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Пряма 
лінія «ЧГ»:
«Чоловічі» недуги: 
як не допустити 
онкоурологічної 
патології? 
Наступної 
середи, 
27 лютого, 
з нашими 
читачами 
на прямій лінії
завідуючий урологічним 
центром другої міської 
клінічної лікарні («тисячки») 
Іван Борисович Білий. 

Майже кожний другий муж-
чина після 50 років має так зва-
ні чоловічі хвороби (простатит, 
аденому та інші). І коли вчасно 
не виявляти цю патологію, то 
можуть виникнути негативні на-
слідки, а лікування ускладнюва-
тиметься. Як не допустити такої 
недуги, що треба робити? Про це, 
шановні читачі «ЧГ», ви зможете 
дізнатися під час прямої лінії, 
подзвонивши за телефоном 92-
84-09 з 15 до 16 години.

ФОТО З АРХІВУ МІСЬКОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

Криворізька міська комунальна газета виходить з 7 грудня 1924 року

№14
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«Війська 3-го Українського фронту в результаті наступу 
сьогодні, 22 лютого, штурмом оволоділи містом 
Кривий Ріг і районом криворізьких рудників – крупним 
промисловим центром України і важливим опорним 
пунктом оборони німців... 

На знак отриманої пере-
моги з’єднання й частини, що 
відзначились у боях за визво-
лення міста Кривий Ріг, пред-
ставити до присвоєння звання 
«Криворізьких» і до нагоро-
дження орденами. Сьогодні, 22 
лютого, у 22.00 столиця нашої 

Батьківщини Москва салютує 
доблесним військам 3-го Укра-
їнського фронту двадцятьма 
артилерійськими залпами з 
двохсот двадцяти чотирьох 
гармат. За відмінні бойові дії 
оголошую вдячність всім вій-
ськам, що брали участь у боях 

за визволення міста Кривий 
Ріг. Вічна слава героям!» 

Урочистий голос Левітана 
звучить як  далеке відлуння ли-
холіття, героїчно  пережитого 
нашими дідами. Але це для нас. 
А для них цей голос символізує 
набагато більше – потрощену 
снарядами юність, години очі-
кування в окопах і шалені ата-
ки ненависного ворога, спалені 
рідні хутори й села, розчавлені 
танками хати. Це про них, ге-
роїв в обшарпаних, заюшених 

кров’ю шинелях, голосом Ле-
вітана промовляла врятована 
Вітчизна. Це їм вона салюту-
вала й дякувала, відзначала 
орденами й медалями. Саме їм 
низенько вклонялась у ноги, до 
тих багатостраждальних кир-
зових чобіт, які стали жахіттям 
для плеканих, озброєних фа-
шистських полчищ. І саме про 
них, визволителів, ми сьогодні 
знову ведемо мову і співаємо 
осанну за той величний подвиг, 
безсмертний у віках…

Пам’ятаємо

Лютий 44-го року

Осанна подвигу, 
безсмертному в віках

Реклама

НАЙБІЛЬШИЙ ТИРАЖ –
НАЙЕФЕКТИВНІША РЕКЛАМАНАЙЕФЕКТИВНІША РЕКЛАМА 122000

У ТИЖ ДЕНЬ

Передплатникам 
Запрошуємо 
до юриста

Традиційний прийом черво-
ногірничанського юриста, ви кладача 
Криворізького факуль тету Націо-
нального університету «Одеська юри-
дична академія» Олени Анатоліївни 
Березовської відбудеться у вівторок, 
26 лютого, з 16 до 18 години в при-
міщенні редакції газети «Червоний 
гірник» за адресою: пр. Металургів, 28.

Передплатники «ЧГ» отримують 
консультацію без коштовно, тож не 
забудьте взяти з собою квитанцію 
про передплату.

 25
«Служити віддано 
і рухатись вперед»

Актуально

На срочный ремонт дорог 
выделили 150 миллионов
Вопрос качества украинских дорог находится на контроле 
у правительства. Об этом в ходе брифинга заявил Вице-
премьер-министр Александр Вилкул, сообщает Форум.

«Это серьезный и больной 
вопрос, по которому мы жестко 
спрашиваем дорожные службы 
Украины», – отметил он.

По его словам, на сегодняш-
ний день над производством 
асфальта работают 20 про-
фильных заводов. «Еще около 
80 готовы запуститься в любую 
секунду, как только улучшатся 
погодные условия», – заверил 
Вилкул.

Вице-премьер сообщил, что 

финансирование «Укравтодо-
ра» осуществляется в достаточ-
ных объемах. «Например, в фев-
рале на срочные работы после 
зимы выделили более 150 мил-
лионов гривен», – сообщил он.

Для улучшения качества до-
рог, по его мнению, необходимо 
применять современные техно-
логии специальных присадок, в 
том числе пластидов, выдержи-
вающих как очень высокие, так 
и очень низкие температуры.



Технічна обнова
Залізничний парк Першотравнево-

го кар’єру ПАТ «ПівнГЗК» поповнився 
електровозом із 11 думпкарами. А крім 
того, нова техніка дозволить підвищити 
культуру виробництва та безпеку праці. 
Інвестиції склали 46 млн. грн.

Боргів  
не повинно бути

На черговому засіданні комісія зі 
сплати податків та погашення заборго-
ваності по заробітній платі Тернівського 
райвиконкому розглянула стан справ із 
цих важливих показників.

Зауважувалося, що всі підприємства 
району справно і вчасно виплачують за-
робітну плату і заборгованостей по ній не 
має ніхто. А ось щодо внесків до Пенсій-
ного фонду України, то на комісію були 
запрошені представники ТзОВ «Капітал-
Буд», БУ «Будкомплект» і «Тепловодбуд» 
– ці підприємства числяться в боржниках.

«Генерали»  
підкорили вищу лігу

П’ять років поспіль збірна команда 
КВК ПАТ «Північний ГЗК» та ПАТ «Цен-
тральний ГЗК» «Генерали рудних кар’єрів» 
(Дмитро Харламов, Олександр Масальцев, 
Сергій Корніяшек та Денис Чеботарьов) 
успішно заявляє про себе в престижних 
турнірах веселих та кмітливих.

Нині «Генерали» повернулись із Сочі, 
де в числі 495 команд зі 183 міст восьми 
країн світу були учасниками Міжнарод-
ного фестивалю команд КВК вищої та 
прем’єр-ліги «Ківін-2013». Уже вчетверте 
криворізька команда виступає в Сочі, і, за 
словами її капітана Дмитра Харламова, 
попередній досвід дуже став їй у приго-
ді. Виступ криворіжців був яскравим. За 
підсумками фестивалю тільки найкращі 
команди отримали запрошення виступи-
ти в Міжнародній телевізійній лізі КВК, і 
серед них – «Генерали рудних кар’єрів», 
які, завдяки цій перемозі, увійшли також 
до вищої української ліги КВК-2013. Тож 
гру нашої команди можна буде побачити 
на телебаченні вже в березні цього року.

Тернівський район

Підготувала
Мотрона
ПАНОВА

Новини
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Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с 69-й годовщиной  
освобождения города Кривого Рога  
от немецко-фашистских захватчиков!

Никопольско-Криворожская наступательная операция 
войск 3-го и 4-го Украинского фронтов, в результате 
которой был освобожден Кривой Рог, вошла в историю 
Великой Отечественной войны. Это образец стремитель-
ного наступления, результатом которого стали разгром 
противника и создание благоприятных условий для 
дальнейшего наступления на Николаевско-Одесском 
направлении.

Мы, представители ПАРТИИ РЕГИОНОВ, склоняем головы перед памятью 
павших героев, подаривших нам право свободно жить на родной земле.

ПАРТИЯ РЕГИОНОВ – надежный защитник правдивой истории нашего 
народа. Мы гарантируем, что подвиг наших отцов и дедов никогда не будет 
забыт.

Наш Президент Виктор Федорович Янукович и Правительство оказывают 
постоянное внимание и заботу ветеранам, создают условия жизни, достойные 
их подвига.

Будем достойны памяти наших дедов и отцов. Своим трудом, заботой о 
родном городе, области, стране мы способны сделать жизнь лучше, благо-
устроенней, комфортнее.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия и долгих лет жизни!

А городу Кривому Рогу – мира и процветания!
С глубоким уважением  

Вице-премьер-министр Украины,  
председатель ДОО ПАРТИИ РЕГИОНОВ Александр ВИЛКУЛ

Дорогие ветераны, уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас  
с 69-й годовщиной освобождения Кривого Рога  
от фашистских захватчиков!

Навсегда 22 февраля останется священной датой в ис-
тории нашего родного города. Все поколения криворожан 
будут хранить благодарную память о воинах-освободите-
лях, которые, не щадя жизни, сражались с оккупантами, по-
бедили и потом в кратчайшие сроки смогли восстановить 
наш любимый город. Низкий поклон вам за ваш подвиг!

Уважаемые криворожане!
Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, 

благополучия, уюта, неиссякаемой энергии на долгие годы.
С праздником,  дорогие земляки!

Народный депутат Украины,
председатель Криворожской городской организации Партии регионов

Константин ПАВЛОВ

Дорогі ветерани Великої Вітчизняної війни!  
Шановні криворіжці!
Прийміть мої щирі вітання  
з 69-ю річницею визволення Кривого Рогу  
від фашистських загарбників  
та Днем захисника Вітчизни!

Це величні й світлі дні для кожного жителя нашого 
міста. Ми вшановуємо світлу пам’ять загиблих і висловлю-
ємо велику вдячність живим. Солдатський подвиг у пам’яті 
поколінь і в наших серцях буде жити вічно. Ми ніколи не 
забудемо подвигу своїх батьків і дідів у Великій Вітчизня-
ній війні.

Висловлюю глибоку вдячність усім учасникам тих до-
леносних подій, які боролися з ворогом та звільнили наше 

рідне місто від поневолення.
Бажаю вам міцного здоров’я, добра та благополуччя.
Зі святом!

Народний депутат України Юрій ЛЮБОНЕНКО

Шановні ветерани та мешканці міста  
Кривий Ріг! Щиро вітаю вас із 69-ю річницею 
визволення рідного міста Кривий Ріг  
від окупації фашистських загарбників! 

Цей пам’ятний день став великим святом в істо-
рії Кривого Рогу та Дніпропетровщини, подарував 
надію на життя під мирним небом.

Наші діди та батьки здобули цю перемогу ціною 
важких боїв та великих втрат. За кожну мить, вільну 
від болю та жахів війни, заплачено кров’ю най-
дорожчих людей. Ми повинні бути гідними цієї 
жертви, адже кожен з нас зобов’язаний цим воїнам 

усім – життям, свободою, долею.
Піклування та допомога нашим ветеранам – це святий обов’язок 

кожного з нас. І ми виконуємо його з повагою та вдячністю, які завжди 
будуть жити в наших серцях та в серцях наших дітей.

Ми завжди будемо пам’ятати й шанувати героїзм та самовідданість 
тих, хто віддавав своє життя заради майбутнього своїх співвітчизників!

Від усієї душі бажаю вам міцного здоров’я та довгих років 
щасливого спокійного життя під ясним мирним небом! Вклоняємось. 
Шануємо. Пам’ятаємо.

 З повагою
голова Дніпропетровської облдержадміністрації  

Дмитро КОЛЄСНІКОВ

Шановні земляки!
Сердечно вітаю вас з 69-ю річницею  
визволення нашого рідного Кривого Рогу  
від німецько-фашистських загарбників!

22 лютого – це надзвичайно важливий для нас 
день пам’яті та шани усіх героїв, які визволяли й 
відроджували місто. Ми з глибокою вдячністю вкло-
няємося ветеранам-визволителям Криворіжжя, які 
продемонстрували незламний дух, величний прояв 
мужності та патріотизму в боротьбі з фашистськими 
окупантами. Ніколи не забудемо тих, хто чинив 
стійкий опір у роки окупації, хто заплатив за ви-

зволення міста своїм життям.
У цей особливий для кожного криворіжця день ми святкуємо пере-

могу добра й справедливості.
Дорогі ветерани війни, низький уклін вам за мужність і героїзм. 

Вічна пам’ять героям, які загинули за наше місто й Батьківщину. Ви – 
наша гордість і слава, приклад справжньої любові до рідного краю. 
Ми перед вами в неоплатному боргу за право жити й працювати 
під мирним небом на рідній землі. Наші нащадки завжди будуть 
пам’ятати, шанувати та пишатися вашим подвигом, а міська влада 
робитиме все можливе, щоб кожен ветеран відчував підтримку й 
турботу про себе.

Вітаю вас, шановні ветерани, з цією пам’ятною світлою датою, зі 
святом визволення міста Кривого Рогу!

Бажаю довгих років життя, міцного здоров’я, невичерпної енергії, 
оптимізму, сили духу, миру та злагоди вам і вашим родинам!

Криворізький міський голова  Юрій ВІЛКУЛ

Дорогие земляки!
От всего сердца и с чувством безграничной 
гордости за родной город поздравляю вас с 
69-й годовщиной освобождения Кривого Рога 
от немецко-фашистских захватчиков!

Зимой 1944 года враг был изгнан с нашей 
земли. Эта нелегкая победа была завоевана ценой 
больших потерь.

Мы всегда будем помнить о подвиге наших 
освободителей. Их имена золотыми буквами навеки 
вписаны в нашу историю.

22 февраля 1944 года справедливо считается 
вторым Днем рождения нашего города. Этот день 

стал священным для многих поколений криворожан – тех, кто оборо-
нял Кривой Рог в 1941 году, кто в течение двух с половиной лет про-
жил в оккупации, кто боролся в подполье с врагом, кто зимой 1944-го 
освобождал наш город от фашистов, для нас нынешних и будущих 
потомков защитников и освободителей Кривого Рога.

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны!

Позвольте выразить вам искреннюю сыновнюю благодарность за 
ваше мужество, героизм, за большую любовь к своей Родине и волю 
к победе. Ваша жизнь всегда будет лучшим примером настоящего 
патриотизма, отваги и человеческого достоинства. Мы всегда остаемся 
перед вами в неоплатном долгу за свободу и независимость, за мир-
ное небо над головой, оплаченные вашим здоровьем и жизнью ваших 
товарищей, родных и близких людей. Вы – истинные герои нашей 
страны и останетесь таковыми для новых поколений наших граждан 
на многие годы, десятилетия и столетия.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и долгих счастливых лет жизни. Вечная память вашим 
товарищам, погибшим в страшные военные годы, и тем, кто отошел в 
вечность уже в мирные времена.

А всем жителям нашего славного города – мира и процветания!
Народный депутат Украины Вячеслав ЗАДОРОЖНЫЙ

Вітання

21 ЛЮТОГО – ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ  
ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА  

МІСТА КРИВОГО РОГУ

Колосова Валерія Олександровича
Шановний Валерію Олександровичу! 

Прийміть щирі вітання з днем народження!

Мешканці міста знають Вас не лише як відповідального й авторитетно-
го керівника, високопрофесійного фахівця, талановитого науковця, який 
під час багаторічної праці надавав велику допомогу й підтримку в на-
вчанні молодих гірничих інженерів, а і як великого патріота Кривого Рогу 
та громадського діяча, що бере активну участь у житті міста.

На всіх високих посадах, які обіймали, Ви завжди залишалися принци-
повим, відповідальним і людяним, використовуючи послідовність, компе-
тентність та рішучість у вирішенні будь-якого питання. А всі Ваші наукові 
досягнення залишаються безцінним здобутком для розвитку залізорудної 
галузі й Кривого Рогу. Нехай Ваш життєвий шлях і надалі повниться нови-
ми відкриттями та успіхами.

Бажаю Вам міцного здоров’я, довгих років життя, сили духу й наснаги, 
творчих досягнень та оптимізму, родинного затишку й тепла!

Криворізький міський голова Юрій ВІЛКУЛ

Лицензирование  
не приведёт  
к дефициту

Дефицита и подорожания импор-
тных лекарств в связи с введением 
лицензирования импорта не будет, 
утверждает председатель Комитета 
Верховной Рады по вопросам здраво-
охранения Татьяна Бахтеева (фракция 
Партии регионов).

Как сообщили интернет-издания, 
при этом она подчеркнула, что лицен-
зирование импорта лекарственных 
средств – это европейская норма.

«Применяя такой механизм регу-
лирования, страны ЕС защищают своих 
граждан от возможного ввоза некаче-
ственной или поддельной продукции, 
поскольку лицензия на импорт лекарст-
венного средства предполагает прямые 
контракты с производителем лекарств», 
– цитирует Т. Бахтееву ее пресс-служба.

Кроме того, глава комитета отме-
тила, что лицензирование импорта 
создаст систему, когда цена препарата 
на рынке Украины будет соизмеримой 
с ценой производителя и ценой этого 
препарата в соседних государствах.

Актуально
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Визволителі

…Заради  
комфортності 
життя криворіжців

На мікрорайоні Зарічному відбулася 
зустріч мешканців житломасиву з пред-
ставниками Жовтневого райвиконкому, 
депутатами міської та районної рад.  

Голова Жовтневої райради Володимир 
Коритнік доповів присутнім про низку 
реалізованих минулого року соціальних 
та інфраструктурних проектів.  Зокрема, 
проведено реконструкцію скверу «Чебу-
рашка» на 173 кварталі, відремонтовано 
фонтан у парку ім. 50-річчя Радянської 
України, облаштовано дитячий майдан-
чик на вулиці Ногіна тощо.  Справжнім 
дарунком стала реконструкція та ремонт 
пам’ятника Богдану Хмельницькому, сут-
тєво оновлено сквер. Дізналися зарічанці 
й про перспективи – буде відновлено 
центральну алею 5-го мкрн. Зарічного, 
продовжиться будівництво стадіону для 
міні-футболу з трибунами та роздягаль-
нями. А на 4 мікрорайоні Зарічному буде 
встановлено спорткомплекс та обла-
штовано зону відпочинку на березі ріки 
Саксагань у районі селища Соколовка й 
провулку Алексєєва. 

Депутат міськради Ігор Криштопа 
проінформував про інвестування ме-
дичних установ району, нинішнє рефор-
мування медицини.

Допомога  
бездомним

На базі КП «Будинок нічного пере-
бування» Кривого Рогу з 1 лютого ц.р. 
почало діяти відділення обліку бездо-
мних осіб. 

Воно створене з метою забезпечення 
бездомним законних прав, сприяння в 
отриманні реєстрації місця проживан-
ня чи перебування, надання допомоги 
у відновленні документів та сприяння 
у працевлаштуванні. Відділення також 
надаватиме свої послуги бездомним з 
дітьми, іноземцям та особам без грома-
дянства, котрі проживають на законних 
правах на території України, на підставі 
письмової заяви (тим особам, які дося-
гли 18-річного віку). Знаходиться від-
ділення по вулиці Сєченова, 50а, тел. 
66-01-11, електронна пошта: kpbnp1@
gmail.com.

Жовтневий район

Підготував
Віталій
ТКАЧУК

Новини

Тетяна ДРЄЄВА, Анна РОДІЧКІНА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Піхота – цариця полів
Бути доблесним вояком, звільняти 
рідний край від фашистської нечисті 
Петру Даниловичу Болдінському, мабуть, 
судилося вже від народження – на світ 
хлопчик з’явився 23 лютого 1924 року, 

у День Червоної Армії і Флоту. Тож цими лютневими 
днями він відзначає одразу дві прикметні дати, до яких 
«безпосередньо причетний»: 89-й день народження і 
69-у річницю визволення Кривого Рогу.

Майбутній визволитель Кри-
вого Рогу народився на Херсон-
щині, в учительській родині. 
Спочатку навчався в Шестір-
нянській неповній середній 
школі, згодом вступив до 8 кла-
су Широківської середньої шко-
ли. Шкільні роки закінчились 
у 1940 році, і 16-річний юнак, 
який мріяв стати металургом, 
подався до Дніпропетровського 
металургійного інституту.

Коли почалася війна, комсо-
мольський осередок інституту в 
допомогу військовим частинам 
організував чергування сту-
дентських бригад.

– Поряд з нашим гуртожит-
ком були гуртожитки техноло-
гічного і медичного інститутів, 
– згадує Петро Данилович. – 
Пам’ятаю, як багато було пора-
нених, гуртожитки поступово 
переобладнували на шпиталі, 
спочатку – наполовину, а як ні-
мець почав сильно тиснути, то 
й повністю. На ту пору я вже за-
кінчив 1 курс, мені було 17 ро-
ків. Ми копали шанці, капоніри 
(шанці для танків). Коли німці 
підійшли впритул до Дніпропе-
тровська, наш бригадир послав 
мене на допомогу в саперний 
батальйон. Ми копали оборону 

між Дзержинськом і Кремен-
чуком, дійшли аж до Харкова. 
Пізньої осені ми потрапили в 
оточення. Не лише ми – ціла 
армія була оточена. Командир 
завів мене в намет і сказав: 
«Петре, становище дуже важке 
– німці вже в Харкові. Ми буде-
мо прориватися окремими гру-
пами, і я б не хотів, щоб ти йшов 
з нами, бо не знаю, чим це все 

закінчиться. Може, прийдеться 
стрілятись, щоб не потрапити в 
полон». Ви ж розумієте, офіце-
рам не можна було потрапляти 
в полон. Я добрався додому в 
Шестірню, пройшов усі пости. 
Поблизу Недайводи працював 
у постачанні: підносив гвинтів-
ки, вантажив кінні повозки. До 
армії мене забрали 12 листопа-
да 1943 року.

– У яких же військах ви слу-
жили, дідусю? – втручаюся в 
гіркі спогади.

– Піхота, – з гордістю озива-
ється у відповідь. – Друга міно-
метна рота 573-го полку 195-ї 
стрілецької Новомосковської 
дивізії. Війну закінчив у званні 
молодшого лейтенанта, згодом 
отримав звання лейтенанта.

Мій шанований літній спів-
розмовник знову поринає у свої 
спомини, переживає страшні 
перипетії воєнної минувшини, 
точно відтворюючи не лише по-
дії, а й дати. Та воно й не дивно. 
Хіба таке забувається?

«Так почалася моя війна»
Для неї війна розпочалася в 43-му. Коли звільнили рідне 
село, Надійка з подругами вирішили чимось допомогти 
визволителям. Зібрали хліба, масла, сиру, яєць, ще якісь 
харчі прихопили та рушили до госпіталю. Тоді юна Надія 
Сагайдак ще не знала, чим закінчиться той візит.

– Госпіталь розташувався у 
школі. Стукаємо. Виходить лі-
кар – високий, літнього віку чо-
ловік. «Що ви хотіли, дівчата?» 
– питає. Ми, кажемо, принесли 
пораненим поїсти. Той зміряв 
нас поглядом та й звертається 
до моїх подруг: «Ви, дівчата, 
ідіть на кухню. А ти, – говорить 
до мене, – підеш зі мною, в опе-
раційну». І я пішла, – пригадує 
ветеран.

Чи й казати, що в операцій-
ній сімнадцятилітня Надія Са-
гайдак була вперше. Довірили 
їй просту роботу – випрати та 
поскладати бинти. Вручили ко-
шик із брудним ганчір’ям – та й 
по тому.

– Знайшла десь мило, та та-
кий маленький шматочок, десь 
випросила відро. І заходилася! 
– сплескує руками Надія Григо-
рівна. – А поранених усе везуть 
і везуть: бої ж на Дніпрі! Коли 

скінчила, принесла чисте в опе-
раційну. Дивлюся, лікар блис-
нув очима на медсестру й по-
хитав головою. Значить, думаю, 
або дуже добре все зробила, або 
геть з рук погано. Далі знову ро-
боту дали: наносила води, по-
мила вікна, повитирала бутлі, 
лампи засвітила…

Уже й вечір заходив, і дівча-
та з кухні повернулися, гукають 
Надійку. Лікар на те: «Надю, ти 
знаєш, що йде війна? Так от, ді-
вчатка, йдіть і скажіть батькам, 
що Надя потрібна тут». Наступ-
ного ранку з дому її проводжа-
ли на війну. Не відмовилась, 
не злякалась, а просто зібрала 
речі.

З тих пір дівчинка з Полтав-
щини Надія Сагайдак стала од-
нією з визволителів багатьох 
міст. Вона не воювала, не стрі-
ляла, але всіма силами і всім 
серцем служила тим, хто повер-

тався з передової скаліченим.
– До хворих могло бути тіль-

ки одне ставлення – пошана й 
ласка. Яким би не був, що б не 
казав, – пошана й ласка, – наго-
лошує Надія Григорівна. – Сама 
могла хліба не з’їсти, але обді-
лити крихтою пораненого сол-
дата не мала права.

Так вона стала визволитель-
кою й Кривого Рогу. У це місто 
через багато років і повернула-
ся, щоб побудувати тут мирне 
життя.

– Мене часто запрошують 
школярі. Розповідаю їм про 
події повоєнного часу. От 
якраз при такій погоді й від-
бувалося визволення нашого 
міста, – говорить пані Надія, 
їй, до речі, скоро виповниться 
дев’яносто. – Заходжу в клас 
– шумлять, але починаю роз-
повідати – замовкають усі як 
один. А от нещодавно був ви-
падок. Йду поволі вулицею. А 
там діти стоять. І зовсім не-
знайомий хлопчик дівчатам 
каже: «Відійдіть. Не бачите – 
людина йде. Ви цю бабусю не 
знаєте, а я знаю, хто вона».

Мабуть, цей хлопчина чув 
про те, з чого почалася Надій-
чина війна. Приміряв на себе 
ситуацію, коли, попри свої 
страхи, треба покинути рідну 
домівку, бо «ти потрібен тут».

У руках бабусі – довідка віль-
нонайманій тоді ще Надії Тара-
нушич про те, що вона є учасни-
ком бойових дій за визволення 
Кривого Рогу. Старий потертий 
документ у сухих словах і фак-
тах розповідає про дівочу само-
пожертву, біль, страх, про війну, 
яка для неї розпочалася далеко-
го 43-го.

Усю війну за кермом
– У те, що повернуся з війни живим, не вірив. Не вірив, ні, – 
повторює Григорій Пилипович. – А як вірити, якщо тут твій 
товариш є, а тут обертаєшся – і бачиш: а товариша – поло-
вина тут, а половина – уже далі…

З дитинства Григорія Якимен-
ка вабила техніка. Будь-що нама-
гався влучити момент, щоб побу-
ти в гаражі. Усю війну ветеран не 
пройшов – проїхав.

– Автомобілі, трактори тоді в 
селі тільки з’явилися, але в мене 
був хороший наставник – дядько 
Іван. То ключ йому подам, то ма-

шину помию. Спершу не пускав 
мене, а потім довірив у гаражі 
трохи проїхатися. Я жив тим. Ду-
мав: як так – така залізяка і їде?! 
Хочеш – управо, хочеш – наліво!

Тож коли юнак пішов захища-
ти Вітчизну, знання автосправи 
– не з автомобільної школи, не з 
мудрих книжок, а від дядька Іва-
на – знайшло своє застосування.

– Сталося так, що потрапив я 
в частину, де більшість – сибіря-
ки. Яка в них особливість? Ма-
ленький зріст. А машини такі, що 
сяде низенький водій – керма не 
дістає. Підкладе подушку на си-
діння – так зчеплення не може 
тиснути. Тоді до мене: «Ану ти!» 
Тут же здав «іспит» і сів за кермо 

– треба було по понтону Дніпро 
перетнути.

Ось де був справжній іспит – 
на війні. Для Григорія Якименка, 
уродженця Дніпропетровщини, 
Кривий Ріг – у ряді цілого списку 
населених пунктів у визвольно-
му маршруті відстанню більше 
трьох тисяч кілометрів, за кожен 
з яких точилися безжальні бої. 
Тоді молодий Григорій і не знав і 
не відав, що саме це промислове 
місто стане для нього прихист-
ком у мирному житті, що знайде 
він тут своє покликання і зів’є 
сімейне гніздечко. Багатьом кри-
воріжцям визволитель нашого 
міста відомий як викладач педа-
гогічного інституту. Від’їздивши 

війну за кермом, знайшов себе в 
алгебраїчних рівняннях та гео-
метричних доведеннях – став на-
вчати студентів тонкощам фізи-
ко-математичних наук. Але тоді, 
їдучи під вогненними обстріла-
ми чи стоячи в напівзалитому 
водою й багнюкою окопі, що аж 
підмерзали й бралися інеєм поли 
шинелі, він не вірив, що це ко-
лись закінчиться, що побачить 
мирне небо живим і здоровим.

– Пам’ятаю, як потрапив під 
один із найсильніших обстрілів. 
Є такий особливий вид автомо-
білів – «летючка». Це така-собі 
майстерня, яка обслуговувала 
групу танків. Там інструменти 
були, усе, що потрібно. І от до-
повіли, що «летючка» застрягла 
в яру. Дісталися рачки по снігу. 
Розкачали машину, пішла. Тоді 
повернулися, сіли у свою машину, 
рушили, аж тут німці почали об-

стріл, причому – стріляли саме по 
нас. І не осколковими снарядами, 
а бронебійними – проти техні-
ки. Дивлюся – попереду мене по 
снігу вогонь шарахає. Як вдалося 
вирватися? Як узагалі вдавалося 
виходити з таких ситуацій? Та не 
вірилося попросту, що лишишся 
живим. А як миналося, значить, 
думалося, мені ще не час.

Закінчив війну ветеран не 9 
Травня, для нього військовий 
стан скінчився аж тоді, як про-
гримів кінець Другої світової. 
Визволяв Україну, а потім прой-
шов ще тисячу визвольних кі-
лометрів на Забайкальському 
фронті у складі 6 танкової армії. 
На Забайкаллі брав участь у роз-
громі клятої вісі «Рим – Берлін 
– Токіо». А потім повернувся на 
українські простори, оселився в 
місті, за яке так віддано бився та 
яке за роки й роки стало рідним.

До Дня визволення Кривого Рогу
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Шана і подяка
У Саксаганському районі з повагою 

ставляться до бійців – ветеранів Великої 
Вітчизняної війни.

Серед них – три визволителі Криво-
го Рогу: Володимир Іванович Гапченко, 
Юлія Петрівна Тимофеєва, Андрій Ан-
дрійович Ткаченко. Усі вони за участь у 
бойових діях мають державні нагороди 
– ордени «За мужність», медалі «Захис-
ник Вітчизни», «За перемогу над Німеч-
чиною» та інші відзнаки. Усі троє мають 
військове звання – підполковник. 

У 69 річницю визволення нашого 
міста від фашистських загарбників (22 
лютого) їм, а також усім ветеранам війни, 
буде віддана шана за їх подвиг. У районі, 
до речі, зараз проживають і два учасники 
Сталінградської битви – Марія Федорівна 
Шевцова та Марія Аксентіївна Башкова.

Готуються  
до нового сезону

У виконкомі Саксаганської райради 
проведено оперативну нараду районно-
го штабу з підготовки житлового фонду, 
об’єктів соцкультпобуту та житлового 
призначення до експлуатації в осінньо-
зимовий період 2013-2014 років.

За участі представників промислових 
та комунальних підприємств розгляда-
лися чотири питання: про роботу тепло-
постачальних підприємств та КП «Жит-
лово-експлуатаційна організація № 35», 
відновлення зовнішнього освітлення в 
житлових мікрорайонах, ремонту ліфто-
вого господарства, вивезення негабарит-
ного сміття з контейнерних майданчиків.

Не за горами  
«Весна Рудани»

У Палаці культури ім. Артема 13 бе-
резня стартує відбірковий районний 
огляд-конкурс XI міського фестивалю 
народної творчості «Весна Рудани».

Саксаганський район першим розпо-
чинає естафету відбіркових районних 
оглядів-конкурсів колективів і солістів 
закладів культури та освіти. Цьогоріч 
фестиваль присвячується Року дитячої 
творчості, який оголошено в Україні. А 
напередодні буде представлено виставку 
дитячих робіт образотворчого та декора-
тивно-ужиткового мистецтва, де можна 
ознайомитися з творчими доробками 
учнів художніх відділень шкіл естетич-
ного виховання та загальноосвітніх шкіл.

Саксаганський район

Підготував
Віталій
ТКАЧУК

Новини

Учёт и аудит

«Криворожгаз» продолжит бесплатно  
ставить газовые счетчики
15 февраля первый заместитель председателя правления 
– главный инженер ПАО «Криворожгаз» Юрий Беспроз-
ванный провел пресс-конференцию, посвященную уста-
новке газовых счетчиков в жилых домах в 2013 году.

Как пояснил Юрий Леонтьевич, 
главный вопрос, который сегодня 
стоит перед ПАО «Криворожгаз», 
– выполнение требований Закона 
Украины «Об обеспечении коммер-
ческого учета природного газа». А 
закон требует от предприятия как 
субъекта хозяйствования, распреде-
ляющего природный газ, до 1 янва-
ря 2012 года обеспечить газовыми 
счетчиками всех, кто использует газ 
комплексно, включая обогрев жилья 
(первая категория), а до 1 января 
2016 года – всех, кто пользуется га-
зом для подогрева воды и приготов-
ления пищи (вторая категория).

В 2013 году в первой катего-
рии осталось около 500 абонентов, 
которым до сих пор не установлены 
счетчики. Для абонентов второй кате-
гории планируется установить более 
18 000 счетчиков. Всего на внедрение 
средств контроля и учёта выделено 
около 11 миллионов гривен. В первую 
очередь счетчики будут устанавли-
ваться в текущем году в Дзержинском 
и Долгинцевском районах Кривого 

Рога, а также в отдельных кварталах 
и микрорайонах Жовтневого и Сакса-
ганского районов.

Все газовые счетчики работни-
ки ПАО «Криворожгаз» и подряд-
чики предприятия устанавливают 
бесплатно, без финансового учас-
тия абонента, подчеркнул Юрий 
Беспрозванный.

«Я призываю всех абонентов с 
пониманием отнестись к установке 
средств учёта – газовых счетчиков, – 
говорит Юрий Беспрозванный. – Они 
очень надежны, их межповерочный 
интервал составляет восемь лет. Все 
счетчики устанавливаются бесплат-
но, поэтому если кто-то требует от 
вас оплаты непосредственно на мес-
те, без квитанции, звоните к нам на 
«горячую линию» по телефону 405-
40-01 в рабочие дни и 104 – кругло-
суточно».

Однако совсем без затрат 
обойтись смогут лишь самые 
законопослушные из граждан. 
Ведь при установке счетчиков 
могут выявиться нарушения в 

эксплуатации газового оборудова-
ния. Наиболее распространенное 
из них – самовольная установка 
газовых приборов: котлов, плит, 
водонагревающих колонок. В этом 
случае, если действовать по упро-
щенной процедуре, необходимо 
будет оплатить эскиз подключения 
оборудования (80 грн.), что дешевле 
составления технических условий 
(около 200 грн.) или проекта (800 
грн.). Также понадобится плата за 
узаконенное подключение прибора 
уполномоченными специалистами.

Иные виды нарушений, которые 
в любом случае придется устранять, 
– закладка в стену газовых труб, на-
рушение вентиляции помещения и 

т.д. То есть криворожанам выгоднее 
воздержаться от экспериментов в 
сфере эксплуатации газового обо-
рудования – в противном случае 
выйдет дороже.

Ради дополнительной безопас-
ности стоит установить и газовые 
сигнализаторы (от 200 до 700 грн.), 
которые вовремя укажут на опасную 
утечку газа.

Можно ли отказаться от установ-
ки бесплатного газового счетчика? 
В принципе, да, только тогда ПАО 
«Криворожгаз» прекратит подачу 
газа в квартиру. Как того требуют 
нормы закона.

Андрей МИХЕЙЧЕНКО.  
Фото Андрея ТРУБИЦЫНА

Социум

К 95-летию  
Владимира Щербицкого
17 февраля исполнилось 95 лет со дня рождения выда-
ющегося украинского государственного деятеля, урожен-
ца Днепропетровской области Владимира Щербицкого. 

В честь юбилея при уча-
стии Вице-премьер-министра 
Украины, председателя Дне-
пропетровской областной ор-
ганизации Партии регионов 
Александра Вилкула и народно-
го депутата Украины от Партии 
регионов, председателя правле-
ния международной организа-
ции «Землячество Приднепро-
вья» Вячеслава Задорожного в 
Киеве состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной 
доски в доме, в котором жил 
Владимир Щербицкий.

Также по инициативе Алек-
сандра Вилкула было подго-
товлено уникальное собрание 
архивных материалов и фото-
графий, которые вошли в кни-
гу «В.В. Щербицький у пам’яті 
народній».

«Объективная оценка роли 
Владимира Щербицкого в исто-
рии нашего государства уже 
дана. Главный критерий такой 
оценки – реальные заслуги пе-
ред государством. Период УССР 

– это часть тысячелетней исто-
рии нашего государства. Кни-
га «В.В. Щербицький у пам’яті 
народній» – это дань памяти 
нашему земляку, талантливому 
руководителю, который внес 
весомый вклад в развитие Дне-
пропетровщины и всей Украи-
ны», – сказал Александр Вилкул.

После презентации книги 
состоялось торжественное воз-
ложение цветов к памятнику 
Владимиру Щербицкому.

«Высокий потенциал Днепро-
петровщины, темпы ее развития 
способствуют формированию 

ярких и целеустремленных лич-
ностей. В истории региона есть 
несколько периодов, когда его 
выходцы определяли ход исто-
рии страны. Пример Владими-
ра Щербицкого – один из таких 
периодов. Сегодня Днепропе-
тровщина возрождает и при-
умножает традиции лидерства, 
традиции региона, который 
играет важную роль в развитии 
Украины», – сказал первый за-
меститель председателя ДОО 
ПР, председатель Днепропет-
ровской облгосадминистрации 
Дмитрий Колесников.

«Приднепровская земля 
всегда была богата талантли-
выми и трудолюбивыми людь-
ми. Именно поэтому многие 
десятилетия Днепропетров-
щина считалась всесоюзной 
кузницей кадров. Убежден, 
что, сохраняя память о лучших 
сыновьях Приднепровья и вос-
питывая на их примере под-

растающее поколение, мы фор-
мируем новую элиту Украины», 
– сказал первый заместитель 
председателя ДОО ПР, предсе-
датель Днепропетровского об-
ластного совета Евгений Удод.

«Мы искренне гордимся тем, 
что Владимир Васильевич ро-
дился именно в Днепропетров-
ском регионе, – отметил Вячес-
лав Задорожный. – Всей своей 
деятельностью, своим муже-
ством и славой, своими победа-
ми и своей жизненной позицией 
он доказал, что Днепропетров-
щина – регион сильных духом и 
целеустремленных людей.

И сегодня Днепропетровщи-
на – один из сильнейших про-
мышленно-экономических ре-
гионов Украины, регион-лидер. 
А ее высокий авторитет созда-
ется молодыми, энергичными 
руководителями».

Подготовил  
Андрей МИХЕЙЧЕНКО

Александр Вилкул презентовал книгу  
о жизни и работе Владимира Щербицкого

Перевір себе у списках
3 березня 2013 року відбудуться проміжні 

вибори депутатів Дніпропетровської у місті 
ради в одномандатному мажоритарному ви-
борчому окрузі №4, до якого належать До-
вгинцівський, Дзержинський, Інгулецький та 
Центрально-Міський райони міста.

Починаючи з 18 лютого 2013 року, кожний 
виборець має можливість перевірити себе 
у списках виборців безпосередньо у примі-
щенні дільничної виборчої комісії. У випадку 
виявлення помилок у попередньому списку 
виборців, виборці мають право звернутися до 
дільничної виборчої комісії або безпосередньо 
до відділу ведення Державного реєстру вибор-
ців із заявою про уточнення списку виборців, у 
тому числі про включення або виключення зі 
списку себе особисто або інших осіб. Законом 
передбачено, що ця заява може бути подана не 
пізніш як за три дні до дня виборів.

Більш детальну інформацію з цих та інших 
питань можна отримати, звернувшись до від-
ділу ведення Державного реєстру виборців за 
місцем мешкання. У Дзержинському районі 
– за адресою: пр. Миру, 42, виконком Дзер-
жинської райради, каб.23-25, тел: 90-67-70, 
92-73-47.

Вибори-2013

Справка:
Щербицкий Владимир 
Васильевич (1918-1990) – 
известный государственный 
деятель. Первый секретарь 
Днепропетровского обкома 
КПУ (1955-1957, 1963-1965), 
председатель Совета Мини-
стров Украины (1961-1963, 
1965-1972), первый секре-

тарь ЦК Коммунис-
тической партии 
Украины (1972-
1989). Дважды Герой 
Социалистического 
Труда, лауреат Ле-
нинской премии.

На открытии мемориальной доски 
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Пам’ять  
про героїв

 – Зберегти пам’ять про героїв Афга-
ністану – це наш священний обов’язок, – 
сказав голова Довгинцівської районної 
у місті ради Ігор Колесник під час зустрі-
чі з членами сімей загиблих (померлих) 
воїнів-афганців району, яка відбулась 
напередодні 24-ї річниці виведення 
радянських військ з території ДРА. Від 
щирого серця він побажав сім’ям добра, 
здоров’я, довголіття.

Традиційно в районі 14 лютого в 
церкві на честь ікони Божої Матері 
«Взыскание погибших» відбулася па-
нахида за загиблими воїнами-інтерна-
ціоналістами району. Було вшановано 
пам’ять загиблих в Афганістані і покла-
данням квітів до пам’ятника воїнам-аф-
ганцям в парку «Ювілейний» та на Цен-
тральному кладовищі. Для членів сімей 
загиблих (померлих) воїнів-«шураві» 
був організований поминальний обід.

«Про що мовчать 
гори»

У загальноосвітній школі №128 уже 
кілька років працює музей бойової та 
афганської слави. За ініціативи та за 
підтримки Довгинцівського районного 
осередку Партії регіонів шкільний музей 
днями поповнився новим експонатом – 
скульптурою «Воїн-«афганець», яку ви-
конав скульптор, член Спілки художни-
ків м. Кривого Рогу К. Ревенков.

На базі КЗШ № 128 проведено «Зу-
стріч поколінь», учасниками якої стали 
вихованці закладу та воїни-ветерани 
Афганістану. В рамках її проведення 
відбувся мітинг біля пам’ятного знака 
вшанування воїнів-«афганців», що роз-
ташований на території школи, а також 
пройшли уроки мужності у 8-11 класах 
за темою: «Про що мовчать гори…».

Довгинцівський район

Підготував
Едуард
БІЛИК

НовиниГоловний фтизіатр Кривого Рогу Тетяна Борачук:

«Туберкульоз – не вирок:  
небезпечна недуга лікується!»
Туберкульоз уже давно не вирок: сьогодні 
хвороба виліковна! Про це, а також про 
профілактику, діагностування, лікування 
небезпечної недуги йшлося під час прямого 
телефонного зв’язку головного фтизіатра 
Кривого Рогу Тетяни Борачук із читачами «ЧГ».

Для успішної боротьби з ту-
беркульозом важливо своєчас-
но виявити хворобу в пацієнта, 
ізолювати його від інших людей 
і провести лікування під конт
ролем медиків. 

Уже дванадцять років в Украї-
ні триває епідемія туберкульозу, 
щогодини кожен четвертий наш 
співвітчизник підхоплює цю 
недугу й один з них іде з жит-
тя. Захворіти може будьхто, бо 
близько третини населення пла-
нети – носії палички Коха, збуд-
ника туберкульозу. А 80 відсо-
тків українців взагалі інфіковані 
мікобактеріями. Проблема ту-
беркульозу нині актуальна й для 
Кривого Рогу: на диспансерному 
обліку зараз знаходяться 5129 
хворих і 1392 контактні особи з 
джерел туберкульозної інфекції. 
Та незважаючи на те, що рівень 
захворюваності по нашому міс-
ту зріс у 1,4 раза (починаючи з 
2000го року), за останні роки 
вдалося стабілізувати ситуацію і 
знизити смертність майже на 20 
відсотків.

Спілкування з Тетяною Ста-
ніславівною тривало набагато 
більше запланованого часу, се-
ред городян нагальна проблема 
викликала великий інтерес.

– Доброго дня! 
Це дзвонить Оксана 
Георгіївна Лукаш з 

Роковатої. Моїй доньці в по-
логовому будинку зробили 
вакцинацію БЦЖ (я, до речі, 
нині перебуваю в декретній 
відпустці), але лікарі знову 
хочуть дитину обстежувати.

– Думаю, що вам не варто 
відмовлятися від проведення 
повторних знімків: лікарі огля-
нуть вашу дитину. Можливо, 
коли потрібно буде, призначать 
курс профілактичного лікуван-
ня. Лякатися не варто: інфікува-
тись може кожна людина, але це 
ще не означає захворіти. Тому 
сміливо йдіть до лікаряфтизіа-
тра. Усі процеси він побачить у 
динаміці.

– Вітаю! Це Марія 
Михайлівна з Дзер-
жинки. Чи потрібен 

мені фтизіатр, якщо маю болі 
при диханні, рухах і пово-
ротах тулуба? І взагалі, який 
порядок, щоб навідатись до 
такого фахівця?

– За місцем проживання ви, 
шановна Маріє Михайлівно, по-
винні здати аналіз мокротиння 
і мікобактерій на туберкульоз. 
Такий аналіз проводиться три 
дні поспіль. Для того, щоб здати 
мокротиння, візьміть по столо-
вій ложці солі та соди. Робить-
ся інгаляція на 1 літр води. Від 
вдихання цієї соляносодової 
суміші провокується виділен-
ня мокротиння, яке ви й здаєте 
на обстеження. Коли це у вас не 
виходить – не біда. Ви берете 
свої рентгенівські знімки (на 
яких помітні якісь зміни), ар-
хівні, тобто старі, флюорогра-

фічні знімки за останні роки 
– і на прийом до фтизіатра. Та 
перед цим бажано навідатись 
до дільничного терапевта, 
щоб він написав, які у вас 
є супутні недуги, резуль-
тати аналізів крові, сечі… 
Тобто спочатку потрібен 
візит до терапевта. А ще 
краще – прихопіть усі 
ваші папери з медичних 
обстежень.

– Здрастуйте! У 
нас біда: наша близь-
ка людина перехво-

ріла запаленням легенів, має 
зараз туберкульоз і знахо-
диться в тубдиспансері, у неї 
відкрита форма страшної не-
дуги. Це дзвонить Ася Яківна, 
котра турбується про свою 
доньку. У палаті, де вона зна-
ходиться, перебуває молодь, 
яка нерідко з неї насміхаєть-
ся. Чи можна її перевести в 
якусь іншу палату?

– Думається, що цю пробле-
му можна вирішити. Підійдіть, 
будь ласка, до начмеда тубдис-
пансеру Михайла Олександро-
вича Перовського. Обов’язково 
треба пролікуватись. Лікування 
триває не менше півроку, по-
требує терпіння й великої від-
повідальності хворого. Успіх 
залежить від своєчасного діа-
гностування й регулярного, 
контрольованого лікування. 
Коли ж хворий приймає його 
несистематично, мікобактерія 
мутує, розвивається складна 
форма. Тоді період лікування 
збільшується до 2х років, по-
требує великих зусиль і фінан-
сових витрат. Після проведення 
повного курсу протитуберку-
льозної терапії пацієнт знахо-
диться в полі зору фтизіатра від 
3 до 11 років. Якщо за цей час 
хвороба ніяк себе не виявила, 
пацієнт знімається з диспан-
серного обліку.

– Іван Петрович 
Сірко з Даманського 
вас турбує. Скажіть, 

будь ласка, чи можна якось 
захиститись від цієї хворо-
би? І взагалі, що для цього 
робиться в місті?

– У Кривому Розі всі лі-
кувальні установи оснащені 
флюорографічними апарата-
ми, для профоглядів закупле-
на флюороплівка, у віддалені 
райони міста, згідно з графі-
ком, виїздить флюоромобіль. 
За рахунок бюджетних коштів 
щорічно проводиться огляд 
дорослого й дитячого населен-
ня. Скажімо, торік захворіло 27 
дітей (серед яких 5 випадків – 
від ВІЛінфікованих батьків). 
У дітей виявлено малі форми 
туберкульозу, що свідчить про 
своєчасну діагностику недуги. 
У достатній кількості закупле-
но туберкулін для діагностики 
хвороби в дітей. Для проведен-
ня первинної профілактики 
здійснюється централізоване 

постачання вакцини БЦЖ (то-
рік майже на 40 тисяч гривень). 
У всіх пологових будинках та 
відділеннях вакциновано 90 
відсотків новонароджених, 
планово проводиться ревак-
цинація дітлахів у 7річному 
віці. Широко використовується 
економний і доступний метод 
мікроскопії мазка мокротиння 
для виявлення хворих. В амбу-
латоріях міста функціонує 20 
пунктів збору мокротиння для 
діагностики хвороби, вони об-
ладнані необхідною медапа-
ратурою. Комунальна установа 
«Криворізький протитуберку-
льозний диспансер № 2» Дні-
пропетровської обласної ради» 
забезпечена всіма засобами для 
проведення дезінфекції. У на-
шому місті при амбулаторіях 
організовано 14 ДОТкабінетів. 
Хворому не треба їхати через 
все місто в тубдиспансер для 
отримання ліків. У підтримую-
чій фазі лікування може здій-
снюватись поблизу домівки.

– Алло, доброго 
дня! Мені 26 років, 
мешкаю на Карачу-

нах, хочу дізнатися про те, 
що собою являє рецидив ту-
беркульозного процесу.

– Зрозуміла вас. Рецидив 
туберкульозного процесу ви-
никає тоді, коли людина ліку-
валась, приймала медикамен-
ти й зрештою завершила цей 
процес. Але за якимись за-
лишковими посттуберкульоз-
ними змінами чи шкідливи-
ми факторами виробництва, 
перевтомою, вірусною якоюсь 
інфекцією, супутніми хвороба-
ми знизився імунітет. У тако-
му випадку туберкульоз може 
дати рецидив – він характер-
ний активним проявом. Тож 
його потрібно лікувати. Трива-
лість лікування рецидиву – до 
8 місяців. Коли в процесі об-
стеження виявлено зростання 
кількості мікобактерій тубер-
кульозу, то процес ще тривалі-
ший. Після всіх потрібних про-
цедур ми можемо направити 
вас до санаторію в Христофо-
рівку чи до Криму.

– Віра Петрівна 
дзвонить до вас, із 
селища Окунівка, що 

поруч 44-го кварталу. Якось 
почула від знайомого лікаря, 
що коли вживати жирну їжу, 
то туберкульоз не страшний. 
Чи це правда? Поясніть, будь 
ласка.

– Усе це вже народна ме-
дицина, альтернативна й без-
доказова. Можна до цього 
ставитись порізному. Та зна-
єте, якось я прочитала цікаву 
книгу професора Барнаулова 
«Фітотерапія, туберкульоз» з 
Військовомедичної академії 
СанктПетербурга. Там, зокре-
ма, займаються проблемами 
впливу різних трав на тубер-
кульоз. Так ось: у книзі вказа-
но, що жири хоч і не знищують 
паличку Коха, та допомагають 
проникненню в неї антибіоти-
ків.

– Алло, вітаю вас! 
Це 64-річний пенсіо-
нер Василь Трохимо-

вич Суботовський із 4 мікро-
району Зарічного. Скажіть, 
будь ласка, скільки коштує 
зараз зробити знімок?

– Вам оглядовий чи тільки 
флюорографія? Коли вам по-
трібен просто флюорографіч-
ний знімок, то його можете 
зробити за місцем мешкання 
безплатно. Тобто за принци-
пом профогляду.

– Здрастуйте, до 
вас звертається пен-
сіонерка Віра Сергі-

ївна. Річ у тому, що моя ону-
ка зустрічається з хлопцем, 
у якого раніше був туберку-
льоз. Нині він заявляє, що 
вже вилікувався. Але я дуже 
переживаю за свою онуку. 
Скажіть, які форми туберку-
льозу можуть передаватись?

– Переважно, це відкриті 
форми захворювання. Коли 
туберкульоз легенів, то у 85 
випадках із 100 недуга може 
комусь передатись. А якщо 
збудник не виділяється в на-
вколишнє середовище (це коли 
вражені внутрішні органи), то 
це безпечно.

– У молодого хлопця ра-
ніше була темна пляма на 
легенях, у тубдиспансері він 
пролікувався 3 місяці, по-
тім амбулаторно. Може, він 
справді здоровий?

– Ця недуга піддається ліку-
ванню, та коли у вашої онуки 
був факт контакту, ліпше об-
стежитись. Ваша онука, до речі, 
давно проходила профогляд?

– Точно не знаю.
– У такому разі краще пі-

дійти до фтизіатра за місцем 
мешкання й розповісти про 
факт контакту. Лікар розгля-
не це питання індивідуально. 
Якщо, приміром, у хлопця 
раніше була відкрита форма 
туберкульозу і він її приховав, 
то треба обов’язково призна-
чити курс хіміопрофілактики. 
Та в будьякому разі нехай 
онука бере свого кавалера і 
вперед – до фахівця! Можете 
зателефонувати на мій робо-
чий телефон: 921944. Ми цю 
ситуацію розглянемо, як і на-
лежить. Коли все нормально, 
тобто хлопець справді виліку-
вався, то йому в майбутньому, 
як і всім, потрібно один раз на 
рік проходити звичайне флю-
орографічне обстеження. У 
такому разі хвилюватися вам 
нічого…

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Оголошення

До 69-ї річниці  
визволення  
м. Кривого Рогу  
від фашистських  
загарбників!

У роки Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років на долю нашого народу 
випали небачені випробування. Мабуть, 
немає жодної української родини, яка б 
не втратила в ті далекі роки своїх рідних 
і близьких. Війна залишила в Кривому 
Розі 26 братських могил, 66 пам’ятників та 
пам’ятних знаків, більше 50 меморіальних 
і вказівних дощок, багато інших пам’яток, 
які увічнюють подвиг нашого народу, ге-
роїв та події Великої Вітчизняної війни.

На сайті «Криворізький ресурсний 
центр» за змістом ресурсу «Пам’ятки 
історії та культури» (krogerc.info/
monuments) мешканці міста можуть 
прослухати аудіо-довідку (звуковий су-
провід) про скорботний та величезний 
маршрут, який означили на території 
міста Кривого Рогу ці пам’ятки.

Відділ стратегії розвитку електрон
них інформаційних ресурсів міста 

апарату міськради і виконкому



Чи можна обслуговуватись в амбулаторії  
сімейної медицини за місцем проживання,  
а не за місцем прописки? Що для цього потрібно?

Так, можна. Для цього необхідно звернутися до амбу-
латорії сімейної медицини за місцем прописки та взяти 
талон про відкріплення від вашого дільничного або сі-
мейного лікаря.

Вже після цього з цим відкріпним талоном необхідно 
звернутися до бажаної амбулаторії та заповнити реє-
страційну форму. Це потрібно для того, щоб встановити 
точну кількість пацієнтів, яку обслуговує дільничний або 
сімейний лікар. Адже з 2012 року вони отримують гро-
шові надбавки за обсяги виконаної роботи.

Також нагадаємо, що кожен житель Дніпропетров-
щини має право вільного вибору лікаря. Відповідно до 
наказу МОЗ України це можливо зробити з 1 по 30 ве-
ресня кожного року.

Є питання щодо модернізації охорони 
здоров’я? Звертайтеся! Телефон «гарячої» лінії

Головного управління охорони здоров’я
Дніпропетровської облдержадміністрації:   

0-800-50-72-50

Запитання – відповідь

Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua
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Творити добро так просто!

П’ять аптек «Фармації»  
підтримали «Відкриті долоні»
Ви, напевне, чули, шановні читачі, з численних 
телесюжетів про традицію «підвішеної» кави, 
яка народилась в італійському портовому місті 
Неаполі. 

Уперше про неї написав 
у своєму романі «Малавіта» 
письменник Тоніно Бенаквіс-
та. «Якось, відпочиваючи в Не-
аполі, почув про старовинний 
звичай, який запровадили де-
які власники «бістро». Врахо-
вуючи ціну еспресо біля стій-
ки, клієнти нерідко вигріба-
ли останні монети з кишень і 
купували дві кави, випиваю-
чи при цьому лише одну чаш-
ку. А бармен записував на до-
шку одну безплатну каву для 
незнайомця». Тобто вже тоді 
все починалось немов ціка-
ва гра, ідея якої полягала в 
тому, щоб анонімно пригости-
ти незнайомця кавою, тістеч-
ком чи стаканом соку. Із пли-
ном часу така гра переросла 
в щось більше й сьогодні має 
риси соціального руху, головна 
мета якого – реальна допомога 
тому, хто її потребує. За остан-
ній рік уже європейську ак-
цію «Відкриті долоні» актив-
но підтримали в багатьох міс-
тах України. Зокрема, ця тра-
диція вперше була започатко-
вана харківським журналістом 
Зурабом Аласанією в кінці 
2011 року. А саме: 29 листопа-
да вперше в нашій країні на 
столиках однієї з харківських 
кафешок з’явилась табличка з 
девізом «Віддай, коли можеш. 
Прийми, коли хочеш». Пара-
лельно з цим дизайнер Сергій 
Мишакін за власної ініціативи 
створив логотип, який означав 
заклад, що приєднався до до-
бровільного руху: дві руки, ко-
трі в сплетінні утворюють зе-
лену пелюстку.

Згодом ідею підхопили не 
лише кафешки та булочні, але й 
аптеки. І це вже стало не грою, а 
реальною допомогою для мало-
забезпечених людей. Рух «Від-
криті долоні» в Україні об’єднує 
124 підприємства. Відрадно та 
приємно, що в Кривому Розі теж 
відгукнулися на такий соціаль-
ний рух. Це аптеки комуналь-
ного підприємства «Фармація». 

Вони поки що єдині в нашому 
місті підтримали цю доброчин-
ну справу. До речі, ще торік така 
акція проводилась напередодні 
Великодня. А вже починаючи з 
1 лютого нинішнього року, вона 
продовжена в п’яти аптеках КП 
«Фармація».

Це, зокрема, аптека № 2 – 
вул. Революційна, 11/2 (тел. 90-
61-10), аптека № 4 – проспект 
Гагаріна, 35 (тел. 74-31-94, 
Дзержинський район), аптека 
№ 8 – військове містечко-35, 
будинок № 4 (тел. 27-77-15, 
Центрально-Міський район), 
аптека № 13 – вул. Маршака, 
16 (тел. 38-48-22, Тернівський 
район), аптека № 21 – вул. 
Ватутіна, 43/5 (тел. 95-88-69, 
Жовтневий район). Про участь 
тієї чи іншої аптеки свідчить 
розміщений біля вхідних 
дверей та побіля каси загаль-
ноприйнятий символ у вигляді 
сплетених долоней.

...Ми з фотокореспондентом 
Андрієм Трубіциним відвіда-
ли аптеку № 2 (що по вулиці Ре-
волюційній). Як зазвичай, сюди 
заходять відвідувачі за ліками. 
Біля касового віконця впадає в 
око напис на спеціальній дошці: 
«Віддай, коли можеш. Прийми, 
коли хочеш». Дехто зацікавле-
но знайомиться з акцією. Дов-
го чекати не довелося. Ось Тетя-
на Ємчієва (котра працює в тор-
гівлі) купує найнеобхідніші ме-
дикаменти, щось із них залишає.

– Нехай і дещиця, та комусь, 
може, знадобиться, – пояснює 
симпатична жіночка. – Хоро-
ша це справа – «Відкриті до-
лоні». Вона робить людей до-

брішими, чуйніши-
ми, уважнішими до 
ближнього. Це по-
людськи! У наш не-
простий час це важ-
ливо. Хіба погано, 
коли хтось турбу-
ється про когось?

Додамо: непога-
но, це просто чудо-
во! «Відкриті доло-
ні» поєднують різ-
них людей, щирих 
серцем. Коли маєте 

бажання й можливість поділи-
тися з кимось, придбайте в од-
ній із п’яти вищезгаданих аптек 
будь-який безрецептурний пре-
парат. І попросіть працівницю 
аптеки залишити його для того, 
кому він буде потрібний. Тоб-
то зробіть комусь подарунок. Не 
обов’язково це мусить бути мед-
препарат, можна купити якісь 
інші, супутні товари. І про цей 
ваш вчинок засвідчить «підві-
шений» товар на інформаційній 
дошці. Цей подарунок для ближ-
нього від вас, небайдужої люди-
ни, стане немов частинкою до-
бра для нього. І, можливо, вже 
ближній зробить так само. Тво-
рити добро так просто! Споді-
ваємось, що ця акція зацікавить 
мешканців нашого міста. І схре-
щені долоні із зеленою пелюст-
кою стануть невід’ємним атри-
бутом не тільки на дверях п’яти 
аптек «Фармації». Давайте, ша-
новні городяни, вірити в диво, 
яке творимо своїми руками!

І ще про таке. У кожного з 
нас трапляються різні життєві 
ситуації, проблеми, негаразди. 
Таке воно, життя-буття. Хтось 
впав у депресію, у когось, мож-
ливо, стрес чи якась інша про-
блема. Та впадати у відчай не 
слід. Навпаки, треба вирішува-
ти непрості ситуації. Мені, ав-
тору цих рядків, дуже імпонує 
вислів, який почув із вуст од-
ного друга-медика: «Коли мені 
буває погано, я знаходжу того, 
кому ще гірше, і намагаюся 
йому допомогти».
Підготував Віталій ТКАЧУК. 

Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Благодійність

Привітали  
визволителів

Цими днями місто відзначає 69-у 
річницю визволення від фашистських 
загарбників.

У рамках заходів у районі вшанували 
ветеранів-визволителів, котрі ще залиши-
лись живими. А таких у Дзержинському ра-
йоні нині мешкає шестеро. Голова райради 
Сергій Степанюк спільно з головою район-
ної ради ветеранів Євгенією Філоненко 
та представниками районної організації 
Партії регіонів привітали на дому визволи-
телів міста, які мешкають у районі. Кожно-
му з них було вручено святкові подарунки 
і матеріальну допомогу за рахунок місце-
вого бюджету та від Партії регіонів.

Головні урочистості відбудуться 22 
лютого: о 9-00 – на ж/м ім. Ілліча, о 9-30 
– біля братської могили на цвинтарі, що 
на Нікопольському шосе, о 10-00 – біля 
меморіалу Вічної Слави (сквер 60-річчя 
Перемоги) та на станції «Червона».

Виборча кампанія
Район готується належним чином про-

вести проміжні вибори до обласної ради.
Нещодавно у виконкомі райради під 

головуванням керуючої справами Кате-
рини Просвєтової відбулася робоча нара-
да за участю посадових осіб, закріплених 
за виборчими дільницями, та керівного 
складу дільничних виборчих комісій. На 
нараді розглядалися основні питання 
проведення виборчої кампанії та роботи 
зі списками виборців на виборчих діль-
ницях, яких на території району утворено 
29. На даний час усі вони мають належне 
матеріально-технічне оснащення.

Афганська пам’ять
Уже понад два десятиліття відда-

ляють нас від того часу, коли радянські 
війська покинули територію Афганіста-
ну. Втім, біль втрат на тій війні ще й досі 
озивається в серцях колишніх воїнів і 
збирає їх разом у ці лютневі дні.

З нагоди Дня вшанування учасників 
бойових дій на території інших держав 
у виконкомі головою райради Сергієм 
Степанюком разом з головою районної 
організації Партії регіонів Юрієм Івано-
вим проведено прийом сімей загиблих 
воїнів-афганців. Після чого відбулась це-
ремонія покладання квітів до пам’ятника 
воїнам-афганцям у парку Героїв. 

Дзержинський район

Підготував
Володимир 
СКІДАНОВ

Новини

У рамках модернізації медицини

У лікарів з’явилась мотивація працювати краще
Минулого року й зараз у рамках реформування 
медичної галузі у Кривому Розі значно поліпши-
лось матеріально-технічне забезпечення. 

Завдяки допомозі голови 
ОДА О. Вілкула (нині Віце-
прем’єр-міністра України), де-
путатів обласної та міської рад 
для проведення капітальних 
ремонтів об’єктів первинної 
медико-санітарної допомоги 
було виділено 4,9 мільйона 
гривень. Понад 206 тисяч гри-
вень витрачено на придбання 
комп’ютерного обладнання та 
більше 161 тисячі гривень – на 
забезпечення медпрацівників 
мобільним зв’язком. У жовтні 
минулого року було отримано 
ключі від 38 легкових авто-

мобілів марки «Geely CK-2» та 
2 автомобілів марки «Нива» 
для амбулаторій загальної 
практики – сімейної медицини. 
Відтак, усі центри первинної 
медико-санітарної допомоги 
забезпечені автотранспор-
том у достатній кількості. За-
клади «первинки» отримали 
40 електрокардіографів, 235 
сумок-укладок медсестри, 42 
фетальних доплера, 24 апа-
рати для вимірювання рівня 
холестерину, 26 глюкометрів. 
Фінансування на одне відві-
дування в Центрах первинної 

медико-санітарої допомоги 
збільшено з 3-5 копійок до 3 
гривень. А ось фінансування 
на один виклик швидкої допо-
моги виросло з 3,5 гривні до 
25 гривень. За ініціативи гу-
бернатора Дніпропетровщини 
торік встановлено обладнання 
GPS-моніторингу «швидкої ме-
дичної допомоги», кожна бри-
гада забезпечена мобільним 
зв’язком. Служба «103» влітку 
2012 року отримала 12 сучас-
них карет марки «Пежо», а во-
сени цей заклад поповнився 8 
реанімобілями марки «Форд». 
У рамках дооснащення бригад 
«швидкої допомоги» придбано 
й 76 глюкометрів. За ініціативи 
міського голови забезпечено 

житлом 67 медпрацівників у 
реконструйованому під житло-
вий будинок гуртожитку по вул. 
Кустанайській, 6.

Можна називати ще чимало 
позитивних змін, які зараз про-
водяться в рамках модернізації 
криворізької медицини. Та, без-
перечно, на якість медичної до-
помоги впливає вільний вибір 
лікаря. Натомість городяни мо-
жуть обирати собі лікаря в за-
лежності від особистих уподо-
бань, місця проживання, роботи 
та інших факторів. З’явилась й 
зацікавленість лікарів (адже 
збільшилась оплата). Відтак, 
основним критерієм роботи ме-
дика є здоров’я пацієнта.

Віталій ТКАЧУК
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Оголошення

На часі

Про культуру  
в цифрах

Минулого року на виконання робіт з 
будівництва та реконструкції об’єктів со-
ціально-культурного призначення Цен-
трально-Міського району пішло майже 
24 мільйони гривень.

Про це, зокрема, йшлося на XXII се-
сії Центрально-Міської райради. Були 
підбиті підсумки роботи по виконанню 
заходів соціально-економічного та куль-
турного розвитку району за 2012 рік. Так, 
у 2012 році в районі відкрито 42 нові 
об’єкти бізнесу, споруджено нові дитячі 
майданчики в парку культури і відпо-
чинку ім. Газети «Правда», на Військо-
вому містечку-1, у колишньому селищі 
Рудничному, на вул. Миколаївське шосе.

За сприяння благодійного фон-
ду «Громадська ініціатива мешканців 
Кривбасу» відновлюються об’єкти благо-
устрою парку культури і відпочинку ім. 
Газети «Правда». Загальний же обсяг 
робіт по виконанню заходів соціально-
економічного розвитку району склав 
130 мільйонів гривень.
Приходьте на ювілей

Височіє на житловому масиві Чор-
ногорка триповерхова споруда з чер-
воної цегли – Криворізька загально-
освітня школа I-III ступенів №13. Їй 22 
лютого виповниться 75 років. Тож уже 
в п’ятницю школа відзначатиме свій 
ювілей. У цей день прийти на шкільне 
подвір’я запрошують усіх випускників та 
колишніх співробітників.

Будувати її почали ще в 1937 році. 
Керував будівництвом, а згодом і самою 
школою Михайло Коган. Це – перший 
директор тринадцятої. Відкрили на-
вчальний заклад 22 лютого 1938 року. 

У її стінах отримали освіту Герой 
Соціалістичної Праці, заслужений ме-
талург України Анатолій Сторожук, док-
тор технічних наук, професор, академік 
АГН України Олег Сінчук, заслужений 
працівник промисловості України Юрій 
Крячко, відома криворізька художни-
ця Світлана Оксамитна та багато інших 
шанованих людей. Сьогодні в школі здо-
бувають знання 238 учнів, а навчають 
премудростям 19 педагогів. 

Ц.-Міський район

Підготувала
Анна 
РОДІЧКІНА

Новини

Шановні пенсіонери  
та непрацездатні громадяни  
Центрально-Міського району  

м. Кривого Рогу!
КУ «Територіальний центр соціального об-

слуговування в Центрально-Міському районі» за-
прошує вас взяти активну участь у культурно-ма-
сових заходах з відвідування концертів, вечорів 
романсу, а також літературних зустрічей.

Ми допоможемо вам знайти нових друзів та 
здобути сенс у самотньому житті!

На платній та безоплатній основі спеціаліс-
тами соціальної служби надаються наступні по-
слуги: допомога при оформленні субсидії; оплата 
комунальних послуг; доставка продуктів харчу-
вання, медикаментів та приготування їжі; вологе 
або косметичне прибирання приміщення; миття 
вікон; прання білизни; забезпечення супрово-
дження до державних та медичних закладів.

Безкоштовно надаються наступні послуги: 
масаж, фізіотерапевтичні процедури (магніт, дар-
сонвалізація, Вітафон, тубус кварц), гарячі обіди 
(за умови, якщо сукупний дохід сім’ї не переви-
щує 2 прожиткові мінімуми).

Також надаються послуги швачки (вартість ро-
біт з пошиття та ремонту одягу складає від 2 до 
44 грн.) та перукаря (жіночі та чоловічі стрижки, 
вартість стрижки в центрі складає 5 грн. 56 коп., 
вдома – 8 грн. 35 коп.).

На безоплатній основі юрисконсультом центру 
надається первинна правова допомога.

За детальною інформацією звертатися за 
адресою: м. Кривий Ріг, вул. 10-річчя Жовтня, 15, 
тел. 92-66-36, 92-47-68, 90-35-21.

Знай наших!

Президентські гранти  
на користь Кривбасу
У Києві відбулася урочиста 
зустріч Прем’єр-міністра 
України Миколи Азарова з 
володарями грантів Прези-
дента України для обдаро-
ваної молоді на 2013 рік. 

Серед них були і двоє молодих вче-
них Криворізького ботанічного саду 
НАНУ – кандидат біологічних наук Те-
тяна Артюшенко та аспірантка цієї 
наукової установи Інна Михайленко, 
проекти яких «Підвищення адаптації 
сільськогосподарських рослин в умо-
вах забруднення та оцінка екологічної 
безпеки і ефективності використання мі-
неральних добрив з осадів міських стічних 
вод» та «Відновлення історичної спадщи-
ни Криворіжжя як куточка сімейного відпо-
чинку» отримали грант у сумі відповідно 48 
та 75 тисяч гривень на їх реалізацію. Додам, 
що в 2012 р. такий же грант уже отримува-
ла інженер цього ж ботанічного саду Ольга 
Піскова.

– Розкажіть, будь ласка, детальніше про 
свої проекти.

Тетяна Артюшенко:
– Відомо, що негативний антропоген-

ний вплив на навколишнє середовище нині 
є глобальною проблемою. Мій проект спря-
мований на пошук шляхів безпечної утилі-
зації відходів промислового та міського ко-
мунального господарства і виробництва мі-
неральних добрив із них, а також на під-
силення адаптаційної здатності рослин до 
несприятливих екологічних умов, підви-
щення урожайності сільськогосподарських 
культур. На жаль, за останні 10 років еколо-
гічна обстановка в нашому регіоні не стала 
кращою. Водночас виробництво та внесен-
ня в грунти органічних добрив в аграрно-
му секторі України за цей же період знизи-
лися в 6-8 разів. Тому доповнення органіч-
них добрив екологічно безпечними органо-
мінеральними добривами, виробленими з 
осадів міських стічних вод, розв’язує одра-
зу обидві важливі проблеми. Науково-до-
слідницька частина мого проекту викону-

ватиметься на полях Ерастівської дослідної 
станції, що в с. Вишневому П’ятихатського 
району. Разом із керівником нашого відді-
лу Віталієм Гришком ставимо за мету ви-
значити гібриди і сорти зернобобових куль-
тур з різною стійкістю до екологічного за-
бруднення грунту, води, повітря; встано-
вити рівень фізіологічної пристосованості 
сільгоспкультур до негативних антрополо-
гічних чинників та можливість використан-
ня регуляторів росту рослин для підвищен-
ня їх урожайності. Нами 
будуть підготовані реко-
мендації щодо викорис-
тання органо-мінераль-
них добрив, вироблених 
із міських стоків. Для 
мене проект цікавий ще 
тим, що досі я займалася 
фундаментальною нау-
кою, а нині виконувати-
му науково-практичну 
роботу.

Інна Михайленко:
– Мій проект стосу-

ється благоустрою скве-
ру ім. Михайла Єгоро-
ва на Гданцівці, який за-
раз, на жаль, перебуває в 
плачевному стані. Звер-
нула на нього увагу в ході 
роботи над дисерта цією, 
яка присвячена вивчен-

ню 1200 хвойних насаджень Кривого Рогу та 
біологічного захисту їх від шкідників у місті. 
Мета мого нинішнього проекту – створення 
осередку повноцінного відпочинку населен-
ня індустріального міста шляхом облагоро-
дження історичного центру дозвілля Криво-
ріжжя – скверу ім. Михайла Єгорова із залу-
ченням населення для розширення еколо-
гічного світогляду та пробудження громад-
ської свідомості. Щоб приступити до його 
реалізації, як виявилось, потрібне ще й ви-
готовлення проекту реконструкції парку, а 
в кошторисі гранту це не заплановано. Тому 
разом зі своїм керівником Олексієм Сме-
таною щиро дякуємо благодійному фонду 
«Громадська ініціатива жителів Кривбасу» 
на чолі з Володимиром Соколовським, спеці-
аліст якого Вадим Михайличенко взявся ви-
готовити ескізний проект майбутнього бла-
гоустрою скверу імені визволителя Кривого 
Рогу Михайла Єгорова. Невдовзі ми презен-
туватимемо його у виконкомі міської ради. 
Відгукнулися на нашу ініціативу й у викон-
комі Центрально-Міської райради – за його 
сприяння в сквері буде встановлено лави, 
урни для сміття, а в перспективі й дитячий 
майданчик. Плануємо висадити кущі, ви-
класти кам’яні гірки. Словом, завдяки гран-
ту Президента України ще одна рекреаційна 
зона Кривого Рогу набуде сучасного, прива-
бливого для жителів вигляду. А крім того, на 
базі ЦПО «Зміна» будемо проводити широ-
ку просвітницьку екологічну роботу – плану-
ємо провести дитячий конкурс «Сквер моєї 
мрії», видати брошуру «Загальні рекомен-
дації для облагородження зелених зон міс-
та», випустити листівки екологічного спря-
мування тощо.

Додам до сказаного моїми співрозмовни-
цями, що і самі проекти, так високо, як бачи-
мо, оцінені на державному рівні, і їх подаль-
ше впровадження – це благородна і виключ-
но благодійна справа молодих вчених в ім’я 
Кривбасу. Тож хотілося б, щоб ця ініціатива 
знайшла якнайширші підтримку та сприян-
ня з боку місцевої влади і понад 120 тисяч 
гривень здобутих молодими вченими гран-
тів добре прислужилися нашому місту.

Мотрона ПАНОВА. Фото із зустрічі

Особистості

Пам’яті Вчителя…
Літа, літа… Ви неначе яблуневий сад, 
що рожевоцвітно квітне навесні, влітку 
дає прихисток від палючих сонячних 
променів, восени щедро наділяє всіх 
духмяними соковитими плодами, а 
взимку спочиває…

19 лютого минуло 5 років із тих 
пір, як відійшов у вічність мудрий 
Учитель, талановитий керівник і 
щира людина з відкритим серцем – 
Анатолій Петрович Тімченко.

Є люди, доля яких викликає за-
хоплення, подив і після їх відходу 
на вічний спочинок. У діяльності 
Анатолія Петровича не було дріб-
ниць. Він завжди знаходив най-
краще розв’язання будь-якого про-
блемного питання, оптимальний 
вихід із будь-якої ситуації. І дії його 
завжди увінчувалися позитивними 
результатами: саме завдячуючи умі-
лому керівництву, організаторським 
здібностям Анатолія Петровича 
Тімченка загальноосвітня середня 
школа № 81 була реорганізована в 
перший у місті колегіум, а пізніше – 
в Криворізький науково-технічний 
металургійний ліцей № 81.

За свою трудову діяльність 
Анатолію Петровичу довелося обі-
ймати різні посади: і вчителя, і ди-

ректора. Але 
посада для 
нього – це, 
перш за все, відповідальність за 
долю людини, за свою справу. Він 
був справжнім Майстром, бо по-
стійно розвивався й оновлювався, 
був справжньою рушійною силою 
освітянського процесу. Для колек-
тиву – душею, генератором цікавих 
ідей, які згодом ставали тради цією. 
Анатолій Петрович наполягав, що 
ліцей тримається на вчителях, 
шкільні будні – на традиціях, а хто 
зупинився в пошуку, той відстав уже 
назавжди.

Хто з мешканців мікрорайону 
Східний-1 не пам’ятає Різдвяних ве-
чорів, що влаштовувалися у стінах 
закладу, у просторій залі, урочисто 
прибраній, де накриті столи чека-
ли на тих, хто почувався самотнім 
чи прагнув відсвяткувати Різдво у 
широкому колі? З якою радістю і 
розмахом організовувалися ново-

річні ранки, конкурси КВК, еколо-
гічні рейди на озеро Солоне! Вар-
то згадати й створений у закладі 
вчительський хор, котрий на свято 
Перемоги поспішав привітати вете-
ранів у Парку залізничників піснею, 
і радість дітей та дорослих від ви-
бореної першості в легкоатлетичній 
естафеті на приз газети «Червоний 
гірник», і запроваджене Анатолієм 
Петровичем (з метою виховання 
патріотичних почуттів) виконання 
учнями й вчителями Гімну України, 
міста й ліцею. Доброю традицією 
стало віншування учнів – пере-
можців конкурсів та олімпіад різ-
них рівнів, від районних до все-
українських. Справжньою окрасою 
закладу є теплиця – втілення мрій 
директора – вчителя біології. Діти й 
сьогодні допомагають доглядати за 
рослинами в теплиці й проводять 
дослідну роботу, а вчителі – науко-
во-методичні семінари, уроки.

За вагомий внесок у розбудову 
освіти міста, багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм 
Анатолій Петрович Тімченко був 
нагороджений нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України», По-
чесними грамотами Міністерства 
освіти і науки України, Подяками 

голови Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, нагрудним 
знаком «За заслуги перед містом» 
ІІІ, ІІ ступенів, відзнакою міського 
голови.

Анатолій Петрович Тімченко 
був людиною невичерпної енергії, 
справжнім оптимістом, орієнтиром 
інтелектуального розвитку й висо-
кого професіоналізму. У своїй робо-
ті він дотримувався трьох важливих 
принципів. По-перше, професійно 
діяти й ухвалювати виважені рі-
шення. По-друге, мати силу волі не 
боятися покласти на себе весь тягар 
відповідальності за долю інших. По-
третє, це життєва мудрість:

При майстрах якось легше.
Вони – як атланти,
Держать небо на плечах.
Тому і є висота.

 Ліна Костенко
…Пішов Учитель, мудрий, щирий, 

щедрий. Пішов, а яблуневий сад, що 
він насадив біля школи, скоро про-
кинеться. І заквітує рожевоцвітно, і 
викохає яблучка червонобокі, й тихо 
зітхне, згадуючи його, Садівника…

 Педагогічний, учнівський, 
батьківський колективи 

та профспілковий комітет 
КНТМЛ №81

Грант отримує Тетяна Артюшенко

Інна  
Михайленко
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По Ізраїлю на велосипеді

За майже 30 років його спор-
тивно-педагогічної кар’єри че-
рез велоклуб «Горизонт», очо-
люваний Яковом Федоровичем, 
пройшло чимало дорослих і ді-
тей. Він прищепив їм захоплен-
ня велосипедними мандрами, 
пізнанням  навколишнього світу 
і самих себе, адже тривалі вело-
перегони  вимагають, насампе-
ред, доброї фізичної підготовки, 
командного мислення та психо-
логічної сумісності. Нещодавно 
Яків Волков повернувся з Ізраїлю 
– за два тижні разом із п’ятьма 
своїми колегами-велотуристами 
вони проїхали 600 кілометрів до-
рогами цієї країни.

Як усе починалося
– Скільки ж країн ви проїха-

ли на своєму велоконику? – ці-
кавлюсь у Якова Волкова.

 – Разом з Ізраїлем і Палести-
ною, де ми побували цього разу, 
набирається 28, – каже Яків Фе-
дорович, гортаючи свій закор-
донний паспорт, розцяцькова-
ний візами та штампами різних 
країн.

– Більшість людей  думає, що 
для того, аби мандрувати сві-
том, треба бути заможним, 
мати багато грошей. А як у вас 
усе починалося?

– Доведеться повернутися до 
дитинства, коли мені, 10-річному 
хлопчакові, батьки подарували 
велосипед. Тоді  Федір Іванович 
Лимаренко спочатку брав мене 
з собою в недалекі велопроїзди, 
а згодом привів у велоклуб, що 
розташовувався в підвалі тодіш-
нього приміщення 16-ї міськ-
лікарні. Заправляв у клубі Юрій 
Бабкін, до речі, брат Антоніни 
Бєльської. Отам я й прилучився 
до велоспорту. Однак ішов час, 
я закінчив школу і треба було 
визначатися з майбутнім. Став 
фотографом і чимало років від-
дав цій професії. Але в 1982 році 
вже Володимир Бурак повів мене 
у перший спортивний велопохід 
і цим, власне, перевернув моє 
життя. Я остаточно зрозумів, що 

велоспорт – це не розвага, а моє 
покликання. Тож покинув фото-
графію та організував свій вело-
клуб спочатку при шахті Леніна, 
згодом – при шахті ім. Орджоні-
кідзе. Тодішній директор шахти 
Федір Федорович  Зайцев всіляко 
нас підтримував – за його розпо-
рядженням і приміщення клу-
бові дали, і велоформу купили.  
Відтоді велоспорт – і моя профе-
сія, і хобі. Знаєте, в усякій справі 
важливе бажання. Якщо воно є, 
все інше прикладеться. Не скажу, 
що я така вже заможна людина, 
однак проїхав не раз по Європі, 
Азії, Близькому Сходу. 

Мріяв скупатися
 в Йордані

– Пригадуєте, героїня одно-
го відомого фільму каже: «У 
Сочі хоч раз у житті побувала 
кожна людина». Сьогодні, мені 
здається, так само можна ска-
зати про Ізраїль та Палестину.

– Справді, – усміхається Вол-
ков, – однією з причин того, що 
ми нині поїхали в Ізраїль, була 
моя давня мрія скупатися в  ріці 
Йордан, де понад дві тисячі 
років тому прийняв хрещення 
Ісус.

– А хто це – ми? Роз-
кажіть про своїх попут-
ників і про вашу ман-
дрівку.

– Група складалася з 
шести чоловік. З нами 
були досвідчені велоту-
ристи Костянтин Єлізов 
та лікар за фахом, що в 
поході не абищиця, Вла-
да Малишкіна. Вони на 

певних етапах очолювали вело-
маршрут. Ще троє – це почат-
ківці, які ризикнули випробува-
ти себе. З Ізраїлем, як відомо, в 
України безвізовий режим, тому 
просто купили квитки на літак – і 
в дорогу. Слава Богу, ми вибрали 
тель-авівську авіакомпанію, а не 
«Аеросвіт», тому уникли тих при-
крощів, яких зазнали у зв’язку з 

відміною рейсів інші пасажири. 
Вдома  ми собі планували, що 
почнемо свій веломаршрут пря-
мо з Тель-Авіва. У такому разі 
«необ’їждженою» лишалася б 
південна частина Ізраїлю. Тож 
уже на місці вирішили пере-
інакшити свої плани. Автобусом 
добралися до Акаби, де кордон з 
Єгиптом та Йорданією, а далі на 
велосипеди – і в путь! Забігаючи 
наперед, скажу, що ми побували 
на чотирьох морях – Червоному, 
Мертвому, Галілейському і Серед-
земному та подолали шлях у пус-
телях Арава, Негев, Іудейській – 
це вся південна частина Ізраїлю.

 – І як воно – по пустелі на ве-
лосипедах?

 – У нас же не авторалі, – смі-
ється Яків Федорович, – в Ізраїлі 
по пустелі прокладена хороша 
шосейна дорога, якою їхати одне 
задоволення. Щоправда, поде-
коли на обочині бачиш то поки-
нуті бухти  нічийного дроту, то 
якісь інші безхазяйні матеріали. 
Мимоволі думаєш: а чи не наші 
колишні радянські люди тут по-
рядкували?

 – Володимир Висоцький ко-
лись казав про Ізраїль, що там 
«на четверть наш народ», а за-
раз уже, мабуть, наполовину. 
Так що все може бути…

 – Це правда, – погоджується 
Волков. – Коли нам треба було 
щось розпитати, ми в людно-
му місці просто голосно казали: 
«Хтось  говорить по-російськи?» І 
до нас одразу обзивалося з півде-
сятка людей.  На Йордані сороч-
ки для купання видавала наша 
землячка родом з Херсона. Та що 
там казати: на вулицях Хайфи 
продаються бублики з Донецька. 
Зустріли ми й групу туристів зі 
Скадовська. Розговорилися. Об-
мінялися люб’язностями, ті нас 
запрошували до себе в гості, мов-
ляв, організуємо для вас усе най-
кращим чином.

Просили здоров’я – 
собі, щастя – 
всім людям 

 – Якове Федоровичу, поді-
літься найяскравішими вра-
женнями від свого турне.

 – Найперше, це привітність 
людей, байдуже якої національ-
ності. Один раз ми все ж за-
ночували в готелі. Нашим сусі-
дом виявився японець. Він, як 
з’ясувалося, має громадянство 
Японії та США, а живе в Москві. 
В Ізраїлі перебував у службових 
справах. Душа-людина. Взагалі, 
ми вперше їхали в чужій країні, 
проїжджали великі міста і неве-
личкі кібуци, не раз бачили на 
вулицях озброєних людей, але 

відчуття таке, наче ми тут усім 
свої. Вразили тамтешні базари. 
Увечері, коли стихає торгівля, 
кожен торговець десятину свого 
товару залишає для подорожніх, 
для тих, хто з якихось причин 
не може його собі купити. Отака 
суцільна благодійність. Північна 
частина Ізраїлю – це вже зелена 
квітуча місцевість. Після півден-
них пустель – це така радість для 
ока. Звісно ж, піднялися в гори, 
щоб відвідати Єрусалим, його 
святі місця. Побували у Храмі 
Гробу Господнього – Благодат-
ний вогонь, що на Великдень ди-
вом сходить із Неба, горить у ньо-
му цілий рік.  Ми купили в’язку з 
33-х (за кількістю прожитих Ісусом 
Христом років) свічок, запалили їх 
від Благодатного вогню і тут же 
загасили. Кажуть, що ці свічки та-
ким чином набувають чудодійної 
сили. У стіну цього храму кожний 
охочий може вбити чи вкрутити 
свій цвяшок. За повір’ям, після 
цього у людини ніколи не боліти-
муть зуби. Тож і ми свої зуби напе-
ред убезпечили від болю. Знаєте, 
я людина не сентиментальна, але 
під час перебування у тих святих 
місцях іноді непояснимі сльози 
підступали до горла.  Безумовно, 
разом з багатьма паломниками 
постояли біля Стіни Плачу, зали-
шили в ній свої записочки.

– Про що просили, якщо не 
секрет?

 – Не секрет: здоров’я – собі, 
щастя – всім людям і миру – пла-
неті. Це головне, усе інше – сує-
та суєт… Побували в Назареті, 
відвідали Храм Йосипа та Анни, 
батьків Богородиці. Скупалися 
в Галілейському морі – по його 
водах свого часу ходив Ісус і  не 
тонув, омилися у водах Йордану. 
З гір спустилися до Хайфи, до Се-
редземного моря. Далі через На-
танію – до Тель-Авіва.  Загалом 
проїхали цією країною понад 600 
кілометрів. Ще незапланованих 

15 кілометрів проїхали навколо  
аеропорту в Тель-Авіві – такий 
він великий, доки потрапили в 
потрібний нам термінал. Так за-
вершилася наша ізраїльська ве-
ломандрівка.

– І яким же буде ваш наступ-
ний велопохід?

– У травні, якщо нічого не 
завадить, збираємося проїха-
ти слідами Гашекового бравого 
солдата Швейка – Польщею, Сло-
ваччиною, Угорщиною. Запро-
шуємо приєднатися всіх охочих 
криворіжців. Якщо надумаєте, 
телефонуйте: 098-7892981. З ді-
тьми навесні плануємо проїхати 
по Миколаївщині – на Південний 
Буг, Інгул – там такі чарівні міс-
ця! Так що намірів чимало. Дай 
Боже, аби все задумане збулося.

Не бійтеся мріяти! Не чекайте, що ваша 
мрія здійсниться сама собою, як за велінням 
чарівної палички. Дійте! Робіть кроки назустріч 
своїй мрії – і тоді неодмінно буде так, як ви 
захочете. Знаю, що кажу, бо сьогодні моя 
розповідь про людину, у якої мрії збуваються.  
Це майстер спорту України з велотуризму Яків 
Волков, якого, гадаю, криворіжцям особливо 
представляти не треба.

Мотрона ПАНОВА. Фото Якова ВОЛКОВА

Яків Волков

Враження
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Вклонилися Поету тиші 
У лютому в академічному 
міському театрі музично-
пластичних мистецтв  
«Академія руху» проходив 
творчий форум, присвячений 
90-літтю всесвітньо відомого 
міма Марселя Марсо. 

У цей період колектив заслуженого діяча 
мистецтв України Олександра Бєльського пока-
зав свої кращі роботи останніх років: «Шинель» 
за мотивами повісті Миколи Гоголя, «Бенкет під 
час чуми» за мотивами «Маленьких трагедій» 
Олександра Пушкіна, комедію Клода Маньє 
«Блез», «Весна. Літо. Осінь. Зима і...» під музи-
ку Вівальді, моноспектакль Сергія Бєльського 
«Останнє «пробач».

На вечорі «Поет тиші», присвяченому внеску 
Марселя Марсо у скарбницю світової культури, 

спадок видатного майстра аналізували про-
фесор Санкт-Петербурзької державної ака-
демії театрального мистецтва Олена Мар-
кова, генеральний директор міжнародних 
фестивалів пластичних театрів «Мімольот» 
і «Біла маска» Валерій Шевченко з Москви, 
мистецтвознавець із Риги Модріс Теннісон, 
кандидат педагогічних наук, доцент Харків-
ської академії культури Віктор Тополевський та 
інші.

Олександр Бєльський пригадав особисте 
спілкування з легендарним актором, він мав з 
ним чотири плідні зустрічі. Знайомство трапи-
лось у далекому 1968 році. Кілька насичених 
занять під наставництвом маестро Марселя кар-
динально змінили життя Олександра Гнатовича, 
змусили поміняти професію лікаря на акторську 
стезю, заклали неабиякий заряд натхнення на 
багато років уперед. До речі, після встановлен-

ня приятельських стосунків Бєльського із закор-
донним наставником саму аматорську театраль-
ну студію партійні функціонери привселюдно 
осоромили та розігнали.

Провідні театральні митці України проводи-
ли протягом усіх днів форуму майстер-класи. 
До справжнього дня народження Марсо в кінці 
березня «Академія руху» готує окремий спек-
такль.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА   

Бесіди за кавою

Постаті

Дружина Миколи Петровича 
Людмила – теж художниця. 
Їхніми картинами завішані 
всі стіни в затишному 
будинку. Сюди час від часу 
навідуються студенти і 
школярі, для яких подружжя 
проводить екскурсії. 
Бували в славетному 
«Домі художника» і відомі 
особистості – Людмила 
Чурсіна, Олександр 
Масляков.

Обрії мистецтва

Першого лютого художник Микола Рябоконь 
відзначив своє сімдесятиліття та приурочив 
до цієї серйозної дати виставку в міській 
виставковій залі. «ЧГ» відвідав славетний «Дім 
художника», в якому проживає майстер пензля. 

Незважаючи на поважний вік, 
Микола Петрович слідкує за но-
винами в мистецькому світі че-
рез Інтернет, пише нові картини 
та не зраджує реалістичному 
стилю.

– На виставці представлені, 
звичайно, не всі картини, які 
хотілось би, але там є і крим-
ські пейзажі, й українські хат-
ки, і наші криворізькі дворики. 
Виставка в цілому, гадаю, дуже 
цікава, – розпочинає ювіляр. – 
Моє мистецтво – традиційне, 
реалістичне. У такій манері і 
зараз багато художників пра-
цюють, незважаючи на різно-
манітні течії. Реалізм, звичайно, 
тіснять усілякі інші «ізми», але 
остаточно позбутися його вони 
не зможуть. Я не приймаю тако-
го – взяв полотно, наляпав фар-

би – усе, шедевр. Мені б на таке 
було фарб шкода.

– Ви – корінний криворі-
жець. Звідси ваша любов до 
криворізьких вуличок?

– Я вихований на живопису 
російських та українських ху-
дожників. З шістнадцяти років 
їздив до Москви, не вилазив із 
Третьяковської галереї. Дивив-
ся, як працюють художники. 
І вони теж такими куточками 
цікавилися. Полєнов написав 
«Московський дворик». Та як ду-
шевно! Я живу тут, тому шукаю 
криворізькі дворики. Для ху-
дожника це цікаво, тому що це – 
історія, це зникає. У радянський 
час такі речі не віталися. У Кри-
вому Розі були художники Авра-
менко, Шишко – писали заводи, 
новобудови. Я навіть написав 

картину «Метрострой», яка ви-
ставлялася в Дніпропетровську 
та в Києві. А потім її придбав 
наш музей, там вона і зараз. А 
от «дворики» не відповідали то-
гочасній естетиці. Та вони мені 
ближчі. Усе змінюється прямо 
на очах, змінюється побут, та й 
самі будиночки зникають. І за-
раз, якщо знайду якийсь ціка-
вий куточок, то намагаюся його 
написати. Буквально нещодавно 
зробив таку картину. На вулиці 
Леніна відшукав цікавий куток, 
а потім його знесли. Дім помі-
щика Довжанського змалював 
за місяць до знесення! Тут пи-
сав, а тут дивлюся – уже нема. 
Мій дім побудовано сто років 
тому. Тільки у своєму дворі на-
писав сім картин. Тут, у нашому 
краї, взагалі «містечко художни-
ків». Коли я тут облаштувався, у 
сусідні будиночки почали під-
селятися інші художники. І нині 
вони тут – Страннік, Корольчук, 
Козарецький.

– У вашому житті були пе-
реломні моменти?

– Я їх навіть і не помічаю. Усе 
так швидко минає. Я і на комбі-
наті, і на підприємствах худож-
ником працював. Потім відкрив 
художній салон у нас у місті. Цей 
салон на Жовтневій у час пере-
будови багатьох художників ря-
тував.

– Чимало українських мит-
ців виїжджають за кордон, 
мовляв, там мистецтво в ціні. 
А у вас ніколи таких планів не 
було?

– Був у нас художник Волегов. 
Ми з ним разом у підвальчику 
працювали. Не сидів на місці: 
перебудова почалася – поїхав до 
Москви. Жив там у бібліотеці, а 

на Арбаті малював. Потім вище, 
вище. Нарешті купив квартиру в 
Москві, почав за кордон карти-
ни продавати. А потім і зовсім 
переселився – в Іспанії дім при-
дбав. Ми зараз з ним в Інтернеті 
листуємося, ось він – вискочив. 
Але це одиниці: у потрібному 
місці, у потрібний час опини-
лися з потрібним талантом. У 
нас є талановиті митці. Той же 
Козарецький. Але не всім така 
дорога. «Там», мабуть, своїх ви-
стачає. Щодо мене, то мене це 
влаштовує. Викладаю свої кар-
тини на сайтах, слідкую за відгу-
ками, кількістю переглядів.

– У свої літа ви ще й актив-
ний користувач Інтернету?

– Аякже. Мене Ваня, онук 
(такі шаржі робить!), навчив. А 
сам учиться на худграфі. Він у 
п’ятнадцять років їздив у Ялту 
– малювати. Зробив шарж По-
тапа і Насті, виставив, стоїть – 
чекає клієнтів. Підходить один: 
продай, каже, шарж Потапа і 
Насті. А вони якраз приїхали 
до Ялти виступати. А Ваня на 
те: «Нехай сам прийде». І Потап 
приходить! Купив шарж. Ось 
навіть фотографія є. (Показує 

на світлину при вході в дім, там 
молодий художник Іван Агеєнко 
з Потапом, – авт.) Онука На-
стя – теж закінчила художньо-
графічний, працює в центрі 
дитячої та юнацької творчості. 
Вона навіть знімалася у фільмі 
«Пасажирка» у Говорухіна в епі-
зоді. (Фотографія зі зйомок теж 
на почесному місці в домі Миколи 
та Людмили, – авт.) Щоправда, 
я й не знаю, як тепер пробива-
тися талантам. Раніше, здаєть-
ся, для цього було більше мож-
ливостей.

– Зараз ви продаєте свої 
картини?

– Продаю, але ж у мене не-
має такого ринку, щоб вийти 
на Київ чи ще куди. Одна-дві 
картини… Місцеві підтримують 
трохи. Зараз інша ситуація, ніж 
колись. Якщо я писав раніше 
на виставки, то зараз треба такі 
картини писати, щоб їх купили. 
А творчість за покликом душі 
нікого не цікавить. Але працюю 
я вільно, пишу від натхнення. А 
що потім буде з цими роботами, 
це вже така справа. Реалізм – це 
ціла школа. Захоплююсь карти-
нами Левітана. Навіть малень-
кий етюд – а які почуття туди 
вкладено! Цього реалістам, на 
мою думку, треба прагнути. А з 
приводу продажів… Не з усіма 
картинами можеш розлучити-
ся. Була якось виставка в столи-
ці, мої дві картини там висіли. 
Один львів’янин телефонував 
мені, хотів викупити одне з по-
лотен. А мені дорога ця картина. 
Ще раніше її один поляк праг-
нув придбати. Тричі приходив. 
Ні, не продам.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

У сімдесят – із пензлем
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У допомогу бізнесу
Керуючись вказівкою Генерального 

прокурора України про усунення пере-
шкод у розвитку бізнесу, недопущення 
порушення прав підприємців та суб’єктів 
господарювання, незаконного втручан-
ня в економічну діяльність, тиску з боку 
органів державного контролю, прокурор 
Інгулецького району Олексій Кривенко 
видав розпорядження про організацію 
постійної «гарячої лінії» за телефоном: 
(0564) 21-09-13. Відповідальним при-
значено старшого прокурора, радника 
юстиції Володимира Буліча.

«Електронний» 
джаз та інші 
«інтерактивності»

На базі загальноосвітньої школи 
№59 відбувся районний семінар для 
молодих учителів щодо використання 
інтерактивних методів та інноваційно-
комунікаційних технологій як засобів 
підвищення професійного педагогічно-
го рівня. У сучасній школі може практи-
куватися багато різновидів уроків, щоб 
розкривати творчий потенціал дітей, тож 
викладачі мають володіти необхідними 
знаннями для їхнього використання.

На відкритих заняттях учителі КЗШ 
№59 знайомили колег з опанованими 
новими технологіями. Принагідно мо-
лоді педагоги отримали психологічні 
консультації, як уникати конфліктів у 
трудових колективах та між учнями.

Інгулецький район

Підготував
Тарас
ЗАТУЛЬНИЙ

Новини Хроніка пригод

Водія вирізали  
з понівеченого металу

Нещодавно по вулиці Ме-
лешкіна «Деу Сенс» зіткнувся 
з автобусом. Водія легкового 
автомобіля, 1978 року наро-
дження, співробітникам служби 
цивільного захисту довелось 
діставати з груди понівеченого 
металу за допомогою спеці-
ального обладнання, в тяжкому 
стані його доставлено до реані-
мації. Пасажирка, 1972 р. н., по-
страждала менше.

Крім того, криворізькі ряту-
вальники мали ще 8 негайних 
викликів, два з них були пов’язані 
з пожежами. По вулиці Південній 
у Довгинцівському районі через 
перегрів печі загорілась приватна 
лазня, в Інгулецькому районі по 
вул. Панаса Мирного від коротко-
го електрозамикання у морозиль-
ній камері ледь вщент не згогрів 
продовольчий магазин.

Коротке замикання у 
холодильнику

На другому поверсі багато-
поверхівки по вулиці Тесленка, 
у кухні квартири опівночі розгу-
лявся вогонь. Підрозділ СДПЧ-
14 зустрів сильно задимлений 
під’їзд, із вікон верхніх повер-
хів жильці у паніці волали про 
порятунок. Застосовуючи трико-
лінну драбину, на свіже повітря 
вивели шістьох осіб. До прибут-
тя рятувальників одна родина 
самостійно прорвалась крізь за-
вісу диму, при тому шестирічна 
дитина надихалась чаду. Хоч її 
стан і не викликав особливого 
занепокоєння, її госпіталізова-
но. Причиною пожежі попере-
дньо названо коротке електро-
замикання у холодильнику.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН  
ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги» 
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2013 №44 
затверджено вимоги до підготовки технологічної картки ад-
міністративної послуги. Вона містить інформацію про порядок 
надання адміністративної послуги суб’єктом її надання.

Відділом дозвільно-погоджувальних процедур спільно з 
регіональними, місцевими дозвільними органами, відділами 
й управліннями виконкому міської ради проводиться робота 
щодо розробки технологічних карток адміністративних послуг, 
що надаються в муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 92-13-
61, 92-13-77, 92-25-94.

«ОФІЦІЙНО ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ 
ПУБЛІЧНИХ СЛУХАНЬ»

Відповідно до розпорядження міського голови 19.02.2013 
у муніципальному центрі послуг м. Кривого Рогу (пл. Радян-
ська,1) відбулись публічні слухання з обговорення заходів з 
періодичного відстеження результативності дії регуляторного 
акта – рішення міської ради від 24.12.2008 №2926 «Про По-
рядок переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у 
нежилі в м. Кривому Розі» за участю депутатів міської ради 
та районних у місті рад, суб’єктів господарювання – власників 
(орендарів) нежитлових приміщень – переведених із житлово-
го фонду, представників засобів масової інформації, виконко-
мів районних у місті рад, членів територіальної громади.

Присутніх проінформовано про здійснення розробником 
– управлінням благоустрою та житлової політики виконкому 
міської ради заходів із періодичного відстеження результатив-
ності дії вказаного регуляторного акта.

За результатами публічних слухань висловлені пропозиції 
щодо визнання досягнення цілей, задекларованих при при-
йнятті регуляторного акта – рішення міської ради від 24.12.2008 
№2926 «Про Порядок переведення жилих будинків і приміщень 
(квартир) у нежилі в м. Кривому Розі» а саме, упорядкування про-
цедури та чітке визначення послідовних етапів щодо вирішен-
ня питань стосовно переведення жилих будинків і приміщень 
(квартир) у нежилі під подальше розташування об’єктів бізнесу.

Заходи із періодичного відстеження результативності дії 
вказаного регуляторного акта тривають до 27.02.2013. Пропо-
зиції та зауваження членів територіальної громади, суб'єктів 
господарювання, їх об'єднань, наукових установ та консульта-
тивно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної 
політики можна надати письмово (крім святкових та вихідних 
днів) за адресою: 50101, м.Кривий Ріг, пл.Радянська,1: розроб-
нику проекту – управлінню благоустрою та житлової політики 
виконкому міської ради (каб.550, тел.440-02-38, 74-09-41) та 
управлінню розвитку підприємництва виконкому міської ради 
(каб.510, тел.74-39-72).

Управління благоустрою та житлової політики  
виконкому міськради.

Оголошення Лидер криворожской партии «Свобода» –  
12 лет за решеткой за уголовные преступления
Знакомьтесь – председатель Криворожской городской 
организации партии «Свобода» Юрий Настусенко. Яркий пример 
человека, совершившего головокружительный кульбит из 
простого уголовника – общий срок отсидки которого двенадцать 
с половиной (!) лет – в политические деятели местного разлива.

Юрий Настусенко, известный в уголовных 
кругах под кличкой «Боксер», родился в 1965 
году. Едва успев отметить свой 18-й день рож-
дения, Юра получает свой первый срок за ху-
лиганство. Ну а дальше – как в песне – «От па-
цанов – почет, время течет»: вторая судимость 
– за разбой и хранение огнестрельного оружия, 
третья – за вымогательство в составе организо-
ванной преступной группы.

Лихие 90-е прошли, но не для Юрия На-
стусенко, который не смог вписаться в новые 
реалии.

«Боксер» промышлял хищениями обору-
дования и горюче-смазочных материалов с 
криворожских ГОКов, не брезговал и другими 
способами заработка, вызывающими сильные 
сомнения в их легальности, все дальше теряя 
уважение. Все это не удовлетворяло амбици-
озного Юрия Николаевича. В итоге он решил 
реализовать свой завышенный уровень притя-
заний посредством политики.

Теперь вернуть утраченный респект и ува-
жение он пытается, взяв в руки партийный флаг. 
И цель для него весьма актуальна – получить 
иммунитет от криворожской милиции – мандат 
депутата городского или даже районного сове-
та, если правоохранители будут разбираться в 
его темных делах.

Однако Юрий Настусенко понимал, что 
далеко не любая политическая сила захочет 
«замазаться», приняв в свои ряды столь коло-
ритную персону. Не разобравшись в биографии 
Настусенко, такая партия нашлась. Ею оказа-
лась партия «Свобода», криворожский «осере-
док» которой Юрий Настусенко и возглавил…

Довольно сомнительное на первый взгляд 
приобретение для партии, которым оказался 
новый лидер криворожских свободовцев, если 
присмотреться повнимательнее, оказалось при-
обретением весьма ценным.

Таким Юрия Настусенко делали два ка-
чества: во-первых, он не клянчил денег у ру-
ководства, перебиваясь своими средствами, 
во-вторых, новоиспеченный руководитель го-
родской организации обладал поразительным 
умением претворять свои планы в жизнь рука-
ми других людей. Этот навык Настусенко вынес 
из своего бандитского прошлого, когда решать 
свои вопросы он посылал «танкистов» – моло-
дых и не очень умных «бойцов». Они-то в ито-
ге и садились на скамью подсудимых за дела 
Настусенко, в то время как последний выходил 
сухим из воды…

Склонность к нездоровому эпатажу и при-
родный талант закатывать скандалы на ровном 
месте делают его весьма ценным для местной 
«Свободы» человеком. Подтверждением ска-
занному могут служить две акции, проведенные 
по спецзаказу «Боксера», в которых приняли 
участие несколько молодых радикалистов. Эти 
«пехотинцы» летом 2012 года бросили бутылку 
с зажигательной смесью в помещение одного 
из офисов Криворожской городской органи-
зации Партии регионов. Через несколько дней 
после этого подобная история повторилась в 
другом офисе, правда, там все обошлось взор-
ванной петардой.

За совершение данного преступления тог-
да были задержаны четверо молодых людей 
– 1992-94 годов рождения. Подсудимым вме-

няется статья «Хулиганство», однако эти акции, 
в которых чудом никто не пострадал, как не 
крути – политический терроризм.

Самое страшное – с Настусенко взятки глад-
ки, а четверо молодых людей стали пешками в 
чужой игре. Настусенко – лавры борца, а чет-
верке друзей – статья кодекса.

А «Боксер» тем временем пытается освоить 
имидж борца с режимом. Делает это он по-
своему, например, машет флагом, пристраива-
ясь к чужому митингу. Жители города уже не 
воспринимают тот явный бред, который он не-
сет в своих заявлениях. На акциях «Боксер» за-
ставляет молодых соратников провоцировать 
милицию, при этом он делает «видео-летопись» 
таких «подвигов», чтобы потом отрапортовать о 
бурной деятельности на местах. По итогам по-
добных акций – результатов ноль, но есть ин-
формационные поводы.

К чести криворожан следует отметить, что 
численность организации, судя по митингам, 
колеблется в числе 20-30 человек.  Для города 
с населением почти в 700 тысяч человек – су-
щие пустяки.

И, наверное, все бы ничего, – в каждом на-
селенном пункте должен быть свой, как бы по-
мягче сказать, – оригинал, – если бы Юрий На-
стусенко, во-первых, не был столь неразборчив 
в своих проявлениях, и, во-вторых, не метил в 
депутатское кресло (а ведь именно депутатский 
мандат без сомнения и является его истинной и 
конечной целью).

Любую идею можно испачкать, повертев в 
грязных руках. Ведь какими бы ни были кра-
сивыми лозунги, в них никто не поверит, если 
исходят из уст человека с такой кучерявой био-
графией.

Игорь ЕФИМОВ, 
 «Пульс: новости, факты,  

комментарии»

Екопатруль

Полювання на первоцвіти

Грані

Двадцять п’ять букетиків з 
ніжними підсніжниками, які 
прибули до Кривого Рогу з Бах-
чисарая, вилучили правоохо-
ронні органи в Саксаганському 
районі. Цю інформацію внесе-

но до Єдиного реєстру, і за фак-
том вилучення підсніжників 
розпочато кримінальне прова-
дження за статтею 160 Кримі-
нального кодексу України. Вона 
передбачає штраф близько 300 

гривень. А от «підприємливим» 
ворогам природи з Жовтнево-
го району доведеться попла-
титися за свою нелюбов до неї 
значно більше. У цьому районі 
правоохоронці вилучили 205 
букетиків із первоцвітів. Проти 
такого варварства статтею 88 
Кримінального кодексу Украї-
ни передбачено іншу санкцію 
– від 1 до 5 неоподатковува-
них мінімумів доходів грома-
дян. Ці квіти теж виросли на 
Кримському півострові. Однак 
справжнє полювання на них ще 
попереду.

Анна РОДІЧКІНА

Облаву на підсніж-
ники влаштовують 
у час розквіту цих 
тендітних квітів ті, 
хто хоче нажитися 
на природі. Цьогоріч 
букетик таких квітів 
продають за 5-10 
гривень, та природі 
втрата рослини, що 
занесена до Черво-
ної книги, обходить-
ся в мільйон разів 
більшою ціною.

Шановні мешканці та гості міста!
У зв’язку з проведенням 22.02.2013 міських урочистостей з 

нагоди 69-ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашист-
ських загарбників біля монумента «Перемога» по проспекту 
Миру та вул. Димитрова з 13.20 до 15.00 буде перекрито рух 
транспорту.

Рух громадського автотранспорту здійснюватиметься в 
об’їзд перекритої ділянки автодороги по суміжній вулиці Іллі-
чівська та паралельних вулицях Отто Брозовського, Якіра.

Відділ транспорту і зв’язку міськвиконкому

Оголошення
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 Програма телебачення  з 25 лютого по 3 березня Новини культури    Реклама

Четверговий телегід

ТРК «РУДАНА»
15.00 «Мiсто»
15.10 Телегазета
15.15 «Рассуждалки»
15.25 Худ.фильм «Цирк» 1 

категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
17.55 Телегазета
18.00 «Мiсто»
18.10 Погода
18.15 «Вечiрня казка «Соники»
18.30 Док.сериал «Этот загадоч-

ный мир»
19.00 «Мiсто»
19.10 «Спорт»
19.15 Погода
19.20 Телегазета
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путешествия»
19.50 «Рассуждалки»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
20.20 «На землi на рiднiй...»
20.30 «Мiсто»
21.00 «Спорт»
21.05 Погода
21.15 «На углу улиц»
21.45 «На землi на рiднiй...»
21.50 «Епiзоди колишнього»
22.00 «Беседы о вечном»
22.30 «Мiсто»
23.00 «Спорт»
23.05 Погода
23.10 Док.фильм «Чому дзво-

нять дзвони»
23.45 «Вкусы культур»
0.10 «Антропологiя»
1.00 «Я i мiй дiм»
1.30 Док.сериал «Этот загадоч-

ный мир»
2.30 Хит-парад «На все 100»
3.30 «Золотая коллекция кино» 1 

категория
5.00 «Музыкальный калейдо-

скоп»

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 «Вечiрня казка 

«Соники»
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 «Чому дзвонять дзвони»
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 «Белеет парус одино-

кий...» 1 категория
16.55 «Перчинка»
17.25 Молодiжна програма 

«Cтудiя»
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 «Ха ха шоу»
22.10 «Медицинский журнал»
23.15 Д/ф «Боговi I людям»
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 «Вечiрня казка 

«Соники»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна новина»
08.05 Д/с «Магия природы»
09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 19.50 «Рассуждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Перчинка»
10.30 Д/ф «Боговi I людям»
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 «Старый наездник» 
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 Молодiжна програма 

«Cтудiя»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
23.10 Д/ф «Доторк...»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
01.30 Д/с «Этот загадочный мир»
02.30 Д/ф
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 «Погода «
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Телеспортклуб»
07.45, 18.15 «Вечiрня казка 

«Соники»
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 «Доторк...»
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 Молодiжна програма 

«Cтудiя»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Медицинский журнал»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Без вины виноватые» 1 

категория
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 «ARTiCOOL»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Експертиза: страта 

божевiллям»
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 «Вечiрня казка «Соники»
08.00, 11.20, 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 Молодiжна програма 

«Cтудiя»
10.30 Д/ф «Експертиза: страта 

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

калейдоскоп»
13.30 «ARTiCOOL»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
14.45 «Медицинский журнал»
15.15 Х/ф «Моя любовь» 1 

категория
16.35 «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 «Кредо Євмiнова»
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 «Вечiрня казка «Соники»
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 «Свадьба» 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»
15.20 М/ф
16.30 «Зооквартал»
17.05, 20.20 «Епiзоди колиш-

нього»
17.10 «Телегазета»
17.20 Х/ф «Свадьба с приданым» 

1 категория
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 «ARTiCOOL»
22.30 Д/ф «Кредо Євмiнова»
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»
06.30 «Контакт»
07.00 «Вечiрня казка «Соники»
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 «Василиса Прекрасная» 

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, 22.15 М/ф
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путеше-

ствия»
16.00 «Сделано руками»
16.35, 03.15 Х/ф «Сельский учи-

тель» 1 категория
18.25 «Перчiнка»
18.55 «Шаг навстречу»
19.15 «ARTiCOOL»
19.45 Молодiжна програма 

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

100»
22.00 «Резонанс»
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
00.30 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
03.00 Д/ф
05.00 «Музыкальный калей-

доскоп»

Понеділок, 25 лютого
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Вівторок, 26 лютого
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Линия защиты + 
19:00 Кривбасс-Центр
19:20  Новости регионов
19:35 Государственный портал
19:45 Аспекты жизни

Середа, 27 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, 28 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, 1 березня
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 Деловой ритм

Субота, 2 березня
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, 3 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Пам’ятаємо!

Вшанували загиблих героїв 
та ветеранів Афгану
Двадцять чотири роки тому, 15 лютого, останній радянський солдат 
залишив Афганістан. Понад три тисячі наших земляків-криворіжців 
– синів, чоловіків, братів із честю виконали свій інтернаціональний 
військовий обов’язок. 

53 воїни-інтернаціоналісти нашого міста 
та Криворізького району героїчно загинули 
в тій далекій війні, але пам’ять про них жи-
тиме в наших серцях навічно.

Про це йшлося на мітингу-реквіємі, що 
відбувся минулої п’ятниці в парку «Ювілей-
ний». У ньому взяли участь голова Дніпро-
петровської облради Євген Удод, міський 
голова Юрій Вілкул, народний депутат 
України Костянтин Павлов (голова Криво-
різької міської організації Партії регіонів), 
голова міської організації УСВА (ветеранів-
«афганців») Юрій Федосенко, голова місь-
кої ради ветеранів Микола Дабіжа, керівни-
ки райрад, депутати, ветерани-«афганці» та 
їхні сім’ї.

– Сьогодні ми віддаємо шану подвигу 
воїнів-інтернаціоналістів, – сказав, висту-
паючи перед присутніми, Юрій Вілкул. – По-
над 100 земляків повернулися до рідного 
міста інвалідами. Ми про це знаємо, і три-
валі роки депутати міськради роблять усе, 
щоб створити умови для воїнів-інтернаці-
оналістів. Щороку виділяються кошти для 

адресної допомоги сім’ям загиблих. Цього 
року фінансування буде збільшено. Та го-
ловне, що ви небайдужі люди й проводите 
велику виховну роботу з нашою молоддю. У 
кожній школі Кривого Рогу створено музеї 
бойової слави, в місті збудовано храм ікони 
Божої Матері на честь воїнів-інтернаціо-
налістів. І так буде завжди: ми збережемо 
світлу пам’ять про загиблих героїв. 

Є. Удод зачитав вітання ветеранам-
«афганцям» і тим, хто виконував свій інтер-
національний обов’язок на території інших 
держав, від Віце-прем’єр-міністра України 
Олександра Вілкула (керівника обласної 
організації ПР). Народний депутат України 
Костянтин Павлов зазначив у своєму висту-
пі, що Кривий Ріг демонструє конкретними 
справами своє шанобливе ставлення до 
ветеранів-«афганців». 

Були вшановані хвилиною мовчання по-
іменно всі загиблі герої, до їх пам’ятника 
лягли квіти. Пролунав салют.

 Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

До Дня визволення Кривого Рогу

Найцікавіші знахідки – у театрі
У театральному фойє – незвичайна вистав-
ка. Військова зброя, форма бійців Червоної 
Армії та солдатів Вермахту, нагородні знаки 
обох сторін. Хлопчики не минають можли-
вості торкнутися старих кулеметів, а дівчата 
найбільше фотографуються поруч із німець-
ким велосипедом воєнних часів. 

Усе це – найцікавіші зна-
хідки, які представили члени 
історико-пошукової організації 
«Пошук-Дніпро», що входить до 
Всеукраїнського громадсько-
го об’єднання «Союз «Народна 
пам’ять». До Дня визволення 
Кривого Рогу вони разом з Кри-
ворізьким історико-краєзнавчим 
музеєм влаштували у приміщен-
ні міського академічного театру 
драми та музичної комедії імені 
Тараса Шевченка виставку.

Днями відбулося урочисте 
відкриття цієї унікальної ви-
ставки, тож до театру прийшли і 
школярі, і ветерани, і зацікавле-
ні історією городяни. Привітати 
відвідувачів прибув і очільник 

міста Юрій Віл-
кул.

– Більше 27 
тисяч наших 
бійців загинуло 
при визволенні 
Кривого Рогу, 
– нагадав він. – А за кож-
ною такою цифрою стоїть 
життя людей. У кожного з 
них – родина, у кожного 
– доля, яка могла б склас-
тися в мирний час інак-
ше. Крім того, п’ять тисяч 
зниклих безвісти наших 

воїнів, а 75 тисяч отримали по-
ранення різного ступеня тяжко-
сті під час боїв за наше місто. 
Безумовно, ми пам’ятаємо про 
цей подвиг. Я радий бачити тут 
сьогодні багато молоді.

Майже триста експонатів 

представлено на виставці, яка 
буде діяти до 28 лютого. Від-
відати її можна абсолютно без-
коштовно. І не тільки можна, але 
й треба, переконує голова орга-
нізації «Союз «Народна пам’ять», 
депутат міськради Ярослав 
Жилкін, адже, за його словами, 
кожен із цих предметів просто 
дихає історією. А на знак плідної 
співпраці він передав до місько-
го історико-краєзнавчого музею 
незвичайний експонат.

– Минулого року наші по-
шуковці знайшли останки ле-
гендарного Володимира Ди-
шинського. Разом з ним – орден 
Червоної Зірки, ґудзики та гвар-
дійський значок. Це той самий 
відомий Дишинський, на честь 
якого названа одна з криворізь-
ких вулиць, – зазначив Ярослав 
Жилкін. – Ціною свого життя 
легендарний розвідник та його 
товариші два дні утримували й 
обороняли криворізьку греблю. 
Це був справжній героїчний вчи-
нок. Відтак, ці знахідки ми пере-
даємо до музею.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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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, 09.30, 23.15 

Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

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

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 16 с.
09.00 Итоги недели
09.35 221. Экстренный вызов. 

Неделя
10.15, 04.05 Т/с «Маруся»
11.45 Шеф-повар страны
12.35 Право на защиту
12.55 Темный силуэт
13.05, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
13.10 Энергоблок
13.20 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» 1с
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20 Новости (с 

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

Агросектор
15.25 И.Попович «Трем-

битарь украинской 
души» 1ч

16.00 Х/ф «Вечный зов» 7,8с
18.30 Агро-News
19.00 Сельсовет
19.20, 21.30 Кривое зеркало
20.55 Официальная 

хроника
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

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

19.30, 23.50, 02.40 ТСН: 
ТСН

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

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

ные века. Роксолана» 
12.10 Х/ф «Кавказская 

пленница, или Новые 
приключения Шурика» 

13.55, 03.25 «Не ври мне - 3»
15.00, 04.15 «Семейные 

мелодрамы - 2»
16.00, 01.05 «Простошоу с 

Юрием Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Т/с «Завтра будет 

завтра» 
22.45, 01.50 «Деньги»

ИНТЕР
05.40 Х/ф «Ответный ход» 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

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

09.10 Х/ф «Исчезнувшая 
империя»

11.20 Х/ф «Любить нельзя 
забыть»

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

14.30 Международный 
фестиваль юмора 
«Юрмала»

16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Брак по завеща-

нию» 
20.00, 02.20 «Подробности»
20.30 Т/с «Двадцать лет без 

любви»
22.25 Т/с «По горячим 

следам 2»

ICTV
05.50 Служба розыска детей
05.55, 07.05, 02.05, 02.35 

Погода
06.00, 04.25 Свитанок
07.00, 07.40 Деловые факты
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 01.20 Чрезвы-

чайные новости
10.10 Х/ф «О, счастливчик!»
12.15, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.10 Т/с «Бомбила»
14.55 Х/ф «Грозовые врата»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Т/с «Баллада о бом-

бере»
23.15, 02.40 Свобода слова

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10, 04.40 Зона ночi 

Культура
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 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 «Пятый элемент»
11.40, 17.55, 20.50 Т/с «Во-

ронины»
13.20, 14.35 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 21.55 Т/с «Светофор»
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 вампира 
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СТБ
05.35 «Чужие ошибки. 

Вспомнить все»
06.20, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.05, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 Х/ф «Роза прощальных 

ветров» 
11.40 «МастерШеф»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Метод Фрейда» 
22.25 «Детектор лжи - 3»
23.20 «Битва экстрасенсов»
00.25 Т/с «Доктор Хаус» 

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.45 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 «Привет от Кобы»
12.15 Д/ф «Людмила Цели-

ковская»
14.00 Д/ф «Планета жизни»
15.00, 18.30, 21.00 «Социаль-

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

эфир
17.45 Реальные истории. 

Звездные болезни
18.50, 21.25 Экономический 

пульс
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Алла Сурикова, 
часть 

20.00 Д/ф «Жестокое шоу 
Чарльза Линдберга

21.35 Д/ф «Эскизы к портре-
ту художника. Валентин 
Юдашкин»

22.40 Д/ф «Невероятные 
путешествия» HD

23.40, 04.10 Д/ф «Жизнь по 
законам природы»

00.45 Амурные мелодии 

ТЕТ
06.00 Приколы на пере-

менке
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 У ТЕТа тато!
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 10 шагов к любви
18.20, 21.35 Одна за всех
19.25 Богиня шопинга
19.50, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые» 
22.00 Большая разница
23.00 Дурнев+ 
23.25 Анекдоты
00.00 Т/с «Реальная кровь» 

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.10 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.50, 17.15 Т/с «След» 
10.00, 12.00 Т/с «Вы заказыва-

ли убийство» 
15.35, 03.00 Чистосердечное 

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

рит Украина»
20.00 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева» 
22.00 Х/ф «Мумия - 3: 

Гробница Императора 
Драконов» 

00.10 Т/с «В поле зрения. 
Четвертый сезон» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.35, 23.45, 00.35, 
02.35, 03.25, 04.15 «Обзор 
прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 

«Время новостей»
07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 

00.15, 02.30, 03.15 «Биз-
нес-время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.50, 17.20, 
17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 
03.55 «Погода»

08.20, 03.40 «Утро со 
звездой»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

10.15 «Большая политика»
11.15 «Время: итоги недели 

с Т. Даниленко»
12.15 «Новостеметр»
15.15 «Мамина школа»
16.10 «Окно в Европу»
16.45 «Мотор»
17.15 «Драйв-новости»
17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория закона»
19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 05.10 

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

Тайм»
22.15, 02.40 «Налоговый 

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

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
06.30 Х/ф «Акция» 
08.05 «Агенты влияния»
09.00 «Православные 

святые»
10.55 Т/с «Паутина - 6»
14.55 Т/с «Слепой - 3»
18.30 «Случайный свиде-

тель»
19.00, 23.45, 02.00, 04.10 

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

мыслить как преступник» 
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00.15 Х/ф «Поцелуй дракона» 

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.50 Х/ф «Игры в солдатики» 
11.50 Х/ф «Кот в шляпе»
13.15 «Пороблено в Українi»
14.30, 18.00 «Званый ужин»
15.30 «КВН»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Лямур Тужур»
21.00 «Рассмеши комика»
21.50 Х/ф «Трансформеры 3: 

Тёмная сторона Луны» 
00.45 Х/ф «Свадебная 

вечеринка» 

11 КАНАЛ 
05.10 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.40 Подъем
07.00 «Экономика в 

деталях»
07.20 Тележурнал «Пассаж»
08.30 Репортер
08.35 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Х/ф «Пятый элемент»
11.40, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20, 14.35 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 21.55 Т/с «Светофор»
19.00, 21.30, 00.55, 03.40, 

04.40 Новости 11 канала
19.30, 04.10 «Доживем до 

понедельника»
19.50 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
21.00 «О рыбалке всерьез»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вампира 
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К 2
05.15, 00.40 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы
08.50 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 19.35 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.25 Женская форма
13.15, 22.05 Давай по-

женимся!
14.00, 20.20 Незвездное 

детство
14.55 Специя
15.30 Секреты шеф-повара
16.25, 23.00 Модный при-

говор
18.25 С белого листа
21.20 Иностранная кухня
00.00 Секреты судьбы

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

истории»
09.40 Х/ф «U-571» 
12.00 Т/с «Апостол» 
18.15 Т/с «Наркотрафик» 
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+ 
21.25 «Сумасшедшее видео 

по-украински»
23.10 Х/ф «Полтергейст-2» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы

08.25 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»

09.40 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан»

11.05 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей»

13.35 Х/ф «Школьный вальс»
15.15, 20.10 Т/с «Девять жиз-

ней Нестора Махно»
17.15 Х/ф «Нет неизвестных 

солдат»
18.55 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
22.10 Х/ф «Человек дождя»
00.25 Х/ф «Робокоп 3»

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

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

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 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»
17.00, 02.15 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.15 «Владислав Галкин. 

Улыбка на память»

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

мелочей»
10.35 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15 «Пропавшая субмари-

на. Трагедия К-129»
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 «Пятое измерение»
16.10 «Academia». Спецкурс 

«Парад планет». «Марс и 
Венера»

16.55, 18.30 Т/с «Кружева»
17.40 Местное время. Вести-

Москва
19.15 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 Т/с «Бедные 

родственники»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Пришельцы. Исто-

рия военной тайны»
23.20 «Тем временем»
00.30 Т/с «Пелагия и белый 

бульдог»

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

Портрет убийцы
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. Дуэль 

разведок. Россия - Гер-
мания

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
23.00 На ночь глядя с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Т/с «Каменская». 
08.30 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу 
винить любовь...» 

09.10, 17.45 Петровка, 38 
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 «Постскриптум». 
10.55 «В центре событий». 
11.55 Ток-шоу «Pro жизнь». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва» 
13.25 Х/ф «Шерлок холмс и 

доктор Ватсон. Знаком-
ство»

14.55 Д/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 

15.50 «Красный таран». Спе-
циальный репортаж 

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

Команда Семенова». 
20.20 «Без обмана. Цены на 

бензин» 
21.10 Д/ф «Наколоть судьбу». 
22.00 События. 25-й час
22.35 «Футбольный центр»
23.05 «Мозговой штурм. Как 

лечить рак» 
23.35 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». 9 с.

10.00 Т/с «Мент в законе-6». 
Фильм 3 «По ту сторону 
закона» 2 с.

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

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

следствия-10». Фильм 5 
«Воровская кровь» 2 с.

13.00 Х/ф «Тупик»
14.30 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским 
«Другой Нью-Йорк»

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». 10 с.

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 6 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-6». Фильм 3 «По ту 
сторону закона» 3 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 6 
«Кровь за кровь» 1 с.

23.00 Х/ф «Перед рассветом»

РЕН ТВ
03.00 Х/ф «Беспутная Роза» 
03.30 «По закону» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30, 07.00 Х/ф «Перстень 

наследника династии» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
08.00 Х/ф «Закон зайца» 
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»: «Нити 

судьбы» 
21.30 «Новости 24» Итого-

вый выпуск 
21.50, 01.30 Х/ф «Сокровище 

Гранд-Каньона» 
23.45 Х/ф «Во всеоружии» 

TV1000 
02.00 Драма «Перед за-

катом» 
04.00 Криминальное кино 

«Отсчет убийств» 
06.05 Комедия «Пять моих 

бывших подружек» 
07.40 Комедия «Выход на 

сцену» 
09.35 М/ф «Полярный экс-

пресс» 
12.00 Боевик «Час расплаты» 
14.10 Комедия «Переходный 

возраст» 
16.00 Драма «Шери» 
18.00 Криминальное кино 

«Тайное окно» 
19.50 Комедия «По версии 

Барни» 
22.10 Драма «Харви Милк» 
00.15 Криминальное кино 

«Мечта Кассандры» 

TV1000 KINO
05.00 Мелодрама «Васильки 

для Василисы»
07.00 М/ф «День рождения 

Алисы»
09.00 Фантастика «Золотая 

рыбка в городе N»
11.00 Комедия «Ёлки»
13.00 Комедия «Вход через 

окно»
15.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
17.00 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
19.00 Комедия «Закрытые 

пространства»
21.00 Комедия «Свободное 

плавание»
23.00 Драма «Пленный»
00.50 Драма «Жена Сталина»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Каникулы строгого 
режима» 

10.00, 18.00, 02.00 Триллер 
«Спасибо за шоколад» 

11.45, 19.45, 03.45 Мело-
драма «Вчера, сегодня, 
завтра» 

13.50, 21.50, 05.50 Драма 
«Аджами» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Враг народа 

Бухарин» 
08.00 Х/ф «Золото партии»
10.00 Х/ф «Сезон чудес» 
12.00 Х/ф «Граница на замке» 
13.30 Х/ф «Инспектор Лосев» 
15.00 Х/ф «Диалог с про-

должением» 
16.30 Х/ф «...И тогда я сказал 

- нет...» 
18.00 Х/ф «Мистер Икс» 
20.00 Х/ф «Случайные 

пассажиры» 
22.00 Х/ф «День гнева» 
00.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана» 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Старая крепость». 1 с. 
«Комиссар Сергушин» ч.1. 

02.05, 08.05, 14.05 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло» 0+, «Франтишек» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Волк 
Альберто» 12+, «Чудо-
мельница» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Дай 
лапу, друг!» 6+, «Легенда 
о Сальери» 

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

06.00, 12.00, 18.00 «Азбука-
малышка» 6+, «Не-

смышленый воробей» 0+, 
«Про Буку» 0+, «Цветное 
молоко» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Скользкая до-
рожка 

04.50 Гигантские стройки. 
Туннель в Сен-Готарде 

05.40 Как это устроено?. 
Серия 10 

06.10 Как это сделано?. Крэш-
тестирование/Книги/
Маргарин 

06.35 Мужчина, женщина, 
природа. Встреча с 
медведем 

07.30 Искривление време-
ни. Американские горки, 
машинки, чашки и банки 

08.25 Разрушители легенд. 
Мифы на Аляске 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Центральный 
рынок в Абу-Даби 

10.15, 21.55 Top Gear. Серия 4 
11.10, 03.05 Махинаторы. 

Серия 14 
12.05 Классика с Южного 

пляжа. Колеса и деньжата 
12.30, 02.10 Мужчина, 

женщина, природа. 
Медвежья кухн 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Бурить или 
умереть 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. NASA - Высадка 
на Луну 

15.15 Разрушители легенд. 
Серия 4 

16.10 Сканируя небо. Теле-
скоп Discovery Channel 

17.05 Как это устроено?. 
Серия 11 

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Море виски/Штормовое 
предупреждение 

18.00 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 7 

19.00 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Серия 2 

20.00 Кладоискатели 
Америки. Серия 11 

20.30 Кладоискатели 
Америки. Серия 12 

21.00 Настоящие аферисты. 
Серия 5 

21.30 Настоящие аферисты. 
Серия 6 

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 40 

23.15 Ярость!. Ярость на до-
рогах. Третий выпуск 

ANIMAL PLANET 
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Плохой пёс. Разруши-

тели жилья
08.15 Введение в собакове-

дение. Английский буль-
дог, колли, фокстерьер, 
спаниель короля Карла

09.10 Пандамониум. Добро 
пожаловать в Волонг

10.05, 14.40 Суровая Аркти-
ка. Тайга. Замерзшие леса

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных. Бесстрашные 
на вахте

11.55, 20.10, 04.55 Ветерина-
ры-спасатели.  

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Ветеринар на 
марше. 3 с.

13.15, 06.10 Ветеринар на 
марше. 4 с.

13.45 Территория живот-
ных. Шоу Ленни Генри

15.35 Pай для шимпанзе. 
Новый порядок

16.30 Введение в собакове-
дение. Мопс, веймарская 
охотничья, мальтийская 
болонка, мягкошерстный 
терьер, акита

17.25 Охотник за крокоди-
лами. Непокорная река 
Африки

18.20 Симпатичные 
котята и щенки. Котята и 
малютки

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Спасти дикую природу 

Африки.  
20.35, 05.20 Pай для шим-

панзе. Новый дом Сьюзи 
и Лили 

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Амазонка

22.00, 03.15 Укротитель скун-
сов. Сторми уморился

22.25, 03.40 Укротитель 
скунсов. Змеи, совы и 
пчелы

22.55, 04.05 Адская кошка. 
Кошачья тюрьма

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, 09.35, 11.45, 16.25, 

19.05 Союзм/ф
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
10.30, 16.20 «Выдающиеся 

мужчины»
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 путешествий»

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00 Опасные встречи. 

Убийственная скорость 
07.00, 11.00, 15.00 Денежное 

хранилище США 
08.00, 12.00, 16.00 Судный 

день Америки 
09.00 Чудеса инженерии. 

Космическая станци 
10.00 Злоключения загра-

ницей. Опасные связи 
13.00 Как змей морской 
14.00 Опасные встречи. 

Змееробот 
17.00, 01.00 В ожидании 

конца света. Надеюсь, я 
сумасшедший 

18.00, 02.00 Злоключения 
заграницей. Черный 
дворец ужасов 

19.00 Премьера Амери-
канская колония. Знаком-
ство с гуттеритами. Битва 
полов 

20.00, 23.00 Злоключения за 
границей. Apecт на Бали 

21.00, 00.00 Дикий тунец. 
Лучший тунец в конце 

22.00, 03.00 Американская 
колония. Знакомство с 
гуттеритами. Битва полов 

VIASAT HISTORY
07.00 Партизанское кино 
08.00, 15.30, 01.05 Команда 

времени
09.00, 23.05, 05.00 Тайная 

война 
10.00, 16.30 Знакомство с 

Древним Римом 
11.10 Янтарный путь. От 

Дуная до Адриатическо-
го мор 

12.10 Закон Гарроу 
13.20 Искусство России 
14.20, 18.40 Эдвардианская 

ферма 
17.40, 00.05, 06.00 Золото 

фракийцев 
19.50 Кто ты такой? 
21.00 Ферма в годы войны 
22.05 Разгадка тайн Мачу 

Пикчу 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Возвращение Синд-

бада». 8 с. 
20.00 «Объявлен в розыск». 

9 с. 
21.00 «УГРО. Простые 

парни-2». ф.3. «Охота на 
призрака». 2 с. 

22.00 «Передел. Кровь с 
молоком». 11 с. 

23.00 «Контора». 11 с. «Атака 
из пустоты». 

00.00 «Пером и шпагой». 
11 с. 

VIASAT EXPLORER
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Монтажники - 
высотники 

07.00, 14.00 Мегаперевоз-
чики 

08.00 Туземный экстрим 
09.00, 09.30 Охотник-со-

биратель 
10.00, 10.30 Наперекор 

стихии 
11.00 Береговая охрана 

Аляски 
12.00 Эсминец 21 века 
13.00 Черное золото 
16.00 Один на один с дикой 

природой 
18.00, 00.00 Полярные 

летчики 
19.00, 01.00 Чудесное спасе-

ние на Гудзоне 
20.00, 02.00 Как выжить в 

катастрофе 
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.40, 22.00 Х/ф «Жесто-

кость» 
03.25 Х/ф «Садовник» 
04.55 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 4 с. 
06.15 Х/ф «Подсадной» 
07.55 Х/ф «Реальный папа» 
09.30 Х/ф «Громозека» 
11.20 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 5 с. 
12.50 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» 
14.20 Х/ф «Живой» 
16.00 Х/ф «В движении» 
17.40 Х/ф «Сержант мили-

ции». 1 с. 
18.50 Х/ф «Преданный друг» 
20.20 Х/ф «Марш славянки» 
23.30 Х/ф «Осенний подарок 

фей» 

НОСТАЛЬГИЯ
06.30 Концерт «23 февраля - 

День Советской армии и 
Военно-Морского флота» 

08.00 Телеспектакль «Ма-
лыш и Карлсон, который 
живет на крыше» 

09.35 «Любовь с первого 
взгляда» 

10.00 «Поют Игорь Николаев 
и Наташа Королева» 

11.00, 02.00 «Колба вре-
мени» 

12.00 Сказка «Про Федота-
стрельца, удалого 
молодца» 

13.00 «Шлягер, поп, рок, 
диско» 

14.20 Д/ф «Театр и время. 
История одного спек-
такля» 

15.30 «Мемориальный 
концерт» 

16.00 «Зов джунглей» 
16.35 Д/ф «И так - всю жизнь» 
17.25 Х/ф «Частное лицо». 1 с. 

18.35 «Музыка в театре, 
кино, на ТВ» 

19.00 «ВРЕМЯ» 
20.00 «Рожденные в СССР» 
21.00 Д/ф «Игорь Горбачев» 
22.00 «Назад в СССР» 
23.05 «Нам дороги эти поза-

быть нельзя» 
23.30 Х/ф «Большой янтарь». 

2 с. 
00.35 «Маленький концерт» 

СПОРТ 1 
06.00, 23.55 Футбол. Чемпи-

онат Нидерландов. Эре-
дивизие. Сезон 2012-2013. 
Фейєнорд - ПСВ

07.55, 01.50 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Финал. 
Бредфорд - Суонси

09.55, 14.45, 04.45 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

10.30, 05.25 Экстра-футзал
11.00 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Будивельнык 
- БК Черкаские Мавпы

12.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Брюгге - Ан-
дерлехт

15.20 Теннис. АТР. 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
Матч за 3-4-е место. 
Феррер - Типсаревич

17.10 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Красные Крылья

19.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Херенвен

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

22.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Одесса

04.00 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо

СПОРТ 2 
06.00 Футзал. Кубок Ис-

пании. Рибера Наварра 
- Сантьяго Футзал

07.50, 23.50 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. БК Донецк 
- Красные Крылья

09.45, 01.45 Футбол. Чемпио-
нат Бельгии. Сезон 2012-
2013. Брюгге - Андерлехт

11.35 Экстра-футзал
12.05, 04.10 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Миллуол

14.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Азовмаш

15.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Херенвен

17.50 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Финал. Бредфорд 
- Суонси

20.00 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо

20.50 Футзал. Кубок Ис-
пании. Умакон Сарагоса 
- Барселона Алуспорт

22.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

EUROSPORT
09.30, 11.30, 13.30, 16.30, 

20.00, 00.45 Снукер. World 
Open. Китай. День 1. 

12.30, 17.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). HS 106. 
Смешанный командный 
старт. 

18.15 Легкая атлетика. Зеле-
ный свет. Журнал. 

18.30, 01.45 Футбол. Еврого-
лы. Журнал. 

19.15 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 
Командный спринт. 

22.00 Про рестлинг. Обзор 
WWE. 

22.30 Про рестлинг. Винтаж-
ная коллекция. США. 

23.30 Вот это да!!! 
23.45 Боевые искусства. 

Тотальный нокаут. 

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

22.45, 01.00, 03.00 Футбол 
NEWS

06.10, 12.45 Депортиво - 
Реал. Чемпионат Испании

08.10, 18.00 Барселона - 
Севилья. Чемпионат 
Испании

10.20 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА

10.50 Ювентус - Сиена. 
Чемпионат Италии

14.45 Д/ф «Быть «Ливерпуль-
цем». 6 с.

15.50 Арсенал - Астон Вилла. 
Чемпионат Англии

17.50 Самые смешные фут-
больные моменты

20.00 Чемпионат Испании. 
Обзор тура. Премьера

21.05 Чемпионат Италии. 
Обзор тура. Премьера

21.55 LIVE. Вест Хэм - Тоттен-
хэм. Чемпионат Англии

00.00 Чемпионат Англии. 
Обзор тура. Премьера

01.15, 04.15 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

02.15 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

03.15 Чемпионат Англии. 
Обзор тура 

05.15 Новости + Анонсы

Понеділок, 25 лютого
Cхід 6.50 Захід 17.33
Тривалість дня 10.43

Схід 17.30 Захід 6.08 
Повний місяць

ДіваІменинники: Марія, Антоній, Олексій,Євгенія
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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 Обзор прессы
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». 17 с.
09.00, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.20, 20.55 Официальная 

хроника
09.25 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 

вокзала»
12.35 Шаг к звездам
13.15 Желаем счастья
13.35, 18.30, 21.20 Деловой 

мир
13.45 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» 2с
15.00, 18.20, 01.20, 02.00 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.10 Euronews
15.15 Наука
15.20, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.25 И.Попович «Трем-

битарь украинской 
души» 2ч

16.05 Х/ф «Вечный зов» 9,10с
18.45 221. Экстренный вызов. 

Неделя
19.25 Кривое зеркало
21.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 3 с.
00.15 От первого лица
00.40 Между строк

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50, 03.25 ТСН: 
ТСН

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

07.25 М/ф «Бернард»
10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Т/с «Величествен-

ные века. Роксолана»
12.25, 20.15 Т/с «Завтра будет 

завтра»
14.55, 04.25 «Семейные 

мелодрамы»
15.55, 01.05 «Простошоу с 

Юрием Горбуновым»
16.45, 05.10 «ТСН. Избран-

ное»
22.45, 01.50 «Украинские 

сенсации»
00.05, 03.40 Т/с «Незабыва-

емое»

ИНТЕР
05.40 Т/с «Говорит полиция!»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

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

09.10, 20.30 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, 22.25 Т/с «По горячим 

следам 2»
18.10 Т/с «Брак по завеща-

нию»
20.00, 02.55 «Подробности»
00.25, 04.15 Д/ф «Странное 

дело. Распутин. Исповедь 
падшего ангела»

ICTV
05.25, 07.05, 02.25, 04.15 

Погода
05.30 Факты
05.55, 04.20 Свитанок
06.55, 07.40 Деловые факты
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 01.40 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.45 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.05 Анекдоты по-

украински
12.35, 13.00 Т/с «Кодекс 

чести»
12.45 Факты. День
13.45, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.45, 20.05 Т/с «Баллада о 

бомбере»
18.45 Факты. Вечер
23.20 Х/ф «Невидимая 

сторона»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.15 

Погода
09.00 Т/с «Не плачь по мне, 

Аргентина!»
10.05, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.05, 17.55, 20.45 Т/с «Во-

ронины»
13.20, 14.35 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзья»
16.50, 21.50 Т/с «Светофор»
19.25, 01.10 Спортрепортер
19.50 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вампира 

2»

СТБ
05.25 «Чужие ошибки. 

Святая правда»
06.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40 «Звездная жизнь. 

Няни-Монстры»
10.40 Х/ф «Желание»
12.50 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

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

детей»
00.20 Т/с «Доктор Хаус»
01.15 Х/ф «Алешкина 

любовь»
02.45 Ночной эфир

ТОНИС
06.00, 16.15, 03.45 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 05.00 Утренний 
espresso

09.00 Д/ф «Жестокое шоу 
Чарльза Линдберга»

10.00 Алло, доктор!
11.15 Д/ф «Эскизы к портре-

ту художника. Валентин 
Юдашкин»

12.15 Реальные истории. 
Звездные болезни

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

15.15, 18.55, 21.30 Погода
15.30 Украина-Европа: 

маятник Фуко
16.00 Цивилизация 

Incognita
16.50 Алло, доктор! Прямой 

эфир
17.45 Социальный статус: 

ваша пенсия
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Алла Сурикова, 
2 часть

20.00 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия»

21.35 Д/ф «Золото Эдинбур-
га. Подводная эпопея»

23.40, 04.10 Д/ф «Жизнь по 
законам природы»

00.45 Амурные мелодии

ТЕТ
06.00 Приколы на пере-

менке
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 10 шагов к любви
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые»
22.00 Большая разница
23.00 Слишком грубо для 

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

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.10 Т/с «Фурцева. 

Легенда о Екатерине»
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.10, 17.15 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева»
12.00, 04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 03.00 Чистосердечное 

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

рит Украина»
22.00 Т/с «Супруги»
00.00 Т/с «Гримм»
00.50 Х/ф «Мумия - 3: 

Гробница Императора 
Драконов»

02.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель - 2»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.25, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 08.50, 23.45, 00.35, 
02.35, 03.25, 03.35, 04.15 
«Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

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

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

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

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

Тайм»
22.15, 02.40 «Агроконтроль»
22.45 «Хроника дня»
23.30 «CRIME NEWS»

НТН
06.10 Х/ф «Подвиг Одессы»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Откройте, мили-

ция!»
12.15 Т/с «Возвращение 

Турецкого»
14.55, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.45, 

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

мыслить как преступник»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Хроника зат-

мения»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.20 «Три сестры»
10.25, 00.20 Х/ф «Побег»
12.20 «Добрый вечер, 

животные»
13.20, 17.10 «Дом на зависть 

всем»
14.15, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Рассмеши комика»
21.00 «Большая разница»
22.00 «2 полоски»
23.20 «Вечер. Паша. Звёзды»

11 КАНАЛ
05.10 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.40 Подъем
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.50, 03.45, 04.45 Ново-
сти 11 канала

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

10.05, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.05, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20, 14.35 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.45 «Мой малыш»
15.15 Т/с «Друзья»
15.45 Teen Time
16.50 Т/с «Светофор»
19.50 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплощение»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вампира 

2»

К2
05.15, 00.40 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы
08.50 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 19.35 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.25 Женская форма
13.15, 22.05 Давай по-

женимся!
14.00, 20.20 Незвездное 

детство
14.55 Специя
15.30 Секреты шеф-повара
16.25, 23.00 Модный при-

говор
18.25 С белого листа
21.20 Иностранная кухня
00.00 Секреты судьбы

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф
07.20 М/с «Годзилла»
08.15, 20.10 «Убойное видео»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.40 «Сумасшедшее видео 

по-украински»

10.45 «Месть природы»
11.25, 03.00 «Дорожные 

войны»
12.00 Т/с «Апостол»
18.15 Т/с «Наркотрафик»
20.35, 21.25 «ДжеДАИ»
22.05 Х/ф «Фрираннер»
00.00 Х/ф «Геймер»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
09.05 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан»
10.20 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
11.40 Х/ф «Пена»
13.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
15.35 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»
17.35 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
20.10 Т/с «Охота на Берию»
22.10 Х/ф «Робокоп 3»
23.55 Х/ф «Год дракона»

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

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

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 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»
17.00, 02.20 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.20 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.15 «Городские пижоны». 

«Задиры». Новый сезон

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 «Пелагия и 

белый бульдог»
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 «Пятое измерение»
16.10 «Academia». Спецкурс 

«Парад планет». «Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун и их 
спутники»

16.55, 18.30 Т/с «Кружева»
17.40 Местное время. Вести-

Москва
19.15, 02.45 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 Т/с «Бедные 

родственники»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Измеритель ума. IQ»
23.20 «Магия кино»

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, 18.45 Семь чудес 

Украины
10.30, 17.30 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия - 
Германия

11.30 Ювелир ТВ
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.30 Особый формат
19.00 Знак восклицания
21.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
23.00 На ночь глядя с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.45, 09.50 Х/ф «В июне 

41-го».
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 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Кровавая 
надпись»

14.50 Д/с «Сущность зверя. 
Супергерои дикой при-
роды».

15.50 «Доказательства ви-
ны. Маму не выбирают»

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

Команда Семенова».
20.20 Д/ф «Лекарство от 

старости».
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала».

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Господа присяж-

ные». 10 с.
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 3 «По ту сторону 
закона» 3 с.

11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский лик-

без» «Русские американ-
цы. Владимир Зворыкин 
и Давид Сарнов»

12.00, 17.00 Т/с «Тайны 
следствия-10». Фильм 6 
«Кровь за кровь» 1 с.

13.00 Х/ф «Перед рассветом»
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». 11 с.
19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 

Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 7 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-6». Фильм 3 «По ту 
сторону закона» 4 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 6 
«Кровь за кровь» 2 с.

23.00 Х/ф «Город с утра до 
полуночи»

РЕН ТВ
03.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона»
03.30 «По закону»
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30 «В поисках новой 

Земли»
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24»
07.00 Х/ф «В движении»
08.45 Х/ф «Запрещенная 

реальность»
12.00 «Засуди меня»
13.00 «Семейные драмы»
14.00, 15.00 «Не ври мне!»
16.00 «Верное средство»
17.00, 21.00 «Экстренный 

вызов»
18.00 «Территория заблуж-

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

вый выпуск
21.50, 00.45 Х/ф «Отступ-

ники»

TV1000
02.00, 22.00 Боевик «Вирту-

озность»
04.00 М/ф «Полярный экс-

пресс»
05.45 Комедия «Переходный 

возраст»
07.20 Приключения «Питер 

Пэн»
09.25 Криминальное кино 

«Пылающая равнина»
11.20 Боевик «Перевоз-

чик 3»
13.10 Боевик «Особое 

мнение»
15.40 Комедия «По версии 

Барни»
18.00 Комедия «Семейка 

Аддамс»
20.00 Криминальное кино 

«Мечта Кассандры»
00.00 Драма «Ложный 

огонь»

TV1000 KINO
05.00 Драма «Жена Сталина»
07.20 Комедия «Ёлки»
09.00 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
11.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
12.50 Драма «За тобой»
14.45 Комедия «Свободное 

плавание»
16.40 Драма «Поп»
19.00 Комедия «Стэп бай 

стэп»
20.55 Драма «Земля людей»
22.50 Мелодрама «Голоса 

рыб»
00.40 Комедия «Гений»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Адмирал»
10.10, 18.10, 02.10 Мело-

драма «Вики Кристина 
Барселона»

11.50, 19.50, 03.50 Драма 
«Когда я был певцом»

13.45, 21.45, 05.45 Комедия 
«Признайте меня вино-
вным»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Мистер Икс»
08.00 Х/ф «Случайные 

пассажиры»
10.00 Х/ф «День гнева»
12.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
13.30, 01.30 Х/ф «Долгие 

версты войны»
15.00 Х/ф «Семьдесят два 

градуса ниже нуля»
16.30 Х/ф «Мелочи жизни»
18.00 Х/ф «Минин и По-

жарский»
20.20 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе»
22.00 Х/ф «Исчадье ада»
00.00 Х/ф «Тайна золотой 

горы»

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Старая крепость». 2 с. 
«Комиссар Сергушин» 
ч.2.

01.50, 07.50, 13.50 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло» 0+, «Только не 
сейчас» 6+, «Что на что 
похоже»

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Волк 
Альберто». 45,46 с. 12+, 

«Царевна-лягушка»
04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Вкус 

халвы». 12+, «Друзья-
товарищи»

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

06.00, 12.00, 18.00 «Азбука-
малышка» 6+, «Козлик 
и его горе» 0+, «Как 
львенок и черепаха пели 
песню» 0+, «Осенняя 
рыбалка»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Бурить или 
умереть

04.50 Гигантские стройки. 
Центральный рынок в 
Абу-Даби

05.40 Как это устроено?. 
Серия 11

06.10 Как это сделано?. Море 
виски/Штормовое пред-
упреждение

06.35 Мужчина, женщина, 
природа. Медвежья кухн

07.30 Искривление вре-
мени. Большие кошки и 
боевые искусства

08.25 Разрушители легенд. 
NASA - Высадка на Луну

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Роттердамский 
порт

10.15, 21.55 Top Gear. Серия 6
11.10, 03.05 Махинаторы. 

Серия 15
12.05 Классика с Южного 

пляжа. Держись по-
крепче

12.30, 02.10 Мужчина, жен-
щина, природа. Тритоны 
и корни

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Пораженный 
любовью

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Взрыв бифштекса

15.15 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Серия 2

16.10 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 7

17.05 Как это устроено?. 
Серия 12

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Сахар/Разведение рыб/
Гоночные костюмы

18.00 Быстрые и громкие. 
Lincoln с низкой по-
садкой

19.00 Джесси Джеймс. Гараж 
с нул

20.00 Курс экстремального 
вождения. Серия 7

20.30 Курс экстремального 
вождения. Серия 8

21.00 Настоящие аферисты. 
Серия 7

21.30 Настоящие аферисты. 
Серия 8

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 41

23.15 Ярость!. Ярость за 
рулем

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Симпатичные 

котята и щенки. Котята и 
малютки

08.15 Введение в собакове-
дение. Мопс, веймарская 
охотничья, мальтийская 
болонка, мягкошерстный 
терьер, акита

09.10 Охотник за крокоди-
лами. Непокорная река 
Африки

10.05, 14.40 В дебрях Латин-
ской Америки. Амазонка

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных. Борьба за 
выживание

11.55, 20.10, 04.55 Ветерина-
ры-спасатели. 

12.20, 22.00, 03.15, 06.35 SOS 
дикой природы.

12.50, 13.15, 05.45, 06.10 Шам-
вари. Жизнь на воле. 

13.45 Территория живот-
ных. Вторая попытка

15.30, 20.35, 05.20 Pай для 
шимпанзе. Новый дом 
Сьюзи и Лили (часть

16.30 Введение в собако-
ведение. Все президент-
ские псы

17.25, 17.50 Аэропорт для 
животных. 

18.20 Адская кошка. Коша-
чья тюрьма

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Спасти дикую природу 

Африки. 
21.05, 02.25 В дебрях Латин-

ской Америки. Анды
22.55, 04.05 Охотник за ядом. 

Убийцы из океана
23.50 Отдел защиты живот-

ных - Южная Африка. 
00.45 Смертельный дождь

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

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 09.25, 11.50, 16.25, 

19.05 Союзм/ф
08.30, 19.15 «Все про все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.55, 22.10 «Мир путеше-

ствий»
10.30, 16.20, 21.25 «Выдаю-

щиеся мужчины»
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

21.30 «Сейшн»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Чудеса инженерии. 

Космическая станци
05.00 Драконы-убийцы
06.00 Опасные встречи. В 

мире медведей
07.00, 11.00, 15.00 Амери-

канская колония. Знаком-
ство с гуттеритами. Битва 
полов

08.00, 12.00, 16.00 Злоключе-
ния за границей. Apecт 
на Бали

09.00 Чудеса инженерии. 
Круизный корабль

10.00 Кумбха Мела
13.00 Знакомьтесь - дино-

завры
14.00 Опасные встречи. 

Людоеды
17.00, 01.00 В ожидании 

конца света. Назад в 
каменный век

18.00, 02.00 Злоключения 
заграницей. Похищенные 
в Колумбии

19.00 Премьера Делай став-
ки и взрывай. Денежная 
фабрика

19.30 Премьера Покинутые. 
Мельница в Мэриленде

20.00, 23.00 Машины. 
Разобрать и продать. 
Бандитские авто

21.00, 00.00 Дикий тунец. 
Охота началась

22.00, 03.00 Делай ставки 
и взрывай. Денежная 
фабрика

22.30, 03.30 Покинутые. 
Мельница в Мэриленде

VIASAT HISTORY
07.00, 13.20 Искусство 

России
08.00, 15.30, 19.50, 01.00 

Команда времени
09.00, 23.00, 05.00 Тайная 

война
10.00, 16.30 Знакомство с 

Древним Римом
11.10 Гуге - древнее королев-

ство Тибета
12.10 Кто ты такой?
14.20, 18.40 Эдвардианская 

ферма
17.40, 00.00 Чудеса цивили-

зации. Гигантский Будда
21.00 Охотники за мифами
22.00 Орудия смерти

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Возвращение Синд-

бада». 9 с.
20.00 «Объявлен в розыск». 

10 с.
21.00 «УГРО. Простые 

парни-2». ф.3. «Охота на 
призрака». 3 с.

22.00 «Передел. Кровь с 
молоком». 12 с.

23.00 «Контора». 12 с. «Тро-
янский конь».

00.00 «Пером и шпагой». 
12 с.

VIASAT EXPLORER
03.00, 03.30, 09.00, 09.30 

Охотник-собиратель
04.00, 13.00 Черное золото
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 Один на один с 
дикой природой

10.00, 18.00, 00.00 Полярные 
летчики

11.00 Чудесное спасение на 
Гудзоне

12.00 Как выжить в ката-
строфе

19.00, 19.30, 01.00, 01.30 На-
перекор стихии

20.00, 02.00 Машины с того 
света

22.00 Специальная миссия 
Уиллиса

23.00 Опасные связи Дэнни 
Дайера. С риском по 
жизни

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.40, 22.00 Х/ф «Садовник»
02.05, 23.35 Х/ф «Подсадной»
03.35 Х/ф «Реальный папа»
05.10 Х/ф « Место встречи 

изменить нельзя». 5 с.
06.35 Х/ф «Громозека»
08.25 Х/ф «Откуда берутся 

дети?»
09.55 Х/ф «Живой»
11.30 Х/ф «Сержант мили-

ции». 1 с.
12.40 Х/ф «В движении»
14.20 Х/ф «Преданный друг»
15.55 Х/ф «Марш славянки»
17.35 Х/ф «Сержант мили-

ции». 2 с.
18.50 Х/ф «Все не случайно»
20.20 Х/ф «Дом без адреса»

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Поют Игорь Николаев 

и Наташа Королева»
05.00, 14.00, 20.00 «Рожден-

ные в СССР»
06.00 Сказка «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца»

07.00 «Шлягер, поп, рок, 
диско»

08.20 Д/ф «Театр и время. 
История одного спек-
такля»

09.30 «Мемориальный 
концерт»

10.00 «Зов джунглей»
10.35 Д/ф «И так - всю жизнь»
11.25 Х/ф «Частное лицо». 1 с.
12.35 «Музыка в театре, 

кино, на ТВ»

13.00, 19.00 «ВРЕМЯ»
15.00 Д/ф «Игорь Горбачев»
16.00 Д/ф «Как уходил 

Горбачев»
16.30 «Эстрадный вер-

нисаж»
17.15 Х/ф «Частное лицо». 2 с.
18.25 «Утренняя почта в 

гостях у Славы и Егора 
Зайцевых»

21.00 «Рок против террора»
22.00 «Было ВРЕМЯ»
23.00 «Вокруг смеха»
00.30 Концерт «23 февраля - 

День Советской армии и 
Военно-Морского флота»

СПОРТ
06.00, 23.30 Футбол. Чемпи-

онат Нидерландов. Эре-
дивизие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Херенвен

07.55, 14.40 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

09.00, 01.25 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Миллуол

10.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Кривбасбаскет

12.45 Футзал. Кубок Ис-
пании. Финал

15.45 Теннис. АТР. 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
Финал. Джокович - Аль-
магро

18.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

19.30, 05.30 Экстра-футзал
20.00 Гольф. PGA. WGC - 

Accenture Match Play 
Championship. Обзор

21.00, 03.15 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

21.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Днепр-Азот

03.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивельнык 
- БК Черкаские Мавпы

СПОРТ
06.00 Футзал. Кубок Ис-

пании. Умакон Сарагоса 
- Барселона Алуспорт

07.55, 01.00 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. Финал. 
Бредфорд - Суонси

10.10, 03.10 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

11.15 Футзал. Кубок Ис-
пании. Триман Наварра 
- Ель Посо Мурсия

13.10, 04.10 Футбол. Чемпио-
нат Бельгии. Сезон 2012-
2013. Брюгге - Андерлехт

15.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Одеcса

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

18.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Миллуол

20.50 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Красные Крылья

22.45 Футзал. Кубок Ис-
пании. Интер Мовистар 
- Каха Сеговия

00.35 Экстра-футзал

EUROSPORT
09.30, 11.30, 14.45, 16.30, 

19.45, 00.00 Снукер. World 
Open. Китай. День 2.

12.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 
Командный спринт.

13.30, 18.45, 01.30 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). 
10 км. Свободный стиль. 
Женщины.

17.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). HS 106. Смешан-
ный командный старт.

21.00 Бокс.
23.00 Бокс. Международный 

турнир. Ливерпуль 
(Англия).

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 

Футбол NEWS
06.10, 16.00 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
07.05, 23.30, 04.15 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
08.10 Зaря - Днепр. Чемпио-

нат Украины
10.00, 15.40, 22.15 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20 Вест Хэм - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
12.15, 00.20, 05.00 Журнал. 

Лига Чемпионов УЕФА
12.45 Атлетико - Эспаньол. 

Чемпионат Испании
14.40, 03.15 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
17.00 Депортиво - Реал. 

Чемпионат Испании
19.00 Д/ф «Быть «Ливерпуль-

цем». 6 с.
19.55 LIVE. Майнц - Фрайбург. 

Кубок Германии
21.55 LIVE. Кикерс Оффенбах 

- Вольфсбург. Кубок 
Германии

01.05 Ворскла - Металлург З. 
Лучшие матчи чемпиона-
та Украины

05.30 Новости + Анонсы

Вівторок, 26 лютого
Cхід 6.48 Захід 17.35
Тривалість дня 10.47

Схід 18.41
Захід 6.32

ДіваІменинники: Мартиніан, Зоя, Стефан
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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, 12.40, 23.15 

Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

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

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 18 с.
09.00, 20.55 Официальная 

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 

вокзала»
12.30, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.50 Книга.ua
13.10 Украинская песня
13.45 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» 3с
15.00, 18.20, 01.20, 02.20 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.10 Euronews
15.15 Наука
15.20, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.25 «Культ личности». 

Ю.Рыбчинский
15.45 Х/ф «Вечный зов» 11,12с
19.05, 21.25 Кривое зеркало
20.50 Мегалот
21.00, 05.35 Итоги дня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 4 с.
00.15 От первого лица
00.40 Между строк

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50, 03.25 ТСН: 
ТСН

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

07.25 М/ф «Бернард»
10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Т/с «Величествен-

ные века. Роксолана»
12.25, 20.15 Т/с «Завтра будет 

завтра»
14.55, 04.25 «Семейные 

мелодрамы»
15.55, 01.05 «Простошоу с 

Юрием Горбуновым»
16.45, 05.10 «ТСН. Избран-

ное»
22.45, 01.50 «Табу с Мыколою 

Вереснем»
00.05, 03.40 Т/с «Незабыва-

емое»

ИНТЕР
05.40 Т/с «Говорит полиция!»
07.00, 07.30, 12.00, 18.00 

Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
08.00, 08.30, 09.00 «Новости»
09.10, 20.30 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, 22.25 Т/с «По горячим 

следам 2»
18.10 Т/с «Брак по завеща-

нию»
20.00, 03.30 «Подробности»
00.25 «Парк автомобильного 

периода»

ICTV
05.25, 07.05, 02.15, 04.20 

Погода
05.30 Факты
05.55, 04.25 Свитанок
06.55, 07.40 Деловые факты
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 01.30 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.45 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.10 Анекдоты по-

украински
12.35, 13.00 Т/с «Кодекс 

чести»
12.45 Факты. День
13.40, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.45, 20.05 Т/с «Баллада о 

бомбере»
18.45 Факты. Вечер
23.20 Х/ф «Король говорит!»
02.20 Х/ф «Невидимая 

сторона»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 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 «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55, 20.45 Т/с «Во-

ронины»
13.15, 14.30 Kids Time
13.20 М/с «КотПес»
14.50, 15.45 Teen Time
14.55 Т/с «Друзья»
16.50, 21.50 Т/с «Светофор»
19.25, 01.10 Спортрепортер
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вампира 

2»

СТБ
06.15 «Чужие ошибки. Тайна 

старой знахарки»
07.00, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.55, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.40 «Звездная жизнь. По-

бедить рак»
11.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей»
13.20 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
21.00 Т/с «Метод Фрейда»
22.25 «Хата на тата»
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 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 05.00 Утренний 
espresso

09.00 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия»

10.00 Алло, доктор!
11.15 Д/ф «Золото Эдинбур-

га. Подводная эпопея»
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. 

Приключения россиян за 
границей

19.00 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Татьяна Булано-
ва, часть

20.00 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. До и после Сухова

21.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
В жизни я не Шерлок 
Холмс»

23.40, 04.10 Д/ф «Жизнь по 
законам природы»

00.50 Амурные мелодии

ТЕТ
06.00 Приколы на пере-

менке
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 10 шагов к любви
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые»
22.00 Большая разница
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, 13.10, 17.15 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева»
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.40, 22.00 Т/с «Супруги»
15.40, 03.00 Чистосердечное 

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

рит Украина»
21.00 Т/с «След. Красота 

требует жертв»
00.00 Т/с «Гримм»
00.50 Т/с «В поле зрения. 

Четвертый сезон»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 23.45, 00.35, 02.35, 
03.25 «Обзор прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

звездой»
09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

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

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

НТН
06.05 Х/ф «Зеленый фургон»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Откройте, мили-

ция!»
12.20 Т/с «Возвращение 

Турецкого»
14.55, 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 преступник»
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас»
00.15 Х/ф «Конец света: 

сверхновая»

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.30 «Три сестры»
10.35, 00.20 Х/ф «Рассеян-

ный»
12.20 «Добрый вечер, 

животные»
13.20, 17.10 «Дом на зависть 

всем»
14.15, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
22.00 «2 полоски»
23.20 «Вечер. Паша. Звёзды»

11 КАНАЛ
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.40 Подъем
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.55, 03.40, 05.40 Ново-
сти 11 канала

09.00, 19.50 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой»

10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55, 20.45 Т/с «Во-

ронины»
13.15 Kids’ Time
13.20 М/с «КотПес»
14.30 Т/с «Школа гениев»
14.55 Т/с «Друзья»
15.45 Teen Time
16.50 Т/с «Светофор»
19.30 «Два берега»
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.20 «Бюро адвокатских 

расследований»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вампира 

2»

К 2
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы
08.50 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 19.35 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.25 Женская форма
13.15, 22.05 Давай по-

женимся!
14.00, 20.20 Незвездное 

детство
14.55 Специя
15.30 Секреты шеф-повара
16.25, 23.00 Модный при-

говор
18.25 С белого листа
21.20 Иностранная кухня
00.00 Секреты судьбы

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф
07.20 М/с «Годзилла»
08.15, 20.10 «Убойное видео»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.40, 21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.45 «ДжеДАИ»
11.25, 03.20 «Дорожные 

войны»
12.00, 18.15 Т/с «Наркотра-

фик»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
16.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
20.35 «Облом UA»
22.05 Х/ф «Ливень»
00.05 Х/ф «Тяжелые деньги»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.45 Х/ф «Каштанка»
09.50 Х/ф «Два капитана»
11.20 Х/ф «Анна на шее»
12.50 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
15.30, 20.10 Т/с «Охота на 

Берию»
17.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
22.10 Х/ф «Год дракона»
00.30 Х/ф «Красный угол»

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

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

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 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»
17.00, 02.20 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.15 Среда обитания. «На-

туральная жесть»

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 «Пелагия и 

белый бульдог»
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 «Пятое измерение»
16.10 «Academia». Спецкурс 

«Парад планет». «Мерку-
рий и Луна»

16.55, 18.30 Т/с «Кружева»
17.40 Местное время. Вести-

Москва
19.15, 02.45 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 Т/с «Бедные 

родственники»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 А.Проханов. «Солдат 

империи»
23.20 «Сати. Нескучная 

классика...»

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 - 
Германия

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 Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Белые росы».
08.20 Д/ф «Игорь Моисеев. 

Ушел, чтобы остаться...»
09.10, 17.45 Петровка, 38
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 Х/ф «Наградить (По-

смертно)».
11.40 Ток-шоу «Pro жизнь».
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва»
13.25 Х/ф «Приключения 

шерлока холмса и 
доктора Ватсона. Король 
шантажа»

14.50 Д/с «Сущность зверя. 
Грызуны - шустрые и 
пушистые».

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

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

го быта. Жил-был пёс»
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Пришельцы: Кори-

доры 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». 11 с.
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 3 «По ту сторону 
закона» 4 с.

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

следствия-10». Фильм 6 
«Кровь за кровь» 2 с.

13.00 Х/ф «Город с утра до 
полуночи»

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». 12 с.

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 8 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в 
законе-6». Фильм 4 
«Гастролёры» 1 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 7 «По-
дозреваемый джип» 1 с.

23.00 Х/ф «Отпуск, который 
не состоялся»

РЕН ТВ
03.00 Х/ф «Отступники»
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30 «Пикник на обочине»
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24»
07.00 «Живая тема»: «Нити 

судьбы»
08.00 «Пища богов»
09.00 «Смотреть всем!»
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»: 

«Деревенская магия»
21.30 «Новости 24» Итого-

вый выпуск
21.50, 00.40 Х/ф «После про-

чтения сжечь»
23.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

TV1000
05.50 Криминальное кино 

«Пылающая равнина»
07.45 Комедия «Сильная 

женщина»
10.10 Боевик «Большой 

Стэн»
12.05 М/ф «Скуби-ду 2. Мон-

стры на свободе»
13.45 Драма «Девушка из 

воды»
15.45 Комедия «Поймай 

меня, если сможешь»
18.10 Комедия «Ценности 

семейки Аддамс»
19.50 Драма «Ложный 

огонь»
21.40 Для взрослых «Спящая 

красавица»
23.25 Криминальное кино 

«Зодиак»

TV1000 KINO
05.00 Мелодрама «Коро-

лева»
06.50 Драма «За тобой»
08.40 Драма «Поп»
11.00 Комедия «Мой парень 

- ангел»
12.50 Комедия «Стэп бай 

стэп»
14.50 Драма «Земля людей»
16.45 Комедия «Два в 

одном»
19.00 Триллер «Пирожки с 

картошкой»
21.00 Комедия «Выкрутасы»
23.00 Комедия «Домработ-

ница»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мелодра-

ма «Коко Шанель»
09.45, 17.45, 01.45 Драма 

«Мадам Бовари»
12.10, 20.10, 04.10 Драма 

«Пылающая равнина»
14.00, 22.00, 06.00 Мелодра-

ма «Звонок ангелу»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Минин и По-

жарский»
08.20 Х/ф «С тех пор, как мы 

вместе»
10.00 Х/ф «Исчадье ада»
12.00 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
13.30, 01.30 Х/ф «Долгие 

версты войны»
15.00 Х/ф «Куда исчез 

Фоменко?»
16.30 Х/ф «Собственная тень»
18.00 Х/ф «Два воскресенья»
20.00 Х/ф «Вторжение»
22.00 Х/ф «Австрийское 

поле»
00.00 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Старая крепость». 3 с. 
«Комиссар Сергушин» 
ч.3.

02.05, 08.05, 14.05 М/с «При-
ключения пингвиненка 
Лоло» 0+, «Три зятя»

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Волк 
Альберто». 47-49 с. 12+, «В 
некотором царстве...»

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 
«Каждый охотник желает 
знать...» 12+, «В мире 
басен»

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб». 22 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Азбука-
малышка» 6+, «Мозаика» 
0+, «Весенняя сказка»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Пораженный 
любовью

04.50 Гигантские стройки. 
Роттердамский порт

05.40 Как это устроено?. 
Серия 12

06.10 Как это сделано?. 

Сахар/Разведение рыб/
Гоночные костюмы

06.35 Мужчина, женщина, 
природа. Тритоны и 
корни

07.30 Искривление време-
ни. Авария автомобиля, 
лесорубы и скейтборды

08.25 Разрушители легенд. 
Взрыв бифштекса

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Перестройка 
нью-йоркской подземки

10.15, 21.55 Top Gear. Серия 1
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Отцы и дети. 
Встреча назначена

12.05 Классика с Южного 
пляжа. Удовлетворить 
клиента

12.30, 02.10 Мужчина, 
женщина, природа. 
Хорватская пещера

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Золото, ну 
наконец-то!

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Ниндзя 2

15.15 Курс экстремального 
вождения. Серия 7

15.45 Курс экстремального 
вождения. Серия 8

16.10 Быстрые и громкие. 
Lincoln с низкой по-
садкой

17.05 Как это устроено?. 
Серия 13

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Деньги/Обувь

18.00 Змееловы. Серия 7
19.00 Голод. Гонка смерти
20.00 Речные монстры. 

Нерассказанные байки. 
Недорассказанное

21.00 Настоящие аферисты. 
Серия 9

21.30 Настоящие аферисты. 
Серия 10

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 42

23.15 В момент катастрофы. 
Америка в огне

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Адская кошка. Коша-

чья тюрьма
08.15 Введение в собако-

ведение. Все президент-
ские псы

09.10, 09.35 Аэропорт для 
животных. 

10.05, 14.40 В дебрях Латин-
ской Америки. Анды

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Спасите меня!

11.55, 20.10, 04.55 Ветерина-
ры-спасатели. 

12.20, 12.50, 05.45, 06.35 SOS 
дикой природы. 

13.45 Территория живот-
ных. Спасение из-под 
крыши

15.30 Pай для шимпанзе. Но-
вый дом Сьюзи и Лили

16.30 Введение в котовод-
ство. Американские 
короткошерстные, 
саванны, шотландские 
вислоухие, регдолы, 
сфинксы

17.25 Необычные животные 
Ника Бейкера. Скрыто-
жаберник

18.20 Все о собаках. Шар-пей
18.45 Все о собаках. Бульдог
19.15 Обезьянья жизнь.
19.40 Спасти дикую природу 

Африки. 
20.35, 05.20 Pай для шим-

панзе. Семейство Джао. 
Оптом дешевле

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Венесуэла

22.00, 03.15 Планета мутан-
тов. Озера долины Рифт 
(Африка)

22.55, 04.05 Океанская 
Одиссея

23.50 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Тайные агенты

00.45, 01.10 Ловкие побеги 
животных. 

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

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 09.25, 11.50, 16.25, 

19.05 Союзм/ф
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.40, 10.30, 16.20 «Выдаю-

щиеся мужчины»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
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. 

Круизный корабль
05.00 В поисках синего кита
06.00 Опасные встречи. 

Дикий Запад
07.00, 11.00, 15.00 Делай 

ставки и взрывай. Денеж-
ная фабрика

07.30, 11.30, 15.30 По-
кинутые. Мельница в 
Мэриленде

08.00, 12.00, 16.00 Машины. 
Разобрать и продать. 

Бандитские авто
09.00 Чудеса инженерии. 

Туннель
10.00 Злоключения загра-

ницей. Сын Саддама
13.00 Тайна морского 

дьявола
14.00 Опасные встречи. Укус 

акулы
17.00, 01.00 В ожидании кон-

ца света. Девять обедов 
до катастрофы

18.00, 02.00 Злоключения 
заграницей. Карибский 
кошмар

19.00, 22.00, 03.00 В ожида-
нии конца света

20.00 Премьера Заnpeты. 
Странные свадьбы

21.00, 00.00 Дикий тунец. 
Месть рыбаков

23.00 Заnpeты. Странные 
свадьбы

VIASAT HISTORY
07.00, 13.20 Искусство 

России
08.00, 15.30, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 05.00 Тайная 

война
10.00, 16.30 Знакомство с 

Древним Римом
11.10 Разгадка тайн Мачу 

Пикчу
12.10 Великолепный Жак 

Тати
14.20, 18.40 Ферма в годы 

войны
17.40, 00.00 Охотники за 

мифами
19.50 Мао - китайская сказка
21.00 Пол Пот. Путешествие 

на поля смерти
22.00 Воле Шойинка - дитя 

леса
02.00 Германские племена
03.00 Средние века
04.00 Жертвы и обольстите-

ли - певцы-кастраты
06.00 Паоло Коэльо. Моя 

жизнь

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Возвращение Синд-

бада». 10 с.
20.00 «Объявлен в розыск». 

11 с.
21.00 «УГРО. Простые 

парни-2». ф.3. «Охота на 
призрака». 4 с.

22.00 «МУР есть МУР!» 1 с.
23.00 «Идеальная пара». 1 с. 

«День судьбы».
00.00 «Время жестоких» 1 с.

VIASAT EXPLORER
03.00, 03.30, 09.00, 09.30 

Охотник-собиратель
04.00, 13.00 Черное золото
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 Один на один с 
дикой природой

10.00 Полярные летчики
11.00, 11.30 Наперекор 

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

готовка
19.00, 01.00 Охота на со-

малийских пиратов
20.00 Непобедимый воин
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни

02.00, 02.30 Большие и 
быстрые

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.05, 22.00 Х/ф «Реальный 

папа»
02.35, 23.45 Х/ф «Громозека»
04.20 Х/ф «Откуда берутся 

дети?»
05.45 Х/ф «Сержант мили-

ции». 1 с.
06.50 Х/ф «Живой»
08.30 Х/ф «В движении»
10.10 Х/ф «Преданный друг»
11.40 Х/ф «Сержант мили-

ции». 2 с.
12.50 Х/ф «Марш славянки»
14.35 Х/ф «Все не случайно»
16.00 Х/ф «Дом без адреса»
17.40 Х/ф «Сержант мили-

ции». 3 с.
18.50 Х/ф «Прянички»
20.30 Х/ф «Изгнанник»

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Зов джунглей»
04.35 Д/ф «И так - всю жизнь»
05.25 Х/ф «Частное лицо». 1 с.
06.35 «Музыка в театре, 

кино, на ТВ»
07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ»
08.00, 14.00, 20.00, 23.00 

«Рожденные в СССР»
09.00 Д/ф «Игорь Горбачев»
10.00 Д/ф «Как уходил 

Горбачев»
10.30 «Эстрадный вер-

нисаж»
11.15 Х/ф «Частное лицо». 2 с.
12.25 «Утренняя почта в 

гостях у Славы и Егора 
Зайцевых»

15.00, 21.00 «Рок против 
террора»

16.00 «Всеволод Пудовкин»
17.25 Х/ф «Частное лицо». 3 с.
22.00 «Поют Игорь Николаев 

и Наташа Королева»
00.00 Сказка «Про Федота-

стрельца, удалого 
молодца»

СПОРТ 1
06.00, 03.20 Футбол. Чем-

пионат Бельгии. Брюгге 
- Андерлехт

07.55 Гольф. PGA. WGC - 
Accenture Match Play 
Championship. Обзор

09.00 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

09.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Фейєнорд - ПСВ

11.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Одесса

13.15 Экстра-футзал
13.45 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Миллуол

15.40 Футзал. Кубок Ис-
пании. Рибера Наварра 
- Сантьяго Футзал

17.30, 05.05 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

18.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Ферро-ЗНТУ

20.20, 02.45 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

20.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - 
Зульте Варегем. LIVE

23.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Красные Крылья

СПОРТ 2
06.00 Футзал. Кубок Ис-

пании. Триман Наварра 
- Ель Посо Мурсия

08.00, 01.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Миллуол

09.55, 16.20 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

10.30 Футзал. Кубок Ис-
пании. Интер Мовистар 
- Каха Сеговия

12.30, 04.10 Футбол. Чемпи-
онат Нидерландов. Эре-
дивизие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - ПСВ

14.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Днепр-Азот

17.00, 03.40 Экстра-футзал
17.30 Футзал. Кубок Испа-

нии. 1/2 финала. 1-й матч
19.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Херенвен

21.20 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Ферро-ЗНТУ

23.10 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт - Зульте 
Варегем

01.00 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо

EUROSPORT
09.30, 11.30, 15.00, 16.30, 

20.00 Снукер. World 
Open. Китай. День 3.

12.45 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 10 
км. Свободный стиль. 
Женщины.

13.30, 19.00, 02.00 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). 
15 км. Свободный стиль. 
Мужчины.

17.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). HS 106. Смешан-
ный командный старт.

17.45, 01.20 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). HS 134. 
Мужчины. Квалификация.

22.00 Легкая атлетика. Зеле-
ный свет. Журнал.

22.15 Избранное по средам. 
Журнал

22.25 Новости конного 
спорта.

22.30 Конный спорт. 
Выездка. Ноймюнстер 
(Германия).

23.30 Гольф. Чемпионат 
мира.

00.30 Новости гольфа.
00.35 Парусный спорт. 

Регата Sidney Hobart.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.25, 02.40 

Футбол NEWS
06.10, 23.25 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
07.05, 12.15, 03.55 Чемпионат 

Англии. Обзор тура
08.10 Металлург З - Динамо. 

Лучшие матчи чемпиона-
та Украины

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Арсенал - Астон Вилла. 
Чемпионат Англии

13.15 Бетис - Малага. Чемпи-
онат Испании

15.10, 03.25 Журнал. Лига 
Чемпионов УЕФА

16.00 Ювентус - Сиена. 
Чемпионат Италии

18.00 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

18.45 Вест Хэм - Тоттенхэм. 
Чемпионат Англии

20.45 «Один на один с 
Гамулой». А. Байдачный. 
Премьера

21.25 LIVE. Бавария - Борус-
сия Д. Кубок Германии

00.40 Металлург Д - Шахтер. 
Лучшие матчи чемпиона-
та Украины

02.55 Futbol Mundial

Середа, 27 лютого
Cхід 6.46 Захід 17.37
Тривалість дня 10.51

Схід 19.54
Захід 6.56

ТерезиІменинники: Кирилл, Ісаакій
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Назва установи Дні та години прийому
Виконком Криворізької міської ради  

50101, пл. Радянська, 1

Міський голова 1-й понеділок –   
10.00-12.30; 13.00-17.00

Секретар міської ради 
(питання діяльності міської ради, внутрішньої політики, преси та інформації)

2-й, 4-й, 5-й четвер –   
10.00-12.30;  13.00-17.00

Перший заступник міського голови (питання містобудування та архітектури, капі-
тального будівництва, земельних ресурсів, комунальної власності міста, транспорту і 
зв’язку, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи)

2-а, 4-а п’ятниця –   
10.00-12.30;  13.00-17.00

Заступник міського голови (питання охорони здоров’я, санітарно-епідемічного стану, 
праці і соціального захисту, зайнятості та пенсійного забезпечення населення )

2-й, 4-й, 5-й вівторок –   
10.00-12.30;  13.00-17.00

Заступник міського голови (питання освіти і науки, культури і туризму,сім’ї та 
молоді, фізичної культури і спорту, служби у справах дітей )

1-й, 3-й вівторок –  
10.00-12.30; 13.00-17.00

Заступник міського голови (питання благоустрою та житлової політики, екології, 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, енергоменеджменту та 
впровадження енергозберігаючих технологій)

2-й, 4-й понеділок –   
10.00-12.30;   
13.00-17.00

Заступник міського голови (питання економіки, фінансів, розвитку підприємництва, 
дозвільно-погоджувальних процедур, захисту прав споживачів)

1-й, 3-й четвер –   
10.00-12.30;  13.00-17.00

Керуюча справами виконкому (юридичні питання, звернення громадян, діловодство, 
бухгалтерський облік, кадрова робота)

1-а, 4-а середа –  
10.00-12.30;  13.00-17.00

Кімната прийому – кабінет №129 (приймальна громадян).  Телефон для довідок – 92-22-72

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ПРИЙОМІВ  
керівниками виконкому міської ради та виконкомів районних у місті рад

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ОСОБИСТИХ ПРИЙОМІВ 
на підприємствах, що надають житлово-комунальні послуги

Назва установи Дні та години прийому
Виконком Тернівської районної у місті ради

50077, вул .Короленка, 1а

Голова районної у місті ради Щопонеділка –  
11.00-12.30; 13.00-17.00

Заступник голови районної у місті ради Щовівторка –  
11.00-12.30; 13.00-17.00

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності  
виконавчих органів ради

Щосереди –  
11.00-12.30; 13.00-17.00

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності  
виконавчих органів ради

Щочетверга –  
11.00-12.30; 13.00-17.00

Керуюча справами виконкому районної у місті ради Щоп’ятниці – 11.00-12.30; 13.00-17.00
Кімната прийому – кабінет № 126  (приймальна громадян).     Телефон для довідок – 35-24-80

Назва установи Дні та години прийому
Виконком Жовтневої районної у місті ради

50014, вул. Шурупова, 2
Голова районної у місті ради Щопонеділка – 11.00-17.00
Заступник голови районної у місті ради Щоп’ятниці – 10.00-17.00
Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності  
виконавчих органів ради Щочетверга – 10.00-17.00

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності  
виконавчих органів ради Щовівторка – 10.00-17.00

Керуючий справами виконкому районної у місті ради Щосереди – 10.00-17.00
Кімната прийому – кабінет №12.   Телефон для довідок – 440-32-35

Назва установи Дні та години прийому
Виконком Саксаганської районної у місті ради

50071, вул. Мелешкіна, 32
Голова районної у місті ради Щопонеділка – 11.00-12.30; 13.00-15.00
Заступник голови районної у місті ради Щовівторка – 10.00-12.00; 15.00-17.00
Керуюча справами виконкому районної у місті ради Щосереди – 10.00-12.00; 15.00-17.00
Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності  
виконавчих органів ради Щочетверга – 10.00-12.00; 15.00-17.00

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності  
виконавчих органів ради Щоп’ятниці – 10.00-12.00; 15.00-17.00

Кімната прийому – кабінет №113.    Телефон для довідок – 64-50-06

Назва установи Дні та години прийому
Виконком Довгинцівської районної у місті ради

50086, вул. Дніпропетровське шосе, 11
Голова районної у місті ради Щопонеділка – 10.00-17.00
Заступник голови районної у місті ради Щосереди – 10.00-17.00
Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих 
органів ради Щовівторка – 10.00-17.00

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих 
органів ради Щочетверга – 10.00-17.00

Керуючий справами виконкому Щоп’ятниці 10.00-17.00
Кімната прийому – кабінет № 114  (приймальна громадян).   Телефон для довідок – 71-12-10

Назва установи Дні та години прийому
Виконком Центрально-Міської районної у місті ради

50000, ул. Леніна, 27

Голова районної у місті ради Щопонеділка –   
11.30-13.00; 17.00-18.00

Керуюча справами виконкому районної у місті ради Щовівторка –  
10.00-12.00; 17.00-18.00

Заступник голови районної у місті ради Щосереди – 10.00-12.00; 17.00-18.00
Заступник голови районної у місті ради по виконавчій роботі Щочетверга – 10.00-12.00; 17.00-18.00
Заступник голови районної у місті ради по виконавчій роботі Щоп’ятниці – 10.00-12.00; 17.00-18.00

Кімната прийому – Центр надання послуг в режимі «Єдиного вікна».    Телефон для довідок – 90-07-85

Назва установи Дні та години прийому
Виконком Інгулецької районної у місті ради

50026, пл. 60-річчя СРСР, 1

Голова районної у місті ради Щопонеділка –  
11.00-13.30; 17.00-18.30

Заступник голови районної у місті ради Щовівторка –  
11.30-12.30; 16.30-17.30

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих  
органів ради

Щочетверга –  
10.00-12.30; 17.00-18.00

Керуюча справами виконкому районної у місті ради Щосереди –  
10.00-12.30; 17.00-18.00

Кімната прийому – кабінет №101 (приймальна громадян). Телефон для довідок – 21-09-56

Назва установи Дні та години прийому
Житловий масив Інгулець

50102, вул. 50 років Жовтню,1
Голова районної у місті ради 2-й, 4-й понеділок – 14.00-16.30
Заступник голови районної у місті ради 1-й, 3-й понеділок – 15.00-17.00
Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності  
виконавчих органів ради 2-а середа – 15.00-17.00

Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності  
виконавчих органів ради

Щочетверга –  
10.00-12.30; 15.00-17.00

Керуюча справами виконкому районної у місті ради 2-й понеділок – 16.00-17.00
Кімната прийому – кабінет №10, 13 (приймальна громадян).  Телефон для довідок – 22-23-40

Назва установи Дні та години прийому
Виконком Дзержинської районної у місті ради

50069, пр. Миру, 42

Голова районної у місті ради Щосереди –  
10.00-17.00

Заступник голови районної у місті ради Щовівторка – 10.00-17.00
Заступник голови районної у місті ради з питань діяльності виконавчих органів 
ради Щоп’ятниці – 10.00-17.00

Керуюча справами виконкому районної у місті ради Щочетверга – 10.00-17.00
Кімната прийому – кабінет №3  (приймальна громадян).  Телефон для довідок – 90-67-75

Назва підприємства Дні та години прийому
КП «ЖЕО №8»
50005, вул. Ціолковського,7  
(Дзержинський район)
Кабінет прийому – приймальна.
Телефон для довідок – 409-25-89

Щопонеділка – 10.00-12.00; 15.00-18.00.
Щовівторка, щосереди, щоп’ятниці –  
09.00-11.00.
Щочетверга – 09.00-11.00; 15.00-18.00
1-а, 3-я субота – 10.00-12.00

КП «ЖЕО №14»
50047, вул. Щорса, 22  
(Тернівський район)
Кабінет прийому – № 206, 207, 208
Телефон для довідок – 36-86-60

Щопонеділка, щовівторка, щосереди,  
щочетверга, щоп’ятниці – 09.00-11.00
Щопонеділка, щовівторка, щочетверга – 
15.00-19.00
1-а, 3-я субота – 10.00 – 13.00

КП «ЖЕО №20»
50002, вул. Лермонтова, 60  
(Центрально-Міський, Інгулецький райони)
Кабінет прийому – № 207, 208, 210
Телефон для довідок – 26-27-51

Щопонеділка – 09.00-12.00; 13.00-17.00
Щовівторка, щосереди,щоп’ятниці – 
09.00-11.00
Щочетверга – 09.00-12.00; 13.00-17.00
1-а, 3-я субота – 10.00-13.00

КП «ЖЕО №31»
50029, вул. Шкапенка, 13-а
(Жовтневий район)
Кабінет прийому – приймальна громадян
Телефон для довідок – 50-39-37

Щопонеділка, щовівторка –  
09.00-12.00; 15.00-18.00
Щочетверга – 09.00-11.00; 15.00-18.00
Щосереди, щоп’ятниці – 09.00-11.00
1-а, 3-я субота – 10.00-13.00

КП «ЖЕО №35»
50056, мкрн.Сонячний, 25-а
(Саксаганський район)
Кабінет прийому – приймальна громадян
Телефон для довідок – 404-58-00

Щопонеділка, щочетверга – 09.00-12.00; 
15.00-18.00
Щовівторка, щосереди, щоп’ятниці – 
09.00-11.00
Щовівторка –  15.00-17.00
1-а, 3-я субота – 10.00-13.00

КП «ЖЕО №45»
50038, Бульвар Кірова,3
(Довгинцівський район)
Кабінет прийому – №1
Телефон для довідок – 407-26-30

Щопонеділка, щочетверга –  
09.00-12.00; 15.00-18.00
Щовівторка –  
09.00-12.00; 15.00-17.00
Щосереди, щоп’ятниці – 09.00-11.00
1-а, 3-я субота – 10.00-13.00

КП «Кривбасводоканал»
50027, вул. Єсеніна, 6-а
Кабінет прийому – приймальна громадян
Телефон для довідок – 92-27-19

Щопонеділка – 10.00-12.00; 16.00-18.00
Щовівторка, щосереди, щочетверга, 
щоп’ятниці – 09.00-11.00

ТЕЛЕФОНИ, 
за якими мешканці 

міста можуть звернутися 
для оперативного  

вирішення своїх питань
«Прямий телефон»  
міського голови 92-13-05
«Прямі телефони»  
голів районних у місті рад
 Тернівський –  35-13-82
 Жовтневий –  440-32-35
 Саксаганський –  64-50-06
 Довгинцівський –  71-12-10
 Дзержинський –  90-67-67
 Центрально-Міський –  90-07-97
 Інгулецький –  21-09-56
«Гарячі телефонні лінії»  
КП «Житлово-експлуатаційна 
організація»
 №8 –  409-25-89
 №14 –  36-86-60
 №20 –  26-15-89
 №31 –  53-50-06
 №35 –  404-58-00
 №45 –  407-26-30
«Гаряча лінія»  
КПТМ «Криворіжтепломережа»
  409-51-22

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

 ПАТ «Криворіжгаз» 405-40-01
 «Криворізькі міські електричні 
мережі ПАТ «ЕК Дніпрообленерго» 
 92-34-30
ТОВ «Криворіжелектромонтаж»
 26-06-07
ТОВ «Екоспецтранс» 401-12-06

Назва підприємства Дні та години прийому
КП «Сансервіс»  
50036, вул. Бикова, 6
Кабінет прийому – кабінет директора,  
кабінет заступника директора,  
кабінет головного інженера.
Телефон для довідок – 64-22-26

Щопонеділка, щовівторка, щосереди, що-
четверга, щоп’ятниці – 10.00-12.00

КПТМ «Криворіжтепломережа»
50000, пров. Дежньова, 9
Кабінет прийому – приймальна, №5
Телефон для довідок – 409-51-01

Щопонеділка,щовівторка,щосереди, що-
четверга, щоп’ятниці –  09.00-11.00

ПАТ «Криворіжгаз»
50065, вул. 22 Партз’їзду, 24
Кабінет прийому – приймальна громадян
Телефони для довідок – 405-40-01, 405-40-00

Щопонеділка, щовівторка, щосереди, 
щочетверга – 10.00-12.00

ТзОВ «Екоспецтранс»
50007, вул. Іллічівська, 2-г
Кабінет прийому – приймальна
Телефон для довідок – 92-27-32

Щопонеділка, щовівторка, щосереди,  
щочетверга – 09.00-12.00; 13.00-17.00
Щоп’ятниці – 09.00-12.00; 13.00-16.00

ДП «Криворізька теплоцентраль»
50014, вул. Електрична, 1
Кабінет прийому – приймальна, № 16, 20
Телефон для довідок – 440-31-12

Щопонеділка – 10.00-12.00; 16.00-17.00

ПАТ «Укртелеком»
50101,вул. Димитрова,30
Кабінет прийому – №101
Телефон для довідок – 92-21-97

Щопонеділка – 10.00-12.00; 15.00-17.00

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» КМЕМ
50000, пр. К. Маркса, 41
Кабінет прийому – № 24
Телефон для довідок – 404-13-22

Щопонеділка – 13.00-18.00
Щочетверга – 09.00-12.00; 14.00-17.00

ТзОВ «Криворіжелектромонтаж»
50005, вул. Орджонікідзе, 1-Г
Кабінет прийому –  
приміщення «КЕМ-світло»
Телефон для довідок – 26-06-07

Щопонеділка – 10.00-12.00; 13.00-17.00

Щопонеділка, що-
вівторка, щочетверга 
– 15.00-19.00
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Виступати «діючими» солдата-
ми кореспондентам ще не дово-
дилось, хоча в якості фронтових 
літописців, сторонніх спостеріга-
чів – удосталь. Як підсумувати вра-
ження? Докладати великих зусиль, 
щоб увійти в образ, не потрібно: 
чи-то оточення подібних до себе 
шукачів гострих емоцій, чи окремі 
дрібні, однак важливі дещиці, як-
то сувора заборона користуватись 
сучасними предметами й матері-
алами, свій внесок роблять гарно. 
Вирядившись у польову форму 
червоноармійця, дійсно щиро кор-
тить написати рідним прощаль-
ного листа, готовність полягти за 
Вітчизну враз полонить душу – і не 
для газетного пафосу це буде про-
мовлено.

Дивно усвідомлювати, та на 
складах і досі зберігається обмун-
дирування зразка 40-х років. При-
тому, що близько півстоліття воно 
не застосовується за прямим при-
значенням. Сутужно зі справжнім 
взуттям, а солдатські ватяні штани 
та бушлати при деякій наполегли-
вості та допитливості роздобудеш 
легко. Тож не у формальному до-
триманні матеріальних складових 
ідея, головне – внутрішній настрій, 
щире бажання перейнятися духом 
воєнної епохи, відчути себе на міс-
ці предків, котрі здолали нацист-
ську чуму.

Історику приховувати правду 
– гріх

Отже, закриття «кришки» Кор-
сунь-Шевченківського котла від-

булося під містечком Лисянка на 
Черкащині. Погода 69 років тому 
абсолютно точно відповідала сьо-
годнішній. Температура скаче до-
вкола нуля. Пронизливі пориви 
підступного вітру. Легка заметіль 
змінюється бридким дощем. У чи-
стому полі ж результати хазяйну-
вання такої примхливої метеоси-
туації мають дивовижний вигляд: 
якщо в одному місці замет трохи 
не по коліно, то метрів за п’ятдесят 
розповзається брудна калюжа розі-
млілого снігу.

Доки встановлювали намет, 
професійний археолог, член гро-
мадської організації «Закінчимо 
війну» Олександр Назаров мірку-
вав про значення битви:

– Передумови для неї сформу-
вались одразу після Курської бата-
лії. Сталін замислював відвоювати 
Правобережжя ще восени 1943-го 
і майже досягнув того, принаймні, 
столицю захопив, хоча й ціною не-
помірних жертв. Та військова ма-
шина рейху залишалась потужною. 
З-під Києва радянські війська про-
сунулись далеко на захід, нижче по 
течії Дніпра німці міцно тримали 
оборону, деякі архівні дані свід-
чать про 130-тисячне формуван-
ня окупантів, радянські війська 
суттєво переважали ворога за жи-
вою силою, танками, авіацією. Я 
патріот, але приховувати правду 
для історика є гріхом. На початку 
війни на кожного загиблого німця 
приходилось у середньому 10 на-
ших, після Сталінграда пропорція 
стала один до 3,5, так само на ко-
ристь фашистів. Під Корсунем цей 

показник, як переконують знахід-
ки захоронень воїнів з обох боків, 
зростав удвічі. Один із дослідників 
дійшов висновку про втрати тан-
ків: один німецький до 20 радян-
ських. Оперуючи цифрами, скільки 
німців було до оточення, та числом 
полонених, маємо підозру, що на-
справді значна частина противни-
ка прорвалась із «лещат». Власне, 
нинішньою тактичною грою «Чер-
вона Зірка» спробує відновити кар-
тину бою. Противник має вкрай 
важливе завдання пробитись до 
головних сил, ми даємо відсіч. Хто 
і в який спосіб вирішить бойову за-
дачу, покаже час. Торік німці «не 
пройшли», вони штурмували балку 
за нестандартною схемою, і згодом 
пошукова експедиція таки зна-
йшла речові докази сутички на то-
му-таки місці, хоча воно не згаду-
валось у жодному офіційному звіті 
або в мемуарах. Нехай і в зменше-
ному масштабі, та все одно рекон-
струкція дозволяє уявити дійсний 
розвиток ситуації.

Загалом, – продовжує історик, 
– таємниць довкола Корсуня зали-
шається вдосталь. Ніяка операція 
не називається за географічною 
ознакою, має бути кодова назва. До 
сих пір вона невідома. Як і кількість 
жертв. Як і внесок окремих полко-
водців та їхні прорахунки. Досте-
менно важко визначити, втручання 
маршала Жукова у зміну бойового 
плану принесло більше користі чи 
нашкодило. До чого не має вини-
кати питань, так це до саможертов-
ності рядових фронтовиків.

З династії звитяжців
Неквапливо муркотів у «буржуй-

ці» вогник, брезент шатра зближу-
вав, змушував цінувати понад усе 
мирний затишок. На кілька сотень 
реконструкторів знайшлася лише 
єдина бойова династія. Юний Ва-
дим Манжалій трохи не шантажем 
змусив свого батька, Сергія, взяти 
і його «на війну»: хоча зростом па-
рубок на голову обігнав татка, за 
віком не доріс для участі – там, де 
використовуються боєприпаси, на-
віть холості, юним не місце. Орга-
нізатори зробили для них виняток.

Сам 41-річний Сергій у колі по-
шуковців вважається авторитет-
ною постаттю. Зростав на околиці 
невеликого районного центру, де 
вирувала Корсунь-Шевченківська 
битва. Радянська авіація розгро-
мила німецьку автоколону, до кін-
ця 70-х у лісопосадці бовваніли 
згорілі остови техніки. Манжалій-
старший самостійно розпочав до-
бувати із землі артефакти воєнної 
пори, тільки пішов у перший клас. 

Постійно виника-
ли клопоти з право-
охоронцями, та він 
уперто повертався на 
обраний шлях. Доля 
обдарувала його рід-
кісним талантом з 
ювелірною майстер-
ністю виготовляти ді-
ючі моделі. У підлітко-
вому віці на канікулах 
змайстрував пістолет, 
стріляючий капсуля-
ми. Похизувався пе-
ред однокласниками, 
хтось виявився Пав-
ликом Морозовим, 
доніс завучу. Нагряну-
ла комісія, а будинок 
просто завалений від-
копаним за літо воєн-
ним добром. Ото мав 
мороку, кілька років 
перебував на обліку в 
дитячій кімнаті мілі-
ції.

Згодом і педагоги, і 
стражі закону змири-
лись із його пристрас-

тю – лихого ж не коїв, відкопані 
реліквії трепетно відновлював і пе-
редавав до музеїв. Якось дільнич-
ний інспектор по-приятельськи 
привів до його скарбниці на гори-
щі, вщент заповненої вражаючими 
експонатами, кількох перевіряю-
чих з обласного центру – поважну 
делегацію не змогли вдовольнити 

Дорогами звитяги

ВІДТВОРЕНА  
ПЕРЕМОГА

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА БИТВА

Н а початку 1944-го року радянські 
війська нестримною лавиною потіснили 
фашистських супостатів з української землі. 

Недоцільно виокремлювати певні бойові операції, 
всі фронтові сторінки поєднані в єдину Історію – 
скільки її не вивчай, незбагненні «плями» однак 
залишаються. Чи не найсуперечливіші оцінки 
воєнні дослідники дають наслідкам Корсунь-
Шевченківської битви. Військово-історичний 
клуб «Червона Зірка» останній період проводить 
наполегливі пошуки обґрунтованих пояснень 
певних моментів перебігу того кровопролиття, 
цьогоріч клуб запросив кореспондентів «Червоного 
гірника» приєднатись до фактично слідчого 
експерименту – встановлення дійсної хроніки 
розвитку подій у найдраматичніший момент, 
завершення оточення німецького угруповання. 
Символічно, що якраз саме тоді, трохи південніше, 
завершувалось визволення Кривого Рогу. До слова, 
до реконструкції «Червоної Зірки» долучилось 
семеро криворіжців.
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З династії звитяжців
Неквапливо муркотів у «буржуй-

ці» вогник, брезент шатра зближу-
вав, змушував цінувати понад усе 
мирний затишок. На кілька сотень 
реконструкторів знайшлася лише 
єдина бойова династія. Юний Ва-
дим Манжалій трохи не шантажем 
змусив свого батька, Сергія, взяти 
і його «на війну»: хоча зростом па-
рубок на голову обігнав татка, за 
віком не доріс для участі – там, де 
використовуються боєприпаси, на-
віть холості, юним не місце. Орга-
нізатори зробили для них виняток.

Сам 41-річний Сергій у колі по-
шуковців вважається авторитет-
ною постаттю. Зростав на околиці 
невеликого районного центру, де 
вирувала Корсунь-Шевченківська 
битва. Радянська авіація розгро-
мила німецьку автоколону, до кін-
ця 70-х у лісопосадці бовваніли 
згорілі остови техніки. Манжалій-
старший самостійно розпочав до-
бувати із землі артефакти воєнної 
пори, тільки пішов у перший клас. 

Постійно виника-
ли клопоти з право-
охоронцями, та він 
уперто повертався на 
обраний шлях. Доля 
обдарувала його рід-
кісним талантом з 
ювелірною майстер-
ністю виготовляти ді-
ючі моделі. У підлітко-
вому віці на канікулах 
змайстрував пістолет, 
стріляючий капсуля-
ми. Похизувався пе-
ред однокласниками, 
хтось виявився Пав-
ликом Морозовим, 
доніс завучу. Нагряну-
ла комісія, а будинок 
просто завалений від-
копаним за літо воєн-
ним добром. Ото мав 
мороку, кілька років 
перебував на обліку в 
дитячій кімнаті мілі-
ції.

Згодом і педагоги, і 
стражі закону змири-
лись із його пристрас-

тю – лихого ж не коїв, відкопані 
реліквії трепетно відновлював і пе-
редавав до музеїв. Якось дільнич-
ний інспектор по-приятельськи 
привів до його скарбниці на гори-
щі, вщент заповненої вражаючими 
експонатами, кількох перевіряю-
чих з обласного центру – поважну 
делегацію не змогли вдовольнити 

банальні розваги, тому довелося 
вдатися до неординарної «куль-
турної програми». Щоправда, опіс-
ля візиту ті знахідки Сергій мусив 
передати до експозиції кімнати 
бойової слави у школі, завдяки по-
дарунку ентузіаста вона була ви-
знана кращою на Черкащині.

– На час моєї молодості органі-
зованого руху пошуковців ще не 
зародилось, а облишити матері-
альні спогади про війну дотлівати 
у грунті я не міг дозволити, – роз-
повідає Сергій. – Ніколи знахідок 
не продавав. Обмінював же час-
тенько, бо вів розкопки на місці 
загибелі дивізії СС «Вікінг», до 
рук потрапляли рідкісні фашист-
ські нагороди, амуніція, унікальні 
предмети старовини, а мене біль-
ше цікавило все радянське.

– Я ще в дитсадок ходив, як тат-
ко мене вперше взяв із собою на 
розкопки, – розкриває сімейний 
секрет Вадим. – Виховували мене 
на прикладі діда. Він пройшов 
«фінську» кампанію, під кінець 
літа 1941-го потрапив у полон, 
очолив повстання в концтаборі, 
вирвався з групою в’язнів на волю, 
до розгрому Гітлера партизанив у 
лавах європейських месників. Ді-
дусь удостоївся вищої державної 
нагороди Бельгії, її вручили аж на 
початку 90-х, коли рухнула «заліз-
на» завіса.

Дегтярьов із «Дегтярьовим» 
загинув героїчно

За розмовами непомітно під-
кралася глибока ніч. Прийшла пора 
готувати зброю до нічної тактич-
ної сутички. Бувалі реконструкто-
ри пояснювали новачкам правила 
поводження зі зброєю. Старшина 
Леонід Бондар не шкодував міцних 
словечок для моральної настанови 
воїнів:

– Примусово ніхто нікого тут 
не тримає! – гримів його баритон. 
– Наша місія – підтримати славу 
героїчних предків, а не ганебною 
поведінкою осоромити їх. При-
ведіть себе в належний вигляд, до-
тримуйтесь повної автентичності, 
ніяких поліетиленових пакетів і 
цигарок з фільтром. Затягнути по-
яси! Довкола вогнищ розтягнути 
плащ-намети, бо із-за пагорба вже 
визирали фріцівські розвідники. 
Побачу порушення світломаскуван-
ня – власноруч розстріляю перед 
строєм. Це, як знаєте, обернеться 
дискваліфікацією на цілий сезон.

У глибині лісу дзвінко протара-
банив кулемет.

– Досить базікати. Набої розда-
ти. Бігом марш на вогневі позиції!

Виявилось, канонаду розпочав 
криворіжець Антон Дегтярьов: 
дуже вчасно помітив авангард 
розвідників суперника. Певна річ, 
чоловіку з такими паспортними 
даними автоматично доручили 
ручний кулемет системи знаме-
нитого однофамільця, хоча брав 
участь у реконструкції перший раз. 
Брак досвіду й згубив земляка. Не 
зумів економно витрачати боєпри-
паси й опинився оточений ворога-
ми. Загинув і Олександр Назаров, 
але з честю – відволікаючи увагу 
загарбників від замаскованого 
«Максима», викликав на себе град 

куль, чим розкрив розташування 
нападників. В Україні діють кілька 
напрямів реконструкції подій Ве-
ликої Вітчизняної війни, «Червона 
Зірка» розробила найдосконаліші 
правила тактичних маневрів, що 
максимально наближають реаліс-
тичність сутички, поряд з тим не 
надто переслідує мету влаштову-
вати грандіозні шоу для широкої 
публіки.

«Полеглого», але життєрадісно-
го Антона переповнювали почуття. 
Так склалося, служити йому не ви-
пало, та бодай коротке перебування 
в лавах Червоної Армії дало неоці-
ненне поняття про військову дис-
ципліну, чоловічу взаємовиручку, 
приборкало надмірні амбіції.

– Краєм вуха почув з вуст ке-

рівництва «Червоної Зірки» про 
наміри провести подібну велику 
реконструкцію в Кривому Розі, 
– поділився червоноармієць за-
повітними сподіваннями. – Мій 
дід загинув при штурмі Могили-
Баби. Чудова нагода увіковічнити 
пам’ять тисяч і тисяч його побра-
тимів, хто наклав там головою. За-
хоплення дамби КРЕСу – також ви-
датна сторінка обпаленої війною 
минувшини. Зізнаюсь, я не одразу 
зголосився особисто «повоювати», 
гадав обмежитись спогляданням 
бою здалеку. Сам не відаю чому, 
раніше подобалась німецька фор-
ма, можливо, за красивий дизайн. 
Після того, як пройнявся образом 
солдата-визволителя, розумію, що 
далеко не в зовнішності суть.

КРИВИЙ РІГ – ЛИСЯНКА –  
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ – КРИВИЙ РІГ.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Більше фото www.girnyk.com.ua 
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Трудовий подвиг криворіжців
На перший погляд на фото затишшя. Це тільки так здається. На буді-

вельному майданчику все гуде, рухається. Попереду обертається бето-
номішалка, а далі хтось кричить кранівнику: «Віра, майна!» Перед вами, 
шанувальники нашої історії, панорама будівництва села Лукаші-2, що на 
лелековій Київщині. Влітку 1986 року десант наших будівельників встиг 
до початку осені здати «під ключ» більше ста садиб для переселенців із 
зони аварії на ЧАЕС. Фото, яке передав учасник будівництва Лукашів-2 
В.Сопілко.

Так народжувалась ДП-9
Сорок один рік тому почалося будівництво гіганта світової металургії – криворізької ДП-9. На 

фото дата: 13.06.1972 року. Відбувається процес армування «дев’ятки». До пуску залишалося півто-
ра року. Із зібрань будівельника ДП-9 Б.Антопольського. 

Володимир БУХТІЯРОВ. Фотографії публікуються вперше

Це наша з тобою біографія
Біографію міста пишуть не в історичних музеях 

і не в душних кабінетах. Щось своє до історії вели-
кого промислового центру щодня вносять звичайні 

криворіжці. І якщо сучасність Кривого Рогу – на виду 
й на вустах, то минуле завжди вабить своєю таєм-
ничістю. Можливо, якась із сторінок біографії на-

шого міста ховається десь у вашому, шановні читачі, 
сімейному архіві? «ЧГ» вирішив розпочати конкурс 
«Це наша з тобою біографія». 

Світлини минулих років можете власноруч приносити або присилати електронною поштою.  Адреса редакції: пр. Металургів, 28, e-mail: rminer@rminer.dp.ua . До фото-
графії потрібно додати історію-опис про людей або події, зображені на ній. Не забудьте також вказати рік, коли зроблено цей кадр. Чекаємо на ваші відгуки.
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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 Обзор прессы
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». 19 с.
09.00, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.15, 20.55 Официальная 

хроника
09.20 Караоке для взрослых
10.10, 04.05 Т/с «Маруся»
11.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала»
12.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» 4,5с
14.45, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт (мужчины)
16.30, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
16.40, 01.45 О главном
17.10 Х/ф «Вечный зов» 13с
18.20, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
19.05 Кривое зеркало
21.30 Опыт
22.50 Тройка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.20 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 5 с.
00.15 От первого лица

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.55 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 

«Завтрак с 1+1»
07.25 М/ф «Бернард» 
10.00 «Шесть кадров»
10.25 Т/с «Величественные 

века. Роксолана» 
12.25, 20.15 Т/с «Завтра будет 

завтра» 
14.55, 04.40 «Семейные 

мелодрамы»
15.55, 01.05 «Простошоу с 

Юрием Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Величественные 

века. Роксолана - 2» 
22.45 «Моя хата с краю»
00.10, 05.25 Т/с «Незабыва-

емое» 

ИНТЕР
05.40 Т/с «Говорит полиция!»
07.00, 07.30, 12.00, 18.00 

Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
08.00, 08.30, 09.00 «Новости»
09.10, 20.30 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, 22.25 Т/с «По горячим 

следам 2»
18.10 Т/с «Брак по завеща-

нию» 
20.00, 02.55 «Подробности»
00.25, 04.15 Д/ф «Странное 

дело. Смертельная 
маска»

ICTV
05.10, 06.50, 02.40, 04.35 

Погода
05.15 Факты
05.40, 04.40 Свитанок
06.45, 07.40 Деловые факты
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 01.55 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.50 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.15 Анекдоты по-

украински
12.35, 13.00 Т/с «Кодекс 

чести»
12.45 Факты. День
13.40, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.45, 20.05 Т/с «Баллада о 

бомбере»
18.45 Факты. Вечер
23.15 Х/ф «Начало» 
02.45 Х/ф «Король говорит!» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 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 «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55, 20.45 Т/с «Во-

ронины»
13.20, 14.30 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.50 Т/с «Друзья»
15.45 Teen Time

16.50, 21.50 Т/с «Светофор»
19.25, 01.10 Спортрепортер
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вампира 

2» 

СТБ
6.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.15, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.00 «Звездная жизнь. Вы-

жить и преодолеть»
11.00 Х/ф «Молодая жена» 
13.00 «МастерШеф - 2»
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, 03.50 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 05.00 Утренний 
espresso

09.00 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов. До и после Сухова»

10.00 Алло, доктор!
11.15 Д/ф «Василий Ливанов. 

В жизни я не Шерлок 
Холмс»

12.15 Реальные истории. 
Приключения россиян за 
границей

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 Гор-

дона. Татьяна Буланова, 
2 часть

20.00 Д/ф «Осторожно, 
Райкин»

21.35 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Стрела в сердце 
Робин Гуда»

23.40, 04.10 Д/ф «Жизнь по 
законам природы»

00.45 Амурные мелодии 

ТЕТ
06.00 Приколы на пере-

менке
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 10 шагов к любви
18.20, 21.35 Одна за всех
19.50, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые» 
22.00 Большая разница
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, 13.10, 17.15, 21.00 Т/с 

«След» 
10.00, 20.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.40, 23.00 Т/с «Супруги» 
15.40, 03.00 Чистосердечное 

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

рит Украина»
22.00 Д/с «1941»
00.00 Т/с «Гримм» 
00.50 Т/с «В поле зрения. 

Четвертый сезон» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 
03.25, 04.15, 04.35 «Обзор 
прессы»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 00.35, 03.55 
«Погода»

08.15 «Драйв-новости»
08.20, 03.40 «Утро со 

звездой»
09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

16.10 «В кабинетах»
17.25 «Акцент»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.10 «Реальный сектор»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.45 «Легенды уголовного 

розыска»
06.15 Х/ф «Гу-га» 
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Откройте, мили-

ция!»
12.20 Т/с «Возвращение 

Турецкого»
13.15 Х/ф «Ловушка»
14.55, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

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

мыслить как преступник» 
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00.15 Х/ф «Патруль из-

мерений» 

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.10 «Три сестры»
10.10, 00.20 Х/ф «Близнец»
12.20 «Добрый вечер, 

животные»
13.20, 17.10 «Дом на зависть 

всем»
14.15, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Рассмеши комика»
22.00 «2 полоски»
23.20 «Вечер. Паша. Звёзды»

11 КАНАЛ
05.10 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.40 Подъем
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.55, 03.40, 04.40 Ново-
сти 11 канала

09.00, 19.50 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой»

10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55, 20.45 Т/с «Во-

ронины»
13.20 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.30 «36,6»
14.50 Т/с «Друзья»
15.45 Teen Time
16.50, 22.30 Т/с «Светофор»
21.00 «Вечерний разговор»
22.00 «Васильевский 

остров»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вампира 

2»

К 2
05.15, 00.40 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы
08.50 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 19.35 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.25 Женская форма
13.15, 22.05 Давай по-

женимся!
14.00, 20.20 Незвездное 

детство
14.55 Специя
15.30 Секреты шеф-повара
16.25, 23.00 Модный при-

говор
18.25 С белого листа
21.20 Иностранная кухня
00.00 Секреты судьбы

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф 
07.20 М/с «Годзилла» 
08.15, 20.10 «Убойное видео»
09.00, 21.00 Новости 2+ 
09.40, 21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.45 «ДжеДАИ»
11.25, 03.15 «Дорожные 

войны»
12.00, 18.15 Т/с «Наркотра-

фик» 
14.00 Т/с «Солдаты-12» 
16.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 
20.35 «Нереальные 

истории»
22.05 Х/ф «Патриот» 
00.00 Х/ф «Фрираннер» 
01.35 Х/ф «Тяжелые деньги» 
03.40 Х/ф «Дорога на Сечь» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы

09.10 Х/ф «Два капитана»
10.40 Х/ф «Каштанка»
11.40 Х/ф «Шаг навстречу»
13.00 Х/ф «Собака на сене»
15.30, 20.05 Т/с «Охота на 

Берию»
17.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
22.05 Х/ф «Красный угол»
00.10 Х/ф «Беги без оглядки»

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

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

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 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»
17.00, 02.20 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.15 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.15 «Ирония судьбы 

Сергея Безрукова»

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 «Пелагия и 

белый бульдог».
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 «Тайны 
института благородных 
девиц»

15.25, 00.05 Новости 
культуры

15.40 «Пятое измерение»
16.10 «Academia». Спецкурс 

«Парад планет». «Экзо-
планеты»

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 «Бедные 

родственники»
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 - Гер-
мания

11.30 Ювелир ТВ
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Цивилизация. До-

рогой Леонид Ильич
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 Игра в слова и не 

только
23.00 На ночь глядя с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Разорванный 

круг». 
08.20 Д/ф «Мария Миронова 

и её любимые мужчины». 
09.10, 17.45 Петровка, 38 
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!» 
11.40 Ток-шоу «Pro жизнь». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва» 
13.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка»

14.50 Д/с «Сущность зверя. 
Американский барсук». 

15.50 «Осторожно, мошен-
ники!» 

16.25 «Право голоса». 
18.00 Х/ф «Седьмая жертва». 
20.20 Д/ф «Три смерти в ЦК». 
21.10 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей». 
22.05 События. 25-й час.
22.40 Автогонки. Звёзды 

за рулём 
23.30 Х/ф «Колония». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Господа присяж-

ные». 12 с.
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 4 «Гастролёры» 
1 с.

11.00 «Страна и люди»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-10». Фильм 
7 «Подозреваемый 
джип» 1 с.

13.00 Х/ф «Отпуск, который 
не состоялся»

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 «Таксистка». 1 
с. «Квартирный вопрос»

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

20.00, 03.00 Т/с «Мент в 
законе-6». Фильм 4 
«Гастролёры» 2 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 7 «По-
дозреваемый джип» 2 с.

23.00 Х/ф «Утреннее шоссе»

РЕН ТВ
03.00 «По закону» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Охотники за сокро-

вищами» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Нам и не снилось»: 

«Деревенская магия» 
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 «Что случилось?» 
21.50, 01.00 Х/ф «Формула 

любви для узников 
брака» 

00.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 

TV 1000
02.00 Комедия «Ценности 

семейки Аддамс» 
04.00 Боевик «Большой 

Стэн» 
06.00 М/ф «Скуби-ду 2. Мон-

стры на свободе» 
08.00 Драма «Девушка из 

воды» 
10.00 Комедия «Мир 

Уэйна 2» 
12.00 Комедия «Моя первая 

свадьба» 
13.50, 02.10 Комедия «Prada 

и чувства» 
15.50 Драма «В погоне за 

счастьем» 
18.00 Комедия «Братья 

Соломон» 
19.45 Криминальное кино 

«Зодиак» 
22.30 Боевик «Американ-

ские горки» 
00.30 Криминальное кино 

«Супружество» 

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Мой парень 

- ангел»
06.50 Комедия «Два в 

одном»
09.05 Мелодрама «Влю-

бленные. Фильм второй»
11.20 Комедия «Именины»
13.00 Триллер «Пирожки с 

картошкой»
15.00 Комедия «Выкрутасы»
17.00 Комедия «Голубка»
19.00 Триллер «Обратная 

сторона»
21.00 Триллер «Домовой»
23.00 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинок»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мелодра-

ма «Коко Шанель» 
09.50, 17.50, 01.50 Драма 

«Временная петля» 
11.30, 19.30, 03.30 Комедия 

«Южные моря» 
13.10, 21.10, 05.10 Мелодрама 

«Леди Чаттерлей» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Два воскресенья» 
08.00 Х/ф «Вторжение» 
10.00 Х/ф «Австрийское 

поле» 
12.00 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!» 
13.30 Х/ф «Долгие версты 

войны» 
15.00, 16.30 Х/ф «Сыщик» 
18.00 Х/ф «Суворов» 
20.00 Х/ф «Трудно быть 

богом» 
22.20 Х/ф «Атака» 
00.00 Х/ф «Таланты и по-

клонники» 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Ста-

рая крепость». 4 с. «Дом с 
привидениями» ч.1. 

02.05, 08.05, 14.05 М/с 
«Пришелец в капусте», 
№1. 6+, Х/ф «Не улетай, 
землянин!» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Волк 
Альберто». 50-52 с. 12+, 
«Шут Балакирев» 12+, 
«Павлиний хвост» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Фрак 
для шалопая». 12+, «Как 
казаки соль покупали» 
12+, «Старинная баллада» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб». 23 с. 

06.00, 12.00, 18.00 «Веселое 
кругосветное путеше-
ствие» 6+, «Тигренок в 
чайнике» 6+, «Волшеб-
ный магазин» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Золото, ну 
наконец-то! 

04.50 Гигантские стройки. 
Перестройка нью-

йоркской подземки 
05.40 Как это устроено?. 

Серия 13 
06.10 Как это сделано?. 

Деньги/Обувь 
06.35 Мужчина, женщина, 

природа. Хорватская 
пещера 

07.30 Искривление 
времени. Синие люди, 
пропеллеры, взрывы и 
запросы зрителей 

08.25 Разрушители легенд. 
Ниндзя 2 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Олимпийский 
аквастадион в Лондоне 

10.15, 21.55 Top Gear. Серия 2 
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Отцы и дети. Без 
свидетелей 

12.05 Классика с Южного 
пляжа. Старая собака, 
новые фокусы 

12.30, 02.10 Мужчина, 
женщина, природа. Шот-
ландское высокогорье 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Золотооо! 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Езда вслепую 

15.15 Голод. Гонка смерти 
16.10 Змееловы. Серия 7 
17.05 Как это устроено?. 

Фотографии/Красители 
кожи/Электроды для 
сварки/Электроскрипки 

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Аккумуляторы/Шоколад/
Зубные щетки 

18.00 Город наизнанку. 
Город-гавань. Сидней 

19.00 Не пытайтесь по-
вторить. Любители 
мощности 

20.00 Как мы изобрели мир. 
Автомобили 

21.00 Настоящие аферисты. 
Спецвыпуск. Зимний 
выпуск 

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 43 

23.15 В момент катастрофы. 
Эпидемия грибка 

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу.  
07.25 Все о собаках. Шар-пей
07.50 Все о собаках. Бульдог
08.15 Введение в котовод-

ство. Американские 
короткошерстные, 
саванны, шотландские 
вислоухие, регдолы, 
сфинксы

09.10 Необычные животные 
Ника Бейкера. Скрыто-
жаберник

10.05, 14.40 В дебрях Латин-
ской Америки. Венесуэла

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Пропавшие, но не 
забытые

11.55, 17.25, 17.50, 20.10, 04.55 
Ветеринары-спасатели. 

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Ветеринар в 
дикой природе. Таиланд

13.45 Территория живот-
ных. Самсон, Далила и 
Диско

15.30 Pай для шимпанзе. 
Семейство Джао. Оптом 
дешевле

16.30 Введение в кото-
водство. Енотовые, 
египетские мау, 
сиамские, ориентальные, 
гималайские,турецкие 
ангорские

18.20 Кошки Кло-Хилл. От-
чаянный лай

18.45 Кошки Кло-Хилл. 
Обмен

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Спасти дикую природу 

Африки. 
20.35, 05.20 Pай для 

шимпанзе. С Жозефиной 
поведешься - хлопот не 
оберешься 

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Пантанал

22.00, 03.15 Доминик 
Монаган и самые дикие 
существа.  

22.55, 04.05 Природа 
Великобритании с Реем 
Мирсом. 

23.50 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных. Спасение 
Маргаритки

00.45 Людоеды. Акулы

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

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 09.25, 11.50, 16.25, 

19.05 Союзм/ф
08.30, 19.15, 21.25 «Все про 

все»
08.40, 10.30, 16.20 «Выдаю-

щиеся мужчины»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
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. 

Светлана Светличная
21.30 «КиноМакси»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Чудеса инженерии. 

Туннель 
05.00 Лесное царство 
06.00 Опасные встречи. 

Электрошок 
07.00, 12.00, 16.00 Заnpeты. 

Странные свадьбы 
08.00 Кумбха Мела 
09.00 Чудеса инженерии. 

Телескоп 
10.00 Злоключения загра-

ницей. Из Голливуда в ад 
11.00, 15.00 В ожидании 

конца света 
13.00 Мегарыба 
14.00 Опасные встречи. 

Рыбы-экстремалы 
17.00, 01.00 В ожидании кон-

ца света. Сдвиг полюсов 
18.00, 02.00 Злоключения за 

границей. Без ребенка 
никуда 

19.00, 22.00, 03.00 Британ-
ские НЛО. Новые факты 

20.00, 23.00 В погоне за НЛО. 
Посадочная зона НЛО? 

21.00, 00.00 Дикий тунец. 
Горе-рыбаки 

VIASAT HISTORY
07.00, 13.20 Искусство 

России 
08.00, 15.30, 01.00 Команда 

времени 
09.00, 23.00, 05.00 Тайная 

война 
10.00, 16.30 Страсти по 

Толстому 
11.10 Баленсиага - Верность 

традициям в непостоян-
ном мире 

12.10 Михаил Рудый - пор-
трет пианиста 

14.20, 18.40 Ферма в годы 
войны 

17.40, 00.00 Чудеса цивили-
зации. Древняя столица 
Кита 

19.50 Спасение Парфенона 
21.00 Гениальная геометри 
22.00 Охотники за мифами 
02.00 Германские племена 
03.00 Средние века 
04.00 День, когда погиб 

Джеймс Дин 
06.00 Жертвы и обольстите-

ли - певцы-кастраты 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Возвращение Синд-

бада». 11 с. 
20.00 «Объявлен в розыск». 

12 с. 
21.00 «УГРО. Простые пар-

ни-2». ф.4. «Шантаж». 1 с. 
22.00 «МУР есть МУР!» 2 с. 
23.00 «Идеальная пара». 2 

с.»Проба пера». 
00.00 «Время жестоких» 2 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 03.30, 09.00, 09.30 

Охотник-собиратель 
04.00, 13.00 Черное золото 
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 Один на один с 
дикой природой 

10.00 Боевая подготовка 
11.00 Охота на сомалийских 

пиратов 
12.00, 12.30 Большие и 

быстрые 
18.00, 18.30, 00.00, 00.30 

Большие переезды
19.00, 01.00 Машины с того 

света 
20.00, 02.00 Осторожно. 

Земляные работы! 
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.25 Х/ф «Откуда берутся 

дети?» 
02.45 Х/ф «Живой» 
04.20 Х/ф «В движении» 
06.00 Х/ф «Сержант мили-

ции». 2 с. 
07.10 Х/ф «Преданный друг» 
08.40 Х/ф «Марш славянки» 
10.25 Х/ф «Все не случайно» 
11.50 Х/ф «Сержант мили-

ции». 3 с. 
13.05 Х/ф «Дом без адреса» 
14.40 Х/ф «Прянички» 
16.20 Х/ф «Изгнанник» 
17.55 Т/с « Громовы». 1 с. 
18.50 Х/ф «Петля Нестерова» 
20.25 Х/ф «Не послать ли 

нам...гонца?» 
22.05 Комедия «Откуда 

берутся дети?». 
23.45 Драма «Живой». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Д/ф «Как уходил 

Горбачев» 
04.30 «Эстрадный вер-

нисаж» 
05.15 Х/ф «Частное лицо». 2 с. 
06.25 «Утренняя почта в 

гостях у Славы и Егора 
Зайцевых» 

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«ВРЕМЯ» 

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 
«Рожденные в СССР» 

09.00, 15.00 «Рок против 
террора» 

10.00 «Всеволод Пудовкин» 
11.25 Х/ф «Частное лицо». 3 с. 
16.00 «Камера смотрит в 

мир» 
17.05 «Поет Борис Гребен-

щиков» 
17.30 Телеспектакль «Этот 

фантастический мир» 
21.00 Программа «ТЕМА» 
22.00 «Зов джунглей» 
22.35 Д/ф «И так - всю жизнь» 
23.25 Х/ф «Частное лицо». 1 с. 
00.35 «Музыка в театре, 

кино, на ТВ» 
03.00 Д/ф «Игорь Горбачев» 

СПОРТ  1
06.05, 17.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Миллуол

08.00, 01.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Херенвен

10.35, 23.30 Футбол. Чемпи-
онат Бельгии. Андерлехт 
- Зульте Варегем

12.30 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

13.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Днепр-Азот

15.00 Футзал. Кубок Ис-
пании. Умакон Сарагоса 
- Барселона Алуспорт

16.40, 03.50 Экстра-футзал
18.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Цмоки Минск 
- ВЭФ

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Донецк

02.05 Футзал. Кубок Ис-
пании. Рибера Наварра 
- Сантьяго Футзал

04.15 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Одесса

СПОРТ  2
06.05 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. БК Донецк - 
Красные Крылья

07.55, 20.05 Футбол. Чемпио-
нат Бельгии. Сезон 2012-
2013. Андерлехт - Зульте 
Варегем

09.50 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Ферро-ЗНТУ

12.25 Футзал. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. 1-й матч

14.20, 04.20 Экстра-футзал
14.50 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. Финал. Бредфорд 
- Суонси

17.05, 04.50 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

18.10 Футзал. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. 2-й матч

22.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки Минск 
- ВЭФ

23.55 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

00.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Донецк

02.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Херенвен

EUROSPORT
09.30, 20.45 Снукер. World 

Open. Китай. День 4. 
11.00 Лыжное двоеборье. 

Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). HS 134. 

12.00, 17.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). HS 134. 
Мужчины. Квалификация. 

13.00 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 15 
км. Свободный стиль. 
Мужчины. 

13.30, 19.45, 02.00 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). 
Эстафета. 4х5 км. 
Женщины. 

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Осло (Норвегия). Спринт. 
Мужчины. 

16.15 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). Гонка 
по системе Гундерсена. 

17.45, 01.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). HS 134. 
Мужчины. 

23.00 Конный спорт. Гонконг 
Мастерс. 

00.00 Покер. Европейский 
тур

00.55 Бизнес-класс. Журнал. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.00 

Футбол NEWS
06.10, 12.15, 03.15 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
07.00, 04.30 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
08.10 Шахтер - Говерла. Луч-

шие матчи чемпионата 
Украины

10.00, 15.40, 22.30 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20, 18.30 Бавария - Борус-
сия Д. Кубок Германии

13.00 Бордо - Брест. Чемпио-
нат Франции

15.00 «Один на один с Гаму-
лой». А. Байдачный

16.00 Реал - МЮ. Лига Чемпи-
онов УЕФА

18.00 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА

20.30 Сарагоса - Валенсия. 
Чемпионат Испании

22.50 Барселона - Севилья. 
Чемпионат Испании

01.05 Говерла - Динамо. Луч-
шие матчи чемпионата 
Украины

04.00 Futbol Mundial

Четвер, 28 лютого
Cхід 6.44 Захід 17.38
Тривалість дня 10.54

Схід 21.08
Захід 7.21

ТерезиІменинники: Панфурій, Євсевій
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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, 09.20, 23.15 

Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Обзор прессы
07.20, 07.40 Страна on line
07.35 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 20 с.
09.00, 21.00 Итоги дня
09.15, 12.55, 15.10 Официаль-

ная хроника
09.25, 05.10 Д/ф «Корю-

ковская трагедия. 
Преступление против 
человечности»

10.15, 03.55 Т/с «Маруся. 
Возвращение»

11.00 Концертная про-
грамма

13.00, 17.55, 21.10 Деловой 
мир

13.10 «Предвечерье» с Т. 
Щербатюк

13.40 Социальное шоу 
«Адреналин»

15.00, 01.20 Новости (с 
сурдопереводом)

15.15, 03.45 Деловой мир. 
Агросектор

15.20 Кривое зеркало
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт (женщины)
18.15 М.Поплавский. «Шоу 

продолжается»
18.55 Футбол. Премьер-

лига. «Шахтер» (Донецк) 
- «Волынь» (Луцк)

19.50 В ПЕРЕРЫВЕ: Погода
21.15 Концерт инструмен-

тальной музыки Радио-
Бенд А.Фокина

22.55 Тройка, Кено, Секунда 
удачи

23.00, 01.00 Итоги
23.20 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 6 с.
00.15 От первого лица

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

19.30, 05.05 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 

«Завтрак с 1+1»
07.25 М/ф «Бернард»
10.00 «Шесть кадров»
10.25, 17.10 Т/с «Величествен-

ные века. Роксолана - 2»
12.25 Т/с «Завтра будет 

завтра»
14.55 «Семейные мело-

драмы»
15.55 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний квартал»
22.00 Х/ф «Липучка»
23.50 Х/ф «Дикая штучка»

ИНТЕР
05.40 Т/с «Говорит полиция!»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

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

09.10 Т/с «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 Т/с «По горячим 

следам 2»
18.10 Т/с «Брак по завещанию 

2: Возвращение Сандры»
20.00, 03.35 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»
00.00, 04.05 Х/ф «Анализируя 

то...»

ICTV
05.15 Служба розыска детей
05.20, 07.00, 02.20, 04.40 

Погода
05.25 Факты
05.55, 04.45 Свитанок
06.55, 07.40 Деловые факты
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп-
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.20, 01.35 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.10 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00 Т/с «Кодекс чести»
13.50 Т/с «Прокурорская 

проверка»
15.00 Т/с «Баллада о бом-

бере»
18.45 Факты. Вечер
20.05 Х/ф «Непобедимый»
23.50 Х/ф «Железная леди»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.50 

Репортер
07.35, 08.35, 19.30, 01.15 

Погода
09.00, 19.50 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»

11.00, 17.55, 20.45 Т/с «Во-
ронины»

13.20, 14.35 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзья»
16.50, 21.50 Т/с «Светофор»
19.25, 01.10 Спортрепортер
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вампира 

2»

СТБ
05.25 Х/ф «КостяНика. Время 

лета»
07.05, 18.00 Х/ф «Семейный 

дом»
17.50, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.05, 22.25 «Моя правда. 

На-На: кумиры из под-
воротни»

00.15 Х/ф «Молодая жена»

ТОНИС
06.00 «Этот удивительный 

мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 Экономи-
ческий пульс

07.00, 05.00 Утренний 
espresso

09.00 Д/ф «Осторожно, 
Райкин»

10.00 Алло, доктор!
11.15 Д/ф «Борис Хмель-

ницкий. Стрела в сердце 
Робин Гуда»

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, 03.45 Этот удивитель-

ный мир
16.50 Алло, доктор! Прямой 

эфир
17.45 Реальные истории. 

Зрелый возраст
19.00 В гостях у Дмитрия Гор-

дона. Татьяна Буланова, 
3 часть

20.00 Д/ф «Алаверды Генна-
дию Хазанову»

21.35 Д/ф «Бронислав 
Брондуков. Комедия с 
печальным концом»

23.40, 04.10 Д/ф «Жизнь по 
законам природы»

ТЕТ
06.00 Приколы на пере-

менке
06.05 ТЕТ
06.30 Телепузики
07.00 Твинисы
07.30 Лентяево
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00 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 Чертовщина
17.15 10 шагов к любви
18.20 Одна за всех
20.30 Виталька
21.30 Что если бы?
21.55 Большая разница
23.00 Бабуны & дедуны
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, 13.10, 17.15 Т/с «След»
10.00 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева»
12.00, 04.40 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.40 Т/с «Супруги»
15.40 Чистосердечное 

признание
16.00, 03.50 Критическая 

точка
18.00 Т/с «Неравный брак»
19.20 Церемония вручения 

Народной премии «Теле-
звезда»

22.10 Т/с «Мент в законе»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50 «Обзор прессы»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 05.00 
«Время новостей»

07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 «По-
года»

08.20, 03.40 «Утро со 

звездой»
09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 

элемент»
10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.15 «Мотор-новости»
17.25 «Не первый взгляд»
18.15 «Реальный сектор»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный взгляд»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 02.30, 04.15 

«Хроника недели»
04.20 «Новости Киевщины»

НТН
05.50 Х/ф «Криминальный 

талант»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 Т/с «Охота на изюбря»
14.45 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 02.50 «Свiдок»
17.00 Т/с «Навигатор»
19.30 Т/с «Приказано 

уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка»

23.10 Х/ф «Опасная комби-
нация»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.30 «Три сестры»
10.35, 00.30 Х/ф «Придурки»
12.20 «Добрый вечер, 

животные»
13.20, 17.10 «Дом на зависть 

всем»
14.15 «Шопинг монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
19.00 «КВН»
21.20 «Рассмеши комика»
22.15 «Пороблено в Українi»
23.30 «Вечер. Паша. Звёзды»

11 КАНАЛ
05.10 Служба розыска детей
05.15 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.40 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.35 Подъем
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.50, 03.30, 04.30 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 19.50 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.35 Т/с «Школа гениев»
14.50 Т/с «Друзья»
15.45 Teen Time
16.50, 22.30 Т/с «Светофор»
21.00 «Променад»
22.00 «Дело вкуса»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.00 Т/с «Дневники вампира 

2»

К 2
05.15, 00.40 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы
08.50 Семья от А до Я
10.15 Наше всё
11.00, 19.35 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.25 Женская форма
13.15, 22.05 Давай по-

женимся!
14.00, 20.20 Незвездное 

детство
14.55 Специя
15.30 Секреты шеф-повара
16.25, 23.00 Модный при-

говор
18.25 С белого листа
21.20 Иностранная кухня
00.00 Секреты судьбы

«2+2»
06.00 СоюзМ/ф
07.20 М/с «Годзилла»
08.15 «Убойное видео»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.40, 20.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.45 «Облом UA»
11.25, 01.50 «Дорожные 

войны»
12.00, 18.15 Т/с «Наркотра-

фик»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
16.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова»
21.25 «Хулиганы»
22.00 «Бойцовский клуб»
23.00 Всемирная с. бокса: 

Украина - Великобри-
тания

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.00 Х/ф «На златом крыль-

це сидели»
09.10 Х/ф «Русалочка»
10.30 Х/ф «Ты у меня одна»
12.10 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
13.35 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
15.15, 20.10 Т/с «Охота на 

Берию»
17.15 Х/ф «Батальоны просят 

огня»
18.30 Х/ф «Провал операции 

«Большая медведица»»
22.10 Х/ф «Беги без оглядки»

00.15 Х/ф «Спящий»
01.30 Х/ф «Два бойца»
02.45 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
05.05 Саундтреки

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 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «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»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
00.20 Х/ф «Боец»

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, 00.55 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог»
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 «Тайны 

института благородных 
девиц»

15.25 Новости культуры
15.40 «Пятое измерение»
16.10 «Academia». «Имя 

Пушкинского Дома...»
16.55, 18.30 Х/ф «Арифмети-

ка подлости»
17.40 Местное время. Вести-

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

родственники»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 Х/ф «Жила-была 

Любовь»
00.05 «Культурная рево-

люция»

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. 

Дорогой Леонид Ильич
11.30 Ювелир ТВ
14.30 Игра в слова и не 

только
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. Вос-

ставший город
23.00 На ночь глядя с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
03.55 «Настроение»
06.30 Х/ф «След в океане».
08.05, 13.10 Петровка, 38
08.25, 09.50 Х/ф «Странная 

женщина».
09.30, 12.30, 15.30, 21.20 

События
11.40 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей».
12.50, 17.30 Город новостей
13.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Охота 
на тигра»

14.50 Д/с «Сущность зверя. 
Из засады».

15.50 «Спешите видеть!»
16.25 «Право голоса».
17.45 Т/с «Каменская».
19.50 Мария Стругацкая 

в программе «Жена. 
История любви».

21.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

00.25 «Врачи»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка». 1 с. 

«Квартирный вопрос»
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 4 «Гастролёры» 
2 с.

11.00 «Русский акцент» с 
Владимиром Ленским 
«Другой Нью-Йорк»

11.30 «Городские легенды»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-10». Фильм 
7 «Подозреваемый 
джип» 2 с.

13.00 Х/ф «Утреннее шоссе»
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 «Таксистка». 

2 с. «Грабёж средь бела 
дня»

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 10 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в 
законе-6». Фильм 4 
«Гастролёры» 3 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 8 «Лю-
бовь к деньгам с первого 
взгляда» 1 с.

23.00 Х/ф «Бравые парни»

РЕН ТВ
03.00 «По закону»
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30 «Архитекторы древ-

них планет»
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»: 
«Китайский гамбит»

19.00 «Странное дело»: 
«НЛО. Закрытое досье»

20.00 «Секретные терри-
тории»: «Похитители 
планет»

21.00 «Смотреть всем!»
22.00 Х/ф «Восход Мерку-

рия»
00.00 Х/ф «Искусство войны»
02.20 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв»

TV 1000
04.00 Комедия «Мир 

Уэйна 2»
06.00 Комедия «Моя первая 

свадьба»
07.50 Драма «В погоне за 

счастьем»
10.00 Драма «Женщина из 

пятого округа»
12.00 Комедия «Мышиная 

охота»
14.00 Комедия «Братья 

Соломон»
15.50 Боевик «Авария»
18.00 Криминальное кино 

«Зодиак»
20.45 Криминальное кино 

«Супружество»
22.25 Комедия «Любовь, 

сбивающая с ног»
00.10 Боевик «Голубая 

сталь»
02.00 Драма «Грозовой 

перевал»

TV1000 KINO
07.00 Комедия «Голубка»
09.00 Драма «И была война»
11.10 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... Снова»
13.15 Приключения 

«Клоуны»
15.10 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинок»
17.10 Комедия «Приказано 

женить»
19.00 Комедия «8 первых 

свиданий»
21.00 Комедия «Пакостник»
23.00 Драма «Одно звено»
01.00 Триллер «Нас не до-

гонишь»
03.00 Фантастика «Гадкие 

лебеди»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Фэнтези 

«Тайна старого леса»
10.10, 18.10, 02.10 Мелодра-

ма «Джейн Остин»
12.15, 20.15, 04.15 Триллер 

«Револьвер»
14.10, 22.10, 06.10 Комедия 

«Детки в порядке»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Суворов»
08.00 Х/ф «Трудно быть 

богом»
10.20 Х/ф «Атака»
12.00 Х/ф «Таланты и по-

клонники»
13.30, 01.30 Х/ф «Петля»
15.00 Х/ф «Смотри в оба!»
16.30 Х/ф «Право на выбор»
18.00 Х/ф «Пятеро с неба»
20.00 Х/ф «Последний побег»
22.00 Х/ф «Убить «шакала»
00.00 Х/ф «Володя большой, 

Володя маленький»

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Ста-

рая крепость». 5 с. «Дом с 
привидениями» ч.2.

02.05, 08.05, 14.05 М/с «При-
шелец Ванюша», №2. 
6+, «Степа - моряк» 0+, 
«Первый урок»

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-
лушка». 1 с. 12+ Сказки 
Пушкина. «Сказка о 
рыбаке и рыбке»

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Как 
дома, как дела?».

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб». 24 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Веселое 
кругосветное путеше-
ствие» 6+, «Удивитель-
ный китенок» 6+, «Приз» 
0+, «Старик и петух» 6+, 
«Мышки-малышки»

DISCOVERY CHANNEL
05.40 Как это устроено?. 

Фотографии/Красители 
кожи/Электроды для 
сварки/Электроскрипки

06.10 Как это сделано?. 
Аккумуляторы/Шоколад/
Зубные щетки

06.35 Мужчина, женщина, 
природа. Шотландское 
высокогорье

07.30 Искривление време-
ни. «Металлика»

08.25 Разрушители легенд. 

Езда вслепую
09.20, 00.05 Гигантские 

стройки. Строительство 
самого длинного моста 
в Сербии

10.15, 21.55 Top Gear. Сери
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Отцы и дети. Без 
Майки?

12.05 Классика с Южного 
пляжа. Серия 5

12.30, 02.10 Мужчина, 
женщина, природа. 
Калифорни

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска - спецвыпуск 2 
сезона. За кулисами

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Видеоклипы

15.15 Не пытайтесь по-
вторить. Любители 
мощности

16.10 Город наизнанку. 
Город-гавань. Сидней

17.05 Как это устроено?. 
Стеклянные бутылки/
Ножовки/Вратарские 
маски

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Эйфелева башня/
Сноуборд

18.00 Парни с пушками. 
Серия 13

19.00 Исповедь члена шай-
ки. Фрэнк Cullotta

19.30 Исповедь члена 
шайки. Фрэнк Калабрезе 
младший

20.00 Секреты спецслужб. 
Серия 1

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Что произошло до на-
чала начал?

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 44

23.15 В момент катастрофы. 
Калифорнийский 
оползень

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Кошки Кло-Хилл. От-

чаянный лай
07.50 Кошки Кло-Хилл. 

Обмен
08.15 Введение в кото-

водство. Енотовые, 
египетские мау, 
сиамские, ориентальные, 
гималайские,турецкие 
ангорские

09.10, 09.35, 11.55, 20.10, 
04.55 Ветеринары-спа-
сатели. 

10.05, 14.40 В дебрях Латин-
ской Америки. Пантанал

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Схватка в собачьем 
приюте

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Зоотур Микаэлы. 
13.45 Территория живот-

ных. Превращение Анийи
15.30 Pай для шимпанзе. С 

Жозефиной поведешься - 
хлопот не оберешься! 

16.30 Введение в собако-
ведение. Далматинцы, 
сибирские лайки, корот-
кошерстные пойнтеры, 
шпицы

17.25 Пандамониум. Исто-
рия Ю-Ю

18.20 Плохой пёс. Бессовест-
ные грязные собаки

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Спасти дикую природу 

Африки. 
20.35, 05.20 Pай для 

шимпанзе. С Жозефиной 
поведешься - хлопот не 
оберешься!

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Патагония

22.00, 03.15 Смертельные 
глубины

22.55, 04.05 Китовые войны. 
Фарерские острова. 
Друзья и враги

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

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

MaxxiМузыка
07.35 «Сбросим лишнее»
07.55, 09.25, 11.50, 16.25, 

19.05 Союзм/ф
08.30, 19.15 «Все про все»
08.40, 10.30, 16.20, 21.25 «Вы-

дающиеся мужчины»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
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»
21.30 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.10 Джунгли шоу-бизнеса

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 09.00 Последняя 

львица
06.00 Опасные встречи: 

Кальмар-каннибал
07.00, 11.00, 15.00 Британ-

ские НЛО: новые факты
08.00, 12.00, 16.00 В погоне 

за НЛО: Посадочная зона 
НЛО?

10.00 Злоключения загра-
ницей: Трасса в ад

13.00 Медузы-монстры
14.00 Опасные встречи: 

Поймать бегемота

17.00, 01.00 В ожидании кон-
ца света: Друзья могут 
стать врагами

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
Тягачи

19.00, 22.00, 03.00 Тюремные 
трудности: Подпольная 
лавочка

20.00, 23.00 Семейное ору-
жие: Полиция, камера, 
начали!

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Лучший тунец в конце

VIASAT HISTORY
07.00 Баленсиага - Верность 

традициям в непостоян-
ном мире

08.00, 15.30, 01.00 Команда 
времени

09.00, 23.00, 05.00 Тайная 
война

10.00, 16.30 Страсти по 
Толстому

11.10 Гениальная геометри
12.10 Спасение Парфенона
13.20 Искусство России
14.20, 18.40 Ферма в годы 

войны
17.40, 00.00 Команда 

времени
18.50, 19.50 778 - Песнь о 

Роланде
20.55 Орудия смерти
22.00, 02.00 Покинутая кре-

пость крестоносцев

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Возвращение Синд-

бада». 12 с.
20.00 «Основная версия». 

ф.1. «Смертельный груз».
21.00 «УГРО. Простые пар-

ни-2». ф.4. «Шантаж». 2 с.
22.00 «МУР есть МУР!» 3 с.
23.00 «Идеальная пара». 

3 с.»Королева бензоза-
правки».

00.00 «Время жестоких» 3 с.

VIASAT EXPLORER
03.00, 03.30, 09.00, 09.30 

Охотник-собиратель
04.00, 13.00 Черное золото
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 Один на один с 
дикой природой

10.00, 10.30 Большие пере-
езды

11.00 Машины с того света
12.00, 19.00, 01.00 Осторож-

но. Земляные работы!
18.00, 18.30, 00.00, 00.30 

Наперекор стихии
20.00 Непобедимый воин
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.40 Драма «В движении».
03.10, 22.00 Мелодрама 

«Преданный друг».
04.35, 23.40 Драма «Марш 

славянки».
06.20 Драма «Сержант 

милиции». 3 с.
07.30 Мелодрама «Все не 

случайно».
08.55 Драма «Дом без 

адреса».
10.30 Драма, Мелодрама 

«Прянички».
12.10 Семейное «Громовы». 

1 с.
13.00 Триллер «Изгнанник».
14.35 Драма «Петля Не-

стерова».
16.10 Комедия «Не послать 

ли нам...гонца?».
18.00 Комедия, Семейное 

«Громовы». 2 с.
18.50 Комедия «Ой, 

мороз,мороз!».
20.30 Комедия «Мордашка».

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Всеволод Пудовкин»
05.25 Х/ф «Частное лицо». 3 с.
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ»
08.00, 14.00, 02.00 «Рожден-

ные в СССР»
09.00, 03.00 «Рок против 

террора»
10.00 «Камера смотрит в 

мир»
11.05 «Поет Борис Гребен-

щиков»
11.30 Телеспектакль «Этот 

фантастический мир»
15.00 Программа «ТЕМА»
16.00 Д/ф «Третья мировая 

война. Отсчет секунд. 
Карибский кризис»

17.05 «Если хочешь быть 
здоров»

17.30 Х/ф «Ювелирное дело»
20.00 «Колба времени»
21.00 «Кинопанорама» «70 

лет кино»
22.00 Д/ф «Как уходил 

Горбачев»
22.30 «Эстрадный вер-

нисаж»
23.15 Х/ф «Частное лицо». 2 с.
00.25 «Утренняя почта в 

гостях у Славы и Егора 
Зайцевых»

СПОРТ 1
06.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Андерлехт - 
Зульте Варегем

08.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.35, 23.10 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Цмоки 
Минск - ВЭФ

10.30, 20.00 Экстра-футзал
11.00 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. Финал. Бредфорд 
- Суонси

13.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

14.05, 02.55 Баскетбол. 
Суперлига Украины. БК 
Днепр - БК Донецк

16.00 Футзал. Кубок Ис-
пании. Триман Наварра 
- Эль Посо Мурсия

17.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивель-
нык - БК Одесса. LIVE

20.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Азовмаш. LIVE

22.35, 05.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

01.05 Теннис. АТР. 
Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
Матч за 3-4-е место. 
Феррер - Типсаревич

04.50 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Цмоки Минск 
- ВЭФ

07.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Брюгге - Андерлехт

09.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Донецк

11.35, 18.30 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

12.10 Футзал. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. 2-й матч

14.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт - Зульте 
Варегем

16.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Красные Крылья

17.55 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

19.10 Футзал. Кубок Ис-
пании. Финал

21.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

22.10 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Миллуол

00.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Азовмаш

01.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - ПСВ

03.45 Футзал. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. 1-й матч

EUROSPORT
09.30 Вот это да!!!
09.45 Санный спорт. Кубок 

мира. Сочи (Россия). 
Обзор этапа.

10.15, 01.00 Легкая атлетика. 
Прыжки с шестом. 
Журнал.

10.45 Легкая атлетика. Зеле-
ный свет. Журнал.

11.00, 17.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Гетеборг (Швеция). 
День 1.

14.15, 01.30 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). Эста-
фета. 4х10 км. Мужчины.

16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Валь ди Фиемме 
(Италия). HS 134. Муж-
чины.

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Осло (Норвегия). Спринт. 
Женщины.

21.00 Снукер. World Open. 
Китай. 1/4 финала.

23.45 Конноспортиынй 
журнал.

00.00 Конный спорт. Гонконг 
Мастерс.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.55, 03.10, 

03.55, 04.40 Футбол NEWS
06.10 Вест Хэм - Тоттенхэм. 

Чемпионат Англии
08.10 Металлург З - Ме-

таллист. Лучшие матчи 
чемпионата Украины

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.20 Сарагоса - Валенсия. 
Чемпионат Испании

12.15 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

13.15 Бавария - Боруссия Д. 
Кубок Германии

15.10 Futbol Mundial. Пре-
мьера

16.00 Шахтер - Боруссия Д. 
Лига Чемпионов УЕФА

18.00, 20.55 Футбол LIVE
18.55 LIVE. Шахтер - Волынь. 

Чемпионат Украины
21.25 LIVE. Айнтрахт - 

Боруссия М. Чемпионат 
Германии

23.25 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

23.55 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру. 
Премьера

00.25 Futbol Mundial
01.10 Шахтер - Волынь. 

Чемпионат Украины
03.25 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру. 
Премьера

04.10 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

04.55 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

П'ятниця, 1 березня
Cхід 6.42 Захід 17.40
Тривалість дня 10.58

Схід 22.23
Захід 7.48

СкорпіонІменинники: Павло, Даниїл, Ілія (Ілля)
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.25, 08.55, 09.00, 

09.20, 14.45, 19.00, 19.35, 
23.00 Погода

06.10 Клуб юмора
07.30 Фильм-концерт 

«В.Леонтьев. Время 
летит, будто всадник»

09.05 Школа юного супе-
рагента

09.25 Как это?
09.50 Опыт
11.15 Х/ф «Мираж»
14.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования 
(женщины)

15.50 В гостях у Д.Гордона
16.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования 
(мужчины)

18.00 20-летие Ассоциации 
автомобилистов Украины

19.05 Золотой гусь
19.40 «Мелодия двух сер-

дец». Билоножко
20.50 Мегалот
20.55 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги дня
21.25, 01.30 Кабмин: событие 

недели
21.40 Без цензуры
22.10 Украинская песня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.05 Эра здоровья
23.35 Кино в деталях
00.25 Смех с доставкой 

на дом

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Ремонт +»
06.15, 02.15 Х/ф «Мия и 

миллионер»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 М/с «Чип и Дейл»
11.00 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
12.00 М/ф «Бернард»
12.35 Х/ф «Последняя песня»
14.45 Х/ф «Джордж из 

джунглей»
16.40 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика - 2»
19.30, 05.20 ТСН: ТСН
20.00, 03.45 Х/ф «Параллель-

ные миры»
22.10 Х/ф «Среди белого 

дня»
00.00 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу»

ИНТЕР
05.50 «Шустер Live»
09.00 «Орел и Решка»
10.00 Программа «Вкусное 

свидание»
11.00 «Вечерний Киев»
12.55 Т/с «Танки грязи не 

боятся»
17.05 Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала»

20.00, 05.05 «Подробности»
20.25 Международный 

фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»

22.20 Церемония на-
граждения «Viva! Самые 
красивые-2012»

00.20 Х/ф «Лучший друг»

ICTV
05.15, 05.45 Погода
05.20 Факты
05.50, 04.50 Свитанок
06.45 Козырная жизнь
07.15 Х/ф «Железная леди»
09.20 Звезда YouTube
09.40 Дача
10.50 Квартирный вопрос
11.45 Смотреть всем!
12.45 За рулем
13.10 Х/ф «Непобедимый»
16.50 Несекретные файлы
17.50 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Город воров»
21.30 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин»
23.30 Х/ф «От заката до рас-

света-2: Кровавые деньги 
Техаса»

00.55 Х/ф «От заката до рас-
света-3: Дочь палача»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Тру Джексон»
05.50, 05.20 Зона ночi 

Культура
06.40 Т/с «Ласточкино 

гнездо»
08.00 Новый взгляд
09.00 М/с «Рога и Копыта: 

Возвращение»
09.35 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 Файна Юкрайна
10.55 Уральские пельмени
12.25 Люди ХЭ
13.25 Нереальная история
14.45 Т/с «Папины дочки»
16.10 Х/ф «Каратэ-пацан»
19.10 Х/ф «Наемные убийцы»
22.00 Х/ф «Блэйд 2»
00.15 Спортрепортер
00.20 Х/ф «Я ухожу - не 

плачь»

СТБ
05.15 М/ф «Возвращение 

блудного попугая», 
«Винни-Пух»

06.25 Х/ф «Белое солнце 
пустыни»

07.50 «Караоке на Майдане»

08.50 «Едим дома»
09.50 «Хата на тата»
11.45 «Моя правда. На-На: 

кумиры из подворотни»
15.15 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
19.00 Х/ф «Кровь не вода»
22.35 «Детектор лжи- 3»
23.30 «Звездная жизнь. 

Няни-монстры»
00.30 Х/ф «Суета сует»

ТОНИС
06.00 Х/ф «Овод»
07.35 Ф-стиль
08.00 «Социальный пульс»
08.35, 18.55, 19.55 Погода
09.00 Д/ф «Бронислав 

Брондуков. Комедия с 
печальным концом»

10.00 Светские хроники
10.40 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
13.30 За семь морей
14.10 Эхо джунглей
14.50 Д/ф «Слезы мира. 

Слезы Африки»
16.00 Д/ф «Планета жизни»
17.00, 04.10 Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным
17.45 Дневник для роди-

телей
18.20, 04.40 Цивилизация 

Incognita
18.30, 03.45 Социальный 

пульс выходных
19.00 Д/ф «Египетский бог 

Осирис и его царство»
20.00 Д/ф «Приключения в 

Северном море» HD
21.10, 04.50 Д/ф «Пять вече-

ров с Олегом Табаковым»
22.30 Х/ф «Большие деньги» 

HD

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»
13.10 Т/с «Половинки»
14.50 Х/ф «Как жениться на 

миллиардерше»
16.50 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси»
18.50 Х/ф «Такси-3»
20.40 Виталька
22.25 Что если бы?
23.00 Х/ф «28 недель спустя»

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.10 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10 Х/ф «Бетховен - 4»
09.00 Т/с «Интерны»
10.00 Тайны звезд
11.00 Лучший повар на селе
12.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
13.50, 03.40 Х/ф «Мелодия 

любви»
15.30 Т/с «След»
18.00, 19.20 Т/с «Условия 

контракта»
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 «Время 
спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 
19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 
05.55, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 «Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.25 «Автоконтинент»
09.50 «Мотор-новости»
10.10, 00.30 «Новостеметр»
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»
12.15 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный взгляд»
19.30 «Машина времени»
20.10, 01.10, 05.10 «Портреты 

с Сергеем Дорофеевым»
21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 02.10, 03.40 «В каби-

нетах»
22.30 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»

НТН
06.00 «Легенды бандитского 

Киева»
06.25 «Железный Оскар»
06.55 Х/ф «Они сражались за 

Родину»
09.40 Х/ф «Опасная комби-

нация»
11.30 «Речовий доказ». 

Белый китаец
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
12.50 «Лохотрон»
13.20 Т/с «Танкер «Танго»
19.00 Т/с «Паутина - 6»
22.45 «Случайный свиде-

тель»
23.55 Х/ф «Шестой день»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30, 10.00 «М/фы»
09.00 М/с «Сказки Ганса Хри-

стиана Андерсена»
10.50 М/ф «Чёрный котел»
12.15 Х/ф «Бруно»
14.20 «Подари себе жизнь»
15.30 Х/ф «Оттепель»
17.15 «Лямур Тужур»
18.10 «Рассмеши комика»
19.10 «КВН»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Х/ф «Счастливый 

конец»
01.40 Х/ф «Алекс и Эмма»
03.10 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.35 Т/с «Тру Джексон»
06.40 Т/с «Ласточкино 

гнездо»
08.00 Новый взгляд
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
10.00 «Перевоплощение»
10.30 «Просто собака»
11.00 Т/с «Школа гениев»
11.20 Уральские пельмени
12.25 Люди ХЭ
13.25 Нереальная история
14.45 Т/с «Папины дочки»
16.10 Х/ф «Каратэ-пацан»
19.10 Х/ф «Наемные убийцы»
22.00 Х/ф «Блэйд 2»
00.15 Спортрепортер
00.20 Х/ф «Я ухожу - не 

плачь»
02.40 Т/с «Эврика»
03.25, 04.20 Зона ночi
03.30 Тб про ТБ
04.00 Шануйте майстрiв 

замолоду
04.25 Народження 

українського кiно
05.20 Зона ночi Культура
05.25 Так нiхто не кохав

К2
05.15 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.50 С белого листа
09.15 Знаете что?
10.05 Врачи
10.50 Давай поженимся!
11.40 Сваты у плиты
12.15 Специя
13.10, 18.40 Семейный 

размер
14.00 Модный приговор
15.00, 17.40 Женская форма
16.00 Время красоты
19.25, 23.00 Опасные 

мужчины
20.25, 23.55 Секреты судьбы
21.10 Будь по-твоему
22.10 Иностранная кухня
23.25 Город женщин
00.40 Цвет ночи

«2+2»
08.00 Х/ф «Заколдованное 

королевство»
12.00 Т/с «Приключения 

Мерлина-4»
14.00 Всемирная с. бокса: 

Украина - Великобри-
тания

17.20 ЧУ 19 тур. Днепр - 
Арсенал

19.30 ЧУ 19 тур. Металлист - 
Металлург

21.30 Х/ф «Особь»
23.40 Х/ф «Ливень»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
09.00 Х/ф «Русалочка»
10.05 Вокруг смеха
11.30 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки»
13.15 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне»
14.50 Х/ф «Приключения 

Электроника»
18.40 Х/ф «Три толстяка»
20.25 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
21.50 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
23.30 Х/ф «Юнга Северного 

флота»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.10 Х/ф «Дворянское 

гнездо»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.55 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»

10.55 «Кабачок «13 стульев». 
Рождение легенды»

12.15 «Кабачок «13 стульев». 
Собрание сочинений»

17.25, 18.15 Х/ф «Старики-
разбойники»

19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.55 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»
00.35 «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно»

РТР - ПЛАНЕТА
06.00, 09.00, 12.00 Вести
06.10, 09.10, 12.20 Местное 

время. Вести-Москва
06.20 Х/ф «Жила-была 

Любовь»
08.00 «Планета собак»
08.25 «Субботник»
09.20 «Чудо природы. 

Зрение»
10.10 М/фы
10.25, 01.40 Х/ф «Отчий дом»
12.25 «Честный детектив»
12.55 «Городок». Дайджест
13.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.55, 05.00 «Магистрали 

жизни». Ярослав 
Смеляков

14.35 Т/с «Сваты»
16.15, 03.20 «Субботний 

вечер»
18.00 Вести в субботу
18.50 Х/ф «А снег кружит...»
22.00 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами»
23.45 «Романтика романса»
00.40 «Линия жизни». Алек-

сандр Аскольдов

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 19.30 Труднейший в 

мире ремонт
08.00, 20.30 World Stories. 

Международные корре-
спонденты

08.30, 16.30 Вокруг света
09.30, 19.00 Звериная работа
10.00 Деловая кухня
10.30 Цивилизация. До-

рогой Леонид Ильич
11.30 Ювелир ТВ
13.30, 22.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Корней Иванович 
Чуковский

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Секре-

ты полов
18.45, 21.10 Семь чудес 

Украины
21.30 На ночь глядя с Павлом 

Шереметом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Ингрид 
Бергман и Роберто 
Росселлини

ТВ ЦЕНТР
07.25 Православная энци-

клопеди
07.55 Х/ф «Король Дроз-

довик»
09.30, 15.30, 22.00 События
09.45 Петровка, 38
09.55 Городское собрание
10.35 Х/ф «Жизнь одна».
12.40 Х/ф «Невезучие».
14.35, 15.45 Х/ф «Дом-

фантом в приданое»
19.00 «Постскриптум»
20.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи».
22.20 Х/ф «Приключения 

шерлока холмса и док-
тора Ватсона»

RTVI
06.00 Х/ф «Учитель пения»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 «М/фы»
10.00, 01.30 Х/ф «Приезжайте 

на Байкал»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой 
«Тайны Бродвея»

14.00 Телешоу «Удиви меня»
16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Русские 
американцы. Владимир 
Набоков»

17.00, 00.30 «Код доступа»
18.00 «Великий обман. 

Изменить пол по приказу 
разведки»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

19.30 «Германия за неделю»
20.00 «Израиль за неделю»
21.00, 03.00 Х/ф «Княжна 

Мери»
23.00 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским 
«Другой Нью-Йорк»

23.30, 05.00 «Великий обман. 
Тунгусский метеорит»

РЕН ТВ
03.00 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв»
07.15 «100 процентов»
07.45 «Чистая работа»
08.30 «Территория заблуж-

дений»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна»
13.00 «Странное дело»: 

«НЛО. Закрытое досье»
14.00 «Секретные терри-

тории»: «Похитители 
планет»

15.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение»: 
«Китайский гамбит»

16.00 «Представьте себе»
16.30 «Репортерские 

истории»
17.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
18.00 Т/с «NEXT»
22.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
00.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника»

TV1000
04.00 Драма «Женщина из 

пятого округа»
05.40 Боевик «Игры патри-

отов»
07.45 Боевик «Цена страха»
09.55 Комедия «Множество»
12.00 Боевик «Пророк»
13.45 Комедия «Любовь и 

прочие обстоятельства»
15.50 Драма «Прерванная 

жизнь»
18.10 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

20.00 Боевик «Голубая 
сталь»

22.00 Драма «Учитель на 
замену»

23.45 Боевик «Под Откос»

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... Снова»
07.05 Комедия «Приказано 

женить»
09.00 Приключения 

«Клоуны»
11.00 М/ф «День рождения 

Алисы»
13.00 Комедия «Пакостник»
15.00 Комедия «8 первых 

свиданий»
17.00 Комедия «Варенье из 

сакуры»
19.00 Триллер «Нас не до-

гонишь»
21.00 Комедия «Золотой 

ключик»
23.05 Фантастика «Гадкие 

лебеди»
01.00 Драма «Сынок»
03.00 Мелодрама «Однаж-

ды в провинции»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма «Су-

пружеская жизнь: точка 
зрения Жан-Марка»

09.45, 17.45, 01.45 Комедия 
«Фильм со мной в глав-
ной роли»

11.20, 19.20, 03.20 Драма 
«Фальшивомонетчики»

13.05, 21.05, 05.05 Драма 
«Человек, который 
смеется»

14.25, 22.25, 06.25 Мелодра-
ма «Артефакт»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Пятеро с неба»
08.00 Х/ф «Последний побег»
10.00 Х/ф «Убить «шакала»
12.00 Х/ф «Володя большой, 

Володя маленький»
13.30, 01.30 Х/ф «Петля»
15.00, 16.30 Х/ф «Юность 

Петра»
18.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
20.00 Х/ф «Дрянь хорошая, 

дрянь плохая»
22.00 Х/ф «Дама с попугаем»
00.00 Х/ф «Бесприданница»
03.00, 04.30 Х/ф «В начале 

славных дел»

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Ста-

рая крепость». 6 с. «Город 
у моря» ч.1.

02.05, 08.05, 14.05 М/с 
«Ванюша и космический 
пират», №3. 6+, «Первая 
зима» 0+, «Крепыш» 6+, 
«Дождик, дождик, пуще»

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-
лушка». 2 с. 12+, «Сказка 
о попе и о работнике его 
Балде» 12+, «Одуванчик - 
толстые щеки»

04.00, 10.00, 16.00 Фильм-
сказка «Пока бьют часы» 
12+, «Про больших и 
маленьких»

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб». 25 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Веселое 
кругосветное путеше-
ствие» 6+, «Комино» 6+, 
«Старик Перекати-Поле» 
6+, «Веселая карусель»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Как это устроено?. 

Серия 11
04.25 Джесси Джеймс. Гараж 

с нул
05.15, 17.05 Золотая лихо-

радка. Аляска. Серия 7
06.10, 16.10 Золотая лихо-

радка. Берингово море. 
Серия 2

07.05 Змееловы. Серия 7
08.00 Битва за недвижи-

мость. Горячее дело
08.25 Битва за недвижи-

мость. Древесина!
08.50 Охотники за релик-

виями. Квадроциклы 
атакуют

09.20 Охотники за реликви-
ями. Выплывай или тони

09.45, 00.30 Голод. Гонка 
смерти

10.40 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 9

11.35 Разрушители легенд. 
Голубой лед

12.30 Курс экстремального 
вождения. Серия 7

13.00 Курс экстремального 

вождения. Серия 8
13.25 Быстрые и громкие. 

Lincoln с низкой по-
садкой

14.20 Как это устроено?. 
Серия 13

14.50 Как это сделано?. 
Деньги/Обувь

15.15 Парни с пушками. 
Серия 13

18.00 Охотники за реликви-
ями. Плод любви

18.30 Охотники за реликви-
ями. Диско и удача

19.00, 02.10 Короли аукцио-
нов. Серия 9

19.30, 02.40 Короли аукцио-
нов. Серия 10

20.00, 03.05 Багажные во-
йны. Серия 1

20.30, 03.35 Багажные во-
йны. Серия 2

21.00 Секреты спецслужб. 
Серия 1

21.55 Речные монстры. 
Нерассказанные байки. 
Недорассказанное

22.50 Исповедь члена шай-
ки. Фрэнк Cullotta

23.15 Исповедь члена 
шайки. Фрэнк Калабрезе 
младший

23.40 В поисках йети. Охотни-
ки на йети

01.20 Молниеносные ката-
строфы. Серия 40

01.45 Как это сделано?. Море 
виски/Штормовое пред-
упреждение

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Конец романа
07.25 Введение в собако-

ведение. Спецвыпуск. 
Спецвыпуск по уходу за 
собаками

08.15 Охотник за кроко-
дилами. Крокодилы 
революции

09.10 Зоотур Микаэлы. Сери
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 

Неизведанные острова. 
Занзибар

12.50, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30, 17.25 Скорая по-
мощь для животных. 

18.20 Дикая Франция. Аль-
пийские вершины

19.15 Дикая Франция. 
Между скалой и океаном

20.10, 00.45 В пещеру льва. 
22.00, 03.15 Адская кошка. 

Неуправляемый Роско
22.55, 04.05 Укротитель 

скунсов. Сторми умо-
рился

23.20, 04.30 Укротитель 
скунсов. Змеи, совы и 
пчелы

23.50 Дикие и опасные. На-
падение морского слона

01.35, 04.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных. Троица

06.35 SOS дикой природы. 

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35, 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 «Снега Килиман-

джаро»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Олег Даль
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00, 11.00 Делай ставки 

и взрывай: Денежная 
фабрика

04.30, 11.30 Покинутые: 
Мельница в Мэриленде

05.00 Как змей морской
06.00 Опасные встречи: 

Змееробот
07.00 Американская коло-

ния: Знакомство с гутте-
ритами: Битва полов

08.00 С точки зрения науки: 
Вымирание челове-
чества

09.00 Граница: Бегство в 
тумане

10.00 Машины: разобрать 
и продать: Воины на 
выходные

12.00 Дикий тунец: Лучший 
тунец в конце

13.00 Следствие по делам 
хищников: Кладбище 
слонов

14.00 Денежное хранилище 
США

15.00 Судный день Америки
16.00 Кумбха Мела
17.00 Тайны древности: 

Загадка серебряного 
фараона

18.00 Загадки королевской 
кобры

19.00, 22.00, 01.00 Зло-
ключения за границей: 
Наркобарон-хасид

20.00, 23.00, 02.00 Поймать 

контрабандиста: Куртки с 
кокаином

21.00, 00.00, 03.00 Запреты: 
Жизнь среди мертвых

VIASAT HISTORY
07.00 Воле Шойинка - дитя 

леса
08.00, 01.00 Команда 

времени
09.00 Животные, которые 

перевернули историю
09.35, 10.35, 12.35, 13.35 

Германские племена
11.35 Золото фракийцев
14.35 Гениальная геометри
15.35 Чудеса цивилизации. 

Древняя столица Кита
16.35 Спасение Парфенона
17.40 Ферма в годы войны
18.50, 23.55 778 - Песнь о 

Роланде
19.55 Покинутая крепость 

крестоносцев
20.55, 21.55 Короли Хор-

ватии
22.55 Орудия смерти
02.00 Тело Генриха VIII
03.00 Средние века
04.00 История Джона 

Леннона
05.00 Паоло Коэльо. Моя 

жизнь
06.00 Как Франц Лист стал 

великим композитором

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.1. «Путь на 
север». 1 с.

20.00 «Основная версия». 
ф.2. «Мститель».

21.00 «УГРО. Простые пар-
ни-2». ф.4. «Шантаж». 3 с.

22.00 «МУР есть МУР!» 4 с.
23.00 «Идеальная пара». 4 

с.»Таможня берет добро».
00.00 «Время жестоких» 4 с.

VIASAT EXPLORER
03.00 Рыбак-путешествен-

ник
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Охотник-собиратель
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00 Черное золото
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

Один на один с дикой 
природой

16.00, 16.30 Большие пере-
езды

17.00, 18.00, 01.00, 02.00 
Осторожно. Земляные 
работы!

19.00, 20.00, 21.00 Непобеди-
мый воин

22.00 Охота на сомалийских 
пиратов

23.00, 00.00 Полярные 
летчики

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.35 Мелодрама «Все не 

случайно».
03.10, 22.40 Драма «Дом без 

адреса».
04.50 Драма, Мелодрама 

«Прянички».
06.30 Триллер «Изгнанник».
08.00 Комедия «Не валяй 

дурака».
09.45 Драма «Петля Не-

стерова».
11.20 Комедия «Не послать 

ли нам...гонца?».
13.05 Комедия «Ой, 

мороз,мороз!».
14.45 Комедия «Мордашка».
16.25 Комедия «12 стульев». 

1 с.
17.35 Комедия «12 стульев». 

2 с.
18.50 Боевик «Война «.
20.55 Драма «Игры мотыль-

ков».

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Камера смотрит в 

мир»
05.05 «Поет Борис Гребен-

щиков»
05.30 Телеспектакль «Этот 

фантастический мир»
07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ»
08.00, 02.00 «Рожденные 

в СССР»
09.00 Программа «ТЕМА»
10.00 Д/ф «Третья мировая 

война. Отсчет секунд. 
Карибский кризис»

11.05 «Если хочешь быть 
здоров»

11.30 Х/ф «Ювелирное дело»
14.00 «Колба времени»
15.00 «Кинопанорама» «70 

лет кино»
16.00 «Было ВРЕМЯ»
17.05 «Под знаком зодиака. 

Рыбы»
18.40 «Рикки э повери»
20.00 Х/ф «Нужные люди»
21.30 «Пока все дома»
22.00 «Всеволод Пудовкин»
23.25 Х/ф «Частное лицо». 3 с.
03.00 «Рок против террора»

СПОРТ 1
06.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

07.10 Футзал. Кубок Ис-
пании. Интер Мовистар 
- Каха Сеговия

09.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивель-
нык - БК Одесса

10.40 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

11.15 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - 
Зульте Варегем

13.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Азовмаш

14.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Спартак - Аста-

на. LIVE
16.55 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. 
Миддлсбро - Кардифф 
Сити. LIVE

19.05 Экстра-футзал
19.45 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Химик - БК 
Ферро-ЗНТУ

21.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Аякс. LIVE

23.50 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Донецк

03.30 Футзал. Кубок Ис-
пании. Триман Наварра 
- Эль Посо Мурсия

05.15 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Будивель-
нык - БК Одесса

07.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Херенвен

09.50 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Финал. Бредфорд 
- Суонси

12.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

13.05, 02.25 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Цмоки 
Минск - ВЭФ

15.00 Футзал. Кубок Ис-
пании. Финал

17.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

17.40 Экстра-футзал
18.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт - Зульте 
Варегем

20.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Кардифф Сити

22.00 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. Спартак - Астана

23.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Аякс

01.40 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо

04.15 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
Азовмаш

EUROSPORT
09.30, 21.30, 02.00 Снукер. 

World Open. Китай. 1/2 
финала.

11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партен-
кирхен (Германия). Ско-
ростной спуск. Женщины.

12.30 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). HS 134. 
Командный старт.

13.00, 01.15 Лыжные гонки. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 30 
км. Классика. Масс-старт. 
Женщины.

14.45, 20.45 Биатлон. Кубок 
мира. Осло (Норвегия). 
Гонка преследования. 
Женщины.

15.45 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Валь 
ди Фиемме (Италия). 
Командный спринт.

16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Осло (Норвегия). 
Гонка преследования. 
Мужчины.

17.30, 00.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Валь ди 
Фиемме (Италия). HS 134. 
Мужчины. Командный 
старт.

19.15 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Гетеборг (Швеция). 
День 2.

23.15 Конный спорт. Гонконг 
Мастерс.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.45, 00.55, 

03.05 Футбол NEWS
06.10 Чемпионат Италии. 

Предисловие к туру
06.45, 10.20 Чемпионат Испа-

нии. Предисловие к туру
07.15 Чемпионат Англии. 

Предисловие к туру
07.45, 18.50 Самые смешные 

футбольные моменты
08.10 Айнтрахт - Боруссия 

М. Чемпионат Германии
10.00, 12.45, 16.00, 18.25, 

21.45 Футбол NEWS. LIVE
10.45 Шахтер - Волынь. 

Чемпионат Украины
13.00, 14.15, 15.30 Футбол 

LIVE
13.25 LIVE. Ильичевец - 

Металлург З. Чемпионат 
Украины

16.25 LIVE. Боруссия Д - 
Ганновер. Чемпионат 
Германии

18.55 LIVE. Депортиво - Райо 
Вальекано. Чемпионат 
Испании

20.55 LIVE. Осасуна - Атлетик. 
Чемпионат Испании

22.55 LIVE. Валенсия - Леван-
те. Чемпионат Испании

01.10 Ильичевец - Ме-
таллург З. Чемпионат 
Украины

03.20 Боруссия Д - Ганновер. 
Чемпионат Германии

Субота, 2 березня
Cхід 6.40 Захід 17.42
Тривалість дня 11.02

Схід 23.37
Захід 8.19

СкорпіонІменинники: Феодора
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.35, 08.55, 09.00, 

09.25, 13.20, 15.50, 16.50, 
23.35 Погода

06.10 Мир православия
06.40, 00.50 Смех с достав-

кой на дом
07.10 Сельский час
07.40, 23.40 Ток-шоу «Жена»
09.05, 04.20 Кто в доме 

хозяин?
09.30 Шаг к звездам
10.10 Караоке для взрослых
10.55 Шеф-повар страны
11.45 Честь имею при-

гласить
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт (женщины)
13.25, 03.15 Ближе к народу
14.00, 04.40 Х/ф «Работа над 

ошибками»
15.20 Золотой гусь
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт (мужчины)
16.55, 02.25 Деловой мир. 

Неделя
17.25 В гостях у Д.Гордона
18.15 «Секреты успеха»с 

Н.Городенской
18.50 «Пока я помню, я 

живу!». Концерт памяти 
М.Магомаева

20.40, 01.55 Главный 
аргумент

20.50, 01.45 Официальная 
хроника

21.00 Итоги дня
21.25, 02.05 Точка зрения
21.50 Путешествуй по свету 

с Ю.Акуниной
22.20 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
01.20 Итоги недели
02.55 Книга.ua
03.50 Секреты успеха

КАНАЛ «1+1»
06.05 Х/ф «Потому что 

беременна»
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 «Шесть кадров»
12.20 «Воскресенье с 

Кварталом»
13.20 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам»
15.20, 03.05 Х/ф «Поцелуй 

судьбы»
19.30, 00.35 «ТСН-неделя»
20.15 Х/ф «Свидание»
22.10 «Светская жизнь»
23.10 «Что? Где? Когда? 

Звездные войны»
01.20 Х/ф «Глаза Лауры Марс»

ИНТЕР
06.00 Х/ф «Семья напрокат»
07.40 Х/ф «Мы из джаза»
09.30 «Школа доктора 

Комаровского»
10.05 «Международный 

фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»»

12.05 Т/с «На солнечной 
стороне улицы»

17.50 Х/ф «Сделка»
20.00, 03.30 «Подробности 

недели»
20.55 Х/ф «Волчий остров»
22.55 Х/ф «Спецназ города 

ангелов»
01.15 Х/ф «Дело о пеликанах»
04.15 Д/ф «Сергей Нико-

ненко. Поздно, люблю 
другую»

ICTV
05.45, 06.05 Погода
05.50 Факты
06.10, 04.55 Свитанок
07.00 Квартирный вопрос
07.50 Анекдоты по-

украински
08.10 Дача
09.15 Основной инстинкт
09.50, 13.20 Смотреть всем!
10.50 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
12.20 Криминальный 

облом
14.15 Х/ф «Смерти вопреки»
16.10 Х/ф «Город воров»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Неизвестный»
21.50 Х/ф «Невидимка-2»
23.35 Х/ф «От заката до рас-

света-3: Дочь палача»
01.10 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин»
02.50 Х/ф «Немыслимое»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Тру Джексон»
06.10 Новый взгляд
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»
10.00 М/ф «Карлик Нос»
11.45 Т/с «Счастливы вместе»
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан»
16.30 Х/ф «Наемные убийцы»
19.20 Х/ф «Вертикальный 

предел»
22.00 Х/ф «Блэйд: Троица»
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф «Блэйд 2»
02.30 Т/с «Эврика»

03.10, 04.00 Зона ночi
03.15 Подорож у втрачене 

минуле
03.45 Останнi лицарi
04.05 Зима надiї
04.30, 04.55 Зона ночi 

Культура
04.35 Княгиня Ольга
04.45 Таємниця кохання. 

Олександрiя

СТБ
04.55 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве», «Малыш и 
Карлсон»

05.55 Х/ф «Суета сует»
07.15 «Едим дома»
08.15 «Кулинарная дина-

стия»
10.10 «Караоке на Майдане»
11.05 Т/с «Метод Фрейда»
15.25 Х/ф «Кровь не вода»
19.00 «Битва экстрасенсов»
20.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!»
22.05 Х/ф «Привет, кiндер!»
00.15 Х/ф «КостяНика. Время 

лета»
02.10 Х/ф «Белое солнце 

пустыни»
03.30 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Х/ф «Двое под одним 

зонтом»
07.40 Эхо джунглей
08.00 Социальный пульс 

выходных
08.40, 18.55 Погода
09.00 Д/ф «Приключения в 

Северном море» HD
10.00 Будь в курсе!
10.40 Ф-стиль
11.05 Х/ф «Овод»
14.25 Арт City
15.00 За семь морей
15.25, 05.00 Д/ф «Слезы 

мира. Слезы Африки»
16.40 Д/ф «Планета жизни»
17.40 Д/ф «Любовь и голуби 

1957»
18.30, 03.55 Мир за неделю
19.00 Д/ф «Фрэнк Герли: ис-

кусство фотографии»
20.00 Цивилизация 

Incognita
20.15, 04.20 Кумиры
20.45, 04.35 Светские 

хроники
21.10 Д/ф «Отшельники: игра 

в прятки»
22.10 Х/ф «В последний раз»
00.10 Х/ф «Большие деньги» 

HD
02.00 Амурные мелодии
02.25 Х/ф «Убийственный 

стриптиз»

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 М/ф «12 заданий 

Астерикса»
12.40 Приколы на пере-

менке
13.10 Х/ф «Под строгим на-

блюдением»
15.05 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси»
17.05 Х/ф «Такси-3»
18.55 Даешь молодежь!
20.00 Шуры-Муры
21.00 Т/с «Восьмидесятые»
23.00 Х/ф «Мечтать не 

вредно»
00.50 Х/ф «Как украсть 

миллион»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.30 События
06.50 Х/ф «Крылья ангела»
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Т/с «Дорогой мой 

человек»
13.45, 04.35 Х/ф «Лесное 

озеро»
15.30 Т/с «След»
17.10 Т/с «Условия кон-

тракта»
19.00, 03.50 События недели
20.00, 21.00 Т/с «Интерны»
23.00 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.30 Т/с «Дикий»

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»
13.10 «Защитник Отечества»
13.35 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Акцент»
16.10 «Машина времени»
17.30 «Новости киевщины»
18.10 «Окно в Европу»
20.30, 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»
23.40 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
00.30, 02.30, 03.35 «Обзор 

прессы»
01.10, 05.10 «Портреты с 

Сергеем Дорофеевым»
03.25, 06.20 «Тема недели»

НТН
05.35 «Правда жизни»
06.00 Т/с «Танкер «Танго»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». Убийца с того 
света

12.00, 04.00 «Агенты 
влияния»

13.00 «Православные 
святые»

15.00 Т/с «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка»

19.00 Т/с «Слепой - 3»
22.40 «Лохотрон»
23.10 Х/ф «Свадьба»
01.10 Х/ф «Красный отель»
02.45 «Речовий доказ»
05.25 «Уроки тетушки  

Совы»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
08.50 М/ф «Чёрный котел»
10.20 Х/ф «Бруно»
12.20 «Добрый вечер, 

животные»
13.20 Х/ф «Лемони Сникет: 33 

несчастья»
15.20, 01.40 Х/ф «Любовь и 

танцы»
17.10 «Рассмеши комика»
19.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима 4: Протокол 
фантом»

21.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

00.00 Х/ф «Алекс и Эмма»

11 КАНАЛ
05.50 Т/с «Тру Джексон»
06.10 Новый взгляд
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»
10.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.20 «Родительский клуб»
10.35 «Просто собаа»
10.55 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.15 «Свадебные хлопоты»
11.40 Т/с «Школа гениев»
12.00 Т/с «Счастливы вместе»
13.45 Х/ф «Каратэ-пацан»
16.30 Х/ф «Наемные убийцы»
18.00 «О рыбалке всерьез»
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. Троица»
00.10 Спортрепортер
00.15 Х/ф «Блэйд 2»
02.30 Т/с «Эврика»
03.10, 04.00 Зона ночi
03.15 Подорож у втрачене 

минуле
03.45 Останнi лицарi
04.05 Зима надiї
04.30, 04.55 Зона ночi 

Культура
04.35 Княгиня Ольга
04.45 Таємниця кохання. 

Олександрiя

К2
05.15 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.55 С белого листа
09.15 Знаете что?
10.05 Врачи
10.50 Давай поженимся!
11.40 Сваты у плиты
12.15 Специя
13.10, 18.45 Семейный 

размер
14.05 Модный приговор
15.05, 17.45 Женская форма
16.05 Время красоты
19.30 Город женщин
20.30, 23.55 Секреты судьбы
21.15 Будь по-твоему
22.10 Иностранная кухня
23.00, 23.25 Опасные 

мужчины

«2+2»
08.15 СоюзМ/ф
09.35 Журнал Лиги Чемпио-

нов УЕФА 2012-
10.00 Х/ф «Заколдованное 

королевство»
12.00 Т/с «Приключения 

Мерлина-4»
14.00 «Бойцовский клуб»
15.00, 22.40 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
17.15 Х/ф «Армия одиночки»
19.20 ЧУ 19 тур. Динамо - 

Кривбасс
21.30 «Профутбол»
23.40 Х/ф «Патриот»
01.30 Х/ф «Зараза»
03.10 «Дорожные войны»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
09.30 Х/ф «Аленький 

цветочек»
11.05 Х/ф «Жандарм и жан-

дарметки»
12.50 Х/ф «Жандарм и ино-

планетяне»
14.25 Х/ф «В поисках капита-

на Гранта»
23.15 Х/ф «На златом крыль-

це сидели»
00.30 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
01.55 Х/ф «Перевод с англий-

ского»
03.55 Х/ф «Я тебя ненавижу»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гении и злодеи»
06.50 Х/ф «Аленка»
08.20 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
09.00 «Здоровье»
10.10 «Пока все дома»
11.05 «Вячеслав Зайцев. 

Всегда в моде»
12.20 Среда обитания. «Кра-

сота дороже денег»
13.25 «Борислав Брондуков. 

Комик с печальными 
глазами»

14.30 Х/ф «Афоня»
16.20 «Форт Боярд»
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига
00.05 «Познер»
01.00 Х/ф «Загадка Эндхауза»

РТР - ПЛАНЕТА
05.45 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами»
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»
10.10 М/фы
10.25, 03.35 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска»

12.20 Местное время. Вести-
Москва

12.25 «Больше, чем любовь»
13.05 «Власть факта»
13.50 «Билет в Большой»
14.30 Т/с «Сваты»
16.15 «Смеяться разре-

шается»
18.00 Вести недели
19.30 «Фактор А»
21.10 «Воскресный вечер»
22.50 «Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот». 
Михаил Жванецкий

00.15 Х/ф «Кандагар»
01.55 Х/ф «Человек у окна»

TBI
07.00, 19.30 Труднейший в 

мире ремонт
08.00 Великие истории 

любви 20 века. Ингрид 
Бергман и Роберто 
Росселлини

08.30, 16.30 Вокруг света
09.30, 19.00 Звериная работа
10.00 Деловая кухня
10.30 Цивилизация. Секре-

ты полов
11.30 Ювелир ТВ
13.30, 22.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Ленин в 70-м

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Загад-

ки нашей памяти
18.45 Семь чудес Украины
20.30 Сегодня. Дайджест
21.30 На ночь глядя с Павлом 

Шереметом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Говард 
Хьюз и Ава Гарднер

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом

ТВ ЦЕНТР
04.15 Х/ф «Король Дроз-

довик»
05.50 «Сто вопросов взрос-

лому»
06.30 Х/ф «Вам и не снилось».
08.20 «Барышня и кулинар»
08.55 «Операция «Жесть». 

Специальный репортаж.
09.30, 22.05 События
09.45 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана».
11.35 «Смех с доставкой 

на дом».
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
12.50 Московская неделя
13.20 Т/с «Война Фойла».
15.15 Х/ф «Террор любовью».
19.00 «В центре событий»
20.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».
22.25 «Временно доступен». 

Михаил Шуфутинский.
23.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

00.50 Х/ф «Мефистофель».

RTVI
06.00 «Израиль за неделю»
07.00, 09.30 «М/фы»
08.00 Х/ф «Где ты, Багира?»
10.00 Х/ф «Ночная смена»
11.50, 16.20 о Москве «Ме-

гаполис»
12.00 «Страна и люди»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Американский 

ликбез» «Русские 
американцы. Владимир 
Набоков»

14.00 Х/ф «Княжна Мери»
16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Еленой 
Мещеряковой «Тайны 
Бродвея»

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

18.00 «Великий обман. 
Тунгусский метеорит»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

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. 

Он продал транссибир-
скую магистраль»

00.30 «Без дураков»
01.30 Х/ф «Гочная смена»

РЕН ТВ
07.00 Т/с «NEXT- 3»
21.45 «Неделя с 

М.Максимовской»
22.50 «Репортерские 

истории»
23.20 Х/ф «Тактическая сила»
01.00 Х/ф «Миссионер»

TV1000
04.00, 21.40 Комедия «Мно-

жество»
06.05 Боевик «Пророк»
08.00 Комедия «Любовь и 

прочие обстоятельства»
10.00 Драма «Учитель на 

замену»
11.45 Драма «Прерванная 

жизнь»
14.05 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц»

16.00 М/ф «Беовульф»
18.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гроб-
ниц - Колыбель жизни»

20.05 Боевик «Под Откос»
23.50 Боевик «Властелин 

колец. Братство кольца»

TV1000 KINO
05.00 М/ф «День рождения 

Алисы»
07.00 Драма «Сынок»
09.00 Комедия «Варенье из 

сакуры»
11.00 Мелодрама «Анна»
13.00 Комедия «Золотой 

ключик»
15.05 Триллер «Нас не до-

гонишь»
17.00 Мелодрама 

«Мeтеоидиот»
19.00 Комедия «Свидание»
21.00 Драма «Край»
23.10 Мелодрама «Однаж-

ды в провинции»
01.00 Драма «Сон слепого 

человека»
03.00 Драма «Александра»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма «Су-

пружеская жизнь: точка 
зрения Франсуазы»

09.40, 17.40, 01.40 Драма 
«Рождественская 
авария»

11.15, 19.15, 03.15 Комедия 
«Новый парень моей 
мамы»

12.55, 20.55, 04.55 Драма 
«Человек, который 
смеется»

14.30, 22.30, 06.30 Комедия 
«Пять моих бывших 
подружек»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
08.00 Х/ф «Дрянь хорошая, 

дрянь плохая»
10.00 Х/ф «Дама с попугаем»
12.00 Х/ф «Бесприданница»
13.30 Х/ф «Петля»
15.00, 16.30 Х/ф «В начале 

славных дел»
18.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи»
20.00 Х/ф «Змеиный ис-

точник»
22.00 Х/ф «Поздние сви-

дания»
00.00 Х/ф «Пятый океан»
01.30 Х/ф «Овод»
03.00, 04.30 Х/ф «Досье чело-

века в «Мерседесе»

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Ста-

рая крепость». 7 с. «Город 
у моря» ч.2.

02.05, 08.05, 14.05 М/с «Ва-
нюша и великан», №4. 6+, 
«Прекрасная Маргарет 
и Черри-флей» 12+, 
«Фальшивая нота» 12+, 
«Робинзон и самолет» 
12+, «Как было написано 
первое письмо»

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-

лушка». 3 с. 12+, «Сказка 
о мертвой царевне и о 
семи богатырях»

04.00, 10.00, 16.00 М/ф «Ночь 
перед Рождеством». 
16+, «Полет на Луну» 6+, 
«Веселая карусель»

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Герой 
из трущоб». 26 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Веселое 
кругосветное путеше-
ствие», 8-10 с. 6+, «Раз-
ноцветная история» 0+, 
«Карусельный лев» 0+, 
«Зайчишка заблудился»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Как это устроено?. 

Серия 12
04.25 Молниеносные ката-

строфы. Серия 39
04.50 Молниеносные ката-

строфы. Серия 40
05.15, 00.30 Новый мир. 

Крутые автомобили 
будущего

06.10 Разрушители легенд. 
Голубой лед

07.05 Как это устроено?. 
Фотографии/Красители 
кожи/Электроды для 
сварки/Электроскрипки

07.30 Как это сделано?. 
Аккумуляторы/Шоколад/
Зубные щетки

08.00 Голод. Гонка смерти
08.50 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Серия 2
09.45 Золотая лихорадка. 

Аляска. Серия 7
10.40, 15.15, 21.55 Город 

наизнанку. Город-гавань. 
Сидней

11.35, 21.00 Как мы изобрели 
мир. Небоскребы

12.30, 19.00, 22.50 Не 
пытайтесь повторить. 
Любители мощности

13.25 Город наизнанку. 
Город в пустыне. Дубай

14.20 Город наизнанку. 
Город и землетрясение. 
Сан-Франциско

16.10 В поисках йети. Серия 
20

17.05 Кладоискатели 
Америки. Серия 11

17.35 Кладоискатели 
Америки. Серия 12

18.00 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 10

20.00, 23.40 Разрушители 
легенд. Мини-легенды

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

История Рена и Коро-
тышки

07.25 Введение в собакове-
дение. Спецвыпуск. Ру-
ководство по собачьим 
породам для разных 
стилей жизни

08.15 Охотник за крокоди-
лами. Путешествие в Ред 
Сентер

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 

Неизведанные острова. 
Карибы

12.50 Дикая Франция. Под 
палящим солнцем

13.45 Дикая Франция. Край 
тысячи озер

14.40, 15.05 Шамвари. Жизнь 
на воле. 

15.35, 06.35 SOS дикой 
природы. 

16.30 Симпатичные котята 
и щенки. Котята-пуши-
стики

17.25 Адская кошка. Не-
управляемый Роско

18.20 Укротитель по вы-
зову. Ночь раскапывания 
могил

18.45 Укротитель по вызову. 
Потрошитель лесопилки

19.15 Охотник за ядом. 
Укушенные

20.10, 00.45 В пещеру льва. 
22.00, 03.15 Планета мутан-

тов. Озера долины Рифт 
(Африка)

22.55, 04.05 Доминик Мона-
ган и дикие существа. 

23.50 Дикие и опасные. Стра-
сти на беговой дорожке

01.35, 04.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных. Исход

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 «Выдающи-

еся 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. 

Олег Меньшиков
21.55 Х/ф «Снега Килиман-

джаро»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Машины: разобрать и 

продать: Бандитские авто

05.00 Знакомьтесь - дино-
завры

06.00 Опасные встречи: 
Людоеды

07.00 Опасные встречи: 
Скользкие монстры

08.00 Великие миграции: 
Рожденные для путе-
шествий

09.00 Мегазаводы: «Frito 
Lay»

10.00 Делай ставки и взры-
вай: Денежная фабрика

10.30 Покинутые: Мельница 
в Мэриленде

11.00 Трудное золото 
Аляски: Гонка золотои-
скателей

12.00 Секретные материалы 
древности: Святой Грааль

13.00 Секретные материалы 
древности: Содом и 
Гоморра

14.00 Секретные материалы 
древности: Код Моны 
Лизы

15.00 Секретные материалы 
древности: Расшифро-
вать послание инков

16.00 Секретные материалы 
древности: Терновый 
венец

17.00 В погоне за НЛО: По-
садочная зона НЛО?

18.00, 03.00 Расследования 
авиакатастроф: Трагедия 
«Локомотива»

19.00, 22.00, 01.00 Убийство 
Линкольна

21.00, 00.00 Забытые персо-
нажи Библии: Человек, 
который видел Иисуса

VIASAT HISTORY
07.00 Золото фракийцев
08.00 Команда времени
09.00, 10.05, 11.10 Искусство 

России
12.15, 13.25, 14.35 Знаком-

ство с Древним Римом
15.45 Ферма в годы войны
16.55 Команда времени
17.50 Спасение Парфенона
19.00 Покинутая крепость 

крестоносцев
20.00 Закон Гарроу
21.10 Тело Генриха VIII
22.10, 02.10, 03.05 Короли 

Хорватии
23.10 Охотники за мифами
00.10 Орудия смерти

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.1. «Путь на 
север». 2 с.

20.00 «Основная версия». 
ф.3. «Смерть антиквара».

21.00 «УГРО. Простые пар-
ни-2». ф.4. «Шантаж». 4 с.

22.00 «МУР есть МУР!» 5 с.
23.00 «Идеальная пара». 5 

с.»Отдохните, магистр».
00.00 «Время жестоких» 5 с.

VIASAT EXPLORER
03.00 Рыбак-путешествен-

ник
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 

Охотник-собиратель
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00 Специальная 
миссия Уиллиса

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Монтажники - 
высотники

16.00, 16.30 Наперекор 
стихии

17.00, 18.00 Самые крутые 
дальнобойщики

19.00, 20.00 Полярные 
летчики

21.00, 22.00, 01.00, 02.00 
Труднейшие профессии

23.00, 00.00 Непобедимый 
воин

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.25, 23.35 Драма, Мело-

драма «Прянички».
02.30 Триллер «Изгнанник».
04.00 Драма «Петля Не-

стерова».
05.30 Комедия «Не послать 

ли нам...гонца?».
07.15 Комедия «Ой, 

мороз,мороз!».
09.00 Боевик «Мастер 

Востока».
10.25 Комедия «Мордашка».
12.00 Боевик «Война «.
14.10 Драма «Игры мотыль-

ков».
16.00 Комедия «12 стульев». 

3 с.
17.25 Комедия «12 стульев». 

4 с.
18.50 Боевик «Месть-

искусство».
20.30 Мелодрама «Женские 

слезы».
22.00 Драма «Дом без 

адреса».

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Д/ф «Третья мировая 

война. Отсчет секунд. 
Карибский кризис»

05.05 «Если хочешь быть 
здоров»

05.30 Х/ф «Ювелирное дело»
07.00, 01.00 «ВРЕМЯ»
08.00 «Колба времени»
09.00 «Кинопанорама» «70 

лет кино»
10.00 «Было ВРЕМЯ»
11.05 «Под знаком зодиака. 

Рыбы»
12.40 «Рикки э повери»
14.00 Х/ф «Нужные люди»
15.30 «Пока все дома»
16.00 «Ночной хит»
17.00 «Рожденные в СССР» 

Лучшее.
18.00 «Пен-клуб. Писатели 

подполья»
19.00 Спектакль «Дальше - 

тишина»
21.30 «Песни Беранже»
22.00 «Камера смотрит в 

мир»
23.05 «Поет Борис Гребен-

щиков»
23.30 Телеспектакль «Этот 

фантастический мир»

СПОРТ 1
06.00 Теннис. АТР. 

Mubadala World Tennis 
Championship. Абу-Даби. 
Финал. Джокович - Аль-
магро

09.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

09.35, 18.00 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - Аякс

11.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Кардифф Сити

13.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Неймеген - Фейенорд 
. LIVE

15.30 Экстра-футзал
15.55 Баскетбол. Единая Ли-

га ВТБ. УНИКС - Красные 
Крылья. LIVE

19.55 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. Спартак - Астана

21.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Неймеген - Фейенорд

23.45 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. УНИКС - Красные 
Крылья

СПОРТ 2
06.05, 11.00, 00.55 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
06.40, 22.35 Футбол. Чемпи-

онат Бельгии. Сезон 2012-
2013. Андерлехт - Зульте 
Варегем

08.30, 01.35 Экстра-футзал
09.05 Баскетбол. Единая Ли-

га ВТБ. Спартак - Астана
11.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Аякс

13.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Кардифф Сити

15.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Неймеген - Фейенорд

17.50 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. УНИКС - Красные 
Крылья

19.45 Футзал. Кубок Ис-
пании. Финал

21.45 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо

00.20 Бадминтон. WORLD 
SUPERSERIES FINALS 2012. 
Финал. Женщины

EUROSPORT
09.30, 21.00 Снукер. World 

Open. Китай. Финал.
10.30 Биатлон. Кубок 

мира. Осло (Норвегия). 
Гонка преследования. 
Женщины.

12.15, 20.00, 00.30 Биатлон. 
Кубок мира. Осло 
(Норвегия). Масс-старт. 
Женщины.

13.15, 14.30, 23.30 Лыжные 
гонки. Чемпионат мира. 
Валь ди Фиемме (Италия). 
50 км. Классика. Масс-
старт. Мужчины.

14.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партен-
кирхен (Германия). 
Супер-гигант. Женщины.

15.45, 20.30, 01.00 Биатлон. 
Кубок мира. Осло 
(Норвегия). Масс-старт. 
Мужчины.

16.45, 17.30, 01.30 Легкая 
атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых 
помещениях. Гетеборг 
(Швеция). День 3.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 23.55, 

02.10, 04.20 Футбол NEWS
06.10 Шахтер - Волынь. 

Чемпионат Украины
08.10 Ильичевец - Ме-

таллург З. Чемпионат 
Украины

10.00, 12.45, 15.40, 18.10, 21.00 
Футбол NEWS. LIVE

10.25 Д/с «Непридуманные 
истории футбола». 
Валерий Лобановский. 1 
часть. Премьера

11.00 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

11.30, 05.05 Futbol Mundial
12.00, 13.00, 14.15, 15.25, 

15.45, 16.45, 17.55, 18.15, 
19.15, 20.25 Футбол LIVE

13.25 LIVE. Заря - Говерла. 
Чемпионат Украины

15.55 LIVE. Таврия - Карпаты. 
Чемпионат Украины

18.25 LIVE. Черноморец 
- Ворскла. Чемпионат 
Украины

21.25, 04.35 Журнал. Лига 
Чемпионов УЕФА

21.55 LIVE. Сосьедад - Бетис. 
Чемпионат Испании

00.10 Заря - Говерла. Чемпи-
онат Украины

02.25 Таврия - Карпаты. 
Чемпионат Украины

05.35 Новости + Анонсы

Неділя, 3 березня
Cхід 6.37 Захід 17.43
Тривалість дня 11.06

Схід ...  
Захід 8.57

СкорпіонІменинники: Лев
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Оголошення

Актуально

Вшанували воїнів-
інтернаціоналістів

Наприкінці минулого тижня в сіль-
ському Криворіжжі відзначили 24-ту річ-
ницю виведення радянських військ з Аф-
ганістану. На урочистостях у Криворізькій 
райдержадміністрації воїну-інтернаціо-
налісту, інваліду війни Юрію Сєнтябрьову 
було вручено ключі від нової двокімнат-
ної квартири в селі Новопілля.

У школах району пройшли уроки 
мужності та зустрічі учнів і майбутніх 
призов ників з воїнами-інтернаціона-
лістами. Зокрема, на базі Радушанської 
школи проведено відео-лінійку, яка до-
помогла розширити знання молоді про 
події в Афганістані та про односельчан, 
які з честю виконали інтернаціональний 
обов’язок.
Багатодітним  
родинам –  
особлива увага

У рамках програми Олександра Віл-
кула «Депутати за благополуччя родин», 
що реалізується на Дніпропетровщині з 
2011 року, за дорученням голови Криво-
різької райдержадміністрації Олексан-
дра Позивайла в Криворізькому районі 
проведено звіряння та уточнення банку 
даних багатодітних родин та родин, які 
опинилися в складних життєвих обста-
винах.

На цей час до банку даних багатодіт-
них родин внесено 479 родин, в яких ви-
ховується 1638 дітей. Посвідчення бага-
тодітної родини в Криворізькому районі 
вже отримали 409 сімей та 961 дитина.

Криворізький район

Підготував
Андрій  
МІХЕЙЧЕНКО

Новини

«Шляхами визволеного міста»
21-22 лютого 2013 року згідно з графіком будуть проходити тематичні екскурсії у місь-

ких тролейбусах та трамваях за темою «Шляхами визволеного міста» з нагоди відзначення  
69-ї річниці визволення міста Кривого Рогу від фашистських загарбників:

– тролейбусний маршрут №3, початок руху о 843 від площі 30-річчя Перемоги до площі 
Толстого та в зворотному напрямі (Жовтневий район);

– тролейбусний маршрут №8, початок руху о 817 від КЦРЗ до площі Визволення (Сакса-
ганський район);

– тролейбусний маршрут №18, початок руху о 958 від 44 кварталу до житлового масиву 
Даманський та в зворотному напрямі (Тернівський район);

– трамвайний маршрут №10, вагон №479, початок руху о 817 від трампарку до вулиці 
Димитрова та в зворотному напрямі (Дзержинський район);

– трамвайний маршрут №14, вагон № 484, початок руху о 830 від вулиці Димитрова до 
станції Кривий Ріг – Головний та в зворотному напрямі (Довгинцівський район);

– трамвайний маршрут №2, номер вагону 483, початок руху о 832 від трампарку до вулиці 
Буковинська та в зворотному напрямі (Центрально-Міський район).

Управління освіти і науки міськвиконкому

Екскурсії

 Центр зайнятості інформує

Реклама

Легальне – соціально захищене
Міський центр зайнятості бере активну участь у заходах, 
що здійснюються в Кривому Розі задля вирішення про-
блеми легалізації трудових відносин у сфері підприєм-
ництва та малого бізнесу.

На Державну службу зайня-
тості покладено обов’язки ре-
єстрації та зняття з реєстрації 
трудових договорів між робо-
тодавцем – фізичною особою 
та найманим працівником. Аби 
спростити процедуру оформ-
лення трудових відносин ро-
ботодавцями – фізичними осо-
бами, віднедавна законодавчо 
надана можливість реєстрації 
трудових договорів у центрі за-
йнятості навіть за відсутності 
фізичної особи або найманого 
працівника.

Звертаємо увагу найма-
них працівників, які працю-
ють у фізичних осіб: ви будете 
соціально захищеними, а ваші 
трудові відносини будуть ле-
гальними лише в разі реєстра-
ції укладеного з роботодавцем 
трудового договору в центрі за-
йнятості.

Звертаємо увагу робото-
давців – фізичних осіб: ле-
галізація трудових відносин 
– основа наповнення міського 
бюджету та соціальної стабіль-
ності міської громади, гарантія 
розвитку сфери підприємни-
цтва, забезпечення прав меш-
канців міста.

Крім того, центр зайнятос-
ті здійснює моніторинг до-
тримання соціальних гарантій 
найманих працівників щодо 
оплати праці (не нижче вста-
новленого мінімального розмі-
ру заробітної плати) та норми 
тривалості робочого часу. Від-
так, пропонує роботодавцям 
своєчасно вносити відповідні 

зміни щодо збільшення міні-
мальної заробітної плати в ді-
ючі договори, у разі змін у за-
конодавстві.

Міським центром зайнятості 
вжиті додаткові заходи у спри-
янні роботодавцям, зокрема:  
впроваджено режим максималь-
ного сприяння та прискорення 
процедури реєстрації трудових 
договорів; поновлено та допо-
внено електронну інформацію 
та друковані зразки документів, 
необхідних для реєстрації; що-
дня проводяться семінари з під-
приємцями з питань легалізації 
та реєстрації трудових договорів; 
систематично відбуваються осо-
бисті зустрічі керівників та спе-
ціалістів центру зайнятості з під-
приємцями з питань роз’яснення 
необхідності легалізації праців-
ників та підвищення рівня за-
робітної плати; запроваджено 

телефонну «гарячу лінію» для 
термінового вирішення конфлік-
тних питань з підприємцями; 
налагоджено обмін інформацією 
з інспекцією праці для інформу-
вання про виявлені порушення 
законодавства; в Реєстраційній 
палаті працює спеціаліст місько-
го центру зайнятості для надання 
консультацій та роз’яснень робо-
тодавцям, у тому числі з питань 
реєстрації трудових договорів та 
рівня заробітної плати.

Проблема легалізації праці та 

заробітної плати в малому біз-
несі залишається актуальною. 
Основною причиною нелегаль-
ного працевлаштування у сфері 
підприємництва є небажання 
роботодавців сплачувати по-
датки за використання робочої 
сили та відсутність механізму 
дієвого, в першу чергу фінансо-
вого контролю за використан-
ням найманої праці, відсутність 
у суспільстві традицій працюва-
ти в правовому полі.

Загострюється проблема ви-
сокої плинності працівників у 
сфері підприємництва. Про це 
свідчить той факт, що більше 
третини зареєстрованих протя-
гом року знімаються з реєстра-
ції. На бажання змінити робо-
тодавця впливає недостатній 
рівень заробітної плати, відсут-
ність перспектив професійного 
зростання. Більшість найманих 
працівників сприймає роботу 
у фізичної особи як тимчасову, 
безробітні відмовляються від 

працевлаштування до фізичних 
осіб через відсутність соціаль-
них гарантій у працевлашту-
ванні і за першої можливості 
працевлаштовуються на великі 
підприємства.

Посилився процес реєстрації 
найманих працівників як са-
мостійних суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, фактично це 
– бажання деяких підприємців 
перекласти свої обов’язки ро-
ботодавця в частині сплати по-
датків, соціального забезпечен-
ня та страхування на найманих 
працівників. Це призводить до 
зменшення рівня сплати єдино-
го внеску із соціального страху-
вання, чим унеможливлює на-
дання відповідного пенсійного 
забезпечення, допомоги по без-
робіттю, виплату лікарняних.

Шановні роботодавці та на-
ймані працівники! Подбайте 
про себе, легалізуйте трудові 
відносини, надайте можливість 
найманим працівникам бути 
соціально захищеними.

 Відділ організації роботи з 
громадськістю і соціальними 

партнерами Криворізького 
міського центру зайнятості 

У 2012 році в центрах зайнятості міста зареєстровано  
8 тисяч трудових договорів. Станом на 1.01.2013 у місті  
в роботодавців – фізичних осіб легально працюють  
17,6 тисячі найманих працівників.

Внимание!
24 февраля в 9.00 на стенде стрелково-спортивного комплекса «Медведь» 

(Криворожский район, с. Вольное, Кировоградское шоссе, 7) состоится соревно-
вание по стрельбе по летящим целям, посвященное Дню защитника Отечества.

Информационный спонсор соревнования – газета «Червоний гірник».
Проверить свои силы, меткость и реакцию приглашаются все желающие охот-

ники и владельцы гладкоствольного оружия. Авторов лучших дуплетов ждут спе-
циальные призы.

Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни!
З нагоди відзначення 69-ї річниці визволення м. Кривого Рогу від фашистських загарбни-

ків суб’єкти господарювання сфер торгівлі і побутового обслуговування запрошують вас від-
відати 21-25 лютого магазини «АТБ-Маркет», «Фуршет», «Комфі», «Епіцентр» та перукарні 
«Ніна» на пр. Металургів, 23, «Камелія» на вул. ХХІІ Партз’їзду, 42, «Ксенія» на вул. Рязанова, 
11, «Краса» на вул. Серафимовича, 85, «Ліо» на вул. Лісового, 22, «Для Вас» на вул. Мухіної, 
4, «Фігаро» на бульварі Маршала Василевського, 22а, «Наталка» на вул. Мусоргського, 16, 
«Імідж» на вул. Тухачевського, 44, «Еліта» на вул. Панаса Мирного, 10, «Красуня» на вул. 
Недєліна, 20, «Юлія» на вул. Мелешкіна, 20, «Самей» на вул. Корнійчука, 21, «Престиж» на 
вул. Доватора, 27/2, «Магнолія» на вул. Маршака, 1а, «Я краща» на вул. Косигіна, 3, «Фабрика 
зірок» на пр. Карла Маркса, 35-б, «У Валентини Давидової» на вул. Українська, 118 та в 
майстернях з ремонту ювелірних виробів на пр. Гагаріна, 17; з ремонту складнопобутової 
техніки «Ремпобуттехніка» на пр. Миру, 29а; з чищення одягу «Сервіс-Центр» на вул. Жов-
тнева, 18, у яких вам, за посвідченням, буде надано адресні знижки на товари та послуги.

Крім того, в об’єктах спеціалізованих на торговельному обслуговуванні пільгової категорії 
для інвалідів війни будуть організовані «чайні» столи.

Управління розвитку підприємництва виконкому міськради
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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

«Червоний,  
жовтий, зелений»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 23 лютого об 11.00  
та о 12.30.

«Пригоди 
Каштанчика»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 24 лютого об 11.00  
та о 12.30.

«Осень в Вероне»

Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 23 лютого о 17.00.

«Малороссийский 
каламбур»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 24 лютого о 17.00.

«Книга желаний»

Вистава для дітей.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 24 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».

Повернення 
героя
Бойовик, трилер.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

«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) – 24 лютого.

Відеофільми 
«Місто у вогні»  
з нагоди 69-ї річниці 
визволення міста Криво-
го Рогу від фашистських 
загарбників;
«Кривий Ріг – моє місто»; 
тайм-лепс 
«Динамічне місто»; 
Віртуальна художня 
галерея живописних робіт  
українських і сучасних кри-
ворізьких художників.
Місце: відеогалерея КЗК 
«Міський історико- 
краєзнавчий музей».
Дата: 23 та 24 лютого з 9.00 
до 17.00. 
Телефон: 92-22-12.

Кіно

Прекрасні  
створіння
Драма, фантастика.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», «Олімп».

Метро

Драма, трилер.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

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.

Виставка  
пластичної  
мініатюри
Василя Новікова.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

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.

«Земля, яку я  
люблю, зберіг  
для мене солдат»
робіт вихованців  
гуртка «Стендове  
моделювання».
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Виставки
Фестиваль

«Зірка Амазонки»
Циркова програма.
Місце: Криворізький  
державний цирк.
Дата: 23 лютого о 12.00 
 та 24 лютого о 15.30.
Телефон: 92-88-68.

«Блез»

Комедія.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху». 
Дата: 23 лютого о 17.00.

«Чарівна флейта» 
ХХХІХ регіональний фес-
тиваль-конкурс духової 
академічної музики.
Місце: Криворізька музична 
школа №3.
Дата:  23 лютого о 9.00.
Телефон: 74-44-51.

Відеогалерея
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Запальну комедію «Люкс для іноземців» у постановці Анато-
лія Хостікоєва наприкінці січня до Кривого Рогу привозили 
метри вітчизняного театру – театральна компанія «Бенюк і 
Хостікоєв». Народні улюбленці Наталія Сумська, Богдан Бенюк, 
Василь Мазур та молоді перспективні актори демонстрували 
криворізькому глядачеві філігранність акторської майстер-
ності. Крім насолоди від блискучої гри зірок, журналісти «ЧГ» 
скористались приємною нагодою поспілкуватись з ними. Моя 
співрозмовниця – народна артистка України, телеведуча На-
талія Сумська.

– Наталіє В’ячеславівно, ви вже бу-
вали в Кривому Розі?

– Так, цього разу ми з хвилюванням 
під’їжджали до театру ім. Тараса Шев-
ченка, бо я пам’ятаю, як ми були тут на 
гастролях з цією ж театральною компа-
нією, але трохи в іншому складі. Тоді з 
нами був мій тато... Ми привозили свою 
«сімейну» комедію «Сеньйор з вищого 
світу». Щоправда, це було давно, але важ-
ливо те, що ми тут знову. Ось ви мене по-
садили біля квітки (китайська троянда) 
і пробудили приємні дитячі асоціації. У 
моєї бабуні росла така сама квітка, вона 
часто заквітала. І дотепер ніби оберігає 
мене. Криворіжжя для мене – свого роду 
земляцтво, колись з батьками автобусом 
ми їхали або до Кіровограда, або до Кри-
вого Рогу, а вже з вашого автовокзалу зо-
всім недалеко до Новогородки і до бать-
кового села Верблюжки. Це – моє дитин-
ство. Без спогадів не можна, бо на щось 
треба опиратися – ми ж не самі по собі 
приходимо у світ, а щось із собою несемо. 
Це багаж родинної пам’яті. Але, як би там 
не було, добре, що ми знову приїхали до 
вас з виставою.

– Чому ви спинили вибір на комедії?

– Комедії зараз дуже актуальні в бага-
тьох театрах. Анатолій Георгійович (я так 
офіційно називаю свого чоловіка, – усмі-
хається) потрудився і знайшов цікаву ко-
медію. Він вщент її переробив. Заглянь-
те у п’єсу Фрімана – там нічого і близько 
не лишилося від другого акту, бо в оригі-
налі вона видається не надто високою за 
стилем, трохи навіть вульгарною. Але на-
шій нації таке не властиво, ми цього уни-
каємо, тягнемося до високого. Тому Ана-
толій переробив її ближче до українства. 
У постановці в кумедному ключі йдеться 
про еміграцію, та поряд з кумедним за-
вжди крокує драматичне, навіть трагіч-
не – без цього життя неможливе. Це нор-
мальне сусідство. Знаєте, навіть у виставі 
«Отелло» Анатолій знаходив щось кумед-
не. Це природно, коли людина не боїть-
ся бути смішною або чогось не розуміє. 
Бачте, я розповідаю більше про чолові-
ка, ніж про себе, бо це, власне, і є суть на-
шої сім’ї.

– Анатолій Георгійович святкувати-
ме 60-річний ювілей…

– Так, в нашій родині наближаються 
урочистості, і ми як нормальне подружжя 
готуємося до цього. Анатолій хотів піді-

йти до цієї дати з виставою 
«Грек Зорба», яка є однією 
з недавніх постановок. Але 
вирішив приготувати для 
глядачів екскурс в автобі-
ографію, де розповідає про 
своє життя, батьків, дитин-
ство і становлення, оздо-
блюючи оповідь якимись 
цікавинками. Було чимало 
сумнівів, але я перекона-
ла його: якщо на улюбле-
ного актора ходили більше 
30 років, то й цього разу 
прийдуть із задоволенням. 
Там буде стільки унікаль-
них речей! Цікаво, що й 
досі жива його вчителька, класний керів-
ник, і через це її 60-літні «діти» й досі по-
чуваються юними. Всі ці моменти Анато-
лій поєднує в доступну і зрозумілу гляда-
чеві мозаїку. Дуже хотілось би, щоб і наші 
діти підтримували традиції українсько-
го театру. Ми багато разів ловили себе на 
думці, що жодної миті не розчарувалися 
в професії. І це твердження не носталь-
гічного характеру, ми маємо унікальну 
можливість любити акторську професію 
за будь-яких часів, обставин, втрат і здо-
бутків. Добре, якщо зможемо жити й тво-
рити далі, довго бути цікавими людям. 
Над цим і працюємо. Ми б хотіли знайти 
для глядача ще багато високого, якісного. 
Приміром, якщо комедія – то справжня, 
де поряд з реготом – сльоза.

– Саме таку виставу ви й привезли?
– Саме таку. З постійними учасниками 

театральної компанії «Бенюк і Хостікоєв» 
– народними артистами Богданом Беню-
ком, Анатолієм Хостікоєвим, вашою по-
кірною слугою, Василем Мазуром та уні-
кальними молодими акторами київсько-
го Театру на Печерську Ігорем Рубашкі-
ним, його дружиною Олесею Власовою, 
Денисом Мартиновим (їх уже впізнають 
по кінострічках і серіалах), молодою кра-
сунею Анною Сирбу. Таким колективом 
ми вже об’їхали кілька обласних центрів 
і великих міст. На жаль, на нас тисне про-
паганда російського театру, але ми з цим 
впораємось. Ми перебуваємо в добро-
му сусідстві, і за якістю вистав нас ніхто 
не посварить. Приємно, що нас знають 
з кращого боку, бо ми не «халтуримо». 
У приватному театрі якщо хоч раз наду-

риш, то більше не проба-
чать. Особливо свої – сво-
їм, бо ж ми працюємо для 
своїх, українців. Ми ні-
куди не втечемо звід-
си, тому працюємо на со-
вість.

– Національний ака-
демічний драматичний 
театр імені Івана Фран-
ка, в якому ви теж слу-
жите, втратив худож-
нього керівника Богда-
на Ступку. Як вам пра-
цюється з новим очіль-
ником Станіславом 
Мойсеєвим?

– Поки що під його ке-
рівництвом не було но-
вих прем’єр та звершень. 
Приглядаємось, вивчає-
мо одне одного. Він пла-
нує зробити виставу по 
Кулішу, але ми ще не зна-
ємо, чи будемо там зайня-
ті, тому будуємо свої пла-
ни. Він твердо наголосив, 
що все поміняється. Що ж, 
аби це було на краще теа-
трові і глядачеві.

– Пані Наталю, чи не 
страждає столичний те-
атр від дефіциту гляда-
чів?

– Ні. Ми свідомо над 
цим працюємо і навіть 
розбалувані в цьому пла-
ні. Приємно, що при-
ходить молодь. Ми що-
йно повернулись з Вінни-
ці, де був повний зал мо-
лоді. І публіка реагувала 
саме так, як ми, власне, й 

розраховували. Але ж не забуваємо й про 
старшого глядача, працюємо для всіх.

– Ваші подальші плани пов’язані з 
телебаченням?

– Я би з радістю приділяла час новим 
телепроектам! Був такий благодатний пе-
ріод, коли «Ключовий момент» прийшов-
ся по серцю українцям. Вони й досі асоці-
юють мене з програмою. Хоча вже ні для 
кого не секрет, що її закриття пов’язане 
з грошима. Знаєте, це властиво телеві-
зійникам, телебачення – це така монопо-
лія, якась окрема країна. Мені додає ра-
дості, що близько 7 років глядачі люби-
ли й дивились «Ключовий момент». Зна-
чить, моя праця була недаремною. Якщо 
ж знову виникнуть якісь стосунки з теле-
баченням, я буду тільки рада. Тим часом 
маю задоволення нарешті повернутися в 
кіно, вперше за останні 10 років. Думала, 
що мене вже й забули. У новому серіалі 
«Пляж» мені було цікаво грати таку собі 
вредну жіночку. Роль цікава, характерна. 
Знімали фільм в Одесі. Але найціннішим 
і незабутнім своїм досягненням вважаю 
(сподіваюсь, і глядачі також) 35-річне 
служіння в Національному академічному 
драматичному театрі імені Івана Франка. 
Тим тішуся і сподіваюся ще послужити.

– У політику йти не плануєте?
– Хай Бог милує. Я не знаю, хто це 

може подужати. Я вболіваю за долю дер-
жави, яка в нас лише одна. Впевнена – 
треба жити тут, у своїй країні, сподівати-
ся на краще, рухатися вперед і надихати 
земляків власним прикладом.

Тетяна ДРЄЄВА. 
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Наталія Сумська – народна артистка України, 
лауреат Шевченківської премії. В 1977 році закін-
чила Київський державний інститут театрального 
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (майстерня На-
родного артиста України Анатолія Решетникова). З 
1977 року – актриса Національного академічного 
театру ім. Івана Франка. З 2003 року по 2010 
рік – ведуча програми «Ключовий момент» на 
телеканалі «Інтер». Відома за фільмами «Наталка 
Полтавка», «Кармелюк», «Державний кордон» та 
ін. Працює в театральній компанії «Бенюк і Хості-
коєв». Дружина народного артиста УРСР, лауреата 
Національної премії ім. Т.Г. Шевченка, кавалера 
ордена «За заслуги» Анатолія Хостікоєва.

«Служити віддано  
і рухатись вперед»

Незабутні інтерв’ю
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КРИВБАС: КІНЕЦЬ ЛЮТОГО 1944-го
69 років тому місто щосили гнало зі своїх 
вулиць клятого чужинця. На визволення 
Кривбасу в ті лютневі дні 1944 року 
Ставка Верховного Головнокомандування 

спрямувала полки та дивізії трьох польових 
армій та 17-ї повітряної. Хоча битва за 
Кривий Ріг тривала із жовтня 1943 року, 
та вирішальний штурм – не більше двох 

діб. Ми й досі не знаємо кількості 
втрат радянських військ на землі поміж 
Інгульцем та Саксаганню. Виходить, що 
крапка в тій війні так ще й не поставлена.

Візит командарма
Своїм від… своїх

З такою метою, напевно, у Кривий Ріг 
прибули колишній командуючий 37-ю армією 
генерал-полковник Михайло Шарохін та 
командир 15-ї гвардійської дивізії генерал-
лейтенант Петро Чирков. Командарм при-
їхав із Москви, а комдив – із Одеси. 21 лю-
того 1974 року вони об’їхали весь Кривбас. 

На фото Б. Косигіна – церемонія по-
кладання квітів на братську могилу воїнів-
визволителів у с. Червоне на Криворіжжі. 
Михайло Шарохін – на передньому плані. 
Він несе квіти своїм бійцям. Від себе. То був 
його останній візит до нашого міста… Публі-
кується вперше.

Наші гості
Авіаторки

Ця четвірка – ве-
терани 951 штурмо-
вого авіаполку. Вони 
не літали в складі 
екіпажу «Іл-2», а го-
тували літаки до по-
льотів, оформлювали 
документи... 9 травня 
1977 року ці жінки-
авіатори відвідали 

Кривий Ріг, за який бився в повітрі їхній полк. 
Ліворуч – старший писар штабу полку Т. Свєтлакова (Краснова), за нею 

– майстер з електрообладнання А. Небочкіна (Мамлюткіна), далі – уклад-
ник парашутів Є. Живаєва (Бровкіна) і майстер із авіаозброєння Т. Гульбе.

Загинув під час атаки
Ось і в біографію визволителя Кривого Рогу, 
командира 595 стрілецького полку 188 стрілецької 
дивізії підполковника Івана Кулика можемо внести 
суттєве доповнення. Це стосується його бойових 
нагород. Донедавна вважалося, що він нагороджений 
двома орденами Червоного Прапора та орденом 
Червоної Зірки. Натомість наш визволитель мав 
один орден Червоного Прапора, а також ордени 
Олександра Невського та Вітчизняної війни 1 ст. 
Останнього командир полку й не побачив на своєму 
польовому мундирі. Загинув у бою. 

До речі, дві його останні від-
знаки можна назвати криво-
різькими. Це легко довести, коли 
вчитатися в пожовклі тексти 
фронтових документів. З них 
ми довідалися, що Іван Іванович 
Кулик – 1908 року народження. 
Своїм сином може пишатися 
м. Переяслав (тепер Переяслав-
Хмельницький), що на Київщині. 
В армії – до 1930 року. Закінчив 
школу червоних старшин та вій-
ськове училище (є відомості, що 
Київське). Брав участь у знамен-
них Київських маневрах 1935 
року. Тоді й справді Червона Ар-
мія була найсильнішою в Європі. 

А потім настали темні для 
військ 1937-1938 роки. На щастя, 
доля врятувала старшого лейте-
нанта Кулика від репресій. Во-
ювати він почав з першого дня 
німецької навали. Разом із 188-ю 
дивізією відходив углиб країни. 
Першу бойову нагороду – орден 
Червоного Прапора отримав за 
лютнево-березневі 1943 року бої 
під Старою Русою. Тоді командир 
595 СП І. Кулик «…особисто керу-
вав боєм, забезпечив введення у 
прорив лижного батальйону».

На початок вересня 1943 року 
188 СД увійшла в підпорядку-
вання Степового фронту, що вів 
визвольні бої на території Укра-
їни. З’єднання визволяло Харків, 
Нижньодніпровськ, вступило на 
землю Криворіжжя. За давністю 
подій навіть їх учасник не змо-
же передати атмосферу битви 
за Кривбас. Тож і звернемося до 
нагородного документа. Ним під-
полковник Кулик представлявся 
до ордена Олександра Невського:

«Гв. підполковник Кулик у Віт-
чизняній війні бере участь з 22 
червня 1941 року, безперервно 
знаходиться на передових лініях 
фронту, учасник багатьох обо-

ронних та наступальних боїв. 
Командуючи 595 стрілецьким пол-
ком, тов. Кулик зі своїм полком 
форсував річку Дніпро, захопив ви-
соту 122,2 і утримав її до початку 
загального наступу 15.10.43 року, 
при цьому відбив численні атаки 
піхоти і танків противника. За 
цей час полк наніс велику поразку 
живій силі і техніці 23 ТД й 367 ПД 
противника.

15.10.43 року його полк прорвав 
оборону противника і просунувся 
вглиб на 3 км. Наступні дні впер-
тих боїв, уміло маневруючи на міс-
цевості, влучно керував вогневими 
засобами. Полк під командуванням 
тов. Кулика успішно розвинув на-
ступ, відкидаючи та знищуючи 
живу силу і техніку противника. 
За перші три дні боїв полк просу-
нувся на 32 км і зайняв 25 важливих 
населених пунктів та вузлів спро-
тиву противника. Наніс серйозної 
поразки противнику в живій силі, і 
за цей час полком було знищено 13 
танків, 44 автомашини, 8 гармат. 
Продовжуючи наступ у загальному 
угрупованні військ на Кривий Ріг, 
тов. Кулик безперервно знаходився 
в бойових порядках своїх підрозділів 
і, надихаючи їх на подвиги, успішно 
просувався вперед.

Враховуючи виявлені мужність 
та відвагу особисто тов. Кулика 

в бою, а також гарну організацію 
маршу і керування полком, при 
недостатніх засобах тяги, гвар-
дії підполковник Кулик заслуговує 
урядової нагороди – ордена Олек-
сандра Невського».

З таким клопотанням висту-
пив безпосередній начальник  
І.І. Кулика командир 188 стрі-
лецької дивізії полковник Да-
ниленко. З цим погодилися 
командир 82 стрілецького кор-
пусу генерал-майор Кузнецов та 
командуючий 37 армією гене-
рал-лейтенант Шарохін. Остан-
ній видав наказ № 0178/Н від 
26.11.1943 року, який назвав від-
важного комполку Івана Кулика 
кавалером полководницького 
ордена Олександра Невського. 

188 дивізію, як і її 995 полк, 
можна вважати «старожилом» 
боїв за Кривий Ріг. Ще восени 
1943 року стали її війська раттю 
на нашій землі. З’єднання пол-
ковника Даниленка понесло ве-
ликі втрати. Його поповнювали 
прямо по ходу боїв, можливості 

вивести його на переформуван-
ня не було. Підполковник Кулик 
загинув у бою 19 лютого 1944 
року, у переддень стратегічно-
го наступу в ході Нікопольсько-
Криворізької операції. Через 
три доби після загибелі Івана 
Івановича, його труну постави-
ли у фойє кінотеатру ім. Леніна. 
Ось як описаний останній його 
бій у нагородних документах. Це 
представлення підполковника 
І.І. Кулика до ордена Вітчизняної 
війни 1 ст. посмертно: 

«…19.02.44 року полк зав’язав 
жорстокий бій за нп (населений 
пункт, – авт.) Шевченко (тепер 
Шевченкове Криворізького ра-
йону, – авт.), проте багато разів 
спроби увірватися в Шевченко, 
вогнем противника були відбиті. 
Палаючи бажанням виконати по-
ставлену задачу, тов. Кулик, як 
справжній патріот Батьківщи-
ни, нехтуючи смертю, особисто 
повів полк в атаку й увірвався в 
Шевченко. Противник, з метою 
відновлення свого попереднього 
становища, силою до батальйону 
піхоти перейшов у контратаку. 
Тов. Кулик особистою хоробрістю 
і відданістю Батьківщині повів 
бійців у бій. У цьому нерівному й 
жорстокому бою тов. Кулик заги-
нув смертю хоробрих.

Полком тов. Кулика за час на-
ступальних боїв нанесені важкі 
втрати противнику. Убито до 
800 солдатів та офіцерів проти-
вника, взято 10 полонених, 6 ку-
леметів, 2 гармати та ін. озбро-
єння. 

За вмілу організацію бою, зни-
щення живої сили противника, що 
переважав чисельністю, при най-
менших втратах своєї частини, 
за особисту хоробрість та від-
даність Батьківщині, тов. Кулик 

гідний ордена Вітчизняної війни 1 
ступеня – посмертно».

Саме командир 188 СД пол-
ковник Даниленко підписав 
цю реляцію і запропонував по-
ховати підполковника Кулика 
в центрі щойно визволеного 
Кривого Рогу. Тоді й закладався 
військовий меморіал, що біля 
кінотеатру ім. Леніна. На цьому 
місці змінювали один одного 
пам’ятники, які в різні роки сто-
яли на площі, царю-визволителю 
Олександру ІІ, Великому Кобзарю 
і, нарешті, Карлу Марксу. Жоден з 
них не вцілів. Тут почали копати 
могили для визволителів міста в 
1944 році. Планувалося в одній з 
них поховати командира 23-го 
танкового корпусу, першого вій-
ськового коменданта Кривого 
Рогу, генерал-лейтенанта танко-
вих військ Героя Радянського Со-
юзу Ю. Пушкіна. Проте дружина 
комкора-визволителя наполягла 
на Дніпропетровську.

Якось автору цих рядків по-
дарував унікальне фото генерал-
майор М. Мажуга, ветеран 188 
стрілецької дивізії. На фоні пра-
пора свого 595 стрілецького пол-
ку лежить у труні його командир. 
(Публікується вперше.) Похорон 
відбувся 8 березня 1944 року. Він 
почався траурним мітингом. На 
фото – почесна варта біля труни, 
праворуч у папасі – командир 188 
СД полковник Даниленко. Ось 
так виглядала меморіальна пло-
ща на розі пр. К. Маркса та вул. 
Леніна (фото вересня 1975 р.).

Здається, іноді вітер наспівує:
Холодный ветер воет
В безмолвии степей.
Идет в атаку воин
Дивизии моей…
Ці рядки – із солдатської пісні 

про 188 дивізію.

І.І. Кулик
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Істина подібна до смолоскипа, сяючого 
в тумані. Хтось уперто бреде на те 
рятівне світло, вважаючи його ідеальним 
порятунком посеред хаосу. Комусь 
важливо досягти вогненного маяка заради 
«спортивного» факту. Інші перетворюють 
самі пошуки омріяного полум’я на культ. 
Облишивши філософські сентенції: у 
реальності офіційним уособленням правди 
є державна гілка судової влади. Хоча 
категорія «правди» доволі умовна, та за 
будь-яких обставин вона вимагає критики, 
бо від скептичного розбору лише виграє – 
на відміну від фальші, що розсипається під 
натиском «незручних» запитань.

Хто і як відібрав  у матері дитину?

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ, Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

В останніх числах лютого Цен-
трально-Міський суд під голову-
ванням Тетяни Черкасенко виніс 
вирок педагогам, з чиєї вини ми-
нулого літа втонув 11-річний вихо-
ванець пришкільного оздоровчого 
табору. Тільки ледачий український 
медійник пройшов мимо тої резо-
нансної справи. Здавалось би, про 
цю трагічну історію сказано було 
вже чимало, та деякі моменти ви-
магають продовження суспільного 
обговорення. Прискіпливий фокус 
уваги виправданий, проте тяжкий. 
Очевидно, варто проявити хоч 
трішки елементарного співчуття і 
до винних, і до постраждалих. Про-
фесійні ж юристи на те й існують, 
щоб якнайвлучніше формулювати 
позиції учасників процесу, тож їм 
слово. Оскільки епопея винесення 
остаточного вердикту перебуває в 
стадії оскарження у вищих інстан-
ціях, прізвища головних фігурантів 
доречно змінити.

Прокуратура:  
«Відмовки – жалюгідні!»

Державне обвинувачення від 
прокуратури Центрально-Міського 
району підтримував Юрій Сеїн:

– Ступені покарання пропонува-
лись винятково з огляду на тяжкість 
злочину: виховательці Лебеденко – у 
вигляді 4-х років позбавлення волі 
та 2 роки – керівниці табору Кома-
ненко. Суд зменшив термін Лебе-
денко на 6 місяців із позбавленням 
права займати відповідні посади, 
що не надто суперечить позиції 
прокуратури. Стосовно Команенко, 
було взято до уваги її щире розкаян-
ня, дієве відшкодування моральних і 
матеріальних збитків та відсутність 
вагомих претензій до неї з боку ма-
тері загиблого.

Прокуратура встановила дійсний 
перебіг подій. Директор табору дала 
вказівку влаштувати прогулянку 
підопічних до водойми, чим по-
рушила категоричний наказ міськ-
виконкому. За словами свідків, це 
мало вигляд заохочення дітям за 
гарну поведінку. Мова про купання 
взагалі не йшла. Вихователька, за-
мість повести учнів на облаштова-
ний пляж, обрала місце, зовсім для 
того не придатне, зате розташоване 
ближче. Коли хлопчик почав тонути 
і ровесниці спробували витягнути 
його з води, як свідчили самі діти, 
наставниця проігнорувала крик про 
порятунок, спокійно на березі про-
довжувала розчісувати свою донь-
ку.

Мені не збагнути тактику Ле-
беденко в залі суду. Своєї прови-
ни вона не визнала, пробачення в 
батьків, які втратили сина, прохати 
відмовилась. Залишається мовчки 
дивуватись, чим керувалась досвід-
чений педагог, коли відпускала пів-

тора десятка шибайго-
лів на «дике» пустище 
на задвірках приват-
ного городу, де пасуться домашні 
тварини і зовсім відсутні умови для 
відпочинку навіть дорослих.

Медична експертиза відсіяла 
відверто надумані захистом обви-
нуваченої припущення щодо хво-
робливого стану підлітка як імо-
вірної причини смерті. Власне, за 
будь-якого розвитку подій нормаль-
ною людською реакцією при вигляді 
потопаючого є прагнення допомог-
ти,  Лебеденко ж і у воду не зайшла. 
До слова, свою рідну дитину вона в 
річку не пустила.

Кожна кримінальна справа лишає 
на серці свій відбиток. Родина по-
прощалась із єдиним сином, нічим 
цей біль не полегшити. Невимовно 
прикро було спостерігати за проти-
лежною поведінкою підсудних та 
їхнім сприйняттям того, що сталося. 
Команенко взяла на себе встанов-
лення надгробку та інші витрати, 
перебувала у вкрай пригніченому 
стані. Вагаюсь у виборі власних оці-
нок передачі ставлення до дійсності 
з боку Лебеденко: кожна особа сама 
обирає спосіб захисту, вишукування 
дріб’язкових, жалюгідних відмовок-
каверз на кшталт того, що ніби на 
момент пригоди не була належним 
чином офіційно працевлаштова-
ною, ніяк не применшує її відпові-
дальність. Під час слідства Лебеден-
ко завагітніла.

Протягом своєї правозахисної 
практики довелось єдиний раз спо-
стерігати таку ж брутальну від-
сутність каяття. Кілька років тому 
в Дніпропетровську судили банду 
нелюдів, котрі вбили ні в чому не 
винних 24 перехожих. У тім числі 
розтрощили голову 13-літньому під-
літку. Ті маніяки також не вбачали у 
своїх проступках великого гріха.

«Обов'зково слід усунути  
бодай найменші сумніви»

Сергій Якименко, адвокат Лебе-
денко, категорично не погоджується 
з вироком:

 – Засудженою подано дві апе-
ляційні скарги, рішення суду над-
то суворе. Покарання має вести до 
виправлення особи і неповторення 
злочину, проте аж ніяк не перетво-
рюватись на помсту. Статті 75 і 79 
Карного кодексу України обумов-
люють звільнення від тюремно-
го ув’язнення терміном до 5 років 
вагітних жінок і тих, хто виховує 
малолітніх дітей. У Державному ре-
єстрі судових рішень це єдина спра-
ва з безлічі подібних, коли за схожої 
ситуації не взято до розгляду згада-
ні пом’якшувальні обставини.

Стосовно її «особливої безвід-
повідальності», як йдеться у тексті 
вироку, матеріали справи переко-

нують якраз у протилежному. До-
ведено, вона, тимчасово працевла-
штована, повела дітей до річки за 
розпорядженням Команенко. Поза 
власною волею, діти буквально на 
коліна падали, так хотіли ополосну-
тись. Батьки давали на це дозволи – 
двом дівчатам заборонили, так моя 
підзахисна проконтролювала їхнє 
перебування на суходолі.

Ставлять їй у провину, що завела 
дітей на необладнаний пляж. Ніби-
то все так, але на тому злощасному 
пляжі не було ніяких застерігаючих 
табличок, чистий пісок, мирно за-
смагають і плавають дорослі й під-
літки. Місце диким і безлюдним ніяк 
не назвати.

Нападають на Лебеденко, мов-
ляв, як хлопчик почав тонути, вона 
могла витягнути його на мілину, але 
не схотіла мочити одяг. Коли всі діти 
вийшли на берег, один повернувся у 
воду, з боку здавалось, він вирішив 
ще побавитись. Тільки він надовго 
зник під водою, вихователька під-
няла сполох, чоловіки кинулися за 
ним пірнати. На завузький берег 
позбігалося багато народу, чимало 
парубків пострибало в річку – що 
між ними робитиме ще й жінка? 
Вважаю, у той момент такі дії були 
цілком адекватними. Професійний 
рятувальник свідчив про її шоко-
вий стан.

Суд відмовив у клопотаннях про-
вести додаткові експертизи, але чи 
не сприяли утопленню супутні за-
хворювання? Хлопчик часто хво-
рів на бронхіт. Десь за тиждень до 
смерті зверталися по допомогу до 
лікарів через запалення вуха. Ще 
мав дефекти мови, а якщо то було 
певною анатомічною вадою і ра-
зом це призвело до збою організму 
у воді? Чому додатково не переві-
рити? Вбачаю тут обмеження права 
Лебеденко на повноцінний захист. 
Переконаний, обов’язково слід усу-
нути бодай найменші сумніви пе-
ред тим, як запроторювати вагітну 
жінку за грати.

Крізь призму цієї страшної іс-
торії варто поглянути на систе-
му пришкільних таборів у цілому. 
Оздоровлення дітей державою за-
конодавчо врегульовано, проте на 
місцевому рівні іноді допускаються 
порушення, часом організаційно-
документальна база викликає сум-
ніви. Що в наслідку в конкретному 
випадку? Покарали стрілочника, 
інакшими словами – після вщент 
програної битви стратили рядового 
солдата, полководці ж залишилися 
безкарними.

P.S. Представник інтересів ма-
тері загиблого хлопчика від ко-
ментарів відмовився.

Начальник управління освіти і науки  
виконкому міської ради Наталія Касимова:
«Виправдань  
трагедії  
немає»

– Кваліфікувати вирок я, звісно, не 
маю компетенції. Суд – це найвища 
інстанція, яка врахувала всі аспекти 
справи. Стосовно цієї жахливої трагедії 
я можу сказати одне: у нас відпочинкові пришкільні табори 
існують вже не перший рік, але такого прецеденту не було ні-
коли. Тому я не можу сказати, що це недоліки системи роботи. 
Це поодинокий випадок, обумовлений суб’єктивним фактором 
особистості. Саме той випадок, про який ми говоримо: кадри 
вирішують все. Ця страшна трагедія ще раз нагадала, яким по-
винен бути вчитель.

Учитель – не професія, а покликання. У нашому місті в дитя-
чих садках і школах працюють близько 30 тисяч працівників, 
яким батьки щоденно довіряють своїх дітей. Тому педагоги по-
винні дбати насамперед про дитину, а вже потім згадувати про 
себе, про свої зручності. Ми приділяємо техніці безпеки зна-
чну увагу, бо життя і здоров’я дітей – безцінні. Тому були шо-
ковані тим, що це сталося попри численні накази, що вийшли 
задовго до організації пришкільних таборів, накази міського 
управління і районних відділів освіти про категоричну забо-
рону купання дітей в не облаштованих для цього місцях. На 
нараді накази були доведені до відома кожного керівника 
закладу. А вже від нього про це має почути кожен член педко-
лективу. Очевидно, що в самому закладі над цим питанням не-
допрацювали, недоробили. І наслідки виявились жахливими.

Те, що зробила цей педагог, неприпустимо: річка знахо-
дилася у протилежному боці від табору, вести туди дітей ка-
тегорично не можна було. Відзначу, що в таборі, крім загону 
29-ї школи, були розташовані загони 10-ї і 30-ї шкіл. Але до 
річки пішов лише загін школи №10. Порушивши два накази, 
всі інструкції і заборони, вихователь вчинила по-своєму. Вона 
навіть не змогла нам надати роз’яснення свого вчинку, казала 
про якісь записки від батьків... Коли діє інструкція з охорони 
праці, видані накази з техніки безпеки, жодна записка батьків 
не в змозі їх відмінити.

Було б несправедливо звинувачувати у загибелі дитини 
пришкільні табори. Мене вразила картина, яку ми побачили 
на місці події: на понтонному мосту, штовхаючи одне одно-
го, товчуться дітки 5-6 років без догляду батьків. Там просто 
не розбереш, хто де пірнув чи випірнув з води. Батьки від-
пускають дітей на річку абсолютно без контролю. Особисто я 
ніколи б не пустила дітей у воду, якби не стояла там сама. Я 
не можу зрозуміти, чим керувалася вихователька. Виправдань 
цьому немає. Крім того, мене прикро вразили слова її матері: 
«Я ж тобі казала, не йди на ту прокляту роботу!» Знаєте, у мене 
20 років педагогічного стажу, і я ніколи не вважала свою ро-
боту «проклятою». Виходить, людина прийшла до школи вже 
негативно налаштована. Я зі своєю донькою розмовляла зо-
всім по-іншому, тлумачила, що це велика відповідальність, що 
треба забувати про себе і дбати про дитину: про її фізичне 
здоров’я (як вона сидить, схилившись над партою), психічний 
розвиток учнів, оскільки світогляд учителя відбивається на ди-
тині. Якщо ти готова віддавати, тільки тоді маєш право заходи-
ти до класу. Це не поточне виробництво, це людські душі. Тому 
я не можу ні зрозуміти, ні прийняти цей страхітливий випадок. 
Я закликаю керівників навчальних закладів ретельно переві-
ряти кадри, які приходять до школи, уважно придивлятись до 
членів колективу. Вибирати нині є з кого, є люди, які хочуть і 
вміють добре працювати. Тому ми намітили курс на жорстку 
кадрову політику: випадкові люди нам не потрібні.

На місці відразу по події
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Віталій ТКАЧУК, Микола КРАМАРЕНКО, Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото Станіслава ХОМЕНКА

Чекаємо на нових зірок рингу
Кожному спортсмену приємно виступати на оновленій 
арені, майданчику, в спортзалі. Тоді прагнення проявити 
себе якнайкраще й показати максимальний результат 
– ще більше. Коли таке трапляється, то і спортсмен 
вдоволений, і його наставник. 

Саме в такому відремонтованому 
боксерському залі стадіону «Мета-
лург» кілька днів проводився міський 
турнір на звання чемпіона Кривого 
Рогу серед 13-14-річних хлопчаків, 
прихильників шкіряної рукавички. На 
ринг виходили 56 юних боксерів у 16 
вагових категоріях.

– У перший день хлопці продемон-
стрували задовільну техніку й тактику 
для починаючих бійців рингу, – під-
биває підсумки цих змагань заслуже-
ний тренер України, майстер спорту 
СРСР з боксу Анатолій Петров.  – Та, 
на жаль, ми так і не побачили нових 
здібних та перспективних спорт-
сменів, які мали б високі бійцівські 
якості. І наступного дня 18 фінальних 

поєдинків відбулися на 
задовільному рівні й не 
порадували спеціалістів 
боксу новими талантами. 
А вони таки повинні бути 
– ми на них терпляче че-
каємо.

– Але ж,  Анатолію 
Петровичу, чемпіони 
народжуються не одра-
зу…

– Зрозуміло, що такі 
наші зірки-унікуми, як 
легендарні чемпіони світу Віктор 
Савченко та Євген Хитров, – явище 
рідкісне й приємне. В цьому турнірі 
юних краще від усіх боксували в ринзі 
представники ДЮСШ № 8, клубів «Лі-

дер», «Тріумф», «Північне 
сяйво», ДЮСШ № 10.

– Можете когось виді-
лити серед них?

– Будь ласка. Це Антон 
Дерев’янко, Микита Ва-
щенко, Олександр Соло-
менцев, Максим Кре тов, 
Ярослав Морозов (усі – 
ДЮСШ № 8), а також Кири-
ло Мележик, Дмитро Фур-
ка, Артем Жуйков, Денис 
Паршаков (вони з клубу 
«Тріумф») та інші. Вони на 
закритті параду від імені 
голови міської федерації 
боксу Владислава Біндера 
отримали призи й заохо-
чувальні грошові премії. 

Цю почесну місію виконали головний 
суддя змагань, майстер спорту СРСР 
Юрій Зубрицький та суддя національ-
ної категорії (найкращий рефері пер-
шості) Анатолій Новоселець.

Кращі в районі

Фізкультурні здобутки інгульчан
У Палаці культури Південного ГЗК підбито підсумки здобутків 
фізкультурно-спортивних організацій Інгулецького району за 
минулий рік. 

Заступник голови райради Володимир 
Алентус вручив відзнаки переможцям у 
різних номінаціях: «Краща відкрита спор-
тивна споруда» – стадіон ВАТ «ПівдГЗК», 
«Краща спортивна споруда» – Палац спорту 
ДП «Спорт-Майстер» СК «Інгулець», «Краща 
відомча організація з навчально-трену-
вальної роботи» – ФОК ВАТ «ПівдГЗК», 
«Кращий позашкільний комунальний за-
клад із навчально-тренувальної роботи» – 
ДЮСШ №2, «Розвиток масової фізкультури 

і спорту на підприємстві» – профспілковий 
комітет ВАТ «ПівдГЗК», «Краще фінансуван-
ня масової фізкультури» – профспілковий 
комітет ПАТ «ІнГЗК», «Краща організація 
спортивно-масової роботи у позашкільному 
комунальному закладі» – Центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської моло-
ді, «Краща організація спортивно-масової 
роботи у загальноосвітньому закладі» – гім-
назія №127 і школа №59, «Кращий загаль-
ноосвітній заклад спортивного профілю» 

– навчально-виховний комплекс «Загаль-
ноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів №9 
з посиленою спортивною підготовкою»…

Посвідчення майстра спорту України між-
народного класу з плавання в ластах та гро-
шова винагорода від ВАТ «ПівдГЗК» були вру-
чені учасниці чемпіонату Європи, п’ятиразовій 
чемпіонці Всеукраїнської універсіади Ірині 
Пікінер. Загалом у районі в 2012 році звання 
«Майстер спорту» здобуло немало спортсме-
нів: з вільної боротьби – Богдан Лазарєв, Ган-
на Павлів і Раїса Варварова, з карате – Олег 
Овсієнко. Також з’явилося 9 кандидатів у май-
стри і 28 першорозрядників.

Розглянула федерація

Стартував чемпіонат з футзалу 
Цими днями відбулося засідання федерації футболу Криворізького 
району, на якому  порушено питання щодо проведення чемпіонату з 
футзалу 2013 року між командами сільських та селищних рад. 

 На зібранні виступила  начальник відділу 
у справах сім'ї, молоді та спорту Криворізь-
кої райдержадміністрації Наталія Литвинен-
ко. Вона зазначила, що  2012 рік, котрий був  
Роком спорту та здорового способу життя, 

утричі збільшив кількість молоді, яка бажає 
займатися спортом.  Не виняток і футбол. 

– Минулого року вперше в районі про-
ходив чемпіонат Криворізького району з 
футзалу,  в якому взяли участь 4  команди 

сільських та селищних рад, – зазначає го-
лова федерації футболу Криворізького 
району   Олексій Кузнєцов. – А  цього року  
заявки зробили вже 12 футбольних команд. 
Це хороший знак, що ініціатива молоді  
знаходить підтримку керівництва району. 
І мені залишається лише побажати, щоб у 
нинішньому чемпіонаті з футзалу переміг, 
як завжди, найсильніший.

Анатолій 
Петров:
«Дуже показово, 
що криворізька 
земля народжує 
чемпіонів найви-
щого класу»

Бокс

Успіх у всеукраїнському турнірі

Не знітилися наші дівчата  
перед чемпіонками Європи та світу
В оновленому Палаці спорту фізкультурно-оздоровчого комплексу 
ВАТ «Південний ГЗК»  кілька днів вирували запальні пристрасті та 
емоції. 

І зрозуміло: тут проводився XIII 
відкритий Всеукраїнський турнір з 
вільної боротьби серед 15-20-річ-
них дівчат, який присвячувався 69-й 
річниці визволення Кривого Рогу 
від фашистських окупантів. Вітаючи 
учасниць цих щорічних змагань, за-
ступник міського голови Валентина 
Бєрлін побажала молодим спортсме-
нам удачі, гідних суперників та яскра-
вих перемог.

– На наші борцівські килими ви-
ходили понад 120 представниць із 
тринадцяти міст України, – коментує 
один із головних організаторів тур-
ніру Петро Малиш (директор ДЮСШ 
№ 2). – Приїхали також «вільниці» з 
Азербайджану, Молдови та Білорусі. 

Серед них – 13 чемпіонок і призерок 
чемпіонату Європи, світу та юнацьких 
Олімпійських ігор.

– Петре Петровичу, але солідне 
представництво спортсменок з ін-
ших країн не завадило вашим під-
опічним виступити якнайкраще.

– Це, звісно, радує. Нашими  дівча-
тами з другої дитячо-юнацької спорт-
школи (загалом було 30 її представ-
ниць) у заповзятій боротьбі здобуто 
13 медалей різного ґатунку. А саме: 5 
золотих, 4 срібні і 4 бронзові нагоро-
ди.

– Хто цього разу тріумфував із 
криворожанок, вихованок-бор-
чинь?

– Чемпіонками всеукраїнського 

турніру у своїх категоріях стали Алі-
на Булаш, Христина Забігайло, Влада 
Шуніна, Надія Сурмай та Дар’я Ле-
гуша. На «срібний» та «бронзовий» 
п’єдестали пошани також підіймали-
ся Руслана Яременко, Раїса Варваро-
ва, Галина Ісаєва, Тетяна Омельчен-
ко, Діана Булаш, Гюлья Караханчер, 
Тетяна та Анастасія Кравченко. Го-
тували дівчат до борцівських бата-
лій заслужені тренери України три 
Олександра –  Лозний, Подкользін, 
Кутаєв. Ми вдячні за фінансову під-
тримку в проведенні турніру Герою 
України, міністру промислової полі-
тики України Михайлу Короленку та 
президенту міської федерації віль-
ної боротьби Валерію Москальченку, 
засновнику науково-виробничого 
підприємства «Адамант», депутату 
Інгулецької райради.

Тенісні траєкторії

Криворізькі майстри 
малої ракетки –  
бронзові
У Львові відбувся 2 тур клубного турніру 
чемпіонату України з настільного тенісу 
серед жіночих команд.

– Дванадцять команд боролися за тенісними 
столами за призи Міністерства у справах сім’ї, 
молоді та спорту, – говорить тренер ДП «Спорт-
Майстер» Гаррі Білостоцький. – На гідному рів-
ні зіграла наша криворізька команда, яка посіла 
третє призове місце. Попереду лише тенісисти 
Донецька та Одеси. Лідер нашої команди – кан-
дидат у майстри спорту України Олександра 
Івченко, викладачка Криворізького електро-
механічного технікуму. А готував дівчат до цих 
відповідальних поєдинків майстер спорту СРСР 
Віталій Миколайович Капченко. Криворізька 
тенісна команда дякує керівнику аптечної ме-
режі «Гален» Олегу Олександровичу Денисову 
за фінансову підтримку в поїздці до Львова та 
придбанні необхідного тенісного інвентарю.

Чемпіонат міста

Хто краще  
та вище стрибає?
Понад 80 юнаків і дівчат – стрибунів 
на батуті та акробатичній доріжці 
нещодавно суперничали в спортзалі 
акробатики ДЮСШ № 1.

У чемпіонаті Кривого Рогу з цього виду спор-
ту вони виступили за різними розрядами та ві-
ковими групами. Тобто починаючи з юнацьких 
розрядів й закінчуючи майстрівським. За про-
грамою майстрів спорту в чоловічих стрибках 
вікторію святкували А. Юшковський, В. Паш-
ковець. А ось за програмою кандидатів у май-
стри спорту домінував Т. Стопнік, за програ-
мою першорозрядників –  І. Кожин. В юнацьких 
розрядах найкраще себе проявили Є. Тихонов, 
К. Струцький, В. Ливарчук та інші. Серед дівчат 
були нагороджені Ю. Юрченко (програма май-
стрів спорту), В. Гусакова (кандидатська про-
грама) та група спортсменок юнацьких розря-
дів.

Найдостойніші отримали грамоти міськ-
спорткомітету, а всі учасники чемпіонату міста 
– солодкі призи.

На п'єдесталі пошани – призери змагань
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Сприяють виникненню раку
Тютюнопаління є найвагомішою причиною ви-

никнення раку і спричиняє приблизно третину онко-
захворювань. Це рак легенів (за статистикою, близько 
9 із 10 померлих від цієї хвороби були курцями), рак 
ротової порожнини, стравоходу, підшлункової залози та 
сечового міхура.
Алкоголь збільшує ризик раку слизової рота, гор-

тані, печінки й стравоходу.
Недоброякісне харчування, консерванти, харчові 

добавки хімічного походження збільшують вірогідність 
виникнення раку шлунка, товстої та прямої кишок.
Не рекомендується зловживати гострими та со-

лоними стравами, червоним м’ясом. І навпаки зменшує 
ризик виникнення раку вживання овочів, фруктів, 
зернових.
Рекомендується пити очищену воду.
Полімерні матеріали, з яких виготовлений 

посуд, дитячі іграшки, меблі здатні викликати рак 
дихальних шляхів.
Найчастіше рак шкіри виникає через три-

вале сонячне опромінення. Ризикують захворіти на рак 
шкіри люди, які змушені довгий час працювати на спеці. 
Здатне викликати онкозахворювання й рентгенівське 
та радіаційне опромінення.
Потужне джерело виникнення злоякісних новоут-

ворень — викиди в атмосферу продуктів згорання авто-
транспортом.
Нестатки, постійні емоційні й психологічні пере-

вантаження руйнують імунітет людини, роблячи її враз-
ливою до розвитку раку.
Безсистемне вживання медикаментів. Ліки слід 

вживати після консультації із лікарем і не займатися 
самолікуванням.
Близько 15% раку молочної залози має спадко-

вий характер.
Порушення вироблення гормонів статевими ор-

ганами (рак матки, молочної залози, передміхурової 
залози).
Деякі види вірусів: головна причина раку печінки 

– хронічне інфікування вірусами гепатиту В, С.

Без хвороб
На другому місці з причин смертності
Щорічно 4 лютого у світі відзначається День боротьби 
із раком. За оцінками Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ), рак є однією із головних причин 
смертності в усьому світі: від цього захворювання від 
2005 до 2015 року помре 84 мільйони людей. 

Лише за останнє десятиріччя 
онкозахворювання стали дру-
гою за значимістю причиною 
смертності після серцево-су-
динних захворювань.

Високою є смертність від он-
кохвороб як в Україні (1806 ви-
падків на 100 тисяч населення), 
так і в області (169,9 випадків 
на 100 тисяч населення). За рів-
нем смертності населення від 
онко хвороб наша країна посідає 
одне з перших місць у світі.

Важливим показником стану 
діагностики пухлин є смерт-
ність до одного року з часу вста-
новлення діагнозу. За статис-
тичними даними, із усіх хворих, 
виявлених упродовж року в об-
ласті, 31,7 відсотка помирає в 

тому ж році (в Україні цей по-
казник становить 36,1%).

Це красномовно свідчить про 
низький рівень діагностики зло-
якісних пухлин.

Причин цьому є багато, але 
одна із основних, яку варто від-
значити, – дуже низький рівень 
санітарної культури населення. 
Адже лише тоді, коли хворобу 

діагностувати на ранній, доклі-
нічній стадії, можна цілковито 
вилікувати пацієнта або ж про-
цес ремісії розтягнути у часі на-
віть на десятки років.

Щоб своєчасно діагностувати, 
приміром, рак молочної залози, 
потрібно провести мамогра-
фію. Це своєрідне рентгеноло-
гічне обстеження молочних за-
лоз. Мамографія у комплексі з 
ультразвуковою діагностикою 
дозволить виявити хворобу на 
початковому етапі і вчасно роз-
почати лікування.

Прикро, що поінформованість 
населення у цій сфері є дуже 

низькою. Люди в більшості ви-
падків до лікаря ідуть вже тоді, 
коли випадок настільки запуще-
ний, що жодні методи лікування 
практично не дають результату. 
Адже, як стверджують медики, 
на початкових стадіях пухлина 
росте дуже повільно. Від трьох до 
десяти років людина може навіть 
не здогадуватися, що вона хвора. 
Тому й мамографію жінкам у віці 
від 35 до 50 років слід обов’язково 
робити раз у два роки. Жінкам, 
яким за 50, – щорічно (з віком 
збільшується ризик захворюван-
ня через гормональні порушення 
і ще ряд факторів).

Злоякісна пухлина суспільства

Чому більшість українських  
онкохворих дітей рятують у Білорусі?
Злоякісні пухлини у дітей – загальносвітова біда. Та особливо 
актуально це для України та Білорусі, які постраждали від 
Чорнобильської аварії.

В Україні багато років обіцяють збудувати 
дитячий онкологічний центр. Строки бу-
дівництва все відкладаються, а сотні дітей, 
що страждають на ракові хвороби, не ма-
ють змоги отримати повноцінне лікування 
і втрачають надію на одужання.

У Мінську 15 років тому першими в СНД 
спільно з австрійським урядом збудували уні-
кальний науково-практичний центр дитячої 
онкології, гематології та імунології. 42 міль-
йона доларів – таку незначну за сучасними 
мірками суму коштувало будівництво дитячо-
го онкологічного центру в Білорусі. За 15 років 
тут врятували життя більше 5 тисяч хворих ді-
тей, серед яких чимало і українських.

Тут є усе для зцілення хворих: найсучас-

ніша медична апаратура, досвідчений і тур-
ботливий персонал, який розробляє і втілює 
нові методи лікування, що відповідають сві-
товим стандартам якості.

Усі лікарі практикувалися в європейських 
онкологічних центрах і постійно консуль-
туються з колегами з Німеччини, Австрії, 
Швейцарії, Франції і навіть Хіросімського 
університету Японії. Завдяки цьому нині 
рятують три чверті білоруських дітей, що 
захворіли на онкологію. І все за державні 
гроші, адже тут зберегли бюджетне фінансу-
вання медицини.

«Все, що замовляємо, отримуємо від дер-
жави. Бюджетне фінансування – спасіння. У 
нас усі діти – із забезпечених і асоціальних 

сімей – отримують однаково», – каже дирек-
тор Білоруського республіканського науко-
во-практичного центру дитячої онкології і 
гематології Ольга Алейнікова.

Щороку тут лікують від 20 до 30 україн-
ських дітей. Звісно, за гроші, але операція і 
подальша реабілітація обходяться відсотків 
на 30-40% дешевше, ніж у лікарнях Євросо-
юзу. Економія не в ліках, просто зарплати 
медиків у СНД і Європі незрівнянні. А укра-
їнцям тут легше адаптуватися.

Діти у лікарні проводять від 6 місяців до 
року, тож мають змогу і вчитися, і розважа-
тися. А допомагають і психологи, і батьки, 
які завжди поруч.

«Намагаємося створити домашню обста-
новку. Дозволяємо батькам відвідування», 
– каже завідувач онкологічного відділення 
центру Наталя Міголь.

«Навчальний рік починається у вересні. 
Для українських дітей теж безкоштовно. Не 
можемо лише дати українську мову», – до-
дає лікар-онколог Людмила Артюшкевич.

Кожен маленький пацієнт, що одужав, за-
лишає символічну квітку на картині в холі 
лікарні. А медики запевняють – українські 
онкологи можуть лікувати не гірше за них, 
але, на жаль, не мають таких можливостей.

Олександр МИРОНЮК, «ФАКТИ», ICTV

Консультация

Когда  
показаться  
ортодонту                                                            
Для красивой улыбки 
недостаточно, чтобы 
зубы были здоровыми 
и белыми, они должны 
быть еще и ровными. 
Для решения этой 
непростой задачи 
существует такой врач 
в стоматологии, как 
ортодонт. 

В нашем городе такой врач 
ведет прием в каждой район-
ной стоматологии. В частности, в 
Центрально-Городском районе, 
в городской клинической стома-
тологической поликлинике №1 
участковые врачи-стоматологи 
проводят профилактические ос-
мотры детского населения один 
раз в году, и оказывается, что бо-
лее 50% наших детей нуждаются 
в ортодонтической помощи. 

Показаться врачу можно в 
любом, даже самом нежном воз-
расте. Особенно, если есть жало-
бы или даже вопросы. Дельный 
совет специалиста всегда к месту. 
Однако всем известно, что между 
словом и делом – большая раз-
ница. Поэтому с тем, что касается 
аппаратурного лечения, то есть, 
по сути, реальной помощи, дело 
обстоит совершенно иначе.

И проблема здесь не только в 
возрасте. Один ребенок и в четы-
ре года сможет носить пластинку. 
Не по своей воле, разумеется, 
а под присмотром родителей. А 
другой и в восемь лет рта «без 
боя» не откроет. От воспитания, 
от дисциплины ой как много за-
висит.

Один ребенок ходит в дет-
ский сад, где воспитательница не 
всегда может (хочет) контролиро-
вать ношение аппарата. Другой 
– дома, с папой-мамой сидит. Со-
вершенно иной уровень контроля  
над ситуацией.

Мой совет:  беспокоит вас что-
то или нет, замечаете вы кривые 
зубы ребенка или вам все равно 
– обязательно покажите его вра-
чу-ортодонту  перед поступлением 
в первый класс.  Это самый благо-
приятный возраст и с точки зрения 
выявления проблемы, и с точки 
зрения начала ее решения, ведь 
профилактика – великая вещь. 

Те же ортодонтические пла-
стинки являются лечебно-про-
филактическим средством. И 
если в плане лечения они не 
очень сильны (по всем статьям 
уступают брекетам), то с про-
филактикой аномалий справ-
ляются очень хорошо. Может, 
ношение пластинки от дальней-
шего лечения  брекетами и не 
избавит, но реально снизит объ-
ем будущего лечения, а значит, 
и его стоимость и сроки.

Светлана КОСЬЯНЕНКО, 
 врач-ортодонт высшей ка-
тегории городской клиниче-

ской стоматологической  
поликлиники №1 ДОР 

Дитяче відділення Інституту раку отримало  
унікальні хірургічні інструменти

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток Укра-
їни» передав дитячому відділенню Націо-
нального інституту раку (НІР) унікальний 
комплект хірургічних інструментів для 
проведення складних операцій з ендо-
протезування вартістю понад один міль-
йон гривень.

До цього в Україні був лише один такий 
комплект інструментів, і його, за необхід-
ності, передавали в різні клініки України. 
Тепер у фахівців Національного інститу-
ту раку з`явилася можливість проводити 
складні операції дітям з використанням 
модульних ендопротезів, які ростуть, 
враховуючи індивідуальну потребу ма-
леньких пацієнтів і виходячи із запланованих термінів операції, а не термінів очікування 
інструмента. І вже днями за допомогою унікальних інструментів було успішно проведено 
першу операцію з ендопротезування 15-річному хлопцеві із саркомою стегнової кістки.
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Офіційно
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 Місцезнаход-
ження

Загальна 
площа, м2 

Вартість 
майна за не- 

залежною 
оцінкою, 

грн.

Макси-
мально 
можли-

вий 
строк 

оренди

Мета використання

1 Відділ освіти викон-
кому Дзержинської 
районної у місті 
ради

Нежиле приміщення, 
вбудоване у 3 поверх 
окремо розташованої 
будівлі

Вул. Якіра, 7а 58,0 64483,0
Станом на 
31.01.2013

2 роки 
11 

місяців

Під розміщення класу Правил до-
рожнього руху, погодинно, згідно 
з графіком

2 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
гуртожитку

Вул. Револю-
ційна,

23
33,2

27293,0
Станом на 
15.09.2011

2 роки 
11 

місяців

Під розміщення офісу

3 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул.
Співдружності, 

98
18,1

15923,0
Станом на 
05.01.2011

2 роки 
11 

місяців

Під розміщення майстерні з ре-
монту взуття, за умови згоди всіх 
співвласників житлового будинку

4 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у цокольний 
поверх житлового 
будинку

Вул.
Мелешкіна, 

16а
80,9

77691,0
Станом на 
08.01.2013

2 роки 
11 

місяців

Під розміщення торгівлі не-
продовольчими товарами, за 
умови згоди всіх співвласників 
житлового будинку

5 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Пр-т Півден-
ний, 10 155,4

140358,0
Станом на 
21.01.2013

2 роки 
11 

місяців

Під розміщення перукарні

6 УБЖП Нежиле приміщення, 
вбудоване у 1 поверх 
житлового будинку

Вул. Марша-
ка,1 67,9

69309,0
Станом на 
16.01.2013

2 роки 
11 

місяців

Під розміщення майстерні з 
ремонту електропобутових 
товарів, радіотелевізійної та іншої 
аудіо-відеоапаратури

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються відділом 
дозвільно-погоджувальних процедур виконкому міської ради протягом 
10-ти робочих днів після опублікування оголошення в міській 
комунальній газеті «Червоний гірник». У разі надходження двох і більше 
заяв на один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено конкурс на 
право його оренди відповідно до абз.3 частини 4 ст.9 Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» та рішення міської 
ради від 23.11.2011 №726 «Про затвердження Положення про порядок 
оформлення оренди об’єктів комунальної власності міста».

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

Управління комунальної власності міста виконкому міськради 
оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки безхазяйного нерухомого майна – комплексу нежитлових 
окремо розташованих споруд літ. А, загальною площею 375,30 м²; 
літ. Б, розміром 6,20 × 4,12 м, за адресою: вул. Павлика Морозова, 8, 
що передається до комунальної власності територіальної громади 
міста Кривого Рогу і підлягає облікуванню на балансовому обліку 
управління комунальної власності міста згідно з рішенням міської 
ради від 30.01.2013 № 1735.

Учасникам конкурсу необхідно надати до конкурсної комісії такі 
матеріали: заяву на участь у конкурсі за встановленою формою; нота-
ріально посвідчену копію статуту учасника конкурсу (для юридичних 
осіб); копії документів, що підтверджують кваліфікацію працівників, 
які залучаються до незалежної оцінки (кваліфікаційні свідоцтва оці-
нювачів, сертифікати суб’єктів оціночної діяльності); бізнес-програму 
учасника конкурсу, в якій зазначаються досвід та кваліфікація у сфері 
проведення незалежної оцінки, пропозиції щодо умов та виконання 
робіт.

Пропозиції учасника конкурсу щодо умов оплати відповідно до 
калькуляції витрат та терміну виконання подаються у запечатаному 
конверті. Пропозиції щодо умов, терміну виконання робіт необхідно 
зазначити в єдиній одиниці виміру – календарних днях.

Конкурс відбудеться 6.03.2013 о 14.00 в управлінні комунальної 
власності міста (кімн. 246), пл. Радянська, 1.

Прийом заяв на участь у конкурсі здійснюється від дня публікації 
оголошення про його проведення, кінцевий термін прийняття заяв – за 
2 доби до дати проведення конкурсу.

 Довідки за тел. 74-71-92.
***

 Управління комунальної власності міста виконкому міської ра-
ди повідомляє, що у реєстраційній службі Криворізького міського 
управління юстиції Дніпропетровської області отримано витяги з 
Державного реєстру прав на нерухоме майно про взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна, а саме:

Дата взяття на облік
Опис об’єкта  
нерухомого 

майна
Адреса

8.02.2013 Нежитлова будівля 
площею основи 
19,1 кв.м

Дніпропетровська область, 
м.Кривий Ріг, вул. Тесленка, 
будинок 45

13.02.2013 Нежитлова будівля 
площею основи 28 
кв.м

Дніпропетровська область, 
м.Кривий Ріг, вул. Співдруж-
ності, будинок 115

Власників та балансоутримувачів даних будівель просимо протягом 
одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна по-
відомити реєстраційну службу Криворізького міського управління юс-
тиції Дніпропетровської області та управління комунальної власності 
міста виконкому міської ради про свої права на вказані будівлі.

Шановні мешканці Центрально-Міського району
3 березня 2013 року відбудуться проміж-

ні вибори депутатів Дніпропетровської об-
ласної ради в одномандатних мажоритарних 
виборчих округах №№2, 4, 23, 26, 32, 63. Те-
риторія Центрально-Міського району входить 
до меж виборчого округу №4.

Голосування у день виборів проводиться з 
08.00 до 22.00.

Право голосу на виборах депутата Дніпро-
петровської обласної ради мають громадяни 
України, які належать до відповідної тери-
торіальної громади у межах області та яким на 
день проведення виборів виповнилось 18 років.

Не мають права голосу на місцевих вибо-
рах: військовослужбовці строкової служби; 
громадяни України, які проживають за кор-
доном; особи, визнані судом недієздатними; 
громадяни України, які перебувають у місцях 
позбавлення волі; громадяни України, місце 
проживання яких не зареєстровано.

Також звертаємо вашу увагу, що на ви-
щезазначених виборах не передбачено тим-
часову зміну місця голосування, тому члени 
дільничних виборчих комісій звичайних ви-
борчих дільниць будуть голосувати за місцем 
реєстрації.

На виборчих дільницях після 16 лютого 
будуть знаходитись попередні списки вибор-
ців, з якими ви маєте право ознайомитися і 
перевірити правильність своїх даних. У разі 

виявлення факту невключення або помилок у 
списках ви можете звернутися до дільничної 
виборчої комісії або безпосередньо до відді-
лу ведення Державного реєстру виборців ви-
конкому Центрально-Міської районної у місті 
ради із заявою, не пізніше, як за три дні до 
дня виборів.

Виборці, які за станом здоров’я не можуть 
прибути до приміщення для голосування зви-
чайної дільничної виборчої комісії, мають пра-
во звернутись до дільничної виборчої комісії з 
письмовою заявою про надання йому можли-
вості проголосувати за межами приміщення для 
голосування. Власноручно підписана виборцем 
заява може бути подана до дільничної виборчої 
комісії особисто або через інших осіб до 12 го-
дини останньої суботи перед днем виборів.

Запрошуємо всіх до тісної співпраці, адже 
лише з вашою допомогою, шановні мешканці 
району, ми зможемо забезпечити правиль-
ність складання списків виборців і, як наслі-
док, забезпечити ваше, гарантоване Конститу-
цією України, право обирати.

Відділ ведення Державного реєстру ви-
борців виконкому Центрально-Міської ра-
йонної у місті ради знаходиться за адресою: 
м.Кривий Ріг, вул.Леніна, буд.27, каб.416. При 
собі необхідно мати паспорт. За телефоном 
(0564) 90-08-04 або (0564) 90-85-35 ви ма-
єте змогу отримати консультацію.

Наслідки за надання недостовірної інформації  
при оформленні житлової субсидії громадянами

Субсидія призначається уповноваженому власнику житла, наймачу державного та гро-
мадського житлового фонду, членові житлово-будівельного кооперативу, на якого відкрито 
особовий рахунок за місцем реєстрації.

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим 
документом, подає до органу праці та соціального захисту населення за місцем проживан-
ня: заяву, довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні, за 
формами, затвердженими Мінпраці, та декларацію про доходи і майновий стан осіб, за-
реєстрованих у житловому приміщенні.

Достовірність наданих громадянином відомостей перевіряється в установленому порядку.
Але існують обмеження щодо призначення субсидій.
Субсидія не призначається, якщо:
– у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані працездатні громадяни працездат-

ного віку, які не працювали і не навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, 
вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації за денною формою навчання та 
не були зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу, про-
тягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім 
громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які 
доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному 
висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більш як до досягнення ними шес-
тирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають 
за ними; громадян, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком 
до 18 років, або інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, або особами, які 
досягли 80-річного віку; а також фізичні особи, які надають соціальні послуги);

– уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громад-
ському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвлас-
ник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка особа, 
що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні (будинку), здає за договором у 
найм або в оренду житлове приміщення (будинок);

– уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громад-
ському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвлас-
ник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які заре-
єстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають у своєму володінні 
(користуванні) чи володінні (користуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у 
сукупності більше ніж одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі 
перевищує встановлені норми володіння чи користування загальною площею житла;

– уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громад-
ському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвлас-
ник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які зареє-
стровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають у своєму володінні чи 
володінні їх дружин (чоловіків, неповнолітніх дітей) два або більше транспортних за-
собів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції;

– будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нарахову-
ється плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за 
призначенням субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), авто-
мобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довго-
строкового вжитку тощо або оплатив послуги навчання, будівництва, ремонту квартири 
(будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі 
мобільного) зв’язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у межах норм споживан-
ня та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на 
час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених 
осіб. При цьому враховується прожитковий мінімум, установлений та затверджений 
відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які належать до 
основних соціальних і демографічних груп населення;

– під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов сім’ї державним со-
ціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто із складу зареєстрованих у житловому 
приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, 
має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно 
(здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його частину; працює без 
оформлення трудових відносин у встановленому порядку; отримує дохід від утриман-
ня худоби, птиці, інших тварин, дохід від народних промислів, використання наявної 
сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо).

У випадках придбання житлового приміщення (будинку) субсидія призначається не рані-
ше ніж через рік з місяця придбання.

У разі наявності вищевикладених умов субсидії можуть призначатися як виняток на під-
ставі рішень районних комісій. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких ви-
падках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!
Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, зобов'язані щомісяця сплачувати свою обов'язкову частку витрат на 
оплату цих послуг. Якщо сім'ї призначено субсидію, але вона не сплачує обов'язкової частки 
плати за житлово-комунальні послуги, за поданням організацій, що надають ці послуги, на-
рахування субсидії може бути припинено.

Громадянин несе відповідальність за надані відомості про доходи, майно, що вплинули 
або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її 
розміру. Надання раніше призначеної субсидії припиняється, якщо громадянин приховав 
або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встанов-
лення права на субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого йому було надміру пере-
раховано суму субсидії.

У разі виявлення при перевірках подання громадянами свідомо документів із непра-
вильними відомостями, управлінням праці та соціального захисту населення вживаються 
відповідні заходи:

– припиняється надання субсидії;
– надається повідомлення про припинення надання субсидії та сплати надміру виплаче-

них коштів у зазначений термін.
Якщо громадянин добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму 

субсидії, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому 
порядку, управлінням подається до суду позовна заява про стягнення надміру виплачених 
державних коштів.

У разі виникнення питань індивідуального характеру щодо порядку призначення субсидії 
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, одержати консультацію 
можна безпосередньо звернувшись до управління праці та соціального захисту населен-
ня виконкому Саксаганської районної у місті ради за адресою: вул. Софії Перовської, 16а,  
м. Кривий Ріг, або за телефоном «гарячої лінії» 64-43-83.

Управління праці та соціального захисту населення виконкому  
Саксаганської райради. 

Управління праці та соціального захисту 
населення виконкому Жовтневої районної 
у місті ради у зв'язку зі змінами до Закону 
України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи», запрошує вище-
зазначених осіб на консультацію.

Нагадуємо, що продовжується прийом 
заяв на отримання в 2014 році санаторно-

курортних путівок для оздоровлення осіб, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи (дорослих 1,2 та 3 категорій) та їх 
дітей віком до 18 років).

Додатково повідомляємо, що управління забез-
печує санаторно-курортними путівками ветеранів 
війни, працюючих воїнів-інтернаціоналістів, які не 
досягли встановленого законодавством пенсійного 
віку та інвалідів усіх категорій.

До заяви додається: довідка форми 070; 
копія пільгового посвідчення (для чорнобиль-
ців 1 категорії з вкладкою); копія паспорту 1,2 
та 11 стор.

За довідками звертатися: управління пра-
ці та соціального населення виконкому Жов-
тневої районної у місті ради, вулиця Ватутіна, 
37в, кабінети № 220 та  № 224. Телефон для 
довідок: 53-40-57.
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Еременко Веру Даниловну!
С юбилеем, милая мама,
Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя Бог!

Целуем, дочери с семьями.
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ПАМЯТНИКИ
Укладка плитки.

Ул. Отто Брозовского, 48/1.
ТЕЛ. 92-28-44, 067-1924375, 097-6888985 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.

Лиц. МЗО Укр. 
АВ №603206 

от 7.09.2011 г.

ÊÎÐÐÅÊÖÈß ÂÅÑÀ È ÐÎÑÒÀ
у взрослых и детей
избыточная масса тела
повышение массы тела
астенический синдром
расчет индекса 
 и калоража питания
Прием ведет эндокринолог 

ЗАБОЛОТНЯЯ Н.И.
Ул. Филатова, 10, тел.: 405-65-76, 

405-65-78, 405-65-79. 

Загублене

Різне

Куплю

Продаю Послуги

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах та 
індивідуальних ескізах замовника. Профе-
сійне художнє оформлення, розстрочка, до-
ставка, установка, безкоштовне зберігання 
до установки.
Трампарк, торговий центр, 1 поверх, 
вул. Каховська, 116.
Тел. 401-16-27, 
067-9806960, 
098-2197663.

Знижки!
з 01.01.13 р. по 31.12.13 р.

ПАМ’ЯТНИКИ

САЛОН-ВИСТАВКА «ГРАНІТ+»

Адміністрація, профспілковий ко-
мітет колективів Дослідного заводу 
та ВАТ «КриворіжНДПІрудмаш» ви-
словлюють щире співчуття директору 
Дослідного заводу Долгіх Віктору Ва-
сильовичу в зв’язку зі смертю матері

Людмили Григорівни

Довгинцівська районна в місті 
рада та її виконавчий комітет ви-
словлюють щире співчуття Суворову 
Олексію Олександровичу, заступни-
ку голови Довгинцівської районної 
в місті ради з питань діяльності ви-
конавчого органу, з приводу тяжкої 
втрати - смерті його батька 

Олександра Гавриловича

Офіційно
Виконком Тернівської районної у місті ради звертається до власників тимчасових споруд, 

які здійснюють підприємницьку діяльність без документів на право користування земель-
ними ділянками, що належать територіальній громаді міста, щодо негайного їх звільнення. 
Об’єкти розташовані за адресами: 

– вул. 23 Лютого, біля б.№100 (продаж лотерейних білетів);
– вул. Федоренка, біля б.№1 («Єрмолинські напівфабрикати»).
У разі невиконання відповідних дій, демонтаж вищевказаних тимчасових об’єктів буде ви-

конано згідно з Тимчасовим порядком щодо встановлення меж зони дії особистого сервітуту під 
тимчасовими об’єктами для здійснення підприємницької діяльності.

Реклама

№ 151. 3-комн. квартиру (Соцгород), 
2/4, сделан ремонт, теплая, светлая, все 
раздельно. Есть кондиционер, бойлер, 
кабельное ТВ. Цена 23000. Тел. 74-22-
61, 097-4193740, 067-6286456.

№ 152. Дачно-садовый участок в СТ 
«Единство». Тел. 71-40-17, 098-0825336.

№ 168. Дачу: 3-этажный домик, кусты, 
деревья, отдельный заезд, 3-разовый 
полив, 8 сот. огорода. Цена договорная. 
Тел. 050-2826045.

№ 138. Помещение общ. пл. 69 кв.м. 
под магазин, офис в центре Соцгорода, 
выведенное с жилого фонда. Тел. 401-
04-17, 050-3213250.

№ 187. Помещение 30 кв.м на ЮГОКе. 
Возможны варианты. Тел. 067-1836742.

№ 183. 2 кровати полуторные, 
полированные, темные, пр-во Румынии, 
б/у, перины – 2 шт., полуторные, новые. 
Тел. 64-28-33.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. 
Тел. 098-5642732.

№ 188. «Волгу-31029», один хозяин. 
Тел. 096-7697610.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 195. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму 
до 1960 г., знамена, столовое се-
ребро, корал. бусы, старин. книги, 
мебель, люстры, бивни мамонта, 
моржа, кашалота (изделия), ТВ, 
радио до 1955 г. Нивелир, теодо-
лит. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 196. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 500 грн., «Горизонт» – 350 грн., 
«Ленинград» – 150 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 200 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн., «Киев-88» – 300 грн., 
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 200 
грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» – 100 
грн., «Зоркий» – 100 грн., «Киев-5» 
и «Алмаз» – 200 грн. ОБЪЕКТИВЫ: 
«Зодиак» – 400 грн., «Руссар» – 
250 грн., «Калейнар-3» – 300 грн., 
«Вега-28» – 300 грн., «Гелиос-40» 
– 300 грн., «Юпитер» (3, 9, 11, 12) 
от 150 до 650 грн., «Карл Цейс», 
«Пентакон», «Пан Колор», «Волна» 
и «Мир» – 350 грн. и др. Тел. 401-17-
42, 063-7670807, 066-1761807, 097-
0422903.

№ 197. 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, стату-
этки, столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары и мн. др. Тел. 
408-16-68, 067-5641655.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, іно-
марку, «Славуту», «Таврію», мікроавто-
бус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037.

№ 68. ВАШ АВТОМОБИЛЬ на 
ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. ВОЗМО-
ЖЕН ВЫКУП из КРЕДИТА. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ. Тел. 067-
5392676.

№ 98. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров и мониторов. Запись с 
кассет на DVD. Продажа и ремонт пуль-
тов ДУ. Рынок Соцгорода, маг. «Ковры». 
Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 106. ВАЗ или ИНОМАРКУ ЛЮ-
БУЮ, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. Тел. 
098-3287864.

№ 124. ПОСТІЙНО КУПУЄМО МЕД. 
РОЗРАХУНОК ВІДРАЗУ. Тел. 067-
9210634, 067-9243057, 066-8271468.

№ 123. ФОТОТЕХНИКУ СССР. Тел. 
097-7571414, 066-6814431.

№ 189. Свідоцтво дитини з багатодіт-
ної сім’ї № АЕ 010240, видане 19 жов-
тня 2010 року виконкомом Жовтневої 
районної у місті Кривому Розі ради на 
ім’я Стадника Олега Павловича, вважа-
ти 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 ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 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.

№ 64. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, МИКРОВОЛНОВОК, ТV, КОФЕ-
МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 440-18-10.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – 

более 90 образцов), крошка, 
бетон; оградки, столики, ска-
мейки. Укладка плитки недо-
рого и качественно. Тел. 440-
50-39, 401-17-82, 098-1229633, 
ул. Телевизионная, 1-А.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕМА, 
3. Тел. 401-26-28. Выставочный зал (бо-
лее 80 образцов). Профессиональное 
художественное оформление. Беспро-
центная рассрочка. Срочные заказы от 
трех дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. Пенси-
онерам 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.

 • 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, решет-
ки, двери с накладками МДФ, предметы 
интерьера (кровати, каминные наборы 
и др.). Горячая ковка. Арки и двери 
межкомнатные под любой размер. Тел. 
401-04-17, 050-3213250.

№ 184. Изготовление металлоизде-
лий промышленного, строительного, 
бытового назначения. Мехобработка. 
Антикоррозиостойкие и химически 
стойкие покрытия. Тел. 401-04-17, 050-
3213250.

 • МЕБЛІ

№ 178. Перевезу мебель и др. Услу-
ги грузчиков. Недорого. Тел. 401-31-05, 
067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША ФИРМА 
МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ВЕСЬ 
СПЕКТР УСЛУГ, в КОТОРОМ НУЖДА-
ЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ 
по ГОРОДУ и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕ-
ЛАМ! ВЫЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРО-
ДУ БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 401-
39-01. Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! ШКА-
ФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; ПРИХО-
ЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ 
МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! 
ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

• ІНШЕ

№ 112. Ремонт и установка бойлеров, 
колонок, котлов, стиральных машин, 
счетчиков тепла, воды; замена труб. Тел. 
66-05-47, 098-4842663.

№ 87. Ручная чистка сливных ям и ка-
нализации. Тел. 097-3406107.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН 
без мусора, на дому. Новые технологии. 
Договор, гарантия, качество! Тел. 404-
91-04, 098-6585254.

№ 79. Эмалировка ванн. Выбор цвета. 
Качество, гарантия. Тел. 27-58-95, 096-
2452758.

№ 18. Врезка замков, утепление, об-
шивка дверей, балконов, лоджий плас-
тиком. Тел. 401-35-15, 098-2413969, 65-
98-52.

№ 153. Ремонт квартир, шпаклевка 
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, корчевка. 
Продаю дрова круглогодично. Тел. 098-
6929955.

№ 190. АДВОКАТ: захист у криміналь-
них справах, представництво в судах у 
цивільних, господарських справах. Тел. 
401-04-34, 097-0444425. Свід. 2254.

№ 150. Курси перукаря, кравця одягу, 
продавця – kursy9999.uaprom.net. Тел. 
096-6699770.

№ 103. Спутниковое ТВ. Продажа, 
установка, ремонт. Без абонплаты. 
Скидки. Тел. 097-3669155.

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗАВЕЗЕМ 
ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, ШЛАК, 
ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ГРА-
НИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ и др. 
ВЫВОЗ МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 067-
4993888, Юрий.

№ 145. Принимаю заказы на пчелопа-
кеты, 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.

№ 191. Псориаз. Магнипсор не гормо-
нальное, эффективное лечение. Тел. 406-
92-89, 098-9307140.

№ 192. Випускників всіх років та вчи-
телів, які працювали в КЗШ № 13 за-
прошуємо на святкування 75-річного 
ювілею школи 22 лютого 2013 року о 
17.00. Педагогічний та учнівський ко-
лективи.

№ 65. Помощь в трудоустройстве. Тел. 
067-7835074.

№ 116. Нужен консультант-диспетчер. 
Тел. 096-4128990.

№ 119. Работа. Помощник администра-
тора. Тел. 066-7182005.

№ 118. Требуется диспетчер. Возможно 
без о/р. Тел. 096-7714297.

№ 147. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-КОН-
СУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-1169608.

№ 148. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ОФИ-
СЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРОФЕССИОНА-
ЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 067-5865108.

№ 149. Требуется сотрудник с функ-
циями диспетчера, прием тел. звонков. 
Гибкий график, высокий доход. Тел. 067-
8539123.

№ 154. Помощь в трудоустройстве. Тел. 
067-7835074.

№ 194. Требуется диспетчер, охранник-
администратор, пн. – пт. Тел. 096-6153620.

№ 185. СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩ-
НИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Тел. 098-7894818.

№ 180. Требуется оператор входящих 
звонков. Доход 2500+%. Запись на собе-
седование. Тел. 095-0569218.

№ 181. Работа для активных пенси-
онеров. Оплата еженедельно. Тел. 067-
1552226.

№ 193. Частное предприятие «ПГС-
АЛКО», идент. код 30643898, сообщает 
о своей ликвидации по решению № 1 от 
14.02.2013 г. собственника. Кредиторы, 
перед которыми частное предприятие 
«ПГС-АЛКО» имеет обязательства, могут 
заявить свои требования в течение 2-х 
месяцев с момента публикации насто-
ящего объявления по адресу: г. Кривой 
Рог, ул. Октябрьская, 5.

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 10 ìåñ.

Телефон: 410-12-88
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1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

 21.02.2013     22.02.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
21-22 лютого

Магнітні бурі

Життя цікаве

2:00 3 2
5:00 3 2
8:00 3 2
11:00 3 2
14:00 3 2
17:00 2 2
20:00 2 3
23:00 2 2
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Погода
Пт. 22.02

 -3…-2°С +3°С
Східний, 1-4 м/сек

Сб. 23.02
  -3…-1°С +1°С
Східний та північно- 
східний, 3-6 м/сек

Нд. 24.02
 -5…-3°С +1°С
Східний, 2-4 м/сек

Посміхніться
Бідні діти, як же вони 

зможуть битися на пере-
рвах електронними книга-
ми...

***
Знаю відмінний жарт про 

пошту, але він до всіх довго 
доходить.

***
– Ну як у відпустці?
– Супер! Я побував на ди-

вані, купався у ванній і хо-
див на екскурсії по місцевих 
супермаркетах.

***
– Мамо, тату, я хочу 

жити один.
– Ми раді за тебе, синку.
– Ваші речі я вже зібрав.

***
– Ти, кажуть, заміж ви-

йшла?
– Так.
– І кого ж ти ощасливила?
– Маму...

***
– Ти чому трубку не бра-

ла?
– Я під дзвінок танцюва-

ла.
***

Викурив пачку «Par-
liament» – в парламент 
не потрапив. З’їв мас-
ло «President» – президен-
том не став. І тільки пиво 
«Kozel» реально діє.

***
У роботи є три плюси: 

п’ятниця, зарплата і від-
пустка.

***
Українець в американ-

ській бані помилково сів 
на гарячий камінь. Крик, 
мати… До нього підходить 
американець:

- Speak English?
- Та нє, спік сраку! 

Овен (21.03-20.04). 
Вдалiшою для вас буде дру-

га половина тижня. У цей час 
обставини сприятимуть вашо-
му успiху. Ви будете задоволенi 

собою i приємно здивованi досягненнями.
Телець (21.04-21.05). 

Усе нове виявиться знайо-
мим для вас, тому не залишай-
теся осторонь вiд неочiкуваних 
iдей i подiй на роботi. Вихiднi 

— саме час зайнятися тими справами, якi 
давно вiдкладали.
Близнюки (22.05-21.06). 

У вас чудовий шанс про-
сунутися як у старих справах, 
так i в нових проектах. Берiть 
участь у різних починаннях, 

проявляйте себе. Перiод сприятливий для 
пiдвищення професiйного рiвня.
Рак (22.06-23.07). 

Дiловi питання i робота 
матимуть особливе значен ня. 
Використовуйте старi зв’язки 
для вирiшення сьогоднiшнiх 

завдань.
Лев (24.07-23.08). 

Наприкінці тижня уникайте 
ризику, необдуманих вчинкiв. 
Вiвторок i середа будуть уда-
лими для робочих моментiв, 

вдасться знайти спiльну мову з колегами 
та керiвництвом.
Діва (24.08-23.09). 

Ваша прискiплива увага до 
дрiбниць стане в пригодi, ви 
зумiєте роздивитися важливий 
нюанс у роботi, який, можливо, 

нiхто й не помiтить. Можливо, доведеться 
шукати додаткові джерела надходжень.
Терези (24.09-23.10). 

Вам доведеться у чомусь 
розчаруватися або дiяти всу-
переч своїй волi. Це може 
призвести до нервового зриву. 

Подивiться на ситуацiю по–фiлософськи, 
для вас такий збiг обставин тiльки на краще.
Скорпіон (24.10-22.11). 

На роботi назрiває якщо 
не революцiя, то як мiнiмум 
великi змiни. Визначіться, 
яка роль у цiй iсторiї для вас 

найбiльш пiдходить.
Стрілець (23.11-21.12). 

Тиждень буде успiшним, 
особливо для нових справ. 
Питання, якi виникатимуть, 
ви вирiшуватимете швидко i 

без особливих проблем. Придiлiть увагу 
спiльним проектам iз колегами.
Козеріг (22.12-20.01). 

Будьте обережнi, щоб не 
бовкнути чогось зайвого. 
Вiрогiдно, що вашi слова не 
так розтлумачать. У другiй 

половинi тижня ви отримаєте гарну звiстку.
Водолій (21.01-19.02). 

Цей тиждень буде позитив-
ним i веселим. Вам вдасться 
завершити давнiй проект, а 
результати будуть кращими, 

нiж ви розраховували. Вихiднi присвятіть 
вирішенню проблем родини.
Риби (20.02-20.03). 

На початку тижня важливо 
не переоцiнити власнi сили i 
не взятися за тi справи, на яких 
ентузiазм швидко згасне. Якщо 

ви задумали щось змiнити в оселi, то ради-
мо зайнятися цим наприкiнцi тижня.

Т е, що у Стінга та «Нірвани» звучить завдя-
ки цілій команді виконавців, вони відтво-
рюють на двох балалайках і гітарі. Конт-

растно й те, що музиканти, які зазвичай дару-
ють музику меломанам у кав’ярнях та рестора-
нах, не соромляться абсолютно благодійно зі-
грати й для зовсім іншої публіки – ув’язнених.

Про те, чим живе сьогодні кавер-група, роз-
повів «ЧГ» один із її учасників – відомий «ла-
борант» музичного проекту «Лабораторія №9» 
Андрій Великодний.

– Спочатку в арсеналі були балалайка, баян і 
гітара, – починає занурюватися в історію «Тріо 
з Бельвілля» музикант Андрій Великодний. – 
А зараз ми граємо у складі прима-балалайки, 
альт-балалайки та незмінної гітари. Це був ко-
мерційний проект, але тільки в якійсь мірі. Ро-
зумієте, музикант повинен грати для душі в 
будь-якому разі, а якщо тобі за це ще й платять 
– це супер. Однак якщо ти граєш так, що тобі 
ніхто не хоче заплатити за твою роботу, зна-
чить, ти погано граєш. Склад наш незвичай-
ний. У наших краях такого складу більше нема.

– Минуло декілька років відтоді, як ви 
замислили грати на струнних інструментах 
світові хіти…

– Змінився рівень проекту. Звичайно, роз-
ширився репертуар. Якщо ми спершу виступа-
ли по півтори години, то зараз можемо три го-
дини грати відомі мелодії. «Накаталася» де яка 
популярність – народ уже знає, про що мова, 
коли чує назву «Тріо з Бельвілля».

Життя триває всюди
– Як щодо найбільш незвичайного кон-

церту?
– Ми виступали в жіночій колонії в Орджо-

нікідзе. Уперше, коли я там грав, відчуття були 
дивні. Тільки ввечері до свідомості дійшло, на-
скільки все серйозно. А наступні наші візити 
вже не були чимось особливим. Життя триває 
всюди. І навіть за ґратами. Нас сприймали на 
«ура». Звичайно, при тамтешній монотоннос-
ті приїзд будь-яких гастролерів – це подія. І нас 
запрошували ще й ще. Ми ніколи не відмовля-
ємо, єдине, що обмежує, так це фінансові мож-
ливості: треба перевезти апаратуру, організува-
ти транспорт. Разів із п’ять чи шість бував там з 
концертами. Перший раз – ще з «Лабораторією» 
грали для такої публіки. Глядацька зала – такий-
собі барак. На концерт ув’язнені приходять за-
гонами. Самі несуть для себе лавочки. Постави-
ли їх, концерт послухали – забрали лавки і піш-
ли. Усе чітко, ніяких вигуків. Але «Лабораторію» 
проблематично на такі концерти возити – все-
таки електрика, бувають труднощі з підключен-
ням. Багато музикантів, багато інструментів – 
потрібен цілий автобус. А от тріо в цьому плані 
доволі «компактне» й «портативне».

– Мабуть, це були найбільш незвичайні 
ваші концерти?

– Так. Крім того, це благодійний проект 
«Тріо з Бельвілля». У тюрми взагалі не кожного 
пустять зіграти. А нас уже знають. За це отри-
мували не раз листи-подяки. Приємно робити 
щось хороше. А так, в основному, виступаємо в 
клубах. Клубне життя превалює.

– «Тріо з Бельвілля» відоме своїми інтер-
претаціями, тобто каверами відомих ком-
позицій. А своє щось збираєтеся творити?

– Я над цим думаю. Пробували декілька ра-
зів грати, але поки що народу кавери цікавіші. 
За рахунок того, що кожен із нас полюбляє різну 
музику, репертуар доволі різниться. Один тяжіє 
до року – граємо і «Нірвану», і «Металіку». Хтось 

Стінга запропонує зіграти. Ось недавно згадали 
Аллу Пугачову – зробили кавер на її «Миллион 
алых роз». У такому складі будь-яка музика зву-
чить незвично. І якщо пісня класна, вона «ка-
чає». У нас з’явилась навіть «фішка»: глядачі за-
мовляють будь-яку пісню, а ми її виконуємо на 
своїх балалайках і гітарі. На ходу. Єдине поба-
жання, яке ми не змогли виконати, так це загра-
ти «Scooter», на струнних інструментах не зігра-
єш «туц-туц». Проте є різниця між звичайним 
переспівом та аранжуванням. Майже будь-яку 
пісню можна «переграти», але коли ми готуємо 
репертуар, то хочемо, щоб від нього люди отри-
мували задоволення, щоб це був не звичайний 
переспів, а інтерпретація, так звана кавер-вер-
сія. У нас немає ударних, немає бас-гітари, усе 
замінює такий маленький склад інструментів. 
Важко передати музику, скажімо, Стінга трьома 
інструментами, але в цьому і є родзинка.

– Балалайка все-таки не надто популяр-
ний інструмент. А у вас їх аж дві!

– Не те, щоб непопулярний, – рідкісний. Мені 
здається, завдяки нашому проекту ми займаємо-
ся просуванням цього інструмента, популяризу-
ємо його. Хто міг подумати, що на звичайних ба-
лалайках ось так можна зіграти світові хіти?

Анна РОДІЧКІНА.

Так можна сказати про творчість 
учасників «Тріо з Бельвілля». В їх-
ньому репертуарі – хіти, що обле-
тіли весь світ і стали вже сучасною 
класикою, але грають вони їх на 
народних інструментах.

Музтусівка

До свята справжніх чоловіків «ЧГ» дізнався, 
чим захоплюються «мени»  

з цього чоловічого тріо.
Володимир Черномор-
ченко, балалайка.
Закінчив Криворізьке 
обласне музичне учи-
лище та Національну 
музичну академію імені 
Петра Чайковського.
Захоплення – театр.
Улюблена музика – Sting, 
Tom Waits, Rolling Stones, 
Led Zeppelin, Deep 
Purple, Depeche Mode.
Грає на балалайці і 
гітарі. Раніше грав у 
гурті «Престиж».
Андрій Великодний, 
гітара.
Закінчив Криворізьке 
обласне музучилище 
та факультет мистецтв 
педагогічного інституту 
КНУ.
Захоплення – хворий 
на музику.
Улюблена музика: не 
перерахувати.
Володіє грою на всіх 
музичних інструментах, 

окрім духових.
Учасник та куратор 
проектів «Лабораторія 
№9», «Концертна рука», 
«ART Therapy Project».
Євгеній Корольков, 
балалайка.
Закінчив Криворізьке 
обласне музичне учи-
лище та Національну 
музичну академію імені 
Петра Чайковського.
Захоплення – авто-
мобіль, настільний 
теніс, мандри. Особливо 
рветься в Західну Укра-
їну – душа тягне.
Свою улюблену музику 
має практично в кожно-
му музичному стилі чи 
напрямку.
Грає на балалайці, до-
мрі, баяні, фортепіано, 
духових та гітарі.
Попередні проекти 
– «Лабораторія №9», 
квінтет  «Fartmusic», 
дует «Калинка».

Музика контрастів Астропрогноз
Гороскоп

25 лютого – 3 березня
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