; 
інформацію про претендента (документ, який 
містить відомості про претендента щодо його до-
свіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду 
роботи оцінювачів, які працюють у його штатному 
складі та додатково залучаються ним, з незалежної 
оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо). 
Конкурсна пропозиція претендентів подається в 
запечатаному конверті і має містити пропозицію 
щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов’язаних з виконанням робіт, а також строк ви-
конання робіт (у календарних днях).

Конкурс відбудеться 28 лютого 2013 р. об 
11.00 за адресою: м. Кривий Ріг, пл.Радянська,1, 
управління комунальної власності міста, каб.246.

Документи до комісії приймаються до 21 люто-
го 2013 р. включно.

Телефони для довідок: 74-75-79, 74-16-30.

Шановні земляки! Щиро вітаю вас з 80-ю річницею  
із Дня створення Державного науково-дослідного 
гірничорудного інституту Державного вищого навчального 
закладу «Криворізький національний університет»!

80 років – це солідна дата. За цей час ваш науково-дослідний інститут став одним з про-
відних наукових закладів країни, виховав не одне покоління висококваліфікованих фахівців 
та зробив неоціненний вклад у розвиток гірничорудної промисловості нашої держави.

Саме від вас залежить розвиток наукової думки, підвищення конкурентоспроможності, 
економічного та промислового зростання країни.

Державний науково-дослідний гірничорудний інститут є потужним науковим центром, 
головним в розробці низки науково-технічних напрямків. Це єдиний в Україні технологічний 
інститут гірничого профілю, який виконує весь комплекс досліджень, охоплюючи всі техноло-
гічні і екологічні аспекти розробки родовищ.

Впевнений, що високий потенціал вашого науково-дослідного інституту, цілеспрямованість 
та професіоналізм трудового колективу дозволять і надалі плідно вирішувати поставлені за-
дачі та забезпечувати впевнений розвиток галузі.

Нехай ваші трудові будні приносять вам задоволення і наснагу. Адже ви робите велику 
справу в розвитку промисловості та економіки нашого регіону та держави.

Зичу вам злагоди та миру, міцного здоров’я та сімейного затишку, процвітання та нових 
здобутків на благо Дніпропетровщини й усієї України!

З повагою,
Віце-прем’єр України, голова ДОО Партії регіонів Олександр ВІЛКУЛ

Вітання

Шановні воїни-інтернаціоналісти! 
15 лютого відзначається  
24-та річниця виведення  
радянських військ з Афганістану. 

У цей день ми вшановуємо всіх учасників бойових 
дій на території інших держав.

Воїни-інтернаціоналісти завжди були і є при-
кладом мужності й відваги, зразком людей, для яких 
«ОБОВ’ЯЗОК» – це не просто слово, а норма поведінки, 
зміст життя.

Найбільш жорстокою була війна в Афганістані, з якої 
не повернулося понад 3 тисячі синів України, у тому 
числі 53 наших земляка.

Священною є пам’ять про їх героїзм, мужність під 
час виконання інтернаціонального обов`язку, готовність 
платити найдорожчу ціну – віддавати власне життя.

 Ми вдячні всім воїнам-інтернаціоналістам, які 
беруть участь у розбудові міста, громадському житті, 
патріотичному вихованні молодого покоління.

 Бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, до-
бра та щастя, добробуту й мирного неба.

Криворізький міський голова Юрій ВІЛКУЛ
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Актуально

Оголошення

Жовтневий район

Підготував
Віталій
ТКАЧУК

НовиниТрибуна депутата

Константин Павлов: 

«Мы готовы сделать все,  
чтобы Верховная Рада  
начала полноценную работу»
5 февраля в Киеве открытие 2-й сессии 
Верховной Рады Украины VII созыва 
было сорвано – депутаты от оппозиции 
заблокировали президиум украинского 
парламента и трибуну для выступлений. 

О том, что происходит сей-
час в главном законодатель-
ном органе страны и каким 
может быть выход из сложив-
шейся ситуации, мы поинтере-
совались у народного депутата 
Украины, председателя Криво-
рожской городской организа-
ции Партии регионов Констан-
тина Павлова.

– Константин Юрьевич, 
чего добиваются те, кто ме-
шает работе парламента?

– Формально их требования 
можно свести к двум моментам 
– они хотят поставить на голо-
сование вопрос о недоверии 
спикеру Верховной Рады и вне-
дрить систему персонального 
голосования «Рада-3». Недове-
рие спикеру связано с тем, что 
он не подписал распоряжение 
о персональном голосовании. 
Но как он может подписать то, 
что не было проголосовано? 
Народные депутаты не прини-
мали поправок или изменений 
к Конституции Украины и к Ре-
гламенту о персональном голо-
совании. Мы готовы перейти к 
персональному голосованию, 
ведь еще в 2008 году Партия ре-
гионов поднимала этот вопрос. 
Но для того, чтобы это сделать, 

как раз нужно не блокировать 
трибуну и президиум, а от-
крыть пленарное заседание и 
внести предложения на голосо-
вание. Так делается по закону. 
Но наши оппоненты не желают 
соблюдать законы, они предпо-
читают блокировать трибуну и 
позировать перед камерами.

Я думаю, многие уже по-
няли, что с персональным го-
лосованием, в частности с си-
стемой «Рада-3», оппозиция 
просто ломает комедию. Исто-
рия с этой системой была зате-
яна еще тогдашним спикером 
парламента Яценюком.

На самом деле, и в этом не 
сомневаются ни депутаты, ни 
политологи, истинная при-
чина блокирования трибуны 
– показать Европе в лице пре-
бывающего в нашей стране 
комиссара ЕС Штефана Фюле, 
что в Украине новый полити-
ческий кризис. То есть так на-
зываемая оппозиция наносит 
удар в спину тем, кто сейчас 
прилагает максимум усилий 
для того, чтобы наша стра-
на стала частью Евросоюза. 
Впрочем, мне трудно назвать 
их попытку успешной – Фюле 
заявил, что не позднее ноя-

бря этого года будет подписа-
но Соглашение об ассоциации 
Украины с ЕС.

– Какие последствия несет 
продолжение блокирования 
работы парламента?

– Во-первых, речь идет об 
огромных расходах бюджета. 
Один день обеспечения ра-
боты даже заблокированного 
парламента стоит 2,3 милли-
она гривен. Мы, депутаты от 
Партии регионов, приняли ре-
шение отказаться от зарплат 
за дни блокирования парла-
мента и перечислить эти день-
ги на нужды детских домов.

Во-вторых, законодатель-
ная деятельность в стране при-
остановлена. И это во время 
реализации целого комплекса 

реформ, в которых десятиле-
тиями нуждается страна! На 
повестке дня – корректирова-
ние бюджета, евроинтеграция, 
нужно принимать решения в 
контексте диалога с МВФ. Не-
обходима реформа МВД. Надо 
решать, что делать с претензи-
ями «Газпрома» на 7 миллиар-
дов долларов. А парламенту не 
дают работать, имитируя поли-
тический кризис.

– Как, по Вашему мне-
нию, будут развиваться со-
бытия?

– Народные депутаты от 
Партии регионов готовы к диа-
логу с оппонентами, сейчас ве-
дутся переговоры. Мы готовы 
сделать все, чтобы Верховная 
Рада начала полноценную ра-
боту уже с 19 февраля. Готовы 
ли идти навстречу нам? Пони-
мает ли оппозиция, что Пре-
зидент Украины Виктор Фё-
дорович Янукович и, главное, 
граждане страны не потерпят 
ситуации, когда более 2 мил-
лионов гривен налогоплатель-
щиков ежедневно «вылетают в 
трубу» из-за блокады Верхов-
ной Рады? Лично мне кажется, 
ситуация скоро разрешится по-
зитивно. Парламент должен за-
работать – этого ждет вся стра-
на. Выполнение социальных 
программ в стране не должно 
зависеть от капризов псевдо-
патриотов.

Беседовал  
Андрей МИХЕЙЧЕНКО

Навстречу людям

Выполнение закона об основах 
языковой политики: в Кривом Роге  
прошло самое широкое обсуждение
6 февраля в исполкоме Криворожского городского 
совета под руководством секретаря горсовета Сергея 
Маляренко прошло совещание временной рабочей 
группы, которая занималась изучением возможности 
применения Закона Украины «Об основах государствен-
ной языковой политики» на территории Кривого Рога. 
В совещании приняли участие председатели районных 
в городе Кривом Роге советов, депутаты городского и 
районных советов, работники образования и культуры.

Общественные слушания, 
организованные временной 
рабочей группой и посвящен-
ные тому, как именно будет 
выполняться закон об основах 
языковой политики в Кривом 
Роге, состоялись во всех ра-
йонах города. В них приняли 
активное участие жители Кри-
вого Рога, в том числе и пред-
ставители различных этниче-
ских групп.

В целом, 80% опрошенных 
криворожан приветствовали 
принятие и подписание данно-
го закона, отмечая, что теперь 
гарантируется право на сво-
бодное и полноценное исполь-
зование родного языка всем 

этническим группам, населяю-
щим Украину и составляющим 

многонациональный  народ 
нашей страны. При этом закон 
об основах языковой полити-
ки полностью соответствует 10 
статье Конституции Украины, 
которая гарантирует приори-
тет, всестороннее развитие и 
функционирование украин-
ского языка.

Результатом многомесяч-
ной деятельности временной 
рабочей группы стал проект 

решения «Про заходи щодо 
виконання Закону України 
«Про засади державної мовної 
політики» на території міста 
Кривого Рогу», который будет 
вынесен на рассмотрение де-
путатов горсовета во время 
ближайшей сессии.

Напомним, Закон Украины 
«Об основах государственной 
языковой политики» был при-
нят по инициативе Партии 
регионов Верховной Радой 3 
июля 2012 года и подписан 
Президентом Украины Викто-
ром Януковичем 8 августа 2012 
года. На Днепропетровщине в 
рамках акции в поддержку за-
кона областная организация 
Партии регионов собрала 214 
тысяч подписей и передала 
их в Верховную Раду. Закон, 
предполагающий развитие 
украинского и региональных 
языков, направлен, в первую 
очередь, на внедрение передо-
вых европейских стандартов.

Андрей МИХЕЙЧЕНКО

Сергей Маляренко: 

«Делопроизводство  
по-прежнему будет вестись 
на государственном 
украинском языке. Главное 
новшество проекта 
касается работы с 
обращениями граждан. Если 
обращение последовало на 
русском языке (а в Кривом 
Роге не менее 17% жителей 
являются этническими 
русскими), то и ответ на 
него будет получен тоже на 
русском языке».

Не забудемо про вас, 
«шураві»!

Через кілька днів знову будуть гурту-
ватися бойові криворізькі «шу раві», щоб 
вшанувати пам’ять своїх побратимів, які 
не повернулися з Афганістану.

У Жовтневому районі зараз мешкає 
один із найчисленніших у місті загонів 
ветеранів-«афганців». На честь геро-
їв напередодні цієї дати (15 лютого 
1989 року були виведені радянські 
війська з ДРА) відбулася ціла низка 
заходів. Зокрема, у Криворізькому ко-
леджі економіки та управління мо-
лодь організувала зустріч для воїнів- 
«афганців» «Ми будемо їх довго 
пам’ятати».  А ось на базі клубу юних мо-
ряків, що знаходиться на КРЕСі, минулої 
суботи відбулася щорічна першість міста 
з важкої атлетики на кубок воїна-інтер-
націоналіста М. Лисяка.

А вже цієї п’ятниці, 15 лютого, об 11 
годині в парку «Ювілейний» на міський 
мітинг-реквієм зберуться «шураві» з усіх 
районів Кривого Рогу, щоб згадати ті 
буремні, обпалені війною дні в далекій 
і такій близькій для них гірській країні.

Веселі та кмітливі 
в робітничій лізі…

Робітнича ліга клубу веселих та кмітли-
вих підприємств металургійної та гірничої 
галузі все більше залучає симпатиків КВК 
Жовтневого району. Веселі та кмітливі дав-
но облюбували сцену ДП «Овація» ПАТ 
«ЦГЗК». І минулої суботи учасники робіт-
ничої ліги КВК порадували своїми дотеп-
ними жартами, виступали в 2-му півфіналі, 
подарували гарний настрій.

Думається, що у фіналі, котрий не за 
горами, молоді гірники та металурги 
знову продемонструють свої інтелекту-
альні здібності.

Попереду –  
«Стрімкий м’яч»

Упродовж чотирьох днів на базі 
ДЮСШ №4 проводився відкритий 
чемпіонат Дніпропетровщини серед 
12-13-річних гандболістів. У фіналі ві-
кторія дісталася господарям спортмай-
данчика: більш старші гандболісти 4-ї 
спортшколи перемогли менших (тренує 
переможців Наталя Каганець). Відтак, 
у березні ц.р. саме в ДЮСШ №4 відбу-
деться вже чемпіонат України з гандболу 
«Стрімкий м’яч».

Управління Держземагентства у Криворізь- 
кому районі Дніпропетровської області

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ 
ВАКАНТНИХ ПОСАД:

 – головного спеціаліста юридичного сектору;
 – головного спеціаліста відділу охорони та 

ринку земель;
 – головного спеціаліста відділу землеустрою;
 – головного спеціаліста з інформаційних тех-

нологій та захисту інформації.
Вимоги до претендентів: громадянство 

України, повна вища освіта відповідного про-
фесійного спрямування за спеціальностями – 
«геодезія», «землевпорядкування та кадастр», 
«землевпорядкування», «правознавство», «ін-
формаційні технології», «інформатика» за освіт-
ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліс-
та, вільне володіння 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 
протягом 30 днів з дня опублікування оголо-
шення за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, 
1, каб. 405.

Докладніше з інформацією про конкурс 
можна ознайомитися за телефоном: 409-12-93.
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Неплатників  
викликають до суду

Управителем житлових будинків ра-
йону – КП «ЖЕО № 35» рознесено по 
квартирах боржників 6240 повідомлень 
про заборгованість за спожиті житлово-
комунальні послуги на суму 1,7 мільйо-
на гривень. Також у січні представники 
Саксаганського відділу державної вико-
навчої служби Криворізького міського 
управління юстиції і підприємств – на-
давачів житлово-комунальних послуг 
провели рейд.

Але, незважаючи на це, боржників 
за отримані комунальні послуги ще 
чимало. Керівництво КП «ЖЕО № 35» 
вирішило вживати жорсткіших заходів 
і направило до Саксаганського район-
ного суду 21 позовну заяву на суму 67,9 
тисячі гривень. За рішеннями суду в по-
точному році надійшло коштів у сумі 25 
тисяч гривень.

Якщо сім’я 
опинилась  
у складних 
життєвих умовах

У службі у справах дітей виконкому 
Саксаганської районної у місті ради на 
обліку перебуває 76 сімей, які опинилися 
в складних життєвих умовах, і в них ви-
ховується 126 дітей. Хлопчики і дівчатка, 
як правило, позбавлені нормальних умов 
для належного розвитку та виховання, що 
призводить до різного роду негативних 
наслідків психологічного та соціального 
характеру. Такі діти потребують уваги, 
підтримки та допомоги в спілкуванні. 

Для того, щоб надати їм можливість ре-
алізувати себе, проводяться рейди (май-
же 300 у минулому році), профілактичні, 
просвітницькі та інші заходи, направлені 
на запобігання дитячій бездоглядності та 
безпритульності. А також щодо контролю 
за умовами проживання та виховання ді-
тей облікових категорій. Словом, ця про-
блема вирішується комплексно.

Керівництво району просить горо-
дян у разі виявлення дітей зазначеної 
категорії та дітей, які потребують на-
дання допомоги, звертатися до служби у 
справах дітей виконкому Саксаганської 
районної у місті ради щоденно з 8.30 
до 17.00, кабінет 103, або за телефоном 
(0564) 64-35-45.

Саксаганський район

Підготував
Микола 
КРАМАРЕНКО

Новини

Оголошення

Среда обитания

Транспорт вертикальный, 
жилищно-коммунальный
На январской коллегии председатель 
Днепропетровской облгосадминистрации 
Дмитрий Колесников обозначил 
модернизацию лифтового хозяйства как один 
из самых приоритетных проектов развития 
Днепропетровщины на 2013 год.
Лучше, чем у других

Сегодня в Кривом Роге на-
считывается 2976 лифтов, из 
которых простаивают не более 
10, т.е. около 0,4%. Это очень 
достойный показатель, ведь в 
Днепропетровске из 4128 лиф-
тов, установленных в жилых 
домах, на 1 февраля не работа-
ли 420 – более 10%, причем из 
всех простаивающих лифтов 
338 нуждаются в капитальном 
ремонте, т.е. нужно большое 
финансирование.

В Днепродзержинске не
исправны почти 12% лифтов, в 
Павлограде – более 35%, а в Си-
нельниково, по неофициаль-
ной информации, вообще сто-
ят 100% лифтов – все 13 подъ-
емников.

Если учесть тот факт, что в 
Кривом Роге сохранена систе-
ма диспетчеризации большин-
ства лифтов (почти повсемест-
но утраченная в Украине), то на 
фоне других лифтовое хозяйст-
во Кривбасса выглядит весьма 
выигрышно.

Поэтому если в других горо-
дах области проект модерниза-
ции лифтового хозяйства, по
видимому, будет в первую оче-
редь направлен на восстанов-
ление неработающих лифтов 
и установку систем диспетче-
ризации, то в Кривом Роге мо-
дернизация будет означать по-
вышение качества работы уже 
функционирующих подъемни-
ков и их постепенное обновле-
ние. Ведь не секрет, что почти 
половина криворожских лиф-
тов отработала положенные 
по стандарту 25 лет. Сейчас не-
обходимо провести экспер-
тное обследование и выяснить, 
можно ли в дальнейшем их эк-
сплуатировать. Возраст лифту 
не помеха, главное здесь – ка-
чество обслуживания: в Пари-
же Эйфелеву башню обслужи-
вает подъемник Отиса, уста-
новленный в конце ХIХ века, а 
в днепропетровской гостинице 
«Астория» работает немецкий 
лифт 1900 годов выпуска.

В конце прошлого года кри-
ворожские депутаты от Пар-
тии регионов приняли на сес-
сии горсовета программу мо-

дернизации лифтового парка 
на 20132017 годы. В ее рамках 
запланирован капитальный 
ремонт 231 лифта, 113 лифтов 
будут обследованы на предмет 
возможности их дальнейшей 
эксплуатации, завершится ди-
спетчеризация всех лифтов го-
рода.

Чтобы программа модерни-
зации лифтов увенчалась пол-
ным успехом, необходима са-
мая малость – понимание и по-
мощь непосредственных поль-
зователей лифтов, жителей 
многоэтажных домов.

Ездят метры или люди?
С лифтами связано нема-

ло мифов и анекдотов. Масло 
в огонь подливают и деятели 
киноиндустрии: роды в лиф-
те или летящая на дно шахты 
кабина с оторванным тросом 
– классика жанра. А незнание 
гражданами специфики обслу-
живания лифтов и особенно-
стей законодательного регули-
рования данной сферы усугуб
ляет ситуацию.

Сегодня криворожские лиф-
ты обслуживаются предпри-
ятием «Промлифт». Только за 
прошлый, 2012 год электроме-
ханики предприятия капиталь-
но отремонтировали 11 лифтов 
и подключили к системе ди-
спетчеризации 49 лифтов.

Оплату за техническое об-
служивание лифтов «Пром-
лифт» получает от управите-
лей многоэтажных домов – КП 
«ЖЭО», ОСМД, ЖСК или част-

ных управляющих компаний. 
Начисление производится про-
порционально по каждой от-
дельно взятой квартире, исхо-
дя из ее площади.

Возмущенный упрек отдель-
ных горожан, что якобы в лиф-
те ездят люди, а не квадрат-
ные метры, и оплату надо счи-
тать с количества живущих, но 
не с метража, как выяснилось, 
необоснован. За основу расче-
та взята именно площадь квар-

тиры как постоянная величина, 
а не такая переменная, как ко-
личество реально проживаю-
щих в квартире людей. Оплата 
взимается за содержание лиф-
та в исправном состоянии, но 
не за пользование им. Поэто-
му она начисляется даже тем 
жильцам, чьи квартиры нахо-
дятся на первом этаже: кварти-
ры в домах приватизированы, 
а значит, их владельцы несут 
ответственность за содержание 
всего дома в комплексе, вклю-
чая лифт, кровлю и подвал.

Средняя стоимость техоб-
служивания лифта в месяц не 
менялась с 2011 года и состав-
ляет сегодня около 950 гривен 
в месяц, эта сумма пропорци-
онально оплачивается всеми 
жильцами подъезда. Много это 
или мало? Например, во Фран-
ции техническое обслуживание 
одного лифта на 6 этажей сто-
ит в среднем 350 евро в месяц.

Защити свой лифт!
Серьезные проблемы лиф-

там создают воры и вандалы. 
Одни (зачастую, наркозависи-
мые граждане) охотятся за де-

талями, содержащими цветные 
металлы, – тросами, тормоз-
ными катушками, электрон-
ным оборудованием. Другие 
граждане портят лифты умыш-
ленно – плавят кнопки вызо-
ва, курят в кабине, ломают две-
ри, справляют нужду. Третьи 
«нечаянно» выводят лифт из 
строя, втискивая в него нега-
баритные вещи или неподъем-
ные тяжести. Только за прош-
лый год работники «Промлиф-
та» заменили два подъемни-
ка, уничтоженные в результа-
те пожара. Стоимость замены 
лифта в среднем составляет 
320 тысяч гривен.

Поэтому в интересах самих 
жильцов сделать все возмож-
ное для защиты собственного 
лифта. Ведь для пенсионеров 
или инвалидов лифт – един-
ственная возможность выйти 
из дома. В случае его серьез-
ной поломки эти граждане ста-
новятся заложниками четырех 
стен собственной квартиры.

Андрей МИХЕЙЧЕНКО. 
Фото Андрея ТРУБИЦИНА

Лифты являются час-
тью систем вертикально-
го транспорта высотных 
зданий. При должном 
обслуживании и проведении 
своевременных ремонтных 
работ лифты считаются од-
ним из самых безопасных 
видов транспорта. На-
пример, по соотношению 
количества перевезенных/
пострадавших современные 
лифты на несколько поряд-
ков безопаснее авиации. Это 
объясняется особенностью 
их конструкции, главные 
принципы безопасности ко-
торой были заложены еще в 
ХIХ веке: кабина подвешена 
на нескольких автономных 
тросах (каждый из которых 
выдерживает с огромным 
запасом полную нагрузку 
лифта), при превышении 
порога скорости движе-
ния кабину захватывают и 
останавливают специальные 
клинья-«ловители», возмож-
ность несчастного случая 
практически исключена.

Андрей Пицык,  
генеральный директор 
ООО «Промлифт»:
 «Мы стремимся к тому, чтобы 
наша работа устраивала всех 
жителей Кривого Рога. Главная 
задача для нас – поддерживать 
стабильно высокое качест-
во предоставляемых услуг. Я 
лично веду прием граждан по 
понедельникам с 9.00 до 11.00 и 
с 16.00 до 17.00, по вторникам 
прием ведет главный инженер 
предприятия. Наш адрес: ул. 
Отто Брозовского, 79. Телефон 
диспетчерской службы – 15-60».

На электромеханическом участке «Промлифта».

Про демонтаж  
тимчасових об’єктів

На виконання пункту 4.16 рішення Криво-
різької міської ради від 28.12.2012 № 1660 
«Про затвердження Тимчасового порядку 
щодо встановлення меж зони дії особис-
того сервітуту під тимчасовими об’єктами 
для здійснення підприємницької діяльнос-
ті» постійно діюча комісія з упорядкування 
розміщення тимчасових об`єктів для здій-
снення підприємницької діяльності у Сакса-
ганському районі повідомляє про здійснення 
07.02.2013 КП «Парковка та реклама» де-
монтажу тимчасових об’єктів для здійснення 
підприємницької діяльності – кіоску біля 
житлового будинку 14 на вулиці Мануйлова 
(особу власника не встановлено), кіоску біля 
житлового будинку 47 на мікрорайоні Соняч-
ному (особу власника не встановлено).

Зазначені споруди знаходяться на тим-
часовому зберіганні в КП «Парковка та ре-
клама» за адресою: вул. Електрозаводська, 
32. Вартість демонтажу тимчасових об’єктів 
(з ПДВ), яку необхідно відшкодувати, стано-
вить 4014,00 грн. по кожному об’єкту.

Тема номера
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На захист дітей
У районі продовжує свою діяльність 

комісія з питань захисту прав дитини, 
основним завданням якої є сприяння 
забезпеченню реалізації прав дитини 
на життя, охорону здоров’я, освіту, со-
ціальний захист, сімейне виховання та 
всебічний розвиток.

Комісія розглядає питання, у тому 
числі спірні, що потребують колегіально-
го рішення, як-то: реєстрація народжен-
ня дитини, батьки якої невідомі; позбав-
лення та поновлення батьківських прав; 
вирішення спору між батьками щодо 
визначення місця проживання дитини; 
участь одного з батьків у вихованні ди-
тини; встановлення та припинення опіки 
та піклування; збереження майна, право 
користування яким мають діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклуван-
ня; призначення опікуна над нерухомим 
майном, яке належить дітям-сиротам та 
дітям, позбавленим батьківського піклу-
вання, тощо.

Ринкова програма
Депутати Довгинцівської районної у 

місті ради затвердили Програму вдоско-
налення функціонування ринків Довгин-
цівського району на 2013-2015 роки, в 
якій аналізується сучасний стан роботи 
ринків району, визначаються напрямки 
їх ефективного розвитку та заходи щодо 
вдосконалення їх функціонування впро-
довж 2013-2015 років.

Реалізація Програми сприятиме 
упорядкуванню роботи ринків, органі-
зації торгівлі та надання послуг на них, 
підвищенню рівня торговельного об-
слуговування населення, розвитку під-
приємницької діяльності, забезпеченню 
додаткових робочих місць, припиненню 
стихійної торгівлі на вулицях району 
тощо.

Пошана  
сталінградцям

У закладах освіти і культури райо-
ну відбулись урочисті заходи з нагоди 
70-річчя Сталінградської битви, яка ста-
ла переломною у Великій Вітчизняній 
війні.

У районі проживають двоє учасників 
тих подій, які отримали численні приві-
тання й подарунки, а також побажання 
здоров’я і довгих років життя.

Довгинцівський район

Підготував
Едуард
БІЛИК

НовиниВійна і мир  
під домашнім дахом
Для обговорення з нашими читачами питань 
взаєморозуміння між членами родини, 
дитячого виховання, негараздів у любовних 
стосунках ми покликали до редакції кандидата 
психологічних наук, практичного психолога 
Олену Шестопалову. І не помилились – сімейні 
проблеми, дійсно, неабияк тривожать городян. 
Пропонуємо вашій увазі телефонну розмову 
«на вічні теми». Сподіваємось, з цієї бесіди ви 
отримаєте корисні підказки і підберете ключі 
до порозуміння з рідними людьми.

Перший дзвінок пролунав 
від Галини Копосової, мешкан-
ки вул. Галенка:

– Добридень, 
Олено Петрівно. 
У нас в родині 

така проблема: не-
вістка займається бізнесом, 
повсякчас зайнята на роботі, 
а господарство запустила...

– Ця проблема нині дуже ак-
туальна. Посилення підприєм-
ницької тенденції в суспільстві, 
боротьба за виживання торкну-
лися укладу сім’ї – ролі чоловіка 
й жінки переплутуються. Під-
приємливі жінки вирізняються 
ініціативністю й сміливістю, 
але ці риси мають й оборотний 
бік. Мене приємно здивувала 
книга «Тайм-менеджмент для 
працюючих жінок». Авторка 
відзначає, що за довгі роки її 
роботи жоден чоловік не спи-
тав, як йому поєднати сім’ю і 
роботу. Якщо робота відбирає 
багато часу – він просто обирає 
роботу. Для жінок – це болюча 
проблема, тому тренер пропо-
нує такий вихід – визначитись 
з пріоритетами. Не менше 50% 
часу слід приділяти роботі, і 
стільки ж – родині. Спробуй-
те економити час на домашніх 
справах: приміром, за невеликі 
гроші попросіть помити вікна 
сусідську дівчинку. На жаль, 
ми важко сприймаємо чужих 
людей у своїй оселі, але заради 
спокою в домі цей бар’єр мож-
на переступити. Адже бути ба-
гаторукою богинею Шиввою (і 
кар’єристкою, і доброю госпо-
динею) нікому не вдається. По-
чинається конфліктна ситуація, 
яка закінчується якими-завгод-
но скандалами, але тільки не 
зміною правил. Якщо правила 
не працюють, їх необхідно змі-
нювати.

– Але синові складно це 
сприйняти…

– Треба перебудовуватись, 
хтось має взяти на себе додат-
кові обов’язки. Чоловіки дуже 
консервативні, вони звикають 
до певного укладу і дуже важко 
реагують не зміни. Особливо 
упущене питання ролі батька у 
сім’ї. Приміром, доктор Кома-
ровський у своїх книгах описує 
європейський тип батька, який 
не гірше за дружину знає, що 
потрібно його дитині. Такі чо-
ловіки «проростають» в родині 
потихеньку, якщо з самого по-
чатку були правильні установ-
ки, жінка залучала чоловіка до 
виховання дитини. Якщо варив 
кашу і підгоріла – це не страш-
но, головне, що він її варив. Не 
треба сприймати чоловіка як 
незграбну істоту «не сповна 
розуму», вони чудово можуть у 
всьому розібратись, впоратись. 

Якщо ж робити з нього 
дурника, то він до цієї ролі 
звикає і потім ні за холод-
ну воду не береться.

– Вітаю! 
Це вам те-
лефонує Та-

мара Онуфрій-
чук із Макулану. До 

мене нещодавно переїхав 
син. З дружиною розлучи-
лись. Вона нарікає, що йому 
нічого не можна доручити.

– На жаль, це питання інфан-
тильності молодого покоління. 
І стосується воно не лише на-
шого суспільства, а й європей-
ських країн. Останнім часом 
навіть новий термін з’явився 
– «покоління бумеранг». Це по-
вернення дорослих дітей під 
крило батьків після отримання 
освіти (чого раніше не було) або 
ж після розлучення. Вони пере-
бувають на позиції напівдорос-
лих людей, які начебто мають і 
роботу, і партнерів, і зовні до-
волі пристойне життя, але усе 
це перекреслює неготовність 
до відповідальності. У романі 
Людмили Улицької «Искренне 
ваш Шурик» головний герой 
– толерантний, дружелюбний 
чоловік, який добре розуміє жі-
нок, бо виріс з мамою і бабусею, 
але він боїться переходити ту 
межу, за якою лежить відпові-
дальність. Жінки грають з ним 
у серйозні ігри, а він, наче коло-
бок, тікає від них. Коли молоді 
родини створюють нову сім’ю, 
батьки наївно сподіваються, що 
діти швидко набудуть уміння 
хазяйнувати самостійно. Якщо 
сподівання не справджуються, 
батьки самі розв’язують про-
блеми за молодих (не вклада-
ються діти в бюджет – треба 
дати їм грошей). Цей потік стає 
безконтрольним, бо ми не-
достатньо люблячі, щоб бути 
жорсткими. Парадокс. Наша 
допомога – нібито вияв любові 
і турботи, насправді ж діти від 
цього тільки страждають. Тут 
треба боротися не з симптома-
ми, а з причиною проблеми.

– Доброго дня, 
редакціє! Мене 
звуть Ірина 

Якимова, я – мама 
8-річного хлопчика. 

Дуже цікавить, як виховати у 
нього самостійність?

– По шматочках і слона мож-
на з’їсти. Тобто, проблему мож-
на подолати поступово. Є така 
книга психолога Юлії Гіппен-
рейтер «Общаться с ребенком. 
Как?» Вона пропонує метод 
договору з дитиною. Спочатку 
слід оцінити своїм оком, що ди-
тина вже може виконувати са-
мостійно. Треба намітити дві-
три справи, які ви б хотіли їй 

доручити. Це мають бути кон-
кретні речі: гігієнічні навички, 
підтримання в порядку одягу, 
складання портфеля. Далі ві-
зьміть аркуш паперу, поділіть 
навпіл: на одному боці пишемо 
«разом», на іншому – «сам» і об-
говорюємо з малюком, з чим він 
міг би впоратись без допомоги 
батьків. Часто виявляється, що 
дитина просто не має чіткого 
уявлення про правила сім’ї: що 
добре і що погано. Ми говори-
мо маляті: веди себе гарно. А 
як це гарно? Ці моменти треба 
чітко обговорити. Якщо дитина 
до вас «прилипає», значить, між 
вами не сформувалася межа. 
Потроху треба «віддалятись», 
встановлювати «кордон», осо-
бливо між матір’ю і хлопчиком. 
Інакше отримаєте «мамусиного 
синочка» – пристосовану ди-
тину, яка догоджатиме дорос-
лим, але не зможе повноцінно 
спілкуватись з ровесниками. 
У цьому віці діти часто хочуть 
щось робити самотужки. Якщо 
син хоче сам визначати, коли 
сідати за уроки – погоджуйтесь, 
але знайдіть компромісний 
варіант: добре, але не пізніше 
такої-то години… Психологи 
пропонують підкріплювати на-
вички жетонами чи балами, але 
вони не повинні ставати гріш-
ми. Це може бути якась приві-
легія, винагорода, приємна для 
дитини. І не лінуйтесь наван-
тажити себе контролем за ви-
конанням дитячих вчинків, по-
ступово дитина сама включить 
самоконтроль. 

– Доброго 
дня, Олено Пе-
трівно! Олена 

Івасюк з Карачунів. 
Мене турбують стосунки до-
рослої дочки з її хлопцем. 
Зустрічаються вже два роки. 
Як делікатно розпитати про 
їх сексуальне життя, чи ви-
користовують вони методи 
запобігання вагітності?

– Спробуйте вийти на розмо-
ву спонтанно. Час від часу дити-
на дає нам посилання, що вона 
хоче про це говорити, але ми по-
чинаємо або лекцію читати, або 
випитувати деталі. Якщо у ва-
шій сім’ї допускається інтимне 
життя до шлюбу, то не робіть ви-
гляд, що нічого не помічаєте. Ві-
зьміть до уваги, що перед вами 
вже не дитина, а молода жінка. 

Відважтесь на відверту розмову 
і обговоріть з дочкою медич-
ний аспект проблеми. Зі своєї 
практики я знаю, що між парою 
зазвичай немає домовленості, 
хто повинен купувати засоби 
контрацепції: хлопець чи ді-
вчина. Як правило, у хлопців за 
це голова не болить. У дівчат же 
не вистачає сміливості відверто 
обговорити ці моменти з парт-
нером. Секс у них трапляється 
спонтанно, коли у потрібний 
момент під рукою нічого немає. 
Треба навчити не боятися обго-
ворювати ці деталі з партнером. 
Я знайома з двома дівчатами-
медиками, які не посоромились 
спитати у своїх хлопців довідку 
про здоров’я. І, що цікаво, жоден 
з них не образився. Отже, сучас-
ні чоловіки готові це зрозуміти, 
але мало дівчат про це питає. 
Тут важливо усвідомлювати, що 
вагітність – не найстрашніший 
наслідок статевого життя, а от 
зараження вірусом ВІЛ чи інши-
ми хворобами – куди страхітли-
віше. 

– Здрастуйте, 
Олено Петрівно! 
Лариса Бовкун із 

Гірницького турбує. 
Мій чоловік ночами проси-
джує в «ВКонтакті» і приймає 
в друзі багато жінок, яких я 
не знаю. Мені це неприємно, 
я ревную...

– Розумію вас, спілкування в 
соціальних мережах породжує 
дуже бурхливі реакції. Знаю, що 
часом хлопці зламують сторін-
ки своїх дівчат, підозрюючи їх у 
подвійному житті. У широкому 
розумінні флірт в Інтернеті – це 
не зрада. Я спостерігала такий 
випадок: незадоволення сто-
сунками з чоловіком штовхнуло 
40-річну жінку до телефонного 
спілкування з незнайомцем. 
Стосунки бурхливо розвива-
лись, але коли той запропону-
вав зустрітись, вона злякалась. 
Її метою була смисленнєва гра 
– душа просила екстриму, уріз-
номанітнення емоцій. Соціаль-
на мережа багатьох і влашто-
вує тим, що приховує людину: 
можна взяти будь-який нік і 
фото, виступати в різних ро-
лях. Але гра і реальність – різні 
речі, і більшість гравців цю межу 
не переходять. Тому не треба 
сприймати віртуальних подруг 
як пошук нових партнерок. На-
томість задайте собі питання: 
чого у ваших стосунках не ви-
стачає. Можливо, вони духовно 
бідні чи сексуально мляві. Я зна-
ла такі ситуації, коли чоловік 
пішов до молодшої жінки, але 
в порівнянні з його колишньою 
дружиною вона програла: була 
не такою економною, хазяйно-
витою. Він повернувся. Якщо ж 
порівняння вийде не на вашу 
користь, дивіться вперед і ана-
лізуйте, де ви помилились? Роз-
лучниця не з’являється ні звідки, 
як грім серед ясного неба. Про-
стий аналіз показує, що про-
блеми починаються задовго до 
її появи. Не забувайте, що над 
стосунками з рідними людьми 
– дітьми чи подружжям – треба 
повсякчас працювати: їх не замо-
розиш і не покладеш тимчасово 
в банку… до кращих часів.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Олена Шестопалова

Від щирого серця

«Відчули турботу, 
увагу, підтримку…» 

Дорога редакціє!  На сторінках газети 
«Червоний гірник», постійними читачами 
якої ми є, хочемо висловити подяку ко-
лективу неврологічного відділення для 
лікування хворих з порушенням крово-
обігу мозку (КЗ «Криворізька міська клі-
нічна лікарня №2»). Це відділення очо-
лює Олена Єжеменська – дійсно лікар 
вищої категорії в широкому розумінні 
цього слова. Вона змогла згуртувати на-
вколо себе висококваліфікованих спеці-
алістів, майстрів своєї справи.

Ми, пацієнти, відчули на собі турбо-
ту, увагу, підтримку в нашу важку хви-
лину і з боку лікарів Олександра Ксензу-
ка та Ганни Сліпченко, а також медсестер 
та обслуговуючого персоналу.

З повагою  
В.БЄЛА, В.КУТОВА, Г.ТІГНЯН, 
О.ШЕВЧЕНКО, Н.ЯРОШЕВИЧ.
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ОголошенняБатькам на замітку

На часі
Виховуємо патріотів

Війна дитячими очима
У Криворізькій гімназії 
№95 Дзержинського ра-
йону днями відбулася 
установча нарада освітян, 
присвячена питанням 
патріотичного виховання 
молоді. 

У ній взяли участь голо-
ва міської ветеранської орга-
нізації Микола Дабіжа, пред-
ставники районних рад ветера-
нів, методичних кабінетів, ке-
рівники музеїв історичного та 
краєзнавчого профілів.

– Напередодні відзначен-
ня 70ї річниці визволення 
України від фашистських за-
гарбників ми окреслимо осно-
вні завдання, поставлені пе-
ред закладами освіти на 2013
2015 роки, – зазначила мето-
дист Інноваційнометодично-
го центру Тетяна Лаліменко. 
– Кожна дитина, яка тільки 
п р и х о д и т ь 
до школи, є 
чистим ар-
кушем папе-
ру, і нам хоті-
лось би, щоб і 
школи, і по-
зашкільні за-
клади, і гро-
мадськість разом долучались 
до виховання дітей у кращих 
традиціях патріотичного ви-
ховання. Ми прищеплюємо ді-
тям повагу до героїчного по-
двигу їхніх дідів: у школах 
працюють музеї бойової сла-
ви, розробляються екскурсій-
ні маршрути, присвячені поді-

ям Великої Вітчизняної війни.
Учасників розширеної на-

ради привітали заступник на-
чальника управління освіти і 
науки виконкому міськради Те-
тяна Басова і голова Криворізь-
кої міської ради ветеранів Ми-
кола Дабіжа. Присутні перегля-
нули фільм «Ми пам’ятаємо», 
ознайомились з кращим досві-
дом патріотичного виховання в 
загальноосвітніх та позашкіль-
них закладах нашого міста. Се-
ред пріоритетних напрямків 
патріотичної, виховної роботи 
було визначене активне залу-
чення учнівської молоді до по-
шукової, волонтерської робо-
ти героїкопатріотичної тема-
тики. Йшлося про відкриття і 
відновлення роботи музеїв бо-
йової слави, плідну діяльність 

шкільних гуртків, творчі кон-
курси, створення відеофільмів 
силами вихованців центрів ди-
тячої творчості, розробку но-
вих краєзнавчих маршрутів (в 
тому числі приклад минулоріч-
них трамвайних і тролейбусних 
маршрутів), покладання квітів 
до братських могил, взаємодію 
з танковою бригадою, участь в 
акції «Ветеран живе поруч». Се-
ред кращих шкіл, які наразі ве-
дуть активну роботу патріотич-

ного спрямування, були назва-
ні КЗШ №№60, 114, 117, 37, 73, 
84, 15, 85. Педагоги підкресли-
ли важливу роль уроків історії 
у вихованні справжніх патрі-
отів своєї держави, звітували 
про досягнення своїх закладів і 
пропонували нові форми робо-
ти – ведення єдиного літопису 
життя наших ветеранів, ство-
рення сайтів.

Анна СІРОШТАН.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Цікаво

Готується Велика українська енциклопедія
Відповідно до указу Президента Віктора Януковича, протягом семи ро-
ків в Україні мають написати Велику українську енциклопедію. Це має 
бути перша Велика енциклопедія в історії нашої незалежної держави, 
яка, до того ж, існуватиме у паперовому і електронному варіантах. 

Складатиметься видання з тридцяти то-
мів, його орієнтовний наклад – 6070 тисяч 
примірників. Групу вчених Національної 
академії наук України, які готуватимуть 
енциклопедію у видавництві «Українська 
енциклопедія», очолює історик Юрій Ша-
повал. Видання виходитиме і на цифрових 
носіях. Також планується співпраця з Вікі-
педією і вільний доступ до матеріалів ен-
циклопедії в Інтернеті.

Наразі не вирішеними залишаються пи-
тання фінансового забезпечення, структу-
ри і статуту установи, добору персоналу. Не 
розроблено й концепцію майбутнього ви-
дання. Українські історики сумніваються, 
що такі питання, як біографії Степана Бан-
дери або Володимира Щербицького, Голо-
домор 30х років, діяльність УПА та КПРС 
вдасться висвітлити об’єктивно й без упе-
редженості. Тому планується подавати у 

статтях кілька точок зору на неоднозначні 
події. Крім того, більшість фахівців пере-
конують, що семи років для такого масш-
табного проекту замало.

***
В Україні вже намагалися видати енци-

клопедії з певного кола питань. Наприклад, 
1999 року під керівництвом Мирослава По-
повича видано Універсальний словникен-
циклопедію, який перевидається вже вчет-
верте. З 2001 року Інститут енциклопедич-
них досліджень друкує Енциклопедію Су-
часної України.

Тетяна ДРЄЄВА

Бути молодіжному 
виконкому

Незабаром у молоді району буде 
можливість спробувати свої сили в одній 
з управлінських царин та долучитись до 
вирішення питань місцевого значення. 

У районі буде створено молодіжний 
виконком. Про це йшлося на нещодавній 
нараді у райвиконкомі. У заході взяли 
участь голови студентських рад навчаль-
них закладів району. Серед основних пи-
тань, які розглядалися на нараді, було й 
ознайомлення з підготовкою до презен-
тації проекту «Молодіжний виконком».

Семеро -  
неоформлених

Районною робочою групою спільно 
з депутатами районної у місті ради було 
здійснено обстеження об’єктів бізнесу роз-
дрібної торгівлі. Було виявлено порушення 
діючого законодавства щодо неоформ-
лення трудових відносин із найманими 
працівниками, порушникам встановлено 
терміни усунення порушень, що перебу-
вають на контролі. Загалом же тільки з по-
чатку 2013 року проведено 46 обстежень 
щодо легалізації найманої праці, з них 6 – 
повторних обстежень. Шестеро приватних 
підприємців, яких інакше як горе-робото-
давцями і не назвеш, так і не спромогли-
ся без допомоги обстежуючих оформити 
трудові відносини з сімома найманими 
працівниками. Врешті-решт, легалізовано 
чотирьох найманих працівників.

Усе починається…  
з колдоговору

Немалою мірою права та обов’язки 
працівників встановлюються колектив-
ними договорами, укладеними з адмі-
ністраціями. Утім, вони можуть не лише 
сприяти цьому, але й стати інструментом 
у підготовці кваліфікованих кадрів.

Про це йшлося на круглому столі, 
що відбувся на базі Криворізького на-
ціонального університету. Провели захід 
за ініціативи громадських організацій 
«Асоціація «Комсомолець Кривбасу», 
«Депутати органів місцевого самовря-
дування». У проведенні круглого столу 
взяли участь представники виконкому 
районної у місті ради, професорсько-
викладацького складу університету, сту-
дентської молоді, громадськості.

Дзержинський район

Підготував
Володимир 
СКІДАНОВ

Новини

Електронна реєстрація   
до дитячих садків
Багато батьків зустрічалися з проблемою реєстрування своєї 
дитини в обліку для подальшого влаштування у дошкільний 
навчальний заклад. 

Для тих, хто планує звертатися з цього 
питання  у 2013 році, створено можливість 
поставити свою дитину  на такий облік, не 
виходячи з дому. Електронна реєстрація  до 
дитячих садків набуває популярності , нара-
зі нею скористалися 235 батьків Саксаган-
ського району. Шановні батьки, на сайті від-
ділу освіти та власних сайтах  дошкільних 
навчальних закладів надана можливість по-
дачі заяви для взяття на облік у відділі осві-
ти  (за місцем проживання) дитини, що по-
требує, у подальшому, місця в дошкільному 
навчальному закладі. Для цього необхідно 
заповнити форму у розділі «Подача заявки» 
на  сайті  http://dnz-reg.nr.ua/ «Електронна 

реєстрація в дошкільні навчальні заклади». 
Далі можна відслідковувати статус поданої 
заявки і стежити за просуванням реєстрації. 
Для успішної реєстрації дитини в електрон-
ному обліку  при заповненні форми заяви 
необхідно вказати достовірну інформацію. 
Подача в електронному вигляді заяви за-
безпечує попередню реєстрацію дитини в 
електронному обліку з визначенням дати 
постановки на облік, яка є основою фор-
мування черговості. При вході на портал 
Електронної реєстрації дітей в дошкільні 
навчальні заклади району батьки можуть 
ознайомитися з проектом, ознайомитися з 
переліком пільг на надання місця в дитячо-

му садку і вибрати підходящий для вашої 
дитини дитячий садок. 

Зауважимо, що веб-портал електронної 
системи міститиме інформацію щодо кожно-
го дошкільного навчального закладу міста: 
адресу та контакти, рік побудови, кількість 
місць у групах дітей різних вікових категорій, 
фотографії дошкільного навчального закла-
ду, інформацію про спеціалізацію закладу, а 
також про додаткові освітні послуги, умови 
харчування, стан ігрового майданчика. На 
кожному сайті дошкільного навчального 
закладу розташована захоплююча та про-
фесійна 3D-подорож затишними групами са-
дочків та панорамами території. Нагадаємо, 
впровадження системи електронного запису 
до дитячих садків сприятиме вирішенню пи-
тання перевантаження закладів.

Микола Дабіжа:
«Все далі й далі відходять у часі лихоліття Ве-
ликої Вітчизняної та її безпосередні учасники. 
І нам потрібно зробити все, щоб у небуття не 
пішла пам’ять про буремні роки війни, її героїв та 
про безсмертний подвиг нашого народу на полях 

кровопролитних битв. Ми дбаємо про патріотичне ви-
ховання молоді, у нашій співпраці з управлінням освіти 
накопичено чималий досвід роботи. Учасники наради 
поділились один з одним власним позитивним досвідом. 
Я переконаний, що разом ми в змозі зробити все, аби 
виховати у молодого покоління вдячну пам’ять. Храми 
й обеліски, споруджені на честь подвигу визволителів, 
повинні нагадувати нащадкам про ці одвічні, незабутні 
цінності».

Оголошується конкурс з відбору адвокатів  
для надання безоплатної вторинної правової допомоги!

Заяви та документи, необхідні для участі у конкурсі, приймаються 
до 4.03.2013 року Головним управлінням юстиції у Дніпропетров-
ській області та територіальними управліннями юстиції.

Зразки заяви, біографічної довідки та анкети розміщено на офіцій-
ному веб-сайті Координаційного центру з надання правової допомоги: 

http://legalaid.gov.ua/ua/konkurs-advokativ/tretiy-konkurs-
advokativ

З повним текстом оголошення ви можете ознайомитись на офіцій-
ному сайті Головного управління юстиції у Дніпропетровській області.

Неприйнята спадщина
Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради пові-

домляє про відкриту та неприйняту спадкоємцями протягом шести 
місяців спадщину після смерті Вікулова Михайла Єгоровича, помер-
лого 24.07.2011 року.

Неприйнята спадщина складається з двокімнатної квартири по 
вул. Лісового, буд. 11, кв. 54 у м. Кривий Ріг.

Повідомлення кредиторів приймаються протягом місяця за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, буд. 11, каб. 202.

***
Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради пові-

домляє про відкриту та неприйняту спадкоємцями протягом шести 
місяців спадщину після смерті Вороняка Віктора Степановича, по-
мерлого 9.04.2009 року.

Неприйнята спадщина складається з двокімнатної квартири по 
вул. Революційна, буд. 59, кв. 3 у м. Кривий Ріг.

Повідомлення кредиторів приймаються протягом місяця за адре-
сою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, буд. 11, каб. 202.
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Освітні новації – 
у кібер-простір

Центрально-Міський ліцей узяв участь 
в Інтернет-конференції Міжнародно-
го медіафестивалю «Москва-Дніпро-
петровськ-Запоріжжя». У заході взяли 
участь школярі, вчителі, представники ви-
щих навчальних закладів України і Росії, 
журналісти з телеканалу «Культура».

Для проведення конференції були 
використані сучасні Інтернет-технології, 
що дозволило спілкуватися в режимі 
реального часу. Освітяни представили 
свої матеріали, розміщені в Інтернет-
мережі. Учитель інформатики ліцею  
М. Новик запропонувала учасникам ме-
діа-фестивалю матеріали про створення 
анімацій та фотоколажів за допомогою 
Інтернет-сервісів. В учасників телемосту 
була можливість в он-лайн режимі по-
спілкуватися з російським журналістом, 
режисером, шеф-редактором Служби 
інформаційного мовлення телеканалу 
«Культура» Андрієм Райкіним.
Легалізація  
найманої праці

Виведення з «тіні» прибутків і сто-
сунків у сфері зайнятості населення є 
одним із головних напрямів діяльності 
виконкому Центрально-Міської район-
ної у місті ради.

Протягом 2012 року проведено 12 
засідань районної комісії щодо детіні-
зації відносин на ринку праці. Членами 
робочої комісії проведено обстеження 
586 об’єктів бізнесу стосовно легаліза-
ції найманих працівників з чисельністю 
працюючих на них 1265 чоловік. У ході 
обстежень виявлені порушення у 100 
суб’єктах господарювання, у яких не 
були оформлені 134 найманих праців-
ники. В результаті – укладено трудові 
угоди з 94 працівниками. Кваліфіковану 
консультацію спеціаліста з цього питан-
ня ви можете отримати за телефонами 
90-08-11 та 90-02-18.

Ц.-Міський район

Підготувала
Тетяна
ДРЄЄВА

НовиниПід гострим кутом

«Амбулаторний» переполох 
на Макулані
Таки праві були ки-
тайці, попереджаючи 
про складність життя 
в епоху змін. І при-
кладом тому є пери-
петії реформування 
медичної галузі, які 
сприймаються насе-
ленням неоднозначно. 
Так, нещодавно Маку-
ланом поповзли чутки 
про закриття місцевої 
поліклініки. 

За дорученням міського го-
лови на схід мешканців мікро-
району у КЗШ №85 прибули 
секретар міської ради Сергій 
Маляренко, начальник управ-
ління охорони здоров’я ви-
конкому міськради Олександр 
Світловський, головний лікар 
центру первинної медико-са-
нітарної допомоги №6 Воло-
димир Круподер, депутати, 
працівники ЖЕКу та районного 
виконкому.

– Ми роз’яснюємо ситуацію і 
запевняємо людей, що ніякого 
погіршення не буде, – проко-
ментував подію Сергій Маля-
ренко, – ми готові вислухати 
всі претензії і відповісти на 
запитання, які накопичились 
у мешканців Макулану. Місь-
ка влада веде прозору по-
літику, працює задля покра-
щення життя людей, а якщо 
з’являються якісь перекоси, ми 
на це одразу реагуємо.

За недостатність всебічно-
го інформування людей про 
майбутні зміни (що, власне, і 
викликало стурбованість го-
родян) перед зібранням ви-
бачився головний медик міста 
Олександр Світловський. Він 
підкреслив, що про закриття 

поліклініки взагалі не йдеться, 
вона просто стала називатись 
по-іншому, але рівень медич-
ного обслуговування буде по-
кращуватись. Найбільше обу-
рення місцевих мешканців 
викликало питання прийому 
профільними фахівцями і об-
слуговування дитячого на-
селення. У тому, що надавати 
допомогу дітям будуть в тій же 
амбулаторії і в тому ж порядку, 
присутніх запевнив Володи-
мир Круподер.

– Минулий рік наша амбу-
латорія фінансувалася з міс-
цевого бюджету, – звернувся 
до людей Володимир Михай-
лович, – і повірте мені як ліка-
рю і багаторічному керівнику, 
такого якісного зрушення в 
розвитку амбулаторної до-
помоги я не бачив. Уперше 
фінансування одного відві-
дування поліклінічного хворо-
го сягнуло 3 гривень. Це дозво-
ляє нам забезпечити медиків 
перев’язувальним матеріалом, 
здійснювати необхідні маніпу-
ляції, давати таблетки. Тепер 
кожен лікар (в майбутньому 
сімейний) і медсестра мають 
сумку-укладку з необхідним 
набором для надання первин-

ної медичної допомоги: малою 
діагностичною апаратурою, 
малим інструментарієм, пере-
носними інгаляторами, меди-
каментами і т.д. Коли інститут 
сімейних лікарів досягне пев-
ного рівня, лікар і медсестра 
зможуть надавати невідкладну 
медичну допомогу на дому, без 
втручання швидкої допомоги. 
Хочу нагадати, що на сьогодні 
населення мікрорайону із ко-
лишніх 11000 зменшилось до 
6200, із них 1500 дітей. Природ-
но, що і штатний розклад від-
повідно змінюється. Домогти-
ся того, щоб вузький спеціаліст 
за сумісництвом щодня сидів у 
нашій поліклініці на 0,5 чи 0,25 
ставки, неможливо. Тому ефек-
тивніше він зможе прийняти 
пацієнтів за основним місцем 
роботи. Ми вирішуємо цю про-
блему шляхом об’єднання зу-
силь з амбулаторією №2.

– Ми прагнемо максималь-
но забезпечити мешканців 
Макулану фахівцями, щоб ви 
нікуди не їздили по допомо-
гу, – доповнив колегу Олек-
сандр Світловський, – але іс-
нує норматив населення, на 
який виділяється лікарська 
ставка. У вас в амбулаторії не-

має постійних лікарів, бо для 
цього не вистачає кількості 
населення. Для врегулювання 
ситуації ми плануємо у різні 
дні тижня проводити виїзні 
прийоми вузькопрофільних 
лікарів. Крім того, серйозною 
перепоною є дефіцит медич-
них кадрів у місті. Приміром, 
терапевтами Кривий Ріг за-
безпечений усього на 65%, і 
половина з них – пенсіонери, 
яким ми нині вдячні за те, 
що продовжують працювати. 
Як ви знаєте, влада подба-
ла про будівництво квартир 
для медиків. Ми запрошуємо 
в місто випускників обласної 
медичної академії: студентам  
організовуємо екскурсії, по-
казуємо їм наше місто, медіч-
ні заклади, готове житло. Але 
наразі проблема залишається 
актуальною.

Користуючись нагодою від-
критого спілкування з пред-
ставниками міської влади, 
мешканці житломасиву змогли 
задати депутатові міськради 
Сергієві Маляренку й інші пи-
тання, які їх турбують.

Тетяна ДРЄЄВА.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

На часі

Днепропетровщина в Европарламенте
Недавно произошло знаковое не только для 
нашего региона, но и для всей Украины событие 
– в Европарламенте состоялась презентация 
Днепропетровской области. О ее подробностях – наше 
интервью с участником делегации, народным депутатом 
Украины от Партии регионов Константином Павловым.

– Константин Юрьевич, 
приятно, что именно наш ре-
гион был первым представлен 
на такой солидной площадке. 
Что легло в основу выбора Дне-
пропетровщины европейскими 
парламентариями?

– Во-первых, мы действи-
тельно стали регионом-лиде-
ром в масштабах всей страны. 
Об этом говорят все основные 
показатели: в короткий срок об-
ласть вышла с 19-го на 1-е место 
в Украине по темпам социаль-
но-экономического развития и 
по привлечению прямых ино-
странных инвестиций.

Во-вторых, пожалуй, никогда 
еще Днепропетровщина и Укра-
ина в целом не вели такой от-
крытой, активной внешней по-
литики. Серия международных 
презентаций Днепропетровской 

области, которую провел Алек-
сандр Юрьевич Вилкул в про-
шлом году на ведущих инвести-
ционных площадках мира, шаг 
за шагом укрепляла позиции 
Днепропетровщины в глазах Ев-
ропы и мира.

На прошедших слушаниях 
Вице-премьер-министр Укра-
ины Александр Вилкул также 
подчеркнул, что реализация на-
циональной политики, направ-
ленной на достижение евро-
пейского уровня жизни граждан 
Украины, была и остается при-
оритетом руководства страны.

– Какие именно вопросы рас-
сматривались в ходе общения с 
европейскими коллегами?

– Губернатор области Дми-
трий Колесников провел общую 
презентацию инвестиционного 
потенциала региона и рассказал 

о перспективах развития обла-
сти.

Председатель облсовета Евге-
ний Удод презентовал первую в 
нашей стране Программу разви-
тия местного самоуправления и 
рассказал о проекте «Электрон-
ное село», который успешно 
внедряется совместно с партне-
рами из Германии, Швейцарии и 
Канады.

Большой интерес у депутатов 
Европарламента вызвал тури-

стический потенциал Днепро-
петровщины: на нашей земле 
находится множество уникаль-
ных памятников древней исто-
рии и культуры. Интересен ев-
ропейцам и советский период 
истории нашей области, когда 
Днепропетровщина стала од-
ним из главных центров ракет-
но-космического строения в 
мире.

– А какие направления со-
трудничества наиболее заин-

тересовали зарубежных пар-
тнеров?

– Депутаты Европарламента 
и представители бизнеса с оче-
видной заинтересованностью 
отнеслись ко всем проектам, 
которые презентовала Днепро-
петровщина. Уверен, что состо-
явшийся в Брюсселе диалог в 
итоге принесет ощутимую поль-
зу нашей области в виде новых 
инвестиций, совместных про-
ектов, различных европейских 
грантов.

Добавлю, что в Брюсселе 
Александр Вилкул договорился 
о проведении в Днепропетров-
ске первой в истории Украины 
Конференции Ассамблеи Ев-
ропейских Регионов по вопро-
сам сотрудничества в рамках 
«Восточного Партнерства» ЕС. 
Конференция соберет на нашей 
земле около 100 руководителей 
регионов стран ЕС, России и 
стран «Восточного Партнерства» 
и пройдет с 25 по 27 апреля. Ду-
маю, это и есть признание Евро-
пой потенциала нашего региона.

Беседовал Станислав ЯРЦЕВ
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Служіння мистецтву

На високій скрипковій ноті
По-справжньому теплим і щирим, задушевним і пам’ятним 
видався вечір, присвячений 40-річчю професійної діяльності 
чудового викладача і музиканта, завідуючої струнно-
смичковим відділенням Криворізького обласного музичного 
училища Наталії Чернійчук. Зал повнився шанувальниками 
таланту Наталії Мифодіївни, колегами і вдячними учнями, які 
прибули привітати улюбленого педагога з різних міст України. 

Поздоровили винуватицю свята 
начальник управління культури і 
туризму виконкому міської ради 

Любов Маляренко, завідуюча відділом 
культури і туризму виконкому Централь-
но-Міської райради Валентина Ігнатова, 
заступник директора училища Олександр 
Мовчан. В один голос промовці відзначи-
ли працелюбність і потужну творчу енер-
гію ювілярки.

Скрипка грає, серце крає…
Концерт відбринів на високій ноті, на 

одному подиху насолоди від чарівних 
мелодій Вівальді, Чайковського, Паганіні, 
Свиридова, Вебера, Керна у висококлас-
ному виконанні юних і досвідчених му-
зикантів. Очевидно, що на такій же висо-
кій ноті промайнули усі 40 років творчого 
шляху Наталії Мифодіївни – на її адресу 

пролунало безліч слів подяки за відкрит-
тя дивовижного світу класичної музи-
ки, без якого її учні не уявляють свого 
життя. Додати своє соло у багатоголосну 
канву музичного свята поспішили її об-
даровані підопічні: нинішні вихованці 
і випускники минулих років – студенти 
Київського інституту музики ім. Р. Глієра, 
Львівської національної музичної акаде-
мії ім. М.Лисенка, Національної музичної 
академії ім. П. Чайковського, Дніпропе-
тровської консерваторії ім. М.Глінки. Юві-
лярка не просто приймала квіти і вітання 
– не в її характері спокійно увінчуватись 
лаврами. Вона теж зіграла разом з учня-
ми, хіба що тепер її скрипка задоволено 
звучала не в наставницькому ключі, а на 
партнерських засадах. Як відомо, для вчи-
теля найвище досягнення – довірити юно-
му обдаруванню грати першу скрипку.

І соло, і в дуеті…
Нерідко спогади визнаних ювілярів 

обертаються навколо власної персони, але 
для такого педагога, як Наталія Чернійчук, 
предметом гордощів є достойні учні. Саме 
про них вона може говорити без упину, бо 
знає про їх подальшу долю майже все:

– 40 років минуло, як я приїхала в 

Кривбас і розпочала свою педагогічну 
діяльність в училищі. За цей період ви-
пустила 64 випускники. Це музиканти 
творчих колективів України і зарубіжжя, 
прекрасні скрипалі, викладачі музичних 
шкіл і престижних вищих навчальних 
закладів. За ці роки я встигла зібрати ка-
мерний оркестр і вже багато років керую 

симфонічним студентським оркестром. 
Ведемо активну концертну роботу, на-
магаємось впливати на культурне життя 
криворіжців: виступаємо з різними про-
грамами в театрі, на підприємствах, в 
навчальних закладах, у своєму училищі. 
Наші концерти мають успіх, і це не тому, 
що я – керівник. Просто це музика висо-

кого ґатунку. До того ж, прак-
тика гри в оркестрі для дітей 
безцінна, їм згодом легко 
вступити у виші і знайти ро-
боту, бо вони навчені якісно і, 
головне, мобільно. Що дивно 
(усміхається): і сама граю всі 
ці 40 років. І соло, і в дуеті, у 
тріо і квартеті. За довгі роки 
ми зробили багато цікавих 
програм спільно з нашими 
хоровими колективами «Від-
родження» і «Аріадна». Сьо-
годні на концерт приїхали 
мої випускники 80-х, 90-х ро-
ків… Це надзвичайно приєм-
но. Я всіх їх пам’ятаю, люблю і 
бажаю добра!

Тетяна ДРЄЄВА. Фото 
Олександра ПОРТНЯГІНА

Одинадцята «Квітка надії»
Більше чотирьох тисяч учасників зібрав цьогорічний район-
ний фестиваль дитячої, юнацької та молодіжної народної 
творчості  «Квітка надії». Уже одинадцятий рік поспіль він 
відбувається в Центрально-Міському районі.

Розпочався фестиваль ще на-
прикінці січня. Протягом двох від-
біркових турів представники журі 
визначали кращих солістів та най-
талановитіші колективи. І нарешті 

– довгоочікуваний гала-концерт, 
який зібрав справді найяскраві-
ші номери. Привітала учасників і 
переможців фестивалю заступник 
міського голови Валентина Бєрлін.

– Сьогодні в нашому місті іс-
нує більше тридцяти закладів, 
де діти можуть розвивати свою 
творчість. Це і шкільні гуртки, і 
музичні школи,  школи мистецтв 
і палаци культури, – зазначила, 
зокрема, вона.

Фестиваль має на меті зібра-
ти якнайбільше солістів, дуетів, 
інструментальних, фольклорних 

та хореографічних колективів 
Кривого Рогу, а цьогоріч, за під-
рахунками організаторів, ви-
ступити на сцені «Квітки надії» 
приїхало більше учасників, ніж у 
попередні роки.

Ще до початку гала-концерту 
у фойє міського академічного 
театру драми та музичної коме-
дії імені Тараса Шевченка гості 
познайомилися з образотворчи-
ми доробками вихованців Цен-
тру позашкільної освіти «Змі-
на», Палацу дитячої та юнацької 
творчості Центрально-Міського 
району та різних гуртків. Але 
найбільшою інтригою залиша-
лася, звичайно, доля головного 
фестивального призу. Гран-прі 
«Квітки надії» отримали вихо-
ванці студії сучасної хореографії 
«Екстрим», що діє в Палаці куль-
тури металургів ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг».

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Фестиваль

Наталія Чернійчук нагороджена грамота-
ми Міністерства культури України, облас-
ного управління, відзначена нагородою 
«За заслуги перед містом» ІІІ ступеня. 
Вітальні телеграми на адресу талановитої 
скрипальки надіслали народні артисти 
України Остап і Лідія Шутки, заслужений 
артист України Тарас Івасик, колеги з 
музичних училищ Дніпропетровщини.

Арт
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Душа змолоду вимагала пригод
Коли Валентині Гетьман було чотири 

роки, ненька відіслала малюнки з-під її 
олівця до журналу «Барвінок». Дитячий 
часопис відвів цілий розворот на обра-
зотворчі забави юної криворожаночки. 
Нині, через понад як півстоліття, масти-
та художниця вважає ту подію першою, 
що яскраво закарбувалась у неї в пам’яті.

Опісля закінчення середньої школи тер-
зань щодо вибору професії не було, зі зна-
чним запасом прохідних балів вступила до 
Московського університету народних мис-
тецтв. Здано іспити за другий курс – і ша-
лене кохання, очікування первістка відкла-
ли навчання на невизначений термін. Од-
нак справжній талант підтвердження ди-
пломами й титулами не потребує.

У рідній стороні Валентина Іванівна 
опановувала нелегкий жанр «живописця 
від промисловості», що вимагає гармо-
нійного поєднання суто естетичних ас-
пектів із жорсткими вимогами завдань 
виробничого начальства. Трудилась ху-
дожником на аглофабриці «Криворіж-
сталі», керівником групи оформлювачів 
на рудоуправлінні ім. К. Лібкнехта. Здав-
на вважається: то не кривбасівець, якщо 
бодай раз не спускався в шахту. Мисли-
ла так і Валентина, тільки той пробний 
«раз» розтягнувся аж на вісім років нежі-
ночої праці підземним сигналістом. До-
велося їй змінити безліч професій, спро-
бувала себе «добувачем» дефіцитних ма-
теріалів у відділі постачання «Кривбас-
шахтобуду» і в прямому розумінні мала 
стосунок до добування алмазів у Якутії. 
Змолоду душа її постійно вимагала при-
год, та найнебезпечніша історія чатувала 
на неї у доволі зрілому віці.

Милозвучна та кумедна
 На початку 90-х трапилась трагедія, 

сину Валентини Іванівни на залізниці 
потяг відрізав ногу. Вона тоді працюва-
ла в гірничому технікумі. Колега позна-
йомила із заможним арабським комер-
сантом, багатій успішно торгував побу-
товою технікою і шукав гувернантку для 
своїх дітей, обіцяв щедру оплату. Кращо-
го шансу накопити грошей своїй крови-
ночці на якісний протез у вкрай скрут-
ний час не існувало. Валентина не над-
то високо оцінювала власний педагогіч-
ний хист, зголосилася взяти участь у від-
борі, не надто сподіваючись на удачу, бо 
претендувало на контракт багато фахо-
вих викладачів мови, а це було головною 
вимогою. Та ліванський вельможа, тільки 
її угледів, одразу попрощався з іншими 
кандидатками, наполегливо й галантно 
запросив у подорож до невідомої країни.

Причина неймовірної люб’яз ності 
кровного родича тамтешнього короля від-
крилась уже на Близькому Сході. У по-
коях шейха на чільному місці висів ве-
летенський портрет його матері, диво-
вижно рисами обличчя схожої до україн-

ки. Швидко викладання мови, ключового 
обов’язку няньки, переросло у всебічне пі-
клування про п’ятьох малолітніх нащад-
ків шейха. Не завжди чемні діти спочат-
ку доставляли великого клопоту, посту-
пово спілкування з ними виявилося при-
ємним та взаємопізнавальним заняттям. 
Щоправда, мовне питання довелося дещо 
переінакшити з огляду на нові обставини.

Шейхинята навідріз відмовилися по-
кращувати володіння російською мовою, 
одного дня почувши, як їхня наставниця 
розмовляє по телефону з Кривим Рогом 
українською. Власне, бажання хазяйської 
малечі – закон і для домашньої челяді, й 
для батьків. Дітлахи зробили радикальний 
поворот у бік солов’їної, бо вона видалась 
їм невимовно милозвучною і... дуже ку-
медною. Вони попервах животи надрива-
ли від реготу, змушуючи Валентину декла-
мувати вірші, співати народні пісні, а то й 
просто говорити будь-що. Чутка про лінг-
восміхосеанси миттю рознеслась околи-
цею, незабаром і дорослі сусіди шейха за-
частили під різними приводами до маєт-
ку, аби лиш почути екзотично прекрасний 

говір і дзвінкий спів. Найчастіше вимагали 
виконувати «Я лисичка, я сестричка, не си-
джу без діла». Поряд із тим, місцевий люд 
сприймав це не як зневажливе кепкування 
над чужими традиціями – за кілька місяців 
весь квартал бейрутського передмістя жва-
во пересипав розмови українськими сло-
вечками. Багато досягли й шейхові чада. 
Взагалі, у них до іноземних мов уродже-
ний талант, зазвичай у 6-8 років уже вільно 
володіють обов’язково англійською, фран-
цузькою і, буває, німецькою.

Особливості козацького норову
Призвичаїтись до мусульманських 

традицій виявилось непросто. Так, гос-
подарі мали обід в ошатно обставленій 
їдальні, слуги-чоловіки харчувались сут-
тєво гірше, але в окремій кімнатці, а жін-

ки вилизували опісля них їхні ж тарілки. 
Валентина з перших днів учинила скан-
дал, де це бачено – цивілізованим людям 
годуватися недоїдками! Без суперечок 
хазяїн їй виділив персональну невелич-
ку трапезну з крихітною кухонькою на 
додачу. Згодом домочадці почали прояв-
ляти інтерес до українських страв і якось 
попрохали наготувати наддніпрянських 
наїдків на всіх.

Поза сумнівами, борщ розійшовся на 
«ура!». Пельмені перетворились на фір-
мове частування для гостей. Відкриттям 
для ліванців стало варення, особливо ба-
нанове та з персиків, діти щодня замов-
ляли собі в школу на підобідок сандвічі з 
домашньою солодкою начинкою. З міс-
цевих же наїдків криворожанку вразив, 
умовно кажучи, плов із чудернацького 
плоду. Щось схоже на гігантський реп’ях 
збирали в пустелі, роняючи сльози, усією 
династією висмикували шпичаки, чомусь 
викидали рожеві м’які нутрощі із медо-
вим ароматом, «лисі» ж зелені півкулі ва-
рили із рисом у томатному соусі – і вони 
набували м’ясного смаку.

Розбіжності у вихованні дітей ледве не 
призвели до великого конфлікту. З ме-
дресе, початкової школи, поскаржились 
шейху на погану поведінку його потом-
ків. Примчавши додому, вони гарячко-
во заходились одягати по кілька штан-
ців та светрів – у субтропічну спеку. Уві-
рвався розлючений татусь – і такі манев-
ри виправдались: він по черзі взявся ре-
менем безжалісно шмагати шибеників, 
ті ж лише хихикали. Найменшенький не 
встиг натягнути «захисних обладунків», 
коли пасок засвистів над ним, Валенти-
на горою затулила дитину. Гнів батька не 
знав меж, очі налилися кров’ю – нечува-
но, щоб якась жінка завадила повелите-
лю! Нажахані хлопчаки мов курчата об-
ступили улюблену виховательку. Раптом 
шейх розсміявся і запросив усіх пити чай. 
Напевно, тісний контакт з європейськи-
ми нормами моралі змусив приборкати 
темперамент.

Лик кровопролиття
Валентина, звісно, не могла лишити-

ся байдужою до фантастичних краєви-
дів Лівану. Виводила дітей на пленери, 
у натхненному самозабутті передавала 
на полотні чи у графіці казкову гірську 
далечінь, феєричні сади, сувору гостро-
ту прибережних скель, елегію Середзем-
ного моря. На жаль, додому не привезла 
жодного твору, роздарювала геть усе, не 
встигали ще просохнути фарби.

Ідилія завершилася неждано. Вода на 
Близькому Сході цінніша від золота. Лі-
ван черпає живильну вологу із семи гір-
ських джерел, двома дозволяв користува-
тись Ізраїлю. Щось політики на високо-
му рівні не поділили, і єврейська держава 
опинилася на межі катастрофічної спра-
ги. Грянули бойові дії.

– Понад півтора десятиліття відтоді 
спливло, – неохоче повертається до мину-
лого Валентина Іванівна, – а я не можу ди-
витись голлівудські фільми, де стріляють. 
Наскільки на екрані фальшиво виглядає 
війна, настільки моторошно пригадую ре-
альний лик кровопролиття. Будинок вихо-
див вікнами на вузьку дорогу вздовж на-
бережної. Транспорт завжди рухався су-
цільним потоком, майже без дистанції. 
Розпочалося бомбардування. Загорілась 
одна автівка, і за хвилину полум’я поши-
рилось, гадаю, десь на сотню машин. По-
вітря наповнилось гвалтом про допомо-
гу і жахливим запахом горілого людсько-
го м’яса. Лунали ще й ще вибухи. Молода 
мати стояла посеред полум’я, тримала на 
руках обезголовлене тіло кількамісячного 
немовляти і не хотіла рятуватись. Наступ-
ні тижні перетворились на ніяк не мен-
ше пекло. Щоби послабити вибухові хви-
лі, двері та вікна постійно залишали про-
чиненими. Страшна обстановка так поді-
яла на дітей, що вони весь час хотіли їсти, 
мені доводилось постійно куховарити, на-
ражаючись на небезпеку схопити випад-
кову кулю чи осколок.

Шейх вважав за необхідне відправити 
криворожанку подалі від безглуздої бійні. 
Під акомпанемент канонади ракетного об-
стрілу попрощалась із зарюмсаними про-
теже. На шаленій швидкості автомобіль 
промчав розбомбленим шосе до аеропор-
ту в Бейруті. Російська стюардеса букваль-
но запихала біженців до салону, не запиту-
ючи квитки, – «своїх» видно здалеку. По-
волі лайнер набирав розбіг, бортпровідни-
ця, стримуючи істерику, оголосила в гуч-
номовець: «Моліться!» Підтверджуючи її 
слова, під черевом злітаючого літака про-
лунав вибух. І наступні чверть години кри-
лате судно колихало від близьких розривів. 
Крізь тихі нарікання на долю, плач, важке 
дихання пасажирів раптом почулося радіс-
не: «Під нами Сирія!!!» Обійматися кину-
лися всі. Бородаті будівельники з Харкова 
чоломкались із московськими банкірами, 
статна пані-одеситка закружляла в танці 
миршавого студента.

Валентина Гетьман і раніше пробувала 
себе в поезії. Ті ж 15 хвилин, тривалістю 
у вічність, незбагненним чином прире-
кли її навіть у побуті глаголити римами, 
полились цикли віршів про різні життєві 
колізії. Як художниця, вона й нині залю-
блена в буяння яскравих барв, на про-
тивагу моторошним споминам про по-
дих війни. Опанувала найрізноманітні-
ші техніки, здебільшого віддає перева-
гу вишивці: сестра мешкає в Італії, дола-
ючи нудьгу за Вітчизною, зрідка просить 
вислати оздоблені нитками твори з наці-
ональними мотивами – латиняни готові 
платити за такі шедеври божевільні суми, 
та духовна спадщина не продається. При-
лучає до творчості онуку.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Особистості

Яскраві барви – 
на противагу моторошному  
подиху війни
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Оголошення

На сторожі правопорядку

Візитки зближують  
«шерифів» із народом
Українська міліція налаштована докорінно покращити 
якість служби. Певні зрушення розпочались із тих, кому 
випало перебувати найближче до громадян, – дільнич-
них інспекторів. У Центрально-Міському районі закипіла 
широкопланова роз’яснювальна робота з населенням.

На житломасиві Чорногорка 
відбулися масові збори жите-
лів, громадянам роздавалися 
картки з координатами 
дільничних інспекто-
рів і годинами при-
йому. Заступник на-
чальника райвідділу з 
громадської безпеки 
підполковник Віталій 
Ченьшов зупинився на 
повсякденних завдан-
нях з відстоювання за-
конності. На території 
району переважає при-
ватний сектор, насе-
лення становить понад 
90 тисяч осіб, обслуго-
вує їх 24 штатних дільничних 
– це дещо замало, бо за нор-
мативами на інспектора пови-
нно припадати не більше трьох 
тисяч людей. Загалом, особовий 
склад райвідділу укомплекто-
вано повністю. Із помилковою 
практикою минулих періодів, 
коли прагнення досягти гарних 
показників часом брало гору 
над якістю роботи, покінчено, 
всі звернення громадян фіксу-
ються.

Старший дільничний ін-
спектор майор Віталій Мархе-
ва спілкувався з мешканцями 
Чорногорки мов з рідними. На 
цій «землі», висловлюючись 
професійним сленгом, добре 
вивчив кожну родину, знає їхні 
потреби й турботи.  Торік тут 
трапилося 37 злочинів, зупине-
но нелегальний промисел кіль-
кох точок приймання металів, 

складено трохи менше 
сотні адміністративних 
протоколів на дрібних 
хуліганів, сімейних де-
боширів, за торгівлю у 
невідведених для того 
місцях. Певна річ, не всі 
раді зустрічі з місцевим 
шерифом: звільнені з 
в’язниці, умовно засу-
джені, ті, хто перебуває 
на обліку за асоціальну 
поведінку, особливо – за 

згубне «приятелювання» із «зе-
леним змієм», змушені постійно 
зважати на його невсипуще око.

Доволі значна віддаленість 
адміністративних установ пе-
ретворила майора на заледве 
не універсального порадника, 
знавця тонкощів ведення до-
машнього господарства, благо-
устрою та побуту. Нещодавно 
вдалося розв’язати давню су-
перечку, кілька поколінь сусідів 
вели непримиренну битву за ла-
сий шматок у дворі колишнього 
робітничого барака, перетворе-

ного на окремі помешкання. Ві-
талій Мархева юридично довів 
правоту матері трьох дітей на 
ділянку для спільного ігрового 
майданчика – замість «глухо-
го» залізного тину загребущого 
типа. Більше того, навіть пере-
конав давніх спадкових ворогів 
помиритися й назавжди «зако-
пати томагавк» безглуздої вій
ни.

У ЦентральноМіському ра-
йоні діє сім дільничних пунк-
тів. До останнього за списком 
належать Миколаївське шосе, 
житломасив Всебратське, сели-
ще біля колишнього каменедро-
бильного заводу. Невеличкий 
колектив з трьох офіцерів очо-
лює капітан Сергій Алейніков:

– Обслуговуємо близько 
одинадцяти тисяч криворіж-
ців, – розповів старший інспек-
тор. – Дільниця дійсно велика, 
розтягнута. Криміногенна об-
становка не викликає занепо-
коєння. Протягом тижня на-
род кличе черговий наряд десь 
разів із двадцять, як правило, 
через дрібні правопорушення. 
Головним чином, виникають 
клопоти, пов’язані з насиль-
ством у сім’ї та порушенням 

громадського спокою. Днями 
розбороняв бійку між подруж-
жям. Вельми стали у приго-
ді забезпечені керівництвом 
райвідділу візитки. Одна жінка 
зателефонувала серед ночі з 
проханням утихомирити за-
хмелілого чоловіка. Доки при-
був, справа дійшла до рукопаш-
ного з’ясування стосунків, але 
далі невеликих синців сутичка 
не зайшла. Поставили задираку 
на облік, вестиму профілактич-
ну роботу.

Як свідчення його загально-
го аналізу ситуації, на прийом 
прийшло кілька відвідувачів з 
типовими проблемами. Молода 
мама написала скаргу на сусі-
дів, ті гучною музикою у вечір-
ній час не те, що тривожать її 
маля, а заважають відпочивати 
всьому під’їзду. Середнього віку 
чоловік подав заяву на невідо-
мих бешкетників, котрі облюбу-
вали собі місцем диких розваг 
ошатний дитячий майданчик. 
Та ще поважного вигляду дя-
дечко для свого сина дізнавався 
про умови вступу до академії 
внутрішніх справ.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото 
Олександра ПОРТНЯГІНА

На часі

Віталій Мархева

Віталій Ченьшов

Хроніка пригод
Обкурився до смерті

В Інгулецькому районі вогнеборці після ліквідації пожежі в 
приватному будинку на згарищі виявили труп господаря, 1957 
року народження. Трагедія трапилась через куріння нетвере-
зого чоловіка в ліжку.

«Мерси» не поділили дорогу
По вулиці Волгоградській біля зупинки громадського тран-

спорту «Мудрьона» зіткнулися два «Мерседеси» – «Спринтер», 
виконуючий рейс по 312 маршруту, та фургон під керуванням 
водія приватного підприємства. Четверо пасажирів маршрут-
ного таксі отримали травми середньої тяжкості.

«Рута» послизнулась
При виїзді з площі Визволення на проспект Миру водій 

автобуса «Рута» не встиг вчасно загальмувати на мокрому 
асфальті та збив пішохода.
Дівчатко готувалося до любощів

З магазину «Дарія» в Саксаганському районі 14-літня 
мадемуазель після примірки поцупила нижньої білизни 
на суму понад півтисячі гривень. Після затримання пояс-
нила, що таким чином готувалася піднести сюрприз коха-
ному на День святого Валентина.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ

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

№
 з/

п

Балансоутримувач

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

Найменування Місцезна-
ходження

За-
гальна 
площа, 

м2

Вартість  
майна за 

незалежною 
оцінкою, грн.

Максималь-
но можли-
вий строк 

оренди
Мета використання

1
КП «Міжнародний 
аеропорт Кривий 
Ріг»

Нежилі окремо розташо-
вані будівлі та перон

Міжна-
родний 
аеропорт 
Кривий Ріг

536,8
96,0

7500,0
1165598,0
Станом на 
21.01.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщення авіаційно-техніч-
ної бази

2 УБЖП
Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх житло-
вого будинку

Вул.Отто 
Брозов-
ського, 40

17,3
27106,0

Станом на 
10.01.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщення офісу,  за умови 
згоди всіх співвласників житлового 
будинку

3 УБЖП
Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх житло-
вого будинку

Вул. Крем-
лівська, 
41а

3,1
3336,0

Станом на 
20.12.2012

2 роки 11 
місяців

Під розміщення телекомунікацій-
ного устаткування 

4 УБЖП
Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх житло-
вого будинку

Мкрн. 
Індустрі-
альний, 71

13,5
18128,0

Станом на 
30.11.2010

1 рік
Під розміщення торгівлі продоволь-
чими товарами, за умови згоди всіх 
співвласників житлового будинку

5 УБЖП
Нежила окремо роз-
ташована будівля тор-
говельно-зупинкового 
комплексу

Зупинка 
«Піонер-
ський 
табір»

6,8
6798,0

Станом на 
08.01.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщення торгівлі продо-
вольчими товарами

6 КПТМ «Криворіжте-
пломережа»

Нежиле приміщення, вбу-
доване у 1 поверх окремо 
розташованої будівлі

Вул. Фе-
доренка, 
15а

23,2
19604,0

Станом на 
15.01.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщення громадської вби-
ральні

7
Відділ освіти викон-
кому Дзержинської 
районної у місті ради

Нежиле приміщення на 1 
поверсі окремо розташо-
ваної нежилої будівлі

Вул. Хаба-
ровська, 4 159,13

114101,0
Станом на 
11.01.2013

2 роки 11 
місяців

Під розміщення різними видами 
спорту – рукопашного бою, пого-
динно згідно з графіком

Заяви про оренду за-
значених об’єктів при-
ймаються відділом до-
звільно-погоджувальних 
процедур виконкому 
міської ради протягом 
10-ти робочих днів після 
опублікування оголошен-
ня 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 від-
повідно 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 комуналь-
ної власності міста».

Довідки можна отри-
мати  в  управлінні кому-
нальної власності міста 
виконкому міської ради 
(пл. Радянська, 1, кімн. 361, 
360,  тел. 74-49-29,  74-
43-97).

Сергій Алейніков

Криворізька територіальна громада 
разом з народом України глибоко сумує з 
приводу смерті нашого земляка, видатного 
політика й громадського діяча, екс-міністра 
іноземних справ України 

УДОВЕНКА  
Геннадія Йосиповича

Багато років Геннадій Йосипович працю-
вав на розвиток нашої держави, піднесення 
її позитивного іміджу в усьому світі. На поса-
ді міністра іноземних справ, Надзвичайного 
й Повноважного Посла, голови Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних Націй він 
зробив вагомий внесок у розвиток дипло-
матичної служби незалежної України.

Завдяки великому досвіду, високому 
професіоналізму, діловим якостям й умін-
ню працювати з людьми, Геннадій Йосипо-
вич здобув великий авторитет і всесвітнє 
визнання вищого дипломатичного керівни-
цтва, виховав плеяду дипломатів України й 
інших країн світу. Його справжній талант не 
лише дипломата, а й щирої добропорядної 
людини завжди приваблював громадян і 
викликав захоплення й повагу.

Геннадій Йосипович тричі обирався на-
родним депутатом України. Він викорис-
товував будь-яку можливість допомагати 
людям, рідному місту Кривому Рогу. Ген-
надій Йосипович завжди знаходив час для 
зустрічі з земляками, з якими з радістю ді-
лився глибокими знаннями й високою ду-
ховністю.

За відповідальне й віддане ставлення до 
обраної справи, сумлінність і патріотизм, 
піднесення авторитету держави в світі Ген-
надій Йосипович був нагороджений багать-
ма високими державними й світовими від-
знаками.

У цей скорботний час висловлюємо най-
щиріші співчуття рідним і близьким по-
кійного. Світла пам'ять про Геннадія Йо-
сиповича назавжди збережеться в серцях 
українців та всіх, хто мав щастя особисто 
знати його. Поділяємо гіркий біль утрати.

Криворізький міський голова,  
Президент Асоціації міст України 

Ю.ВІЛКУЛ

Міжнародна громадська організація 
«Земляцтво Придніпров’я» глибоко сумує з 
приводу утрати шанованого, всесвітньо ві-
домого нашого земляка, талановитого полі-
тичного й громадського діяча, екс-міністра 
іноземних справ України 

УДОВЕНКА  
Геннадія Йосиповича

Життя цієї людини – це справжній при-
клад високого патріотизму та щирої відда-
ності рідній землі, державі. Знаємо Геннадія 
Йосиповича як людину високопорядну, ці-
леспрямовану, відповідальну, наполегливу, 
надзвичайно щиру й чуйну до  людей. Це 
талановитий політик, який досяг найвищо-
го рівня дипломатичної діяльності й зміц-
нив авторитет держави на світовому рівні.

Геннадій Йосипович завжди направляв 
свою діяльність на вирішення найсклад-
ніших завдань і використовував будь-яку 
можливість для допомоги людям. Ми пиша-
ємося, що саме наша земля зростила такого 
мудрого й виваженого політика,  громадя-
нина, дипломата.

Світла й добра пам'ять збережеться про 
нього як про професійного політика й гро-
мадського діяча, людину чесну, добро-
зичливу й духовну. Його світла постать 
назавжди залишиться в серцях людей.

У цей скорботний час висловлюємо най-
щиріші співчуття рідним і близьким покій-
ного. Поділяємо гіркий біль утрати.

Народний депутат України,  
голова правління Міжнародної  

громадської організації  
«Земляцтво Придніпров’я»

  В.ЗАДОРОЖНИЙ

Співчуття
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 Програма телебачення  з 18 по 24 лютого  Новини культури    Реклама

Четверговий телегід

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

19.20 Телегазета
07.15 «Контакт»
07.45 «В гостях у Ладика и Маши»
08.00, 15.15, 19.50 «Рассуждалки»
08.10, 09.40, 20.20, 21.45 «На 

землi на рiднiй...»
09.00 «Косметичка»
09.45 Молодёжная программа 

«Студия»
10.15, 02.30 Хит-парад «На все 

100»
11.10, 21.50 «Епiзоди колиш-

нього»
11.15 «Сад. Огород. Цветник»
11.30 «Кiндерунiя»
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 

«Мiсто»
15.25 Х/ф «Жди меня» 1 кате-

гория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 Погода
18.15 М/ф
18.30, 01.30 Д/с «Этот загадочный 

мир»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
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 «Звичайний генiй»
23.45 «Вкусы культур»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
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 «Мiсто»
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 М/ф
08.00 «Пiдземка»
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 «Звичайний генiй»
11.00 «Мир животных»
11.25, 22.25 «Епiзоди колиш-

нього»
11.30, 23.45 «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 «На землi на рiднiй...»
15.15 «Кiндерунiя»
15.30 Х/ф «Парень из нашего 

города» 1 категория
16.55 «ARTiCOOL»
17.25 Молодёжная программа 

«Студия»
18.10 Погода
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 «Пароль «Афган»
22.10 «Медицинский журнал»
23.15 Д/ф «Лесь Курбас. Мiж 

двома пострiлами»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
03.00 «Золотая коллекция кино»

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

22.30 «Мiсто»
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 М/ф
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, 02.30 «Перчинка»
10.30 Д/ф «Лесь Курбас. Мiж 

двома пострiлами»
11.00 «Мир животных»
11.25, 18.55, 22.25 «Епiзоди 

колишнього»
11.30, 23.45 «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 «Беспокойное хозяй-

ство» 1 категория
16.45 «Магия природы»
17.15 «На углу улиц»
18.30 «Кiндерунiя»
18.50, 22.20 «На землi на рiднiй...»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский журнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 Молодёжная программа 

«Студия»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
23.10 Д/ф «Повернення в отчий 

дiм»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
01.30 Д/с «Этот загадочный мир»
03.00 «Золотая коллекция кино» 

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

22.30 «Мiсто»
07.00, 19.00, 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 М/ф
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Кiндерунiя»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 19.15, 21.05 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Д/ф «Повернення в отчий 

дiм»
11.15 «Мир животных»
11.40, 23.40 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
12.10, 20.20 «На землi на рiднiй...»
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 «Нашествие» 1 кате-

гория
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 «Мiський роман»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Володимир Щер-

бицький»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
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 «Мiсто»
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 М/ф
08.00, 10.20, 17.45 «Рассуждалки»
08.10, 11.55, 14.25, 21.50 «На землi 

на рiднiй...»
08.20 «Епiзоди колишнього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.15 «Близкие Путеше-

ствия»
10.00, 02.30 Молодёжная про-

грамма «Студия»
10.30 Д/ф «Володимир Щер-

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

калейдоскоп»
13.30 «Мiський роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
14.45 «Медицинский журнал»
15.15 Х/ф «Два бойца» 1 кате-

гория
16.30 «Магия природы»
17.00 «Кiндерунiя»
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 «Уїк-енд експрес»
23.30 Д/ф «Час водолiя»
00.00 «Антропологiя»
01.10 «Сад. Огород. Цветник»
03.00 «Золотая коллекция кино»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 23.00 

«Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Телегазета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45, 15.20 М/ф
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 «Актриса» 1 категория
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 17.00, 20.15 «На землi на 

рiднiй...»
13.30 «Сделано руками»
14.00 «Телеспортклуб»
14.30 «Книжная полка»
15.00 «Кiндерунiя»
16.30 «Зооквартал»
17.05, 20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
17.10 «Телегазета»
17.20 Святковий концерт до Дня 

визволення мiста
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.30, 01.30 «Мiсто. Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путешествия»
22.00 «Мiський роман»
22.30 Д/ф «Час водолiя»
23.05 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
02.00 Д/ф
02.40 Х/ф «Третий удар» 1 

категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.00 «Контакт»
07.00, 22.15 М/ф
07.15, 15.35, 20.15 «Рассуждалки»
07.25 «На землi на рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30 «Мiсто. 

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 «Небесный тихоход» 1 

категория
10.30 «Косметичка»
11.05 «Чоловiчий клуб»
11.20 «Кiндерунiя»
11.35 «Интеркласс»
11.50 «Пiдземка»
12.45 «Книжная полка»
13.15 «Беседы о вечном»
13.45 Святковий концерт до Дня 

визволення мiста
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путеше-

ствия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.20 Х/ф «Подвиг раз-

ведчика» 1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «Мiський роман»
19.45 Молодёжная программа 

«Студия»
21.10 «Ха ха шоу»
22.00 «Резонанс»
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.30 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
02.00 Хит-парад «На все 100»
03.00 Д/ф
05.00 «Музыкальный калей-

доскоп»

Понеділок, 18 лютого
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Вівторок, 19 лютого
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Середа, 20 лютого
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, 21 лютого
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, 22 лютого
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Поверь в себя
19:00  Кривбасс-Центр
19:20  Новости регионов
19:35 Новый курс
19:50 Разговор без нотаций

Субота, 23 лютого
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, 24 лютого
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Новости регионов
09:20 Календарь событий
09:35 Новая волна
19:00 День за днем
19:30 Мир профессий
19:45 Украина в кадре

Анонси

У «Тенета» гарної музики
Драйв та інструментально-

акустичну лірику обіцяють городя-
нам недільного вечора учасники 
криворізьких гуртів «Тенета» та 
«ПікUp». Їхній концерт запланова-
ний на 24 лютого в клубі «Бочка», 
що в Центрально-Міському районі.

Якщо «Тенета» давним-давно стали 
традиційними учасниками криворізької 
музтусівки, адже існують уже надцять 

років, то їхні колеги по сцені, «пікапівці», – досить молодий гурт. На криворізьких 
та в Інтернет-просторах цей тернівський колектив прославився тим, що поклав на 
музику славнозвісний шевченківський «Заповіт». У тандемі обидва гурти обіцяють ме-
ломанам створити гарний настрій. Квиток обійдеться криворіжцям у 20 гривень.

Картини з думкою
«Поспішай кохати» – такий простий ме-

седж прагне донести своєю лютневою ви-
ставкою Олена Бохан. Тридцять п’ять її робіт 
під назвою «Родина і любов» можна побачи-
ти в галереї «Ф.Арт».

На виставці представлена графіка, а також 
живопис маслом. Власне, це – частина вели-
кого проекту художниці «Родина – майбутнє 
України», тож своїми картинами вона воліє не 
тільки потішити око криворізьких поціновувачів мистецтва, але й змусити їх за-
мислитися над важливими моральними питаннями. Чи вдалося художниці досягти 
поставлених цілей, можете з’ясувати самі, завітавши до галереї. Вхід вільний.

Анна РОДІЧКІНА

Оголошення

До уваги мешканців м. Кривого Рогу
Редакція Криворізької міської комунальної газети «Червоний гірник», розташо-

вана по пр. Металургів, буд. 28 в Дзержинському районі м. Кривого Рогу, має наміри 
отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин при експлуатації теплогенера-
торної. В результаті обстеження джерела викиду з наступним розрахунком кількості 
забруднюючих речовин, встановлено, що від цього джерела в атмосферне повітря 
надходить 2 найменування найбільш поширених забруднюючих речовин: оксиди азоту 
(в перерахунку на діоксид азоту) в кількості 0,036 т/рік, оксид вуглецю – 0,041 т/рік, в за-
гальній кількості 0,077 т/рік. Загальна кількість забруднюючих речовин, які викидаються 
в атмосферне повітря, складає 0,077 т/рік.  Редакція Криворізької міської комунальної 
газети «Червоний гірник» зобов’язується дотримуватись природоохоронного законодав-
ства при експлуатації джерела викиду забруднюючих речовин.  

З питаннями та побажаннями щодо намірів редакції Криворізької міської ко-
мунальної газети «Червоний гірник» отримати дозвіл на викиди можна зверта-
тись до управління екології виконкому Криворізької міської ради за адресою: м. 
Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, тел. (0564)74-56-41, 92-13-63. 

До Дня закоханих 

Чекаємо вас на «Льодовій арені»
«Льодова арена» ДЮСШ №1 запрошує криворіжців та гостей міста на святкування Дня 

святого Валентина. Воно розпочнеться 15 лютого о 18.10. Чекаємо всіх охочих на цікаві кон-
курси за адресою: вул. Рязанова, 21-б (біля стадіону «Металург»), тел. 90-71-51, 067-1678454. 

І, звичайно, можна буде покататися на ковзанах.  Квиток для дорослих коштує 30 грн., для 
студентів та школярів молодшого віку – 20 грн., для дітей до 7 років – безкоштовно. 

Реклама
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 23.15 

Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Заголовки
07.20 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 11 с.
09.00 Итоги недели
09.25, 15.10, 20.55 Офици-

альная хроника
09.30 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
10.15, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Шеф-повар страны
12.35 Право на защиту
12.55 Темный силуэт
13.05, 18.55, 21.20 Деловой 

мир
13.20 Х/ф «Фронт без флан-

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

Новости (с сурдопере-
водом)

15.20 Euronews
15.25 Наука
15.30, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
16.05 Х/ф «Подвиг раз-

ведчика»
17.30 Т/с «Соло для писто-

лета с оркестром» 12с. 
(закл.)

18.45 Агро-News
19.15, 21.30 Кривое зеркало
21.00, 05.35 Итоги дня
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Кино в деталях
00.15 От первого лица
00.40 Между строк

КАНАЛ «1+1»
06.05, 06.35 М/ф «Красные 

Шапочки»
07.00, 19.30 ТСН: ТСН
08.00, 09.05, 04.30, 05.20 

Т/с «Женские мечты о 
дальних странах»

10.10, 17.10 Т/с «Вели-
чественные века. 
Роксолана»

12.05 Х/ф «Мужчина с 
гарантией»

13.55 «Не ври мне - 3»
15.00 «Семейные мелодра-

мы - 2»
16.10 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45, 23.15 «ТСН. Из-

бранное»
20.00, 21.05 Т/с «Вероника. 

Потерянное счастье»
22.10, 02.50 «Деньги»
23.40, 03.40 Т/с «Незабы-

ваемое»
00.40 Х/ф «Тезки»

ИНТЕР
05.25 Х/ф «Ася»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
09.10, 12.25 Т/с «Моя новая 

жизнь»
13.20 Д/с «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
14.15, 18.10 Т/с «Остров 

ненужных людей»
16.15 «Жди меня»
20.00 «Подробности»
20.30 «Спорт в Подроб-

ностях»
20.35 Т/с «Двадцать лет без 

любви»
22.30 Т/с «По горячим 

следам 2»

ICTV
05.50 Служба розыска 

детей
05.55, 07.05, 01.25, 02.40 

Погода
06.00, 04.20 Свитанок
07.00, 07.45 Деловые факты
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 00.30 Чрезвы-

чайные новости
10.05 Х/ф «Холостяк»
12.15, 13.00 Т/с «Кодекс 

чести»
12.45 Факты. День
14.15, 21.50 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
15.20, 20.05 Т/с «Бомбила»
17.00 Х/ф «Лара Крофт - рас-

хитительница гробниц»
18.45 Факты. Вечер
22.50, 02.45 Свобода слова

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Как сказал Джим»
05.20, 04.45 Зона ночi 

Культура
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.20 

Погода
09.00 Х/ф «Черная молния»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20, 14.35 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзья»
15.55, 21.55 Т/с «Светофор»
16.55 Т/с «Кадетство»
17.55, 20.50 Т/с «Воронины»
19.25, 01.15 Спортрепортер
19.50 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вам-

пира 2»

СТБ
04.55 «Чужие ошибки. 

Смерть Нефертити»
05.40, 15.55 «Все буде 

добре!»
07.10, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
08.50 Х/ф «Время любить»
12.20 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Метод Фрейда»
22.25 «Детектор лжи - 3»
23.30 «Битва экстрасенсов»
00.30 Т/с «Доктор Хаус»
01.20 Х/ф «Любовь земная»
02.55 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.50 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30 Мир за неделю
07.00, 05.00 Утренний 

espresso
09.00 Д/ф «Романовы. Закат 

Российской империи»
10.00 Алло, доктор!
11.15 Д/ф «Крутой маршрут 

Владимира Аксенова»
12.15 Эхо джунглей
14.00 Д/ф «Загадка лягушки-

иммигрантки»
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.15, 18.55, 21.30 Погода
15.30 Светские хроники
16.50 Алло, доктор! Прямой 

эфир
17.45 Реальные истории. 

День сурка
18.50, 21.25 Экономический 

пульс
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Олег Газманов, 
1 часть

20.00 Д/ф «И ты, Брут?! 
Всемирная история пре-
дательств»

21.35 Д/ф «Александр 
Филиппенко. Неуго-
монный»

22.40 Д/ф «Невероятные 
путешествия» HD

23.40, 04.10 Д/ф «Супер-
крот»

ТЕТ
06.00 Узнай как
06.05, 12.00 Т/с «Метод 

Лавровой»
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт»
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
14.35, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.35, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Т/с «Чемпионки»
17.15 Это любовь
17.40, 01.00 Т/с «Половинки»
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые»
22.00 Большая разница 

по-украински
23.00 Дурнев+
23.25 Анекдоты
00.00 Т/с «Реальная кровь»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.15 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева»
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

рит Украина»
22.00 Х/ф «Мумия - 2: Воз-

вращение»
00.20 Т/с «Гримм»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.35, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.30, 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»

07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

07.35, 03.40 «Утро со 
звездой»

08.15 «Хроника недели»
08.25, 09.50, 10.55, 11.55, 

12.55, 13.50, 14.05, 17.20, 
17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 
03.55 «Погода»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

10.15 «Большая политика»
11.15 «Время: итоги недели 

с Т. Даниленко»
12.15 «Машина времени»
15.15 «Мамина школа»
16.10 «Окно в Европу»
16.45 «Мотор»
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»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
06.30 Х/ф «Застава в горах»
08.10 «Агенты влияния»
09.00 «Православные 

святые»
10.50 Т/с «Паутина - 6»
14.55 Т/с «Слепой - 2»
18.30 «Случайный сви-

детель»
19.00, 23.45, 01.50, 04.00 

«Свiдок»
19.30 Т/с «Литейный»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Когда Земля 

остановилась»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
10.00 Х/ф «Караси»
12.00 Х/ф «Хатико: Самый 

верный друг»
13.40 «Пороблено в 

Українi»
14.50, 18.00 «Званый ужин»
15.45 «КВН»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Бойцовский клуб»
21.00 «Рассмеши комика»
21.50 Х/ф «Ро-Би-Гуд»
00.15 Х/ф «Я ненавижу день 

Святого Валентина»

11 КАНАЛ
05.15 Т/с «Как сказал Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.40 Подъем
07.10 «Экономика в 

деталях»
07.30, 08.30 Репортер
07.35, 08.35 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Х/ф «Черная молния»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20, 14.35 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзья»
15.55, 21.55 Т/с «Светофор»
16.55 Т/с «Кадетство»
17.55 Т/с «Воронины»
19.00, 21.30, 00.55, 03.20, 

04.50 Новости 11 канала
19.50 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
21.00 «Дело вкуса»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вам-

пира 2»

К2
05.15 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.30, 01.55 Знаете что?
13.20, 22.30 Семейный 

размер
14.00, 19.30 Врачи
14.50 Спросите у повара
15.40 Сваты у плиты
16.40, 23.20 Женская форма
17.40 Время красоты
18.20 С белого листа
20.20, 00.15 Такая красивая 

любовь
21.15 Иностранная кухня
01.05 Модный приговор
02.40 Цвет ночи

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф
07.20 М/с «Годзилла»
08.15, 20.10 «Убойное 

видео»
09.00 «Нереальные 

истории»
09.40 «Улётное видео по-

русски»

10.00 Т/с «Военная развед-
ка-3. Северный фронт»

18.15 Т/с «Наркотрафик»
20.35 «Месть природы»
21.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
23.45 Х/ф «Свора»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.40 Х/ф «Завтрак на траве»
09.55 Вокруг смеха
11.25 Х/ф «Люди и звери»
15.00 Т/с «Баязет»
16.45 Х/ф «Пока фронт в 

обороне»
18.20 Х/ф «На семи ветрах»
20.10 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
22.10 Х/ф «Клетка для 

пташек»
00.05 Х/ф «Однажды пре-

ступив закон»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
16.20 «Дешево и сердито»
17.05, 02.25 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.00 «Свобода и справед-

ливость»

РТР - ПЛАНЕТА
06.00 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.35 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.15 «Искатели»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25 Вести-спорт
12.35 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.25 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь»

14.10, 03.40 Т/с «Институт 
благородных девиц»

15.25, 00.05 Новости 
культуры

15.40 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей» «Пятна на 
Солнце»

16.10 «Academia». Евгений 
Штейнер «Манга 
Хокусая» - энциклопедия 
японской жизни в 
картинках»

16.55, 18.30 Т/с «Была 
любовь»

17.40 Местное время. 
Вести-Москва

19.15 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 Т/с «Жена 

офицера»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Безопасность.ру»
23.20 «Тем временем» с 

Александром Архан-
гельским

00.30 Т/с «Сонька. Продол-
жение легенды»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Сегодня. Дайджест
08.00 Дорогие депутаты
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30 Цивилизация. Пре-

дательство
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. Дуэль 

разведок. Россия - Вели-
кобритания

18.45 Семь чудес Украины
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. Тай-

на серверной комнаты
23.00 На ночь глядя с Пав-

лом Шереметом
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Т/с «Каменская».
08.35 Д/ф «Неуловимые 

мстители».
09.10, 17.45, 03.40 «Петров-

ка, 38».
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 «Постскриптум».
10.50 «В центре событий».
11.55 Ток-шоу. «Pro жизнь».
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва».
13.30 Т/с «Государственная 

граница».
14.50 Д/с «Эволюция жизни 

на Земле».
15.50 «Секты подземелья». 

Специальный репортаж.
16.25 «Право голоса».
18.00 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петровского».
20.20 «Без обмана. Сыр или 

не сыр?»
21.10 Д/ф «Олег Даль - 

между прошлым и 
будущим».

22.05 События. 25-й час
22.40 «Футбольный центр»
23.10 «Мозговой штурм. 

Глубоководные миры».
23.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «М/фы»
08.00 «Без дураков»
09.00 Т/с «Господа присяж-

ные». 4 с.
10.00 Т/с «Мент в законе-2». 

Фильм 2 «Выгодное 
предложение» 1 с.

10.50 о Москве «Мегополис»
11.00 «Грани недели» с Вла-

димиром Кара-Мурзой
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-10». Фильм 3 
«Перевёрнутая Дженни» 
1 с.

13.00 Х/ф «Агенты КГБ тоже 
влюбляются»

14.30 «Русский акцент» с 
Евгением Масловым 
«Фитнесмания на 
Гудзоне»

15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 18.08, 01.00, 04.00 
«Особое мнение»

16.00, 02.00 Т/с «Господа 
присяжные». 5 с.

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 1 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-2». Фильм 2 «Выгод-
ное предложение» 2 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 3 
«Перевёрнутая Дженни» 
2 с.

23.00 Х/ф «Арифметика 
любви»

РЕН ТВ
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30, 07.00 Т/с «Настоящие»
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24»
10.00, 17.00, 21.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.00 «Засуди меня»
13.00 «Семейные драмы»
14.00, 15.00 «Не ври мне!»
16.00 «Верное средство»
18.00 «Военная тайна»
20.00 «Живая тема»: «Мон-

стры на ножках»
21.30 «Новости 24» Итого-

вый выпуск
21.50 Х/ф «Почтальон»

TV 1000
06.00 Комедия «В поисках 

Галактики»
08.00 Комедия «Силы при-

роды»
10.00 Боевик «Пророк»
12.00 Комедия «Теле-

ведущий»
14.00 Криминальное кино 

«Телохранитель»
16.00 Комедия «Из 13 в 30»
18.00 Драма «Перед за-

катом»
19.40 Драма «Ванильное 

небо»
22.05 Драма «Прерванная 

жизнь»
00.25 Драма «Вики Кристи-

на Барселона»

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Домработ-

ница»
07.00 Драма «Старухи»
09.00 Драма «Любовь на 

асфальте»
11.00 Триллер «Кража»
13.00 Боевик «На краю стою»
14.40 Комедия «Два в 

одном»
17.00 Фантастика «Гадкие 

лебеди»
19.00 Мелодрама «Василь-

ки для Василисы»
21.00 Комедия «Закрытые 

пространства»
23.00 Триллер «Сон ?5»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Кроличья нора»
09.35, 17.35, 01.35 Триллер 

«Цветок зла»
11.25, 19.25, 03.25 Драма 

«Сладкая жизнь»
14.20, 22.20, 06.20 Триллер 

«Конкретный бизнес»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Комиссар»
08.00 Х/ф «Телохранитель»
10.00 Х/ф «Вот моя деревня...»
12.00 Х/ф «Космический 

рейс»
13.30 Х/ф «Гонки по вер-

тикали»
15.00 Х/ф «Последняя охота»
16.30 Х/ф «Ольга и Кон-

стантин»
18.00 Х/ф «Горячие денечки»
20.00 Х/ф «Цыганка Аза»
22.00 Х/ф «Ипподром»
00.00 Х/ф «Одно воскре-

сенье»

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Дети 

капитана Гранта»
02.25, 08.25, 14.25 М/с 

«Баба-Яга против!» 6+, 
«Бармалей»

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Волк 
Альберто» 12+, «Моло-
дильные яблоки»

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «То-
пинамбуры» 1 с. 6+, м/ф 
«Вожак» 12+, «Странная 
птица»

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 

из трущоб»

DISCOVERY CHANNEL
05.40 Как это устроено?. 

Серия 5
06.10 Как это сделано?. 

Сказания черного эля/
Шелк/В банке

06.35 Мужчина, женщина, 
природа. Одни в океане

07.30 Пенн и Теллер, правда 
и ложь. Супергрузовики 
против застежек из 
ткани

08.25 Разрушители легенд. 
Спецвыпуск «Джеймс 
Бонд» - Часть 2

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Электросеть 
Рио де Жанейро

10.15, 21.55 Top Gear. 
Серия 5

11.10, 03.05 Махинаторы. 
Jaguar Mark 2

12.05 Пятая передача. 
Серия 6

12.30, 02.10 Мужчина, жен-
щина, природа. Пожар в 
Луизиане

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска - спецвыпуск 2 
сезона. Вне сезона

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Свинцовый 
дирижабль

15.15 Разрушители легенд. 
Серия 3

16.10 Парни с пушками. Red 
Jacket бросает вызов 
Разрушителям легенд

17.05 Как это устроено?. 
Серия 6

17.35, 01.45 Как это сде-
лано?. Огнетушители/
Круизные суда

18.00 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 6

19.00 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Серия 1

20.00 Кладоискатели 
Америки. Серия 9

20.30 Кладоискатели 
Америки. Серия 10

21.00 Настоящие аферисты. 
Серия 5

21.30 Настоящие аферисты. 
Серия 6

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 35

23.15 Ярость!. Бунт

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Плохой пёс. Со-

баки-клептоманы и 
фокусники

08.15 Введение в собако-
ведение. Ротвейлер, 
бостонский терьер, 
бассет-хаунд, шарпей, 
сенбернар

09.10 Планета малышей
10.05, 14.40 В дебрях Афри-

ки. Кратер Нгоронгоро
11.00 Полиция Феникса. От-

дел по защите животных. 
В защиту жертвы

11.55 Укротитель по 
вызову. Хищник на 
свиноферме

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы

12.50, 05.45 Ветеринар на 
марше. 1 с.

13.15, 06.10 Ветеринар на 
марше. 2 с.

13.45 Территория живот-
ных. Вторая жизнь Грома

15.35 Pай для шимпанзе. 
Джинга. Лиха беда 
начало

16.30 Введение в собако-
ведение. Терьер Джека 
Рассела, золотистый 
ретривер, корги, венгер-
ская борзая, овчарка

17.25 Охотник за крокоди-
лами. Лица в лесу

18.20 Симпатичные котята 
и щенки. Куколки-котята

19.15 Ветеринар Бондай Бич
19.40 Школа ветеринаров. 

Сафари
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Убийца в пещере
20.35, 05.20 Pай для 

шимпанзе. 8 малышей 
Юджина

21.05, 02.25 В дебрях Афри-
ки. Замбези

22.00, 03.15 Укротитель 
скунсов. Пострадавший 
в Оклахоме

22.25, 03.40 Укротитель 
скунсов. Малыши

22.55, 04.05 Адская кошка. 
Любимый котенок

23.50 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка

00.45 Добыча - человек. 
Медведи-убийцы

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 09.55, 11.45, 19.05 

Союзм/ф
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
10.40, 12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.05 «Буду Артистом!»
20.50 «Мама в большом 

городе»
21.30 «Время для себя»
22.10 «Мир путешест-

вий»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Войны насекомых
06.00 Опасные встречи. 

Акула из бездны
07.00, 11.00, 15.00 Подполь-

ный покер Нью-Йорка
08.00, 12.00, 16.00 Взгляд 

изнутри. Король кар-
манников

09.00 Чудеса инженерии. 
Авианосец

10.00 Злоключения за 
границей. Юный нарко-
курьер

13.00 Кенгуриный хаос
14.00 Опасные встречи. 

Убийственная скорость
17.00, 01.00 В ожидании 

конца света. Заприте 
дверь, зарядите ружьё

18.00, 02.00 Злоключения 
заграницей. Опасные 
связи

19.00 Премьера Амери-
канская колония. Зна-
комство с гуттеритами. 
Путешествие в Канаду

20.00, 23.00 Злоключения за 
границей. Самая страш-
ная тюрьма в Бразилии

21.00, 00.00 Дикий тунец. 
Жадность, эгоизм и 
зависть

22.00, 03.00 Американская 
колония. Знакомство с 
гуттеритами. Путеше-
ствие в Канаду

VIASAT HISTORY
07.00 В поисках Голубого 

бриллианта
08.00, 15.30, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 05.00 Тайная 

война
10.00, 16.30 Великие геогра-

фические открыти
11.10 Равенство для всех - 

Гаитянская революци
12.15 Закон Гарроу
13.20 Как искусство сотво-

рило мир
14.20, 18.40 Эдвардианская 

ферма
17.40, 00.00, 04.00 Затонув-

ший корабль Черной 
бороды

19.50 Кто ты такой?
21.00 Ферма в годы войны
22.00 Тайна исчезновения 

самолета-шпиона

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Т/с «Возвращение 

Синдбада» 1 с.
20.00 Т/с «Объявлен в 

розыск» 2 с.
21.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни» ф.3. «Сокровища 
мадам Борейко» 3 с.

22.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 4 с.

23.00 Т/с «Контора» 4 с. «По-
хитители душ»

00.00 Т/с «Пером и шпагой» 4 с.

VIASAT EXPLORER
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Монтажники 
- высотники

07.00, 14.00 Семейство 
тягачей

08.00, 16.00 Туземный 
экстрим

10.00, 10.30 Наперекор 
стихии

11.00 Береговая охрана 
Аляски

12.00 Братья Джонс в лесах 
Амазонки

13.00, 13.30 Ловцы мон-
стров

15.00 Судьбе назло
18.00, 00.00 Рыбак-путеше-

ственник
19.00, 01.00 Охотник-со-

биратель
20.00, 02.00 Один на один с 

дикой природой
22.00 Непобедимый воин
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.10 Х/ф «Кружовник»
02.00, 22.00 Х/ф «На мосту»
03.45, 23.40 Х/ф «Ночной 

продавец»
05.20 Х/ф « Вход в лаби-

ринт». 4 с.
06.30 Х/ф «А поутру они 

проснулись»
08.05 Х/ф «Семь кабинок»
09.45 Х/ф «Путь»
11.40 Х/ф « Вход в лаби-

ринт». 5 с.
12.50 Х/ф «Ехали два 

шофера»
14.15 Х/ф «Пирамида»
16.10 Х/ф «Этим вечером 

ангелы плакали»
17.35 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 1 с.
18.50 Х/ф «Кавказская 

рулетка»
20.20 Х/ф «Кипяток»

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Было ВРЕМЯ»
05.00 Х/ф «Удача»
05.20 «КВН»
06.45 «50/50»
08.00 Фильм-спектакль 

«Пришел мужчина к 
женщине»

10.00 «Поле чудес»
11.00, 02.00 «Колба вре-

мени»
12.00 «Голубой огонек»
13.00 «Ступень к Парнасу»
14.20 «Театральные 

встречи»
16.00 «... До 16 и старше»
16.55 «Блиц»
17.30 Х/ф «Квартира»
19.00, 01.00 «ВРЕМЯ»

20.00 «Рожденные в СССР»
21.00 Встреча в концертной 

студии «Останкино»
22.00 «Утренняя почта»
22.35 «Пока все дома»
23.10 Телеспектакль «Не-

знакомец»

СПОРТ -1
06.00, 00.00 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. ПСВ - Утрехт

07.55, 01.55 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. Азовмаш 
- УНИКС

09.45, 04.15 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Cантьяго 
Футзал - Каха Сеговия

11.35 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 
2012.»

12.10 Баскетбол. Евро-
кубок. Банвит - Буди-
вельник

14.05, 03.40 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

14.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Локерен - 
Брюгге

16.40 Экстра-футзал
17.10 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пэлас - Миддлсбро

19.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана - БК 
Донецк

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Днепр-Азот

СПОРТ-2
06.00, 18.05 Футзал. Чемпи-

онат Испании. Cантьяго 
Футзал - Каха Сеговия

07.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Виллем II

09.50, 20.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пелес - Миддлсбро

11.40, 03.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

12.15, 04.05 Футбол. Чем-
пионат Бельгии. Сезон 
2012-2013. Локерен 
- Брюгге

14.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана - БК 
Донецк

16.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. ПСВ 
- Утрехт

22.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

23.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - 
УНИКС

EUROSPORT
09.30, 14.45, 20.45, 00.45 

Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф (Германия). 
HS 213. Командный старт.

10.30, 15.45, 19.15 Биатлон. 
Чемпионат мира. Нове 
Место (Чехия). Масс-
старт. Женщины.

11.15, 16.30, 20.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. Нове 
Место (Чехия). Масс-
старт. Мужчины.

12.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос (Швейца-
рия). 15 км. Классиче-
ский стиль. Мужчины.

12.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос (Швейца-
рия). 10 км. Свободный 
стиль. Женщины.

13.30, 17.15 Снукер. Откры-
тый Чемпионат Уэльса. 
Финал.

18.30, 01.30 Футбол. Еврого-
лы. Журнал.

21.45 Вот это да!!!
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE.
22.45 Про рестлинг. Винтаж-

ная коллекция. США.
23.45 Конноспортивный 

журнал.
23.55 Бизнес-класс. 

Журнал.
00.00 Боевые искусства. 

Тотальный нокаут.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 

22.45, 00.55, 02.55 Фут-
бол NEWS

06.10 Наполи - Сампдория. 
Чемпионат Италии

08.10 Валенсия - Мальорка. 
Чемпионат Испании

10.20, 17.45, 04.45 Журнал. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.50 Вольфсбург - 
Бавария. Чемпионат 
Германии

12.45 Гранада - Барселона. 
Чемпионат Испании

14.45 Д/ф «Быть «Ливерпуль-
цем». 5 с.

15.50 Челси - Брентфорд. 
Кубок Англии

18.10 Реал - Райо Вальекано. 
Чемпионат Испании

20.10 Чемпионат Испании. 
Обзор тура. Премьера

21.10 Чемпионат Италии. 
Обзор тура. Премьера

21.55 LIVE. МЮ - Рединг. 
Кубок Англии

23.55 Обзор 5-го раунда. 
Кубок Англии. Премьера

00.25 Futbol Mundial

Понеділок, 18 лютого
Cхід 7.04 Захід 17.21
Тривалість дня 10.17

Схід10.35
Захід 1.42

БлизнюкиІменинники: Феодулія, Агафій, Феодосій
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Телебачення

УТ-1 
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 15.30, 

23.15 Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Заголовки
07.20 Стройплощадка
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 12 с.
09.00, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.15, 15.10, 20.55 Офици-

альная хроника
09.20 Аудиенция. Страны 

от А до Я
09.45 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
10.15, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 4с
12.30 Шаг к звездам
13.10 Желаем счастья
13.30, 18.35, 21.20 Деловой 

мир
13.35 Х/ф «Фронт без 

флангов»2с
15.00, 18.20, 01.20, 02.00 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.20 Наука
15.25, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.35, 19.30 Кривое зеркало
16.00 Х/ф «Вечный зов» 1,2с
18.50 221. Экстренный вы-

зов. Неделя
21.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Х/ф «Мужская работа». 

7 с.
00.15 От первого лица

 КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 06.35 М/ф «Красные 

Шапочки»
07.00, 19.30 ТСН: ТСН
07.55, 03.40 Т/с «Весна в 

декабре»
08.55, 04.25 Т/с «Женские 

мечты о дальних 
странах» 

10.00, 17.10 Т/с «Вели-
чественные века. 
Роксолана» 

11.55, 12.55, 20.00, 21.05 Т/с 
«Вероника. Потерянное 
счастье»

14.00, 02.05 «Не ври мне - 3»
15.00, 02.55 «Семейные 

мелодрамы»
16.10, 00.40 «Простошоу с 

Юрием Горбуновым»
16.45, 23.15 «ТСН. Из-

бранное»
22.10, 01.15 «Украинские 

сенсации»
23.40, 05.15 Т/с «Незабыва-

емое» 

 ИНТЕР
06.00 М/ф
06.20 Т/с «Говорит полиция!»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
09.10, 20.35 Т/с «Двадцать 

лет без любви»
11.05, 12.15 Д/с «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

14.05 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
16.00, 18.10 Т/с «Остров 

ненужных людей»
20.00, 04.10 «Подробности»
20.30, 04.40 «Спорт в Под-

робностях»
22.30 Т/с «По горячим 

следам 2»
00.30 Х/ф «Над законом» 

 ICTV
05.15, 06.55, 01.30, 04.10 

Погода
05.20 Факты
05.50, 04.15 Свитанок
06.50, 07.45 Деловые факты
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Стоп- 
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 00.45 Чрезвы-

чайные новости
10.00, 16.50 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
11.55 Т/с «Кодекс чести»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.10 Т/с «Охота на вер-

вольфа»
14.05, 21.50 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
15.10, 20.05 Т/с «Бомбила»
18.45 Факты. Вечер
22.55 Х/ф «Выше неба» 

 НОВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «Как сказал Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.20 

Погода
09.00, 19.50 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20, 14.35 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзья»
15.55, 21.55 Т/с «Светофор»
17.55, 20.50 Т/с «Воронины»
19.25, 01.15 Спортрепортер
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вам-

пира 2» 

 СТБ
05.35 «Чужие ошибки. Мате-

ринская любовь»
06.20, 15.55 «Все буде 

добре!»
08.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.45 «Звездная жизнь. 

Куда исчезают звезды»
10.45 Х/ф «Там, где живет 

любовь» 
12.25 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Метод Фрейда» 
22.25 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
00.15 Т/с «Доктор Хаус» 

 ТОНИС
06.00, 16.00, 03.50 Этот 

удивительный мир 
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 
espresso

09.00 Д/ф «И ты, Брут?! 
Всемирная история пре-
дательств» 

10.00 Алло, доктор!
11.15 Д/ф «Александр 

Филиппенко. Неуго-
монный»

12.15 Реальные истории. 
День сурка 

14.00, 22.40 Д/ф «Невероят-
ные путешествия» HD 

15.15, 18.55, 21.30 Погода
15.30 Кумиры
15.45 Цивилизация 

Incognita
16.50 Алло, доктор! Прямой 

эфир
17.45 Социальный статус: 

ваша пенсия
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Олег Газманов, 
2 часть

20.00 Д/ф «Проклятие дома 
Романовых» 

21.35 Д/ф «НЛО. Вторжение 
на Землю»

23.40, 04.10 Д/ф «Львы 
против крокодилов. 
Выживание» 

00.45 Амурные мелодии 

 ТЕТ
06.00 Узнай как
06.05, 12.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.35, 20.30 Даешь молодежь!
15.35, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Т/с «Чемпионки» 
17.15 Это любовь 
17.40, 01.00 Т/с «Половинки» 
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые» 
22.00 Большая разница 

по-украински
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Анекдоты
00.00 Т/с «Реальная кровь» 

 ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.15 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

рит Украина»
22.00 Т/с «Супруги» 
23.50 Т/с «Гримм» 
00.40 Х/ф «Мумия - 2: Воз-

вращение» 

 5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»

06.45, 07.25, 08.15, 18.50, 
23.40, 00.25, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 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, 23.00, 
00.00, 01.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-новости»
07.30, 03.40 «Утро со звездой»
07.55, 08.50 «Трансмиссия-

новости»
08.20 «Новости Киевщины»
08.40, 09.50, 12.50, 14.50, 

16.50, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 03.55 «Погода»

09.15, 13.35, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.15, 05.10 
«Время. Итоги дня»

13.10 «Налоговый днев-
ник»

16.10 «Трансмиссия»
17.25 «Особенный взгляд»
18.15 «Энергонадзор»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15, 02.40 «Агроконтроль»
23.30 «CRIME NEWS»

 НТН
05.30 Х/ф «Единственная 

дорога» 
07.05 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно» 
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Т/с «Срочно в номер 

- 3»
11.50 Т/с «Возвращение 

Турецкого»
14.40, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.00 «Свiдок»
17.00 Т/с «Навигатор»
21.50 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник» 

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00.15 Х/ф «Два миллиона лет 

спустя» 

 К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.15 «Женская лига»
10.10 Х/ф «Ро-Би-Гуд»
12.40 «Добрый вечер, 

животные»
13.40, 17.10 «Дом на зависть 

всем»
14.35, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.25, 18.00 «Званый ужин»
16.15 «Орел и Решка»
20.00 «Бойцовский клуб»
21.00 «Рассмеши комика»
21.50 «2 полоски»
23.10 «Вечер. Паша. Звёзды»
00.00 Х/ф «Невезучие» 

 11 КАНАЛ
05.20 Т/с «Как сказал Джим»
06.00, 06.45 Очевидец. 

Самое смешное
06.40 Подъем
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.55, 03.15, 04.35 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Два берега»
08.10 «Инновации»
09.00, 19.50 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20, 14.35 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.50 «Мой малыш»
15.20 Т/с «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Светофор»
17.55 Т/с «Воронины»
19.30 «36,6»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.40 «Перевоплощение»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вам-

пира 2»

 К2 
05.15 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.55 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.30, 01.55 Знаете что?
13.20, 22.30 Семейный 

размер
14.00, 19.30 Врачи
14.50 Спросите у повара
15.40 Сваты у плиты
16.40, 23.20 Женская форма
17.40 Время красоты
18.20 С белого листа
20.20, 00.15 Такая красивая 

любовь
21.15 Иностранная кухня

 «2+2»
06.00 СоюзМ/ф 
07.20 М/с «Годзилла» 
08.15, 20.10 «Убойное 

видео»
09.00 «Нереальные истории»
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.45 «Месть природы»
11.25, 03.30 «Дорожные 

войны»
12.00, 18.15 Т/с «Наркотра-

фик» 
14.00 Т/с «Солдаты-12» 
16.00 Т/с «Команда Че» 
20.35 «ДжеДАИ»
21.25 Лига Чемпионов УЕФА. 

«Арсенал» - «Бавария». 
Прямая трансляция

23.40 Про Лигу Чемпионов + 
обзор игрового дня

00.30 Лига Чемпионов УЕФА. 
«Порту» - «Малага»

 ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
09.20 Х/ф «Если верить 

Лопотухину...»
11.25 Вокруг смеха
12.55 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
15.10, 20.10 Т/с «Девять жиз-

ней Нестора Махно»
17.10 Х/ф «Балтийское небо»
22.10 Х/ф «Однажды пре-

ступив закон»
23.50 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
16.20 «Дешево и сердито»
17.05, 02.25 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.20 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости

 РТР - ПЛАНЕТА
06.00 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.35 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.15, 00.30 Т/с «Сонька. 

Продолжение легенды»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25 Вести-спорт
12.35 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.25 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь»

14.10, 03.40 Т/с «Институт 
благородных девиц»

15.25, 00.05 Новости 
культуры

15.40 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей» «Сопро-
тивление «0»

16.10 «Academia». Евгений 
Штейнер «Манга 
Хокусая» - энциклопедия 
японской жизни в 
картинках»

16.55, 18.30 Т/с «Была 
любовь»

17.40 Местное время. 
Вести-Москва

19.15, 03.00 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 Т/с «Жена 

офицера»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Специальный 

корреспондент»
23.25 «Магия кино»
01.20 Т/с «Противостояние»
02.45 Вести.ru

 TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.30, 17.30 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания

11.30 Ювелир ТВ
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.30 Особый формат. Тай-

на серверной комнаты
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
23.00 На ночь глядя с Пав-

лом Шереметом
00.00 Клуб эротики

 ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.40, 09.50 Х/ф «Лучшее 

лето нашей жизни». 
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
11.20, 17.45 «Петровка, 38». 
11.40 Ток-шоу. «Pro жизнь». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва». 
13.30 Т/с «Государственная 

граница». 
14.50 Д/с «Эволюция жизни 

на Земле». 
15.50 «Доказательства 

вины. Горько». 
16.25 «Право голоса». 
18.00 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петровского». 
20.20 Д/ф «Шаг навстречу 

смерти. Шаг навстречу 
жизни». 

22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд Ярда». 
00.30 «Врачи». 

 RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Т/с «Господа присяж-

ные». 5 с.
10.00 Т/с «Мент в законе-2». 

Фильм 2 «Выгодное 
предложение» 2 с.

11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Русские амери-
канцы. Игорь Сикорский 
(часть 2)»

12.00, 17.00 Т/с «Тайны 
следствия-10». Фильм 3 
«Перевёрнутая Дженни» 
2 с.

13.00 Х/ф «Арифметика 
любви»

15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 18.08, 01.00, 04.00 
«Особое мнение»

16.00, 02.00 Т/с «Господа 
присяжные». 6 с.

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 2 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-2». Фильм 2 «Выгод-
ное предложение» 3 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 4 
«Чёрная метка» 1 с.

23.00 Х/ф «Размах крыльев»

 РЕН ТВ
05.30, 07.00 Т/с «Настоящие» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
10.00, 17.00, 21.00 «Экстрен-

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

дений» 
20.00 «Пища богов» 
21.30 «Новости 24» Итого-

вый выпуск 
21.50 Х/ф «Граф Монте-

Кристо» 
00.30 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». Повтор 

 TV 1000
02.00, 00.25 Драма «Готика» 
04.00 Комедия «Силы при-

роды» 
06.00 Боевик «Пророк» 
08.00 Комедия «Теле-

ведущий» 
09.40 Комедия «Из 13 в 30» 
11.40 Комедия «Любовь и 

прочие обстоятельства» 
13.30 Драма «Девять» 
15.35 Драма «Ванильное 

небо» 
18.00 Драма «Прерванная 

жизнь» 
20.20 Драма «Вики Кристи-

на Барселона» 
22.05 Приключения «Но-

вый мир» 

 TV1000 KINO
05.00 Триллер «Кража» 
07.00 Фантастика «Гадкие 

лебеди» 
09.00 Триллер «Сон ?5» 
11.00 Драма «Тюремный 

романс» 
13.00 Мелодрама «Василь-

ки для Василисы» 
14.40 Драма «Тесные врата» 
16.15 Триллер «Женщина 

в белом» 
19.00 Комедия «Банкрот» 
21.00 Фильм ужасов 

«Жесть» 
23.00 Триллер «Обратная 

сторона» 
01.00 Драма «Одно звено» 
03.00 Драма «Тихая семей-

ная жизнь» 

 TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 

09.00, 17.00, 01.00 , Драма 
«Заговор против 
короны» 

10.50, 18.50, 02.50 Драма 
«Сделка с Адель» 

12.30, 20.30, 04.30 Комедия 
«Старая добрая оргия» 

14.10, 22.10, 06.10 Боевик 
«Крупный калибр, или 
Тони Ардзента» 

 НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Горячие денечки» 
08.00 Х/ф «Цыганка Аза» 
10.00 Х/ф «Ипподром» 
12.00 Х/ф «Одно воскре-

сенье» 
13.30, 01.30 Х/ф «Человек в 

проходном дворе» 
15.00, 16.30 Х/ф «Матрос 

Железняк» 
18.00 Х/ф «Море студеное» 
20.00 Х/ф «Публикация» 
22.00 Х/ф «Дублер начинает 

действовать» 
00.00 Х/ф «Жалоба» 

 ДЕТСКИЙ МИР
02.15, 08.15, 14.15 М/с «Баба-

Яга против!» 6+, м/ф 
«Про мышонка, который 
хотел стать сильным» 0+, 
«Очень старая сказка» 
0+, «Почему у елочки 

колючие иголочки» 
03.00, 09.00, 15.00 М/с 

«Волк Альберто» 12+, 
«Василиса Микулишна» 
6+, «Метаморфоза» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «То-
пинамбуры» 2 с. 6+, м/ф 
«Последний бой» 12+, 
«Новый Аладдин» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб» 

06.00, 12.00, 18.00 «Азбу-
ка-малышка» 6+, м/ф 
«Ба-буш-ка» 6+, «Чудо-
мороз» 6+, «Находка» 

 DISCOVERY CHANNEL
05.40 Как это устроено?. 

Серия 6 
06.10 Как это сделано?. 

Огнетушители/Круизные 
суда 

06.35 Мужчина, женщина, 
природа. Пожар в 
Луизиане 

07.30 Искривление време-
ни. «Металлика» 

08.25 Разрушители легенд. 
Свинцовый дирижабль 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Южноафрикан-
ские золотые копи 

10.15, 21.55 Top Gear. 
Серия 6 

11.10, 03.05 Махинаторы. 
Эпизод 10 

12.05 Пятая передача. 
Серия 7 

12.30, 02.10 Мужчина, 
женщина, природа. Ман-
гровые заросли острова 
Андрос 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Поворот судьбы 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Самолет на 
конвейере 

15.15 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Серия 1 

16.10 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 6 

17.05 Как это устроено?. 
Раковины/Кожа/Сталь-
ные гитары 

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Самолетные колеса/
Шесть стрелков/Крайнее 
возбуждение 

18.00 Быстрые и громкие. 
Проблемы с Galaxie 

19.00 Машины высшего 
класса. Серия 4 

20.00 Курс экстремального 
вождения. Серия 5 

20.30 Курс экстремального 
вождения. Серия 6 

21.00 Настоящие аферисты. 
Серия 7 

21.30 Настоящие аферисты. 
Серия 8 

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 36 

23.15 Ярость!. Безумие на 
дорогах 

 ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Симпатичные котята 

и щенки. Куколки-котята
08.15 Введение в собако-

ведение. Терьер Джека 
Рассела, золотистый 
ретривер, корги, венгер-
ская борзая, овчарка

09.10 Охотник за крокоди-
лами. Лица в лесу

10.05, 14.40 В дебрях Афри-
ки. Замбези

11.00 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Ошейник-удавка

11.55 Укротитель по вызо-
ву. Убийца в пещере

12.20, 22.00, 03.15, 06.35 SOS 
дикой природы

12.50, 13.15, 05.45, 06.10 
Шамвари. Жизнь на воле

13.45 Территория жи-
вотных. Что таится за 
жетоном

15.30 Pай для шимпанзе. 8 
малышей Юджина

16.30 Введение в собакове-
дение. Боксер, бишон-
фриз, ньюфаундленд, 
бигль, такса

17.25, 17.50 Аэропорт для 
животных

18.20 Адская кошка. Люби-
мый котенок

19.15 Ветеринар Бондай Бич
19.40 Школа ветеринаров. 

Сафари
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Фиаско в цирке
20.35, 05.20 Pай для 

шимпанзе. Миссия не-
возможна. Кого выберет 
Юджин?

21.05, 02.25 Суровая Ар-
ктика. Тундра. Ледяная 
пустыня

22.55, 04.05 Охотник за 
ядом. Движущаяся 
мишень

23.50 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка

00.45 Медуза-убийца

 MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 19.05 Союзм/ф
08.30, 19.15 «Все про все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.35 «Мама в большом 

городе»
11.10 «Время для себя»
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»

13.15, 17.00 Ювелирочка
20.05 «Буду Артистом!»
20.50 Джунгли шоу-бизнеса
21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
21.30 «Сейшн»

 NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Чудеса инженерии. 

Авианосец 
05.00 Взгляд изнутри. 

Рыбные войны 
06.00 Опасные встречи. 

Скользкие монстры 
07.00, 11.00, 15.00 Амери-

канская колония. Зна-
комство с гуттеритами. 
Путешествие в Канаду 

08.00, 12.00, 16.00 Зло-
ключения за границей. 
Самая страшная тюрьма 
в Бразилии 

09.00 Чудеса инженерии. 
Мост 

10.00 В глубинах Ледовитого 
океана 

13.00 Драконы-убийцы 
14.00 Опасные встречи. В 

мире медведей 
17.00, 01.00 В ожидании 

конца света. Готовь сани 
летом 

18.00, 02.00 Злоключения 
заграницей. Контрабан-
дист-иллюзионист 

19.00 Премьера Делай 
ставки и взрывай. Богат-
ство из пепла 

19.30 Премьера Покину-
тые. Опечатано с 1957-го 

20.00, 23.00 Машины. Разо-
брать и продать. Воины 
на выходные 

21.00, 00.00 Дикий тунец. 
Человек против бури 

22.00, 03.00 Делай ставки 
и взрывай. Богатство 
из пепла 

22.30, 03.30 Покинутые. 
Опечатано с 1957-го 

 VIASAT HISTORY
07.00, 13.20 Как искусство 

сотворило мир 
08.00, 15.30, 19.55, 01.00 

Команда времени
09.00, 23.00, 05.00 Тайная 

война 
10.00, 16.30 Великие геогра-

фические открыти 
11.10 Затонувший корабль 

Черной бороды 
12.10 Кто ты такой? 
14.20, 18.40 Эдвардианская 

ферма 
17.40, 00.00 Первый Иисус 
21.00 Охотники за мифами 
22.00 Орудия смерти 

 ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Т/с «Возвращение 

Синдбада» 2 с. 
20.00 Т/с «Объявлен в 

розыск» 3 с. 
21.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни» ф.3. «Сокровища 
мадам Борейко» 4 с.

22.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 5 с. 

23.00 Т/с «Контора» 5 с. 
«Внучка» 

00.00 Т/с «Пером и шпагой» 
5 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 03.30, 09.00, 09.30 

Автомобили-самоделки 
04.00, 04.30, 13.00, 13.30 

Ловцы монстров 
05.00, 15.00 Судьбе назло 
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Монтажники 
- высотники 

07.00, 14.00 Семейство 
тягачей 

08.00, 16.00 Туземный 
экстрим 

10.00 Рыбак-путешествен-
ник 

11.00 Охотник-собиратель 
12.00 Один на один с дикой 

природой 
18.00, 00.00 Береговая 

охрана Аляски 
19.00, 19.30, 01.00, 01.30 

Наперекор стихии 
20.00, 02.00 Машины с того 

света 
22.00 Непобедимый воин 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера 

 РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.05 Х/ф «Этот негодяй 

Сидоров» 
02.10, 22.00 Х/ф «А поутру 

они проснулись» 
03.40, 23.30 Х/ф «Семь 

кабинок» 
05.15 Х/ф « Вход в лаби-

ринт». 5 с. 
06.25 Х/ф «Путь» 
08.20 Х/ф «Ехали два 

шофера» 
09.40 Х/ф «Пирамида» 
11.35 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 1 с. 
12.45 Х/ф «Этим вечером 

ангелы плакали» 
14.10 Х/ф «Кавказская 

рулетка» 
15.45 Х/ф «Кипяток» 
17.30 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 2 с. 
18.50 Х/ф «Лиса Алиса» 
20.20 Х/ф «О любви в любую 

погоду» 

 НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Поле чудес» 
05.00, 14.00, 20.00 «Рожден-

ные в СССР» 
06.00 «Голубой огонек» 
07.00 «Ступень к Парнасу» 
08.20 «Театральные 

встречи» 

10.00 «... До 16 и старше» 
10.55 «Блиц» 
11.30, 17.30 Х/ф «Квартира» 
13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 
15.00 Встреча в концертной 

студии «Останкино» 
16.00 «Солдатские ме-

муары» 
17.00 «Оркестр Поля 

Мориа» 
21.00 «Зимний вечер... в 

Лужниках!» 
22.00 «Было ВРЕМЯ» 
23.00 Х/ф «Удача» 
23.20 «КВН» 
00.45 «50/50» 

 СПОРТ 1
06.00, 23.30 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - Виллем II

07.55, 17.05 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

09.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пэлас - Миддлсбро

10.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Днепр-Азот

12.50, 01.25 Экстра-футзал
13.20 Теннис. АТР. 

Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
Мари - Типсаревич

15.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. ПСВ 
- Утрехт

18.10 Футзал. Чемпионат 
Испании. Cантьяго Фут-
зал - Каха Сеговия

20.00 Гольф. PGA. Northern 
Trust Open. Обзор 
турнира

21.00 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

21.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Киев

 СПОРТ 2
06.00, 22.50 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пелес - Миддлсбро

07.55, 04.00 Баскетбол. 
Суперлига Украины. БК 
Черкасские Мавпы - БК 
Днепр-Азот

09.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. ПСВ 
- Утрехт

11.50, 00.40 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

12.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - 
УНИКС

14.40 Экстра-футзал
15.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Сезон 2012-
2013. Локерен - Брюгге

17.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана - БК 
Донецк

19.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Виллем II

20.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Cантьяго Фут-
зал - Каха Сеговия

 EUROSPORT
09.30, 15.00 Футбол. Еврого-

лы. Журнал. 
10.15, 15.45, 23.00 Снукер. 

Открытый Чемпионат 
Уэльса. Финал. 

11.30, 18.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Оберстдорф 
(Германия). HS 213. 
Командный старт. 

12.45, 18.00, 01.45 Биатлон. 
Чемпионат мира. Нове 
Место (Чехия). Масс-
старт. Мужчины. 

13.30, 17.15, 01.00 Биатлон. 
Чемпионат мира. Нове 
Место (Чехия). Масс-
старт. Женщины. 

14.15, 20.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
Давос (Швейцария). 10 
км. Свободный стиль. 
Женщины. 

14.45, 20.45 Ски-пасс. Горно-
лыжный журнал. 

21.00 Бокс. Титульный бой по 
версии IBF в тяжелом весе. 

 ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 

Футбол NEWS
06.10 Чемпионат Англии. 

Обзор тура
07.05, 04.15 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
08.10, 16.00 Вольфсбург 

- Бавария. Чемпионат 
Германии

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20, 01.05 МЮ - Рединг. 
Кубок Англии

12.15 Обзор 5-го раунда. 
Кубок Англии

12.45 Валенсия - Мальорка. 
Чемпионат Испании

14.40, 18.00, 03.15 Чемпио-
нат Испании. Обзор тура

19.00 Д/ф «Быть «Ливерпуль-
цем». 5 с.

20.00 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА

20.30 Реал - Райо Вальекано. 
Чемпионат Испании

22.50 Гранада - Барселона. 
Чемпионат Испании

05.00 Futbol Mundial
05.30 Программа передач

Вівторок, 19 лютого
Cхід 7.02 Захід 17.23
Тривалість дня 10.21

Схід 11.19
Захід 2.36

БлизнюкиІменинники: Христина, Юліан, Марфа, марія, Максим
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 23.15 

Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой на дом
07.15 Заголовки
07.20 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 13 с.
09.00, 15.05, 20.55 Офици-

альная хроника
09.05 Околица
09.30, 03.30 Правительство 

на связи с гражданами
10.15, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 5с
12.30, 18.40, 21.20 Деловой 

мир
12.35 Книга.ua
12.55 Контрольная работа
13.15 Украинская песня
13.50 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 1с
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 Но-

вости (с сурдопереводом)
15.10 Euronews
15.15 Наука
15.20, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.25, 18.55, 21.25 Кривое 

зеркало
15.50 Х/ф «Вечный зов» 3,4с
20.50 Мегалот
21.00, 05.35 Итоги дня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Х/ф «Мужская работа». 

8 с.
00.15 От первого лица

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 06.35 М/ф «Красные 

Шапочки»
07.00, 19.30 ТСН
07.55, 03.40 Т/с «Весна в 

декабре»
08.55, 04.25 Т/с «Женские 

мечты о дальних 
странах»

10.00, 17.10 Т/с «Величествен-
ные века. Роксолана»

12.00, 12.55, 20.00, 21.05 Т/с 
«Вероника. Потерянное 
счастье»

14.00, 02.05 «Не ври мне - 3»
15.00, 02.55 «Семейные 

мелодрамы»
16.10, 00.40 «Простошоу с 

Юрием Горбуновым»
16.45, 23.15 «ТСН. Из-

бранное»
22.10, 01.15 «Табу с Мыколою 

Вереснем»
23.40, 05.15 Т/с «Незабыва-

емое»

ИНТЕР
05.40 Т/с «Говорит полиция!»
07.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
08.00, 08.30, 09.00 «Но-

вости»
09.10, 20.35 Т/с «Двадцать 

лет без любви»
11.05, 12.15 Д/с «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

14.05 «Судебные дела»
15.00, 18.10 Т/с «Остров 

ненужных людей»
20.00, 04.45 «Подробности»
20.30, 05.15 «Спорт в Под-

робностях»
22.30 Т/с «По горячим 

следам 2»
00.30 «Парк автомобильно-

го периода»

ICTV
05.15 Служба розыска детей
05.20, 07.00, 02.25, 04.20 

Погода
05.25 Факты
05.55, 04.25 Свитанок
06.55, 07.45 Деловые факты
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 01.40 Чрезвы-

чайные новости
10.00, 16.50 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
11.55 Т/с «Кодекс чести»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.05 Т/с «Охота на вер-

вольфа»
14.05, 21.50 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
15.10, 20.05 Т/с «Бомбила»
18.45 Факты. Вечер
22.50 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Как сказал Джим»
05.15, 04.40 Зона ночi 

Культура
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.20 

Погода
09.00, 19.50 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20, 14.35 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзья»
15.55, 21.55 Т/с «Светофор»
17.55, 20.50 Т/с «Воронины»
19.25, 01.15 Спортрепортер
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вам-

пира 2»

СТБ
05.10 «Чужие ошибки. Диа-

гноз: любовь»
05.55, 15.55 «Все буде 

добре!»
07.35, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.10 «Звездная жизнь. 

Бьет значит любит?»
10.10 «Дорогая, мы убива-

ем детей»
12.00 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Метод Фрейда»
22.25 «Хата на тата»
00.25 Т/с «Доктор Хаус»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.45 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 05.00 Утренний 
espresso

09.00 Д/ф «Проклятие дома 
Романовых»

10.00 Алло, доктор!
11.15 Д/ф «НЛО. Вторжение 

на Землю»
12.15 Социальный статус: 

ваша пенсия
14.00, 22.40 Д/ф «Невероят-

ные путешествия» HD
15.15, 18.55, 21.30 Погода
15.30 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
16.50 Алло, доктор! Прямой 

эфир
17.45 Реальные истории. 

Ранние браки
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Илья Резник, 
1 часть

20.00 Д/ф «Хрущев против 
Маленкова»

21.35 Д/ф «Купить бес-
смертие»

23.40, 04.10 Д/ф «О чем поют 
киты?»

00.45 Амурные мелодии

ТЕТ
06.00 Узнай как
06.05, 12.00 Т/с «Метод 

Лавровой»
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт»
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты»
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
14.35, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.35, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Т/с «Чемпионки»
17.15 Это любовь
17.40, 01.00 Т/с «Половинки»
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые»
22.00 Большая разница 

по-украински
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Анекдоты
00.00 Т/с «Реальная кровь»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине»
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.15 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева»
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.30, 22.00 Т/с «Супруги»
15.35, 03.00 Чистосердеч-

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

рит Украина»
23.50 Т/с «Гримм»
00.40 Т/с «В поле зрения. 

Четвертый сезон»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.20, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.45, 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»

07.10, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-новости»
07.30, 03.40 «Утро со 

звездой»
07.55, 08.40 «Трансмиссия-

новости»
08.25 «Трансмиссия-тест»
08.50, 09.50, 13.50, 14.50, 

16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 03.55 «Погода»

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»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
06.10 Х/ф «Первая конная»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Т/с «Срочно в номер 

- 3»
11.50 Т/с «Возвращение 

Турецкого»
14.40, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.00 «Свiдок»
17.00 Т/с «Навигатор»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник»

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Хищник Юрского 

периода»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.50 «Три сестры»
10.50 Х/ф «Невезучие»
12.40 «Добрый вечер, 

животные»
13.40, 17.10 «Дом на зависть 

всем»
14.35, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.25, 18.00 «Званый ужин»
16.15 «Орел и Решка»
20.00 «Бойцовский клуб»
21.00 «Рассмеши комика»
21.50 «2 полоски»
23.10 «Вечер. Паша. Звёзды»
00.00 Х/ф «Между ангелом 

и бесом»

11 КАНАЛ
05.05 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.40 Подъем
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

01.00, 03.20, 04.45 Ново-
сти 11 канала

09.00, 19.50 Т/с «Не плачь по 
мне, Аргентина!»

10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.35 Т/с «Школа гениев»
14.55 Т/с «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Светофор»
17.55 Т/с «Воронины»
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вам-

пира 2»

К2
05.15 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.30, 01.55 Знаете что?
13.20, 22.30 Семейный 

размер
14.00, 19.30 Врачи
14.50 Спросите у повара
15.40 Сваты у плиты
16.40, 23.20 Женская форма
17.40 Время красоты
18.20 С белого листа
20.20, 00.15 Такая красивая 

любовь
21.15 Иностранная кухня

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф
07.20 М/с «Годзилла»
08.15, 20.10 «Убойное 

видео»
09.00 «Нереальные 

истории»
09.40, 21.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.45 «ДжеДАИ»
11.25, 02.50 «Дорожные 

войны»
12.00, 18.15 Т/с «Наркотра-

фик»
14.00 Т/с «Солдаты-12»

16.00 Т/с «Команда Че»
20.35 «ОбломUA»
21.25 Х/ф «В тылу врага»
23.30 Х/ф «В тылу врага-3: 

Колумбия»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.35 Х/ф «Расмус-бродяга»
10.55 Вокруг смеха
12.25 Х/ф «Эффект Ромаш-

кина»
13.35 Х/ф «Судьба человека 

ч/б»
15.15, 20.10 Т/с «Девять жиз-

ней Нестора Махно»
17.15 Х/ф «Крепость на 

колесах»
18.40 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»»
22.10 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда»
23.50 Х/ф «Когда Гарри 

встретил Салли»
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать»
02.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
04.15 Х/ф «Елки-палки»
05.40 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
16.20 «Дешево и сердито»
17.05, 02.25 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости

РТР - ПЛАНЕТА
06.00 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.35 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.15 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25 Вести-спорт
12.35 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.25 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь».

14.10, 03.40 Т/с «Институт 
благородных девиц»

15.25, 00.05 Новости 
культуры

15.40 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей» «Аспири-
новый скандал»

16.10 «Academia». Сергей 
Иванов «Юродство с 
точки зрения истории 
культуры»

16.55, 18.30 Т/с «Была 
любовь»

17.40 Местное время. 
Вести-Москва

19.15, 03.00 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 Т/с «Жена 

офицера»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 Свидетели «Маршал 

Язов. По своим не 
стреляю»

00.30 Х/ф «Что скрывает 
любовь»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30, 17.30 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия - 
Великобритания

11.30 Ювелир ТВ
14.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
23.00 На ночь глядя с Пав-

лом Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Аты баты, шли 

солдаты...»
08.20 Д/ф «Евгений Гера-

симов. Привычка быть 
героем».

09.10, 17.45 «Петровка, 38».
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 Х/ф «Смертельный 

танец».
11.45 Ток-шоу. «Pro жизнь».
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва».
13.30 Т/с «Государственная 

граница».
14.50 Д/с «Эволюция жизни 

на Земле».
15.50 «Линия защиты».
16.25 «Право голоса».
18.00 Т/с «Петровка, 38. 

Команда Петровского».
20.20 «Русский вопрос».
21.15 «Хроники московско-

го быта. Градус таланта».
22.05 События. 25-й час

22.40 Х/ф «Пришельцы».
00.40 «Врачи».

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Т/с «Господа присяж-

ные». 6 с.
10.00 Т/с «Мент в законе-2». 

Фильм 2 «Выгодное 
предложение» 3 с.

11.00 «Израиль за неделю»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-10». Фильм 4 
«Чёрная метка» 1 с.

13.00 Х/ф «Размах крыльев»
15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
16.00, 02.00 Т/с «Господа 

присяжные». 7 с.
19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 

Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 3 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-2». Фильм 2 «Выгод-
ное предложение» 4 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 4 
«Чёрная метка» 2 с.

23.00 Х/ф «Секретный 
эшелон»

РЕН ТВ
03.00 «По закону»
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30, 07.00 Т/с «Личное 

дело капитана Рюмина»
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24»
10.00, 17.00, 21.00 «Экстрен-

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

«Ванга. Продолжение»
21.30 «Новости 24» Итого-

вый выпуск
21.50, 00.30 Х/ф «Моя супер-

бывшая»
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

TV 1000
04.00 Комедия «Любовь и 

прочие обстоятельства»
05.50 Драма «Девять»
08.00 Комедия «Высший 

балл»
10.00 М/ф «Лови волну!»
11.40 Криминальное кино 

«Пылающая равнина»
13.35 Драма «Авансцена»
15.40 Драма «Паутина лжи»
18.00 Приключения «Но-

вый мир»
20.25 Комедия «Знакомство 

с родителями»
22.20 Драма «Хороший 

немец»
00.15 Драма «Самый 

лучший»

TV1000 KINO
04.55 Драма «Тюремный 

романс»
06.40 Триллер «Женщина 

в белом»
09.25 Драма «Одно звено»
11.00 Комедия «Горько!»
13.00 Комедия «Банкрот»
15.00 Драма «Тихая семей-

ная жизнь»
17.00 Мелодрама «Про 

любоff »
19.00 Комедия «Ржевский 

против Наполеона»
21.00 Драма «Коктебель»
23.00 Триллер «Камень»
00.40 Драма «Матч»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»»

09.00, 17.00, 01.00 , Драма 
«Заговор против 
короны»

10.50, 18.50, 02.50 Боевик 
«Часы отчаяния»

12.25, 20.25, 04.25 Мелодра-
ма «Доверься мужчине»

14.10, 22.10, 06.10 Драма 
«Паства»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Море студеное»
08.00 Х/ф «Публикация»
10.00 Х/ф «Дублер начинает 

действовать»
12.00 Х/ф «Жалоба»
13.30, 01.30 Х/ф «Человек в 

проходном дворе»
15.00 Х/ф «Убегающий 

август»
16.30 Х/ф «Внимание: 

ведьмы!»
18.00 Х/ф «Сельский врач»
20.00 Х/ф «Порох»
22.00 Х/ф «Странник»

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Капля в море»
02.05, 08.05, 14.05 М/с «Ба-

ба-Яга против!» 6+, м/ф 
«Трудолюбивая старуш-
ка» 6+, «Теплый хлеб» 6+, 
«Колосок» 0+, «Самый 
главный воробей»

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Волк Альберто» 12+, 
«Мальчик-с-пальчик» 6+, 
«Волчок»

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Сто 
первый» 1 с. 12+, «Огонь»

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб»

06.00, 12.00, 18.00 «Азбу-
ка-малышка» 6+, м/ф 
«Ночные капитаны» 6+, 
«Кот Базилио и Мышо-
нок Пик» 6+, «Иванко и 
Вороний царь»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Поворот судьбы
04.50 Гигантские стройки. 

Южноафриканские 
золотые копи

05.40 Как это устроено?. 
Раковины/Кожа/Сталь-
ные гитары

06.10 Как это сделано?. 
Самолетные колеса/
Шесть стрелков/Крайнее 
возбуждение

06.35 Мужчина, женщина, 
природа. Мангровые за-
росли острова Андрос

07.30 Искривление време-
ни. Брызги, автоматы и 
мотоциклы

08.25 Разрушители легенд. 
Самолет на конвейере

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Мельбурнский 
стадион

10.15, 21.55 Top Gear. 
Серия 1

11.10, 03.05 Махинаторы. 
Серия 11

12.05 Пятая передача. 
Серия 8

12.30, 02.10 Мужчина, 
женщина, природа. 
Наводнение в джунглях 
Амазонки

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Девственная 
территори

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. По заявкам теле-
зрителей. Выпуск 2

15.15 Курс экстремального 
вождения. Серия 5

15.45 Курс экстремального 
вождения. Серия 6

16.10 Быстрые и громкие. 
Проблемы с Galaxie

17.05 Как это устроено?. 
Сабли/Понтоны/Наполь-
ные часы

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Мягкий, как губка/
Знание

18.00 Змееловы. Серия 6
19.00 Особое меню от 

Беара Гриллса
20.00 Речные монстры. 

Нерассказанные байки. 
Смертельные встречи

21.00 Настоящие аферисты. 
Серия 9

21.30 Настоящие аферисты. 
Серия 10

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 37

23.15 Ярость!. Ярость 
стихии

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Адская кошка. Люби-

мый котенок
08.15 Введение в собакове-

дение. Боксер, бишон-
фриз, ньюфаундленд, 
бигль, такса

09.10, 09.35 Аэропорт для 
животных

10.05, 14.40 Суровая Ар-
ктика. Тундра. Ледяная 
пустыня

11.00 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Чудовищная чесотка

11.55 Укротитель по вы-
зову. Фиаско в цирке

12.20, 12.50, 05.45, 06.35 SOS 
дикой природы. Сери

13.45 Территория 
животных. Целители и 
надежда, часть

15.30 Pай для шимпанзе. 
Миссия невозможна. 
Кого выберет Юджин?

16.30 Введение в собакове-
дение. Уэсти, ирландский 
сеттер, доберман, миниа-
тюрный пинчер, гончая

17.25 Необычные живот-
ные Ника Бейкера. Та, 
что в болоте живет

18.20 Все о собаках. 
Папильон

18.45 Все о собаках. Сен-
бернар

19.15 Ветеринар Бондай Бич
19.40 Школа ветеринаров. 

Сафари. Сери
20.10, 04.55 Укротитель 

по вызову. Чудовища - 
спецвыпуск

20.35, 05.20 Pай для 
шимпанзе. Восхождение 
Кози

21.05, 02.25 Суровая Аркти-
ка. Исландия. Земля льда 
и огня

22.00, 03.15 Планета мутан-
тов. Серрадо (Бразилия)

22.55, 04.05 Дэниел и наши 
кошки

23.50 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 19.05 Союзм/ф
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.35, 20.05 «Буду Арти-

стом!»
11.10 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.50 «Женские откро-

вения»
21.30 «Кухня на шпильках»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Чудеса инженерии. 

Мост
05.00 Миссия по спасению 

тигров
06.00 Панорама 360? 

Объект всемирного на-
следия. Каппадоки

07.00, 11.00, 15.00 Делай 
ставки и взрывай. Богат-
ство из пепла

07.30, 11.30, 15.30 Покину-
тые. Опечатано с 1957-го

08.00, 12.00, 16.00 Машины. 
Разобрать и продать. 
Воины на выходные

09.00 Чудеса инженерии. 
Аэропорт

10.00 Злоключения 
заграницей. Мама-нар-
кокурьер

13.00 В поисках синего кита
14.00 Опасные встречи. 

Дикий Запад
17.00, 01.00 В ожидании 

конца света. Бережёного 
бог бережёт

18.00, 02.00 Злоключения 
заграницей. Сын 
Саддама

19.00, 22.00, 03.00 В 
ожидании конца света. 
Великобритани

20.00 Премьера Запреты. 
Странные пристрасти

21.00, 00.00 Дикий тунец. 
Бунт в море

23.00 Запреты. Странные 
пристрасти

VIASAT HISTORY
07.00, 13.20 Как искусство 

сотворило мир
08.00, 15.30, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 05.00 Тайная 

война
10.00, 16.30 Великие геогра-

фические открыти
11.10 Тайна исчезновения 

самолета-шпиона
12.15 Монголия. В тени 

Чингисхана
14.20, 18.40 Эдвардианская 

ферма
17.40, 00.00 Охотники за 

мифами
19.50 Мао - китайская сказка
21.00 Барак Обама. Большие 

надежды
22.00 Проект «Мандела»

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Т/с «Возвращение 

Синдбада» 3 с.
20.00 Т/с «Объявлен в 

розыск» 4 с.
21.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2» ф.1. «Выбор» 1 с.
22.00 Т/с «Передел. Кровь с 

молоком» 6 с.
23.00 Т/с «Контора» 6 с. 

«Адвокаты призрака»

VIASAT EXPLORER
05.00, 15.00 Судьбе назло
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Монтажники 
- высотники

07.00 Семейство тягачей
08.00, 16.00 Туземный 

экстрим
10.00 Береговая охрана 

Аляски
11.00, 11.30 Наперекор 

стихии
12.00 Машины с того света
14.00 Мегаперевозчики
18.00, 00.00 Боевая под-

готовка
19.00, 01.00 Супер запуск
20.00, 22.00 Непобедимый 

воин
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
05.15 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 1 с.
06.25 Х/ф «Пирамида»
08.20 Х/ф «Этим вечером 

ангелы плакали»
09.40 Х/ф «Кавказская 

рулетка»
11.15 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 2 с.
12.30 Х/ф «Кипяток»
14.20 Х/ф «Лиса Алиса»
15.50 Х/ф «О любви в любую 

погоду»
17.35 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 3 с.
18.50 Х/ф «Коля-перекати 

поле»

НОСТАЛЬГИЯ
05.30, 11.30, 17.30 Х/ф 

«Квартира»
07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ»
08.00, 14.00, 20.00, 23.00 

«Рожденные в СССР»
09.00 Встреча в концертной 

студии «Останкино»
10.00, 16.00 «Солдатские 

мемуары»
11.00 «Оркестр Поля 

Мориа»
15.00, 21.00 «Зимний вечер... 

в Лужниках!»
17.00 «Мелодии, прожив-

шие века»
18.40 Д/ф «Краски льда»
22.00 «Поле чудес»

СПОРТ 1
06.05, 19.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 

Пэлас - Миддлсбро
08.00 Гольф. PGA. Northern 

Trust Open. Обзор 
турнира

09.05, 18.30, 01.25 Англия. 
Обзор Футбольной лиги

09.40, 04.05 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - Виллем II

11.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Киев

13.30 Теннис. АТР. 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
Феррер — Бердых

15.05 Экстра-футзал
15.30 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Астана - БК 
Донецк

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. ПСВ 
- Утрехт

23.35 Футзал. Чемпионат 
Испании. Cантьяго Фут-
зал - Каха Сеговия

02.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Локерен - Брюгге

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

07.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана - БК 
Донецк

09.00, 21.25 Футбол. Чем-
пионат Бельгии. Сезон 
2012-2013. Локерен 
- Брюгге

10.55, 03.10 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

11.30 Футзал. Чемпионат 
Испании. Cантьяго Фут-
зал - Каха Сеговия

13.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкасские 
Мавпы - БК Днепр-Азот

15.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Виллем II

17.10 Экстра-футзал
17.40 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Азовмаш - 
УНИКС

19.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Киев

23.20 Баскетбол. Евро-
кубок. Банвит - Буди-
вельнык

EUROSPORT
09.30, 14.45 Биатлон. Чемпи-

онат мира. Нове Место 
(Чехия). Масс-старт. 
Женщины.

10.15, 15.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Нове Место 
(Чехия). Масс-старт. 
Мужчины.

11.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос (Швейца-
рия). 10 км. Свободный 
стиль. Женщины.

11.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Валь ди Фи-
емме (Италия). Спринт. 
Женщины. Квалификация.

12.45, 16.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Оберстдорф 
(Германия). HS 213. 
Командный старт.

13.30 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Валь ди Фи-
емме (Италия). Спринт. 
Мужчины. Квалификация.

17.45 Ски-пасс. Горнолыж-
ный журнал.

18.00, 00.45 Снукер. Откры-
тый Чемпионат Уэльса. 
Финал.

19.30 Кампус. Журнал.
20.05 Конный спорт. 

Чемпионат мира. Бордо 
(Франция). Прыжки.

21.05 Конный спорт. Выезд-
ка мастеров Мешлен.

22.05 Конный спорт. Вы-
ездка мастеров. Палм 
бич (США)

22.40 Гольф. PGA Tour (США).
23.40 Гольф. Европейский 

тур.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.40, 02.55 

Футбол NEWS
06.10, 16.00, 19.45, 23.40 

Чемпионат Испании. 
Обзор тура

07.05 Чемпионат Англии. 
Обзор тура

08.15 Байер - Аугсбург. 
Чемпионат Германии

10.00, 15.40, 22.45 Футбол 
NEWS. LIVE

10.25 Челси - Брентфорд. 
Кубок Англии

12.20 Д/ф «Быть «Ливерпуль-
цем». 5 с.

13.20 МЮ - Рединг. Кубок 
Англии

15.15 Обзор 5-го раунда. 
Кубок Англии

17.00 Гранада - Барселона. 
Чемпионат Испании

19.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

20.45 «Один на один с 
Гамулой». Р. Григорчук. 
Премьера

21.30 LIVE. Галатасарай - 
Шальке. Лига Чемпионов 
УЕФА

00.55 Реал - Райо Вальекано. 
Чемпионат Испании

Середа, 20 лютого
Cхід 7.00 Захід 17.24
Тривалість дня 10.24

Схід 12.09
Захід 3.24

РакІменинники: Парфеній, Лукій
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№ 
п/п Ф. И. О. депутата Место приема Дни приема Время 

приема

1 Короленко Михаил Константинович
Общественная приемная Долгинцев-
ской районной организации Партии ре-
гионов, ул. Днепропетровское шоссе, 14

3 вторник месяца

16.00-
18.00

2 Арсеев Юрий Николаевич

КОШ № 94, ул. Промышленная, 1а 1 понедельник месяца 
(1, 4, 7, 10 месяцы)

КОШ № 84, ул. Мелашенкова, 57 1 понедельник месяца 
(2, 5, 8, 11 месяцы)

КОШ № 89, ул. Искровская, 1а 1 понедельник месяца 
(3, 6, 9, 12 месяцы)

3 Иванов Юрий Александрович

КОШ № 89, ул. Искровская, 1а. 1 вторник месяца (1, 
4, 7, 10 месяцы)

КОШ № 94, ул. Промышленная, 1а 1 вторник месяца (2, 
5, 8, 11 месяцы)

КОШ № 84, ул. Мелашенкова, 57 1 вторник месяца (3, 
6, 9, 12 месяцы)

4 Балюк Валентина Ивановна КОШ № 89, ул. Искровская, 1а 3, 4 вторник месяца

5 Баландин Алексей Юрьевич КОШ № 84, ул. Мелашенкова, 57 1, 4 суббота месяца 10.00-
12.00

6 Подгурская Александра Григорьевна КОШ № 94, ул. Промышленная, 1а 1, 3 среда месяца

16.00-
18.00

7 Свинарик Роман Григорьевич

Совет ветеранов Криворожской ди-
рекции железнодорожных перевозок 
государственного предприятия «При-
днепровская железная дорога» , ул. Ле-
нинского комсомола, 2

2 , 4 среда месяца

8 Грищенко Людмила Дмитриевна КОШ № 90, ул. Кокчетавская,1а 1, 2 вторник месяца
9 Сторожук Инна Николаевна 2, 4 среда месяца

10 Мельникова Антонина Михайловна

Совет ветеранов Криворожской ди-
рекции железнодорожных перевозок 
государственного предприятия «При-
днепровская железная дорога» , ул. Ле-
нинского комсомола, 2, каб. 205

1, 4 четверг месяца

11 Земляной Николай Федорович КОШ № 87, ул. Сормовская, 5 1, 3 среда месяца
12 Гусин Александр Валерьевич КОШ № 88, ул. Путейная, 26 2, 4 четверг месяца
13 Березовский Александр Николаевич КОШ № 87, ул. Сормовская, 5 1, 3 среда месяца14 Нагорный Владимир Васильевич
15 Сидак Евгений Ростиславович

КОШ № 109, ул. О.Брозовского, 83 2, 4 понедельник 
месяца16 Медведков Александр Владимиро-

вич

17 Гапон Тамара Евгеньевна
Общественная приемная Долгинцев-
ской районной организации ПР, ул. Дне-
пропетровское шоссе, 14

1, 3 вторник месяца

18 Сильченко Олег Анатольевич Криворожская педагогическая гимна-
зия, ул. Димитрова, 88 

1, 4 понедельник 
месяца

19 Дабижа Николай Кириллович КОШ № 108, ул. Косиора, 115 1, 3 среда месяца
20 Нестеренко Анатолий Федорович 1, 4 среда месяца

21 Бунева Татьяна Прокофьевна
Территориальный центр социального 
обслуживания (предоставления соци-
альных услуг) в Долгинцевском районе, 
ул.Революционная, 71а

2, 4 четверг месяца

22 Кеуш Анатолий Яковлевич
КОШ № 128, ул. Симонова,12

2, 4 среда месяца

16.00-
18.00

23 Листопадов Владислав Станиславо-
вич 2, 4 четверг месяца

24 Абаев Игорь Николаевич
Криворожский научно-технический 
металлургический лицей № 81, ул. Си-
монова,10

2, 4 четверг месяца

25 Маковей Николай Иванович

КОШ № 130, ул. Независимости Украи-
ны, 12

1, 3 вторник месяца
26 Зеленко Светлана Владимировна 2, 4 среда месяца

27 Колесник Игорь Викторович 2 понедельник и 3 
четверг месяца

28 Хватова Светлана Владимировна 1, 3 среда месяца

29 Туривный Алексей Валерьевич КОШ № 65, ул.Революционная, 63 1, 4 понедельник 
месяца

30 Великодный Александр Васильевич Совет ветеранов Долгинцевского райо-
на, ул. Косиора, 66 2, 4 вторник месяца

31 Ганага Александр Сергеевич Территориальный комитет №2, ул. Сера-
фимовича, 83 1, 3 вторник месяца 16.00-

18.00
Депутаты, избранные по многомандатному избирательному округу, осуществляют прием избирателей  
ежедневно с 16.00 до 18.00,кроме субботы, воскресенья, в общественной приемной Долгинцевской  

районной организации Партии регионов по адресу: ул. Днепропетровское шоссе, 14. 
Телефон: 405-05-22

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  
в общественных приемных Долгинцевской районной организации  

Партии регионов  на  2013 год

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  
в общественных приемных Дзержинской районной организации  

Партии регионов  на  2013 год

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  
в общественных приемных Центрально-Городской районной  

организации Партии регионов  на  2013 год

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Место приема Дни приема Время  

приема

1 Быстрай Анатолий Анатольевич ЗАО «Криворожгаз» абонентская 
служба, ул. 22-го Партсъезда, д. 24

1 среда и 2 четверг 
месяца 16.00-18.00

2 Головко Владислав Владимирович ЗАО «Криворожгаз» абонентская 
служба, ул. 22-го Партсъезда, д. 24

1 понедельник месяца 9.00-12.00

3 среда месяца 16.00 – 
18.00

3 Малеина Любовь Марковна
КЗ «Детская стоматологическая по-
ликлиника», ул. 22-го Партсъезда, д. 
39

1 и 3 вторник месяца  12.00-14.00

4 Пономаренко Геннадий Алексан-
дрович

ЗАО «Криворожгаз» абонентская 
служба, ул. 22-го Партсъезда, д. 24

1 среда месяца 16.00-18.00

3 четверг месяца 15.00- 
17.00

5 Федосенко Константин Ленисла-
вович

ЗАО «Криворожгаз» абонентская 
служба, ул. 22-го Партсъезда, д. 24

2 среда месяца 16.00-18.00
4 вторник месяца  15.00-17.00

6 Бугаевский Сергей Александрович ЗАО «Криворожгаз» абонентская 
служба, ул. 22-го Партсъезда, д. 24

2 вторник месяца 15.00-17.00
4 среда месяца 16.00-18.00

7 Шрамко Ярослав Владиславович
ЗАО «Криворожгаз» абонентская 
служба, ул. 22-го Партсъезда, д. 24 3 среда месяца  15.00-17.00

КПИ КНУ, пр. Гагарина, д. 54 1 понедельник месяца  15.00-17.00

8 Зозуля Александр Иванович
КОШ № 63, ул. Агафонова, д. 14а 1 понедельник месяца

17.00-19.00КОШ № 26, ул. Якира, д. 7а 2 понедельник месяца
КОШ № 69, ул Хабаровская, д. 4 1 четверг месяца

9 Данилюк Виктория Петровна

КОШ № 26, ул. Якира, д. 7а

2 понедельник месяца 17.00-19.00
3 вторник месяца  16.00-18.00

10 Макогоренко Инга Сергеевна 2 понедельник месяца 17.00-19.00
4 четверг месяца 13.00-15.00

11 Барабаш Валерий Михайлович 1 среда месяца 15.00-17.00
2 понедельник месяца 17.00-19.00

12 Коцарь Людмила Андреевна КОШ № 63, ул. Агафонова, д. 14а 1 понедельник месяца 17.00-19.00
2 понедельник месяца 16.00-18.00

13 Гончаренко Анатолий Иванович КП «Кривбассводоканал», ул. Есени-
на, д. 6а, комн. 204

1 понедельник и 2 
четверг месяца 16.00-18.00

14 Кукота Юрий Борисович
УЖКХ ОАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог», ул. Революционная, д. 7 3 четверг месяца 9.00 – 12.00

КОШ № 69, ул Хабаровская, д. 4 1 четверг месяца 17.00-19.00

15 Кеда Андрей Александрович КОШ «Центр образования», ул. По-
стышева, д. 1

3 четверг и 4 вторник 
месяца 13.00-15.00

16 Гончаров Юрий Алексеевич Криворожская гимназия № 95, ул. 
Косиора, д. 20

1 четверг и 2 вторник 
месяца 10.00-12.00

17 Григорьева Виктория Георгиевна

Криворожский институт Кремен-
чугского университета экономики, 
информационных технологий и 
управления, ул. Революционная, д. 5, 
комн. 201

1 понедельник и 4 
среда месяца 9.00-11.00

18 Немченко Олег Александрович Библиотека НМА, ул. Революционная, 
д. 21

3 и 4 понедельник 
месяца 13.00-15.00

19 Горб Григорий Григорьевич Общежитие №2, пл. Домностроите-
лей, д. 10

2 среда и 4 четверг 
месяца 15.00-17.00

20 Степанюк Сергей Дмитриевич КОШ №18, пос. Ильича, ул. Шиферная 1 и 4 понедельник 
месяца 17.00-19.00

21 Удовиченко Владимир Василье-
вич КОШ №66, ул. Вокзальная, д. 6 каждый понедельник 

месяца 16.00-18.00

22 Велигорская Лариса Анатольевна ООО «Криворожэлектромонтаж», ул. 
Орджоникидзе, д. 1г 1 и 3 среда месяца 15.00-17.00

23 Гурова Валентина Константиновна КОШ №15, ул. Орджоникидзе, д. 40 2 вторник и 2 четверг 
месяца 15.00-17.00

24 Подолинский Олег Семенович ООО «Криворожэлектромонтаж», ул. 
Орджоникидзе, д. 1г 2 и 4 среда месяца 15.00-17.00

Депутаты, избранные по многомандатному избирательному округу, осуществляют прием избирателей ежедневно 
с 12.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, в общественной приемной Дзержинской районной парторганиза-

ции по адресу: г. Кривой Рог, ул. 22 Партсъезда, д. 6. пом. 74, тел. 404-76-11.

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Место приема Дни приема Время 

приема

1 Андрусевич 
Анатолий Александрович

Криворожский авиационный колледж Ки-
евского национального университета, ул. 
Туполева, 1 

каждый поне-
дельник месяца 14.00-16.00

2 Порадовский  
Станислав Петрович

Криворожское учебно-производственное 
объединение Украинского общества слепых, 
ул. Шмидта, 6 

2 , 4 вторник 
месяца 16.00-18.00

3 Черняев Юрий Владимирович КОШ №28, ул. Украинская, 123 1 вторник 
месяца 17.00-18.00

4 Ничосов Владимир Николаевич
Криворожский авиационный колледж Ки-
евского национального университета, ул. 
Туполева, 1 

1 , 4 четверг 
месяца

16.00 – 
17.00

5 Науменко Юрий Николаевич ООО «Авторембытстрой», ул. Куприна, 130 1 , 4 четверг 
месяца 9.00-11.00

6 Шаблиян Ольга Васильевна
КОШ №12, ул. Погребняка, 3 4 вторник 

месяца 16.00-17.00

КОШ №60, ул. Украинская, 66 2 четверг 
месяца 16.00-17.00

7 Пироженко  
Александр Андреевич КОШ №60, ул. Украинская, 66 2 четверг 

месяца 16.00-18.00

8 Дивенко Евгений Александрович Депутатская комната, ул. Куприна, 3 2 , 4 вторник 
месяца 17.00-19.00

9 Сивограков Андрей Леонидович КОШ №5, ул. Правды, 28 1, 3 четверг 
месяца 16.00-18.00

10 Логвинов Сергей Валерьевич КОШ №12, ул. Погребняка, 3 2, 4 четверг 
месяца 16.00-18.00

11 Субота Владимир Николаевич КОШ №12, ул. Погребняка, 3 2, 4 вторник 
месяца 16.00-18.00

12 Малачевский Олег Викторович
КОШ №104, ул.  Авангардная, 8 последний  

понедельник 
месяца

16.00-18.00
КОШ №79, ул. Политехническая, 71а 18.00-19.00

13 Гусак Александр Михайлович КОШ №79, ул. Политехническая, 71а последний 
понедельник 
месяца

18.00-19.00

14 Касымова  
Наталья Александровна КОШ №79, ул. Политехническая, 71а 18.00-19.00

15 Облог Вадим Васильевич Депутатская комната, ул. Погребняка, 45 1, 4 вторник 
месяца 16.00-18.00

16 Ларин Александр Викторович КОШ №123, ул. Николаевское шоссе, 18 2, 4 пятница 
месяца 18.00-19.00

17 Тетерин Олег Анатольевич КОШ №104, ул. Авангардная, 8
2 и последний 
понедельник 
месяца

16.30-18.30

18 Маляренко Сергей Васильевич

ГП «Степной», ул. Мериме, 4 5 четверг 
месяца

12.00-14.00
КОШ №39, ул. Яцкива, 41а 16.30-18.30

КОШ №85, мкрн. Всебратское, 2 4 четверг 
месяца 16.00-18.00

19 Белоконный Сергей Петрович КОШ №85, мкрн.Всебратское, 2 4 четверг 
месяца 16.00-18.00

20 Сацкий Владимир Дмитриевич

КОШ №39, ул. Яцкива, 41а

1 четверг 
месяца

15.30-16.30
Территориальный центр социальной помощи 
(оказания социальных услуг) в Центрально-
Городском районе, ул. Хмелева, 12

14.00-15.00

ГП «Степной», ул. Мериме, 4 12.00-13.00

21 Черкашин Сергей Анатольевич КОШ №85, мкрн. Всебратское, 2
1 понедельник 
и 4 четверг 
месяца

17.30-19.30

22 Гавриленков  
Сергей Владимирович

Центр художественно-эстетического творче-
ства детей и юношества «Орфей», ул. Луна-
чарского, 1а

1, 3 четверг 
месяца 16.00-18.00

23 Коверниченко  
Станислав Николаевич КОШ №30, ул. Кленовая, 9 2, 4 четверг 

месяца 16.00-18.00

24 Яровой Юрий Борисович

Территориальный центр социальной помощи 
(оказания социальных услуг) в Центрально-
Городском районе, ул. 10-летия Октября, 15

2, 4 четверг 
месяца 15.00-17.00

Депутатская комната, ул. Октябрьская, 4 1, 3 вторник 
месяца 16.00-18.00

25 Литовченко Роман Викторович
Территориальный центр социальной помощи 
(оказания социальных услуг) в Центрально-
Городском районе, ул. 10-летия Октября, 15

2, 4 четверг 
месяца 15.00-17.00

26 Колесниченко Юрий Афанасье-
вич Депутатская комната, ул. Октябрьская, 4 1, 3 вторник 

месяца 16.00-18.00

27 Фишлин Владимир Ефимович Депутатская комната, ул. Октябрьская, 4 1 вторник 
месяца 16.00-18.00

28 Перегудов Владимир Владими-
рович ГПИ «Кривбасспроект», пр. Карла Маркса, 40 2 , 4 среда 

месяца 17.00-19.00

29 Харченко Андрей Александрович КОШ №13, ул. Школьная, 27 1 , 3 среда 
месяца 16.00-18.00

30 Мартынюк Артем Андреевич
Общественная приемная Центрально-Город-
ской районной организации Партии регио-
нов, ул. Ленина, 60

3 понедельник 
месяца 16.00-18.00

31 Осман Алексей Леонтьевич КОШ №22, ул. Стрельцова, 4 2 и 4 суббота 
месяца 10.00-12.00

32 Григорьев Игорь Евгеньевич
Общежитие Криворожского экономиче-
ского института Киевского экономического  
университета им. В. Гетьмана, пр. Карла Марк-
са, 51

1 , 4 вторник 
месяца 16.00-18.00

Депутаты, избранные по многомандатному избирательному округу, осуществляют прием избирателей  
ежедневно с 16.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, в общественной приемной Центрально-Городской 

районной организации Партии регионов по адресу: ул. Ленина, 60.
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Сніг, сніг, безперервний колючий сніг, роєм бджіл 
враз-ураз кидається на лобове скло редакційної 
«Нубіри». Через білу завісу вже другу годину про-
биваємося в Дніпродзержинськ – місто металургів 
і коксохіміків на берегах Дніпра. Минули залізнич-
ний переїзд, котимо Соцмістом. Ба, і тут таке є!

Ось і діловий центр – пло-
ща Дзержинського, звісно ж, із 
пам’ятником «залізному Фелік-
су». На величезному майдані, 
який не засаджений, як у Криво-
му Розі, красивими голубими яли-
нами, виділяється білизною та 
ошатністю чотириповерхова бу-
дівля міської ради. Виходимо з 
автівки, оглядаємося. Як добре, 
що за білою круговертю сьогодні 
над містом не видно прикметних 
«лисячих хвостів», котрі тягнуться 
з труб містоутворюючого підпри-
ємства – ДМК – Дніпродзержин-
ського металургійного комбінату, 
і це не зіпсувало перших, свіжих 
вражень. Хоча характерний «дні-
продзержинський» запах повітря 
ми одразу вловили.

Повернути назву Кам’янське
Розпочати знайомитися з міс-

том саме з музею історії Дніпро-
дзержинська фотокореспондент 
Андрій Трубіцин і водій Олексій 
Аверін охоче підтримують. Влас-
не, так роблять усі мандрівники, 
аби не гаяти дорогоцінного часу 

протягом подорожей. 15 хвилин 
ходи, і ми вже слухаємо заворожу-
ючу розповідь привітного та гос-
тинного директора цього науко-
во-дослідного та культурно-освіт-
нього закладу, кандидата історич-
них наук Наталії Буланової.

– Наше місто розкинулося на 
колишніх вільних землях славно-
го козацького війська Запорозь-
кого, – розпочинає Наталія Мико-
лаївна. – В його основі поселен-
ня Кам’янське, Романкове, а ще 
– Тритузне і Карнаухівка. Назви 
двох останніх пов’язані із запо-
розькими козаками. Один мастак 

гарно грав у карти і все хва-
лився, що в нього три сини, 
як тузи. А Карнаухівка пішла 
від слів «карнати вуха» тим 
розбишакам, які вчиняли 
важкі злочини – крали, ґвал-
тували жінок. Проте, люди 
були тут ще в період серед-
нього палеоліту. Землі краю 
належать до 5 зон, які були 
облюбовані для життя на те-
риторії нинішньої України 
найраніше.

Перша письмова згад-
ка про прадавнє село 
Кам’янське датована 1750 
роком. Звідси й відлік його 
біографії аж до 1 лютого 
1936 року, коли Кам’янське 
рішенням ВУЦВК було пе-
рейменовано в місто Дні-
продзержинськ на честь ра-
дянського державного та 

партійного діяча Фелікса Дзер-
жинського. Яке відношення до 
Кам’янського мав Фелікс Едмун-
дович, історики намагаються 
зрозуміти до цих пір. Як, власне, 
і ми у Кривому Розі, чому один із 
районів нашого міста носить на-
зву «Дзержинський». Але в дні-
продзержинців дещо складніша 
ситуація. Вони задаються кон-
кретним питанням: нині 263 
роки козацькому Кам’янському 
чи пролетарському Дніпродзер-
жинську? І знаходять логічну від-
повідь, що так багато років точ-
но не може бути Дніпродзержин-
ську.

Відновити історичну справед-
ливість, тобто повернути ниніш-
ньому місту першу, історичну на-
зву – Кам’янське, настійно про-
понують на круглих столах вчені, 
представники влади, духовенства, 
та все впирається у відсутність ко-
штів. 

Наталія Буланова проводить 
нас з однієї музейної зали до ін-
шої, і я ловлю себе на тому, що 
це справді унікальний і за розмі-
рами, і за експонатами осередок 
культури не лише Дніпропетров-
щини, а й усієї України. Відтак, 
стає зрозуміло, чому музей що-
річно відвідують більше 90 (!) ти-
сяч гостей і жителів міста.

Тут зберігається, зокрема, і ве-
лика колекція подарунків знаме-

нитому уродженцю міста Леоніду 
Іллічу Брежнєву – живопис, графі-
ка, декоративне мистецтво. Роз-
діл у музеї називається «Брежнєв 
та його час».

– Приїздили до нас його дале-
кі родичі. З онуком Леоніда Іллі-
ча – Андрієм є контакт. Хоча він 
уникає спілкування після траге-
дії з донькою Леоніда Ілліча – Га-
линою, дружиною Брежнєва, яка 
була тяжко хвора – сліпа, глу-
ха. Позбавлена всілякої держав-
ної підтримки, помирала у своїй 
квартирі в жахливих умовах...

До речі, колекція брежнєвських 

подарунків «об’їздила» фактич-
но всю Україну. І лише у Кривому 
Розі, здається, не була.

– Наталіє Миколаївно, кри-
воріжцям буде цікаво дізнатися, 
коли Кам’янське почало розвива-
тися як промисловий центр?

– У 1887-1889 роках. Саме тоді 
Південно-Російське Дніпровське 
металургійне товариство (засно-
вники – польські, бельгійські та 
французькі акціонери) почало бу-
дувати Дніпровський металургій-
ний завод (17 лютого 1889-го вве-
дена в дію перша доменна піч) на 
землях Кам’янського, викупле-
них у сільських товариств. Відто-
ді сюди і потягнулися заробітча-
ни. І до 1913 року тут було вже по-
над 40 тисяч жителів. Поселення 
набуло рис міського устрою. Уя-
віть собі, навіть Володимир Ле-
нін у своїй роботі «Розвиток ка-
піталізму в Росії» писав про зрос-
тання населення саме в нашому 
Кам’янському.

Гортати б і гортати надзвичай-
но цікаві сторінки минулої істо-
рії в багатющому музеї з Наталі-
єю Булановою, але нас уже вдруге 
по телефону кличуть працівники 
міськради, аби поділитися вельми 
приємними повідомленнями.

Бюджет Дніпродзержинська  
виріс на 100 мільйонів

Затримка в музеях, очевидно, 
вплинула на те, що ми, на жаль, не 

Прем’єра рубрики: «Моя Дніпропетровщина»

З козацького Кам’янського  
виріс Дніпродзержинськ

Цікаво знати
Дніпродзержинськ – третє за значенням в 

нашій області місто, після Дніпропетровська 
та Кривого Рогу. Місто поділяється на три ра-
йони: Заводський, Баглійський, Дніпровський, 
до його складу також входять смт Карнаухівка 
і селище Світле. Площа – 138 квадратних 
кілометрів. Знаходиться на берегах річки 
Дніпро (в основному, на правому) на відстані 
38 кілометрів від обласного центру  
і 128 кілометрів – від Кривого Рогу.

Свято «День міста» дніпродзержинці від-
значають віднедавна у вересні.

Міста-побратими Дніпродзержинська – 
Бобруйськ, Хімки, Теміртау, Алчевськ.

Цікаво знати
Станом на 1 січня 2013 року в Дніпродзержинську 

проживає 248 тисяч громадян (у 1995 році – 291,1 ти-
сячі). За статтю: жінки – 55,1%, чоловіки – 44,9%. Укра-
їнців – 82%, росіян – 15%, проживають також білоруси, 

поляки, євреї, вірмени, представники інших національностей.

Цікаво знати
Гордістю жителів міста є Дніпродзер-

жинський державний технічний універ-
ситет з 8 факультетами і 36 кафедрами. 
Виш готує фахівців із 28 спеціальнос-
тей, нині там навчається 9 тисяч студен-
тів. Господарі міста неодмінно пока-
зують гостям училище, в якому 2 роки 
навчався Нурсултан Назарбаєв. У місті 
понад 40 загальноосвітніх шкіл, майже 
усі – з українською мовою навчання.

Запросили до Кривого Рогу пересувний музей шоколаду
Який він цікавий і незвичайний – цей солодкий 

музей. У ньому представлено найоригінальніші екс-
понати з шоколаду, зроблені кращими українськими 
майстрами. Причому на колір – від білого до чорного. 
Шоколадні в мініатюрі козаки, автомобілі, храми, тва-
рини, дерева, квіти... Ми так прониклися побаченим, що 
не втрималися і запросили господарів солодкого музею 

при нагоді завітати в гості і до нас зі своїми незвичай-
ними експонатами. Хоча б на III Криворізький міський 
фестиваль меду, який проходитиме в серпні в Саксаган-
ському районі в сквері відпочинку імені Артема.

– З радістю приїдемо до Кривого Рогу! – відпові-
ли дівчата. Так що і ви з ними зустрінетесь, шановні 
криворіжці.



«Червоний гірник» №12 (21337)
Четвер, 14 лютого 2013 року 17Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

поспілкувалися з першими особа-
ми Дніпродзержинська. Мер міс-
та, 57-річний Станіслав Сафронов 
і секретар міської ради Олена Ру-
кавішнікова поїхали в термінових 
справах до обласного центру. 

Пізніше пересічні жителі міс-
та, з якими спілкувалися на вули-
ці, не проминуть похвалитися, що 
їм поталанило з мером Станісла-
вом Сафроновим: «Мудра, інтелі-
гентна, толерантна людина. Крім 
усього, знається на історії та ро-
зуміє, скільки вона важить у жит-
ті громади. Підтримує всі справи 
в галузі культури. Скоро завдяки 
і його наполегливості в нас буде 
така ж чудова «Льодова арена», як 
і в Кривому Розі».

У міськраді отримали вдосталь 
потрібної інформації. Зокрема, від 

голови комісії Дніпродзержинської 
міської ради з питань соціально-
економічного розвитку, бюдже-
ту, фінансів і банківської діяльнос-
ті Сергія Боговика про те, що сума 
дохідної частини міського бюджету 
на 2013 рік стала більшою за мину-
лорічну на 100 мільйонів гривень. 
Збільшення бюджету до 838 міль-
йонів гривень дасть більше можли-
востей для розвитку міста.

Наступна новина від представ-
ників влади була не менш важли-
вою. Виявляється, буквально пе-
ред самісіньким нашим приїздом, 
у місті з першим робочим візитом 
перебував новий голова Дніпропе-
тровської обласної державної ад-
міністрації, наш земляк Дмитро 
Колєсніков. Його відвідини вили-
лися в конструктивний проект. 
Уперше за 10 останніх років на лі-
вому березі, у спальному мікрора-
йоні Дніпродзержинська, заплано-
вано будівництво за державні ко-
шти аж 3 дев’ятиповерхових жит-
лових будинків на 315 квартир.

Звісно ж, похвалилися в мерії й 
тим, що їхній земляк Андрій Біло-
усов призначений віце-губерна-
тором Дніпропетровщини. А та-
кож тим, що на недавніх парла-
ментських виборах дніпродзер-
жинці проголосували правиль-
но, обравши народним депутатом 
України Костянтина Гузенка. На 
нього в місті покладають великі 
надії. І як на захисника трудового 
люду, і як на генератора реформ у 
провідних галузях. Цілком зако-
номірно, що саме Гузенко за вер-
сією газети «События» став у місті 
«Політиком 2012 року».

«Дніпродзержинськ –  
місто чотирьох президентів!»

Коли щось 
не складається, 
знаю, що в чо-
мусь іншому по-
таланить. Так і 
в цьому випад-
ку. Не пощас-
тило зустріти-
ся з діючим ме-
ром міста, зате на шляху трапив-
ся міський голова Дніпродзержин-
ська 2005-2006, 2008-2011 років 
Ярослав Корчевський. Довгі роки 
він був заступником голови міськ-
виконкому. Це саме тоді, коли був 

збудований один із найдовших 
мостів через річку Дніпро. У 90-ті 
роки минулого століття – у період 
розрухи.

– Під час відкриття мосту то-
дішній Президент України Леонід 
Кучма питає: «А де ж ви гроші взя-
ли на втілення такого грандіозно-
го проекту?», – пригадує, посміха-
ючись, Ярослав Сильвестрович. – 
Усі притихли. Тоді на мене погляд 
перевів. «А, все зрозуміло. Це ж ви 
приїжджали до мене, щоб виділи-
ли кошти на міст...» Саме так, Ле-
оніде Даниловичу!

З тих пір співбесідник вважає, 
що, по великому рахунку, Дніпро-
дзержинськ – це місто не 3-х, а 4-х 
президентів.

– Леонід Ілліч Брежнєв у ньому 
народився, Володимир Васильо-
вич Щербицький працював пер-
шим секретарем Дніпродзержин-
ського міськкому партії, Нурсул-
тан Абішович Назарбаєв отримав 
фах металурга, а Леонід Данило-
вич Кучма весь час допомагав міс-
ту, і про це всі у місті знають.

Газета «Событие»  
формує позитив

Головний редактор найавтори-
тетнішого у Дніпродзержинську 
друкованого видання «Событие» 
Михайло Балтакса не раз бував у 
Кривому Розі, тому, розповідаючи 
і показуючи нам своє місто, по-
рівнює:

– На пре-
великий жаль, 
воно, як і ваше, 
п е р е н а с и ч е -
не промисловіс-
тю: ДМК – міс-
т о у т в о р ю ю ч е 
підприємство, 

«Дніпроазот», два коксохімзаводи, 
підприємство «Цирконій» (єдиний 
в Україні і один із п’яти світових 
виробників цирконію ядерно-чи-
стого), а ще – хвостосховища від-
ходів уранового виробництва При-
дніпровського хімзаводу... Сло-
вом, усе крутиться навколо про-
мисловості, звідси й екологічні 
проблеми. Не раз лунали пропози-
ції присвоїти Дніпродзержинську 
статус міста екологічної біди, але 
після виборів усе затихало. Гро-
мадськість щодо вирішення еко-
логічних проблем надто пасивна. 
Принаймні, таких потужних ак-
цій протесту, як ті, що проводили-
ся не так давно в Сумах організаці-
єю «Нічна варта», коли пильнували 
за хімзаводами, немає.

Проте, останніми роками ди-
хати нам стало легше. Але це не 
тому, що господарі викуплених 
заводів, фабрик і комбінатів (в 
основному, росіяни, котрі й жи-
вуть у Росії) нарешті додумалися 
про це турбуватися. Просто шкід-
ливі підприємства почали скоро-
чувати виробничі потужності, зу-
пинятися або ж закриватися. Але 
все одно ще сильно димлять, річ-
ку Дніпро й навколишнє середо-
вище забруднюють.

– Пишете про це?
– Про екологію – так! А про 

заводські проблеми й трудо-
ві здобутки – обмаль. Як ми в 
«Событии», так і в інших газе-
тах. Адміністрації підприємств не 
люб лять давати інформацію. І від 
цього лише втрачають. Ще в нас 
велика проблема – дороги: яма на 
ямі. Коли висихає – жах!

Уже в редакції, за чашкою за-
пашного чаю, наш колега відкрив і 
себе, і чималий жіночий журналіст-
ський колектив ось з якого боку.

– Формуємо в місті позитив, – 
сказав. – Шостий рік поспіль про-
водимо масштабний захід – акцію 

«Бренд року». Тобто голосами чи-
тачів визначаємо в місті найліп-
ші фірму, медичний заклад, «Лю-
дину року», «Перевізника року»… 
Словом, кращих з кращих у понад 
30 номінаціях. Свята проходять у 
різних форматах. Були «Українські 
вечорниці», «Піонерська вечірка», 
цього року номінантів запроси-
ли на «Віденський бал»... У місті до 
цього звикли, і дотримуються і мер, 
і всі директори підприємств. Наго-
роджуємо переможців дипломами, 
даємо можливість представникам 
бізнесу спілкуватися в неформаль-
ній обстановці.

Подумав: чому б і «Червоному 
гірнику» такий цікавий захід не 
започаткувати? Не такі проводи-
ли й проводимо!

У Дніпродзержинську щоріч-
но, цього року вшосте, буде про-
водитися історико-культурологіч-
ний фестиваль «Мамай-фест». Зо-
браження козака Мамая – наївна 
народна картина – було основою 
фестивалю, котрий нині став все-
українським. У цьому році будуть 
презентувати знятий фільм про 
кобзарів.

...Сотої долі не написав про ди-
вовижне місто на Дніпрі, яке по-
любив усього за відрядження. Але 
нічого. Буде нагода завітати до 
нього знову й знову, щоб розпові-
сти, як воно росте і змінюється...

Микола КРАМАРЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Кривий Ріг –  
Дніпродзержинськ – Кривий Ріг

Цікаво знати
Дніпродзержинськ – третє за значенням в 

нашій області місто, після Дніпропетровська 
та Кривого Рогу. Місто поділяється на три ра-
йони: Заводський, Баглійський, Дніпровський, 
до його складу також входять смт Карнаухівка 
і селище Світле. Площа – 138 квадратних 
кілометрів. Знаходиться на берегах річки 
Дніпро (в основному, на правому) на відстані 
38 кілометрів від обласного центру  
і 128 кілометрів – від Кривого Рогу.

Свято «День міста» дніпродзержинці від-
значають віднедавна у вересні.

Міста-побратими Дніпродзержинська – 
Бобруйськ, Хімки, Теміртау, Алчевськ.

Як дістатися до Дніпродзержинська
Автобуси з Криворізького автовокзалу відправляються 
щоденно о 7.00, 11.00, 13.10, 14.45, 17.00.
Електрички із залізничної станції Кривий Ріг-Головний 
щоденно о 6.00, 10.33, 12.17, 18.00.

Місто духовне
Що найбільше вразило у Дніпродзер-

жинську. Незважаючи на надзвичайно 
складну екологію (уже по «підфарбова-
них» віях можна зрозуміти, на якому під-
приємстві працює той чи інший чоловік), 
городяни дуже люблять своє місто. При-
міром, назва підприємства «ДМК» в їхніх 
вустах звучить лагідно. Не Д!М!К!, а як 
легенький димок: «ДееМКа».

– Місто робітниче, але має високий 
духовний потенціал, – говорить секре-
тар Дніпродзержинського єпархіального 
управління архідиякон Макарій. – Більше 
ніж два роки тому в нашому місті утворена 
Дніпродзержинська єпархія, з 9-ма відділами. Вони працюють у різних напрямках: 
«Церква і медицина», «Церква і культура»...

Ми працюємо в колоніях, проводимо концерти. Один з них присвятили 
15-річчю жіночого монастиря. При молодіжному відділі єпархії створено 

футбольну команду «Світанок». 
Про все це розповідаємо у своїй 
газеті «Каменские епархиальные 
ведомости».

Приємно, що всі наші справи 
підтримують ваші земляки Олек-
сандр Вілкул і Дмитро Колєсніков. 
Новий губернатор, зокрема, підтри-
мав створення духовно-культурно-
го центру в Дніпродзержинську – із 
Соборною площею, з Голгофою...

Запросили до Кривого Рогу пересувний музей шоколаду
при нагоді завітати в гості і до нас зі своїми незвичай-
ними експонатами. Хоча б на III Криворізький міський 
фестиваль меду, який проходитиме в серпні в Саксаган-
ському районі в сквері відпочинку імені Артема.

– З радістю приїдемо до Кривого Рогу! – відпові-
ли дівчата. Так що і ви з ними зустрінетесь, шановні 
криворіжці.

Міський голова Станіслав Сафро-
нов– помітна людина в політику-
мі, і не лише в нашій державі. В 
юності так захопився боксом, що 
був зарахований до збірної коман-
ди СРСР та олімпійської – Союзу. 
Пізніше став одним із засновників 
національної ліги професійного 
боксу України і нині є почесним її 
президентом. Свого часу керував 
радою акціонерів ЗАТ «Дніпро-
дзержинський завод продтоварів», 
обирався народним депутатом 
України, працював першим заступ-
ником голови Державного комітету 
України з державного матеріаль-
ного резерву. Станіслав Олексан-
дрович – заслужений працівник 
промисловості України.

Символ міста –  
пам’ятник «Прометей»

Римо-католицький костел  
Святого Миколая

Свято-Миколаївський  
православний собор
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Офіційно

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Место приема Дни приема Время 

приема
1 Гаврилюк Николай Петрович

ДК «Первомайский», ул. Матросова, 77

1, 3-й понедельник
16.00-18.002 Косогорова Антонина Васильевна 1, 3-й четверг

3 Филонов Владимир Афанасьевич 2, 4-й четверг
4 Калапуц Иван Григорьевич 2 ,4-й вторник 17.00-19.005 Белосветов Николай Николаевич 1 ,3-й вторник
6 Козаченко Александр Васильевтич

ДК СевГОКа, ул. Маршака, 1в, ком. 
114

2, 4-й вторник 17.00-19.007 Самоткан Николай Петрович 1, 3-й-вторник
8 Солод Виталий Михайлович 1, 3-я среда

16.00-18.00

9 Терехин Владимир Петрович 2, 4-й понедельник
10 Углицкая Елена Алексеевна 2 , 4-я среда
11 Недотопа Татьяна Петровна 1 , 3-й понедельник
12 Швед Василий Алексеевич 2, 4-я пятница
13 Дмитренко Матвей Анатольевич 1, 4 – й четверг
14 Мироненко Валетнина Петровна 2, 3-й четверг
15 Кушнир Сергей Иванович Квартальный комитет, ул. Краснозна-

менная, 6
2, 4-й вторник

16 Федин Валерий Иванович 1-й понедельник

ДК «Терновский», ул. 23 Лютого, 84а

2-й четверг
17 Небайкина Лариса Михайловна 1,3-й вторник
18 Салионов Александр Степанович 2, 3-й понедельник
19 Клитный Александр Григорьевич 2, 4-й вторник
20 Гордиенко Татьяна Викторовна 1 и 3-я пятница
21 Грешникова Антонина Николаевна 2, 4-я среда

22 Смелый Сергей Евгеньевич

«Комната ветеранов», пос. Чапаева, 
ул Цандера, 5 3-й понедельник

КЗОШ № 83, ул. Широкая, 15 2-й вторник

ДК «Терновский», ул. 23 Лютого,84а

1-й понедельник
23 Артюх Виктор Михайлович 1, 3-й четверг
24 Горевич Сергей Александрович 1, 3-я среда

25 Розумнюк Александр Михайлович
2-й понедельник 17.00-19.00

ул. Доватора, 1-99, общественная 
приемная Терновской районной ор-
ганизации Партии регионов

2-й вторник 10.00-13.00

26 Ткаченко Григорий Иванович Красный Крест, ул. Цветочная,29 2-й вторник

16.00-18.00

СЮТ, ул. Мировича,4

1-й вторник
27 Соколовский Владимир Евгеньевич 1-я среда
28 Кравченко Елена Борисовна 2, 4-я среда
29 Макаренко Владимир Владимирович 2, 3-й вторник

17.00-19.0030 Мороз Александр Николаевич 4-й вторник
КОШ № 76, ул. Брестская,21 3-й вторник

31 Данильченко Станислав Станиславо-
вич «Комната ветеранов», пос. Чапаева, 

ул. Цандера,5
1, 4-й понедельник 09.00-11.00

32 Соколовский Владимир Евгеньевич 2-й понедельник

16.00-18.00

33 Левицкий Андрей Павлович

ул. Доватора, 1-99, общественная 
приемная Терновской районной ор-
ганизации Партии регионов

1-й понедельник
34 Шпилька Андрей Михайлович 3-й четверг
35 Коваленко Олег Владимирович 1, 3-й понедельник
36 Богатырев Андрей Валерьевич 2, 4-й понедельник

37 Овчаренко Владимир Павлович 5-й понедельник, 
5-я пятница

38 Климин Олег Владимирович 1, 3-й вторник
39 Шамрицкая Наталья Анатольевна 2 , 4-й вторник
40 Жигарев Олег Витальевич 1 и 3-я среда
41 Ткачук Николай Сергеевич 2, 4-я среда
42 Внукова Алла Александровна 1, 3-й черверг
43 Носаненко Артур Александрович 2 ,4-й четверг
44 Артюх Игорь Викторович 1, 3-я пятница
45 Приходченко Игорь Валерьевич 2, 4-я пятница
46 Лапшина Ольга Геннадиевна гост «Юбилейная» ул. Федоренко 1, 3-й понедельник

47 Палий Евгения Анатольевна Управление СЕВГОКа, ком. 416 2-й вторник 10.00-12.00
ул. О.Брозовского, 74а 1-я пятница 11.00-13.01

Депутаты, избранные по многомандатному избирательному округу, осуществляют прием избирателей ежедневно 
с 16.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья в общественной приемной Терновской районной организации 

Партии регионов по адресу: ул. Доватора, 1-99, тел. 38-31-57

ДЕПУТАТЫ КРИВОРОЖСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА,  
избранные по многомандатному избирательному округу, осуществляют прием избирателей ежедневно  

с 16.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья в общественной приемной Криворожской  
городской  организации Партии регионов по адресу: ул. Мусоргского,19  (тел. 406-68-27).  

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ 
в общественных приемных Терновской районной организации  

Партии регионов  на  2013 год

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  
в общественных приемных Жовтневой районной организации  

Партии регионов  на  2013 год

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  
в общественных приемных Саксаганской районной организации   

Партии регионов  на  2013 год

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Место приема Дни приема Время 

приема
1 Дербас Виктор Георгиевич

Общественная приемная Жовтневой 
районной организации Партии ре- 
гионов, ул. Тухачевского, 13

2, 4 понедельник месяца

16.00-
18.00

2 Пожарская Зоя Васильевна 1, 3 понедельник месяца
3 Пахомов Виталий Александрович 2 четверг месяца
4 Евницкий Константин Сергеевич 4 четверг месяца
5 Артюх Виктория Александровна 1, 3 вторник месяца
6 Корытник Александр Владимирович 4 пятница месяца
7 Костыркина Раиса Васильевна 1 четверг месяца
8 Ахмадулин Константин Валерьевич 1, 3 пятница месяца
9 Полторащенко Дмитрий Сергеевич последний день месяца
10 Бондаренко Татьяна Вадимовна 1, 3 среда месяца
11 Неводник Олег Федорович 2 пятница месяца

12 Лушпий Анатолий Васильевич Жовтневый лицей, ул. Кропивницкого, 
63 1 среда месяца

13 Цуриков Денис Владимирович ул. Ватутина, 31 1, 3 понедельник месяца
14 Головина Ирина Анатольевна 2, 4 понедельник месяца
15 Ткаченко Наталья Алексеевна КСШ № 71, ул. Ногина, 22 1, 3 вторник месяца

16 Якубовская Ольга Валентиновна
1 среда месяца

Жовтневый лицей, ул. Кропивницкого, 
63 4 среда месяца

17 Бирец Сергей Афанасьевич
Опорный пункт охраны порядка, ул. 
Ватутина, 70

1, 3 среда месяца
18 Шарах Олег Леонидович 2, 4среда месяца
19 Кукса Сергей Евгеньевич 1, 3 пятница месяца
20 Козаченко Игорь Александрович 2, 4 понедельник месяца

21 Криштопа Игорь Петрович г. Кривой Рог, 16-я гор.больница, ул. 
Мусоргского, 32-а (админ. корпус) 1, 3 среда месяца

22 Бабич Юрий Александрович
ЖЭО №31, участок №4, м-н 5-ый За-
речный, 8-а

1, 3 понедельник месяца
23 Дьяченко Александр Григорьевич 2, 4 среда месяца
24 Штефан Владислав Александрович 2, 4 понедельник месяца

25 Бобровник Нина Александровна КП Роддом № 2, ул. Азизбекова, 1д, 
комн. №81 1, 3 среда месяца

26 Донец Александр Викторович
Жовтневый территориальный центр 
по обслуживанию пенсионеров, ул. 
Электрозаводская, 22

2, 4 понедельник месяца

29 Сидлецкий Александр Петрович
Опорный пункт охраны порядка, ул. 
Панкеева, 8

2, 4 понедельник месяца

16.00-
18.00

30 Чередниченко Олег Евгеньевич 1, 3 четверг месяца
31 Волик Алена Владимировна 1, 3 среда месяца
32 Пупышев Николай Александрович 2, 4 среда месяца
33 Потешный Юрий Григорьевич КОШ № 49, ул. Шурупова, 3 1, 3 понедельник месяца
34 Баландин Виктор Владимирович 2, 4 вторник месяца
35 Гуль Сергей Иванович КОШ № 54, ул. Казахская, 1 2, 4 понедельник месяца
36 Католиченко Лилия Александровна

КОШ № 86, ул. Тухачевского,11а

1,3 среда месяца
15.00-
18.0037 Васильченко Дмитрий Сергеевич 1,3 среда месяца

38 Кордюков Анатолий Васильевич 1,3 среда месяца
39 Патреченко Василий Борисович 1,3 среда месяца

16.00-
18.00

40 Матвеенко Елена Евгеньевна Дом ребенка, б-р Василевского, 11а 1,3 среда месяца
41 Рудая Надежда Владимировна КНУ № 71, м-н Индустриальный 1,3 понедельник месяца

42 Калашников Сергей Иванович
Общественная приемная Жовтневой 
районной организации Партии регио-
нов, ул. Тухачевского, 13

1,3 понедельник месяца

43 Корытник Владимир Васильевич Общественная приемная Жовтневой 
районной организации Партии регио-
нов, ул. Тухачевского, 13

каждый понедельник 
месяца

44 Хисный Владимир Федорович каждая среда месяца
45 Карый Иван Александрович Общественная приемная Жовтневой 

районной организации Партии реги-
онов, ул. Тухачевского, 13

2, 4 среда месяца
46 Тымчук Сергей Валерьянович 3 четверг месяца
47 Пивень Владимир Владимирович 4 понедельник месяца

48 Харченко Светлана Ивановна г. Кривой Рог, 16-я гор.больница, ул. 
Мусоргского, 32-а (админ. корпус) 1, 3 четверг месяца

Депутаты, избранные по многомандатному избирательному округу, осуществляют прием избирателей ежедневно 
с 16.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, в общественной приемной Жовтневой районной организации 

Партии регионов по адресу: ул. Тухачевского 13.  Телефон: 404-05-30

№ 
п\п Ф.И.О. депутата Место приема Дни приема Время 

приема

1 Гончаренко Наталья Викторовна
Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов, ул. Мелешкина, 5

2 вторник и 4 четверг 
месяца

17.00-
18.00

Книга Татьяна Васильевна 2 четверг и 4 вторник 
месяца

14.00-
16.00

3 Мирошниченко Валерий Николае-
вич 2, 4 вторник месяца 17.00-

18.00
4 Чигрин Вера Ивановна КОШ № 43, ул. Подбельского, 34а 2, 4 вторник месяца

16.00-
18.005 Денисенко Геннадий Николаевич

Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов, ул. Мелешкина, 5

1,3 понедельник месяца

6 Кравченко Сергей Васильевич
КОШ № 21, ул. Спаская, 8а

2,4 вторник месяца

7 Мудра Лариса Александровна
2 вторник месяца 17.00-

18.00
КП «Городская больница №5», ул. 
Поперечная, 1 4 вторник месяца

16.00-
18.00

8 Тимошенко Павел Геннадьевич КСШ №74, м-н Юбилейный, 1а 1, 3 понедельник месяца9 Рыбкин Руслан Владимирович

10 Малай Светлана Егоровна
КОШ № 41, ул. Содружества, 21а 2 вторник месяца
Рынок «Юбилейный», администра-
тивный корпус 4 вторник месяца

11 Беликов Константин Аркадьевич КОШ № 35, ул . Содружества, 84а 2 понедельник, 4 вторник 
месяца

12 Макаренко Анатолий Кириллович
КОШ № 68, м-н Горняцкий, 3 2 вторник месяца
Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов, ул. Мелешкина, 5

4 четверг

13 Андриенко Николай Дмитриевич КОШ № 124, м-н Горняцкий, 33а 2, 4 вторник месяца
14 Терещенко Роман Яковлевич КОШ № 68, м-н Горняцкий, 3 2, 4 вторник месяца

15 Красножон Юрий Леонидович КОШ №119, м-н Солнечный, 48а 2 понедельник, 4 вторник 
месяца

17.00-
18.00

16 Светловский Александр Арсентьевич
КУ «Горбольница №2», пл. 30 лет 
Победы, 2 4 вторник месяца

КОШ № 118, м-н Солнечный, 1 2 вторник месяца
17 Кравченко Сергей Васильевич КОШ № 21, ул. Спаская, 8а 2, 4 вторник месяца
18 Беликова Валентина Алексеевна КП ЖЭО № 35, мкр. Солнечный, 22а 2, 4 вторник месяца

19 Корольский Максим Владимирович КОШ № 120, ул. Корнейчука, 22 2 вторник месяца
КОШ № 19, ул. Корнейчука, 20 1 среда месяца

20 Смоляренко Леонид Игоревич КОШ № 19, ул. Корнейчука, 20 2 , 4 среда месяца

21 Ольшевский Сергей Александрович
Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов,ул.Мелешкина,5

2 вторник, 2 среда месяца

22 Супрун Федор Николаевич КОШ № 19, ул. Корнейчука, 20 3 среда месяца

23 Кравченко Татьяна Владимировна

Саксаганская гимназия №91, ул. 
Тынка, 48 2 вторник месяца

Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов, ул. Мелешкина, 5

3 четверг месяца

24 Беликова Татьяна Борисовна Саксаганская гимназия № 91, ул. 
Тынка, 48, 1,3 понедельник месяца

25 Воловик Валерий Анатольевич КОШ № 14, ул. Мелешкина, 34б 2, 4 вторник месяца

26 Супрун Федор Николаевич Саксаганский естественно-науч-
ный лицей,ул. Мелешкина, 32а 2 вторник месяца

27 Приймаченко Владимир Николаевич КОШ № 72, ул. Мануйлова, 8а 2, 4 вторник месяца

28 Старовойт Василий Владимирович
КСШ №107, ул Мануйлова, 11 2 вторник месяца
Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов, ул. Мелешкина, 5

4 понедельник месяца

29 Беззубченко Валерий Викторович КОШ № 72, ул. Мануйлова, 8а 2, 4 вторник месяца

30 Колмаков Вячеслав Александрович
Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов, ул. Мелешкина, 5

2, 4 вторник месяца

16.00-
18.00

31 Голяков Александр Леонидович
КОШ №51, ул. Светлогорская, 103 2 вторник месяца
Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов, ул. Мелешкина, 5

1 четверг месяца

32 Каруца Валерий Александрович КОШ № 122, ул. Мелешкина, 51д 2, 4 вторник месяца33 Федоринова Наталья Евгеньевна

34 Шрамко Олег Викторович
Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов, ул. Мелешкина, 5

2, 4 вторник месяца

35 Беликов Аркадий Андреевич КОШ № 17, пр.  Дзержинского, 36 2 вторник месяца
КСШ №70, ул. Отто Брозовского, 79 4 вторник месяца

36 Колесник Виталия Александровна КСШ №70, ул. Отто Брозовского, 79 2, 4 вторник месяца

37 Ковалец Анатолий Николаевич
Общественная приемная Сакса-
ганской районной организации 
Партии регионов, ул. Мелешкина, 5

2, 4 вторник месяца

38 Левицкий Игорь Васильевич КОШ №51, ул. Светлогорская, 103 2 вторник месяца
ул. Летчиков, 9 3 среда месяца

39 Попова Светлана Павловна
КОШ № 17, пр.  Дзержинского, 36 2 вторник месяца
ГПП «Кривбасспромводоснабже-
ние« 4 вторник месяца

Депутаты, избранные по многомандатному избирательному округу, осуществляют прием избирателей ежедневно, 
по отдельному графику, с 16.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, в общественной приемной Саксаганской 

районной организации Партии регионов по адресу: ул. Мелешкина,5.  Телефоны: 64-35-35, 405-55-55
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 15.30, 

23.15 Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Заголовки
07.20 Стройплощадка
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 14 с.
09.00, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.20, 15.10, 20.55 Офици-

альная хроника
09.25 Караоке для взрослых
10.15, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» 6с
12.35, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.45 Здоровье
13.40 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» 2с
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.20 Наука
15.25, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Концерт Надежды 

Шестак
15.55 Х/ф «Вечный зов» 5,6с
19.05 Кривое зеркало
21.30 Опыт
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 1 с.
00.15 От первого лица
00.40 Между строк
01.45 О главном
02.25 Телеакадемия
03.25 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 06.35 М/ф «Красные 

Шапочки»
07.00, 19.30 ТСН: ТСН
07.55, 03.35 Т/с «Весна в 

декабре»
08.55, 04.20 Т/с «Женские 

мечты о дальних 
странах» 

10.00, 17.10 Т/с «Вели-
чественные века. 
Роксолана» 

11.55, 12.55, 20.00, 21.05 Т/с 
«Вероника. Потерянное 
счастье»

14.00, 02.00 «Не ври мне - 3»
15.00, 02.50 «Семейные 

мелодрамы»
16.10, 00.35 «Простошоу с 

Юрием Горбуновым»
16.45, 23.15 «ТСН. Из-

бранное»
22.10, 01.10 «Моя хата с 

краю»
23.40, 05.10 Т/с «Незабы-

ваемое» 

ИНТЕР
05.40 Т/с «Говорит полиция!»
07.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30 Спорт в Подробностях
08.00, 08.30, 09.00 «Но-

вости»
09.10, 20.35 Т/с «Двадцать 

лет без любви»
11.05, 12.15 Д/с «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

14.05 «Судебные дела»
15.00 Т/с «Остров ненужных 

людей»
18.10 Т/с «Брак по завеща-

нию»
20.00, 04.30 «Подробности»
20.30, 05.00 «Спорт в Под-

робностях»
22.30 Т/с «По горячим 

следам 2»

ICTV
05.25, 07.05, 01.50, 04.30 

Погода
05.30 Факты
05.55, 04.35 Свитанок
07.00, 07.45 Деловые факты
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 01.05 Чрезвы-

чайные новости
10.00, 16.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
11.55 Т/с «Кодекс чести»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.15 Т/с «Охота на вер-

вольфа»
14.10, 21.50 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
15.15, 20.05 Т/с «Бомбила»
18.45 Факты. Вечер
22.50 Х/ф «Властелин бури»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.20 

Погода
09.00, 19.50 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20, 14.35 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзья»
15.55, 21.55 Т/с «Светофор»
17.55, 20.50 Т/с «Воронины»
19.25, 01.15 Спортрепортер
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.05 Т/с «Дневники вам-

пира 2» 

СТБ
05.00 «Чужие ошибки. Удар 

из прошлого»
05.45, 15.55 «Все буде 

добре!»
07.15, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
08.55 «Звездная жизнь. 

Бьет значит любит?»
09.55 Х/ф «Папа напрокат» 
11.50 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Метод Фрейда» 
22.25 «Кулинарная дина-

стия»
00.15 Т/с «Доктор Хаус» 

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.45 Этот 

удивительный мир 
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 05.00 Утренний 
espresso

09.00 Д/ф «Хрущев против 
Маленкова» 

10.00 Алло, доктор!
11.15 Д/ф «Купить бес-

смертие»
12.15 Реальные истории. 

Ранние браки 
14.00, 22.40 Д/ф «Невероят-

ные путешествия» HD 
15.15, 18.55, 21.30 Погода
15.30 Дневник для роди-

телей
16.50 Алло, доктор! Прямой 

эфир
17.45 Социальный статус: 

ваши права и льготы
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Илья Резник, 
2 часть

20.00 Д/ф «Юрий Андропов. 
Пятнадцать месяцев 
надежды» 

21.35 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Надо оставаться 
мужиком»

23.40, 04.10 Д/ф «Кашалоты: 
титаны глубин» 

00.45 Амурные мелодии 

ТЕТ
06.00 Узнай как
06.05, 12.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
12.55, 19.25 Богиня шопинга
13.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.35, 20.30 Даешь моло-

дежь!
15.35, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Т/с «Чемпионки» 
17.15 Это любовь 
17.40, 01.00 Т/с «Половинки» 
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые» 
22.00 Большая разница 

по-украински
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Анекдоты

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.15 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 
12.00, 04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.35, 02.50 Чистосердеч-

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

рит Украина»
21.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. 1/16 финала. 
«Бордо» (Франция) - 
«Динамо» (Украина)

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-

мя спорта»
06.50, 08.35, 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»

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.15 «Автопилот-ново-
сти»

07.30, 03.40 «Утро со 
звездой»

07.55, 08.45 «Трансмиссия-
новости»

08.20, 08.40, 08.55, 09.50, 
12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 
17.20, 17.50, 22.50, 23.50, 
00.35, 03.55 «Погода»

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»
22.15, 02.40 «Энергонадзор»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.40 Х/ф «Груз без марки-

ровки» 
07.05 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган» 1 с. 
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Т/с «Охота на изюбря»
11.50 Т/с «Возвращение 

Турецкого»
14.40, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.10 «Свiдок»
17.00 Т/с «Навигатор»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник» 

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00.15 Х/ф «Земля дино-

завров» 

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.40 «Три сестры»
10.40 Х/ф «Между ангелом 

и бесом»
12.40 «Добрый вечер, 

животные»
13.40, 17.10 «Дом на зависть 

всем»
14.35, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.25, 18.00 «Званый ужин»
16.15 «Орел и Решка»
20.00 «Бойцовский клуб»
21.00 «Рассмеши комика»
21.50 «2 полоски»
23.10 «Вечер. Паша. Звёзды»
00.00 Х/ф «Игра в четыре 

руки» 

11 КАНАЛ
05.15 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40 Подъем
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

01.00, 03.25, 04.30 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Путь к успеху»
08.00 «Променад»
09.00, 19.50 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.35 «36,6»
14.55 Т/с «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55, 22.30 Т/с «Светофор»
17.55, 20.50 Т/с «Воронины»
22.00 «Васильевский 

остров»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»

К 2
05.15 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.55 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.30, 01.55 Знаете что?
13.20, 22.30 Семейный 

размер
14.00, 19.30 Врачи
14.50 Спросите у повара
15.40 Сваты у плиты
16.40, 23.20 Женская форма
17.40 Время красоты
18.20 С белого листа
20.20, 00.15 Такая красивая 

любовь
21.15 Иностранная кухня

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф 
07.20 М/с «Годзилла» 
08.15 «Убойное видео»
09.00 «Нереальные 

истории»
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.45 «ОбломUA»
11.25, 03.00 «Дорожные 

войны»
12.00, 17.55 Т/с «Наркотра-

фик» 

14.00 Т/с «Солдаты-12» 
16.00 Т/с «Команда Че» 
19.55 Лига Европы УЕФА. 

«Днепр» - «Базель». 
Прямая трансляция

21.55 Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» - «Зенит». 
Прямая трансляция

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.05 Х/ф «Детство Темы»
10.35 Вокруг смеха
12.05 Х/ф «Елки-палки»
13.15 Х/ф «Приезжая»
14.55, 20.10 Т/с «Девять жиз-

ней Нестора Махно»
16.55 Х/ф «Неизвестные 

страницы из жизни раз-
ведчика»

18.35 Х/ф «У опасной черты»
22.10 Х/ф «Когда Гарри 

встретил Салли»
23.50 Х/ф «Тельма и Луиза»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.05 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
16.20 «Дешево и сердито»
17.05, 02.25 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.35 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
23.20 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости

РТР - ПЛАНЕТА
06.00 «Утро России»
10.00 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.35 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.15, 00.30 Х/ф «Что скры-

вает любовь»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25 Вести-спорт
12.35 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

13.25 Т/с «Ефросинья. Таеж-
ная любовь»

14.10, 03.40 Т/с «Институт 
благородных девиц»

15.25, 00.05 Новости 
культуры

15.40 Д/с «Жизнь замеча-
тельных идей» «Неверо-
ятный 102-й»

16.10 «Academia». Сергей 
Иванов «Юродство с 
точки зрения истории 
культуры»

16.55, 18.30 Т/с «Кружева»
17.40 Местное время. 

Вести-Москва
19.15, 03.00 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 Т/с «Жена 

офицера»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Поединок»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
09.35 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
10.30 Цивилизация. Дуэль 

разведок. Россия - Вели-
кобритания

11.30 Ювелир ТВ
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Цивилизация. 

Каратели. Правда о 
латышских стрелках

18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 Игра в слова и не 

только
23.00 На ночь глядя с Пав-

лом Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Тень у пирса»
08.20 Д/ф «Николай Крюч-

ков. Парень из нашего 
города». 

09.10, 17.45 «Петровка, 38». 
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 Х/ф «Смертельный 

танец». 
11.45 Ток-шоу. «Pro жизнь». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва». 
13.30 Т/с «Государственная 

граница». 
14.50 Д/с «Эволюция жизни 

на Земле». 
15.50 «Осторожно, мошен-

ники!» 
16.25 «Право голоса». 
18.00 Х/ф «Гений пустого 

места». 
20.20 Д/ф «Последняя 

любовь Империи». 
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Шансы есть». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Т/с «Господа присяж-

ные». 7 с.
10.00 Т/с «Мент в законе-2». 

Фильм 2 «Выгодное 
предложение» 4 с.

11.00 «Страна и люди»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-10». Фильм 4 
«Чёрная метка» 2 с.

13.00 Х/ф «Секретный 
эшелон»

15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 18.08, 01.00, 04.00 
«Особое мнение»

16.00, 02.00 Т/с «Господа 
присяжные». 8 с.

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 4 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-2». Фильм 3 «По ту 
сторону закона» 1 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 5 «Во-
ровская кровь» 1 с.

23.00 Х/ф «Любовь - смер-
тельная игра...»

РЕН ТВ
03.00 «По закону» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30, 07.00 Т/с «Личное 

дело капитана Рюмина» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
10.00, 17.00, 21.00 «Экстрен-

ный вызов» 
12.00 «Засуди меня» 
13.00 «Семейные драмы» 
14.00, 15.00 «Не ври мне!» 
16.00 «Верное средство» 
18.00 «Какие люди!» 
19.00 «Адская кухня - 2» 
20.30 «Как надо» 
21.30 «Новости 24» Итого-

вый выпуск 
21.50, 01.20 Х/ф «Город 

Эмбер» 
23.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
00.30 «Чистая работа» 

TV 1000
02.00 Комедия «Высший 

балл» 
04.00 М/ф «Лови волну!» 
05.40 Криминальное кино 

«Пылающая равнина» 
07.35 Драма «Авансцена» 
09.40 Драма «Паутина лжи» 
12.10 Драма «Крик совы» 
13.55 Комедия «Знакомство 

с родителями» 
15.50 Драма «Неукротимые 

сердца» 
18.00 Драма «Хороший 

немец» 
19.55 Комедия «Знакомство 

с Факерами» 
21.55 Драма «Крупная 

рыба» 
00.10 Боевик «Война 

миров» 

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Горько!» 
07.00 Мелодрама «Про 

любоff » 
09.00 Драма «Матч» 
11.10 Комедия «Сделка» 
13.10 Комедия «Ржевский 

против Наполеона» 
15.00 Драма «Коктебель» 
17.00 Драма «Московский 

жиголо» 
19.00 Триллер «Камень» 
21.00 Драма «Связь» 
22.40 Мелодрама «Влю-

бленные. Фильм второй» 
01.00 Драма «Дом на краю» 
03.00 Драма «Старухи» 

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 

09.00, 17.00, 01.00 Боевик 
«Ультрафиолет» 

10.35, 18.35, 02.35 Комедия 
«Адаптация» 

12.35, 20.35, 04.35 Драма «Я 
объявляю войну» 

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Ад посреди города» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Сельский врач» 
08.00 Х/ф «Порох» 
10.00 Х/ф «Странник» 
12.00 Х/ф «Поездка через 

город» 
13.30, 01.30 Х/ф «Человек в 

проходном дворе» 
15.00, 16.30 Х/ф «Везучий 

человек» 
18.00 Х/ф «Альпийская 

баллада» 
20.00 Х/ф «Караул» 
22.00 Х/ф «Карпатское 

золото» 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Подарок черно-
го колдуна» 

02.00, 08.00, 14.00 М/с 
«Самый маленький 
гном» 0+, м/ф «Талант 
и поклонники» 12+, 
«Похождения Чичикова. 
Манилов» 12+, «Дерево и 
кошка» 12+, «Когда песок 
взойдет...» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Волк 
Альберто» 12+, «Чудес-
ный колодец» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Сто 
первый» 2 с. 12+, «Страна 
Оркестрия» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб» 

06.00, 12.00, 18.00 «Азбу-
ка-малышка» 6+, м/ф 

«Олешка - белые рожки» 
6+, «Как это случилось» 
6+, «Орлиное перо» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Девственная 
территори 

04.50 Гигантские стройки. 
Мельбурнский стадион 

05.40 Как это устроено?. 
Сабли/Понтоны/Наполь-
ные часы 

06.10 Как это сделано?. Мяг-
кий, как губка/Знание 

06.35 Мужчина, женщина, 
природа. Наводнение в 
джунглях Амазонки 

07.30 Искривление време-
ни. Змеи, борцы сумо и 
попрыгунчики 

08.25 Разрушители легенд. 
По заявкам телезрите-
лей. Выпуск 2 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Мост в Сан-
Франциско 

10.15, 21.55 Top Gear. 
Серия 2 

11.10, 03.05 Махинаторы. 
Эпизод 11 

12.05 Пятая передача. 
Серия 9 

12.30, 02.10 Мужчина, 
женщина, природа. По-
слание в бутылке 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Семейная распр 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Легенды Мак-
Гайвера 

15.15 Особое меню от 
Беара Гриллса 

16.10 Змееловы. Серия 6 
17.05 Как это устроено?. 

Серия 9 
17.35, 01.45 Как это сде-

лано?. Инкассаторы/
Улов века/Удивительная 
граци 

18.00 Город наизнанку. 
Город и землетрясение. 
Сан-Франциско 

19.00 Не пытайтесь повто-
рить. Герои-самоучки 

20.00 Сканируя небо. Теле-
скоп Discovery Channel 

21.00 Настоящие аферисты. 
Серия 1 

21.30 Настоящие аферисты. 
Серия 2 

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 38 

23.15 Ярость!. Ярость 
стихии-2 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Все о собаках. 

Папильон
07.50 Все о собаках. Сен-

бернар
08.15 Введение в со-

баковедение. Уэсти, 
ирландский сеттер, 
доберман, миниатюрный 
пинчер, гончая

09.10 Необычные живот-
ные Ника Бейкера. Та, 
что в болоте живет

10.05, 14.40 Суровая Аркти-
ка. Исландия. Земля льда 
и огня

11.00 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Борьба за жизнь

11.55 Укротитель по вызову. 
Чудовища - спецвыпуск

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы 

12.50, 05.45 Ветеринар в 
дикой природе. Коста-
Рикa

13.45 Территория 
животных. Целители и 
надежда, часть 

15.30 Pай для шимпанзе. 
Восхождение Кози

16.30 Введение в со-
баковедение. Ищейка, 
йоркширский терьер, 
доберман, ши тцу, роде-
зийский горбунок

17.25, 17.50, 20.10, 04.55 
Ветеринары-спасатели

18.20 Необыкновенные 
собаки

18.45 Кошки Кло-Хилл. Пи-
ровать или голодать

19.15 Ветеринар Бондай 
Бич

19.40 Спасти дикую при-
роду Африки. Сери 

20.35, 05.20 Pай для шим-
панзе. Демографический 
взрыв в «Обезьяньем 
раю»

21.05, 02.25 Суровая Арктика. 
Ледяные вершины. Стра-
на полночного солнца

22.00, 03.15 Доминик 
Монаган и самые дикие 
существа

22.55, 04.05 Опасные марш-
руты Макса. Сери 

23.50 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 19.05 Союзм/ф
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.35, 20.05 «Буду Арти-

стом!»
11.10, 12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка

20.50 Портретные очерки. 
Надежда Румянцева

21.30 «КиноМакси»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Чудеса инженерии. 

Аэропорт 
05.00 Близкие враги 
06.00 Опасные встречи. 

Возвращение в пещеру 
питона 

07.00, 12.00, 16.00 Запреты. 
Странные пристрасти 

08.00 В глубинах Ледовитого 
океана 

09.00 Чудеса инженерии. 
Субмарина апокалип-
сиса 

10.00 Злоключения 
заграницей. Побег из 
Аргентины 

11.00, 15.00 В ожидании 
конца света. Велико-
британи 

13.00 Лесное царство 
14.00 Опасные встречи. 

Электрошок 
17.00, 01.00 В ожидании 

конца света. Итоговый 
выпуск 

18.00, 02.00 Злоключения 
заграницей. Из Голли-
вуда в ад 

19.00, 22.00, 03.00 НЛО над 
Европой. Неизвестные 
истории. Серия 7 

20.00, 23.00 В погоне за 
НЛО. Маленький при-
шелец 

21.00, 00.00 Дикий тунец. 
Коса на камень 

VIASAT HISTORY
07.00, 13.15 Как искусство 

сотворило мир 
08.00, 15.25, 01.00 Команда 

времени 
09.00, 23.00, 05.00 Тайная 

война 
10.00, 16.25 Великие геогра-

фические открыти 
11.10 Проект «Мандела» 
12.15 Первый Иисус 
14.15, 18.40 Эдвардианская 

ферма 
17.40, 00.00 Тайна исчезно-

вения полковника Перси 
Фосетта 

19.50 Звездный путь Юрия 
Гагарина 

21.00 История спутника 
22.00 Охотники за мифами  

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Т/с «Возвращение 

Синдбада» 4 с. 
20.00 Т/с «Объявлен в 

розыск» 5 с. 
21.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2» ф.1. «Выбор» 
2 с. 

22.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 7 с. 

23.00 Т/с «Контора» 7 с. 
«Феникс» 

00.00 Т/с «Пером и шпагой» 
7 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 03.30, 09.00, 09.30 

Автомобили-самоделки 
04.00, 04.30, 13.00, 13.30 

Ловцы монстров 
05.00, 15.00 Судьбе назло 
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Монтажники 
- высотники 

07.00, 14.00 Мегаперевоз-
чики 

08.00, 16.00 Туземный 
экстрим 

10.00 Боевая подготовка 
11.00 Супер запуск 
12.00 Эсминец 21 века 
18.00, 00.00 Самые быстрые 

мотоциклы 
19.00, 01.00 Машины с того 

света 
20.00, 02.00 Реактивная 

мечта 
22.00 Непобедимый воин 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.45, 22.20 Х/ф «Пирамида» 
03.45 Х/ф «Этим вечером 

ангелы плакали» 
05.05 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 2 с. 
06.20 Х/ф «Кавказская 

рулетка» 
07.50 Х/ф «Кипяток» 
09.40 Х/ф «Лиса Алиса» 
11.10 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 3 с. 
12.25 Х/ф «О любви в любую 

погоду» 
14.10 Х/ф «Коля-перекати 

поле» 
15.50 Х/ф «Па « 
17.25 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 4 с. 
18.50 Х/ф «Жестокость» 
20.25 Х/ф «Садовник» 

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Оркестр Поля 

Мориа» 
05.30, 11.30, 23.30 Х/ф «Квар-

тира» 
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ» 
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«Рожденные в СССР» 
09.00, 15.00 «Зимний вечер... 

в Лужниках!» 
11.00 «Мелодии, прожив-

шие века» 
12.40 Д/ф «Краски льда» 
16.00 «Н.а. СССР Людмила 

Касаткина» 
17.30 Х/ф «Большой янтарь» 
18.40 «Это было, было...» 
21.00 Программа «ТЕМА» 

22.00 «... До 16 и старше» 
22.55 «Блиц» 

СПОРТ 1
06.00 Футзал. Чемпионат 

Испании. Cантьяго Фут-
зал - Каха Сеговия

07.50, 18.15 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. ПСВ 
- Утрехт

10.25, 18.55 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

11.00, 02.15 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Астана 
- БК Донецк

12.55 Теннис. АТР. 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
1/2 финала. Джокович - 
Феррер

14.25, 00.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пэлас - Миддлсбро

16.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Виллем II

19.30 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

19.55 Футзал. Кубок Ис-
пании. Рибера Наварра - 
Сантьяго Футзал. LIVE

22.10 Футзал. Кубок Ис-
пании. Умакон Сарагоса 
- Барселона Алуспорт

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Азовмаш - 
УНИКС

07.55, 16.00 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

08.30, 01.25 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Cантьяго 
Футзал - Каха Сеговия

10.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Виллем II

12.20, 22.20 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

13.00 Баскетбол. Евро-
кубок. Банвит - Буди-
вельнык

14.55, 03.10 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

16.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пелес - Миддлсбро

18.35 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-
2013. Локерен - Брюгге

20.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. ПСВ 
- Утрехт

23.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Астана - БК 
Донецк

EUROSPORT
09.30 Лыжные гонки. 

Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 
Спринт. Мужчины. 
Квалификация. 

10.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 
Спринт. Женщины. 
Квалификация. 

11.30, 13.30, 18.15, 01.00 
Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира. Валь ди Фи-
емме (Италия). Спринт. 
Мужчины и женщины. 

12.45, 17.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира. Нове Место 
(Чехия). Масс-старт. 
Женщины. 

15.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф (Германия). 
HS 213. Командный старт. 

16.15 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Валь ди 
Фиемме (Италия). Жен-
щины. Квалификация. 

19.45 Снукер. Открытый 
Чемпионат Уэльса. 
Финал. 

21.00 Боевые искусства. 
Бойцовский клуб. Миро-
вая с. Токио (Япония). 

23.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 

00.00 Покер. Европейский 
тур

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 

Футбол NEWS
06.15, 12.20, 03.15 Чемпио-

нат Италии. Обзор тура
07.05, 04.30 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
08.15 Вальядолид - Атлети-

ко. Чемпионат Испании
10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25 Динамо - Ньюкасл 

(2002/2003). Лучшие 
матчи Лиги Чемпионов. 
Премьера

13.05, 01.05 Галатасарай - 
Шальке. Лига Чемпионов 
УЕФА

15.00, 00.10 «Один на один с 
Гамулой». Р. Григорчук

16.00, 04.00 Futbol Mundial
16.30 Ньюкасл - Металлист. 

Лига Европы УЕФА
18.30, 21.55, 00.00 Путь к 

Амстердаму
19.50 LIVE. Металлист - Нью-

касл. Лига Европы УЕФА
22.35 LIVE. Лучшие моменты 

матчей. Лига Европы 
УЕФА

05.30 Программа передач

Четвер, 21 лютого
Cхід 6.58 Захід 17.26
Тривалість дня 10.28

Схід 14.06
Захід 4.06

РакІменинники: Феодор, Захарій, Савва
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Телебачення

УТ-1 
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05, 08.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.10, 16.00, 

00.45 Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Заголовки
07.20, 07.40 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 15 с.
08.55 Х/ф «Благие наме-

рения»
10.15, 03.10 Т/с «Маруся»
11.00 Диалог со страной
14.30 Социальное шоу 

«Адреналин»
15.50 Деловой мир. Агро-

сектор
15.55, 03.55 Официальная 

хроника
16.05 Место встречи
17.25, 21.10 Деловой мир
17.40 Кривое зеркало
20.20, 01.50 After Live (За 

кулисами Шустер-Live)
20.40 Шустер Live. За 

кулисами
21.00 Итоги дня
21.15, 22.50, 04.00 Шустер-

Live
22.45 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
00.30 Итоги
00.50 От первого лица
01.20 О главном
02.15 Околица
02.40 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской

КАНАЛ «1+1»
06.05, 06.35 М/ф «Красные 

Шапочки»
07.00, 19.30, 05.25 ТСН: ТСН
07.55, 03.50 Т/с «Весна в 

декабре»
08.55, 04.35 Т/с «Женские 

мечты о дальних 
странах» 

10.00, 14.00 Т/с «Вероника. 
Потерянное счастье»

11.00 «Диалог со страной. 
Виктор Федорович 
Янукович»

15.05, 17.10 Т/с «Вели-
чественные века. 
Роксолана» 

16.45 «ТСН. Избранное»
20.00 «Вечерний Киев»
21.50 Х/ф «Игра смерти»
23.50 Х/ф «Американец» 
01.55 Х/ф «Мой кузен 

Винни» 

ИНТЕР
05.40 Т/с «Говорит полиция!»
07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 

12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
07.30, 20.25, 04.35 «Спорт в 

Подробностях»
09.10 Т/с «Двадцать лет без 

любви»
11.05, 12.15 Д/с «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

14.05 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
16.00, 18.10 Т/с «Брак по 

завещанию»
20.00, 04.05 «Подробности»
20.30 Ток-шоу с Анной Без-

улик «Справедливость»
22.30 Х/ф «Служу Советско-

му Союзу» 
00.35 Х/ф «Правосудие 

волков» 
02.10 Х/ф «Край» 

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 07.00, 01.35, 03.25 

Погода
05.25 Факты
05.55, 03.30 Свитанок
06.55, 07.45 Деловые факты
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 00.55 Чрезвы-

чайные новости
10.00, 16.45 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
11.00 Диалог со страной
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.05 Т/с «Охота на вер-

вольфа»
14.00, 21.50 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
15.05, 20.05 Т/с «Бомбила»
18.45 Факты. Вечер
22.50 Х/ф «Социальная сеть» 
01.40 Х/ф «Королева про-

клятых» 
03.15 ПроЦiкаве

НОВЫЙ КАНАЛ
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Т/с «Как сказал Джим»
05.30, 04.40 Зона ночi 

Культура
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.15 

Погода
09.00, 19.50 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20, 14.35 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.50, 15.50 Teen Time
14.55 Т/с «Друзья»
15.55, 21.55 Т/с «Светофор»
17.55, 20.50 Т/с «Воронины»
19.25, 01.10 Спортрепортер
23.00 Т/с «Счастливы вместе»

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. 

Святая правда»
06.20, 02.15 Х/ф «Дети по-

недельника» 
08.00 Х/ф «Там, где живет 

любовь» 
09.50, 18.05 Х/ф «Подарок 

судьбы» 
17.55, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.05 «Моя правда. Ирина 

Билык. Когда любовь 
становится ядом»

22.25 «Моя правда. Ольга 
Сумская. Без права на 
слезы»

23.20 «Звездная жизнь. 
Куда исчезают звезды»

ТОНИС
06.00 Духовная жизнь с 

животными 
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 
espresso

09.00 Д/ф «Юрий Андропов. 
Пятнадцать месяцев 
надежды» 

10.00 Алло, доктор!
11.15 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Надо оставаться 
мужиком»

12.15 Социальный статус: 
ваши права и льготы

14.00, 22.40 Д/ф «Невероят-
ные путешествия» HD 

15.15, 18.55, 21.30 Погода
15.30 Будь в курсе!
16.00, 03.50 Этот удивитель-

ный мир 
16.50 Алло, доктор! Прямой 

эфир
17.45 Реальные истории. 

Свадьбы по-русски 
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Илья Резник, 
3 часть

20.00 Д/ф «Михаил Горбачев. 
Политический романс» 

21.35 Д/ф «Современница»
23.40, 04.10 Д/ф «Жизнь по 

законам природы» 
00.45 Амурные мелодии 
00.55 Х/ф «Правила секса» 
02.40 Х/ф «Летние забавы» 

ТЕТ
06.00 Узнай как
06.05, 12.00 Т/с «Метод 

Лавровой» 
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
12.55 Богиня шопинга
13.30 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.35, 19.25 Даешь моло-

дежь!
15.35, 01.25 Вайфайтеры
16.15 Т/с «Чемпионки» 
17.15 Это любовь 
17.40 Т/с «Половинки» 
18.20 Одна за всех
20.30 Виталька
21.30 Что если бы?
21.55 Большая разница 

по-украински
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.25 Анекдоты

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.15 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 
12.00, 04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.30 Т/с «Супруги» 
15.35 Чистосердечное 

признание
16.00, 03.40 Критическая 

точка
18.00 Т/с «Неравный брак» 
19.20 Президент Украины 

В.Ф.Янукович. Диалог со 
страной

22.00 Т/с «Мент в законе» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.25, 08.25, 18.50, 

23.40, 00.30, 03.20 «Вре-
мя спорта»

06.50, 08.40 «Обзор прессы»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.10, 08.15, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.15 «Автопилот-новости»
07.30, 03.40 «Утро со 

звездой»
07.55, 08.50 «Трансмиссия-

новости»
08.30 «Энергонадзор»
08.45, 09.50, 12.50, 13.50, 

14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 «По-
года»

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, 23.45, 00.35, 02.30, 

04.15 «Хроника недели»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный взгляд»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»

НТН
05.35 Х/ф «Сашка» 
07.00 Х/ф «Через Гоби и 

Хинган» 2 с. 
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 Т/с «Охота на изюбря»
11.50 Т/с «Возвращение 

Турецкого»
14.40 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 02.15 «Свiдок»
17.00 Т/с «Навигатор»
19.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
23.00 Х/ф «Акция» 

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.40 «Три сестры»
10.40 Х/ф «Игра в четыре 

руки» 
12.40 «Добрый вечер, 

животные»
13.40, 17.10 «Дом на зависть 

всем»
14.35 «Шопинг монстры»
15.25, 18.00 «Званый ужин»
16.15 «Орел и Решка»
19.00 «КВН»
21.20 «Рассмеши комика»
22.15 «Пороблено в 

Українi»
23.30 Х/ф «Оскар» 

11 КАНАЛ
05.05 Служба розыска 

детей
05.10 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40 Подъем
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.55, 03.15, 05.00 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Авторские путеше-

ствия»
09.00, 19.50 Т/с «Не плачь по 

мне, Аргентина!»
10.05, 16.55 Т/с «Кадетство»
11.05 Т/с «Папины дочки»
13.20 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.35 Т/с «Школа гениев»
14.55 Т/с «Друзья»
15.50 Teen Time
15.55 Т/с «Светофор»
17.55 Т/с «Воронины»
21.00 Тележурнал «Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Лучшие»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»

К 2
05.15 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.55 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.30, 01.55 Знаете что?
13.20, 22.30 Семейный 

размер
14.00, 19.30 Врачи
14.50 Спросите у повара
15.40 Сваты у плиты
16.40, 23.20 Женская форма
17.40 Время красоты
18.20 С белого листа
20.20, 00.15 Такая красивая 

любовь
21.15 Иностранная кухня

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф 
07.20 М/с «Годзилла» 
08.15, 10.20 «Убойное 

видео»
09.00, 10.45 «Нереальные 

истории»
09.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
11.25, 03.20 «Дорожные 

войны»
12.00, 18.15 Т/с «Наркотра-

фик» 
14.00 Т/с «Солдаты-12» 
16.00 Т/с «Команда Че» 
20.00 Х/ф «В тылу врага» 
22.00 «Бойцовский клуб»
23.00 Всемирная с. бокса: 

Украина - США

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.15 Х/ф «Приключения 

Буратино»
10.30 Вокруг смеха
12.00 Х/ф «Кузнечик»
13.30 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич 
опять идут дожди»

15.05, 20.10 Т/с «Девять жиз-
ней Нестора Махно»

17.00 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»

18.35 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»

22.10 Х/ф «Тельма и Луиза»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

купка»
10.00 «Жить здорово!»
11.00, 04.40 «Модный при-

говор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
16.20 «Ералаш»
17.05 «Жди меня»
18.40 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант»
23.55 Х/ф «Призрак»

РТР - ПЛАНЕТА
06.00 «Утро России»
09.55 «Вся Россия»
10.10 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.40 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.15 Х/ф «Что скрывает 

любовь»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25 Вести-спорт
12.35 «Право на встречу»
13.25 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
14.10, 03.40 Т/с «Институт 

благородных девиц»
15.25 Новости культуры
15.40 «Гении и злодеи». 

Руаль Амундсен
16.10 «Academia». Алексан-

дра Баркова «Мифы о 
русской мифологии»

16.55, 18.30 Т/с «Кружева»
17.40 Местное время. 

Вести-Москва
19.15, 03.00 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 «Юрмала»
21.35 Х/ф «Девушка в при-

личную семью»
23.20 «Белая студия»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30 Цивилизация. 

Каратели. Правда о 
латышских стрелках

11.30 Ювелир ТВ
14.30 Игра в слова и не 

только
17.30 Цивилизация. Кто вы, 

мистер Рид
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 Дорогие депутаты
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.30 Особый формат. Об-

уховская арифметика
23.00 На ночь глядя с Пав-

лом Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Два капитана»
08.20 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая 
любовь». 

09.10, 13.10 «Петровка, 38». 
09.30, 12.30, 15.30, 21.50 

События
09.50 Х/ф «Кактус и Елена»
11.40 Ток-шоу. «Pro жизнь». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.30 Т/с «Государственная 

граница». 
14.50 Д/с «Эволюция жизни 

на Земле». 
15.50 «Спешите видеть!» 
16.25 «Право голоса». 
17.45 Т/с «Каменская». 
19.55 Приют комедиантов. 
22.10 Х/ф «Пришельцы: 

Коридоры времени». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Т/с «Господа присяж-

ные». 8 с.
10.00 Т/с «Мент в законе-2». 

Фильм 3 «По ту сторону 
закона» 1 с.

11.00 «Русский акцент» с 
Евгением Масловым 
«Фитнесмания на 
Гудзоне»

11.30 «Городские легенды»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-10». Фильм 5 
«Воровская кровь» 1 с.

13.00 Х/ф «Любовь - смер-
тельная игра...»

15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
16.00, 02.00 Т/с «Господа 

присяжные». 9 с.
19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 

Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 5 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-2». Фильм 3 «По ту 
сторону закона» 2 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 5 «Во-
ровская кровь» 2 с.

23.00 Х/ф «Тупик»

РЕН ТВ
03.00 «По закону» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Пища богов» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Какие люди!» 
08.00 «Адская кухня - 2» 
09.30 «Как надо» 
10.00, 17.00 «Экстренный 

вызов» 
12.00 «Засуди меня» 
13.00 «Семейные драмы» 
14.00, 15.00 «Не ври мне!» 
16.00 «Верное средство» 
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Президент под грифом 
«Секретно» 

19.00 «Странное дело»: 
«Темная сторона силы» 

20.00 «Секретные терри-
тории»: «Тайны древних 
земель» 

21.00 «Смотреть всем!» 
22.00 Х/ф «Честная игра» 
23.45 Х/ф «Сердце ангела» 

TV1000 
02.00, 22.20 Драма «Черная 

cмерть» 
04.00 Комедия «Буги-вуги» 
05.50 Драма «Неукротимые 

сердца» 
08.00 Драма «Крик совы» 
09.45 Комедия «Мачеха» 
12.00 Боевик «Под Откос» 
13.35 Комедия «Знакомство 

с Факерами» 
15.50 Драма «Я так давно 

тебя люблю» 
18.00 Драма «Крупная 

рыба» 
20.15 Боевик «Война 

миров» 

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Сделка» 
07.00 Драма «Дом на краю» 
09.00 Драма «Московский 

жиголо» 
11.00 Драма «Простые 

вещи» 
13.00 Драма «Кто войдет в 

последний вагон?» 
15.00 Драма «Связь» 
17.00 Комедия «All Inclusive, 

или все включено» 
19.00 Боевик «Параграф 78. 

Фильм первый» 
21.20 Комедия «Именины» 
23.00 Драма «Старухи» 

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«На пределе. Группа 
«Антитеррор»» 

09.00, 17.00, 01.00 Комедия 
«Мисс Никто» 

10.35, 18.35, 02.35 Мелодра-
ма «Природе вопреки» 

12.30, 20.30, 04.30 Боевик 
«Сукияки Вестерн 
Джанго» 

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Закат Американской 
империи» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Альпийская 

баллада» 
08.00 Х/ф «Караул» 
10.00 Х/ф «Карпатское 

золото» 
12.00 Х/ф «Вы Петьку не 

видели?» 
13.30 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» 
15.00 Х/ф «Первый рейс» 
16.30 Х/ф «Филёр» 
18.00 Х/ф «Командировка» 
20.00 Х/ф «Человек из 

черной «Волги» 
22.00 Х/ф «Воздушные 

пираты»  

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Конек-Горбунок» 
02.20, 08.20, 14.20 М/с «Са-

мый маленький гном», 
?2. 0+, м/ф «Сказка о жад-
ности» 0+, «Котенок» 6+, 
«История с единицей» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Волк 
Альберто» 12+, «Как гри-
бы с горохом воевали» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Эта 
тревожная зима» 12+, 
«Золоторогий олень» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб» 

06.00, 12.00, 18.00 «Азбу-
ка-малышка» 6+, м/ф 
«Жили-были дед и баба» 
6+, «Дело поручается 
детективу Тедди. Бурый 
и белый» 6+, «Братец 
Кролик и Братец Лис» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Семейная распр 
04.50 Гигантские стройки. 

Мост в Сан-Франциско 
05.40 Как это устроено?. 

Серия 9 
06.10 Как это сделано?. 

Инкассаторы/Улов века/
Удивительная граци 

06.35 Мужчина, женщина, 

природа. Послание в 
бутылке 

07.30 Искривление 
времени. Душ, шампунь, 
бактерии и омлет 

08.25 Разрушители легенд. 
Легенды МакГайвера 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Туннель в Сен-
Готарде 

10.15, 21.55 Top Gear. 
Серия 3 

11.10, 03.05 Махинаторы. 
Эпизод 12 

12.05 Пятая передача. 
Серия 10 

12.30, 02.10 Мужчина, жен-
щина, природа. Встреча 
с медведем 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Скользкая 
дорожка 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Мифы на Аляске 

15.15 Не пытайтесь повто-
рить. Герои-самоучки 

16.10 Город наизнанку. 
Город и землетрясение. 
Сан-Франциско 

17.05 Как это устроено?. 
Серия 10 

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Крэш-тестирование/
Книги/Маргарин 

18.00 Парни с пушками. 
Серия 12 

19.00 Исповедь члена 
шайки. Джон Визи 

19.30 Исповедь члена шай-
ки. Эндрю Дидонато 

20.00 Саперы Кровавой 
Дороги. Серия 3 

21.00 Настоящие аферисты. 
Серия 3 

21.30 Настоящие аферисты. 
Серия 4 

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 39 

23.15 Ярость!. Бунт-2 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Необыкновенные 

собаки
07.50 Кошки Кло-Хилл. Пи-

ровать или голодать
08.15 Введение в со-

баковедение. Ищейка, 
йоркширский терьер, 
доберман, ши тцу, роде-
зийский горбунок

09.10, 09.35, 11.55, 20.10, 
04.55 Ветеринары-
спасатели

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

11.00 Полиция Феникса. От-
дел по защите животных. 
Жизнь и смерть

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы

12.50, 05.45 Зоотур 
Микаэлы

13.45 Территория живот-
ных. Рука помощи

15.30 Pай для шимпанзе. 
Демографический взрыв 
в «Обезьяньем раю»

16.30 Введение в собакове-
дение. Английский буль-
дог, колли, фокстерьер, 
спаниель короля Карла

17.25 Пандамониум. Добро 
пожаловать в Волонг

18.20 Плохой пёс. Разруши-
тели жилья

19.15 Обезьянья жизнь 
19.40 Спасти дикую при-

роду Африки. Сери 
20.35, 05.20 Pай для шим-

панзе. Новый порядок
21.05, 02.25 Суровая Ар-

ктика. Тайга. Замерзшие 
леса

22.00, 03.15 Битва за акул
22.55, 04.05 Китовые войны. 

Фарерские острова. В 
огонь

23.50 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка 

MAXXI-TV
06.40, 19.30 Йога
07.25, 09.05, 01.10 

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 11.50, 19.05 Союзм/ф
08.30, 19.15 «Все про все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.10, 16.25 «Вкус сыра»
09.55 «Мир путешествий»
10.35 «Буду Артистом!»
11.10 Фестиваль ТВ - Старт
12.25, 22.55 «Ukrainian 

Fashion Week»
13.15, 17.00 Ювелирочка
20.05 Что такое хорошо и 

что такое плохо?
20.50 «Тур-Гламур»
21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
21.30 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.10 Джунгли шоу-бизнеса

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Чудеса инженерии. 

Субмарина апокалип-
сиса 

05.00 Тайны дикой природы 
Японии 

06.00 Опасные встречи. 
Ядовитая Австрали 

07.00, 11.00, 15.00 НЛО над 
Европой. Неизвестные 
истории. Серия 7 

08.00, 12.00, 16.00 В погоне 
за НЛО. Маленький при-
шелец 

09.00 Чудеса инженерии. 
Дамба 

10.00 Злоключения загра-
ницей. Опасные связи 

13.00 Последняя львица 
14.00 Опасные встречи. 

Кальмар-каннибал 
17.00, 01.00 В ожидании 

конца света. Пули, много 
пуль 

18.00, 02.00 Злоключения 
заграницей. Трасса в ад 

19.00 Премьера Тюремные 
трудности. Из отпуска в 
тюрьму 

20.00 Премьера Семейное 
оружие. Зарыть топор 
войны 

21.00, 00.00 Дикий тунец. 
Проблемы пирата 

22.00, 03.00 Тюремные 
трудности. Из отпуска в 
тюрьму 

23.00 Семейное оружие. 
Зарыть топор войны 

VIASAT HISTORY
07.00, 13.20 Как искусство 

сотворило мир 
08.00, 15.30, 01.00 Команда 

времени 
09.00, 23.00, 05.00 Тайная 

война 
10.00, 16.30 Великие геогра-

фические открыти 
11.10 История спутника 
12.10 Звездный путь Юрия 

Гагарина 
14.20, 18.40 Эдвардианская 

ферма 
17.40, 00.00 Команда 

времени
19.50 Ферма в годы войны 
21.00 Орудия смерти 
22.00 Древние затерянные 

города 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Т/с «Возвращение 

Синдбада» 5 с. 
20.00 Т/с «Объявлен в 

розыск» 6 с. 
21.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2» ф.2. «Тригор-
ский Отелло» 1 с. 

22.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 8 с. 

23.00 Т/с «Контора» 8 с. 
«Гость из тайги» 

VIASAT EXPLORER
03.00, 03.30, 09.00, 09.30 

Автомобили-самоделки 
04.00, 04.30, 13.00, 13.30 

Ловцы монстров 
05.00, 15.00 Судьбе назло 
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Монтажники 
- высотники 

07.00, 14.00 Мегаперевоз-
чики 

08.00, 16.00 Туземный 
экстрим 

10.00 Самые быстрые 
мотоциклы 

11.00 Машины с того света 
12.00 Реактивная мечта 
18.00, 18.30, 00.00, 00.30 

Наперекор стихии 
19.00, 01.00 Береговая 

охрана Аляски 
20.00, 22.00 Непобедимый 

воин 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.20, 22.00 Х/ф «Этим вече-

ром ангелы плакали» 
01.55, 23.20 Х/ф «Кавказская 

рулетка» 
03.20 Х/ф «Кипяток» 
05.05 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 3 с. 
06.15 Х/ф «Лиса Алиса» 
07.50 Х/ф «О любви в любую 

погоду» 
09.35 Х/ф «Коля-перекати 

поле» 
11.15 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 4 с. 
12.40 Х/ф «Па « 
14.15 Х/ф «Жестокость» 
15.50 Х/ф «Садовник» 
17.20 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 5 с. 
18.50 Х/ф «Подсадной» 
20.30 Х/ф «Реальный папа» 

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Мелодии, прожив-

шие века» 
05.30, 23.30 Х/ф «Квартира» 
06.40 Д/ф «Краски льда» 
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ» 
08.00, 14.00, 02.00 «Рожден-

ные в СССР» 
09.00, 03.00 «Зимний ве-

чер... в Лужниках!» 
10.00 «Н.а. СССР Людмила 

Касаткина» 
11.30, 17.30 Х/ф «Большой 

янтарь» 
12.40 «Это было, было...» 
15.00 Программа «ТЕМА» 
16.00 «Назад в СССР» 
17.05 «Нам дороги эти поза-

быть нельзя» 
18.35 «Маленький кон-

церт» 
20.00 «Колба времени» 
21.00 «Кинопанорама» 
23.00 «Оркестр Поля 

Мориа» 

СПОРТ 1
06.10 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Локерен - 
Брюгге

08.05 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.40 Футзал. Кубок Ис-
пании. Рибера Наварра 
- Сантьяго Футзал

10.30, 03.40 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

11.10 Футзал. Кубок Ис-
пании. Умакон Сарагоса 

- Барселона Алуспорт
13.00 Теннис. АТР. 

Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
1/2 финала. Типсаревич - 
Альмагро

15.05 «Гонки на выносли-
вость. Итоги сезона 
2012.»

15.35 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

16.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - 
УНИКС

17.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Черкаские Мавпы. LIVE

19.55 Экстра-футзал
20.25 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Будивель-
нык - БК Крывбасбаскет. 
LIVE

22.10 Футзал. Кубок Ис-
пании. Интер Мовистар 
- Каха Сеговия. LIVE

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. ПСВ 
- Утрехт

07.55, 03.00 Баскетбол. 
Еврокубок. Банвит - 
Будивельнык

09.50, 17.50, 04.55 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

10.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-
2013. Локерен - Зульте 
Варегем

12.50 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

13.25 Футзал. Кубок Ис-
пании. Рибера Наварра 
- Сантьяго Футзал

15.20, 00.35 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

16.00 Футзал. Кубок Ис-
пании. Умакон Сарагоса 
- Барселона Алуспорт

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Красные Крылья LIVE

20.55 Футзал. Кубок Ис-
пании. Триман Наварра 
- Эль Посо Мурсия

22.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Черкасские Мавпы

EUROSPORT
09.30, 13.30 Лыжные гонки. 

Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 
Спринт. Мужчины и 
женщины. 

10.45, 14.45 Лыжное двое-
борье. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Ита-
лия). HS 106. Мужчины. 

12.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Оберстдорф (Германия). 
HS 213. Командный старт. 

15.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). Гонка 
по системе Гундерсена. 

16.45, 01.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). HS 
106. Женщины. 

18.45, 00.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Чем-
пионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). Муж-
чины. Квалификация. 

20.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 
Гюндерсен. 

21.00, 21.30 Тимберспорт. 
Чемпионат мира (Нор-
вегия). 

22.00 Бокс. Чемпионат 
Всемирной Ассоциации 
Бокса (Румыния). 
Тяжелый вес. К. Хаммер 
(Германия) - О. Мазикин 
(Украина) 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.25, 03.05, 

03.50, 04.30 Футбол 
NEWS

06.15 Валенсия - Мальорка. 
Чемпионат Испании

08.15 Наполи - Сампдория. 
Чемпионат Италии

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.25, 16.00, 01.10 Металлист 
- Ньюкасл. Лига Европы 
УЕФА

12.25 Лучшие моменты мат-
чей. Лига Европы УЕФА

14.30 Самые смешные 
яутбольные моменты

14.40 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА. Премьера

18.00 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

19.00 Галатасарай - Шальке. 
Лига Чемпионов УЕФА

21.00 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру. 
Премьера

21.25 LIVE. Фрайбург - 
Айнтрахт. Чемпионат 
Германии

23.25 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

23.55, 04.05 Чемпионат 
Испании. Предисловие 
к туру

00.40 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

03.20 Futbol Mundial. Пре-
мьера

05.15 Программа передач

П'ятниця, 22 лютого
Cхід 6.56 Захід 17.28
Тривалість дня 10.32

Схід 14.07
Захід 4.43

РакІменинники: Никифор, Панкратій, Генадій



«Червоний гірник» №12 (21337)
Четвер, 14 лютого 2013 року 21Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»

Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05 Итоги
06.15, 06.55, 07.55, 23.20 

Погода
06.20, 07.00, 08.00 Шустер 

LIVE
09.00 Шустер-Live
12.10, 01.40 Диалог со 

страной
15.30 Место встречи
16.45 Мир атома
16.55 Концерт к Дню 

защитника Отчизны 
«Офицерская честь»

17.30, 21.50 Кривое зеркало
20.50 Мегалот
20.55 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги дня
21.10, 01.30 Кабмин: со-

бытие недели
21.25 Украинская песня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.25 Эра здоровья
23.50 Кино в деталях
00.40 Концерт «А.Булдаков. 

Наш генерал, охотник и 
рыбак». 1 часть

05.00 Д/ф «Контингент. Во-
йна во Вьетнаме» ф.1, 

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Ремонт +»
06.15 Х/ф «Босс на 2 недели» 
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 М/с «Чип и 

Дейл» 
11.00 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
12.05 М/ф 
12.20 М/ф «Золушка: Полный 

вперед!» 
14.05 Х/ф «Мой кузен 

Винни» 
16.40 «Вечерний Киев»
18.30 «Рассмеши комика 

- 2»
19.30, 05.20 ТСН: ТСН
20.00 «23 февраля в Боль-

шом городе»
22.00 Х/ф «Район № 9» 
00.10 Х/ф «Коктейль» 
02.10 Х/ф «Игра смерти» 
03.40 Х/ф «Американец» 

ИНТЕР
05.00 «Парк автомобильно-

го периода»
05.25 Ток-шоу с Анной Без-

улик «Справедливость»
07.05 Х/ф «В зоне особого 

внимания» 
09.00 «Орел и Решка»
10.00 Программа «Вкусное 

свидание» Премьера
11.00 Концерт «Вечерний 

Киев»
12.55 «Большая разница»
14.05 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
16.15 Международный 

фестиваль юмора «Юр-
мала 2010»

20.00, 04.20 «Подробности»
20.25 Концерт «23 февраля 

в Большом городе 2012»
22.25 Х/ф «Московский 

жиголо» 
00.30 Х/ф «Больше, чем 

друг» 
02.15 Х/ф «Спиди гонщик»
04.45 Д/с «Жадность»

ICTV
04.30, 05.00 Погода
04.35 Факты
05.05, 05.20 Свитанок
05.55 Козырная жизнь
06.30 М/ф «Том и Джерри 

против карибських 
пиратов»

07.35 Х/ф «Дочь якудзы»
09.05 Звезда YouTube
10.00 Дача
11.00 Квартирный вопрос
11.55, 15.35 Смотреть всем!
12.50 За рулем
13.15 Х/ф «Властелин бури»
16.10 Несекретные файлы
17.00 Экстренный вызов
17.50 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Родственник»
20.40 Х/ф «Дело чести»
22.30 Х/ф «Груз 200» 
00.10 Х/ф «Морфий» 
02.05 Х/ф «Кочегар» 
03.25 Х/ф «Социальная сеть» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.30 Т/с «Тру Джексон»
05.35, 04.40 Зона ночi 

Культура
06.35 Т/с «Ласточкино 

гнездо»
09.00 М/с «Рога и Копыта: 

Возвращение»
09.35 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 Файна Юкрайна
10.45 Уральские пельмени
12.15 Люди ХЭ
13.15 Нереальная история
14.20 Т/с «Папины дочки»
17.30, 23.55 Х/ф «При-

шельцы 2: Коридоры 
времени»

20.05 Х/ф «Невезучие»
22.00 Х/ф «Шеф»
23.50 Спортрепортер
02.15 Т/с «Эврика»
02.55, 03.50 Зона ночi
03.00 Десята муза в Українi 

(Фiльм Третiй)

03.55 Пiд знаком бiди
04.45 Катерина Бiлокур 

Послання

СТБ
04.55 М/ф «Ну, погоди!» 
06.30 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр» 
08.05 «Караоке на Май-

дане»
09.00 «Едим дома»
10.05 «ВусоЛапоХвiст»
10.40 «Хата на тата»
12.40 «Моя правда. Ирина 

Билык. Когда любовь 
становится ядом»

14.15 «Моя правда. Ольга 
Сумская. Без права на 
слезы»

15.10 «Следствие ведут 
экстрасенсы»

19.00 Х/ф «Мамочка моя» 
22.40 «Детектор лжи - 3»
23.45 «Звездная жизнь. 

Бьет значит любит?»
01.40 Х/ф «Вий» 
02.55 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Х/ф «Когда деревья 

были большими» 
07.35 Ф-стиль
08.00 Служба новостей «Со-

циальный пульс»
08.35, 18.55, 19.55 Погода
09.00 Д/ф «Современница»
10.00 Светские хроники
10.40 Х/ф «Пацаны» 
13.35 За семь морей
14.15 Эхо джунглей 
14.50, 04.15 Д/ф «Слезы ми-

ра. Слезы Амазонки» 
16.00, 22.10 Д/ф «Планета 

жизни» 
17.00, 03.30 Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным
17.45 Дневник для роди-

телей
18.20, 04.10 Цивилизация 

Incognita
18.30, 03.15 Социальный 

пульс выходных
19.00 Д/ф «Первобытные 

инстинкты Ричарда 
Бренсона» 

20.00 Д/ф «Зима в Йеллоу-
стоуне» HD 

21.05, 05.10 Д/ф «300 лиц Ар-
мена Джигарханяна»

23.15 Х/ф «2:22» HD 
01.20 Х/ф «Золотая жила» 
03.00 Амурные мелодии 

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик» 
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 М/с «Даша-следопыт» 
10.00 М/с «Лило и Стич» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
12.45 Т/с «Половинки» 
14.15 Х/ф «К черту любовь» 
16.15 Х/ф «Сахара» 
18.55 Х/ф «Такси-2» 
20.40 Виталька
22.25 Что если бы?
23.00 Х/ф «28 дней спустя» 

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.00 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.15 Т/с «Интерны» 
08.15, 03.40 Х/ф «Чертово 

колесо» 
10.00 Тайны звезд
11.00 Т/с «Дорогой мой 

человек» 
12.50 Т/с «Вы заказывали 

убийство» 
15.20 Т/с «След» 
17.00, 19.20 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине» 
21.20 Т/с «Второе восстание 

Спартака» 
23.20 Т/с «Дикий» 

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, 
10.10, 10.55, 13.55, 16.10, 
17.20, 19.20, 23.40, 00.55, 
03.35, 05.55, 06.25 «По-
года»

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 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.25 «Автоконтинент»
09.50 «Мотор-новости»
10.15, 12.10, 02.30, 03.30, 

04.30, 04.55, 05.50, 06.20 
«Хроника недели»

11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
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, 00.30 «Большая по-

литика»
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»
02.40 «Новости Киевщины»
04.10 «Жизнь интересна»
04.35 «Акцент»

НТН
06.10 «Легенды бандитско-

го Киева»
07.00 «Железный Оскар»
07.35 Т/с «Строго на юг» 
09.15 Х/ф «Акция» 
11.00, 12.50 Т/с «Морпехи»
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
19.00 Т/с «Паутина - 6»
22.35 «Случайный сви-

детель»
00.00 Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 
01.45 Х/ф «Чума: хроника 

эпидемии» 
03.15 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»
04.35 «Уроки тетушки Совы»
05.00 «Правда жизни»

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30, 10.00 М/фы
09.00 М/с «Сказки Ганса Хри-

стиана Андерсена» 
11.00 М/ф «Планета со-

кровищ» 
12.30 Х/ф «Школа Авалон»
14.15 «Подари себе жизнь»
15.20 Х/ф «Игры в солда-

тики»
17.20 «Рассмеши комика»
19.10 «КВН»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
00.00 Х/ф «Свадебная 

вечеринка»
01.35 Х/ф «Август Раш»
03.20 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.30 Т/с «Тру Джексон»
06.35 Т/с «Ласточкино 

гнездо»
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплощение»
10.20 «Просто собака»
11.00 «Лучшие»
11.25 Т/с «Школа гениев»
11.50 Уральские пельмени
12.15 Люди ХЭ
13.15 Нереальная история
14.20 Т/с «Папины дочки»
17.30, 23.55 Х/ф «При-

шельцы 2. Коридоры 
времени»

20.05 Х/ф «Невезучие»
22.00 Х/ф «Шеф»
23.50 Спортрепортер

К2 
05.15 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
07.45 Дело вкуса
08.15, 16.35 С белого листа
08.50 Знаете что?
09.40 Врачи
10.25, 15.45 Время красоты
11.20 Сваты у плиты
12.15 Специя
13.15 Энциклопедия вкуса
14.10, 18.20 Семейный 

размер
14.50, 17.20 Женская форма
19.10 Эмоции.Весёлые 

мужчины
20.10, 23.35 Секреты судьбы
20.50 Будь по твоему
21.45 Иностранная кухня
22.40 Весёлые мужчины

«2+2»
08.10 СоюзМ/ф 
10.00 Х/ф «Коронадо» 
12.00 Т/с «Мерлин-4» 
14.00 Всемирная с. бокса: 

Украина - США
17.00 Т/с «Апостол» 
23.15 Х/ф «U-571» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.35 Х/ф «Приключения 

Буратино»
10.45 Вокруг смеха
12.10 Д/ф «Ролан Быков. 

Карлик-кровопийца, 
которого обожали все»

13.00 Х/ф «Человек-ор-
кестр»

14.30 Х/ф «Откройте, по-
лиция 3»

16.15 Х/ф «Фронт без 
флангов»

19.10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта»

22.15 Х/ф «Фронт в тылу 
врага»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00, 16.20 

Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.35 Х/ф «Особо важное 

задание». 1 с.

07.45 «Армейский магазин»
08.15 Х/ф «Судьба человека»
10.15 Х/ф «Небесный 

тихоход»
12.20 Х/ф «Офицеры»
14.00 «Георгий Юматов. 

Трагедия офицера»
14.45 Х/ф «На войне как на 

войне»
16.40 Х/ф «Брестская 

крепость»
19.00 Праздничный кон-

церт к Дню защитника 
Отечества

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Белый тигр»
23.15 Х/ф «Пять невест»

РТР - ПЛАНЕТА
06.00 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
07.45, 01.25 Х/ф «Пираты 

ХХ века»
09.05, 02.45 Х/ф «Волшеб-

ник»
10.25, 12.15 Х/ф «Смертель-

ная схватка»
12.00 Вести
13.40, 18.45 Т/с «Берега»
18.00 Вести в субботу
20.15 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2. Предсто-
яние»

23.20 Х/ф «Мы из будущего»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 ЭкспериМенталь-

ный
07.30 Великие истории 

любви 20 века. Король 
Хуан Карлос и королева 
София

08.00, 20.30 World Stories. 
Международные корре-
спонденты

08.30, 16.30 Вокруг света
09.30, 20.00 Звериная 

работа
10.00 Деловая кухня
10.30 Цивилизация. Кто вы, 

мистер Рид
11.30 Ювелир ТВ
13.30, 21.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Юрий Нагибин

14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. Непо-

коренный
21.10 Семь чудес Украины
22.30 Великие истории 

любви 20 века. Георг VI и 
Королева-мать

23.00 Труднейший в мире 
ремонт

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Х/ф «Страхи» 

ТВ ЦЕНТР
03.30 «Марш-бросок». 
04.05 Д/с «Эволюция жизни 

на Земле». 
04.40 «АБВГДейка»
05.05 Х/ф «Годен к нестро-

евой». 
06.35 Д/ф «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина». 
07.30 «Православная 

энциклопедия». 
08.05 Х/ф «Раз, два - горе 

не беда!»
09.30, 15.30, 21.50 События
09.45 Х/ф «Белые росы». 
11.30 «Время по «Альфе». 

Концерт. 
12.30, 15.45 Х/ф «В июне 

1941года». 
16.45 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». 
19.00 «Постскриптум»
20.00 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». 
22.10 Х/ф «Тень у пирса»
23.50 Х/ф «Гений пустого 

места».  

RTVI
06.00 Х/ф «Сын полка» 1 с.
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «М/фы»
10.00, 01.30 Х/ф «Драгоцен-

ный подарок»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским 
«Другой Нью-Йорк»

14.00 Телешоу «Удиви 
меня»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский лик-

без» «Русские американ-
цы. Владимир Зворыкин 
и Давид Сарнов»

17.00, 00.30 «Код доступа»
18.00 «Великий обман. 

Убить генсека»
19.00 «Сейчас в мире», 

«Мегополис»
19.30 «Германия за неделю»
20.00 «Израиль за неделю»
21.00, 03.00 Х/ф «Тарас 

Бульба»
23.30, 05.00 «Великий 

обман. Музей военных 
наград»

РЕН ТВ
03.00 Х/ф «Лос-

Анджелесская история» 
03.45 Х/ф «Перстень наслед-

ника династии» 
05.50 Х/ф «Закон зайца» 
08.00 «День космических 

историй» с Игорем Про-
копенко. «Лаборатория 
древних богов» 

09.00 «Заложники Все-
ленной» 

10.00 «Хранители звездный 
врат» 

11.00 «Тайны сумрачной 
бездны» 

12.00 «Время гигантов» 
13.00 «Навечно рожден-

ные» 
14.00 «Любовницы госу-

дарственной важности» 
16.00 «Седьмая печать 

дьявола» 
17.00 «НЛО. Секретные 

файлы» 
19.00 «Нас не оцифруешь» 

Концерт М.Задорнова 
20.50 Х/ф «Звезда» 
22.45 Х/ф «Запрещенная 

реальность» 
00.30 Х/ф «Параграф 78. 

первый» 
02.20 Х/ф «Параграф 78. 

второй» 

TV 1000
02.00 Драма «Грозовой 

перевал» 
04.00 Комедия «Мачеха» 
06.15, 00.20 Боевик «Под 

Откос» 
07.55 Драма «Студенческая 

команда» 
09.45 Комедия «Высший 

балл» 
11.50 Драма «Я так давно 

тебя люблю» 
13.55 Комедия «Школа 

рока» 
15.50 Комедия «Улыбка 

Моны Лизы» 
18.00 Драма «Леди» 
20.25 Комедия «Ларри 

Краун» 
22.20 Драма «Конец 

романа» 

TV1000 KINO
05.00 Драма «Простые 

вещи» 
07.00 Драма «Кто войдет в 

последний вагон?» 
09.00 Комедия «All Inclusive, 

или все включено» 
11.00 Комедия «Крепкий 

брак» 
13.00 Боевик «Параграф 78. 

Фильм первый» 
15.20 Комедия «Именины» 
17.00 Драма «Двойная 

сплошная. Любовь» 
19.00 Драма «Сынок» 
21.00 Драма «Громозека» 
23.00 Драма «Любовь на 

асфальте» 
01.00 Комедия «Весель-

чаки» 
03.00 Комедия «Невеста 

любой ценой» 

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Воспитание чувств» 
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Буря» 
10.55, 18.55, 02.55 Боевик 

«На краю стою» 
12.30, 20.30, 04.30 Мелодра-

ма «Любовь и прочие 
обстоятельства» 

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Удивительное путеше-
ствие Мэри Брайант» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Командировка» 
08.00 Х/ф «Человек из 

черной «Волги» 
10.00 Х/ф «Воздушные 

пираты» 
12.00 Х/ф «Еще о войне» 
13.30, 01.30 Х/ф «Инспектор 

Лосев» 
15.00, 16.30 Х/ф «Эскадрон 

гусар летучих» 
18.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 
20.00 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы» 
22.00 Х/ф «Кошмар в сумас-

шедшем доме» 
00.00 Х/ф «Факт биографии» 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Что с 

тобой происходит?» 
02.10, 08.10, 14.10 М/с «Са-

мый маленький гном» 
0+, «Каштанка» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Волк 
Альберто» 12+, «Волшеб-
ная птица» 

04.00, 10.00, 16.00 Фильм-
сказка «Иван да Марья» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб» 

06.00, 12.00, 18.00 «Азбу-
ка-малышка» 6+, м/ф 
«Мальчик и облако» 
0+, «Никчемучка» 0+, 
«Солнышонок, Андрейка 
и темнота» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Как это устроено?. 

Серия 6 
04.25 Машины высшего 

класса. Серия 4 
05.15 Золотая лихорадка. 

Аляска. Серия 6 
06.10 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Серия 1 
07.05 Змееловы. Серия 6 
08.00 Битва за недвижи-

мость. Не вешайте 
трубку 

08.25 Битва за недвижи-
мость. Малыш в миллион 
долларов 

08.50 В поисках суперлюдей. 
Выносливость 

09.45 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мея. 
Серия 1 

10.40 В поисках суперлюдей. 
Умение 

11.35 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мея. 

Серия 2 
12.30 В поисках суперлюдей. 

Сила 
13.25 Лаборатория для 

мужчин Джеймса Мея. 
Серия 3 

14.20 В поисках суперлюдей. 
Скорость 

15.15 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мэя. 
Серия 1 

16.10 В поисках суперлюдей. 
Сила мысли 

17.05 Лаборатория для 
мужчин Джеймса Мэя. 
Серия 2 

18.00 Охотники за релик-
виями. Квадроциклы 
атакуют 

18.30 Охотники за реликви-
ями. Выплывай или тони 

19.00, 02.10 Короли аукцио-
нов. Серия 7 

19.30, 02.40 Короли аукцио-
нов. Серия 8 

20.00, 03.05 Битва за недви-
жимость. Горячее дело 

20.30, 03.35 Битва за недви-
жимость. Древесина! 

21.00 Саперы Кровавой 
Дороги. Серия 3 

21.55 Речные монстры. 
Нерассказанные байки. 
Смертельные встречи 

22.50 Исповедь члена 
шайки. Джон Визи 

23.15 Исповедь члена шай-
ки. Эндрю Дидонато 

23.40 В поисках йети. Малыш 
йети из Индонезии 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00 Поместье сурикатов. 

Миссия
07.25 Введение в собако-

ведение. Спецвыпуск. 
Лучшие собаки для 
семейной жизни

08.15 Охотник за крокоди-
лами. Силы природы

09.10 Зоотур Микаэлы. 
Сери 

10.05 Обезьянья жизнь. 
Сери 

10.30 Зоосад Криса Хамфри. 
Сери 

11.00 Необыкновенные 
собаки. Сери 

11.25 Самое дикое шоу. 
Сери 

11.55, 21.05, 02.25, 05.45 В 
дебрях Индии. Ганг. Река 
жизни

12.50 Суровая Арктика. 
Тайга. Замерзшие леса

13.45 В дебрях Латинской 
Америки. Амазонка

14.40 В дебрях Латинской 
Америки. Анды

15.35 В дебрях Латинской 
Америки. Венесуэла

16.30 В дебрях Латинской 
Америки. Пантанал

17.25 В дебрях Латинской 
Америки. Патагония

18.20 Дикая Франция. 
Царство птиц

19.15 Дикая Франция. 
Живая природа в городе 
огней

20.10, 00.45 Слоновье 
царство

22.00, 03.15 Адская кошка. 
Кошачья тюрьма

22.55, 04.05 Укротитель 
скунсов. Пострадавший 
в Оклахоме

23.20, 04.30 Укротитель 
скунсов. Малыши

23.50 Дикие и опасные. 
Львы, камера, съемка!

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 14.55 Союзм/ф
10.20 «Путеводитель вы-

ходного дня»
10.55, 15.35 «Выдающиеся 

мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Буду Артистом!»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.45 «Время для себя»
16.10 Ювелирочка
18.55 Х/ф «1943 - Встреча»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Ирина Алферова
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00, 11.00 Делай ставки 

и взрывай. Богатство 
из пепла 

04.30, 11.30 Покинутые. 
Опечатано с 1957-го 

05.00 Кенгуриный хаос 
06.00 Панорама 360? 

Объект всемирного на-
следия. Каппадоки 

07.00 Американская 
колония. Знакомство с 
гуттеритами. Путеше-
ствие в Канаду 

08.00 С точки зрения науки. 
Кометы. Неодолимая 
сила 

09.00 Граница. Линия фрон-
та в Сан-Диего 

10.00 Машины. Разобрать и 
продать. Маленькие да 
удаленькие 

12.00 Дикий тунец. Про-
блемы пирата 

13.00 Следствие по делам 
хищников. Бегемоты-
каннибалы 

14.00 Подпольный покер 
Нью-Йорка 

15.00 Взгляд изнутри. 
Король карманников 

16.00 Премьера Кумбха 
Мела 

17.00 Тайны Тадж-Махала 
18.00 Ночь льва 
19.00, 22.00, 01.00 Злоклю-

чения за границей. Я не 
террорист 

20.00, 23.00, 02.00 Поймать 
контрабандиста. Найти и 
обезвредить 

21.00, 00.00, 03.00 Запреты. 
Выпивка 

VIASAT HISTORY
07.00 Как искусство сотво-

рило мир 
08.00, 01.20 Команда 

времени 
09.00, 10.10, 11.20, 14.30, 

15.40 Великие географи-
ческие открыти 

12.30 Затонувший корабль 
Черной бороды 

13.30 Древние затерянные 
города 

16.50 Ферма в годы войны 
18.00, 00.20 Тайна исчезно-

вения самолета-шпиона 
19.00 Барак Обама. Большие 

надежды 
20.00 Проект «Мандела» 
21.00, 22.10 Мао - китайская 

сказка 
23.20 Орудия смерти 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Т/с «Возвращение 

Синдбада» 6 с. 
20.00 Т/с «Объявлен в 

розыск» 7 с. 
21.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2» ф.2. «Тригор-
ский Отелло» 2 с. 

22.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 9 с. 

23.00 Т/с «Контора» 9 с. 
«Конвой» 

00.00 Т/с «Пером и шпагой» 
9 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 00.00 Эсминец 21 

века 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 

08.00 Полярные летчики 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Бе-

реговая охрана Аляски 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Мегаперевозчики 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Монтажники 
- высотники 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.55, 22.00 Х/ф «Кипяток» 
02.50, 23.45 Х/ф «Лиса 

Алиса» 
04.25 Х/ф «О любви в любую 

погоду» 
06.05 Х/ф «Коля-перекати 

поле» 
07.50 Х/ф «Сказки старого 

волшебника». 1 с. 
09.05 Х/ф «Па « 
10.40 Х/ф «Жестокость» 
12.20 Х/ф «Садовник» 
13.50 Х/ф «Подсадной» 
15.30 Х/ф «Реальный папа» 
17.05 Х/ф «Не валяй дурака» 
18.50 Х/ф «Громозека» 
20.40 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» 

НОСТАЛЬГИЯ
05.30, 11.30 Х/ф «Большой 

янтарь» 
06.40 «Это было, было...» 
07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
08.00, 02.00 «Рожденные 

в СССР» 
09.00 Программа «ТЕМА» 
10.00 «Назад в СССР» 
11.05 «Нам дороги эти поза-

быть нельзя» 
12.35 «Маленький кон-

церт» 
14.00 «Колба времени» 
15.00 «Кинопанорама» 
16.00 «Было ВРЕМЯ» 
17.00 «Вокруг смеха» 
18.30 Концерт «23 февраля 

- День Советской армии 
и Военно-Морского 
флота» 

20.00 Телеспектакль «Ма-
лыш и Карлсон, который 
живет на крыше» 

21.35 «Любовь с первого 
взгляда» 

22.00 «Солдатские ме-
муары» 

23.00 «Мелодии, прожив-
шие века» 

23.30 Х/ф «Квартира» 
00.40 Д/ф «Краски льда» 
03.00 «Зимний вечер... в 

Лужниках!» 

СПОРТ 1
06.10 Теннис. АТР. 

Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
1/2 финала. Типсаревич - 
Альмагро

08.20 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Черкаские Мавпы

10.10, 18.05, 05.25 Экстра-
футзал

10.40 Футзал. Кубок Ис-
пании. Триман Наварра 
- Эль Посо Мурсия

12.30, 03.35 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. БК Донецк 
- Красные Крылья

14.25 Футзал. Кубок Ис-
пании. Интер Мовистар 
- Каха Сеговия

16.15 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивель-
нык - БК Крывбасбаскет

18.35, 01.40 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

19.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Миллуол. LIVE

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Херенвен. LIVE

23.50 Футзал. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. 1-й матч

02.15 Теннис. АТР. 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
1/2 финала. Джокович - 
Феррер

05.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Локерен - 
Брюгге

СПОРТ 2
06.00, 01.50 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - Виллем II

07.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пелес - Миддлсбро

09.50, 23.10 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

10.30, 04.10 Баскетбол. 
Суперлига Украины. БК 
Киев - БК Черкасские 
Мавпы

12.20 Футзал. Кубок Ис-
пании. Триман Наварра 
- Эль Посо Мурсия

14.10 Экстра-футзал
14.40 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Азовмаш - 
УНИКС

16.30 Футзал. Кубок Ис-
пании. Интер Мовистар 
- Каха Сеговия

18.15 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

18.55 Футзал. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. 1-й 
матч LIVE

21.10 Футзал. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. 2-й 
матч LIVE

EUROSPORT
09.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). HS 106. Жен-
щины. 

10.30 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Банско (Чехия). 
Спринт. Мужчины. 

11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мерибель (Фран-
ция). Скоростной спуск. 
Женщины. 

12.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Пар-
тенкирхен (Германия). 
Скоростной спуск. 
Мужчины. 

13.45, 19.45, 00.30 Лыжные 
гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). Гонка пресле-
дования. Женщины. 

14.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 
Спринт. Мужчины и 
женщины. 

15.00, 20.15, 01.00 Лыжные 
гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). Гонка пресле-
дования. Мужчины. 

16.30 Сани. Кубок мира. 
Сочи (Россия). Второй 
заезд. Пары. 

17.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). Мужчины. 
Квалификация. 

17.45, 01.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). HS 
106. Мужчины. 

21.00 Вот это да!! Избранное 
за февраль. 

22.00 Бокс. Международные 
состязания. Ливерпуль 
(Великобритания). 
Тяжелый вес. Д. Прайс 
(Великобритания) - Т. 
Томсон (США). 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.45, 00.55, 

03.05 Футбол NEWS
06.15 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
06.45 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру
07.15, 14.15 Чемпионат 

Англии. Предисловие 
к туру

07.45 Самые смешные фут-
больные моменты

08.15 Фрайбург - Айнтрахт. 
Чемпионат Германии

10.00, 16.40, 19.45, 21.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.25 Галатасарай - Шальке. 
Лига Чемпионов УЕФА

12.20 Металлист - Ньюкасл. 
Лига Европы УЕФА

14.40 LIVE. Фулхем - Сток 
Сити. Чемпионат Англии

16.55 LIVE. Арсенал - Астон 
Вилла. Чемпионат 
Англии

18.55 LIVE. Сарагоса - Вален-
сия. Чемпионат Испании

20.55 LIVE. Депортиво - Реал. 
Чемпионат Испании

22.55 LIVE. Барселона - 
Севилья. Чемпионат 
Испании

01.10 Арсенал - Астон Вил-
ла. Чемпионат Англии

03.20 Фулхем - Сток Сити. 
Чемпионат Англии

05.15 Программа передач

Субота, 23 лютого
Cхід 6.54 Захід 17.30
Тривалість дня 10.36

Схід 15.12
Захід 5.15

ЛевІменинники: Валентина, Анна (Анна Новгородская), Прохор



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №12 (21337)
Четвер, 14 лютого 2013 року22

Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»

Телебачення

УТ-1 
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.35, 08.55, 09.00, 

13.30, 18.05, 23.35 Погода
06.10 Мир православия
06.40 Смех с доставкой 

на дом
07.10 Сельский час
07.40, 23.40 Ток-шоу «Жена»
09.05 Фристайл. Кубок 

мира
10.25 Шаг к звездам
11.05 Честь имею при-

гласить
11.50 Караоке для взрослых
12.40 Шеф-повар страны
13.35 Х/ф «Поездка через 

город»
14.40 Место встречи
16.05 Кривое зеркало
18.15, 02.10 Деловой мир. 

Неделя
18.50 Концертная про-

грамма «Мама, вечная и 
любимая»

20.50 Официальная 
хроника

21.00, 01.20 Итоги недели
21.30, 01.50 Точка зрения
21.55, 02.40 Главный 

аргумент
22.05 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги

КАНАЛ «1+1»
06.05, 04.30 Х/ф «Поцелуй 

меня, товарищ» 
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. 
Тоскана»

11.25 М/ф
12.00 «Воскресенье с 

кварталом»
13.00 Х/ф «Роман выходного 

дня»
15.15 Х/ф «Найденыш-2» 
19.30, 00.05 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 

22.00 «Светская жизнь»
23.00 «Что? Где? Когда?» 

Звездные войны

ИНТЕР
06.30 Х/ф «Сто дней до 

приказа»
07.45 Х/ф «Ответный ход» 
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.10 Х/ф «Московский 

жиголо»
12.15 Т/с «Наркомовский 

обоз» 1-4сс 
16.25 Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала»

20.00, 02.40 «Подробности 
недели»

20.55 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» Премьера

22.55 Х/ф «Путешествие к 
центру земли»

ICTV
05.35, 05.55 Погода
05.40 Факты
06.00, 04.50 Свитанок
06.50 Квартирный вопрос
07.40 Анекдоты по-

украински
08.00 Дача
09.00 Основной инстинкт
09.30, 13.00 Смотреть всем!
10.30 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
12.20 Криминальный 

облом
13.40 Х/ф «Дочь якудзы»
15.10 Х/ф «Дело чести»
16.55 Х/ф «Родственник»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Грозовые врата»
23.10 Другой футбол
23.35 Х/ф «Запрещенная 

реальность» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Тру Джексон»
05.55 Т/с «Ласточкино 

гнездо»
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25, 09.35 М/с «Пингвины 

из Мадагаскара»
09.00 М/с «Рога и Копыта: 

Возвращение»
09.55 М/ф «Скуби-Ду: 

Абракадабра-Ду»
11.25 Т/с «Счастливы вместе»
15.20 Х/ф «Шеф»
17.10 Х/ф «Ягуар»
19.15 Х/ф «Пятый элемент» 
22.00 Х/ф «Блэйд» 
00.20 Спортрепортер
00.25 Х/ф «Невезучие»
02.15 Т/с «Эврика»
02.55, 03.55 Зона ночi
03.00 Джерела Вiтчизни
03.15 Братiє i дружино
03.30 За литовської доби
03.45 Дике поле
04.00 Чи повернеться лiкар?
04.15 Благодiйна медицина
04.30 Пам’ятай про життя
04.45, 05.20 Зона ночi 

Культура
04.50 Легендарне парi
05.00 Жар-птиця

СТБ
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 
05.40, 01.40 Х/ф «Авария - 

дочь мента» 
07.15 «Едим дома»
08.15 «Кулинарная дина-

стия»
10.05 «Караоке на Май-

дане»
11.00 Т/с «Метод Фрейда» 
15.15 Х/ф «Мамочка моя» 
19.00 «Битва экстрасенсов»
20.00 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» 
21.45 Х/ф «Желание» 
23.50 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы» 

ТОНИС
06.00 Х/ф «Пацаны» 
07.40 Эхо джунглей 
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 18.55 Погода
09.00 Д/ф «Зима в Йеллоу-

стоуне» HD 
10.00 Будь в курсе!
10.40 Ф-стиль
11.05 Х/ф «Когда деревья 

были большими» 
13.50 За семь морей
14.30 Арт City
15.05, 05.05 Д/ф «Слезы 

мира. Слезы Амазонки» 
16.00 Д/ф «Планета жизни» 
17.00 Украина-Европа: 

маятник Фуко
17.45 Д/ф «Людмила Цели-

ковская»
18.30, 04.00 Мир за неделю
19.00 Д/ф «Романовы. Закат 

Российской империи» 
20.00 Цивилизация 

Incognita
20.15, 04.25 Кумиры
20.45, 04.40 Светские 

хроники
21.10 Д/ф «Привет от Кобы»
22.10 Х/ф «Золотая жила» 

ТЕТ
06.00, 12.40 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик» 
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 М/с «Даша-следопыт» 
10.00 М/с «Лило и Стич» 
11.00 М/ф «Астерикс и 

Клеопатра» 
13.05 Приколы на пере-

менке
13.40 Т/с «Половинки» 
14.40 Х/ф «Сахара» 
17.10 Х/ф «Такси-2» 
18.55 Даешь молодежь!
20.00 Шуры-Муры
21.00 Т/с «Восьмидесятые» 
23.00 Х/ф «Мымра» 

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00, 04.35 Х/ф «Невеста 

на заказ» 
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Т/с «Дорогой мой 

человек» 
12.50 Т/с «Вы заказывали 

убийство» 
14.20 Т/с «След» 
16.00 Т/с «Фурцева. Легенда 

о Екатерине» 
19.00, 03.50 События недели
20.00, 21.00 Т/с «Интерны» 
23.00 Ток-шоу «Великий 

футбол»

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 «Клуб 700»
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»
13.35 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Акцент»
16.10 «Машина времени»
17.20 «Палата»
17.30 «Новости киевщины»
18.10 «Окно в Европу»
20.30, 23.40, 01.55, 02.35, 

04.35, 05.50 «Хроника 
недели»

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»

НТН
05.50 «Легенды бандитско-

го Киева»
06.40 Х/ф «Родня» 
08.10 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». Идеальное 
убийство

12.00, 03.40 «Агенты 
влияния»

13.00 «Православные 
святые»

15.00 Т/с «Вчера закончилась 
война»

19.00 Т/с «Слепой - 3»
22.40 «Лохотрон»
23.10 Х/ф «Кидалы в игре» 

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.35 М/ф «Планета со-

кровищ» 
11.10 Х/ф «Возмездие Макса 

Кибла»
12.45 Х/ф «Кот в шляпе»
14.10 «Добрый вечер, 

животные»
15.00, 01.50 Х/ф «Слава»
17.00 «Рассмеши комика»
18.50 Х/ф «Трансформеры 3: 

Тёмная сторона Луны»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 

11 КАНАЛ
05.35 Т/с «Тру Джексон»
05.55 Т/с «Ласточкино 

гнездо»
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
09.00 М/с «Рога и Копыта. 

Возвращение»
09.35 Тележурнал «Пассаж»
09.55 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.10 «Родительский клуб»
10.25 «Просто собака»
10.45 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.10 «Свадебные хло-

поты»
11.35 Т/с «Школа гениев»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
15.20 Х/ф «Шеф»
17.10 Юбилейный концерт 

группы «Цветы»
18.00 «Вечерний разговор»
18.30 «36,6»
19.00 «Новости недели»
19.30 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
22.00 Х/ф «Блэйд»

К 
05.15 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
07.45 Дело вкуса
08.15, 16.35 С белого листа
08.50 Знаете что?
09.40 Врачи
10.25, 15.45 Время красоты
11.20 Сваты у плиты
12.15 Специя
13.15 Энциклопедия вкуса
14.10, 18.20 Семейный 

размер
14.50, 17.20 Женская форма
19.10 Эмоции.Весёлые 

мужчины
20.10, 23.35 Секреты судьбы
20.50 Будь по твоему
21.45 Иностранная кухня
22.40 Весёлые мужчины

«2+2»
08.10 СоюзМ/ф 
10.00 Х/ф «800 лье вниз по 

Амазонке» 
12.00 Т/с «Мерлин-4» 
14.00 «Бойцовский клуб»
15.00, 22.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.15 Т/с «Апостол» 
21.30 «Профутбол»
23.40 Х/ф «Крутые времена» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
10.00 Х/ф «Человек-ор-

кестр»
11.30 Х/ф «Откройте, по-

лиция 3»
13.15 Х/ф «Фронт без 

флангов»
16.10 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
19.15 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
22.05 Х/ф «Живые мертвые»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Особо важное 

задание». 2 с.
07.30 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
09.00 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «На-

туральная жесть»
13.05 «Две звезды»
14.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»

16.15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»

17.55 «Леонид Харитонов. 
Падение звезды»

18.55 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 «Познер»
00.25 «Мэрилин Монро. Не-

востребованный багаж»
01.30 Х/ф «Романс о влю-

бленных»
03.40 Х/ф «Совершенно 

серьезно»

РТР - ПЛАНЕТА
05.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»
07.20 «Сам себе режиссер»
08.00 «Смехопанорама»
08.25 «Утренняя почта»
09.00, 12.00 Вести
09.10 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.45 «В мире животных»
10.15 М/фы
10.30, 01.40 Х/ф «Родная 

кровь»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.25 «Пропавшая субма-

рина. Трагедия К-129»
13.10 «Власть факта»
13.55 «Абсолютный слух»
14.40 Х/ф «Прощание 

славянки»
16.15, 03.05 «Смеяться раз-

решается»
18.00 Вести недели
19.30 «Фактор А»
21.10 Х/ф «Утомленные 

солнцем-2. Цитадель»
23.55 Х/ф «Мы из будуще-

го-2»
04.50 «Комната смеха»

TBI
07.00, 18.45 ЭкспериМен-

тальный
07.30 Великие истории 

любви 20 века. Георг VI и 
Королева-мать

08.00 Семь чудес Украины
08.30, 16.30 Вокруг света
09.30, 20.00 Звериная 

работа
10.00 Деловая кухня
10.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
11.30 Ювелир ТВ
13.30, 21.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Андрей Сахаров

14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. Стресс. 

Портрет убийцы
20.30 Сегодня. Дайджест
22.30 Великие истории 

любви 20 века. Король 
Хуан Карлос и королева 
София

23.00 Труднейший в мире 
ремонт

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Х/ф «Шпион в маске» 

ТВ ЦЕНТР
03.30 «Фактор жизни». 
04.00 Д/ф «Живые сердца». 
04.35 Х/ф «Тайна горного 

подземелья»
05.55 «Сто вопросов взрос-

лому». 
06.35 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». 
08.20 «Барышня и кулинар». 
08.55 «Красный таран». Спе-

циальный репортаж. 
09.30, 22.00 События
09.45 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збруева». 
11.40 «Смех с доставкой 

на дом». 
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин». 
12.50 Московская неделя
13.20 Т/с «Война Фойла». 
15.20 Х/ф «Дом без выхода». 
19.00 «В центре событий»
20.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
22.20 Временно доступен. 

Николай Сванидзе. 
23.25 Х/ф «Борсалино и 

компания»

RTVI
06.00 «Израиль за неделю»
07.00, 09.00 «М/фы»
08.00 Х/ф «Сын полка» 2 с.
10.00, 01.30 Х/ф «Вратарь»
11.50, 16.20 о Москве «Ме-

гополис»
12.00 «Страна и люди»
13.00 «Американский лик-

без» «Русские американ-
цы. Владимир Зворыкин 
и Давид Сарнов»

13.30 Х/ф «Тарас Бульба»
16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Владимиром 
Ленским «Другой Нью-
Йорк»

17.00 Информационная 
программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой

18.00 «Великий обман. Му-
зей военных наград»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегополис»

19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
21.00, 03.00 Телешоу «Удиви 

меня»
23.30, 05.00 «Великий 

обман. Изменить пол по 
приказу разведки»

00.30 «Без дураков»

РЕН ТВ
03.00 Х/ф «Параграф 78. 

второй» 
04.00 Х/ф «Звезда» 
06.00 «Нас не оцифруешь» 

Концерт М.Задорнова 
08.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Договор с 
дьяволом» 

09.00 «Раса дракона» 
10.00 «Темная сторона 

Луны» 
11.00 «Тайны исчезнувшей 

цивилизации» 
12.00 «Тайны Сибири» 
13.00 «Скрытая угроза» 
14.00 «По ту сторону света» 
15.00 «Копье судьбы» 
16.00 «По ту сторону 

зеркала» 
17.00 «Код Вселенной» 
18.00 «Знаки судьбы» 
19.00 «Эксперимент 

«Земля» 
20.00 «Вечная жизнь» 
21.00 «Дорога в никуда» 
22.00 «Вирусы. Иная жизнь» 
23.00 Х/ф «Непобедимый» 
01.15 Х/ф «Беспутная Роза» 

TV 
02.00 Драма «Перед за-

катом» 
04.00 Драма «Студенческая 

команда» 
05.50 Комедия «Высший 

балл» 
07.30 Комедия «Школа 

рока» 
09.30 Комедия «Улыбка 

Моны Лизы» 
11.40 Криминальное кино 

«Отсчет убийств» 
13.45 Драма «Леди» 
16.10 Комедия «Ларри 

Краун» 
18.00 Драма «Конец 

романа» 
20.00 Боевик «Под Откос» 
22.20 Криминальное кино 

«Тайное окно» 
00.20 Комедия «Пять моих 

бывших подружек» 

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Крепкий 

брак» 
07.00 Драма «Двойная 

сплошная. Любовь» 
09.00 М/ф «День рождения 

Алисы» 
11.00 Драма «Громозека» 
13.00 Драма «Сынок» 
15.00 Мелодрама «Василь-

ки для Василисы» 
16.50 Комедия «Вход через 

окно» 
19.00 Комедия «Весель-

чаки» 
21.00 Комедия «Невеста 

любой ценой» 
23.00 Комедия «Закрытые 

пространства» 

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Мадам Де» 
09.35, 17.35, 01.35 Комедия 

«Тариф Новогодний» 
11.05, 19.05, 03.05 Комедия 

«Фестиваль в Каннах» 
12.50, 20.50, 04.50 Драма 

«Человек, который 
смеется» 

14.15, 22.15, 06.15 Драма 
«Удивительное путеше-
ствие Мэри Брайант» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» 
08.00 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы» 
10.00 Х/ф «Кошмар в сумас-

шедшем доме» 
12.00 Х/ф «Факт биографии» 
13.30, 01.30 Х/ф «Инспектор 

Лосев» 
15.00, 16.30 Х/ф «Летучая 

мышь» 
18.00 Х/ф «Враг народа 

Бухарин» 
20.00 Х/ф «Золото партии» 
22.00 Х/ф «Сезон чудес» 
00.00 Х/ф «Граница на 

замке» 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Снегурочка» 
02.30, 08.30, 14.30 М/с «Са-

мый маленький гном» 
0+, «Как Петя Пяточкин 
слоников считал» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Волк 
Альберто» 12+, «Васи-
лиса Прекрасная» 6+, 
«Веселые картинки» 

04.00, 10.00, 16.00 М/ф 
«Снежная королева» 6+, 
Х/ф «Где это видано, где 
это слыхано» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб» 

06.00, 12.00, 18.00 «Азбука-
малышка» 6+, м/ф «Кто 
получит ананас» 0+, 
«Странички календаря» 
0+, «Кит и кот» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Как это устроено?. 

Раковины/Кожа/Сталь-
ные гитары 

04.25 Молниеносные 
катастрофы. Серия 37 

04.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 38 

05.15, 00.30 Новый мир. 
Города будущего 

06.10 Разрушители легенд. 
Серия 3 

07.05 Как это устроено?. 
Серия 9 

07.30 Как это сделано?. 
Инкассаторы/Улов века/
Удивительная граци 

08.00 Особое меню от 
Беара Гриллса 

08.50 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Серия 1 

09.45 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 6 

10.40, 21.55 Город наизнан-
ку. Город и землетрясе-
ние. Сан-Франциско 

11.35, 21.00 Сканируя небо. 
Телескоп Discovery 
Channel 

12.30, 19.00, 22.50 Не 
пытайтесь повторить. 
Герои-самоучки 

13.25 Мастера выживания. 
Начальный курс вы-
живани 

14.20 Мастера выживания. 
В ад и обратно 

15.15 Мастера выживания. 
Покушать на природе 

16.10 В поисках йети. Охот-
ники на йети 

17.05 Кладоискатели 
Америки. Серия 9 

17.35 Кладоискатели 
Америки. Серия 10 

18.00 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 9 

20.00, 23.40 Разрушители 
легенд. Серия 4  

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00 Поместье сурикатов. 

Сестринская любовь
07.25 Введение в собако-

ведение. Спецвыпуск. 
Лучшие собаки-путеше-
ственники

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

09.10 Зоотур Микаэлы
10.05 Обезьянья жизнь
10.30 Зоосад Криса Хамфри. 
11.00 Необыкновенные 

собаки
11.25 Самое дикое шоу 
11.55, 21.05, 02.25, 05.45 В 

дебрях Индии. Гималаи - 
выживание на вершине

12.50 Дикая Франция. Аль-
пийские вершины

13.45 Дикая Франция. 
Между скалой и океаном

14.40, 15.05 Шамвари. 
Жизнь на воле

15.35, 06.35 SOS дикой 
природы 

16.30 Симпатичные 
котята и щенки. Котята и 
малютки

17.25 Адская кошка. Коша-
чья тюрьма

18.20 Укротитель по вы-
зову. Адские челюсти

18.45 Укротитель по вы-
зову. Бомба-вонючка в 
трейлерном парке

19.15 Охотник за ядом. 
Война на границе

20.10, 00.45 Как прокормить 
медведя

22.00, 03.15 Бег с волками
22.55, 04.05 Доминик 

Монаган и самые дикие 
существа

23.50 Дикие и опасные. 
Гаучо-учо

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 17.50, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзм/ф
10.20 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.55, 17.45, 19.05 «Выдаю-

щиеся мужчины»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.30 «Буду Артистом!»
14.20 Фестиваль ТВ - Старт
15.15 Ювелирочка
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.10 «Женские откро-

вения»
20.00 «Все про все»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Портретные очерки. 

Владислав Галкин
21.55 Х/ф «1943 - Встреча»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00, 11.00 Машины. Разо-

брать и продать. Воины 
на выходные 

05.00 Драконы-убийцы 
06.00 Опасные встречи. В 

мире медведей 
07.00 Опасные встречи. 

Акула из бездны 
08.00 Великие миграции. 

Рожденные для путе-
шествий 

09.00 Мегазаводы. 
«Learjet» 

10.00 Делай ставки и взры-
вай. Богатство из пепла 

10.30 Покинутые. Опечата-
но с 1957-го 

12.00 Дикие животные 
Севера. Возрождение 

13.00 Дикие животные 
Севера. Зов природы 

14.00 Дикие животные 
Севера. На краю 

15.00 Дикие животные 
Севера. Мастера вы-
живани 

16.00 Куба. Случайный рай 
17.00 В погоне за НЛО. Ма-

ленький пришелец 
18.00 Премьера Расследо-

вания авиакатастроф. 
Самая страшная авиака-
тастрофа в США 

19.00 Премьера Денежное 
хранилище США 

20.00, 23.00, 02.00 Судный 
день Америки 

21.00 Премьера Забытые 
персонажи Библии. Воин 
древности 

22.00, 01.00 Денежное 
хранилище США 

00.00, 03.00 Расследования 
авиакатастроф. Самая 
страшная авиакатастро-
фа в США 

VIASAT HISTORY
07.00 Голливуду 100 лет 
08.00, 01.05 Команда 

времени 
08.55, 09.55, 10.50, 13.45, 

14.45 Как искусство со-
творило мир 

11.50 Янтарный путь. От 
Дуная до Адриатическо-
го мор 

12.45 Гуге - древнее коро-
левство Тибета 

15.45 Ферма в годы войны 
16.55, 17.55 Команда 

времени
18.55 Проект «Мандела» 
19.55 Закон Гарроу 
21.05, 02.05 История 

американских индейцев. 
Джеронимо 

22.30 Охотники за мифами 
23.30 Древние затерянные 

города  

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 Т/с «Возвращение 

Синдбада» 7 с. 
20.00 Т/с «Объявлен в 

розыск» 8 с. 
21.00 Т/с «УГРО. Простые 

парни-2» ф.3. «Охота на 
призрака» 1 с. 

22.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком» 10 с. 

23.00 Т/с «Контора» 10 с. 
«Иллюзия власти» 

00.00 Т/с «Пером и шпагой» 
10 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 17.00 Супер запуск 
04.00, 05.00, 06.00, 07.00, 

08.00 Туземный экстрим 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Монтажники 
- высотники 

14.00, 14.30 Наперекор 
стихии 

15.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00 Береговая 
охрана Аляски 

16.00 Машины с того света 
18.00, 02.00 Реактивная 

мечта 
19.00 Вперед, в Дакар!
20.00 Самые быстрые 

мотоциклы 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.20 Х/ф «О любви в любую 

погоду» 
03.15, 22.05 Х/ф «Коля-пере-

кати поле» 
04.55, 23.55 Х/ф «Па « 
06.30 Х/ф «Жестокость» 
08.10 Х/ф «Сказки старого 

волшебника». 2 с. 
09.20 Х/ф «Садовник» 
10.45 Х/ф «Подсадной» 
12.30 Х/ф «Реальный папа» 
14.05 Х/ф «Громозека» 
15.55 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» 
17.20 Х/ф «Мастер Востока» 
18.50 Х/ф «Живой» 
20.30 Х/ф «В движении» 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Назад в СССР» 
05.05 «Нам дороги эти поза-

быть нельзя» 
05.30, 23.30 Х/ф «Большой 

янтарь» 
06.35 «Маленький кон-

церт» 
07.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
08.00 «Колба времени» 
09.00 «Кинопанорама» 
10.00 «Было ВРЕМЯ» 
11.00 «Вокруг смеха» 
12.30 Концерт «23 февраля 

- День Советской армии 
и Военно-Морского 
флота» 

14.00 Телеспектакль «Ма-
лыш и Карлсон, который 
живет на крыше» 

15.35 «Любовь с первого 
взгляда» 

16.00 «Поют Игорь Никола-
ев и Наташа Королева» 

17.00, 02.00 «Рожденные 
в СССР» 

18.00 Сказка «Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца» 

19.00 «Шлягер, поп, рок, 
диско» 

20.20 Д/ф «Театр и время. 
История одного спек-
такля» 

21.30 «Мемориальный 
концерт» 

22.00 «Н.а. СССР Людмила 
Касаткина» 

СПОРТ 1
07.40 Футзал. Кубок Испа-

нии. 1/2 финала. 1-й матч
09.30, 03.20 Баскетбол. 

Суперлига Украины. БК 
Говерла - БК Азовмаш

11.25 Футзал. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. 2-й матч

13.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейєнорд - ПСВ. LIVE

15.25 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Андер-
лехт. LIVE

17.55 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Финал. Бредфорд - 
Суонси. LIVE

20.05 «Гонки на выносли-

вость. Итоги сезона 
2012.»

20.35, 00.35 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

21.10 Экстра-футзал
21.40 Футзал. Кубок Ис-

пании. Финал. LIVE
23.50 Бокс. Нью-Йорк, США. 

Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо

01.15 Теннис. АТР. 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
1/2 финала. Типсаревич - 
Альмагро

05.00 Бадминтон WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Мужчины. Пары

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. БК Донецк - 
Красные Крылья

08.30, 13.10, 01.35 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

09.05, 15.55, 00.30 Экстра-
футзал

09.30, 02.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Миллуол

11.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Херенвен

13.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Будивель-
нык - БК Черкасские 
Мавпы LIVE

16.25 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Киев - БК 
Кривбассбаскет LIVE

18.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - ПСВ

20.20 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-
2013. Брюгге - Андерлехт

22.15 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Финал. Бредфорд 
- Суонси

01.00 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо

04.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Азовмаш

EUROSPORT
09.30, 01.45 Супербайк. Чем-

пионат мира. Австралия. 
Второй заезд. 

10.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). HS 106. Муж-
чины. 

10.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). HS 
106. Командный старт. 

12.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мерибель (Фран-
ция). Супер-комбинация. 
Скоростной спуск. 
Женщины. 

13.00, 19.45, 00.00 Лыжные 
гонки. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). Командный 
спринт. 

14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Пар-
тенкирхен (Германия). 
Слалом-гигант. 2й заезд. 
Мужчины. 

15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мерибель (Фран-
ция). Супер-комбинация. 
Слалом. Женщины. 

16.00 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). Гонка 
по системе Гундерсена. 
Эстафета 4х5 км. 

16.45 Сани. Кубок мира. Со-
чи (Россия). Командная 
эстафета. 

17.30, 23.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Чем-
пионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). HS 106. 
Смешанный командный 
старт. 

21.00 Бокс. Чемпионат 
Всемирной Ассоциации 
Бокса (Румыния). 
Тяжелый вес. К. Хаммер 
(Германия) - О. Мазикин 
(Украина) 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 23.55, 

02.10, 04.20 Футбол NEWS
06.15, 13.55 Барселона - 

Севилья. Чемпионат 
Испании

08.15 Арсенал - Астон Вил-
ла. Чемпионат Англии

10.00, 13.40, 16.45, 20.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.25 Д/ф «Быть «Ливерпуль-
цем». 6 с.. Премьера

11.20 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

11.45 Депортиво - Реал. 
Чемпионат Испании

15.55 LIVE. Ювентус - Сиена. 
Чемпионат Италии

17.55 LIVE. Бордо - Брест. 
Чемпионат Франции

19.55 LIVE. Атлетико - 
Эспаньол. Чемпионат 
Испании

21.55 LIVE. Бетис - Малага. 
Чемпионат Испании

00.10 Ювентус - Сиена. 
Чемпионат Италии

02.25 Атлетико - Эспаньол. 
Чемпионат Испании

04.35 Д/ф «Быть «Ливерпуль-
цем». 6 с.

05.35 Программа передач

Неділя, 24 лютого
Cхід 6.52 Захід 17.31
Тривалість дня 10.39

Схід 16.20 
Захід 5.43

ЛевІменинники: Феодора, Власій, Всеволод, Димитрій
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Зимові чемпіони
У зимовому чемпіонаті міста з пла-

вання серед юнаків 1995-1996 р. н. та 
дівчат 1997-1998 р. н. взяли участь по-
над 300 спортсменів. Команда ДЮСШ 
№2 виборола 4 золоті медалі, 2 срібні, 
7 бронзових. Серед чемпіонів – Олек-
сандр Біжевець, Вероніка Муригіна, 
Юрій та Федір Капша, Ігор Фомішкін, 
Аліна Шелест.

Інновації в освіті
Районний семінар-практикум для 

молодих учителів «Інноваційні та медіа-
освітні технології: пошуки та проблеми» 
відбувся на базі гімназії №127 – екс-
периментального навчального закладу 
обласного рівня якраз цього профілю. 
Захід розпочався з психологічного на-
лаштування, присутні виконували інтер-
активні вправи, ототожнювали себе з 
героями казок.

Досвідчені вчителі поділилися прак-
тичними наробками. Світлана Ігнатова 
розповіла про використання на уроках 
електронних словників і заохочення 
учнів поліпшувати грамотність через на-
писання SMS. У цікавих ракурсах педаго-
ги гімназії застосовують новітні комуніка-
тивні технології на заняттях з літератури, 
історії, а з іноземної мови – широкого 
застосування набули компьютерні тесту-
вання,  програми зі створення кросвордів 
та систематичне засвоєння знань.

Соціальний пакет 
росте

На конференції трудового колективу 
Південного ГЗК розглянуто виконання 
положень Трудового договору на 2012-
2013 роки. У минулому році підприєм-
ство сповна дотримувалось виробничих 
та соціальних зобов’язань, обсяг інвести-
цій сягнув мільярда гривень, асигнуван-
ня у сферу охорони праці становили 128 
млн. грн., що на 40% більше від 2011 р., 
соціальні витрати на одного працюючо-
го обчислюються в межах 17 тис. грн.

Голова профкому Анатолій Філонен-
ко зазначив, що Трудовий договір ВАТ 
«ПівдГЗК» тричі визнавався кращим у 
гірничодобувній галузі. Було внесено 18 
суттєвих змін та доповнень у документ, 
регулюючий взаємини між адміністра-
цією та робітниками, соціальний пакет 
значно зріс.

Інгулецький район

Підготував
Тарас 
ЗАТУЛЬНИЙ

Новини

Оголошення

Життя
ВБР, або Дві причини  
для «World of Tanks»

– Ну от поясни мені, Ігорю, для чого ти 
стільки часу витрачаєш на ці цяцьки? Ти 
здоровий, поважний чоловік, маєш при-
стойну роботу, родину, домівку. А вечора-
ми, як той пацан, сидиш за комп’ютером. 
Не розумію, – сьорбнув бурштинового на-
пою з кухля й підозріло глянув на його 
вміст, котрий якось надто швидко закінчу-
вався. – Тільки не треба казати, що це ці-
каво й таким чином ти просто відпочива-
єш після трудового дня. Не сприймається!

– Розумієш, Петре, ти будеш сміятись, але 
саме так – цікаво та дійсно відпочиваю, – і, 
попереджуючи обурення, продовжив: – Не 
поспішай, дай пояснити, коли вже запитав.

– Гаразд, кажи, – відкинувся Петро на 
стілець, розмірковуючи, чи вже замовля-
ти черговий кухоль пива, чи трохи згодом.

– Якщо сказати відверто, то на цю гру 
мене присадив мій 14-річний племінник. А 
сталося це, – замислився Ігор, – десь з пів-
року тому. Сестра з ним приїхала до мене 
в гості, і вони з моєю Настею дуже швидко 
знайшли спільну мову на базі комп’ютера. 
Раніше донька гралася там у щось таке, 
суто дівоче, з платтячками та намальо-
ваними ляльками. А це чую якісь вибухи, 
стрілянину, вигуки різні. Пригледівся – а 
Сашко, ну небіж, разом із моєю Настусею 
вже в ці танки рубляться. Ілона, сестра, на-
віть нагримала на Сашка, мовляв, удома 
від цього спокою немає, так ще й тут на-
гратися не можеш. І – тут уже я здивувався 
– Настя давай двоюрідного брата захища-
ти, що це, мовляв, не він, що це вона захо-
тіла подивитись. За тиждень вони поїхали 
додому, а танки на комп’ютері лишились.

– Ну як поставив, то так само б і стер їх 
до біса, – стенув плечима Петро. – Справ-то.

– Стер би, обов’язково б стер, коли б сам 
якось не присів подивитись, на що ж моя 
Настя свої ляльки проміняла. І, знаєш, так 
захопився, що відтоді…

– …Втрачений для сім’ї, – продовжив 
його думку приятель.

– Може, й так, але трішечки не так. Жін-
ка також мене стала допікати, чого це ці-
лими вечорами за комп’ютером пропадаю, 
мовляв, ніби є, а ніби й немає мене вдома.

– Ось-ось, цікаво, що ж ти їй відповів на 
це, – підморгнув Петро.

– А дуже просто. Кажу: що тобі краще – 
щоб я тут, удома, у тебе на очах, нехай і пе-
ред монітором був, чи десь там із чоловіка-
ми «козла» забивав? Ніби з натяком, що коли 
доміно, то заразом і пивце чи що й міцніше.

– І що твоя Галка?
– Тільки махнула рукою та й пішла. Мов-

ляв, що з цими чоловіками зробиш. Вони 
як діти малі…

– Ось саме про це я тобі й кажу – сидиш 
за своїми танками, Ігорю, як теє дитя.

– Сиджу, – згодився той. – Точніше ка-
жучи, сидів. Нині значно менше, хоча од-
наково – трапляється.

– Тобто зовсім відмовитись не можеш?
– Навіть не стільки не можу, скільки не 

хочу. І в цьому треба віддати належне роз-
робникам – вони дуже точно вловили сут-
ність людської жорстокості, присутньої в 
кожному, та більш ніж успішно реалізува-
ли на моніторі.

– Зажди хвилинку, тут без півлітра не 
розібратись. Тобі ще взяти пивка?

– Візьми пару, а ще й тараньки не за-
будь. Тут вона нічогенька. Ось два червін-
ці – моя частка.

За мить чи й швидше Петро повернувся, 
балансуючи чотирма кухлями в одній руці 
й порізаною таранькою на одноразовій та-
рілці – в іншій. Чокнулись, відсьорбнули по 
півкухля й зажували шматочками рибки.

– Ось де щастя, – мрійливо звів очі Пе-
тро. – А ти кажеш: танки, танки…

– Одне іншого не замінює, а навпаки – 
дуже допомагає. З пивцем воно й у танки 
краще воювати.

– Що ти там казав про людську жорсто-
кість?

– Я спробував проаналізувати гру з точ-

ки зору розробників. І дійшов висновку, 
що її стратегічні підвалини розроблено на 
комп’ютері.

– Комп’ютерна гра розроблена на 
комп’ютері? От здивував так здивував.

– Я не про це, а про підходи. Пам’ятаєш 
таку поп-групу – «Іванушки Інтернешнл»?

– Ну дриґають ногами на сцені якісь там 
троє недолугих. Бачив у телевізорі.

 – Навіть ти їх пам’ятаєш, хоча, окрім шан-
сону, нічого не слухаєш. А вони, як ти кажеш, 
дриґають ногами вже не один десяток ро-
ків, що для попси більш ніж поважний вік. І 
десь читав, що коли добирали склад цієї гру-
пи, то зробили це з допомогою комп’ютера, 
аби з’ясувати, хто саме буде найбільш попу-
лярний серед підлітків та молоді. Комп’ютер 
і видав, що один має бути маленький і гар-
ненький, другий – кремезний і високий, а 
третій – обов’язково рудий.

– Зачекай, те тріо саме таке і є.
– Ось і я тобі про що – склад тієї поп-групи 

такий, що хтось з її виконавців обов’язково 
дівчаткам подобається. Як не один, так ін-
ший. У цьому, зокрема, й причина такої їхньої 
довговічності на сцені, разом із простеньки-
ми текстами, що легко запам’ятовуються. Так 
само й у танках – розробники дуже точно до-
брали склад цієї гри. Є три головні типи тех-
ніки: власне танки – для сангвініків, проти-
танкові установки – для флегматиків, а ось 
артилерія – для меланхоліків.

– Тоді холериків куди поділи?
– Самі танки також поділяються на три 

типи: важкі й повільні…
– Для флегматиків, – здогадався Петро.
– Так. Динамічні середні танки – для санг-

вініків, натомість швидкі легкі танки, чи, як 
їх називають у грі, «світляки», – саме для хо-
лериків, яким на місці не сидиться. Тобто ко-
жен для себе в цій грі знайде те, яким він є й 
до чого має природну схильність.

– А до чого тут жорстокість?
– У кожній тварині, і в людині також, пе-

реконаний, жорстокість закладена на ге-
нетичному рівні. Інакше був би неможли-
вий природний відбір. Через це маємо не 
тільки війни, а й бійки, сварки, хапання за 
грудки та інше неподобство. Розробники 
це також врахували.

– Маєш на увазі, даючи вихід негатив-
ній енергетиці?

– Саме так – повоював на моніторі та й 
звільнився від неї, – задоволено підсуму-
вав Ігор.

– Глибоко копаєш, тільки не збігаєть-
ся це з біблійним «Не вбий!». Однаково це 
вбивство, нехай і на екрані.

– У тому-то й справа, що вбивства не-
має. Ніякого й ніколи.

– Як немає? – здивувався Петро. – Це ж 
найперше в кожній борні – убий ворога, 
доки він не вбив тебе.

– Так-то воно так, але трішечки не так. 
Ось скажи: розбити машину – це вбивство?

– Ні, це просто груда залізяччя. Коли без 
крові, звісно.

– І розробники це чудово розуміють, а 
тому в грі немає людей. Їх просто немає – 
одне залізяччя. Навіть у відкритих машинах, 
де вони мали б бути, їх просто немає. Нікого. 
А тому в гравців і немає відчуття, що, стріля-
ючи в когось, вбивають людину. Ні, просто пе-
ретворюють одну купу заліза на іншу. Яку тут 
же в ангарі відремонтували – і знову в бій. Але 
без людей, яких просто немає. Ніде й ніколи. 

Тому головний біблійний 
принцип жодним чином 
не порушується, і совість 
кожного гравця спить спо-
кійно. Я тобі більше ска-
жу: усі розуміють, що танк 
без людей не буває. І на-
віть коли з членом екіпажу 
щось трапляється, то ка-
жуть, що, приміром, меха-

нік-водій або навідник – контужений. Розумі-
єш, його не вбили, не поранили, навіть не по-
дряпали – його тільки контузило. Він за мить 
очуняв – і все, з ним знову все гаразд.

– Ти ба, які хитруни, – помотав головою 
Петро. – З розумом підійшли. Молодці, ні-
чого не скажеш.

– Так отож. Хто цю гру вигадав та реа-
лізував – це справді фахівці дуже високого 
рівня. Світового навіть. Хоча наші це хлоп-
ці, друзі-білоруси.

– То це ще й наші вигадали? – здивуван-
ню Петра не було меж, що аж кухля відсунув.

– Наші-наші, точніше кажучи – з Мін-
ська. Я не вважаю їх чужими.

– Та й я, усі ми брати-слов’яни.
– Причому, хоч і вигадали наші, та розі-

йшлася ця гра по всьому світу.
– Та не виправдовуйся, так уже і «по всьо-

му світу», – передражнив співрозмовника.
– Не віриш – твоє право. Тільки-но ска-

жи, скільки людей грають у цю гру, як ти 
гадаєш? Можу дати підказку – посилання 
на неї є чи не в кожному терміналі, де мо-
білку грошима поповнюєш.

– Бачив я щось таке, – наморщив лоба 
Петро. – А скільки грають? Ну я знаю, ну 
там кілька тисяч. Хоча ні, якщо в кожному 
терміналі, то десятки тисяч. Може, більше, 
може, до сотні тисяч – колишній СРСР таки 
чималенький.

– Мимо твоє всюди. Бо грають у неї по 
всьому світу, не тільки в СНД, а й від Аме-
рики до Європи і від Індонезії та Японії до 
Австралії.

– Ну це не показник, – похитав головою.
– Ще й який показник, адже загалом на 

кінець минулого року в грі було зареєстро-
вано більше як 46 мільйонів людей, а нині, 
певно, і за п’ятдесят мільйонів буде.

– Скільки-скільки?
– Ти правильно розчув. Щонайменше пів-

сотні мільйонів по всьому світу. Чи й більше.
– Але це ж…
– Так, це більше, ніж усенька Україна, 

разом узята. І тому «World of Tanks» увій-
шов до «Книги рекордів Гіннесса» як най-
більш масова он-лайн гра всього світу.

– Ти ба, як розмахнулися. А ти часом не 
прибріхуєш мені під п’яну руку?

– Не бачу в тому потреби. Та мене вчора 
даішник зупинив, ми ж з тобою їхали. Ану 
ж бо згадай: що він у мене запитав?

– Щось про світло, здається…
– Він спитав: «Чого женеш, ніби «світ-

ляк»?» А «світляк» – це легкий танк у цій 
грі, який дійсно мчить на всіх парах і кру-
титься поміж ворогів, ніби дзиґа. Інакше 
просто не виживе. Ось такий ВБР.

– Хто-хто? – не зрозумів Петро.
– Великий Білоруський Рандом, ВБР, або 

просто доля. Як кажуть знані гравці, з яки-
ми повністю погоджусь, – є дві причини 
грати в танки, – трохи сумно визнав Ігор.

– Продовжуй, – зацікавлено попрохав 
його приятель.

– Причина перша – немає жінки. Причи-
на друга – жінка є.

– Причому друга причина, – раптом до-
дали із-за сусіднього столика, де сиділа чо-
ловіча компанія, – значно важливіша. Це 
наше кланове переконання. Так, бійці мої? 
– уже до своїх.

– Саме так, командире, – гаркнуло кіль-
ка горлянок.

Е. МІСЦЕВИЙ

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ  
ЖОВТНЕВОГО 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 пере-
бувають на квартирному обліку при виконкомі 
Жовтневої районної у місті ради, з метою фор-
мування Єдиного державного реєстру громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам необхідно 
звернутись до 1.04.2013 до виконкому Жов-
тневої районної у місті ради (вул. Шурупова, 2, 
зупинка «КРЕС») в каб. 106, тел. 50-35-80; графік 
прийому: понеділок, вівторок, 10.00-16.30; пе-
рерва з 12.30 до 13.00.

Необхідно надати наступні документи:
1. Довідка про склад сім’ї та реєстрацію.
2. Копія паспорта та ідентифікаційного номе-

ра (на всіх членів сім’ї, хто перебуває на квар-
тирному обліку).

3. Довідка з місця роботи (на всіх повнолітніх 
членів сім’ї, які перебувають на квартирному обліку).

4. Документ, що підтверджує пільгу черговика.
Громадяни, які не перереєструються до 

1.04.2013, не будуть включені до Єдиного 
реєстру громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов.

Секретар громадської комісії  
з житлових питань.
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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.

Афіша
Вистави

Виставки

«І знову  
про Телесика»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 16 лютого об 11.00  
та о 12.30.

«Гусенятко 
Дорофей»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 17 лютого об 11.00  
та о 12.30.

«Проделки 
Ханумы»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 16 лютого о 17.00.

«Завещание целомуд
ренного бабника»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 17 лютого о 17.00.

«Тараканище»

Вистава для дітей.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 17 лютого об 11.00.

Цирк

Виставка  
фоторобіт
Наума Страшуна.
Місце: міський виставковий 
зал.

Виставка робіт

криворізьких художників 
– членів  НСХУ з нагоди 
20-ї річниці  Криворізь-
кої організації НСХУ.
Місце: міський виставковий 
зал.

Ювілейна  
виставка
живописних робіт  
Миколи Рябоконя.
Місце: міський виставковий 
зал.

Міцний горішок: гар
ний день, щоб померти
Бойовик, трилер.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Калейдоскоп 
кохання
Драма, мелодрама.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно».

«Празькі пейзажі»

живопису Олександра 
Козарецького.
Місце: міський виставковий 
зал.

Персональна 
виставка
Людмили Халабуди в 
техніці арт-фіш.
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) – 17 лютого.

Відеогалерея
Відеофільм «Кривий Ріг 
– моє місто»; тайм-лепс 
«Динамічне місто»; вір-
туальна художня галерея 
живописних робіт  укра-
їнських і сучасних криво-
різьких художників.
Місце: відеогалерея КЗК 
«Міський історико- 
краєзнавчий музей».
Дата: 16 лютого о 9.00, 
17 лютого о 17.00. 
Телефон: 92-22-12.

Кіно

Знедолені

Драма, мелодрама,  
мюзикл.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Нестримний

Бойовик, трилер.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Тиха гавань
Мелодрама, детектив.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Телефони:  Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Тараса Шевченка –  410-33-00, Криворізький міський театр ляльок –  26-61-45, Академія руху – 440-19-77.

Персональна  
виставка
заслуженого художника 
України Л. Давиденка.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Живі традиції»
витинанок  та ляльок-
мотанок члена НСМНМУ  
Маріанни Любас. 
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей. 

«Скарби курганів 
Криворіжжя»
Виставка нових  
над ходжень з архео логії 
2008-2011 років.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

Виставка  
вишивки
Галини Шуляківської.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Виставки Концерти

«Зірка Амазонки»

Циркова програма.
Місце: Криворізький  
державний цирк.
Дата: 16 лютого о 12.00 
та о 15.30, 17 лютого о 15.30.
Телефон: 92-88-68.

«Дюймовочка»

Музична казка.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху». 
Дата: 16 лютого о 12.00.

Творчий вечір 

криворізького барда  
Віталія Щербака
Місце: ПК ім. Артема.
Дата: 16 лютого о 15.00.
Телефон: 64-64-02.

Звітний концерт 

народного колективу 
вокально-інструмен-
тального ансамблю 
«Стожари».
Місце: ДП «Овація»  
ПАТ «ЦГЗК».
Дата:  17 лютого о 15.00.
Телефон: 406-68-66.
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Нещодавно з гастроля-
ми наше місто відвідали 
метри української сцени 
Богдан Бенюк, Ната-
лія Сумська і Анатолій 
Хостікоєв. Потішивши 
криворізьких глядачів 
блискучою, переконли-
вою грою у комедійній 
виставі «Люкс для іно-
земців», зірка театру 
і кіно Богдан Бенюк 
щиро поділився з жур-
налістами думками про 
сьогодення театру.

– Богдане Михайловичу, ваша 
театральна компанія «Бенюк і 
Хостікоєв» привезла до Кривого 
Рогу комедію Фрімана. Розка-
жіть про цю постановку.

– Вистава, слава Богу, нам 
вдалася. Я так кажу, бо театраль-
на компанія «Бенюк 
і Хостікоєв» не має 
права на промахи. Ме-
ценати (не спонсори, 
а саме меценати) ви-
діляють на створення 
цього продукту певну 
суму, а потім вже ви-
става заробляє кошти 
сама на себе. В нашо-
му репертуарі зараз є 6 
спектаклів, які ми час 
від часу показуємо. Це 
різножанрові вистави, 
серед яких «Швейк», 
«Задунаєць за поро-
гом», «Біла ворона», «Про людей 
і мишей» (за яку ми отримали 
Шевченківську премію) і «Люкс 
для іноземців». Останню, можна 
сказати, написав Анатолій Хості-
коєв, бо п’єсу англійського дра-
матурга Фрімана він переробив. 
Це комедія ситуацій, яка трима-
ється на іменах, бо там грають 
цікаві актори: Сумська, Мазур, 
Рубашкін, Хостікоєв. Слава Богу, 
наші вистави мають певний ху-
дожній рівень. Ми можемо оці-
нити це по глядачеві. Якщо люди 
йдуть, значить, постановка має 
мистецьку цінність. На подвійну 
увагу заслуговує і цікаве режи-
серське рішення.

– У роботі надаєте перевагу 
сучасним авторам чи класиці?

– Репертуарна політика у театрі 
Івана Франка, в якому ми працює-
мо, залежить від думок художньо-
го керівника. Найближча прем’єра 
в нашому театрі – «Чайка», її за-
думували ще при Богдані Ступці. 
Я там буду грати Шамраєва. На-
ступна прем’єра, яку готує но-
вий художній керівник Станіслав 
Мойсеєв, намічена на червень. 
Її назви ми поки не знаємо, бо 
вона теж переробляється. Це буде 
перша робота Мойсеєва на по-

сту художнього керівника театру.
– Компанія «Бенюк і Хості-

коєв» у театральному просторі 
з 1996 року. Наскільки складно 
було втриматись тоді і вижи-
вати в сучасних умовах?

– Ми про це навіть не думали. 
Дуже добре, що знайшлася фар-
мацевтична фірма «Дарниця», 
яка надає нам приміщення для 
зберігання декорацій, допомагає 
транспортом. Ці люди зацікав-
лені в тому, щоб ми існували, а 
ми, відповідно, вдячні їм, бо це 
важлива складова нашої роботи. 
Приміщення в Києві орендуємо 
в театрі імені Лесі Українки: до-
бре ставлення до нас Михайла 
Резниковича (художній керівник 
театру ім. Лесі Українки) допо-
магає вирулювати з ситуації. 
Чесно кажучи, ми думали, що 
за нашим прикладом з’явиться 
велика кількість подібних про-
ектів, але… не сталося. Фронт 
абсолютно вільний – ніхто не 
залазить в цей «бізнес», бо теа-
тральне мистецтво на теренах 
України ніякого фінансового 
зиску не приносить. Лише мо-
ральний. Ми робимо велику ро-
боту, яка базується на довірі, бо 
коли хтось порушує правила гри, 

то будь-яка команда розсипаєть-
ся, як доміно. Така довіра існує 
між Мирославом Гринишиним 
(режисером, театральним про-
дюсером, – авт.), Анатолієм Хос-
тікоєвим і мною. Ви ж бачите, що 
й сама компанія названа дуже 
скромно – «Бенюк і Хостікоєв» 
(усміхається). Колись цю назву 
придумав Гринишин, тепер мар-
ку треба тримати.

– Як народилось це продук-
тивне тріо?

– Спочатку народився тандем. 
Ми з Хостікоєвим підтримуємо 
стосунки з 1976 року, ми куми. А 
що таке кумівство в Україні, усім 
відомо. Гринишину прийшла 
ідея створити таку команду, він 
нас переконав, і тепер ми пра-
цюємо разом – різні люди, одер-
жимі однією метою. У кожного 
є власні справи, але ця робота 
об’єднує, і це великий плюс для 
нас. Залишилась єдина точка на 
карті України, де ми ще не були, 
– місто Луганськ. Так складають-
ся наші мандрівні маршрути, що 
до Луганська добиратись далеко. 
Але ми все-таки плануємо повез-
ти туди всі вистави і влаштувати 
тиждень нашої театральної ком-
панії. Також сподіваємось домо-

витись із керівництвом вашого 
театру, аби на шевченківські 
дні (у березні) знову приїхати 
до Кривого Рогу. Ми згадуємо ті 
моменти, коли бували тут на га-
стролях по місяцю, зараз це ніби 

казка. Так приєм-
но, що театр від-
реставрований, 
зроблено капі-
тальний ре монт. 
Не кожне місто 
може цим похва-
литись. Навіть у 
випадках, коли те-
атру дають кошти, 
не всі вміють так 
доцільно їх вико-
ристати.

– Через вашу 
політичну діяль-
ність глядачі не 

втратять вас як актора?
– Це запитання мені ставили 

ще 10 років тому, як тільки я став 
членом партії «Свобода». Як ак-
тор на сцені я про це не кажу, але 
люди знають, що я надихаюся па-
тріотичними речами, ідеями збе-
реження українства. Як бачите, від 
цього бути актором я не перестав.

– Багато коміків нарікають 
на свій невикористаний драма-
тичний потенціал…

– Я не комік. Я трагік (усміха-
ється). Трагікомедія – найпоши-
реніший жанр, який відкриває 
душу актора, навіть якщо ми 
вкладаємо його в певні рамки 
амплуа. Зараз амплуа зникають: 
глядачів і режисерів у сучасному 
театрі цікавить душа і глибина 
людини. У радянському театрі я 
грав лише алкоголіків і голів кол-
госпів, а секретаря райкому – не 
мав права, бо це повинен бути 
двометровий красень… Я навіть 
колись на зборах обурювався: 
чому Хостікоєву дають грати ге-
роїв-коханців, а мені – ні. Я теж 
можу доволі непогано зіграти 
коханця, бо в любовних справах 
вимірюють не за зростом. Але 
всі посміялися і далі продовжи-
ли використовувати амплуа. Це 

було прикро. Мабуть, це також 
стало поштовхом до створення 
компанії, де ми робимо зовсім 
інші речі. Колись у нас був дуже 
хороший режисер Володимир 
Оглоблін, він з юнацьких років 
мені пророкував долю Крушель-
ницького, а це трагікомедія. Я 
зіграв Езопа, Яго – у такому ма-
теріалі купатися можна. А одина-
ковість присипляє. Як от, буває, 
приїздиш додому і мрієш: сьо-
годні будемо кохатися. А дохо-
дить до діла – і все міняється...

– Ви вірите, що творча інте-
лігенція може впливати на су-
спільну думку?

– Вона і впливає повсякчас, 
але їй треба бути постійною, ви-
робити найважливіше – чесність. 
Якщо ж бути флюгером, то нічого 
не вийде. Людина повинна мати 
стрижень, робити свою справу 
професійно. І не важливо, чи це 
пекти хліб, чи виходити на сцену. 
Є й такі, що на сцені працюють не-
чесно. Повсюди є люди, які володі-
ють ремеслом або ж не володіють. 
Так само, як і у вас, журналістів. 
Усе тримається на «безумству хо-
робрих співаєм ми пісню», бо у нас 
в країні немає такої професійної 
етики – підтримки одне одного. 
Кожен борсається окремо, і лише 
поодинокі лідери тягнуть весь 
процес на собі. Я дивлюся на своїх 
студентів, у яких викладаю: які у 
них душі, чи вони відкриті, чи за-
криті, як слимачок у своїй хатці? 
Багато з них не вміють розкрити 
свою душу, а для актора насам-
перед важливі співпереживання, 
емоційність.

– А хіба не навпаки: молоде 
покоління більш розкуте…

– Ні, комп’ютер не дає розку-
тості. А в акторстві треба бачити 
живі очі, спілкуватися, співпе-
реживати. Це з’являється з жит-
тєвої практики, коли ти бачиш і 
біду, і щастя, оцінюєш різні си-
туації. Тоді стаєш багатим. Наша 
професія по суті – це повтор. Він 
має бути настільки точним, звіс-
но, не на грані фолу. Іноді нам 
кажуть: ти маєш зайти в театр, 
позбутися всього зайвого, при-
йти чистим і включитися в пер-
сонажа. І вийти тоді не можеш… 
Клініка. Ні, треба вміти корис-
туватися цими речами так, щоб 
глядач хотів прийти і дивитись 
на тебе. У Києві є багато театрів, 
але люди ходять на певні пріз-
вища, на акторів, і кожен театр 
отримує свого глядача.

– Столичній публіці важко 
догодити?

– Ніякій публіці не важко. 
Якщо ми створили нормальний 
товар – виставу, то питання, де 
публіка краща – у Кривому Розі, 
Львові чи Києві, – не стоїть. Гля-
дач всюди однаковий. Ми і через 
перекладача грали на фестива-
лі, але найважливіше – емоції і 
придумка, як це зробити. Коли 
глядач бачить, що здорові дядь-
ки вірять у те, що роблять, це 
викликає повагу. І тоді в театр 
прийдуть другий раз… Якщо ж 
на гастролі приїхали «сачки», 
забрали гроші, навішали «лап-
шу» і втекли, то другий раз уже 
ніхто не прийде...

Тетяна ДРЄЄВА.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Зіркові інтерв'ю

«Усе тримається  
на безумстві хоробрих»
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Вогняні рейси

Там, за річкою Пяндж

Фарсі? Дарі? Без проблем
Військовий перекладач Олександр 

Дрогайцев свої знання з іноземних 
мов здобував у Дніпропетровському 
університеті, а потім їх шліфував у 
сільській школі на Криворіжжі. Коли 
дав згоду стати кадровим військо-
вим, пройшов серйозну перепідго-
товку в Московському військовому 
інституті іноземних мов. Там опану-
вав досконало східні мови: фарсі та 
дарі. Це крім вільного спілкування 
німецькою та англійською. 

Такі унікальні знання дуже знадо-
билися Олександру Дрогайцеву в Аф-
ганістані. Він там перебував із серп-
ня 1988 по лютий 1989 року. Посада 
дуже відповідальна. І став Олександр 
Іванович справжньою знахідкою для 
командування 40-ї діючої армії. Ма-
йор Дрогайцев перебував у складі 
особливої групи розвідвідділу штабу 
армії під командуванням генерала 
Шеєнова. На дарі мало хто спілкувався 
із місцевих мешканців. Таких можна 
було знайти хіба що в Кабулі, серед 
афганської знаті. Носієм цієї мови 
був відомий поет Омар Хайям. А ще 
його знали як філософа давніх часів. 

Мало кому відомо, що виведення 

радянських військ з території ДРА по-
чалося ще в 1988 році. Щоб запобігти 
втратам, необхідно було встанови-
ти контакт із місцевими племенами, 
а вірніше – з їх ватажками. Майор 
Дрогайцев вийшов на пряму мову з 
мешканцями населених пунктів, че-
рез які мали пройти колони військ. 
Якось у кишлаку Чайкаль довелося 
зустрітися один-на-один з курба-
ші. Офіцер виявив блискучі знання 
мови, поводив себе дипломатично. 
Він врешті-решт домовився, що тут у 
спини нашим стріляти не будуть. До 
речі, підполковнику Дрогайцеву до-
велося брати участь у виведенні військ 
не тільки з Афганістану, а також і зі 
Східної Німеччини.

Крапку поставив криворіжець
Важко й повірити, але це справжня історія. Ніхто інший, як 

криворіжець, поставив крапку в афганській війні. Річ у тому, 
що саме наш земляк, військовий льотчик-транспортник Ві-
ктор Грязнов останнім підняв з баграмської злітної смуги 
красеня «Іл-76». Пілоти кілька годин чекали команди на зліт. 
Важко перебувати в готовності № 1, а ще – очікувати невідомо 
чого. Нарешті з’явилися автомобілі.  

Тепер підполковник, лідер групи, зрозумів, яка йому випа-
ла місія. На борт грязновського лайнера піднявся ніхто інший, 
як посол СРСР в Афганістані Юлій Воронцов. Офіційно вва-
жалося, що в ДРА не залишилося більше жодного підрозділу 
Збройних Сил СРСР.

Та не по Пітерській, а по Афгану
Юрій Богородецький розгор-

нув досить величеньку карту 
Афганістану. На ній позначено 
червоними стрілами, напевно, 
маршрути пересування. Саме це 
й підтвердив мій співбесідник. 
Мінометник із Кривого Рогу во-
ював під командою полковника 
Рохліна. Той згодом стане одні-
єю з легенд російської політики 
часів напівтверезого Єльцина. А 
поки що у Юрія Богородецько-
го, як і в майбутнього депутата 
Держдуми РФ, – Газні. Тут вони 
практично одночасно почали 
відлік свого афганського метро-
нома. Спочатку наш земляк слу-
жив при військовому госпіталі в 
Газні. А потім наче заметіль за-
хопила його, понесла по шляхах, 
«зеленках», кишлаках, горах. 
Юрій Богородецький входив до 
складу мінометного розрахун-
ку, який постійно передавали в 
розпорядження мотопіхоті  під 

час бойових дій з моджахедами. 
Як ти її не чекай, як ти до неї не 
готуйся, а команда «До бою!» 
завжди лунає несподівано. Пе-
ред тим «вертушки» перекину-
ли бійців із заходу ДРА на схід. 
Майже до самого пакистансько-
го кордону. Там вдалося захо-
пити потаємні сховища «духів». 
Такого «вполювання» наші ніко-
ли й не бачили. Командири до-
зволили своїм підлеглим взяти 
по одному комплекту одягу, ре-
шту трофеїв здали представни-
кам місцевої влади. І ось ті, хто 
захопив такі трофеї, потягнули-
ся ланцюжком на перевалі. І тут 
з’являються патрульні гвинто-
крили. Наші йдуть хто в «адіда-
сах», хто в «пумах», а хто навіть 
у «версачах». 

– Ви себе бачили? Негайно 
під дерева! – щосили вигукнув 
комбат.

Солдати тільки потім зрозу-

міли, що могло статися. Що та 
хода могла бути останньою по 
землях та горах Афганістану. Пі-
лоти вертольотів могли сприй-
няти мотострільців за душманів 
і знищити їх на плато. Страшно 
й подумати, які б наслідки мали, 
аби екіпажі натиснули на гашет-
ки бортових кулеметів. 

Шураві по команді кинулися 
під захист дерев. У районі міста 
Ургун гори покриті густими ліса-
ми. Це не характерно для афган-
ського ландшафту. 

Юрій Богородецький брав 
участь у 12 операціях на аф-
ганській війні. Він позначив на 
карті Афганістану свій шлях по 
цій країні. То Газні, то Ургун, 
то Баграм, то Герат, то кишлак 

Анава, що вважався воротами на 
Панджшер. Пам’ятає ветеран-
«афганець» про сутичку з «ду-
хами» в передмісті Альхейну, 
де полк Рохліна намагався від-
бити у супротивника установку 
«Град», що до того перебувала 
на озброєнні радянської вій-
ськової частини. Противники 
кабульського режиму викрали 
цю зброю на блокпосту…

Нарешті служба в ДРА для 
Юрія Богородецького закінчи-
лася. Додому добирався п’ять 
діб. То вантажівкою, то гелікоп-
тером, то літаком, то поїздом, а 
в самому Кривому Розі – рідним 
трамваєм. А потім Юрій Юрійо-
вич був надійною опорою бри-
гад прохідників шахти «Родіна» 

РУ ім. К.Лібкнехта та «Централь-
на» ВАТ «Суха Балка». А ще він 
береже пам'ять про криворіжця 
Сергія Алхімова, з яким зустрів-
ся в ДРА і який пізніше закрив 
своїм тілом командира роти. 

15 лютого виповнюється 24-та річниця виве-
дення радянських військ з території Афганіста-
ну. Саме тоді, у 1989 році, нарешті закінчилася 
тривала кривава війна за прикордонною річкою 
Пяндж. Там за десять років протистояння з проти-
вниками кабульського режиму (1979-1989) побу-
вало близько чотирьох тисяч криворіжців. Місто 
втратило 53 кращих своїх синів.

Мотомобільна група перед рейдом

Ю. Богородецький 
(праворуч) з астраханцем 
Борисом Архангельським 

на шляху Газні – Кабул 
(зима 1985 року). 

Публікується вперше

Перепустка майора 
О.Дрогайцева в штаб 40-ї армії

Бойовий льотчик 
В. Грязнов 

за кордоном літав 
у формі «Аерофлоту»

О.І. Бураков (1961-1983)

Сторінку підготував Володимир БУХТІЯРОВ, тел.: 097-2801876

Замість «трикутника»
З ДРА «трикутників», як 

під час війни з фашизмом, 
бійці додому не надсилали. 
Та й пошта, в основному, леті-
ла над каскадом гір і жовтим 
безмежжям пустель. Солдат-
ські листи в Союз доставляли 
звичайними пасажирськими 
літаками. Ось такого листа у 
вересні 1982 року розкрили в 
приміському с. Зоря:

«Привет из Афганистана!
Здравствуйте, мои доро-

гие Вова, Валя и племянница 
Танюшка.  С огромным при-
ветом к Вам Саня. Вот, нако-
нец, у меня нашлась свободная 
минутка, и я решил написать 
Вам письмо. 

Письмо я Ваше получил, за ко-
торое большое спасибо. Ну а теперь немного о 
себе. Я жив, здоров, чувствую себя хорошо, чего и 
Вам желаю. Дела идут нормально. Служба идет 
вперед. Скоро уже и полгода. Мне кажется, что я 
живу черт знает сколько здесь. Полгода не был 
дома, не видел родных и близких, друзей и так 
далее. Так хотелось побывать дома, хоть не-
сколько минут на своей Родине. Но этого счас-
тья конечно нет.

На этом, наверное, и все.

До скорой встречи. До свида-
ния. Пишите. С уважением Саня. 
17.09.82».

Його автор Олександр Бу-
раков в Афганістані перебував 
уже третій місяць. Входив до 
складу екіпажу танка. Він же 
і кулеметник, і заряджаючий. 
Доводилося супроводжувати 
автоколони, бронею та вогнем 
підтримувати маленькі гар-
нізони блокпостів. Із-за річки 
Пяндж вихованець СШ № 39, 
колишній машиніст електро-
воза Першотравневого РУ не 
повернувся. Загинув у бою. По-
смертно нагороджений Орде-
ном Червоної Зірки.

 Лист героя
  Афганські гори. Тут вели бої з моджахедами й наші земляки. 

Внизу – спека й піски, а вгорі – холод і сніги
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«Криворожане –  
на велосипеды!»

9 февраля популярный криворожский 
велоклуб «Команда Адреналин» отпраздно-
вал свое трёхлетие. Это событие, отмеченное 
в ДП «Овация», собрало многочисленных 
участников клуба, а также его партнеров и 
друзей. Вместе они успешно воплощают кра-
сивую мечту – сделать Кривой Рог центром 
массового велосипедного движения всей 
Украины.

– Спасибо нашей большой команде за не-
угасаемый энтузиазм и большую самоотдачу 
ради общего дела. Огромная признательность 
– всем, кто поддерживал начинания клуба и 
оказывал помощь в течение этих лет, – сказал 
на открытии праздничной встречи предсе-
датель совета общественной организации 
«Велоклуб «Команда Адреналин» Роман 
Акальмаз.

Сегодня современное велодвижение 
в Кривбассе получает все более мощный 
импульс, для его развития создаются со-
ответствующие условия. Не случайно на 
проведение таких резонансных велома-
рафонов, как «Криворожский бревет», 
«Криворожская сотня», охотно приезжают 
велосипедисты с разных городов Украины. 
«Команда Адреналин» – постоянный участ-
ник общегородских велопробегов в честь 
Дня Победы, дней рождения города, город-
ского фестиваля народных искусств «Єдина 
країна – моя Україна».

– Приятно отмечать, что «Команда 
Адреналин» уже говорит свое веское слово 
в популяризации велодвижения в нашем 
городе, – подчеркивает народный депу-
тат Украины, председатель Криворожской 
городской организации Партии регионов 
Константин Павлов. – А мы – за все про-
грессивные идеи, касающиеся развития 
массового спорта и утверждения здорового 
образа жизни. Среди них – и предложения 
по функционированию современной вело-
инфраструктуры в Кривбассе: велодоро-
жек, велопарковок и велосипедных парков, 
а также создание секций по этому виду 
спорта, отвечающих требованиям дня.

На этом празднике еще раз можно 
было убедиться в том, что увлечение ве-
лосипедом не имеет никаких возрастных 
либо других границ. В том числе – это пре-
красное семейное хобби, что с успехом 
доказывают многие «адреналиновцы».

Дарья АКУЛОВА

Юні дослідники

З чого починається Батьківщина?
З маминої колискової. З отчого дому. З розуміння того, що 
це земля, країна, місце, де ти народився. І куди б тебе не 
закинула доля, ти будеш згадувати її завжди – свою ве-
лику чи малу Батьківщину. Не можна любити того, кого не 
знаєш. Батьківщину не можна не любити, а отже, її треба 
знати. Таку концепцію покладено в основу Всеукраїнського 
конкурсу експериментально-дослідницьких робіт з приро-
дознавства та біології «Юний дослідник».

Міський тур конкурсу під егідою 
міського управління освіти і науки, 
Інноваційно-методичного центру 
відбувся на базі Жовтневої СЮН. 
Його учасниками стали 50 учнів 
4-6-х класів шкіл усіх типів та ви-
хованці позашкільних навчальних 
закладів еколого-натуралістичного 
спрямування, які займаються експе-
риментально-дослідницькою робо-
тою в природничій галузі. Конкурс 
щорічно проводиться з 2007 року.

Юні дослідники захищали свої ро-
боти в п’яти секціях, де розглядалися 
питання рослинного й тваринного 
світу, охорони здоров’я, співіснування 
людини з природою, а також питання 
краєзнавства та народознавства. За 
словами методиста міського Іннова-
ційно-методичного центру Людмили 
Данилович, тісні партнерські зв’язки 
між школами та станціями юних на-
туралістів дають позитивні не тільки 

навчальні, а й виховні результати. 
Адже діти, які захоплюються природ-
ничими науками, мають можливість 
закріпити тут свої теоретичні знання 
практичними. Це особливо важливо 
для міських дітей, котрі живуть і ви-
ховуються в урбаністичному середо-
вищі. Спілкування зі світом природи 
формує і їхні суто людські якості, 
адже саме в молодшому шкільному 
віці закладається фундамент світо-
гляду дитини, її ставлення до на-
вколишнього світу. Крім того, участь 
молодших школярів у подібних кон-
курсах – це перші кроки до серйоз-
них науково-дослідницьких робіт по 
лінії Малої академії наук. Приємно 
зазначити, що на сьогодні 960 криво-
різьких школярів є слухачами МАН.

Серед цьогорічних лауреатів пре-
мії міського голови Юрія Вілкула 
для обдарованої молоді Кривбасу 
і 8-класниця КЗШ №111 Єлизавета 

Баранова – вихованка гуртка квітни-
карства (керівник Людмила Ващен-
ко) Жовтневої СЮН. Дівчинка тричі 
була переможцем обласного зльоту 
юннатів та двічі ставала призером 
Всеукраїнського конкурсу «Юний до-
слідник». Нині ж учні цієї школи Ми-
кита Бібік та Аліна Павлиш так само 
успішно займаються в гуртку овочів-
ництва (керівник Світлана Бурко). На 
нинішньому міському конкурсі «Юний 
дослідник» робота Аліни Павлиш, 
присвячена вирощуванню кабачків на 
трав’яній подушці, посіла перше місце 
в секції «Рослинний світ».

П’ятикласника КСШ №71 Максима 
Куценка, який охоче відвідує Жовт-

неву СЮН, приваблює тваринний 
світ. Зокрема, хлопчик вивчав вплив 
кормів на несучість карликових та 
декоративних курей і на приріст у їх-
ніх курчат. У ході свого дослідження, 
яке також посіло І місце в конкурсі 
«Юний дослідник», Максим з’ясував, 
що яйценосність підвищується втри-
чі, якщо карликових та декоративних 
курей годувати кропивою дволистою, 
а годівля курчат у перший місяць їх-
нього життя черв’яками, жуками та ін-
шим невегетаріанським кормом дає 
приріст у 600 грамів. Додам, що Мак-
сим, незважаючи на свій юний вік, 
уже був учасником Всеукраїнського 
конкурсу «Юний дослідник», що про-
ходив у Національному еколого-на-
туралістичному центрі в Києві.

У секції «Я і природа» переможцем 
став Арсен Шатило з КЗШ №55. Робо-
та учениці гімназії №49 Дарини Сер-
дюк була кращою в секції «Охорона 
здоров’я», а дослідження четвертоклас-
ниці КЗШ №7 Дарії Ларіонової – у сек-
ції «Народознавство та краєзнавство». 
Усі вони візьмуть участь в обласному 
конкурсі «Юний дослідник». 

– Уже багато літ поспіль наша стан-
ція юних натуралістів є експеримен-
тальним майданчиком природничого 
відділення МАН, – говорить директор 

Жовтневої СЮН Наталія Шепетуха. – 
Відрадно, що з кожним роком інтерес 
молоді до природничих наук зростає. 
Зараз гуртки Жовтневої СЮН відві-
дують 405 дітей. На міський конкурс 
«Юний дослідник – 2013» подано на 
15 робіт більше, ніж минулого року. У 
нас укладено договори на співпрацю 
не тільки з рядом криворізьких шкіл, а 
й із сільськими школами Криворізько-
го району. Завдяки творчим, науковим 
досягненням керівників гуртків та їхніх 
численних вихованців, завдяки творчій 
співпраці з учителями шкіл наша Жов-
тнева СЮН першою серед позашкіль-
них закладів вийшла переможцем у 
Всеукраїнському конкурсі «Інтелек-
туальний заклад». Нещодавно проект 
вихованців гуртка «Юні дендрологи» 
на чолі з Іваном Качаловим виграв 
грант у сумі 20 тис. грн. у конкурсі, ого-
лошеному Групою Метінвест, «Здорове 
середовище – справа кожного». За-
вдяки цьому на Жовтневій СЮН буде 
створений сучасно оснащений дитячий 
екологічний прес-центр, який інформу-
ватиме юннатів про екологічні новини, 
вестиме підготовку екожурналістів 
тощо. Готуємо також новий проект для 
участі в новому конкурсі Метінвесту 
«Місто своїми руками». 

Мотрона ПАНОВА 

Год детского творчества

Дети Днепропетровщины 
объединят Украину
С 11 февраля в Днепропетровской области 
стартует беспрецедентный проект – Марафон 
детского творчества «Діти єднають Україну». 
Об этом стало известно на пресс-конференции 
в Информационном агентстве «Мост Днепр» 9 
февраля.

В презентации Марафона 
приняли участие председатель 
Днепропетровской областной 
организации Партии регионов, 
Вицепремьерминистр Украи-
ны Александр Вилкул и первый 
заместитель председателя ДОО 
ПР, председатель областно-
го совета Евгений Удод, актер 
и режиссер Днепропетровско-
го академического театра рос-
сийской драмы им. Горького 
Анатолий Дудка и народная ар-
тистка Украины Татьяна Бабич, 
а также представители школь-
ных парламентов области.

Поверить в свои силы  
и способности

«Наш Президент Виктор Фё-
дорович Янукович объявил 2013 
год Годом детского творчества. 
Системная поддержка одарен-
ной молодежи является одним 
из основных приоритетов на-
циональной политики. Созда-
ние максимально благоприят-
ных условий для гармонично-
го развития и всесторонней ре-
ализации способностей каждо-
го ребенка является одной из 
ключевых задач, поставленных 
перед нами Главой государст-
ва. Это одно из главных направ-
лений работы Днепропетров-
ской областной организации 
Партии регионов. Марафон дет-
ского творчества «Діти єднають 
Україну» призван помочь де-
тям Днепропетровщины реали-
зовать свой творческий потен-
циал, научиться свободно и не-
стандартно мыслить, поверить в 

свои силы и способности», – ска-
зал Александр Вилкул.

Он также отметил, что для 
успешной реализации тако-
го проекта необходимо макси-
мально широкое вовлечение об-
щественности – родителей, пе-
дагогов и всех, кто готов внести 
свой вклад в его реализацию.

Крупнейший детский  
конкурс в стране

Марафон детского творчест-
ва «Діти єднають Україну» станет 
одним из крупнейших в стране 
детских конкурсов. Он разделен 
на два этапа (по пять номинаций 
в каждом) и будет проводиться 
на протяжении всего года (с фев-
раля по декабрь 2013 года).

Так, в течение февраля будет 
создан сайт проекта, где можно 
будет ознакомиться со всей ин-
формацией, которая касается 
Марафона: графиками прове-
дения смотровконкурсов, ра-
ботами участников, итогами го-
родских, районных и областных 
туров и т.д. Кроме того, в фев-
рале во всех городах и райо нах 
Днепропетровщины будут со-
зданы группы волонтеров, ко-
торые, при участии депутатов 
местных советов от Партии ре-
гионов, проведут презентации 
проекта Марафона «Діти єдна-
ють Україну» во всех учебных 
заведениях области.

Во время первого этапа Ма-
рафона (с 11 февраля по 1 июня) 
пройдут творческие конкурсы 
по вокалу, танцам, изобрази-
тельному искусству, литератур-

ному творчеству и декоратив-
ноприкладному искусству.

Второй этап Марафона прой-
дет со 2 сентября по 19 декаб-
ря и будет включать следующие 
номинации: короткометражное 
кино и анимация, театральное 
искусство, эстрадное искусство 
(включая выступления команд 
КВН), инструментальная музы-
ка и фотоискусство.

По результатам Марафона по-
бедители конкурсов получат по-
дарки от Партии регионов. Также 
состоятся выставка работ и гала
концерт победителей и призеров 
во всех номинациях, будет издан 
красочный каталог. А главное – 
областная организация Партии 
регионов организует для побе-
дителей и призеров конкурса ув-
лекательные и полезные поездки 
в другие регионы страны. В ходе 
экскурсий по главным историче-
ским достопримечательностям 
регионов, музеям и экспозици-
ям, одаренные дети Днепропе-
тровщины встретятся со своими 
сверстниками и расширят свой 
творческий кругозор.

Кривбасс  
выступит достойно

Народный депутат Украины, 
председатель Криворожской 
городской организации Пар-

тии регионов Константин Пав-
лов поддержал идею проведе-
ния Марафона «Діти єднають 
Україну».

«Земля Кривбасса всег-
да была богата талантами. 
Юные криворожане неодно-
кратно одерживали победы 
в различных творческих кон-
курсах, в том числе и конкур-
сах детского рисунка «Стро-
им новую Днепропетровщи-
ну» и «Днепропетровщине – 
80 лет!», которые проводи-
лись областной организацией 
Партии регионов на протяже-
нии последних лет. В прош-
лом году при поддержке го-
родской парторганизации 
Кривой Рог победил в тре-
тьем сезоне танцевального 
шоу «Майдан`s». Это свиде-
тельствует о том, что если мы 
за чтото беремся, то всег-
да доводим дело до побе-
ды. Поэтому для нас дело че-
сти – оказать достойную под-
держку юным талантливым 
землякам и на самом высо-
ком уровне представить наш 
любимый город на Марафо-
не «Діти єднають Україну», – 
сказал Константин Павлов.

Андрей МИХЕЙЧЕНКО. 
Фото пресс-службы 

 ДОО ПР
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Міцні духом і тілом
Керівник клубу «Фанат», тренер із греко-римської боротьби Сергій Сухиненко: 

«У дитячому віці закладається  
фундамент майбутніх звитяг...»
Будь-які відбіркові чи відкриті змагання – це 
серйозний іспит для тих, хто ставить перед со-
бою високі цілі. Чи-то в професійному спорті, чи 
в любительському. Але вже у дитячому віці закла-
дається фундамент майбутніх звитяг. 

Це добре усвідомлює й реа-
лізує на практиці керівник клу-
бу «Фанат», тренер з грекорим-
ської боротьби Сергій Сухинен-
ко, котрий давно й плідно вихо-
вує міцних духом і тілом «греко
римлян». Ось і зараз, у лютому, 
вони порадували Сергія Олексан-
дровича: на чемпіонаті Дніпро-
петровщини серед кадетів та мо-
лодших юнаків борціфанатів-
ці здобули шість нагород, у тому 
числі п’ять – найвищого гатунку.

– Мушу зізнатися, що таким 
результатом вдоволений, – гово-
рить С. Сухиненко. – Адже пред-
ставив на цей турнір десять сво-
їх вихованців, і більшість з них 
завоювали медалі. Так, чемпіо-
нами у своїх вагових категорі-
ях стали Ігор Прохоренко, Ста-
ніслав Якимов, Дмитро Васець-
кий, Станіслав Дрозд, Андрій Ко-
зак. Ще одна срібна нагорода – у 
Руслана Делікатного. Перемож-
ці обласного турніру вже в трав-

ні нинішнього року будуть захи-
щати спортивну честь Дніпропе-
тровщини, оскільки у своїх ваго-
вих категоріях є лідерами.

– Клуб «Фанат» існує вже 11 
років на базі КЗШ №89 (що в 
селищі Залізничному) і зараз 
має гарний спортзал.

– Саме так. Наш спеціалізова-
ний зал реконструйований у рам-
ках програми колишнього гу-
бернатора Дніпропетровщини, а 
нині Віцепрем’єрміністра Укра-
їни Олександра Вілкула «Місто 
без околиць». Відтак, можливо, 

цей спортзал для «грекоримлян» 
– один із кращих на території 
Дніпропетровської області. Хочу 
подякувати Олександру Юрійо-
вичу за це від нас, тренерів, юних 
борців та їхніх батьків. Спасибі й 
меру Кривого Рогу Юрію Вілку-
лу, котрий надає всіляку підтрим-
ку й, зокрема, посприяв поїзд-
ці на чемпіонат області. Активно  
сприяє розвитку грекоримської 
боротьби голова комітету з фі-
зичної культури і спорту викон-
кому міськради Іван Коваленко. 
Сьогодні в нас є все необхідне, 
треба лише докласти максимум 
зусиль для того, щоб добиватися 
вагоміших результатів та досяг-
нень. Тим більше, що «Фанат» має 
ще один спортзал – на мікрорайо-
ні Східний1, розміщений у Кри-
ворізькому науковотехнічному 
металургійному ліцеї №81.

– Можливо, ще набираєте 
зараз до себе в секції дітлахів?

– За весь час існування на-
шого клубу ніколи й нікому ми 
не відмовляли. Хто приходив 
до «Фанату», мав жагу боро-
тись, того ми брали. Натомість 
теж набираємо до себе дітла-
хів 6річного віку. До речі, нині 
укомплектували хорошу гру-
пу хлопчаків. Коли хтось прагне 
стати фанатівцем, тобто залу-

читися до наших лав, приходь-
те або дзвоніть на мій телефон: 
0974078573.

– Сергію Олександровичу, 
ви маєте чималий юний за-
гін «греко-римлян». Вам хтось 
сприяє в повсякденній роботі?

– У мене, безперечно, є поміч-
ники, котрі надають методич-
ні рекомендації. Можливо, хтось 
із них (а це ті, у кого за плечи-
ма чималий стаж занять гре-
коримською боротьбою) відбу-
деться як тренер. Буду тільки ра-
дий. Особисто уявляю «Фанат» 
як клуб однодумців, які допома-
гатимуть хлопчакам набиратися 
спортивної майстерності.

– Які були найсуттєвіші до-
сягнення фанатівців за 11 ро-
ків існування організації?

– Серед моїх вихованців – чем-
піони та призери України: Олек-
сандр Сухиненко (син керівни-
ка клубу, – авт.), Дмитро Федотов, 
Юрій Фещук, Дмитро Зяблінцев 
та інші. Чимало й фіналістів всес-
вітніх змагань, тож хлопчакам є 
на кого рівнятись. Маємо вже свої 
традиції, спадкоємність. Тому й 
надалі хочу тренувати борців у 
такому ж руслі. Виховувати міц-
них, гартованих «грекоримлян».

– Наснаги вам у цьому.
– Щиро дякую.

Сергій Сухиненко

Після вікторії залюбки і сфотографуватись

Прошу слова

Голова міської федерації з легкої атлетики Жорж Каруца: 

«Після тривалого бігу з’являється ейфорія  
та виробляються гормони радості»
Навряд чи сьогодні знайдеться людина,  
котра взяла б на себе сміливість заперечувати 
те, що рух, м’язова активність, фізичні вправи 
корисні для здоров’я. Особливо коли мова йде 
про шкільну молодь.

– І всетаки нам в Україні за-
раз варто переглянути програ-
му фізичного виховання серед 
школярів, – запевняє голова 
міської федерації з легкої ат-
летики Жорж Андрійович Ка-
руца. – Навантаження в програ-
мі фізвиховання повинно вра-
ховувати стан здоров’я учнів та 
їх вікові особливості.

Нині відмінено вправи на ви-
тривалість, зникли нормативи. І 
життєві можливості учнів за цей 
період значно знизились. А, між 
іншим, про користь бігу давно ві-
домо. Під час нього збільшується 
кровообіг, виводяться з організму 
шлаки. Біг добре впливає на ендо-
кринну та нервову системи, регу-
лює їх ритмічну роботу, зміцнює 
імунітет, позитивно діє на інші 
людські органи. Зазвичай, після 
тривалого бігу виникає відчуття 
щастя (ейфорія) – результат під-
вищеної діяльності гіпофізу. А він 
виробляє особливі гормони – ен-
дорфіни, котрі викликають при-
родне відчуття радості та мають 
сильний протибольовий ефект, 
який триває годинупівтори піс-
ля бігу. Недаремно ще в древній 
Елладі частенько повторювали: 

«Якщо хочеш бути сильним – бі-
гай, якщо хочеш бути красивим і 
розумним – бігай»!

– Жорже Андрійовичу, яку 
мету, на ваш погляд, повинна 
сьогодні мати програма фіз-
виховання серед молоді?

– Розвиток і збереження фі-
зичних якостей, насамперед ви-
тривалості, а не заборону. Норма-
тиви фізичної підготовки треба 
встановлювати, орієнтуючись на 
критерій безпеки здоров’я – рів-
ня фізичних якостей, які не до-
зволяють з’являтись захворюван-
ням. Це процес поступовий, який 
не потребує авральних дій. Кому з 
нас невідомі такі афоризми: «Рух 
– це життя», «У здоровому тілі – 
здоровий дух»? Тож сьогодні най-
важливіше завдання для шкіль-
них учителів – привчити дітей 
більше рухатись, зацікавити їх на 
власному прикладі регулярними 
фізичними вправами та заняття-
ми. Бодай раз на семестр варто 
проводити «Дні здоров’я», класні 
змагання, кроси…

Переконаний: треба розгля-
нути питання щодо загально-
шкільної фіззарядки в теплі дні 
року на свіжому повітрі під му-

зику. Думається, що зі мною по-
годяться колеги: діти стануть 
здоровішими і не будуть страж-
дати від фізичних навантажень. 
Сьогодні відповідальність за 
здоров’я школярів повинні діли-
ти і школа, і батьки.

– А які фізичні наванта-
ження можливі для дітлахів?

– Регулярні, а не від випад-
ку до випадку. Бо від цього зале-
жить здоров’я молодого організ-
му. Скажімо, в японських, швед-
ських школах уроки фізкульту-
ри проводяться щоденно. Таке 
ж ставлення до фізичного ви-
ховання – у коледжах і школах 
США. Програми створені в кож-
ному штаті цієї країни залеж-
но від наявності споруд, спорт-
залів. Коли їх багато, то перева-

га надається заняттям за інтере-
сами (у секціях). Причому з по-
вним охопленням учнів. А коли 
спортбаза слабка, то уроки фіз-
культури відбуваються щодня.

А деякі наші вітчизняні ре-
форматори воліють відмінити 
обов’язкові уроки фізвиховання, 
замінивши їх заняттями в секці-
ях у позаурочний час… Чи мож-
ливо це, коли в нашій країні, 
скажімо, у кожній десятій школі 
немає спортзалу, в сільських – у 
кожній другій? Тільки змінивши 
ставлення суспільства до фізич-
ної культури, ми поліпшимо фі-
зичний стан наших дітей.

Хотілося б навести приклад 
такої країни, як Голландія. Там 
обов’язково до 5 років усі дітла-
хи вміють плавати. На уроках фіз-

культури школярі займаються 
тим, що будуть робити все життя: 
бігом, танцями, тенісом, їздою на 
велосипеді… Уже з раннього ди-
тинства кожен малюк має влас-
ну двоколісну машину. До речі, в 
Амстердамі велосипедів більше, 
ніж автомобілів. Наслідком цього 
є набагато менші, ніж у нас, смерт-
ність на дорогах та кількість при-
год через вживання спиртного.

Загалом, людський організм 
створений для фізичної актив-
ності й нагадує акумулятор ав-
томобіля. Тобто він зарядженим 
залишається до тих пір, доки 
його використовують. Коли цьо-
го немає, він «сідає»…

Наш організм легко адапту-
ється до мінливих умов навко-
лишнього середовища. А фізич-
на активність – найефективні-
ший спосіб зміцнення здоров’я 
молодої людини. Їй немає аль-
тернативи. Саме тому спорт, фі-
зична культура та здоров’я лю-
дини повинні стати національ-
ною ідеєю України.

Від багатьох хвороб наш орга-
нізм захищає себе сам – про це 
попіклувалась природа. Однак 
резерви організму не безмеж-
ні. Тому заняття фізкультурою, 
правильне харчування, загар-
товування, міцний сон, вміння 
«слухати себе» (внутрішній го-
лос) допоможуть зберегти без-
цінний дар природи – здоров’я.

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА, Станіслава  ХОМЕНКА

Жорж Каруца  у колі молоді
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Є ПИТАННЯ 
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я? 

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії
Головного управління 

охорони здоров’я 
Дніпропетровської 

облдержадміністрації:
0-800-50-72-50

Як на Дніпропетровщині 
реалізується новий Закон 
України «Про екстрену 
медичну допомогу»?

Із початку 2013 року вся Укра-
їна почала здійснювати систем-
ні кроки з покращення роботи 
служби швидкої допомоги – 
вступив у дію Закон України «Про 
екстрену медичну допомогу». 

Дніпропетровщина, як один з 
пілотних регіонів з модернізації 
охорони здоров’я, вже понад рік 
працює у цьому напрямку і вже 
досягла вагомих результатів. В 
усіх диспетчерських встановле-
ні архіватори мовлення, в усіх 
«швидких» – GPS-системи. Окрім 
цього, в 2012 році відбулося 
масштабне оновлення автопарку 
служби швидкої медичної допо-
моги регіону. Завдяки цьому на 
Дніпропетровщині майже у 93% 
випадків вже забезпечено доїзд 
«швидкої» до пацієнта за 10 хви-
лин у містах та за 20 хвилин – у 
селах.

Лікує природа

Гарбузи і взимку 
на вітаміни багаті
Гарбузова м'якоть, як кажуть, битком набита вітамінами. Є у ній і 
аскорбінка, яка врятує від зимової застуди, і вітаміни групи В, які 
не лише допоможуть позбутися прищів, подолати втому, дратівливість і 
безсоння, а й зроблять ваше волосся пишним, а нігті – міцними.

А вітаміни А і Е, які теж у вели-
кій кількості містяться у гарбузі, 
вважаються головними борцями 
зі зморшками, запобігають пе-
редчасному старінню. Також у 
гарбузах є й вітамін К, який впли-
ває на згортання крові і якого 
практично нема в інших овочах.

Завдяки високому вмісту рід-
кісного вітаміну Т гарбуз можна 
назвати найкращим гарніром до 
страв із яловичини, свинини та 
інших масних страв, адже віта-
мін Т сприяє засвоєнню важкої 
їжі і перешкоджає ожирінню. Ма-
буть, саме через цю властивість 
гарбуз так полюбляють дієтоло-
ги, бо рекомендують налягати 
на цей корисний овоч усім, хто 
бажає позбутися зайвих кілогра-
мів. До того ж гарбуз — чемпіон 
серед овочів за вмістом заліза, а 
це означає, що любителі гарбуза 
завжди будуть мати гарний колір 
обличчя і відмінний настрій.

У народній та офіційній меди-
цині широко використовують на-
сіння і м’якоть плодів гарбуза. Не 
так давно вчені виявили цілющі 
властивості плодоніжок.

Основними препаратами з 
гарбуза є відвар і порошок з на-
сіння. Вони малотоксичні, не 
справляють побічної дії і можуть 
бути рекомендовані дітям, вагіт-
ним та людям старшого віку, які 
перенесли важкі захворювання. 
Вагітним м’якоть гарбуза реко-
мендують вживати як протиблю-
вотний засіб.

Порошок із гарбуза готують із 
висушених, подрібнених, очище-
них і знежирених насінин, пере-
мішаних із квітковим пилком. 
Перед вживанням його розмішу-
ють із водою до консистенції згу-
щеного молока.

Тепер про гарбузовий сік. Вва-
жається, що він допомагає чоло-
вікам підтримувати сексуальний 
тонус. Із цією ж метою корисно 

вживати і гарбузове насіння.
За допомогою гарбуза можна 

не лише вирішити чоловічі про-
блеми, а й подолати багато інших 
серйозних недуг. Мабуть, немає 
кориснішої їжі для людей із сер-
цевосудинними захворюван-
нями. Завдяки високому вмісту 
калію гарбуз поліпшує роботу 
серця, зміцнює судини і позбав-
ляє набряків.

М'якоть гарбуза рекомендують 
як діуретичний та засіб, що по-
ліпшує обмін речовин, а також 
як легке проносне. Вона також 
має протизапальні властивос-
ті. Її прикладають при опіках, 
екземах, висипах до уражених 
ділянок шкіри. Людям, яким до-
водиться багато стояти протягом 

дня, кашка із свіжого гарбуза до-
поможе зняти біль у ступнях.

При захворюваннях печін-
ки рекомендується їсти якомо-
га більше сирої м’якоті гарбуза. 
Якщо ж сирий гарбуз вам не сма-
кує, готуйте гарбузові каші з ри-
сом, пшоном чи манкою.

При безсонні здавна рекомен-
дують пити на ніч гарбузовий сік 
чи відвар гарбуза з медом. Ну, а 
те, що гарбузове насіння – визна-
ний засіб для вигнання глистів 
відомо, мабуть, кожному. Саме 
тому сушене насіння гарбуза час-
то дають дітям для профілактики 
глистів.

Тібетська народна медицина 
використовує гарбуз у лікуваль-
ному харчуванні при захворю-

ваннях печінки, нирок і серця,  
для лікування гастритів із підви-
щеною кислотністю, а також при 
виразковій хворобі шлунка і два-
надцятипалої кишки.

Для використання в їжу най-
краще купувати невеликий плід 
вагою 3-5 кг – у такого гарбуза 
м’якоть буде м’якою, а шкірка – 
тоненькою. 

Широко використовують цей 
вітамінний плід і в косметич-
них цілях. Щоб позбутися вугрів, 
звузити пори і усунути жирний 
блиск на чолі та крилах носа, ко-
рисно протирати обличчя шма-
точком гарбуза. Чудовий тонізу-
ючий засіб для шкіри всіх типів 
– кашка із натертого гарбуза і 
відтиснений із неї сік.

Ви запитували

Чим корисна гарбузова олія
Гарбузова олія стимулює імунітет, підвищує стійкість 

до інфекційних захворювань, має протизапальну дію, ви-
користовується для зниження ризику розвитку хронічних 
запальних захворювань. Сприяє виведенню токсичних 
речовин з організму. Встановлено антиокислювальну і 
ранозагоювальну дію гарбузової олії. Також вона захищає 
організм від шкідливої дії вільних радикалів і передчас-
ного старіння. Особливо рекомендується при хворобах, що 
супроводжуються порушеннями ліпідного обміну (ожирін-
ня, псоріаз, герпес,  дерматит, екзема).

Гарбузова олія – чудовий засіб для лікування репро-
дуктивної системи. Нею лікують простатит і аденому простати, 
вона запобігає розвитку запальних процесів статевих орга-
нів.

Цей засіб високо цінується як продукт ліку-
вально-профілактичного харчування. Гарбу-
зову олію, як і лляну, не можна нагрівати.

Приймають гарбузову олію внутріш-
ньо за годину до їди або дві години 
після їди, не запиваючи.

• Для зняття болю і печіння, якщо 
мучить цистит: внутрішньо по 5-10 
крапель 3 рази на день (протягом 4 
тижнів). Якщо болі не минають через 
48 годин – зверніться до лікаря.

• Захворювання печінки (гепатит, ци-
роз), холецистит, жовчнокам’яна хвороба 
– по 1-2 ч. ложки (залежно від ваги) 3-4 рази 
на день за годину до їди. Врахуйте, що гарбузова олія має 
сильну жовчогінну дію, тож можливе виникнення болю 
при русі каменів. Якщо відчуваєте біль – знижуйте дозу до 
1/2-1/4 ч. ложки, збільшуючи тривалість курсу.

• Закрепи, коліти, проктит, тріщини прямої кишки – по 
1-2 ч. ложки (залежно від ваги) 3-4 рази на день за годину 
до їди + мікроклізми 3-5 мл на ніч після очисної клізми 
(для мікроклізми можна використати маленьку дитячу 
клізму або шприц без голки).

• Гіперліпідемія, профілактика атеросклерозу і атеро-

склероз – по 1 ч. ложці 3 рази на день. Лікування трива-
ле — загалом потрібно по 400-600 мл гарбузової олії два 
рази на рік.

• 1 ст. ложку олії на 1/4 склянки теплої води, збити в 
емульсію. Зовнішньо застосовують як компреси на ураже-
ну ділянку шкіри.

• Простатит, аденома простати – по 1 ч. ложці 3 рази на 
день і мікроклізми 25-50 мл або тампони 1-2 рази на день, 
на курс 300-600 мл, а також застосовувати при масажі про-

стати.
• Алергія харчова, квіткова, на ліки – по 3 

ч. ложки на день і по 5-6 крапель в запалені 
пазухи носа.

• При хімічних та термічних опіках 
особливо ефективна при свіжих ранах 
шляхом простого змащування або на-
кладання вологих пов’язок, просочених 
олією. Змінювати через день.

• Дерматити, дерматози, дерматоміко-
зи (грибки), герпес, псоріаз, екзема, діатез, 
юнацька вугрова висипка – змащувати 
олією вимиті милом уражені ділянки тіла, 
а також приймати 3 рази на день по чайній 

ложці.
• При випадінні волосся в шкіру голови втира-

ють гарбузову олію кілька разів на тиждень.
Курс лікування гарбузовою олією триває щонаймен-

ше місяць. 
Гарбузова олія має послаблюючу дію, тому на тлі ліку-

вання можлива поява прискореного розрідженого калу. У 
деяких людей після вживання такої олії виникає відриж-
ка. Тоді її потрібно запивати будь-яким кислим соком 
(грейп фрут, апельсин тощо) або заїдати шматочком хліба. 
Рідко можлива алергія на олію. Гарбузову олію потрібно 
зберігати в щільно закупореній пляшці, в темному про-
холодному місці. Термін придатності від 6 місяців до 1 року 
залежно від умов зберігання.  Придбати гарбузову олію 
можна в аптеках, а також у великих супермаркетах.

І жартома, і всерйоз

Як довести себе до інфаркту
 Постійно перебувайте у ста-

ні ворожнечі щодо всього і всіх. 
Не довіряйте нікому. Від будь-
яких неприємностей вибухайте 
гнівом, а якщо не можете, то за-
женіть лють глибше в себе та ви-
являйте її за допомогою цинізму. 
Насуплене обличчя, стиснуті ще-
лепи, люті вигуки та удари кула-

ком по столу свідчать про 

те, що ви йдете правильним шля-
хом, щоб одержати інфаркт най-
ближчим часом.
 На світі немає нічого важли-

вішого за вашу роботу і ви – єди-
на людина, хто насправді може 
виконати її так, як належить. Все, 
що не стосується вашої роботи, – 
дурниці.
 І повернувшись з роботи, і 

кожної вільної хвилини обмірко-
вуйте проблеми, пов’язані з нею. 
Не відволікайтеся від таких ду-
мок ні на мить.
 У вас ніколи немає вільно-

го часу і ви ніколи не дозволяєте 
собі втратити ані хвилини: вам 
потрібно зробити купу справ, і 
доручити комусь ці справи ви й 
не подумаєте – хто ж зуміє дати 

раду всьому так, як ви самі? У 
вас немає часу, щоб насолодитись 
смачною їжею чи цікавою бесідою.
  Як і раніше, ніколи нікому 

не поступайтеся, не пристосовуй-
теся ні до кого.
  Гумор – не ваша риса ха-

рактеру: у житті все надто сер-
йозно, і доброго та веселого дуже 
й дуже мало.

Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

ком по столу свідчать про 
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До часу 

Зміцнюймо 
імунітет

Про вітамін С ми знаємо ба-
гато: підвищує імунітет, збері-
гає молодість, додає краси. Він 
міститься у багатьох продуктах: 
шипшині, цитрусових, ківі, смо-
родині, цибулі, часнику, цвітній 
капусті, петрушці, суницях тощо.

Про цілющі властивості час-
нику знали ще у Древній Русі. 
Мабуть, немає такої хвороби, 
яку б не поборов часник: по-
ліпшує травлення, нормалізує 
обмін речовин, виводить холес-
терин, знижує цукор у крові і, 
звичайно, підвищує імунітет.

За цілющими властивостями 
не поступається часнику і цибу-
ля. Ще у Древньому Єгипті лікарі 
під час страшних епідемій ради-
ли розвішувати в’язки часнику та 
цибулі у житлових приміщеннях. 
Такі ж в’язки вішали на шию і 
тваринам.

Коли йдеться про імунітет, 
не слід забувати і про молочні 
продукти. Вони підвищують ак-
тивність медіаторів імунної сис-
теми, виділяють бактерицидні 
речовини, які згубно впливають 
на хвороботворні мікроби та ві-
руси.
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Офіційно
ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ  

в общественных приемных Ингулецкой  районной организации  
Партии регионов  на  2013 год

№ 
п/п Ф.И.О. депутата Место приема Дни приема Время 

приема

1 Логачев  
Анатолий Иванович 

Дворец культуры ДП «Овация» ПАО «ЦГОК», обще-
ственная приемная Ингулецкой районной организа-
ции Партии регионов, пр.Победы 2а,ком.107

2, 4-й понедельник 
месяца

16.00  
– 18.00

2 Белов  
Евгений Александрович

Дворец культуры ДП «Овация» ПАО «ЦГОК», обще-
ственная приемная Ингулецкой районной организа-
ции Партии регионов, пр.Победы 2а,ком.107

2-й четверг месяца

Центр туризма, краеведения и экскурсий учащейся 
молодёжи , ул. Гротеволя,20 4-я пятница месяца

3 Поливко  
Максим Семенович

Дворец культуры ДП «Овация» ПАО «ЦГОК», обще-
ственная приемная Ингулецкой районной организа-
ции Партии регионов,пр.Победы 2а,ком.107

4-й понедельник 
месяца

Центр первичной медико-санитарной помощи №7, 
амбулатория общей практики семейной медицины 
№1, ул. Чапаева,42

4-й вторник месяца

4 Михайлов Виталий 
Михайлович КОШ № 101, ул. Краснофлотская,1 4-й понедельник и 

4-й вторник месяца

5 Пуга Андрей Андреевич

Здание рудоправления ОАО «ЮГОК», ул. Переяслав-
ская, 6

2-й понедельник 
месяца

Дворец культуры ОАО «ЮГОК», общественная при-
емная Ингулецкой районной организации Партии 
регионов (тел.403-77-95), пл. 60 лет СССР, 2, ком.30

4-й понедельник 
месяца

6 Мироненко  
Александр Валентинович

Здание рудоправления ОАО «ЮГОК», ул. Переяслав-
ская, 6 2-й вторник месяца

Дворец культуры ОАО «ЮГОК», общественная при-
емная Ингулецкой районной организации Партии 
регионов (тел.403-77-95), пл. 60 лет СССР, 2, ком.30

4-й вторник месяца

7 Абрамова  
Валентина Владимировна

Дворец культуры ОАО «ЮГОК», общественная при-
емная Ингулецкой районной организации Партии 
регионов (тел. 403-77-95), пл. 60 лет СССР, 2, ком.30

1, 3-я пятница 
месяца

8 Короленко  
Александр Михайлович 1, 3-я среда месяца

9 Пухальский  
Александр Валерьевич 2, 4-я среда месяца

10 Шевчик  
Дмитрий Владимирович

1, 3-й четверг 
месяца

11 Книга Андрей Борисович 2, 4-я пятница 
месяца

12 Рыбаченко  
Надежда Рудольфовна

2, 4-й четверг 
месяца

13 Ляденко Олег Васильевич 2, 4-й понедельник 
месяца

14 Москальченко  
Валерий Иванович 2, 4-я среда месяца

15 Колпаков  
Валерий Николаевич

1, 3-й вторник 
месяца

16 Гай Владимир Степанович 1, 3-й понедельник 
месяца

17 Комирной  
Виталий Анатольевич

2, 4-й четверг 
месяца

18 Арехта  
Александр Николаевич

1, 3-я пятница 
месяца

19 Меньшов  
Анатолий Васильевич

2, 4-й четверг 
месяца

20 Похил Георгий Петрович

Дворец культуры ОАО «ЮГОК», общественная при-
емная Ингулецкой районной организации Партии 
регионов (тел.403-77-95),пл. 60 лет СССР, 2, ком.30

1, 3-я среда месяца

16.00 – 
18.00

21 Мордовин  
Дмитрий Николаевич

2, 4-й вторник 
месяца

22 Алентус  
Владимир Викторович 2, 4-я среда месяца

23
Ивасюк  
Владимир Константи-
нович

1, 3-й вторник 
месяца

24 Рыжков  
Евгений Викторович

Дворец культуры ОАО «ЮГОК»,общественная при-
емная Ингулецкой районной организации Партии 
регионов (тел.403-77-95),пл. 60 лет СССР, 2, ком.30

1-й понедельник 
месяца

ж/м ЮГОК, ул.Кармелюка, 3, общественная приемная 
Партии регионов

3-й понедельник 
месяца

25 Димарецкий  
Николай Петрович

Дворец культуры ОАО «ЮГОК»,общественная при-
емная Ингулецкой районной организации Партии 
регионов (тел.403-77-95), пл. 60 лет СССР, 2, ком.30

1-й четверг месяца

ж/м ЮГОК, ул.Кармелюка, 3, общественная приемная 
Партии регионов 3-й четверг месяца

26 Шапран  
Роман Владимирович

ж/м ЮГОК, ул.Кармелюка, 3, общественная приемная 
Партии регионов 2-я пятница месяца

Дворец культуры ОАО «ЮГОК»,общественная при-
емная Ингулецкой районной организации Партии 
регионов (тел.403-77-95), пл. 60 лет СССР, 2, ком.30

4-я пятница месяца

27 Иванов  
Александр Владимирович

Дворец культуры ДП «Овация» ПАО «ЦГОК», пр. По-
беды 2а, общественная приемная Ингулецкой район-
ной организации Партии регионов (тел.22-50-15), пр. 
Победы, 2а, ком.107

2-й понедельник и 
4-й четверг месяца

28 Шемякин  
Андрей Реомирович

2-я пятница и 4-я 
среда месяца

29 Муха  
Александр Викторович

2-й вторник и 4-й 
четверг месяца

30 Нелень Олег Анатольевич 2-й вторник и 2-я 
среда месяца

31 Фирыч Виктор Иванович 2-й понедельник и 
2-я среда месяца

32 Федин Константин 
Анатольевич

1, 3-й понедельник 
месяца

33 Хорькова Людмила 
Васильевна 1, 3-я среда месяца

34 Станков  
Павел Александрович

1, 3-й вторник 
месяца

35 Тимошенко  
Андрей Николаевич

1, 3-й понедельник 
месяца

36 Черкасов Геннадий 
Сергеевич

1, 3-й вторник 
месяца

37 Кучерук Юрий Петрович 1, 3-я среда месяца

38 Будяк Сергей Анатольевич 1, 3-й четверг 
месяца

39 Максименко  
Олег Викторович

1, 3-й понедельник 
месяца

40 Данкова Юлия Сергеевна 2, 4-й вторник 
месяца

41 Белый Михаил Юрьевич 2-й четверг и 4-я 
пятница месяца

42 Жеребило  
Сергей Васильевич

1, 3-й четверг 
месяца

43 Кравченко  
Ольга Сергеевна

2, 4-я пятница 
месяца

44 Цуркан  
Михаил Леонидович

2-я пятница и 4-я 
среда месяца

Виконком Тернівської районної у місті ради 
звертається до власників тимчасових споруд,  
які здійснюють підприємницьку діяльність без 
документів на право користування земельни-
ми ділянками,  що належать територіальній 
громаді міста,  щодо негайного їх звільнення. 
Об'єкти розташовані за наступними адресами: 
кіоск «Єрмолинські напівфабрикати», вул. Федо-
ренка, біля 6.1; кіоск по вул. Адмірала Головка, 
біля б.№№17, 18 (торгівля хлібом); кіоск по вул. 
Адмірала Головка, біля б.№№17, 18; кіоск по вул. 
Адмірала Головка, біля б.№№17, 18;  кіоск,  по 
вул. Адмірала Головка, біля 6.40 (біля Будинку 
торгівлі); кіоск,  по вул. Адмірала Головка, біля 
6.40 (біля поштового відділення №89); кіоск 
«Салтівський м'ясокомбінат» по вул. Адмірала 
Головка, біля б.40в; кіоск по вул. Ухтомського, 
біля б.30 (ремонт взуття); кіоск по вул. Ухтом-
ського, біля б.20а; кіоск по вул. 23 Лютого, біля 
торговельно-зупиночного комплексу «Інтернат» 
(зі сторони торговельного комплексу «Фреш»); 
кіоск по вул. 23 Лютого, за торговельно-зупиноч-
ним комплексом «Інтернат» (зі сторони ринку); 
кіоск по вул. 23 Лютого, біля б. 100б (торгівля 
хлібом); кіоск по вул. Косигіна, біля б.№20, 22 
(торгівля хлібом); кіоск по вул. Каширська, біля 
6.142; кіоск по вул. Ленська,  напроти заїзду до 
садового товариства «Зірка».

У разі невиконання відповідних дій,  демон-
таж вказаних тимчасових об'єктів буде виконано 
згідно з Тимчасовим порядком щодо встановлен-
ня меж зони дії особистого сервітуту під тимча-
совими об'єктами для здійснення підприємниць-
кої діяльності.

Виконком Тернівської районної у місті 
ради повідомляє,  що власниками виконано 
демонтаж тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності,  на які відсутні 
документи на право користування земельними 
ділянками: кіоск «Ятрань» по вул.23 Лютого, 
біля б. 100; кіоск «Єрмолинські напівфабрикати» 
по вул. Доватора, біля 6.2; кіоск «Єрмолинські 
напівфабрикати» по вул. 23 Лютого, біля 6.164; 
кіоск «Квіти» по вул. 23 Лютого, біля 6.164; п'ять 
кіосків по вул. Адмірала Головка, біля б. №№17, 18; 
кіоск «Салтівський м'ясокомбінат» по вул. Карби-
шева, біля б.З; кіоск по вул Черкасова, біля 6.51.

Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради оголошує конкурс на за-
міщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітнос-
ті управління праці та соціального захисту населення виконкому районної у місті 
ради.

Вимоги до кандидатів:  громадянство України; володіння державною мовою; 
знан ня основних принципів роботи на комп'ютері та відповідних програмних засобів; 
повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом не менш як п'ять років, досвід 
роботи на керівних посадах не менш як три роки.

Документи на участь у конкурсі подаються до конкурсної комісії протягом 30 ка-
лендарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу.

Докладніше ознайомитись з інформацією щодо переліку документів, основних 
функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці, можна у виконкомі Тернівської 
районної у місті ради (вул. Короленка, б. 1а, каб. 303). Контактний телефон: 35-00-26

До уваги громадських організацій, легалізо-
ваних шляхом повідомлення про заснування до  
01 січня 2013 року.

З метою виконання пункту 13 розділу V «Прикін-
цеві та перехідні положення» Закону України «Про 
громадські об'єднання» громадським організаціям, 
легалізованих шляхом повідомлення про заснування 
до 01 січня 2013 року необхідно подати до 01 липня 
2013 року до реєстраційної служби Криворізького місь-
кого управління юстиції відомості про особу (осіб), упо-
вноважену представляти громадське об'єднання, із за-
значенням номера телефону та інших засобів зв'язку, 
до яких додається письмова згода цієї особи.

Співпраця влади і громади
З метою  впровадження ефективного механізму налагодження  ко-

мунікацій між суб’єктами господарювання, органами місцевого само-
врядування та виконавчої влади, сприяння реалізації  та формуванню 
державної економічної, регуляторної, податкової політики, спрямова-
ної на забезпечення захисту інтересів суб’єктів господарювання, при 
виконкомі міської ради працюють консультативно-дорадчі органи 
– міська (галузева) рада з питань розвитку підприємництва та 12 
міських галузевих рад підприємців зі складу підприємців за галузе-
вими напрямами: охорони здоров’я; транспорту та зв’язку; торгівлі та 
ресторанного господарства; діяльності готелів, надання індивідуальних 
послуг; з правових питань та судово-експертної діяльності; промисло-
вості та будівництва; виробництва продуктів харчування,  діяльності 
ринків; освіти, науки та інноваційної діяльності; архітектури, проек-
тування, дизайну міського середовища та реклами; діяльності у сфері 
культури, спорту, організації подорожувань, відпочинку та розваг; стра-
хування, фінансового посередництва, операцій біржових та з нерухо-
мим майном; енергозбереження.

Галузеві ради підприємців беруть активну участь у підготовці до роз-
гляду питань щодо формування сприятливого середовища для розви-
тку підприємництва в місті, в опрацюванні пропозицій  зі:
– створення правових,  економічних та організаційних  умов  для за-

безпечення  його подальшого розвитку;
– розв’язання  питань, що виникають у сфері підприємництва;
– результатів моніторингу здійснення уповноваженими органами за-

ходів із державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль-
ності, дотримання вимог чинного законодавства під час проведення 
планових та позапланових заходів;

– підтримки та забезпечення    розвитку   підприємницької    ініці-
ативи, популяризації  ефективної  суспільно-корисної   підприєм-

ницької діяльності, відродження  найкращих  традицій та етичних 
принципів вітчизняного підприємництва тощо.
Найбільш актуальними питаннями, розглянутими галузевими рада-

ми підприємців, були:
обговорення проблемних питань, пов’язаних із набранням чинності 

Податкового кодексу України та надання пропозицій  органам податко-
вої служби міста щодо опрацювання законодавчих ініціатив в частині 
можливих змін, направлених на забезпечення однозначно чіткого тлу-
мачення окремих пунктів статей  Податкового кодексу України;

участь у перегляді діючих регуляторних актів міської ради та її ви-
конкому відповідно до Закону України від 14.12.2010 №2784-VІ «Про 
прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та по-
садовими особами місцевого самоврядування»;

розгляд проектів регуляторних актів міської ради, виконкому місь-
кої ради, звітів про відстеження результативності дії чинних міських 
регуляторних актів відповідно до визначеної регуляторної процедури;

вивчення питання упровадження енергозберігаючих заходів;
опрацювання  заходів щодо стабілізації цінової та продовольчої 

ситуації на споживчому ринку міста;
обговорення питань щодо запобігання обігу фальсифікованих лі-

карських засобів у м.Кривому Розі.
Запрошуємо суб’єктів господарювання співпрацювати з міськими га-

лузевими радами підприємців із визначених питань. Контактні реквізити 
керівного складу рад розміщено на офіційному сайті виконкому міської 
ради в мережі Інтернет у розділі «Підрозділи виконкому» – «Управління 
розвитку підприємництва» – «Діяльність міських галузевих рад підпри-
ємців».

Більш детальну  інформацію та довідки можна отримати в управлін-
ні  розвитку підприємництва виконкому міськради за тел. 92-25-89.

Управління розвитку підприємництва  виконкому   міськради
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Продажа 
угля

ЦЕНА БЕЗ НДС
Антрацит АКО – 1400 грн./т
Антрацит орех – 1300 грн./т
Антрацит семечка – 1200 грн./т
Пламенный – 1400 грн./т

Оптовая 
продажа
речного песка
1 ТОННА – 100 ГРН. БЕЗ НДС (ОТ 5 ТОНН).

Тел.: 443-01-42, 097-9163388, 
050-4883816, 050-7111573.
Тел.: 443-01-42, 097-9163388, 

«МСМ-Инвест»

Форма оплаты 
любая.

Вітаємо!
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Васянович Галину Миколаївну!
Щиро бажаємо здоров’я, радості, щастя, 

посмішок, долі, творчих злетів.
Методист Центрально-Міського райво, 

РМО вчителів 4-х класів.

Колектив редакції Криворізької 
міської комунальної газети «Чер-
воний гірник» висловлює глибоке 
співчуття оператору комп’ютерного 
набору Стихиляс Олені Василівні з 
приводу тяжкої втрати – передчасної 
смерті сина 

ОЛЕКСАНДРА
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№ 151. 3-комн. квартиру (Соцго-
род), 2/4, сделан ремонт, теплая, 
светлая, все раздельно. Есть конди-
ционер, бойлер, кабельное ТВ. Цена 
23000. Тел. 74-22-61, 097-4193740, 
067-6286456.

№ 137. Дачу в р-не Батурин-
ской, СТ «Семеренко»: ½ домика, 4 
сот.+огород, свет, вода, цена 5000 
грн. Тел. 097-5256455.

№ 152. Дачно-садовый участок в 
СТ «Единство». Тел. 71-40-17, 098-
0825336.

№ 138. Помещение общ. пл. 69 
кв.м. под магазин, офис в центре 
Соцгорода, выведенное с жилого 
фонда. Тел. 401-04-17, 050-3213250.

№ 30. Маршрутку. Тел. 067-
7215757.

№ 62. «Волгу-31029», один хозяин. 
Тел. 096-7697610.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 140. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «По-
четный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, ста-
туэтки, столовое серебро, карти-
ны, портсигары, самовары и мн. 
др. Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, 
іномарку, «Славуту», «Таврію», мікро-
автобус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-
9209037.

№ 68. ВАШ АВТОМОБИЛЬ на 
ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. ВОЗМО-
ЖЕН ВЫКУП из КРЕДИТА. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ. Тел. 
067-5392676.

№ 106. ВАЗ или ИНОМАРКУ ЛЮ-
БУЮ, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 
Тел. 098-3287864.

№ 98. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров и мониторов. Запись 
с кассет на DVD. Продажа и ремонт 

пультов ДУ. Рынок Соцгорода, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 124. ПОСТІЙНО КУПУЄМО МЕД. 
РОЗРАХУНОК ВІДРАЗУ. Тел. 067-
9210634, 067-9243057, 066-8271468.

№ 123. ФОТОТЕХНИКУ СССР. Тел. 
097-7571414, 066-6814431.

№ 141. Диплом НР № 28608462, 
виданий Інгулецьким технікумом 28 
червня 2006 р. на ім’я Тєлєсова Рус-
лана Володимировича, вважати не-
дійсним.

№ 142. Студентський квиток, вида-
ний 1.09.2007 р. Криворізьким дер-
жавним педагогічним університетом 
на ім’я Мізенюка Олексія Євгеновича, 
вважати недійсним.

№ 143. Свідоцтво про право 
власності на кв. 17, буд. 28 на вул. 
Мусоргського на ім’я Пакіної Єв-
докії Леонтіївни, видане згідно з 
розпорядженням УЖКГ № Т-1361 від 
23.10.2000, вважати недійсним.

№ 144. Тимчасове посвідчення № 
4702379, видане Інгулецьким РВК 
15.06.1998 р. на ім’я Молчановсько-
го Володимира Вікторовича, вважати 
недійсним.

№ 155. Паспорт серія АН 676511, ви-
даний Криворізьким РВ УМВС України 
в Дніпропетровській обл. 12 лютого 
2008 р. на ім’я Кобець Олександри Ар-
кадіївни, вважати недійсним.

№ 156. Свідоцтво про право влас-
ності на кв. № 12, буд. № 6 по вул. Булди 
на ім’я Серпінського Віктора Вільгель-
мовича, видане згідно з розпоряджен-
ням Криворізької теплоцентралі від 
20.08.1993 р. № 43, 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.

№ 10. 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.

№ 18. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лоджий 
пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 153. Ремонт квартир, шпа-
клевка стен и потолков. Малярные 
работы. Тел. 097-4204903, 096-
6910423.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 31. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 1655. АДВОКАТ: всі види пра-
вової допомоги. Звертатись: пр. К. 
Маркса, 52 («Мрія»), офіс 313. Тел. 
401-04-34, 097-0444425. Свід 2254.

№ 74. Школа кроя и шитья. Сайт: 
www.liza.dp.ua

№ 150. Курси перукаря, кравця 
одягу, продавця – kursy9999.ua-
prom.net. Тел. 096-6699770.

№ 103. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Без абонплаты. 
Скидки. Тел. 097-3669155.

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРО-
ГО ЗАВЕЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
КАРЬЕРНЫЙ, ШЛАК, ГРАНШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕ-
РАМЗИТ, ЦЕМЕНТ и др. ВЫВОЗ 
МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 067-
4993888, Юрий.

№ 145. Принимаю заказы на 
пчелопакеты, пчелы карпатки. Тел. 
098-4247897.

№ 157. Требуется водитель на 203 
маршрут. Тел.: 096-527-08-81.

№ 24. Снимем квартиру. Тел. 410-
01-77, 097-4810162.

№ 25. Куплю гараж. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 122. 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. Прийо-
ми: 16, 17, 18 лютого, 2, 3, 4, 16, 17, 
18 березня 2013 р. Тел. 401-25-42, 
067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 146. Комунальному закладу 
«Криворізька міська лікарня № 7» 
Дніпропетровської обласної ради 
на постійну роботу запрошують-
ся: лікар-терапевт – на посаду заві-
дуючого терапевтичним відділенням; 
лікар-патологоанатом; лікар ультра-
звукової діагностики. Звертатися за 
тел. (0564) 38-32-54, приймальня гол. 
лікаря, 38-46-24, відділ кадрів.

№ 65. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 116. Нужен консультант-диспет-
чер. Тел. 096-4128990.

№ 119. Работа. Помощник админи-
стратора. Тел. 066-7182005.

№ 118. Требуется диспетчер. Воз-
можно без о/р. Тел. 096-7714297.

№ 147. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-
КОНСУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-
1169608.

№ 148. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865108.

№ 149. Требуется сотрудник с 
функциями диспетчера, прием тел. 
звонков. Гибкий график, высокий 
доход. Тел. 067-8539123.

№ 154. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 130. Требуются работники, 
высокий доход. Тел. 096-6153620.

№ 136. Работа в офисе. Прием 
звонков, отработка документации. 
Оплата высокая. Тел. 096-0841598.

Куплю

Продаю

Загублене

Різне

Послуги

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ. Закл. ГСЭЭ № 05.03.02-04/ 12307 от 6.03.2009 г.

Новости для мужчин!
Для поддержания мужского
здоровья разработан натуральный 
комплекс «Силатон Прост».

В состав которого входят аир – применяется 
при половых расстройствах и снижении либидо; 
пастернак – известен издавна как средство для 
выведения мочи из организма, снимает депрес-
сию, страх, подавленность; петрушка – употребля-
ется при воспалительных процессах мочеполовой 
системы, простатите; селен – микроэлемент, ко-
торый защищает организм от токсического дей-
ствия ртути, свинца и таллия, является сильным 
иммуномодулятором.

Также есть приятная новость для тех мужчин, 
которые не удовлетворены размером полового 
органа и уровнем либидо: комплекс исключи-
тельно из натуральных компонентов «Фаворит», 
влияет на улучшение кровообращения в области 
малого таза и расширение пористых и пещери-
стых тел полового органа, это и приводит к увели-
чению его объема, длины и улучшению качества 
половой жизни.
Стоимость одной упаковки:  «Силатон 
Прост» – 59 грн., «Фаворит» – 59 грн.

Не откладывайте 
на завтра!

Звоните и заказывайте 
прямо сейчас по телефону 
горячей линии
(044) 361-88-25,
(050) 718-05-16,
(096) 605-30-52.

Пенсионерам
скидка 10%

АНОНИМНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНЫ.
«СИЛАТОН ПРОСТ» – ОТВЕТ СИЛЬНОГО МУЖЧИНЫ.

Оголошення

Шановні
ветерани!

З 1 січня 2013 року відповід-
но до змін, які сталися у чинному 
законодавстві, учасники бойових 
дій у період Великої Вітчизняної 
війни 1941-1945 років та ін-
валіди війни II і III груп з числа 
учасників бойових дій у період 
Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років, яким виповнилося 85 
років і більше, набули право на 
отримання пільг, як для інвалідів 
війни І групи.

На державному рівні затвер-
джено бланк-вкладку до посвід-
чення зазначеним громадянам, 
який вклеюється на правій вну-
трішній стороні посвідчення та 
завіряється відповідно до зако-
нодавства працівниками органів 
соціального захисту населення.

Додаткову інформацію щодо 
оформлення бланку-вкладки 
до посвідчення або пільг можна 
отримати за телефонами управ-
лінь праці та соціального захисту 
населення виконкомів районних 
у місті рад за місцем проживання:

Дзержинський район – 92-85-73;
Довгинцівський район – 71-61-
35;
Жовтневий район – 53-00-95;
Інгулецький район – 21-09-63;
Саксаганський район – 64-11-49;
Тернівський район – 38-45-96;
Центрально-Міський район – 90-
07-65.

 Управління праці 
та соціального захисту населен-

ня виконкому міської ради

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+»

ПАМЯТНИКИ
Укладка плитки.

Ул. Отто Брозовского, 48/1.
ТЕЛ. 92-28-44, 067-1924375, 097-6888985

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 55. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ. 
ВЫЕЗД за ГОРОД. Тел. 410-03-73, 
098-5105170.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-
82-63, 067-3981097.

№ 121. Ремонт ТВ любых. Тел. 74-
62-78, 097-2824057, Кондратьевич.

№ 64. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, МИКРОВОЛНОВОК, ТV, КО-
ФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 440-
18-10.

• МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 109. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

№ 139. Изготовим ворота 
въездные (в т.ч. откатные), 
ограждения, решетки, двери 
с накладками МДФ, пред-
меты интерьера (кровати, 
каминные наборы и др.). Го-
рячая ковка. Арки и двери 
межкомнатные под любой 

размер. Тел. 401-04-17, 050-3213250.
• МЕБЛІ

№ 128. Перевезу мебель и др. 
Услуги грузчиков. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША 
ФИРМА МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ВАМ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ, в КО-
ТОРОМ НУЖДАЕТСЯ МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ по ГОРО-
ДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕЛАМ! 
ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРОДУ 
БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01, Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; 
ДЕТСКИЕ; ПРИХОЖИЕ и МНОГО 
ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! ЗВО-
НИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – более 

90 образцов), крошка, бетон; 
оградки, столики, скамейки. 
Укладка плитки недорого и 
качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. 
Телевизионная, 1-А.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки с 1.01.2013 по 31.12.2013 
г. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 54. Памятники. Черный, красный 
гранит. Долгинцево. Тел. 499-09-49, 
067-5690949.

• ІНШЕ

№ 112. Ремонт и установка бойле-
ров, колонок, котлов, стиральных ма-
шин, счетчиков тепла, воды; замена 
труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 87. Ручная чистка сливных ям и 
канализации. Тел. 097-3406107.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, ка-
чество! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 79. Эмалировка ванн. Выбор 
цвета. Качество, гарантия. Тел. 27-
58-95, 096-2452758.
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номер розіграшу 1236
виграшні номери 9.02.2013

джек-пот 10 600 000.00

ДЖЕК ПОТ
наступного
розіграшу
11 000 000 гривень

Лотерея

9 15 20 32 36 48 

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.

 14.02.2013      15.02.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ
ПРОГНОЗ
по Кривому Рогу
14-15 лютого

Магнітні бурі

2:00 2 2
5:00 2 1
8:00 2 2
11:00 1 2
14:00 2 2
17:00 1 3
20:00 1 2
23:00 2 1

Обрії мистецтва

Як «Стиляги» з «Кішками» 
криворіжців ворушили

Танцівники створили 
на сцені справжнє свято 
пластики, ритмів класич-
ної і сучасної хореографії. 
Під заворожливий тембр 
голосу Френка Синатри 
глядачі занурились в ат-
мосферу XX століття, від-
дали шану пам’яті королям 
музики Майклу Джексону 
і Вітні Х’юстон. Доброю 
пор цією драйву й позитив-
них емоцій зарядили пу-
бліку колоритні «Стиляги». 
Криворіжці мали нагоду 
оцінити професійний во-
кал заслуженої артистки 
Автономної Республіки 
Крим Валентини Рибако-
вої. Щирі захоплення гля-
дачів викликали складні, 
довершені хореографічні 
композиції у виконанні 
Катерини Сизової і Рома-
на Ситовського.

– Нашому театру 13 
років, – розповідає ге-
неральний директор те-
атру, заслужений артист 
України Олександр Єлі-

заров. – Репертуар скла-
дається із сюжетних хо-
реографічних спектаклів 
і танцювальних шоу. До 
Кривого Рогу ми приїха-
ли вперше і хочемо пред-
ставити себе з кращого 
боку. «Broadway» – це мі-
ні-спектаклі в канві тан-
цювального шоу. Мюзикл 
дуже цікавий як синтез 
вокалу, танцю і живої 
музики – в комплексі це 
справляє колосальний 
ефект. Нам шкода, що 

зал сьогодні не-
повний, мабуть, 
реклама була не 
надто ефектив-
ною. Наступного 

разу ми б хотіли привез-
ти вам шоу «Танці світу», 
з яким активно гастро-
люємо за кордоном. За-
галом же у нашому ре-
пертуарі близько десяти 
спектаклів і шоу. Автор 

усіх постановок – мій 
батько, народний артист 
України Вадим Єлізаров, 
ім’я якого відоме в Укра-
їні за проектом «Танці з 
зірками».

– Не боїтеся, що кри-

ворізька публіка буде до 
вас вимогливою, адже 
наше місто важко здиву-
вати бальним танцем…

– Ми знаємо, що тут 
багато танцювальних 
колективів. Але тим ці-
кавіше підкорювати таке 
місто. Наша ж унікаль-
ність в тому, що в основі 
діяльності театру лежить 
лексика бального танцю.

– А севастопольський 
глядач шанує ваш те-
атр?

– Протягом 13 років у 
нас аншлаги. Театр роз-
ташований на живопис-
ній набережній в унікаль-
ному місті Севастополі, 
так що ласкаво просимо 
до нас на гостину!

Тетяна ДРЄЄВА. 
Фото Олександра 

ПОРТНЯГІНА

Генеральний директор Сева-
стопольського академічного 
театру танцю, заслужений 
артист України Олександр 
Єлізаров.  Дев’ять артистів 
цього відомого театру 
танцю мають звання за-
служених артистів України, 
ще дев’ять – звання заслу-
жених артистів Автономної 
Республіки Крим.

Яскраве танцювальне шоу «Broadway» привіз до Кри-
вого Рогу Севастопольський академічний театр танцю 
Вадима Єлізарова. У програмі артисти представили 
фрагменти зі всесвітньо відомих мюзиклів американ-
ського Бродвею: «Чикаго», «Вестсайдська історія», 
«Копакабана», «Красуня й чудовисько», «Мрії Бомбея», 
«Бурлеск».

Враженнями від шоу з нами поділився глядач Євген Ігнатенко:
–  Мені дуже сподобалась постановка, а найбільше – «Кішки» 
і «Стиляги». Моє життя теж пов’язане з танцями, і хоч я не 
професіонал, але дещо тямлю в цьому. Достойне шоу.

Гороскоп 18-24 лютого
Овен (21.03—20.04). 

Тиждень буде напруженим i вiдповiдальним. 
Вам доведеться взятися за кiлька важливих 
рiшень, краще зробити це не самому. Як кажуть, 
одна голова добре, а двi — краще, тож порадь-
теся з друзями.
Телець (21.04—21.05). 

Починається складний, але насичений перiод. 
Будьте готовi до напруженого графiка, вирiшення 
нелегких життєвих завдань. Можливо, доведеться 
чимало часу придiлити друзям i рiдним.
Близнюки (22.05—21.06). 

Вас чекають випробування в серединi тиж-
ня, налаштуйтеся на серйозний лад i не забу-
вайте, що рано чи пiзно треба доволi серйозно 
вiдповiдати за свої слова i вчинки.
Рак (22.06—23.07). 

Не поспiшайте з висновками, в реальностi 
все може виявитися не таким страшним, як 
здається на перший погляд. Налаштуйтеся 
на зустрiчi зi старими знайомими, це буде не 
тiльки приємною, а й корисною подiєю.

Лев (24.07—23.08). 
Для вас дещо проясниться, все стане на свої 

мiсця. Саме час навести лад не тiльки в ша-
фах, а й у життi. Якщо хотiли щось виправити, 
смiливо перегортайте сторiнку.
Діва (24.08—23.09). 

Нинi обставини складуться так, що ситуацiя 
замкнеться на вас, ви будете незамiннi вдо-
ма й на роботi. Не намагайтеся зробити все 
iдеально, краще зробити головне. На цьому 
тижнi можливi фiнансовi надходження.
Терези (24.09—23.10). 

Не поспiшайте довiряти солодкоголосим 
пропозицiям iз боку колег, можливi помилки i 
розчарування, будьте уважнi. На цьому тижнi 
бiльше уваги придiлiть власнiй персонi.
Скорпіон (24.10—22.11). 

Тиждень буде активним i насиченим, ви 
знайдете вигiдну i перспективну сферу для 
своєї дiяльностi. Можливо, вашим друзям 
знадобиться пiдтримка, тож вiд вас зале-
жить, як дiяти далi.

Стрілець (23.11—21.12). 
У серединi тижня на роботi виникне напруже-

на ситуацiя, яку вирiшувати доведеться саме вам. 
Може видатися навiть, що ви зв’язанi по руках i 
ногах. Але оптимiзм допоможе впоратися з цим.
Козеріг (22.12—20.01). 

Середина тижня буде успiшною для вас. 
Берiть вiдповiдальнiсть на себе i не бiйтеся 
роботи. Наприкiнцi тижня присвятiть час хобi 
й захопленням, улюбленi заняття подарують 
хороший настрiй.
Водолій (21.01—19.02). 

Тон подiям цього тижня задаватимуть давнi 
знайомi й давнi справи. Ви зумiєте максимально 
ефективно використати цi нагадування минулого. 
У вихiднi уникайте екстремальних захоплень.
Риби (20.02—20.03). 

Вам на цьому тижнi доведеться з’ясовувати 
стосунки з близькими i дiтьми. Як завжди, усiм 
потрiбна ваша допомога, зокрема матерiальна. 
Непорозумiння з колегами зажене вас у тупик. Не 
переймайтеся, а займiться чимось приємним.

Близнюки (22.05—21.06). 

ня, налаштуйтеся на серйозний лад i не забу-
вайте, що рано чи пiзно треба доволi серйозно 
вiдповiдати за свої слова i вчинки.
Рак (22.06—23.07). 

Діва (24.08—23.09). 

замкнеться на вас, ви будете незамiннi вдо-
ма й на роботi. Не намагайтеся зробити все 
iдеально, краще зробити головне. На цьому 
тижнi можливi фiнансовi надходження.
Терези (24.09—23.10). 

Берiть вiдповiдальнiсть на себе i не бiйтеся 
роботи. Наприкiнцi тижня присвятiть час хобi 
й захопленням, улюбленi заняття подарують 
хороший настрiй.
Водолій (21.01—19.02). 

Лев (24.07—23.08). 

мiсця. Саме час навести лад не тiльки в ша-
фах, а й у життi. Якщо хотiли щось виправити, 
смiливо перегортайте сторiнку.
Діва (24.08—23.09). Діва (24.08—23.09). 

Овен (21.03—20.04). 

Вам доведеться взятися за кiлька важливих 
рiшень, краще зробити це не самому. Як кажуть, 
одна голова добре, а двi — краще, тож порадь-
теся з друзями.
Телець (21.04—21.05). 

все може виявитися не таким страшним, як 
здається на перший погляд. Налаштуйтеся 
на зустрiчi зi старими знайомими, це буде не 
тiльки приємною, а й корисною подiєю.

Рак (22.06—23.07). Риби (20.02—20.03). 

стосунки з близькими i дiтьми. Як завжди, усiм 
потрiбна ваша допомога, зокрема матерiальна. 
Непорозумiння з колегами зажене вас у тупик. Не 
переймайтеся, а займiться чимось приємним.

Скорпіон (24.10—22.11). 

знайдете вигiдну i перспективну сферу для 
своєї дiяльностi. Можливо, вашим друзям 
знадобиться пiдтримка, тож вiд вас зале-
жить, як дiяти далi.

Стрілець (23.11—21.12). 

на ситуацiя, яку вирiшувати доведеться саме вам. 
Може видатися навiть, що ви зв’язанi по руках i 
ногах. Але оптимiзм допоможе впоратися з цим.
Козеріг (22.12—20.01). Козеріг (22.12—20.01). 

Телець (21.04—21.05). 

Будьте готовi до напруженого графiка, вирiшення 
нелегких життєвих завдань. Можливо, доведеться 
чимало часу придiлити друзям i рiдним.
Близнюки (22.05—21.06). Близнюки (22.05—21.06). 

Телець (21.04—21.05). 

Терези (24.09—23.10). 

пропозицiям iз боку колег, можливi помилки i 
розчарування, будьте уважнi. На цьому тижнi 
бiльше уваги придiлiть власнiй персонi.
Скорпіон (24.10—22.11). 

Терези (24.09—23.10). 

Скорпіон (24.10—22.11). 

Водолій (21.01—19.02). 

знайомi й давнi справи. Ви зумiєте максимально 
ефективно використати цi нагадування минулого. 
У вихiднi уникайте екстремальних захоплень.
Риби (20.02—20.03). 

Водолій (21.01—19.02). 

Риби (20.02—20.03). 

Погода
Птн.15.02

+1...+2°С     +2...+3°С
Північно-східний, 4-7 м/сек

Найстрашніший сон рибалки. 
Сниться, що він помер, а його 
дружина продає снасті за тією 
ціною, яку він їй називав.

Посміхніться

Сб.16.02
0...+1°С     0...+1°С

Північний, 4-6 м/сек

Нд.17.02
-1...0°С     -1...-2°С

Північно-західний, 3-4 м/сек


	Червоний_гирник_14_02_2013
	Черв_гирн_14,02,2013_1_подача
	1-3,7-8,25
	4,6,27,28
	5,26,29,30,31,32
	4,6,27,28
	1-3,7-8,25

	Червиний_гирник_14_02_2013_2_подача
	Черв_гирн_14_02_2013_2_подача
	Binder1
	9.16.17.23.24



	10_стор_новая
	Червиний_гирник_14_02_2013_2_подача
	Черв_гирн_14_02_2013_2_подача
	Binder1
	11
	10,12-15,18-22
	9.16.17.23.24
	10,12-15,18-22

	9.16.17.23.24

	24

	Черв_гирн_14,02,2013_1_подача
	1-3,7-8,25
	5,26,29,30,31,32
	4,6,27,28
	5,26,29,30,31,32



