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Закон на боці 
споживача  5 Це наша з тобою 

біографія  18
Одна на двох 
самотність

 8

У НОМЕРІ АНОНС

16-17

Місто 
Перемоги 
та переможців

Пряма
лінія «ЧГ»:
Єдиний податок 
для платників
Наступної 
середи, 
3 квітня, 
на зв’язку 
з читачами 
буде 
начальник 
управління 
Пенсійного фонду України 
в Довгинцівському районі 
Лариса Сітанська. 

Пряма лінія буде присвячена 
питанням оплати єдиного вне-
ску до ПФУ – строків, розмірів, 
переліку платників тощо. Тож за-
прошуємо до розмови у середу, 
3 квітня, з 11 до 12 години за ре-
дакційним телефоном 92-77-90.

Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Криворізька міська комунальна газета виходить з 7 грудня 1924 року
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Новенька амбулаторія
стала ближчою до людей…

У мешканців мікрорайону Східний-1 – радісна подія

Реклама

НАЙБІЛЬШИЙ ТИРАЖ –
НАЙЕФЕКТИВНІША
РЕКЛАМА

122000
У ТИЖ ДЕНЬ

  серия А01 № 727107

Зверніть увагу 

В ніч на неділю 
переходимо на «літній» час 

Хоч і точилися навколо цього питання чима-
лі дебати, але, як заявив прем’єр-міністр України 
Микола Азаров, ніхто допоки не відмовляється від 
переходу на «літній» час. З тим, аби якомога ефек-
тивніше використовувати світлий час доби по всій 
території держави. 

Таким чином, в ніч з суботи на неділю, а точніше 
кажучи, о 3.00 31.03.2013 р., наша країна переходить 
на «літній» час шляхом переведення стрілок на одну годину впе-
ред. Це мають врахувати не тільки виробничники і транспортники, 
а й усі городяни, вчасно потурбувавшись про перехід на «літній» 
час. Щоб вже у неділю прокинутись за правильним годинником. 

Вело-
кривбас

25
Танець скликає друзів

 32

 Закінчення на 9 стор.  



Тернівський район

Підготувала
Мотрона
ПАНОВА

Новини
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По заслузі й шана

Керівнику, творцю, наставнику
З шанобливим пієтетом і гіркотою від вагомої 
втрати в Криворізькій музичній школі №4 зга-
дували її багаторічного керівника, професійно-
го музиканта і активну, небайдужу людину –  
Валерія Дьоміна. 

Промайнув рік відтоді, як 
Валерія Олексійовича не стало, 
але пам’ять про непересічно-
го криворіжця, діяльність яко-
го була пов’язана з культурною, 
музичною, педагогічною і гро-
мадською сферами життя міс-
та, живе у спогадах тих, хто до-
бре його знав. За ініціативи ко-
лективу музичної школи на її 
будівлі урочисто відкрили ме-
моріальну дошку. Вклонитись 
пам’яті Валерія Дьоміна заві-
тали його рідні, представники 
міської і районної влади, коле-
ги, друзі й однодумці.

– Тим, що в місті функ-
ціонує така потужна систе-
ма музичної освіти, ми чима-
ло завдячуємо Валерію Олексі-
йовичу, – нагадала присутнім 
начальник управління культу-
ри і туризму виконкому місь-
кої ради Любов Маляренко. – З 
1992 року він очолював міську 
раду директорів шкіл естетич-
ного виховання, з 2005 – облас-
ну раду. Він багато робив для 
розвитку і зміцнення музич-
них і художніх шкіл всієї облас-
ті і пишався тим, що в його тру-
довій книжці був усього один 
запис: «Криворізька музична 
школа №4». До останніх днів 
свого життя переймався спра-
вами закладу: капітальним ре-
монтом школи, її ювілеєм. Ми 
вдячні цьому чудовому педа-
гогу, неординарній особистос-
ті. Нехай ця символічна мемо-

ріальна дошка нагадує юному 
поколінню криворіжців про та-
лановитого педагога й музи-
канта.

Сторінки життя Валерія 
Дьоміна нерозривно пов’язані 
з музичним літописом Кривого  

Рогу. А школа №4 була його до-
рогоцінним дитям. 47 років 
він присвятив її розбудові, з 
них 34 роки був її незмінним 
керівником. Саме за активно-
го сприяння Дьоміна школа 
отримала нову будівлю, а її ви-
хованці – можливість навчати-
ся у професійних викладачів. 
Валерій Олексійович був на-
городжений почесним знаком 
Міністерства культури СРСР 
«За відмінну роботу», нагоро-
дами Дніпропетровської обл

держадміністрації, відзнакою 
виконкому міськради «За за-
слуги перед містом».

Як мудру людину і вправ-
ного керівника згадує Дьоміна 
диригент і керівник зразково-
го духового оркестру «Портрет» 
Олег Калюжний. Любов музи-
канта до духового оркестру ві-
дома всім його соратникам: 
він пишався ним, не пропус-
кав жодного фестивалю й кон-
курсу, в якому його учні бра-
ли участь. Рік тому дитячий ор-

кестр проводжав свого настав-
ника в останню путь, а вже сьо-
годні з гордістю носить ім’я 
Валерія Дьоміна.

За теплу пам’ять про чоло-
віка і високу оцінку його ді-
яльності присутнім подякува-
ла вдова музиканта, Людмила 
Дьоміна. Після відкриття ме-
моріальної дошки у школі від-
бувся вечір пам’яті.

Тетяна ДРЄЄВА.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Подробиці

Шевченківський 
березень

…Завершився районним конкурсом 
читців поетичних творів великого Коб-
заря, що 7-й рік поспіль проводиться на 
базі Тернівської гімназії. У ньому взяли 
участь 45 юних шанувальників поезії Та-
раса Шевченка та 10 творчих колективів, 
які були представлені в трьох конкурс-
них номінаціях: «Декламування», «Я і 
Шевченко» та «Театральне мистецтво» 
– остання, за словами організаторів кон-
курсу, з кожним роком набуває дедалі 
більшої популярності. Творчі колективи 
представляють у ній не тільки драматичні 
твори Кобзаря, а й створюють цікаві літе-
ратурно-музичні композиції з поетичних 
творів. А переможцями конкурсу стали 
читці Ксенія Кучерова з КЗШ № 50 та Алі-
на Руденко з КЗШ № 117. У номінації «Я 
і Шевченко» переміг п’ятикласник КЗШ 
№ 116 Володимир Швець. Минулого літа 
хлопчик побував у Каневі на Чернечій 
горі, тож на конкурсі представив власне 
бачення особистості поета. А кращою те-
атральною роботою був названий уривок 
з п’єси «Назар Стодоля» у виконанні стар-
шокласників Тернівської гімназії.
Запрошує клуб  
«Кіно під зорями»

Криворізький фестиваль «Кіно під 
зорями» завойовує дедалі більший твор-
чий простір. На цьогорічний його «Дубль 
4», який традиційно відбудеться восени, 
уже надійшло 50 фільмів з 7 країн світу. 
Тож у рамках реалізації Програми со-
ціального партнерства Групи Метінвест 
відкривається Клуб кінофестивалю «Кіно 
під зорями», який не тільки об’єднає 
шанувальників кіно, популяризуватиме 
вітчизняні та зарубіжні фільми, а й допо-
магатиме у формуванні конкурсної про-
грами. Кіноклубом спільно з ТРК «Руда-
на» розроблено проект з тим, щоб усі, хто 
закоханий у кіно, взагалі не байдужий до 
цього мистецтва, могли ознайомитися з 
конкурсними роботами, висловити свою 
думку про них, що сприятиме визначен-
ню рейтингу кожного фільму серед гляда-
чів, а також допоможе назвати володаря 
фестивального Призу глядацьких симпа-
тій. Стати членом кіноклубу може кожний. 
Деталі – на сайті кінофестивалю «Кіно 
під зорями. Дубль 4».

«За рідну Дніпропетровщину»

В’ячеслав Задорожний очолив  
нове міжфракційне об’єднання

Заява про створення 
міжфракційного депутатського 
об’єднання «За рідну 
Дніпропетровщину!»

Ми, народні депутати України, представники різних політичних 
сил, що представлені у Верховній Раді, спираючись на Конституцію 
України, статтю 60-1 Закону України «Про Регламент Верховної 
Ради України», заявляємо про створення міжфракційного депутат-
ського об’єднання «За рідну Дніпропетровщину!».

Маємо політичну волю на конституційне, юридичне, представ-
ницьке забезпечення:

– захисту прав і свобод, економічних та соціальних інтересів 
жителів Дніпропетровщини;

– соціально-економічного та культурного розвитку Дніпропет-
ровщини;

– створення умов для гармонійного розвитку дітей та молоді;
– практичної реалізації, на прикладі Дніпропетровщини, стра-

тегічного курсу держави на європейську інтеграцію, зокрема, ство-
рення сприятливих умов для розвитку соціально-економічного, 
науково-технічного, культурно-освітнього, інформаційного, соці-
ально-гуманітарного співробітництва з країнами Європейського 
Союзу;

– створення сприятливого інвестиційного клімату на теренах 
Дніпропетровщини;

– належного рівня екологічної безпеки та сприяння покращен-
ню екологічної ситуації в регіоні, зокрема шляхом вдосконалення 
екологічного законодавства та впровадження екологічно безпеч-
них технологій на підприємствах;

– реалізації програми «Питна вода України»;
– належного захисту вітчизняного товаровиробника.
Про це повідомляємо наших виборців, народних депутатів 

України, політичні партії, громадські організації та весь україн-
ський народ.

Завершено збір підписів 
народних депутатів Укра-
їни та створено у Верхов
ній Раді України 7го 
скликання міжфракційне 
депутатське об’єднання 
«За рідну Дніпропетров-
щину!».

До складу об’єднання увійшли 
народні депутати з Дніпропетров-
ської області, обрані до парламен-
ту як за мажоритарними округами, 
так і за партійними списками. У їх 
числі – 18 представників фракції 
Партії регіонів, 4 – ГО «Батьківщи-
на», двоє народних депутатів від 
Комуністичної партії України.

Головою нового міжфракційно-
го об’єднання обрано народного 
депутата України В’ячеслава Задо-
рожного (фракція Партії регіонів).

«Створення в нинішньому пар-
ламенті об’єднання «За рідну Дні-
пропетровщину!» говорить про те, 
що народні депутати, незважаю-
чи на кольори партійних прапо-
рів, готові об’єднуватися і працю-
вати на благо нашого регіону», – 
відзначає В’ячеслав Задорожний.

До складу міжфракційного де-
путатського об’єднання «За рідну 
Дніпропетровщину!» у Верховній 
Раді 7го скликання увійшли:

– від фракції Партії регіонів: 
Безбах Я.Я., Циркін І.М., Ступак 
І.І., Момот О.І., Морозенко Є.В., 
Бутковський В.В., Гузенко К.О., 
Павлов К.Ю., Любоненко Ю.В., 
Задорожний В.К., Глазунов С.М., 
Шипко А.Ф., Мартовицький А.В., 
Шпенов Д.Ю., Солошенко М.П., 
Самойленко Ю.П., Царьов О.А., 
Корж П.П.;

– від фракції ГО «Батьківщина»: 
Павелко А.В., Дзензерський Д.В., 
Сергієнко Л.Г., Донець Т.А.;

– від фракції КПУ: Спіріна І.Д., 
Баландін С.В.

Директор музичної школи 
№4 Олена Ковальська:
– Для нас це знакова подія. 
Валерій Олексійович мав 

унікальні організаторські здібності, створив 
чудовий творчий колектив, який досяг високих 
результатів: наш заклад було визнано кращою 
школою естетичного виховання в місті. Торік ко-
лектив нагородили Почесною грамотою Прем’єр-
міністра України Миколи Азарова. Ми вдячні 
міській владі, депутатам Дзержинської районної 
ради за психологічну і фінансову підтримку на-
шої ініціативи. Щиро дякуємо колективу школи і 
батькам наших вихованців.

Удосконалення 
системи профосвіти

Європейський фонд освіти реалізу-
вав в Україні пілотний проект, що був 
покликаний удосконалити систему про-
фесійної освіти та адаптувати її до по-
треб на ринку праці.

Як повідомили в управлінні преси та 
інформації ОДА, розроблена фондом 
методика була застосована саме на 
Дніпропетровщині. Було проведено до-
слідження підприємств області, зібрані 
та проаналізовані дані про навчальні 
заклади та молодь. Мета цих заходів 
– встановити, наскільки відповідає по-
пит та пропозиція освітньої системи 
потребам ринку праці. Своїм досвідом 
Дніпропетровська область поділилася 
з іншими регіонами України та країна-
ми Східної Європи під час конферен-
ції «Сприяння регіонам у розвитку їх 
економічного та кадрового потенціалу. 
Нові підходи до формування «доказо-
вої політики» з метою відповідності по-
питу та пропозиції на ринку праці». За-
хід було організовано за підтримки ЄС.

На нашому досвіді
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Сімейне 
консультування  
для батьків і дітей

Одвічна проблема взаємовідносин 
між батьками та дітьми… У вашій родині 
з’явилися проблеми й ваша дитина-під-
літок віддаляється від сім’ї? А можливо, 
вона ще й потрапила під негативний 
вплив ровесників? Коли так, то ви може-
те звернутись без усіляких побоювань 
до обласного комунального закладу 
«Психоневрологічний диспансер Криво-
го Рогу» ( що в Жовтневому районі), де 
можна отримати психологічне сімейне 
консультування.

А саме: обговорення конкретної 
ситуації і відкрите з’ясування сімей-
них стосунків та можливих ризиків 
вживання алкогольних і наркотичних 
речовин, аналіз походження сімейних 
конфліктів, стосунків між батьками 
та їхніми дітьми-підлітками. Під час 
консультативного діалогу обов’язково 
з’являється новий погляд на проблему. 
Консультант-психолог допоможе вам 
знайти можливість максимальної кіль-
кості варіантів поведінки в тій чи іншій 
ситуації. Буде проаналізована перспек-
тива внутрішньосімейних стосунків, 
надаватимуться рекомендації, до якого 
спеціаліста вам варто звернутись. Нага-
даю, що «Телефон довіри» для дорос-
лих діє за номером 440-24-24, а ось 
телефон довіри для дітей (дитяча лінія) 
– 0800500225, з 9 до 18 години.

Жовтневий район

Підготував
Віталій  
ТКАЧУК

НовиниНа часі

Місяць перший:  
робота нормальна
Як ми вже повідомляли, у Тернівському районі розпо-
чалися реконструкція вокзалу та будівництво при-
вокзальної площі станції Рокуватої. Відтоді минув 
місяць. 

Тож днями перший заступник місько-
го голови Андрій Гальченко провів на цьо-
му відповідальному об’єкті робочу нара-
ду за участю керівників усіх задіяних у ре-
конструкції служб з тим, щоб з’ясувати, що 
зроблено за цей час, які питання на цьому 
етапі потребують уточнень чи втручання з 
боку міської влади.

 Представник залізниці запевнив, що ро-
боти ведуться у відповідності до плану. Це 
вже видно, як кажуть, неозброєним оком. 
Повністю знесена стара будівля вокзалу, 
ведуться підготовчі роботи для монтажу у 
квітні фундаментних блоків нового вокза-
лу. А паралельно йде проектування та узго-
дження проектів щодо облаштування кому-
нікацій. Зокрема, узгоджено технічні умо-
ви з міськводоканалом – прилеглі до стан-
ції житлові будинки приєднано до іншої 
мережі каналізації. Тривають узгодження 
і з енергетиками. Готовий проектний до-
говір щодо приєднання контактних ме-

реж та ліній електропостачання – його вар-
тість склала півмільйона гривень. Як запев-
нив керівник підприємства «Криворіжелек-
тромонтаж» Григорій Ткаченко, його спеці-
алісти за першої потреби готові виконати 
проектний обсяг робіт. Дещо вибивається 
з планових строків підготовка проектного 
договору щодо реконструкції привокзаль-
ної площі. Андрій Гальченко поставив жор-
сткі умови виконавцям цих та інших робіт.

Оскільки на минулій робочій нараді 
міський голова Юрій Вілкул наполягав на 
тому, щоб між першим поверхом вокзалу і 
виходом на платформу для зручності паса-
жирів було встановлено 3 підйомники, Ан-
дрій Гальченко просив доповісти, що зро-
блено в цьому плані. Як запевнили спеці-
алісти залізниці, усі побажання міського 
голови враховані та знайшли відображен-
ня у змінах, що були внесені до початко-
вого проекту будівництва нового вокзалу. 
А відтак, на платформу пасажирів підні-

матимуть 2 прозорі підйомники на 3 осо-
би і один закритий для людей з особливи-
ми потребами на 5 осіб. Такі підйомники в 
Україну з Італії та Швеції постачають кіль-
ка фірм, тож зараз проходить тендер щодо 
їх закупівлі. Орієнтовна вартість 3 підйом-
ників – понад мільйон гривень.

Зайшла на нараді мова й про те, що, 
створюючи комфорт європейського рівня 
для майбутніх пасажирів, залізничники не 
повинні забувати й про пасажирів сьогод-
нішніх, які дуже потерпають від незручнос-
тей. Особливо при посадці на київський по-
їзд, який відходить о 22й годині. Представ-
ник залізниці попросив криворіжців по-
терпіти ще місяць – уже на початку травня 
вони планують відновити тверде покриття 
першої платформи. Заступник міського го-
лови Григорій Вербицький зауважив на те, 
що навіть за таких масштабів реконструкції 
можна подбати про пасажирів. Після ми-
нулої наради було збудовано дашок над ві-
концями тимчасових кас, і весняні дощі те-
пер не страшні тим, хто прийшов купити 
білет. Так само треба налагодити тимчасове 
освітлення підходів до станції та пасажир-
ських платформ у вечірній і нічний час.

Голова Тернівської райради Володимир 
Терьохін звернув увагу присутніх на те, що 
паралельно з реконструкцією станції Рокува-
тої на кошти міського бюджету буде здійсне-
но також і реконструкцію цієї частини вулиці 
23 Лютого – упорядковано фасади будинків, 
перекладено тротуари, висаджено зелені на-
садження, тож бажано узгоджувати роботи з 
реконструкції з цими роботами, аби часом не 
довелося ламати вже впорядковане.

Мотрона ПАНОВА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Актуально

Не все безхмарно на обрії дитинства
Питання захисту 
прав і свобод дітей, 
як один із пріоритет-
них напрямків на-
глядової діяльності 
органів прокуратури, 
було порушене на 
міжвідомчій на-
раді керівників 
право охоронних та 
державних органів 
Кривого Рогу. 

Нарада відбулася у прокуратурі Сак-
саганського району за участі прокурора 
Кривого Рогу Федора Кириєнка, міського 
голови Юрія Вілкула, районних прокуро-
рів, представників Криворізького місько-
го управління внутрішніх справ, кримі-
нальновиконавчих інспекцій, служби у 
справах дітей виконкому міськради, цен-
тру соціальних служб для дітей, сім’ї та 
молоді, освітян і медиків. Промовці звітували про стан додер-

жання законодавства щодо захисту прав 
дітей у нашому місті, про здійснені за-
ходи з попередження правопорушень се-
ред неповнолітніх. Прокурор міста Федір 
Кириєнко відзначив, що органами про-
куратури систематично проводились пе-
ревірки, які виявляли суттєві недоліки в 
роботі відповідних служб: прикрі факти 
несвоєчасного виявлення сімей, де бать-
ки уникають виконання обов’язків з ви-
ховання дітей, порушення закону в ді-
яльності служб та органів у справах дітей 

щодо попередження насильства в сім’ї, 
дитячої бездоглядності. Вкотре було роз-
глянуто питання розташування побли-
зу навчальних закладів кіосків з продажу 
алкоголю та тютюну.

На неконтро-
льованому прода-
жу дітям спирт-
них напоїв та тю-
тюнових виробів 
загострила ува-
гу і перший за-
ступник прокуро-
ра Лідія Денисен-
ко. Так, минулого 
року медиками за-
фіксовано 55 отруєнь підлітків алкоголем 
та психоактивними речовинами. Врази-
ли громадськість шокуючі випадки ди-
тячого суїциду в Довгинцівському райо-
ні, вбивства батьком немовляти в Дзер-
жинському і трагічної загибелі учня в 
пришкільному таборі. Сумне лідерство у 
сфері дитячої злочинності розділили Ін-
гулецький і Тернівський райони. Через 

неналежне виконання державними ор-
ганами своїх обов’язків кричущим фак-
том залишається дитяче бродяжництво: 
торік зареєстровано 134 факти зникнен-
ня дітей (на щастя, всі діти були розшука-
ні і згодом повернулись у батьківські до-
мівки). Нагальними є питання заборго-
ваності за житловокомунальні послуги в 
оселях, які зберігаються за дітьмисиро-
тами, а також довготривалої тяганини зі 
стягнення аліментів.

На недоліках в роботі відповідних ор-
ганів і служб зупинився і мер міста Юрій 
Вілкул. Він підкреслив, що справі захис-
ту дитинства міською владою приділя-
ється неабияка увага: створюються різ-
номанітні програми і проекти, виділя-
ються чималі кошти з місцевого бюдже-
ту, до лав соціальних працівників введе-
но ще 61 особу. Міський голова закликав 
присутніх згуртувати зусилля у боротьбі 
за права і свободи дітей, відповідати за 
кожну дитину і наполегливо працювати 
з усвідомленням того, що в дітях – наше 
майбуття.

Серед позитивних тенденцій діяльнос-
ті державних і правоохоронних органів 
фахівці зазначили зниження рівня зло-
чинності серед неповнолітніх на 33%, по-
силення роботи кримінальної міліції у 
справах дітей. Так, минулоріч 6 підпри-
ємців, які продавали неповнолітнім ал-
когольні та тютюнові вироби, позбавле-
ні ліцензій на торгівлю, до 10 застосовані 
штрафні санкції на суму 68 тисяч гривень.

Тетяна ДРЄЄВА.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Дитинство бездоглядне:

233 неповнолітніх криворіжці пере-
бувають на наркологічному обліку.

936 дітей опинились у складних 
життєвих обставинах. 

18 підлітків регулярно тікають з дому. 

49 випадків насильства в родині, 
спрямованого проти дитини, зареєстро-
вано минулого року.

Упродовж 2012 року органами про-
куратури міста на захист прав дітей 
порушено 7 кримінальних справ, до 
відповідальності притягнуто 204 по-
садові особи, в тому числі й 18 органів 
контролю. Відшкодовано 882 тисячі 
гривень, поновлено права 1469 дітей.

Лідія Денисенко
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Накопичили  
мільйон боргу

У Саксаганському районі до реє-
стру житла, що зберігається за дітьми-
сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, внесено 263 
квартири. «Горе-батьками» та родича-
ми дітей в оселях, де діти проживали 
до влаш тування під опіку, державними 
закладами, прийомними, дитячими бу-
динками сімейного типу накопичено 
великі борги – близько 1 мільйона гри-
вень. Службою у справах дітей виконко-
му Саксаганської районної у місті ради 
координується робота щодо зменшення 
заборгованості за житлово-комунальні 
послуги такого житла.

Марафон декад  
робітничих  
професій

Щорічно протягом грудня-березня 
в Криворізькому професійному тран-
спортно-металургійному ліцеї прохо-
дять декади робітничих професій, за 
якими проводиться підготовка квалі-
фікованих робітників. Основна мета 
заходів – популяризація робітничих 
професій, поглиблення знань учнів, на-
буття практичних навичок, розширення 
світогляду.

– Під загальною назвою «декада» 
криється багато змістовних та цікавих 
заходів, які проводились у навчальному 
закладі, – говорить заступник директора 
з навчальної роботи Г. Булгакова. – Важка 
праця електрогазозварника, учні ліцею 
це зрозуміли, коли почали отримувати 
початкові знання з професії. Але якщо 
до вирішення виробничої ситуації піді-
йти творчо та з гумором, тоді і працювати 
легше. Такий висновок зробили учасники 
КВК, який був проведений викладачами 
С. Мелешко та Т. Патерило. Юні залізнич-
ники заглянули у своє майбутнє і підго-
тували презентації на тему: «Я машиніст 
електровоза», «Провідник пасажирського 
вагона – професія для романтика». За 
спеціальністю «Слюсар з ремонту авто-
мобілів» учні підготували цікаву вистав-
ку навчальної та довідкової літератури. 
А викладач спецтехнології Ігор Козирєв 
провів відкритий урок для колег з усього 
міста, де продемонстрував, як застосовує 
на своїх заняттях інноваційні технології.

Після проведення запланованих за-
ходів учні та педагогічні працівники 
ліцею були відзначені грамотами, які 
урочисто вручив директор ліцею В. Пен-
тегов.

Саксаганський район

Підготував
Микола 
КРАМАРЕНКО

Новини

Подробиці
Інтерв’ю

Є така професія –  
політику досліджувати 
Ми вже звикли сприймати політичні події в кра-
їні крізь призму телевізійних токшоу. 

Політики чубляться у Савіка 
Шустера та його менш успіш-
них колег, працюючи на публі-
ку, на емоції глядачів. Далі шоу 
продовжується у випусках но-
вин – одні поважні особи за-
блокували трибуну та байдику-
ють у робочий час (не гребуючи 
отримувати зарплатню з бю-
джету), інший діяч вийшов до 
камери з вилами (хоча по ньо-
му видно, що важче склянки 
він у руках зроду не тримав)… 
За хепенінгами та видовищни-
ми акціями дуже важко зрозу-
міти сутність того, що відбу-
вається в країні та за її межа-
ми. Проте є люди, чия професія 
саме й полягає в об’єктивному 
дослідженні політичних подій 
та процесів. Наш співрозмов-
ник є однією з таких осіб – це 
доктор політичних наук, до-
цент кафедри політології Дні-
пропетровського національно-
го університету Олексій Третяк.

– Олексію Анатолійовичу, 
останніми роками ми часто 
бачимо на телеекранах та в 
кінофільмах політологів, по-
літтехнологів тощо. Хто всі 
ці люди і в чому між ними 
різниця?

– Поперше, пропоную на-
вести лад у дефініціях. Полі-
тологія – це наука про політи-
ку. Політика є сферою владних 
відносин. Тобто політологія 
вивчає владу в усіх її проявах. 
Отже, політолог – це фахівець 
з питань практичної політи-
ки, тобто він експерт у всьому, 
що стосується кваліфікованого 
прийняття владних рішень. По-
літтехнолог є фахівцем більш 
вузького спрямування. Як пра-
вило, це практики, які концен-
трують зусилля на розробці та 
реалізації політичних програм 
та певних заходів. Зазвичай, 
політтехнологів залучають для 
проведення виборчих кампа-
ній та для впровадження окре-
мо взятих політичних проектів. 
Це короткотермінова, але й до-
сить високооплачувана робота. 

– Цікаво, чому?
– Як свідчить зарубіжний та 

вітчизняний досвід, фахівець 
повинен здобути великий до-
свід та мати бездоганну репу-
тацію. Тобто одразу після вишу 

важко сподіватись на контракт 
політтехнолога. Треба мати 
портфель успішних кампаній, 
виграних виборів під час ро-
боти в складі відомої коман-
ди. Крім теоретичних знань з 
політології, слід добре розби-
ратись у суспільствознавчих 
науках, у соціології, психоло-
гії, розуміти специфіку роботи 
з засобами масової інформа-
ції. Уже після цього, а на отри-
мання переліченого досвіду та 
знань потрібно від п’яти років, 
можна пробувати сили в по-
літичних технологіях. Термін 
виборчої кампанії може скла-
дати від двох до шести міся-
ців, причому це буде робота в 
ненормований час та без ви-
хідних. І ступінь відповідаль-
ності дуже великий, адже мова 
йде про перемогу на виборах 
чи успіх політичного проекту. 
Попит на якісних політичних 
консультантів в умовах полі-
тичної конкуренції є стабіль-
но високим.

– Ваша кафедра готує по-
літологів, які потім можуть 
стати політтехнологами?

– Звичайно. І не тільки 
ними. З 1995 року ми випус-
тили більш ніж 500 фахівців з 
політичної науки і прикладно-
го політичного аналізу, які за-
раз працюють консультанта-
ми в політичних партіях і гро-
мадських організаціях, екс-
пертами з соціальнополітич-
них питань. Про популярність 
спеціальності свідчить той 
факт, що під час вступної кам-
панії конкурс завжди був не 
менше 5 претендентів на міс-
це, адже у нас широкий спектр 
дисциплін, які не викладають-
ся в жодному іншому виші об-
ласті, та можливості навчатися 
за кордоном і володіти двома 
європейськими мовами. Чи-
мало випускників займають-
ся політичним аналізом, ве-
дуть політичні програми на 
радіо та телебаченні. Є при-
клади успішної роботи політо-
логів в органах влади та місце-
вого самоврядування. Вихова-
нець дніпропетровської полі-
тичної школи В’ячеслав Сер-
гєєв обіймав посади керівника 
управління внутрішньої полі-

тики облдержадміністрації та 
заступника голови обласної 
ради. Як показала практика, 
наші випускники після закін-
чення вишу можуть легко ви-
конувати обов’язки головного 
спеціаліста або заступника за-
відувача відділу з питань вну-
трішньої політики. Нарешті, 
кожного року декілька випуск
ників вступають до аспіранту-
ри нашого університету чи ін-
ших вишів, здобувають науко-
вий ступінь та працюють ви-
кладачами соціальногумані-
тарних дисциплін. На кафедрі 
захищено більше 40 кандидат-
ських і докторських дисерта-
цій з політичних наук. Декан 
факультету суспільних наук та 
міжнародних відносин Олек-
сандр Токовенко очолює від-
повідну спеціалізовану вчену 
раду.

– В якому напрямку ви 
проводите дослідження?

– Коло моїх наукових інте
ресів – розгляд політичного 
дискурсу і публічної сфери по-
літики в теоретикометодоло-
гічному аспекті. Адже саме пу-
блічність прийняття політич-
них рішень, їх широке обгово-
рення перед впровадженням 
є важливим чинником форму-
вання громадянського суспіль-
ства та розбудови демократич-
ної держави.

– І як ви оцінюєте рівень 
публічності вітчизняних по-
літиків та політичних ліде-
рів місцевого рівня?

– Політичні сили сучас-
ної України пройшли склад-
ний шлях свого розвитку в пу-
блічній сфері від опозиційних 
дисидентських груп до пар-
тіймашин західного зразка, 
які охоплюють всю територію 
держави, представляють зна-

чні соціальні верстви. Партій-
на система сучасної України як 
структурна умова розвитку пу-
блічної сфери політики висту-
пає важливим компонентом. 
Разом із тим, діяльність полі-
тичних сил не завжди є публіч-
ною, велика кількість зареє-
строваних політичних партій 
взагалі не веде значної гро-
мадської діяльності і ніяким 
чином не повідомляє про себе. 
У межах сучасної публічної 
сфери політики досить зна-
чний вплив мають громадські 
організації. Проте їхня актив-
ність у політичному спектрі 
сучасної України стосується, 
передусім, виборчих проце-
дур. Піднесення неполітичних 
питань до політичного рів-
ня пов’язане, перш за все, з ді-
яльністю політичних партій, у 
першу чергу – Партії регіонів. 
Адже сьогодні це партія влади, 
яка активно проводить рефор-
ми і вперше в історії України в 
такому статусі виграла мину-
лорічні парламентські вибо-
ри. Феномен? Чи наслідок кро-
піткої публічної роботи для 
людей протягом останніх ро-
ків? Ми бачимо, що регіонали 
в нашій області та в Кривому 
Розі є головними політичними 
ньюзмейкерами. Щодня від-
криваються нові об’єкти, про-
ходять громадські обговорен-
ня, дипломатичні зустрічі. Усе 
це вільно висвітлюється ЗМІ. 
Вважаю, така незвична публіч-
на поведінка влади пов’язана, 
головним чином, з керівни-
ком обласної організації Пар-
тії регіонів Олександром Віл-
кулом та його командою. Віл-
кул задав нові стандарти пу-
блічної політики на Дніпропе-
тровщині, які знайшли повну 
підтримку в його однодумців. 
Та й влада стала більш близь-
кою та зрозумілою для гро-
мадян. Зараз Олександр Юрі-
йович працює Віцепрем’єр
міністром України й також 
демонструє відкритість та 
публічність. Упевнений, полі-
тичні стандарти, започаткова-
ні на Дніпропетровщині, отри-
мають свій розвиток і на за-
гальнодержавному рівні. Саме 
це вимагають пріоритети роз-
витку громадянського суспіль-
ства в демократичній державі.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО

– Оце справжній день наро-
дження, оце дійсно пам’ятний юві-
лей! – зазначив заступник місь-
кого голови Костянтин Бєліков, 
вітаючи зі століттям фронтовика-
криворіжця, кавалера багатьох 
орденів та медалей Гаврилу Кор-
нійовича Костогриза, який днями 
відзначив своє перше століття. І 
жартома додав: – І нинішня подія 
особливо значуща, бо відколи на 
цій посаді, – то на моїй пам’яті це 
перший столітній чоловік, оскіль-
ки перед тим тільки жінки були. 
Відтак, на вашому прикладі й чо-
ловікам є на що сподіватись, бо 
ж не одним лишень жінкам жити 
одразу у кількох століттях.

Спілкуючись з Гаврилом Кор-
нійовичем, можна лишень по-
заздрити міцності його пам’яті і 
твердості розуму, не втрачених 
у важкі воєнні часи і впродовж 
не менш складної повоєнної 
відбудови. Адже пройшов ве-
теран усю війну артилеристом, 
звільняючи Україну, Молдову, 
Польщу, дійшовши аж до лігва 
фашистського звіра у самісінь-
кому Берліні. Та й потім не си-
дів, склавши руки, а повернувся 
до нашого міста, одружився і 
працював на заводі «Комуніст» 
більш як чверть віку до виходу 
на заслужений відпочинок. Має 
двох дітей, трьох онуків і трьох 

правнуків, які усі прийшли при-
вітати свого дідуся.

К. Бєліков зачитав вітальну 
адресу ювіляру від Президента 
України В. Януковича та від імені 
міського голови вручив іменин-
нику подарунок.

– Тож домовляємось з вами 
таким чином, – підсумував  
К. Бєліков. – Як оце ми всі прий-
шли до вас вітати зі століттям, 
так і ви прийдете нас привітати, 
коли виповниться 100 років нам. 
І ніяких відмовок не приймаєть-
ся, для чого вам щиро бажаємо 
здоров’я і всіляких гараздів!

Е. МІСЦЕВИЙ.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Ювілей

Перший справжній день народження
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Земля і люди
У районі постійно здійснюється 

контроль за дотриманням суб’єктами 
господарювання і громадянами зе-
мельного законодавства. У 2012 році 
бюджетні показники плати за землю 
виконано на 101,5%: при планових по-
казниках 39,331 млн. грн. до бюджету 
надійшло 39,931 млн. грн.

Триває й приватизація землі при-
ватного сектору: торік до виконкому 
районної у місті ради надійшло 323 
звернення, приватизовано 266 земель-
них ділянок.
«Олімпійська надія»

На базі шахового клубу ДЮСШ № 9 
відбулися змагання на першість району 
з шахів на приз клубу «Біла тура» за 
програмою шкільних ігор «Олімпійська 
надія», в яких взяли участь 12 команд 
загальноосвітніх шкіл, у складі яких було 
56 учасників. У командному заліку пер-
ше місце вибороли спортсмени Криво-
різького гуманітарно-технічного ліцею 
№129, друге посіла команда Криворізь-
кої педагогічної гімназії, а третіми стали 
шахісти Криворізької загальноосвітньої 
школи № 65.

Команда Криворізького гуманітар-
но-технічного ліцею № 129 також за-
воювала почесне право захищати честь 
району на міських змаганнях, які від-
булися днями в шаховому клубі ДЮСШ 
№9. За їх підсумками довгинцівці стали 
бронзовими призерами.
Спеціалізована 
служба торгівлі

Спеціалізована служба торгівлі та 
харчування цивільного захисту району 
призначена для безперебійного забез-
печення гарячим харчуванням, продо-
вольством, речовим майном особового 
складу невоєнізованих формувань 
служби, аварійно-рятувального загону, 
постраждалих.

У мирний час основна увага служ-
би приділяється виконанню щорічних 
планів роботи впродовж календарного 
року, участі в тренуваннях та забезпе-
ченню готовності. За результатами на-
вчань, проведених у січні-лютому 2013 
року, всі підрозділи служби готові вико-
нувати завдання цивільного захисту.

Довгинцівський район

Підготував
Едуард 
БІЛИК

НовиниЗакон на боці споживача
Запитання на пряму лінію «ЧГ» щодо 
захисту прав споживачів стали надходи-
ти задовго до часу її проведення, у тому 
числі й на червоногірничанський сайт. З 
них і розпочнемо наше спілкування з на-
чальником відділу з питань захисту прав 
споживачів апарату міськради і виконко-
му Ніною Савенко.

– Бачила, як у «Фок-
строті» хлопець намагався 
повернути навушники. Він 
казав, що 14 днів з дня 

придбання не минули, а тому хоче 
їх віддати назад, оскільки, як вия-
вилось, навушники не оригінальні. 
Коли він приєднав їх до музично-
го інструмента, то різниці між ба-
гатьма клавішами просто нечутно. 
Натомість продавці відповіли, що 
коли навушниками користувались, 
то могли їх зламати тощо. Хлопець 
пішов ні з чим, тільки лишив якусь 
заяву. Як бути в цій ситуації? – ці-
кавиться Ганна.

– Дійсно, якщо придбана річ 
була у використанні, то продавець 
має право відмовити у поверненні 
коштів або в обміні товару на ін-
ший. Якщо в товарі виявлено недо-
лік, споживач має право протягом 
встановленого гарантійного строку 
вимагати у продавця безоплатного 
його усунення в розумний термін.

У цій ситуації покупець повинен 
написати заяву у двох примірниках 
до продавця, в якій зазначити, що в 
процесі експлуатації виявився не-
долік – у згаданому випадку нечутно 
певні звуки, а тому просить усунути 
цей недолік, наприклад, упродовж 
14 днів. Один із екземплярів заяви 
реєструється продавцем (дата, но-
мер реєстрації, П.І.Б. особи, яка при-
йняла претензію, підпис) і залиша-
ється у споживача. За кожний день 
затримки усунення недоліків понад 
установлений строк (14 днів) спо-
живачеві виплачується неустойка 
в розмірі 1% вартості товару. Коли 
ремонт здійснити неможливо, тоді 
товар повинні замінити на якісний 
або повернути гроші.

І тут є один момент, про який 
споживачі чомусь забувають. Йдеть-
ся про те, що в цій заяві до продав-
ця покупець має право вимагати 
документи, що засвідчують якість і 
безпеку товару, а також супровідні 
документи виробника із зазна-
ченням його найменування, міс-
цезнаходження, дати виготовлення 
товару, інструкцією з експлуатації. 
Інформація споживачеві повинна 
надаватися згідно із законодав-
ством про мови. Якщо інформацію 
не буде надано, споживач має пра-
во вимагати повернення коштів. До 
речі, ці документи рекомендую ви-
магати до придбання товарів.

– Друге питання також 
стосується навушників, при-
дбаних, як свідчить наш 
дописувач Марк, в одному 

з магазинів мобільного зв’язку. На 
четвертий день користування ви-
явилось, що мікрофон не працює. 
Коли наступного дня покупець 
прийшов до магазину, то йому від-
повіли, що гарантії на такий товар 
немає, хоч виробник і зазначив 
строк у 3 місяці. То де правда?

– Якщо виробник визначив 
строк гарантії, хоч три місяці, хоч 

півроку чи більше, то про-
давець був зобов’язаний 
розглянути заяву спо-
живача впродовж цього 
часу, прийняти товар та 
усунути недолік. Стосовно 
продавця, то він порушив 
законодавство про за-
хист прав споживачів та 
Правила торгівлі непро-
довольчими товарами. 
Тому покупцю потрібно, 
як у попередньому випад-
ку, написати заяву у двох 
примірниках і звернутися 
до продавця, до виробни-
ка або до авторизованого 
сервісного центру з вимо-
гою усунення недоліку цих 
навушників. Раджу звертатись-таки 
до продавця, який мусить самостій-
но вжити заходів щодо відновлення 
належного стану товару. Також вар-
то поцікавитись документами про 
якість, як і в першому випадку. Адже 
закон на боці споживача.

– Наш читач Леонід про-
сить надати практичні по-
ради тим, хто купує через 
Інтернет: на чому акценту-

вати увагу, які моменти варто узго-
дити, куди в разі чого звертатися 
тощо. Тобто розповісти, які є права 
у віртуальних споживачів.

– У них такі самі права, як і в по-
купців, які купують продукцію в ста-
ціонарних магазинах. Натомість при 
такій реалізації є деякі відмінності. 
На сайті обов’язково потрібно звер-
нути увагу на те, щоб було зазначено 
найменування суб’єкта господарю-
вання, який здійснює продаж про-
дукції в Інтернеті, його місце здій-
снення підприємницької діяльності, 

а також бажано, щоб він знаходив-
ся в нашому регіоні. Це значуще з 
огляду на те, що в разі виникнення 
неприємностей, які трапляються з 
віртуальними покупцями не рідше, 
а навіть частіше, ніж з реальними, 
можна було звернутися по допомогу 
до місцевих конт ролюючих органів.

Також при купівлі по Інтернету 
споживач повинен отримати доку-
мент про факт купівлі – товарний або 
касовий чек із зазначенням наймену-
ванням продавця, його місцезнахо-
дження, найменування товару, дати 
його продажу, а також супровідну 
документацію до товару на доступній 
мові: гарантійні зобов’язання, прави-
ла експлуатації, установки тощо.

Отже, як бачите, вимоги до ку-
півлі на відстані аналогічні звичай-
ному придбанню, тільки зі своїми 
особливостями.

Переходимо безпосередньо до 
дзвінків.

– Мене звуть Ва-
лентина Смирнова, я з 

вул. Доватора, 4. Минулого 
літа мене три місяці не було вдома 
– до себе забирала донька в інше 
місто. Перед від’їздом побувала 
в енергонагляді, щоб попередити 
про свою відсутність, аби зайвого 
не нараховували. Там якась жіноч-
ка мені сказала, що коли лічиль-
ник нормально працює, то нічого 
не станеться – скільки накрутить, 
стільки, мовляв, і буде. А коли по-
вернулась, то вже восени звернула 
увагу, що лічильник електроенер-
гії не працює. Тож знову побігла до 
енергонагляду (він тут неподалік), 
щоб поміняли. Там сказали – до-
бре, зробимо. І дійсно зробили, 
тільки звідкись взялися сорок з 
чимсь гривень боргу. Мені по-
яснили, що це донарахування по 
середньому за час неробочого 
лічильника за попередній період 
– якраз за три літніх місяці. Який 
період, коли мене вдома не було?

– Передовсім вам потріб-
но звернутися до Криворізьких 
міських електромереж з – під-
креслю – письмовою заявою, в 
якій викладено всі обставини, що 
передували заміні лічильника, та 
що сталося потім. На це, згідно із 
Законом України «Про звернення 
громадян», вам повинні також на-
дати письмову відповідь. Якщо у 
відповіді вас щось не влаштує або 
вважатимете, що порушені ваші 
права, тоді звертайтеся до фахівця 
із захисту прав споживачів викон-
кому Тернівської районної у місті 
ради або безпосередньо до нас. 
Будемо розбиратись.

– Дзвонить Петро 
Данилович з пр. Пе-

ремоги, 10. Купив мобіль-
ний телефон, він відпрацював 
нормально, але з часом став зни-
жуватись заряд акумуляторної 
батареї. Придбав іншу – китай-
ську, відпрацювала вона місяців 
три, і довелося купувати наступ-
ну, бо заряд зовсім не тримає. У 
магазині питаю – а нормальних 
немає, щоб не китайські? Там смі-
ються – ні, дід, тільки такі. Доба 
– це максимум, потім знову по-

трібно заряджати, а гарантії на 
ці батареї ніякої немає. Але це ж 
неправильно...

– Зробимо таким чином: звер-
ніться до нашого фахівця з Інгу-
лецького райвиконкому, це вам 
ближче буде, або безпосередньо 
до нас. Візьміть чек на купівлю 
та інші документи, щоб ми могли 
розглянути ситуацію. Ваша правда 
– на кожен товар, що реалізуєть-
ся, повинні бути документи про 
його якість та безпеку, а коли йде 
мова про продаж непродовольчих 
товарів, то й відповідні гарантійні 
зобов’язання продавця. Хоч товар 
китайського виробництва, хоч 
американського чи будь-якого ін-
шого. Зверніться до нас, будемо 
розбиратися разом.

– Турбує Ольга Сер-
гіївна з вул. Мелешкі-

на, 53. Я – пенсіонерка, 
маю мобілку, де стоїть пакет від 
«Київстару». Ніякого договору в 
мене з ним немає – всунула сім-
картку та й усе. І вже місяців зо 
два не можу користуватися цим 
телефоном, бо, як каже авто-
відповідач, треба поповнити ра-
хунок на сорок гривень, інакше 
взагалі відключать. Як же так? 
Маю червінця – поповню, маю 
двадцятку – покладу, але що це 
за вимоги такі, щоб лишень по со-
рок гривень поповнювати, інакше 
відключать?

– Насамперед вам треба зверну-
тися до Криворізького представни-
цтва «Київстару», що розташоване 
на площі Горького, тобто на 95-му 
кварталі. Вони розберуться, який 
саме у вас тарифний план, скільки 
коштів на рахунку, за яких умов при 
такому тарифному плані надається 
зв’язок тощо.

– Зателефонувати їм?
– Ні, у такому разі ліпше особис-

то звернутися до фахівців. А якщо їх 
пояснення вас не задовольнить, ось 
тоді в цю ситуацію й ми зможемо 
втрутитись. Але спочатку – до них, 
а вже потім, коли виникне потреба, 
то й до нас можна звернутися по 
допомогу.

Е. МІСЦЕВИЙ. 
Фото 

Олександра ПОРТНЯГІНА

Пряма лінія «ЧГ»

Щорічно 15 березня відзначається Всесвітній день прав спо-
живачів. Відлік його історії ведеться з 15 березня 1962 року, 
коли президент США Джон Кеннеді, виступаючи із зверненням 
до Конгресу та об’єднань споживачів, уперше проголосив чотири 
основних права споживача: право на безпеку, право на інфор-
мацію, право на вибір і право бути почутим.

За відновленням споживчих 
прав до відділу в поточному 
році звернулося понад 250 
громадян. Найпоширенішими 
є звернення щодо порушення 
прав споживачів при отри-
манні послуг з виготовлення 
та установки металопласти-
кових вікон, дверей, меблів 
чи й повного невиконання 
індивідуального замовлення, 
порушення термінів виконан-
ня, а також скарги на якість 
побутової техніки, мобільних 
телефонів, взуття тощо. На 
користь споживачів виріше-
но понад 95% порушених 
питань. За результатами 
розгляду звернень суб’єктами 
господарювання повернуто 
споживачам кошти, замінено 
та відремонтовано неякісні 
товари, виконано роботи 
(послуги) на суму понад 71,5 
тис. грн.

У разі необхідності спеціалісти відділу з питань захисту прав споживачів апарату міськради і виконкому 
надають мешканцям міста кваліфіковану консультацію. Прийомні дні: понеділок, четвер, з 9.00 до 12.00 
та з 13.00 до 16.00, звертатися за адресою: пл. Радянська, 1, кімн. 115, до муніципального центру послуг 
м. Кривого Рогу або за телефоном 493-04-76.

Також мешканці міста мають можливість звернутися до відділу за електронною адресою: v.consumer@
kryvyirih.dp.ua та через Криворізький ресурсний центр – krogerc.info.

Ніна Савенко:
«На кожен товар, що реалізуєть-
ся, повинні бути документи про 
його якість та безпеку, а коли йде 
мова про продаж непродовольчих 
товарів, то й відповідні гаран-
тійні зобов’язання продавця».

До уваги мешканців Тернівського 
району, які перебувають на 
квартирному обліку при виконкомі 
Тернівської районної у місті ради!

На виконання Постанови від 11 березня 2011 
року № 238 «Про Єдиний державний реєстр 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов», громадською комісією з житлових питань 
виконкому Тернівської районної у місті ради про-
водиться перереєстрація громадян, які перебува-
ють на квартирному обліку при виконкомі Тернів-
ської районної у місті ради, з метою формування 
і ведення Єдиного державного реєстру громадян, 
які потребують поліпшення житлових умов.

Для перереєстрації громадянам, які пере-
бувають на квартирному обліку при виконкомі 
Тернівської районної у місті ради, необхідно 
терміново звернутися до громадської комісії 
з житлових питань виконкому районної у місті 
ради (вул. Короленка, 1а) в каб. 111, тел. 35-04-
63, з метою поновлення особистих документів, 
а саме:

– довідки з місця мешкання та складу сім’ї;
– копії документів, що посвідчують особу (ко-

пія паспорта, свідоцтва про народження дітей);
– копії ідентифікаційних кодів (на всіх членів 

сім’ї);
– копії пільгових документів (за наявності).
Громадяни, які не перереєструються до 

01.04.2013, не будуть включені до Єдиного 
державного реєстру громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов.

Оголошення
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Весна збирає 
таланти

Дзержинський район ще раз під-
твердив: його мешканці багаті на творчі 
таланти.

Свої здібності дзержинці продемон-
стрували минулого тижня, під час район-
ного туру міського фестивалю народної 
творчості «Весна Рудани». Захід гостин-
но приймав Палац культури металургів 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На 
його сцені, порадувавши всіх глядачів, 
виступили майже 60 творчих колективів 
району та окремих виконавців.

 Стан розрахунків
Минулого тижня відбулося чергове 

засідання виконкому райради.
На ньому було розглянуто стан пла-

тежів за житлово-комунальні послуги 
протягом опалювального сезону 2012-
2013 років та хід виконання рішення 
райвиконкому «Про організацію роботи 
ринків Дзержинського району та Про-
граму їх розвитку». Крім вищезазначе-
ного, розглянули ще близько 40 питань, 
що стосуються життєдіяльності району 
та виконання виконкомом райради де-
легованих повноважень.

Благоустрій триває
Хоч погода і не сприяє, але район 

потроху наводить лад із благоустроєм 
своїх територій.

У рамках щотижневих «чистих чет-
вергів» на території району проведено 
заходи з благоустрою, в яких взяли участь 
працівники сфери житлово-комуналь-
ного господарства, підприємств, установ, 
закладів та організацій. Продовжиться 
наведення ладу й надалі. Долучитися 
до цієї благородної справи може кожен 
мешканець району. І для цього не потріб-
но нічого складного: для початку, примі-
ром, можна прибрати біля власної оселі.

Дзержинський район

Підготував
Володимир
СКІДАНОВ

Новини

Конкурс

Книга вчить, як на світі жить
«Люди перестають мислити, коли перестають читати», 
– вважав Дені Дідро. Задумуючи в 2002 році міський 
конкурс «Найкращий читач», львівський Форум видавців 
ставив за мету в час тотальної комп’ютеризації привернути 
увагу до книги, до читання, любов до якого має прищеплю-
ватися дитині змалечку. Організатори конкурсу тоді навіть 
гадки не мали, що він дістане такого громадського розго-
лосу та невдовзі набуде статусу Всеукраїнського конкурсу 
«Найкращий читач України», до участі в якому долучаться 
тисячі дітей середнього шкільного віку.

У Кривому Розі за сприяння місь-
кого управління освіти і науки та 
міської дитячої бібліотеки цей кон-
курс проводиться вже четвертий рік. 
Спочатку учні 6-7 класів проходять 
відбірковий тур, а далі – етап за ета-
пом – найкращі юні читачі доходять 
аж до всеукраїнського його рівня, 
що традиційно проходить у Львові. 
З гордістю можна сказати, що в 2010 
році на конкурс до Львова їздила 
наша Надія Рижук. Учасником облас-
ного конкурсу «Кращий читач року-
2011» був Ігор Головньов.

У цьогорічний День поезії на базі 
дитячої бібліотеки № 6 відбувся 
міський етап Всеукраїнського кон-
курсу дитячого читання «Найкращий 

читач України», в якому взяли участь 
шести-семикласники з усіх районів, 
крім Центрально-Міського. Кожний 
з тринадцяти юних читачів пред-
ставляв свою улюблену книжку або 
ту, яку він прочитав останнім часом, 
і слід тільки позаздрити творчій уяві 
наших дітей. За словами голови журі 
конкурсу, завідуючої дитячою бібліо-
текою № 6 Людмили Таранець, діти 
настільки добре підготувалися, що 
було надзвичайно важко визначи-
ти серед них кращого. Тому пальму 
першості було вирішено розділити 
між Ольгою Харитоновою, семи-
класницею КЗШ № 94, та Анастасією 
Кустинською, шестикласницею КЗШ 
№62.

Знаменно, що перемога Олі Ха-
ритонової стала гарним подарунком 
її мамі, яка в День поезії відзначає і 
свій день народження. Жінка здавна 
кохається в книжках, тож у весільний 
посаг чоловікові свого часу привез-
ла до Кривого Рогу власну бібліоте-
ку. Ганна Володимирівна розказує, 
що донька почала читати в 4 роки і 
першою самостійно прочитаною нею 
була книжечка «Віконечко». Дівчинка 
сама записалася до дитячої бібліоте-
ки №12 і відтоді є її найактивнішим 
читачем. А ще вони з Олею завдячу-
ють її першій учительці Євгенії Олек-
сіївні Кривій, яка зуміла розгледіти в 

маленькій, трохи замкнутій школярці 
неординарну творчу натуру. Нині 
Оля захоплюється малюванням на 
склі, віршуванням. Тож на конкурсі 
не тільки в поетичній формі пред-
ставляла 4-томник Марини Павленко 
«Русалонька», а й зробила до нього 
чудові ілюстрації на склі.

Друга переможниця, Анастасія 
Кустинська, уже в своєму віці є бага-
тогранною особистістю. Вона учасни-
ця Всеукраїнського конкурсу з украї-
нознавства «Патріот», міжнародного 
математичного конкурсу, Міжнарод-
ного природничого інтерактивного 
конкурсу «Колобок», мовознавчого 

конкурсу ім. Петра Яцика, її фотогра-
фію опублікував київський журнал 
«Ухтышка». У майбутньому дівчинка 
хоче стати журналісткою, а тому вже 
зараз бере участь у міському конкур-
сі юнкорів «Рух і час». Мабуть, з неї 
вийде гарний журналіст, бо, за слова-
ми завідуючої дитячою бібліотекою 
№1 Тетяни Бабаєвої, Анастасія має 
дар притягувати до себе інших лю-
дей. А ще в неї добре, чуйне серце. 
І саме воно підказало їй взяти для 
конкурсу збірник оповідань «Най-
кращі історії для дівчат», де йдеться 
про осиротілих дітей, які потрапили 
в складні життєві обставини, а також 
про коня Красунчика, якого спіткала 
лиха доля. Очевидно, перейнявшись 
нею, Анастасія вирішила уже з цієї 
весни зайнятися кінним спортом.

Ось такі вони – переможці місь-
кого етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Найкращий читач України». У квітні 
Ольга Харитонова та Анастасія Кус-
тинська візьмуть участь в обласному 
конкурсі. Тож побажаємо їм успіш-
но підкорити не тільки Дніпропе-
тровськ, а й Львів.

Мотрона ПАНОВА. 
Фото автора

Ось такі вони – учасники та переможці міського етапу 
Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України»

Нове відділення для малюків

Зростає й розвивається трійня 
родини Струбчевських…
На базі комунального закладу «Криворізький спеціалі-
зований будинок дитини» Дніпропетровської облради» 
нещодавно розпочало свою роботу відділення ранньої 
медико-соціальної реабілітації з сумісним перебуванням 
матері та дитини. Воно відкрите в рамках нинішнього 
реформування галузі охорони здоров’я Дніпропетровщи-
ни та Кривого Рогу зокрема.

Нове відділення (а цей спе-
ціалізований будинок дитини 
знаходиться по бульвару Мар-
шала Василевського, 11а, що в 
Жовтневому районі) забезпе-
чує повний комплекс реабілі-
таційних послуг для дітей з ор-
ганічним ураженням нервової 
системи, вродженими вадами 
розвитку та порушеннями пси-
хіки, котрі виховуються в сім’ях.

– До нас потрапляють дітки 
різних категорій, – пояснює го-
ловний лікар цього комуналь-
ного медичного закладу Олена 
Матвєєнко. – Малеча, яка лише 
з’явилася на світ, направляєть-
ся фахівцями перинатального 
центру. Це також дітки першо-
го року життя, котрі перебува-
ють на грудному вигодовуванні, 
хлопчики та дівчатка від наро-
дження до 6 років з ознаками 
дизадаптації, зокрема з син-
дромом гіперактивності, аутиз-

мом, та інші. Основний прин-
цип роботи відділення – раннє 
втручання: чим раніше ми по-
чинаємо виходжування дитини, 
тим кращі результати можна 
отримати. Реабілітаційне відді-
лення розраховане на 60 ліжок, 
комплексні послуги затребува-
ні й безоплатні. Маємо в цьому 
вже досвід. Основне завдан-
ня – поліпшити здоров’я діток, 
зберегти грудне вигодовування, 
знизити частоту виникнення 
порушень функцій. У залеж-
ності від патології малеча зна-
ходиться в нас різний термін, 
але мінімум – 30 днів. Сьогодні 
в нас перебуває 4-місячний бо-
гатир, у якого ліва ручка обме-
жена в русі, тож йому потрібна 
рання етапна допомога. І хлоп-
чик її отримує, як і всі інші.

Як запевнила Олена Єв-
генівна, з діточками працює 
мультидисциплінарна команда 
фахівців: це лікар-педіатр, лі-
кар-невролог, медсестри по до-
гляду за хворими, медсестри з 
лікувальної фізкультури, маса-
жу, щеплення, маніпуляційного 
кабінету. А також вихователі, 
логопеди, дефектолог і навіть 
музкерівник. Першими пацієн-
тами, які поступили в реабілі-
таційне відділення з сумісним 
перебуванням матері та ди-
тини, стали трійнята Меланія, 
Вік торія та Михайлик, які нещо-
давно народилися в сім’ї Олени 
Сергіївни Струбчевської. Цією 
щасливою багатодітною роди-
ною безпосередньо опікується 

голова Жовтневої райради Во-
лодимир Коритнік. Адже дітки з 
мамою проживають на 5 мікро-
районі Зарічному. Молода мату-
ся з діточками-пелюсточками 
має змогу тут продовжити груд-
не вигодовування. Із малюками 
працюють медичні та педаго-
гічні фахівці. Усі витрати – за 
рахунок обласного бюджету.

…Ми з фотокореспондентом 
Андрієм Трубіциним навіда-
лися до цього нового реабіліта-
ційного відділення, зокрема до 
Олени Струбчевської та інших 
матусь, котрі тут знаходяться з 
дітками.

– У відділенні мені дуже подо-
бається, – сказала О. Струбчев-
ська. – Усі троє діточок прохо-
дять обстеження, привчаються 
до режиму дня, отримують ма-
саж і лікувальну фізкультуру. 
Наші потреби задовольняють-
ся повністю. Михайлик раніше 
голову не тримав, а зараз усе 
нормально. Головне, щоб свої 
вміння дітки отримали вчасно 
– навчитись ходити, тримати 
іграшку і таке інше. Синочок, 

до речі, уже зараз її бере до рук. 
Частенько всміхається, впізнає 
всіх, хто поруч. Ми приймаємо 
й водні процедури. Словом, по-
чуваємося в цьому просторому 
приміщенні як удома (разом із 
родиною Струбчевських тут ще 
дві матусі зі своїми дітками, – 
авт.). Окрім грудного молока, 
малюки отримують соки, супи, 
пюре. Тож ми спокійні за свою 
малечу: медперсонал у цьому 
закладі дуже уважний і фахо-
вий.

– Ми з Микиткою отримуємо 
повний комплекс реабілітацій-
них послуг, – задоволена моло-
да матуся Світлана Берковська. 
– Двічі на день синочка маса-
жують, дають різні мікстури, 
роблять уколи. Бо ж у Микитки 
була післяпологова травма. Хоча 
у відділенні ми тільки тиждень, 
та вже намітився прогрес.

Що ж, зростайте, розвивайте-
ся, діточки, радуйте своїх бать-
ків, родичів та близьких. І нехай 
вам завжди посміхається доля!

Віталій ТКАЧУК. 
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Олена Матвєєнко
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Очистимо  
«Скелі МОДРу»

У Центрально-Міському районі роз-
ташований об’єкт природно-заповідного 
фонду, який має статус загальнодержав-
ного значення, – геологічна пам’ятка 
природи «Скелі МОДРу». Це унікальний 
куточок району, куди приїздять дорослі 
та діти, щоб помилуватись мальовничим 
краєвидом. За пропозицією депутатів 
місцевих рад у мальовничій місцині 
передбачено створення екскурсійно-ту-
ристичного маршруту «Скарби Рудани».

Але після тривалої зими заповідна 
територія втратила привабливість – вона 
засмічена побутовими відходами. Щоро-
ку, навесні, силами громадськості та під-
приємств району виконується її очищення 
від сміття та сухостою. З ініціативи депу-
татів місцевих рад 20 квітня відбудеться 
акція з благоустрою «Скель МОДРу». Всіх 
патріотів міста запрошують приєднатися 
до акції впорядкування і збереження 
природно-заповідного фонду.

Твій вибір – твоє 
майбутнє

За ініціативи виконкому Центрально-
Міської районної у місті ради у Палаці 
дитячої та юнацької творчості відбулася 
інформаційна зустріч з учнівською та 
студентською молоддю району. В об-
говоренні питань профілактики та бо-
ротьби з ВІЛ/СНІДом взяли участь 350 
учнів і студентів навчальних закладів, 
заступник голови районної у місті ради 
Н. Гонченко, практичний психолог Кри-
ворізького центру профілактики та бо-
ротьби зі СНІДом М. Красуля, районний 
лікар-нарколог ПНД Н. Міщенко.

Фахівці торкнулись питань необ-
хідності профілактики зараження ВІЛ-
інфекцією, шляхів її розповсюдження в 
молодіжному середовищі, наркоманії як 
одного зі способів стрімкого поширен-
ня небезпечної недуги. До уваги молоді 
було запропоновано перегляд інформа-
ційного фільму про необхідність тесту-
вання на ВІЛ-інфекцію.

Ц.-Міський район

Підготувала
Тетяна
ДРЄЄВА

НовиниЭксклюзив

Руслан Токарь: 

«Мы строим город  
социальной справедливости»
Путешествуя по Никополю (репортаж 
об этом читайте на 16-17 страницах), 
мы посчитали своим долгом взять ин-
тервью у городского головы – человека, 
который сегодня определяет главные 
векторы развития города и несет за это 
полную персональную ответственность. 
Молодой и энергичный градоначальник 
Руслан Токарь, известный своей публич-
ностью и харизматичностью, не раз-
думывая, согласился дать «Червоному 
гірнику» эксклюзивное интервью.

– Руслан Иванович, чем жи-
вет Никополь сегодня?

– Можно сказать, что мы 
внедряем в городе социальный 
эксперимент. С самого начала 
своей работы мы определили 
показатели, по которым нас 
оценят люди. В первую очередь, 
это тарифы. Ведь снижение та-
рифов ведет к прямой экономии 
средств населения, это люди 
ощущают ежемесячно. Вот при-
мер. В феврале-марте 2011 года 
по всей стране был рост тарифов 
на воду, если не ошибаюсь, на 
20-30%. А у нас тариф был сни-
жен на 25%. За счет чего? В свое 
время у нас водой занимались 
два предприятия – «Никополь-
водоканал» и предприятие по 
очистке воды. Последнее было 
создано, скажем так, не совсем 
корректно. Целью его создания 
явно была коррупционная схе-
ма. Так вот эту схему поломали. 
Мы объединили два предпри-
ятия и передали системы водо-
очистки «Никопольводоканалу». 
Сразу появилась возможность 
экономии. Ведь стоимость ус-
луги определяется здесь двумя 
факторами – ценой за энерго-
носители и заработной платой 
персонала. Для меня было от-
крытием, что (я так понял, это 
«добрая традиция» всех комму-
нальных предприятий) более 
половины фонда оплаты труда 
составляет зарплата админи-
стративной надстройки – руко-
водства предприятия. Мы эти 
деньги высвободили и напра-
вили на развитие водоканала. 
Далее была проведена техни-
ческая модернизация предпри-
ятия. Это позволило уже третий 
год удерживать тариф по оплате 
воды и канализации для насе-
ления на уровне 3,94 гривны за 
1 кубический метр с НДС. И при 
этом тарифе «Никопольводока-
нал» является одним из лучших 
налогоплательщиков в городе, 
т.е. при грамотном подходе ком-
мунальное предприятие способ-
но приносить прибыль.

С 2011 по 2012 год в городе 
в 6 (!) раз увеличились финан-
совые возможности. У нас по-
явилась возможность строить 
город социальной справедливо-
сти, что для меня большая честь 
и ответственность.

За один год было заменено 
около 100 крыш в домах всех 
форм собственности – это боль-
ше, чем за 10 предыдущих лет. 
Все это стало возможным благо-
даря полной поддержке со сто-
роны областной власти. Огром-

ная заслуга в этом Александра 
Юрьевича Вилкула и председа-
теля облсовета Евгения Удода.

Еще один вопрос – социаль-
ный транспорт. Что сделали 
мы? Определили 15 социаль-
ных маршрутов и поставили 
частникам, желающим их об-
служивать, условие приобрести 
наряду с обычными маршрут-
ками европейские большие и 
комфортабельные автобусы 
«МАН» и «Мерседес». При этом 
компенсации из бюджета за 
проезд льготников направили 
исключительно на эти марш-
руты. Что произошло? Пенси-
онеры и прочие представители 
льготных категорий получили 
право постоянного бесплатного 
проезда в этих удобных авто-
бусах, причем в любом количе-
стве. Остальные никопольчане 
– за гривну 25 копеек. В день 
каждый из автобусов совершает 
8-10 рейсов. Если раньше мно-
гие пенсионеры, особенно жи-
тели частного сектора, вообще 
не выезжали в центр города, то 
теперь коммуникация восста-
новилась, началась нормальная 
жизнь. Объем перевозок увели-
чился в разы, и все довольны.

Безопасность – еще одно на-
правление нашей работы. Ког-
да я стал городским головой, 
Никополь был одним из самых 
криминогенных городов обла-
сти, где во время празднования 
Нового года совершалось пять 
убийств. По моей инициативе 
полтора года назад большинство 
горсовета, а это фракция Партии 
регионов, приняло решение за-
претить продажу алкогольных 
напитков с 22.00 до 8 часов утра. 
Также был введен запрет на вы-
ход на улицу подростков до 14 
лет без сопровождения роди-

телей в вышеуказанное время.
После принятия наших ре-

шений статистика показала, что 
за один год уровень уличной 
преступности сократился на  
40 (!) процентов. И мы не будем 
на этом останавливаться: уже 
создана муниципальная гвар-
дия, в этом году в городе уста-
новят порядка 60 камер видео-
наблюдения.

Еще одна «изюминка» наше-
го города – массовые праздни-
ки. Ежегодно у нас в городе про-
ходит 3-4 массовых бесплатных 
концерта, причем приезжают к 
нам звезды как национального, 
так и мирового уровня: «Modern 
Talking», «Morandi», «Boney M», 
«Город 312», «Би-2», «ВВ». Все 
концерты оплачиваются не из 
бюджета города, а средствами 
Партии регионов.

– Каким вы видите дальней-
шее развитие города?

– У нас есть одна глобальная 
проблема. В 1991 году в Ни-
кополе проживало 168 тысяч 
человек, сегодня – менее 120 
тысяч. Если такие темпы депо-
пуляции сохранятся, города не 
будет. Что нам нужно делать? 
Развивать три основных на-
правления – повышать рожда-
емость, обеспечивать занятость 
населения и проводить омо-
ложение кадров. Мы открыли 
роддом, один из лучших в Укра-
ине. Строим и восстанавливаем 
детские садики и школы. Все 
платные услуги в сфере обра-
зования, медицины отменены. 
Если учитель или врач берет 
взятку, мы его увольняем, такие 
случаи были. Затраты из бюд-
жета на питание школьников 
увеличены до 7 гривен в день 
на одного ребенка, что, правда, 
повлекло за собой хищения, но 

эту проблему решим. В отличие 
от других городов, у нас работа-
ет программа «Школьный авто-
бус», предполагающая подвоз 
школьников из частного секто-
ра на учебу. Более того, вводит-
ся система школьных проезд-
ных билетов, по которым дети 
с первого до последнего класса 
будут бесплатно пользоваться 
общественным транспортом.

В Никополе музыкальную 
школу бесплатно (чего не было 
даже в СССР) посещают 760 
детей. В прошлом году в соб-
ственность города мы вернули 
стадион, который ранее был 
непонятно как «прихватизи-
рован». При поддержке област-
ной власти в городе появились 
4 спортивные и 1 детская пло-
щадки. Еще 150 установлено во 
дворах собственными силами. 
До конца каденции, уверен, у 
нас в каждом дворе дома будут 
стоять детские игровые пло-
щадки. Почему мы ставку дела-
ем на молодежь? Потому что не 
зря говорят, что хотя молодые 
люди – это 30% населения, они 
– 100% будущего города.

И мы занимаемся поиском 
новых кадров, отбираем луч-
ших детей в школах, даем воз-
можность им получить самое 
современное образование, при 
условии, что они вернутся рабо-
тать в Никополь.

За двадцать лет независи-
мости Украины в Никополе не 
было сдано ни одного жилого 
дома. А у нас уже готов проект 
четырехэтажного дома в цен-
тре города, и в этом году мы его 
построим. В следующем году 
начнется строительство целого 
комплекса жилых домов.

– Никополь и Кривой Рог 
во многом схожи. Они соз-
даны запорожцами, распо-
ложены на месте залегания 
природных ископаемых, 
являются мощными про-
мышленными центрами. На-
сколько тесны связи между 
нашими городами?

– Мы практически родствен-
ники. (Смеется Руслан Токарь.) 
Если серьезно, то у нас очень 
тесные отношения, в первую 
очередь, на уровне руководства 
городов. Я никогда не забуду ту 
помощь, которую в свое время 
мне оказал Юрий Григорьевич 
Вилкул. Дело в том, что мой пред-
шественник почти полностью 
уничтожил систему теплоснаб-
жения Никополя. Ситуация была 
очень сложная. И когда я обра-
тился за помощью, Юрий Григо-
рьевич, ни секунды не мешкая, 
помог нашему городу с финанси-
рованием ремонта котельных. Со 
своей стороны, я обещаю любую 
помощь Кривому Рогу и криво-
рожанам, которую смогу оказать.

Наши города очень похожи, 
у нас одна епархия. Если бы 
мне пришлось выбирать между 
Днепропетровском и Кривым 
Рогом, я всегда бы предпочел 
Кривбасс.

Беседовал  
Андрей МИХЕЙЧЕНКО.  

Фото Андрея ТРУБИЦЫНА

Штрихи  
к портрету

Руслан Токарь ро-
дился 24 марта 1975 
года в городе Полтава. 
В возрасте 11 лет вмес-
те с родителями переехал на постоянное жительство в Никополь, где в 
1992 году окончил школу № 9.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в должности рабочего скла-
да в Полтаве. В 1997 году окончил Полтавский технический университет 
по специальности «инженер-строитель».

В 2010 году создал около 20 предприятий, занимавшихся производ-
ством и дистрибьюцией продуктов питания, торговлей стройматериала-
ми, строительством, транспортными и рекламными услугами, а также не-
движимостью. 

В 2010 году Руслан Токарь выдвинул свою кандидатуру на пост город-
ского головы и выиграл выборы, впервые за 13 лет сменив действующую 
власть. Избран председателем Никопольской городской организации 
Партии регионов.

З БЛАГОСЛОВЕННЯ 
Керуючого Дніпропетровської 
та Криворізької єпархії 
Української Православної 
Церкви Київського Патріархату 
єпископа Симеона в м. Кривий 
Ріг 24 березня 2013 року 
ПРИБУВ КОВЧЕГ 
З ЧАСТИЧКАМИ 
МОЩЕЙ ІОАННА 
ХРЕСТИТЕЛЯ, СВЯТОГО 
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ПАНТЕЛЕЙМОНА ТА КИЄВО-
ПЕЧЕРСЬКИХ СВЯТИХ

Запрошуємо віруючих приклонитися 
до святині та взяти молитовну участь у 
Богослужінні, щоб отримати духовну 
підтримку, зцілення від душевних та 
тілесних недуг, благословення в сім’ї, 
роботі, навчанні та інших житейських 
потребах.

Графік перебування святих мощей 
у храмах м. Кривого Рогу:

З 28 березня (з 17.00) до 30 березня 
(до 16.00) – Свято-Троїцький храм, зуп. 
«Вул. Мусоргського», вул. Концертна, 86; 
тел.: 405-84-92; 097-277-07-12.

3 30 березня (з 17.00) до 1 квітня (до 
16.00) – храм св. влмч. і цілителя Панте-
леймона, 4-й Зарічний, вул. Приміська, 
65; тел.: 067-967-97-07.

Оголошення
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«У театрі  
не збрешеш»

Спілкуватись із Володимиром Го-
рянським для мене – неабияка при-
ємність, оскільки ми – земляки, обоє з 
невеликого шахтарського містечка на 
Луганщині.

– Володимире Вікторовичу, нам 
давненько нічого подібного не при-
возили…

– От бачите, тому криворізький гля-
дач був, не побоюся цього слова, в екс-
тазі. Цей спектакль про глобальні речі. 
Люди всмоктували весь спектакль без 
передиху, тому що скучили за глибоки-
ми, трагікомічними темами. У кінці ми 
побачили, що зал у захваті. Значить, ми 
виконали свою місію, донесли послан-
ня: будь ти хоч голубим, хоч зеленим, 
хоч великим політиком, – це не важли-
во. Головне – будь людиною, співчувай 
і допомагай.

– Театр дає більший вибір актору, 
ніж кіно?

– Без сумніву. Зараз мало якісного, 
класичного кіно, все більше серіалів, 
фільмів-одноденок, які знімають на-

швидкуруч. Це в основному бойовики, якісь 
поверхові комедії. А театр залишається ліде-
ром експериментів, пошуку, прямого і чесного 
контакту з глядачем. У театрі не збрешеш.

– Щоб зацікавити глядача, обов’язково 
його епатувати?

– Ви розумієте, епатаж потрібен, щоб до-
стукатись. Ми взяли не сірих персонажів, а 
побалансували на грані, на гострому лезі. Ви 
ж не скажете, що вистава про трансвестита і 
поліцейського? Ні, вистава насамперед про 
Людину. А сенсаційність  – це привід заманити 
глядача, створити інтригу.

– Ви зараз на хвилі популярності, а в 
симптомах зіркової хвороби не помічені. Як 
це вдається?

– Та й слава Богу! Робота лікує, приземлює. 
Цим більше грішать молоді актори, яких почи-
нають впізнавати після серіалів, і від цього зно-
сить дах. А потім, на жаль, вони безслідно ще-
зають. Слава – це великий труд, до якого треба 
довго йти, але ще більші зусилля потрібні, щоб 
її втримати, щоб не вкритися зірковою цвіллю.

– Ви можете назвати себе цілком щасли-
вим і задоволеним?

– Та ні, повсякчас чогось не вистачає, щось 
треба зробити, чогось досягти. Почивати на 
лаврах не варто.

Про Людину

Такі непрості істини навер-
тали на думку при перегляді 
сенсаційної вистави київсько-
го режисера Віталія Малахо-
ва, яку привезли до Кривого 
Рогу народний артист України 
Володимир Горянський і за-
служений артист Росії Олек-
сій Маклаков. Епатажна тра-
гікомедія «Он – моя сестра» 
вибухнула потужним водо-
граєм найвищої акторської і 
режисерської майстерності, 
заворожила публіку тонкими 
гранями розкритих характе-
рів, якісним гумором і тяжким 
психологізмом.

Рой і Поллі – найближчі 
сусіди, але відверто й нат-
хненно зневажають один 
одного. Рой (Олексій Макла-
ков) – поліцейський у від-
ставці, справжній чоловік 
– міцний, спортивний, ла-
сий до прекрасної статі. По-
ллі (Володимир Горянський) 
– трансвестит, напудрений 
і розцяцькований жіночим 
причандаллям. Між ними – 
цілковите непорозуміння й 
несприйняття, щоденні об-
рази і принагідні принижен-
ня. Так триває, поки Роя не 
розбиває інсульт. Із лікарні 
колишній мачо повертається 
паралізованим, із порушен-
нями мовлення. Будні, ко-
лись насичені спортивними 
заняттями, спілкуванням з 

друзями і жінками, ста-
ють нестерпно тихими 
й одинокими. Квартира 
Роя нагадує пастку, але 
в неповороткому тілі 
все ще відчайдушно 
тріпочеться живе серце. 
Лікарі радять Рою від-
новлювати мовлення 
уроками співу. Пере-
ступаючи через свою 
гидливість, він зверта-
ється по допомогу до 
сусіда-гомосексуаліста, 
учасника шоу транс-
веститів, який теж не з 

чуток знає, почому фунт лиха. 
І, навдивовижу, саме цей ди-
вакуватий напівчоловік з жі-
ночою душею стане тією ря-
тівною соломинкою, другом і 
розрадником, який видряпає 
зневіреного чоловіка з пан-
цирника відчаю, пожертвує 
заради нього найзаповітні-
шою мрією. Примусове по-

єднання непримиренних 
таборів, помножене на 
їх кричущу самотність і 
непотрібність, дало не-
передбачуване поєднан-
ня – міцну дружбу, надію, 
споріднення двох оббіло-
ваних бідою душ...

Акторське перевті-
лення було філігранним, 
вистава промайнула на 
одному подиху, без ан-
тракту. Цей хід був ціл-
ком виправданий для 
сприйняття драматич-
ного сюжету постановки. 
Окремого реверансу від 
жіночої половини зали 
заслужив Володимир Го-
рянський, відпрацював-

ши півтори години на високих 
підборах і природно втіливши 
на сцені особливості поведін-
ки представників сексуальних 
меншин. Цікавим і органіч-
ним вкрапленням у канву ви-
стави було виконання Олек-
сієм Маклаковим пісні «Мой 
одинокий дом» – хрипкої, екс-
пресивної сповіді, в якій його 
хворий персонаж вилив усю 
тугу зраненого серця. Заворо-
жений видовищем глядач то 
вибухав сміхом і дивувався, то 
співпереживав і плакав. Бурх-
лива овація, якою криворізька 
публіка прийняла улюблених 
зірок у незвичних амплуа, ще 
раз засвідчила високі культур-
ні й духовні запити глядаць-
кої аудиторії, давно пересиче-
ної легкими, розважальними 
шоу та низькопробними ан-
трепризами деяких заїжджих 
гастролерів.

Саме про це – наші короткі 
бліц-інтерв’ю з акторами, які 
вони дали червоногірничанам 
після виснажливого спектаклю.

Зіркові інтерв'ю

Одна на двох  
самотність
Кажуть, тільки Господь – найкращий у світі 
психотерапевт. Важко не погодитись, але… 
Ми живемо в оточенні такої кількості людей: 
рідних, знайомих, друзів і колег. І впевненість, 
що ми їм потрібні, і в будь-яку мить зможемо 
розраховувати на їх допомогу, тримає нас на 
цьому світі. Тримає, допоки випадкове лихо 
чи страшна недуга не вирве нас із тісного 
кола собі подібних. І лише тоді, випавши 
за межу, починаєш розуміти, що створений 
тобою світ стоїть на глиняних ніжках, і до-
статньо одного удару долі, щоб повалити його 
і вивернути назовні гниле нутро. Той, на кого 
ти молився, може водночасся забути про твоє 
існування, а той, кого зневажав, витягуватиме 
з бездонного провалля самотності й зневіри.

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

«Жити всупереч»
 Сибіряк Олексій Маклаков зустрічає 

нас щирою посмішкою:
– Криворіжці розчулили нас приєм-

ним сюрпризом. Ми з Володею вийшли 
з потяга на вокзалі і почули оголошення: 
«Увага, Кривий Ріг вітає народних артис-
тів Володимира Горянського і Олексія 
Маклакова! Повто-о-орюємо…»

– І як вам наша гостинна публіка?
– А я у вас вже не вперше. І не прово-

джу паралелей. Якщо ти чесний і щирий 
– різниці між глядачами немає.

– Ви говорили в інтерв’ю, що росія-
нин часто живе всупереч… А ви всупе-
реч чого живете?

– Як і всі мужики, я борюся з обста-
винами. Коли вже немає сил, але треба 
триматись. Оце я і називаю всупереч…

– Ви нарікаєте, що в кіно багато бру-
ду.  А як змінити ситуацію?

– Все зміниться, коли щезне продю-
серське, приватне, кіно. Коли почнуть 
думати не про збагачення, а про високе.

– Ваша сім’я зараз мешкає в Іспанії. 
Не маєте планів покинути Росію назав
жди?

– Ні. Такого ніколи не було і не буде. У 
Росії мене тримає наявність друзів, мож-
ливість провідувати могилу матері і надія, 
що моя країна колись буде процвітати.



«Червоний гірник» №24 (21349)
Четвер, 28 березня 2013 року 9Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

Новації

З 6 квітня –  
за іменними 
проїзними 
документами

Починаючи з 6 квітня 2013 року, 
оформлення проїзних документів на 
поїздку залізничним транспортом 
здійснюватиметься за новими прави-
лами, а саме: з внесенням до проїз-
них документів прізвища та імені па-
сажира зі слів особи, яка купує квитки 
(здійснює оплату).

Як повідомили на Придніпровській 
залізниці, документ, що посвідчує осо-
бу, буде необхідно пред’являти лише 
при посадці до поїзда. Це нововведен-
ня врегульовано Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін 
до Порядку обслуговування громадян 
залізничним транспортом».

Увага! Проїзні документи, при-
дбані до набрання чинності цією 
постановою, в яких не зазначено 
іменних даних пасажира (прізви-
ща та імені), є дійсними, і посад-
ка до поїзда здійснюватиметься 
без пред’явлення документа, 
який посвідчує особу.

Порядок продажу проїзних до-
кументів, придбаних за пільговими 
цінами, залишається незмінним 
– документ, який підтверджує пра-
во на пільговий проїзд, необхідно 
пред’являти як при купівлі квитка, 
так і при посадці. При посадці в поїзд 
пасажиру, який має пільговий проїз-
ний документ, необхідно пред’явити 
сам проїзний документ (квиток) та 
документ, що підтверджує право на 
пільговий проїзд. Інших додаткових 
документів, які посвідчують особу, 
пред’являти не потрібно. При подоро-
жі з дитиною до 14 років з собою тре-
ба мати проїзний документ та оригі-
нал документа, який підтверджує вік 
дитини.

А от на поїзди приміського сполу-
чення та регіональні поїзди на про-
їзних документах (крім пільгових та 
безплатних) прізвище та ім’я особи не 
зазначаються, і посадка здійснюється 
без пред’явлення документів, що по-
свідчують особу.

На часі

Обрії мистецтва

Полуниці з вершками  
від «Поета тиші» 
Минулої п’ятниці, 22 березня, в академічному міському 
театрі музично-пластичних мистецтв «Академія руху» творча 
громадськість вшановувала видатного актора Марселя Марсо – на 
його 90-й день народження. «Поетом тиші» називали геніального 
метра безмовної драми кілька поколінь шанувальників і 
послідовників.

Ніби новела з несподіваним 
фіналом прозвучала розповідь 
про особисте приятелювання за-
служеного діяча мистецтв Укра-
їни, засновника і художнього 
керівника «Академії руху» Олек-
сандра Бєльського з Маестро. 
У 60-х Олександр Гнатович у 
Дніпропетровську здобував фах 
лікаря, тоді ж його полонило за-
хоплення акторським ремеслом 
у єдиній в СРСР студії пантоміми 
при Палаці студентів імені Гагарі-
на. Звістка про візит уславленого 
французького митця сколихнула 
аматорів студентської сцени, повідав тогочасний 
наставник студії Георгій Городецький. Потрапити 
на аудієнцію видавалось неймовірним, та удача 
таки посміхнулась слугам Мельпомени. Месьє 
Марсель перебував у такому захваті від показано-
го Олександром Бєльським етюду «Сказання про 
дерево», що без вагань запросив покинути отчий 
край та перебиратись у Францію, до нього у трупу.

Син Олександра Гнатовича Сергій відтворив 
той легендарний міні-моноспектакль. У порухах 
тіла постала зворушлива історія ніби звичайної 

рослини. Немічний паросток продирається крізь 
міць асфальту, торує шлях ростучим віттям до сон-
ця, буяє, плодоносить, дарує світу людей радість 
і прохолоду, чахне, повертаючись 
трухлявими друзками назад у зем-
лю... Промовиста філософська осан-
на нескінченній круговерті буття.

У свій наступний приїзд до Ра-
дянського Союзу осяяний всесвітнім 
визнанням Марсель Марсо взагалі 
відмовлявся проводити майстер-

класи, зробив виняток лише для дніпропетровців, 
котрі на той момент уже самі створили собі ім’я. 
До дрібниць пригадав подробиці попередньої 
зустрічі та наполіг на продовженні спілкування 
в ресторані, де щедро частував (посеред зими!) 
свіжою полуницею з вершками. Бесіди з кумиром 
зарядили Олександра Бєльського могутнім на-
тхненням, зрештою, підштовхнули до ексцентрич-
ного кроку – назавжди облишити медицину, щоби 
цілком присвятити себе театру. Документальний 
фільм про іменинника розповів про його творче 
становлення й мистецьке кредо.

 Актори «Академії руху» продемонстрували 
уривки з останніх робіт колективу. Кульмінацією 
ж вечора стало повернення до чудової класики. 
Майже два десятиліття тому на міжнародному 
фестивалі «Підводний світ» театр спричинив 
фурор спектаклем «Сказання про море», понад 

два тижні вісім найкрупніших 
французьких телеканалів роз-
починали мовлення трансляцією 
криворізької вистави, що за од-
ноголосним вердиктом журі здо-
була гран-прі. Сьогоднішні вихо-
ванці Бєльського відтворили ту 
постановку в первісному вигляді, 
без будь-яких змін.

У суботу, 30 березня, о 18-й 
годині театр продовжить щире 
спілкування з глядачами на твор-
чій зустрічі «Театральні горизон-
ти». У програмі – допрем’єрний 
показ фрагментів майбутніх ви-
став, обговорення різних насущ-
них аспектів мистецтва.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото 
Олександра ПОРТНЯГІНА

У мешканців мікрорайону Східний-1 – радісна подія

Новенька амбулаторія  
стала ближчою до людей…
Незважаючи на дощову днину, 
минулої п’ятниці було людно на 
мікрорайоні Східний-1, що в Довгин-
цівському районі. У рамках реформу-
вання охорони здоров’я тут відкрили 
новеньку, капітально відремонтовану 
амбулаторію з метою підвищення 
якості надання медпослуг мешкан-
цям мікрорайону. До них, а також 
медпрацівників, на урочисте від-
криття прибув міський голова Юрій 
Вілкул, який привітав присутніх із 
цією радісною подією.

 – У Кривому Розі все робиться для того, 
щоб поліпшити якість медичного обслугову-
вання, щоб медзаклади стали ближчими до 
людей, аби надавати їм повний комплекс по-
слуг та лікування, – наголосив мер. – У цьому 
році ми плануємо відкрити 29 таких і подіб
них амбулаторій. З початку поточного року 
це вже друга така амбулаторія, котра гостин-
но відкрила двері для своїх пацієнтів. Думаю, 
що темпи, які ми взяли щодо медичного об-
слуговування, й надалі будуть нарощуватись.

Міський голова вручив медпрацівникам 
цієї амбулаторії сертифікат на сучасний 
апарат для проведення аналізу крові. Меш-
канців мікрорайону також привітали голо-
ва Довгинцівської райради Ігор Колесник, 
головна медсестра амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини №8 Світла-
на Вітренко. Вона, подякувавши за таку су-
часну й комфортабельну амбулаторію, від 

імені колег запевнила: надалі вони працю-
ватимуть краще та якісніше. А Ігор Колес-
ник вручив грамоти групі будівельників, які 
капітально відремонтували медустанову.

 – Віднині ми обслуговуватимемо по-
над 12 тисяч мешканців мікрорайону 
Східний1, як дорослих, так і дітей, – по-
яснила головний лікар Центру первинної 
медикосанітарної допомоги №4 Криво-
різької міськради Анжеліка Логінова. – У 
новенькій амбулаторії будуть працювати 
медичні фахівці різних напрямів – тера-
певти, педіатр, акушергінеколог. Восьма 
амбулаторія оснащена всім необхідним 

обладнанням, сучас-
ною апаратурою, інвен-
тарем, комп’ютерною 
технікою і, звичайно 
ж, автомобілем. Як ба-
чите, у нас просторі 
світлі кабінети сімей-
ного лікаря, акушера
гінеколога, реєстратура, 
кабінети долікарняного 
огляду, щеплення, фізіо-
терапевтичний кабінет. 
Зручно буде пацієнтам 
мікрорайону Східний1 

ще й тому, що тут знаходиться аптека, де 
можна придбати необхідні ліки. В амбу-
латорії проводитимуться різні аналізи – 
крові, сечі, ЕКГ, робитимуться щеплення 
й виконуватимуться фізіотерапевтичні 
процедури тощо. Загалом у нашому Центрі 
в рамках модернізації охорони здоров'я 
планується відкрити ще 12 таких амбула-
торій. Це, звичайно, зобов’язує нас, лікарів 
загальної практики – сімейної медицини, 
сумлінно й професійно виконувати профе-
сійні обов’язки на благо здоров'я городян.

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Проїзними документами 
вважаються:

паспорт громадянина України;
паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон;
дипломатичний паспорт Украї-
ни;
службовий паспорт України;
посвідчення особи моряка;
посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернен-
ня в Україну;
тимчасове посвідчення грома-
дянина України;
посвідчення водія;
посвідчення особи без грома-
дянства для виїзду за кордон;
посвідчення особи, яка потребує 
додаткового захисту;
проїзний документ для виїзду за 
кордон особи, яку визнано біжен-
цем, та особи, яка потребує додат-
кового захисту;
довідка про звернення за захис-
том в Україні;
посвідка на постійне проживан-
ня;
посвідка на тимчасове прожи-
вання;
картка мігранта;
посвідчення біженця;
проїзний документ біженця;
паспортний документ іноземця 
та особи без громадянства.

Володимир СКІДАНОВ
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Природа спочатку дуже обереж-
но поставилась до такого подарунку 
з боку людини, але з часом в очище-
ній річці з’явилась риба, за якою на зи-
мування лишились і перші качки, які 
не відлетіли в теплі краї, поклавшись 
на нашу охайність. Утім, виходить, що 
дарма, бо чим далі, тим більше річка 
знову забруднюється руками людини, і 
ось у воді вже плавають порожні плас-
тикові пляшки, поліетиленові пакети, а 
на березі з’явились скляні скалки, яки-
ми можна легко порізатись.

А днями трапилось взагалі незро-
зуміле. На узбережній вулиці сектору 
приватної забудови стоять два сміт-
тєзбиральні контейнери, до яких до-
бропорядні громадяни, аби не засмі-
чувати річку, скидають побутовий не-
потріб. Але хтось, м’яко кажучи, не 
вельми розумний чомусь вирішив, що 

висипати вміст контейнерів 
у річку стане гарною забав-
кою. І перекинув контейне-
ри, і навіть не один, а одра-
зу два, хоча вони регулярно 

очищуються і прибираються відповід-
ними службами. Тож у воді поруч ву-
лиці Миколи Ходича нині плаває чи-
мала сміттєва пляма, між якою плава-
ють і качки, які так довірливо поста-
вились до своєї нової домівки.

То що ж ми за люди такі, коли не 
цураємося нагидити поруч себе, а по-
тім ще й скаржимось на навколишній 
бруд? Невже настільки важко зрозумі-
ти, що чисто насправді не там, де ме-
туть, а там, де не смітять?..

Е. МІСЦЕВИЙ.  
Фото  Олександра ПОРТНЯГІНА 

На часі

Боротьба  
зі злочинністю

19 березня відбулась координаційна 
нарада під головуванням прокурора ра-
йону Олексія Кривенка. У нараді взяли 
участь голова районної у місті ради Єв-
ген Рижков, представники правоохорон-
них органів та виконкому райради. 

Було проаналізовано стан боротьби зі 
злочинністю та протидії корупції в районі в 
2012 році. Доповідачі констатували поміт-
не зменшення рівня злочинності в минуло-
му році в порівнянні з 2011-м. На нараді 
було прийнято план роботи на 2013 рік.

21 березня під головуванням районно-
го прокурора пройшла міжвідомча нарада 
за участю Євгена Рижкова, що була при-
свячена дотриманню законодавства щодо 
профілактики злочинності серед неповно-
літніх та захисту їхніх прав та інтересів. 
Робота всіх уповноважених служб з цього 
напрямку була визнана задовільною.

Піклування про сиріт
20 березня відбулося засідання ви-

конкому райради, на якому було розгля-
нуто стан організації роботи та взаємо-
дію відповідних структур щодо захисту 
житлових і майнових прав дітей, позбав-
лених батьківського піклування. Допо-
відав начальник служби у справах дітей 
виконкому Сергій Совенко. Також висту-
пила начальник Інгулецької державної 
виконавчої служби Тетяна Гаращенко, яка 
розповіла про результати роботи щодо 
виконання рішень суду стосовно стягнен-
ня заборгованості за житлово-комунальні 
послуги в квартирах  дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування.

Головний спеціаліст служби у справах 
дітей виконкому Криворізької міської ради 
Роман Кость звернув увагу на те, щоб біль-
ше квартир дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування, здавати в 
оренду з метою їх належного збереження.  

Інгулецький район

Підготував
Андрій 
МІХЕЙЧЕНКО

Новини

Критичний фотопогляд

Качка посеред сміття

Роздуми про світ навколо нас
Пише цього листа звичайна мешканка нашого славетного міста. Кажу славет-ного, бо це дійсно так. Адже тут споконвіку жили й працювали кращі люди країни, які уславлювали її своїми подвигами, працею,творчістю.От і зараз стою на мосту біля площі Визволення і милуюся гнучкою, як стрічка, рікою Саксагань, якій мої сучасники подарували нове життя. Пригадайте, якою ця річка була нещодавно. Брудна, каламутна, заросла комишем, вона благала нас про допомогу. І ось результат: 2 роки сумлінної праці - і гирло Саксагані чисте й прозоре. Як багато сил було покладено на здійснення цього проекту! Люди без вихідних, незва-жаючи на погодні умови, працювали вдень і вночі. (Я вже не кажу, скільки коштів було витрачено на це в нелегкий для нас час – час економічної кризи!)Звичайно, ми чули різні відгуки. Якось влітку я стояла тут же, неподалік, на зупинці, і стала свідком розмови між громадянами. Пристарілий чоловік сказав: «Краще б роз-дали малозабезпеченим по 100 гривень! Що нам до цієї річки?» Та старенька бабуся обу-рилась: «Ви що? Хіба можна так говорити? Ця ріка – це наше минуле, теперішнє й май-бутнє! Хіба можна говорити про гроші, коли мова йде про вічне, про дітей, про красу й чистоту, яка їх оточуватиме?» І тоді мене охопило почуття гордості за свій народ: це так прекрасно, коли люди живуть не лише матеріальними потребами, а й розумі-ють, що краса так необхідна в нашому житті.Вважаю, що очищення ріки Саксагань – це подія століття. І як добре, що до цієї високої справи долучилися сотні криворіжців, які через кілька десятків років з гордіс-тю скажуть онукам: «Це ми врятували нашу річку!» Та чи скажуть? Бо, на жаль, є се-ред нас і такі, які не шанують красу природи й працю людську. Зійшов сніг, і що ми ба-чимо? Безліч сміття на схилах річки?

Постає питання: «Хто це зробив? Звідки така байдужість?» Звичайно, це ми, хто мешкає вздовж берегів річки Саксагань. Адже ніхто до нас не завітав з іншого райо-ну і не розкидав сміття. Так невже зовсім зачерствіли душі людей? Невже понят-тя «Бережіть природу!» залишилося гаслом із підручників радянської школи? Ми на кожному кроці критикуємо владу, а може, необхідно починати з себе?
А.М. Маркітан, вулиця Фурманова

Минулого року виконано чималі обсяги з очищення річки Стара Саксагань, у рамках 
яких вивезено тисячі тонн бруду, розчищено дно, проведено благоустрій берегів тощо. 

Вічна пам’ять

Втратили Патріарха
22 березня наукова спільнота та громада Крив-
басу понесли тяжку втрату. В цей день на 68-му 
році життя раптово помер голова наглядової 
ради приватного акціонерного товариства «Зов-
нішньоторговельна науково-виробнича фірма 
«КОЛО» Вадим Дмитрович Прилипенко. У роз-
квіті творчих сил, на піку видатних успіхів у на-
уковій та громадській діяльності, з життя пішов 
видатний вчений, відомий не тільки в Україні, 
але й далеко за її межами.

Вадим Прилипенко наро-
дився в місті Кушва в Росії 25 
вересня 1945 року. Освіту здо-
бував спочатку в Марганецько-
му гірничому технікумі, потім 
– у Дніпропетровському гірни-
чому інституті. Вадим Дмитро-
вич справді любив отримувати 
нові знання та зростати інте-
лектуально – далі було навчан-
ня в Московському інституті 
сталі та сплавів та в Централь-
ному інституті підвищення 
кваліфікації керівних праців-
ників чорної металургії СРСР. 

Трудову діяльність Прили-
пенко розпочав у 1963 році в 
тресті «Кривбасрудоремонт» на 
посаді майстра виробництва. 
Далі працював на Омсукчан-
ському ГЗК, служив в армії офі-
цером, займав керівні посади 
в науково-дослідницькому та 
проектному інституті «Меха-
нобрчормет». У його особисто-
му заліку – розробка і впрова-
дження проектів будівництва 
та реконструкції Марганецько-
го, Орджонікідзевського та Ми-
хайлівського ГЗК, а також ком-
бінату «Оброчище» (Болгарія).

З 1992 року Вадим Прилипен-
ко розпочинає підприємницьку 
діяльність – він стає засновни-
ком та генеральним директором 
зовнішньоторговельної науко-
во-виробничої фірми «КОЛО». У 
1999 році він акціонер та голова 
наглядової ради фірми. 

«Під керівництвом Вади-
ма Дмитровича було розробле-
но проекти реконструкції Пів-
нічного ГЗК, реактивації Кри-
ворізького ГЗК окислених руд, 
технічного переоснащення Но-
вокриворізького ГЗК та будів-
ництва комплексу СМС ТОВ 
«Суха Балка». Добре знали При-
липенка і за кордоном. У Бол-
гарії він проектував гірничо-
збагачувальне виробництво. У 
Франції розробляв комп’ютерні 
системи керування. У В’єтнамі, 
Тайвані та Японії налагоджував 
торговельне співробітництво. 
В якості експерта він проводив 
оцінку перспективності орга-
нізації гірничо-збагачуваль-
ного та металургійного вироб-
ництв у Югославії, Індії, Індоне-
зії, Узбекистані та Росії, Омані й 
Таджикистані. Він був одним з 
найкращих знавців виробни-
цтва, мав колосальний обсяг 
знань та користувався повагою 
колег далеко за межами кра-
їни», – говорить генеральний 
директор фірми «КОЛО» Олек-
сандр Авраменко.

Наукові інтереси Вадима 
Прилипенка були дуже різно-
бічні. Він – співавтор «Довідни-
ка зі збагачення руд» та підруч-
ника «Магнітні та електрич-
ні методи збагачення корис-
них копалин», розробник но-
вих гірничо-збагачувальних 
технологій, президент Між-

народного центру інформо-
енергетичних технологій ста-
лого розвитку та екологічної 
безпеки, автор книги «Аероте-
рапія, йога-терапія та алгорит-
ми виживання. Таємні зв’язки 
і секретні техніки генерації та 
консервації дихання».

Крім наукової діяльності, 
В. Прилипенко не забував і про 
громадське життя.

«Вадим Дмитрович був не-
байдужим до долі Кривого Рогу 
та України. З 1990-х років він 
активно займався політичною 
та суспільною діяльністю. Ба-
лотувався до Верховної Ради, 
працював помічником-кон-
сультантом народних депута-
тів, у 2004 році очолював місь-
кий штаб кандидата на поса-
ду Президента України Вікто-
ра Януковича. Знаходив час 
відроджувати козацькі тради-
ції, за що отримав звання гене-
рал-полковника та був обраний 
першим заступником Верхов-
ного отамана Всеукраїнського 
Гетьманського козацтва. Ми-
нулого року заснував громад-
ську організацію «Міжнарод-
ний православний козацький 
лицарський Орден імені Івана 
Сірка». Він був справжнім па-
тріотом нашого міста та Укра-

їни», – сказав голова правлін-
ня акціонерного товариства 
«КОЛО» Володимир Дробот.

Діяльність В. Прилипенка не 
раз здобувала високе визнання. 
Це й диплом міжнародного біо-
графічного центру Кембриджу 
(Велика Британія), і Срібна Сте-
ла «Якість товарів третього ти-
сячоліття», орден «За трудові 
досягнення» рейтингу «Золота 
Фортуна» та відзнака «За заслу-
ги перед містом» тощо.

«Це була людина з яскра-
во вираженою активною жит-
тєвою позицією, – згадує на-
чальник управління розвитку 
підприємництва виконкому 
Криворізької міськради Ірина 
Рижкова. – Вадим Дмитрович 
був членом міської координа-
ційної ради з питань розвитку 
підприємництва з самого по-
чатку її роботи. Ми називали 
його Патріархом через висо-
кий авторитет, виваженість та 
мудрість порад, великий жит-
тєвий досвід і знання, високі 
людські якості. Він завжди був 
готовий вислухати, допомогти, 
душевно підтримати. Нам буде 
дуже не вистачати цієї життє-
любної та благородної люди-
ни».

Андрій МІХЕЙЧЕНКО
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 Програма телебачення  з 1 по 7 квітня  Новини культури   Реклама  Анонс 

Четверговий телегід

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

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

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

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

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

100»
11.10, 21.50 «Епiзоди колиш-

нього»
11.15 «Сад. Огород. Цветник»
11.30 «Кiндерунiя»
11.45 М/фы
12.00 «Телеспортклуб»
12.30 «Сделано руками»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Зооквартал»
14.00 «Перчинка»
14.30 «Книжная полка»
15.00, 18.00, 19.00, 20.30, 22.30 

«Мiсто»
15.25 Х/ф «Пирогов» 1 категория
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 Погода
18.30, 01.30 Д/с «Этот загадочный 

мир»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путешествия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский тележурнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Д/ф «Iгор Савченко»
23.40 «Мир животных»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Вкусы культур»
03.30 «Золотая коллекция кино»

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

22.30 «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 «Iгор Савченко»
11.00, 23.45 «Мир животных»
11.25, 22.25 «Епiзоди колишнього»
11.30, 01.00 «Вкусы культур»
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «На углу улиц»
14.00 «Сделано руками»
14.30 «Интеркласс»
14.55, 20.20, 22.20 «На землi на 

рiднiй…»
15.15 «Кiндерунiя»
15.30 Х/ф «Дубровский» 1 кат.
16.55 «ARTiCOOL»
17.25 Молодёжная программа 

«Студия»
18.10 Погода
18.30 «Контакт»
19.25, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Енергозаощадження»
21.30 «Мiський роман»
22.00 «Медицинский теле-

журнал»
23.15 Д/ф «Iван Козловський
00.10 «Антропологiя»
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 «Iван Козловський
11.00, 23.40 «Мир животных»
11.25, 18.55, 22.25 «Епiзоди 

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

калейдоскоп»
14.05 «Интеркласс»
14.20 «Косметичка»
15.20 Х/ф «Лётчики» 1 категория
16.50 «Магия природы»
17.15 «На углу улиц»
18.30 «Кiндерунiя»
18.50, 22.20 «На землi на рiднiй…»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский журнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 Молодёжная программа 

«Студия»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
23.10 «Кому повiдаю печаль мою…»
00.10 «Антропологiя»
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»
07.10, 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 «Кому повiдаю печаль мою…»
11.15, 23.40 «Мир животных»
11.40, 01.00 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
12.10, 20.20 «На землi на 

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

калейдоскоп»
13.30 Молодёжная программа 

«Студия»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Медицинский журнал»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Кутузов» 1 категория
16.35 Д/с «Магия природы»
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путешествия»
17.30 Док.серіал
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Д/ф «Оксана Петрусенко»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Леонiд Кравчук. Об-

рання Долi»
00.10 «Антропологiя»
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 Молодёжная про-

грамма «Студия»
10.30 Д/ф «Леонiд Кравчук. Об-

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

калейдоскоп»
13.30 «Мiський роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
14.45 «Медицинский журнал»
15.15 Х/ф «В тылу врага» 1 

категория
16.35 «Магия природы»
17.00 «Кiндерунiя»
17.15 «Сделано руками»
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 Д/ф «Маэстро, Ваш выход…»
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 «Подкидыш» 1 кате-

гория
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, 02.50 Х/ф «Друзья» 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 «Мiський роман»
22.30 Д/ф «Маестро, Ваш вихiд…»
23.05 Д/ф «Оксана Петрусенко»
23.35 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
02.00 Д/ф
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 «Назар Стодоля» 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 «Зробленоруками»
16.35, 03.30 Х/ф «Суворов» 1 

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

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

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

1 категория
03.00 Д/ф
05.00 «Музыкальный калей-

доскоп»

Понеділок, 1 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Вівторок, 2 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Середа, 3 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Четвер, 4 квітня
ТРК «КРИВОРІЖЖЯ»

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

П'ятниця, 5 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Субота, 6 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Неділя, 7 квітня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Анонс

«Втрачені віддзеркалення,  
або Мелодії дощу»

Так називається мистецький вечір. Усіх, хто ціка-
виться мистецтвом, запрошують Галина Близненко 
та Андрій Дюка.

Черговий раз на мистецьке засідання збирає 
криворіжців «Творча ліга». Ця зустріч відбудеться 
в четвер, 28 березня, о 18.00 на малій сцені Криво-
різького обласного музичного училища. Організа-
тори обіцяють багато музики, поезії, прози, театру.

Гостей чекатиме приємна зустріч з зірками сцени академічного міського театру 
драми та музичної комедії імені Тараса Шевченка – народним артистом України 
Володимиром Полубоярцевим, заслуженим артистом України Василем Короленком, 
провідними солістками-вокалістками Тетяною Плужник та Іриною Данко. Режисер-
постановник і ведучий – соліст-вокаліст театру Геннадій Шумаков. А от художнє 
оформлення взяв на себе В'ячеслав Страннік. Вхід на такі літературно-театральні 
посиденьки вільний.

А хто ж у фіналі?
У суботу нарешті відкриє карти 

журі одинадцятого фестивалю на-
родної творчості «Весна Рудани».

Протягом двох тижнів кожен ра-
йон міста запрошував до себе ша-
новане журі фестивалю, щоб пока-
зати на одній сцені всі свої таланти. 
Боротьба тривала не на жарт, тож усім 
тепер цікаво, які колективи та виконав-
ці таки переконали суддів і вийшли у 
фінал. Гала-концерт заплановано на 
30 березня, він стартує о 12.00. На сце-
ну ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» вийдуть 
кращі колективи міста – ті, хто виявив 
себе найбільш майстерним.

Неділя – для музики
Музичним буде завершення тижня та й усього місяця для тих, хто завітає 31 

березня до Криворізького обласного музичного училища. Тут о 10.00 розпочнеться 
міський фестиваль «Юний композитор». А поки музиканти готуються представити 
свої твори, нам залишається сподіватися, що серед учасників фестивалю знайдуться 
свої Шуберти і Лисенки.

Київ – Донецьк – Кривий Ріг транзит
Недільної днини додасть ще трохи музики тріо «DОК», яке об’єднує учасників з 

Києва та Донецька. Музиканти в рамках проекту «Позитивна музика» виступатимуть у 
культурно-громадському центрі «ШELTER+». Вечір обіцяє бути музично цікавим: від-
будеться прем'єра третьої повноформатної платівки «DOK» – «Be water», над якою 
музиканти працювали протягом останніх двох років. Початок концерту – о 18.00.

Анна РОДІЧКІНА

Афіша

Реклама

Оголошення
ВИКОНКОМ САКСАГАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД: 

спеціаліста I категорії відділу прийому громадян управління праці та соціального захисту населення (тимчасова 
посада); спеціаліста I категорії організаційного відділу (тимчасова посада). 

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з повною вищою освітою відповідного професійного спрямуван-
ня за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, які вільно володіють державною мовою, мають навички роботи на 
комп’ютері та з відповідними програмними засобами. Без вимог до стажу роботи. Документи для участі у конкурсі приймаються 
протягом місяця від дня публікації цього оголошення за адресою: 50071, м. Кривий Ріг, вул. Мелешкіна, 32, кімн. 211, 212, телефони 
для довідок: 64-11-49 (управління праці та соціального захисту населення), 64-40-16 (організаційний відділ), 64-10-45 (відділ з 
питань служби в органах місцевого самоврядування та кадрової роботи).

Офіційно
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про результати  
проміжних виборів 

депутата Тернівської 
районної у місті 

Кривому Розі ради 
Дніпропетровської 

області в одномандатному 
мажоритарному  

виборчому окрузі №6
Номер одномандатного ма-

жоритарного виборчого округу 
– 1.

Прізвище, власне ім’я (всі 
власні імена) та по  батькові (за 
наявності) обраного депутата – 
Гореленко Олег Дмитрович.

Число, місяць, рік наро-
дження – 27.02. 1962. 

Освіта (загальна середня, 
вища) – вища.

Партійність – член Партії 
регіонів.

Місце роботи (заняття) – 
УЗТ, ПАТ «Північний ГЗК».

Посада – начальник УЗТ. 
Місце проживання та адре-

са житла – 50089,  Дніпропе-
тровська область, м. Кривий Ріг, 
Адмірала Головка, 28/69.

Суб’єкт висування (назва 
місцевої організації партії) – 
Криворізька міська організація 
Партії регіонів. 

Результат виборів (% голо-
сів, відданих за переможця) 
– 69,84.

Тернівська районна  
у місті Кривому Розі  

територіальна  
виборча комісія  

Дніпропетровської області
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 1 с.
06.30, 23.00, 01.00 Итоги
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 12.05, 

15.50, 23.20 Погода
07.00, 08.00 Новости
07.15 Обзор прессы
07.20 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «Винокурский 

соловей»
09.00 Итоги недели
09.40 Без цензуры
10.05 Концертная програм-

ма В.Крищенко «Десять 
заповедей»

12.10 Энергоблок
12.15, 19.05, 21.25 Деловой 

мир
12.20 Желаем счастья
12.40 Право на защиту
13.00 Темный силуэт
13.10 Г.Гаркуша. Концертная 

программа
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.30, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Жизнь на равных
16.00 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» 1,2с
18.45 Мир спорта
18.55 Агро-News
19.25 Сельсовет
19.45 «О жизни» с 

А.Пальчевским
20.55 Официальная 

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

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

удачи
23.25 Кино в деталях
00.25 Итоги. Бизнес
00.40 От первого лица

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

19.30, 23.20 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 

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

ные века. Роксолана - 2»
11.40, 04.10 Х/ф «Не может 

быть»
13.40 «Не ври мне - 2»
14.45, 03.25 «Семейные 

мелодрамы - 3»
15.45, 00.05 «Секретные ма-

териалы шоу-бизнеса»
16.45, 23.40 «ТСН. Избран-

ное»
20.15, 21.10 Т/с «Ледников»
22.10, 02.35 «Деньги»

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

09.00, 12.25, 18.00 
Новости

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

09.10 «Новогодний 
вечер с М.Галкиным и 
Н.Басковым»

12.45 Т/с «Самая красивая»
16.15 «Жди меня»
18.05 «Вечерний квартал»
20.00, 02.45 «Подробности»
20.30 Т/с «Идеальный брак»
22.40 Т/с «Опережая вы-

стрел»
00.50 Т/с «Улица потроши-

теля»

ICTV
05.10 Служба розыска детей
05.15, 06.30, 02.15, 03.25 

Погода
05.20 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 13.00 Т/с «Под ливнем 

пуль»
12.45 Факты. День
13.20 Х/ф «Сокровище 

нации»
16.00 Х/ф «Сокровище на-

ции-2: Книга тайн»
18.45 Факты. Вечер
19.25, 01.25 Чрезвычайные 

новости
20.10 Т/с «Морские дьяво-

лы-6. Смерч»
22.15 Т/с «Прокурорская 

проверка»
23.25, 03.30 Свобода слова

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

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 23.55 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 00.10 

Погода
09.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
11.30, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.15, 14.20 Kids Time
13.20 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Кухня 2»
22.00 Ревизор-
00.15 Т/с «Дневники вампира 

3»
01.10 Т/с «Вероника Марс 3»
01.55 Т/с «Эврика»
02.40 Служба розыска детей

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. Убий-

ство на маскараде»
06.20, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.05, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.45 Х/ф «Идеальная жена»
11.45 «Один за всех»
13.35 «Зважені та щасливі»
18.00 «Вікна-Новини»
19.50 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Мать-и-мачеха»
22.00 «Вiкна- Новини»
22.25 «Детектор лжи - 3»
23.20 «Битва экстрасенсов»
00.15 Т/с «Доктор Хаус»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.40 Этот 

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

эспрессо»
09.00 Зинаида Кириенко. 

Роковая красавица
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Михаил Ульянов. Как 

быстро пролетела жизнь
12.15 Удивительные рас-

сказы о животных
14.00 Знахарь ХХІ
15.00, 18.30, 21.00 «Социаль-

ный пульс»
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Светские хроники»
17.45 Женские слабости
18.50, 21.25 «Экономический 

пульс»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Олег Калугин, 
2 часть

20.00 Бесконечный 
«Ералаш»

21.35 Олег Табаков. Я все 
делаю с удовольствием

22.40 Неизвестное об 
известных: Земля дино-
завров

23.40, 04.00 Животные, 
как мы

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

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

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

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

няня»
15.00, 19.55 Одна за всех
17.10, 01.25 Досвидос
17.45 Даешь молодежь!
18.15, 21.00 Виталька
18.55 БарДак
19.20 Богиня. Новая кол-

лекция
20.20 Т/с «Любит не любит»
22.20 Кот.Фактор
23.00 Дурнев+
23.25 МосГорСмех
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.25 Т/с «Дорожный 

патруль - 3»
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.50, 17.20 Т/с «След»
10.00 Т/с «Костер на снегу»
15.20 Чистосердечное 

признание
16.00, 04.35 Критическая 

точка
18.00 Т/с «Неравный брак»
19.20, 04.00 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Т/с «Настоящие»
21.50 Х/ф «Эван Всемогущий»
23.35 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
14.00 «Программа передач»
14.10 «5 элемент»
14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 

23.50, 02.25, 03.55 «По-
года»

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»

15.15 «Мамина школа»
16.10 «Окно в Европу»
16.45 «Мотор»
17.15 «Драйв-новости»
17.25 «В кабинетах»
18.15 «Территория закона»
18.40, 03.30 «Киевское 

время»
18.50, 23.40, 00.30, 03.20 

«Время спорта»
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»
22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 

03.15 «Бизнес-время»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 02.35, 03.25, 

04.15 «Обзор прессы»

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

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

святые»
10.40 Т/с «Предатель»
14.20 Т/с «Бригада»
19.00, 23.45, 01.45, 03.55 

«Свідок»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 9»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как преступник»
22.45 Т/с «CSI: Майами - 9»
00.15 Х/ф «Эксперимент 

«Карнозавр»

К 1
07.00 М/фы
09.20 Х/ф «Удиви меня»
11.20 Х/ф «Зевс и Роксана»
13.00 «Пороблено в Україні»
14.25, 18.00 «Званый ужин»
15.25 «КВН»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Лямур Тужур»
21.00 «Рассмеши комика»
21.50 Х/ф «Хранители»
00.50 Х/ф «Красавчик 2»

11 КАНАЛ
04.55 Т/с «АйКарли»
06.00 Teen Time
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.40 Подъем
06.50 Пираньи
07.10 «Экономика в 

деталях»
08.30 Репортер
08.35 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
11.30, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.15, 14.20 Kids’ Time
13.20 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
19.00, 21.30, 23.55, 03.20, 

04.20 Новости 11 канала
19.30, 03.50 «Доживем до 

понедельника»
21.00 «Дело вкуса»
22.00 Ревизор-
00.15 Т/с «Дневники вампира 

3»

К 2
05.45, 02.00 Мир звезд
06.30 Телеторговля
07.30 М/фы
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Опасные мужчины
23.40 Города мира

«2+2»
08.00, 19.00 «Улетное видео 

по-русски»
09.00 «Нереальные 

истории»
10.00 Х/ф «В сторону от 

войны»
12.00 Х/ф «Разжалованный»
14.00 Т/с «М.У.Р.»
18.00 Т/с «Версия»
20.10 «ШОУМУХОСЛОН»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+
21.25 «Сумасшедшее видео 

по-украински»
23.10 Т/с «Падающие небеса»
01.10 Х/ф «Внезапный удар»
02.40 Х/ф «Болото»
04.00 «Дорожные войны»
04.05 Х/ф «Дальний выстрел»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.25 Х/ф «Москва-Касси-

опея»
08.55 Х/ф «Отроки во все-

ленной»
10.25, 11.15 Т/с «Дорогая 

Маша Березина»
12.05 Х/ф «Все наоборот»
13.25 Х/ф «Увольнение на 

берег»
14.50 Х/ф «Опекун»
16.40, 02.25 Т/с «Красная 

капелла»
18.40 Х/ф «Бархатный сезон»
20.30 Х/ф «Криминальный 

талант»
23.30 Х/ф «Тендер / Нежный 

зверь»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

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

купка»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоро-

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

центр»
15.15, 01.15 «Пока еще не 

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

женимся!»
18.55, 00.20 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Условия кон-

тракта»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.10 Ночные новости
23.25 «Игорь Угольников. 

Шутить изволите?»

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

Вести
10.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Ток-шоу «Дело Х. След-

ствие продолжается»
15.00 Т/с «Тайны института 

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

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

не». Михаил Жванецкий
00.00 Т/с «В лесах и на горах»

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

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

Артемом Шевченко
22.00 Особый формат. Осто-

рожно, «Премьера»!
23.00 «На ночь глядя» с 

Павлом Шереметом

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Не имей сто 

рублей...»
09.20 Д/ф «Вернись, конфе-

рансье!»
10.10, 18.45, 04.40 Петровка+
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий».
12.55 Д/с «Обитатели 

глубин».
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва»
14.30 Х/ф «Ошибка рези-

дента».
15.55 «Доктор И...»
16.50 «Олимпиада. Как это 

делается». Специальный 
репортаж

17.25 «Право голоса».
19.00 Т/с «Морозов».
21.20 Без обмана. «Хитрая 

упаковка»
22.10 Д/ф «Смех. Секретное 

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

мые древние на Земле»
00.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «М/фы»
08.00 «Без дураков»
09.00 Т/с «Таксистка-2». По 

лезвию ножа 10 с.
10.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 3 

«Хорошие парни» 3 с.
11.00 Информационная 

программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой

12.00, 17.00 Т/с «Тайны 
следствия-11». Фильм 
6 «Велосипед на том 
свете» 1 с.

13.00 Х/ф «Цирк зажигает 
огни»

14.30 «Русский акцент»
15.00, 02.00 Т/с «Таксистка-2». 

Пикник 11 с.
16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
16.08, 18.08, 01.00, 04.00 

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

начальник». 7 с.
20.00 «День смеха. Амери-

канская лига КВН»
23.00 Х/ф «Шестой»
03.00 «Мистификаторы. 

Граф Калиостро»

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «Два брата».
04.30, 03.40 «По закону».
05.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории»
05.30, 12.00 Званый ужин.
06.30 «Легенды СССР»: «Со-

ветский спорт».
07.30, 11.30, 18.30 Новости 

«24».
08.00 «Легенды СССР»: «Со-

ветское кино».
09.00 «Байки Страны Со-

ветов».
11.00, 18.00, 22.00 «Экстрен-

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

против человечества».
22.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск.
22.50, 01.30 Х/ф «Глаза 

дракона».
00.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное».

TV 1000
07.00 Драма «В чужом ряду».
08.50, 16.50 Боевик «При-

зрачный гонщик».
11.00 Криминальное кино 

«Идеальный незнако-
мец».

13.00 Приключения «Мои 
черничные ночи».

14.55 Драма «Хороший 
немец».

19.00 Драма «Роковое число 
23».

21.00, 03.00 Драма «Фут-
больные гладиаторы».

23.00 Комедия «Prada и 
чувства».

TV1000 KINO
06.00 Комедия «Именины».
08.00 Драма «За тобой».
10.00 Комедия «Полный 

контакт».
12.00 Фантастика «Тень, 

или может быть, все 
обойдется».

14.30 Мелодрама «Для на-
чинающих любить».

16.20 Мелодрама «Сатис-
факция».

18.10 Драма «Однажды со 
мной».

20.00 Комедия «Самый 
лучший фильм 2».

22.00 Комедия «Клуб 
счастья».

00.00 Комедия «Лицо 
французской националь-
ности».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Мелодра-

ма «Джейн Остин»
11.05, 19.05, 03.05 Комедия 

«Шарада»
13.10, 21.10, 05.10 Комедия 

«Легкое поведение»
14.55, 22.55, 06.55 Мело-

драма «Три метра над 
уровнем неба»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Меня это не 

касается...»
09.00 Х/ф «Пираты ХХ века»
11.00 Х/ф «День любви»
13.00 Х/ф «Сибиряки»
14.30, 02.30 Х/ф «Россия 

молодая»
16.00 Х/ф «Последние дни 

Помпеи»
17.30 Х/ф «Три процента 

риска»
19.00 Х/ф «В людях»
21.00 Х/ф «Концерт для 

крысы»
23.00 Х/ф «Таежная повесть»

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

друга».
03.15, 09.15, 15.15 М/с 

«Гирлянда из малышей» 
0+, «Догада» 6+, «Веселая 
карусель» 6+, «Пилюля»

04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игру-
шечные истории» 12+, 
«Бибигон» 6+, «Клетка»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Дайте 
нам мужчин!» 12+, «Про 
верблюжонка»

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

07.00, 13.00, 19.00 «Уроки 
живой природы» 6+, 
«Бабушка удава» 0+, 
«Ситцевая улица»

DISCOVERY CHANNEL
05.50 Ситуация под 

контролем. Платформа 
Тролль-А, Норвеги

06.40 Как это устроено?. Пер-
чатки для бейсбола

07.10 Как это сделано?. 
Серия 15

07.35 Выжить вместе. От-
куда ни возьмись

08.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Живая ли Вселенная?

09.25 Разрушители легенд. 
Врезался и сгорел

10.20, 01.05 Ситуация под 
контролем. Мегашахта, 
Австрали

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 5

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Jag E-Type

13.05 Курс экстремального 
вождения. Серия 2

13.30, 03.10 Выжить вместе. 
Похороненные заживо

14.25 Золотая лихорадка. 
Под лед Берингова моря. 

На грани
15.20, 01.55 Разрушители 

легенд. Мини-травмы
16.15 Наука магии. Машина 

вуду
16.45 Наука магии. Бомба из 

сухого льда
17.10 Оружие. Люди, кото-

рые его изобрели
18.05 Как это устроено?. 

Бинокли/Бенгальские 
огни/Резиновые сапоги/
Циркулярные пилы

18.35, 02.45 Как это сделано?. 
Серия 16

19.00 Золотая лихорадка. 
Джунгли

20.00 Золото джунглей. 
Сломленный человек

21.00 Парни с Юкона. По 
хрупкому льду

22.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Почему мы такие, как 
есть?

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 1

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Плохой пёс. 
08.15 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы - началь-
ный курс. Британская 
длинношерстная, корат, 
нибелунг, петерболд, 
тойгер, тонкинская

09.10 Землетрясение. 
Спасение панд

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова. Карибы

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Спаситель 
лошадей

11.55, 20.10, 04.55 Шамвари. 
Жизнь на воле. 

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Ветеринар на 
марше. 

13.15, 06.10 Ветеринар на 
марше. 1 с.

13.45 Территория живот-
ных. 11 с. Приют и пища

15.30 Смутное время в 
Городе обезьян. Гнев 
обезьяньего бога

16.30 Собаки, кошки и 
другие любимцы - на-
чальный курс. Донская, 
горная, серенгети, 
мини-кошка, курильская 
куцехвостая, сококе

17.25 Охотник за крокоди-
лами. Силы природы

18.20 Коронованные 
питомцы. Собаки

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.35, 05.20 Смутное время 

в Городе обезьян. Не-
знакомец

21.05, 02.25 Неизведанные 
острова. Галапагосские

22.00, 22.25, 03.15, 03.40 Билл 
Бэйли и павианы. 

22.55, 04.05 Адская кошка. 
Верзила мешает нашей 
светской жизни

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

00.45 Природа как она 
есть с Дэйвом Салмони. 
Медведи

01.35 Дикие и опасные. 
Опасные игры с аллига-
торами

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

MaxxiМузыка
08.35, 19.25, 21.25 «Все про 

все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 «Джунгли шоу-

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

Fashion Week»
15.55 «Выдающиеся 

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

городе»
21.35 «Время для себя»
21.55 «Здоровая жизнь»
22.10 «Путешествуем по 

миру»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Тауэрский мост
06.00, 10.00 Восхождение 

черного волка
07.00 В объективе. Не-

обычное поведение 
животных. Звериные 
причуды

08.00, 12.00 Забытые пер-
сонажи Библии. Тайны 
Далилы

09.00, 13.00 Расследования 
авиакатастроф. Ураган-
ный взлёт

11.00 Худшие тюрьмы Аме-
рики. Дети за решеткой

14.00 В поисках гигантского 
осьминога

15.00 Рыбы-чудовища.. 
Рыба-бензопила

16.00 Поймать контрабан-
диста. Аэропорт им. 
Кеннеди

17.00 Поймать контрабанди-
ста. Аэропорт Кеннеди. 
Найти и обезвредить

18.00 Апокалипсис. Вос-
хождение Гитлера. В 

преддверии катастрофы
19.00 Худшие тюрьмы 

Америки. На дальнем 
рубеже

20.00, 23.00, 04.00 Амери-
канская колония. Знаком-
ство с гуттеритами. У нас 
не секта

21.00, 00.00 Злоключения 
за границей. С Ямайки в 
тюрьму

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Охота началась

02.00 В ожидании конца 
света. Девять обедов до 
катастрофы

03.00 Мегазаводы. Швед-
ский суперавтомобиль

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Путешествие 

человека
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Вторая мировая 

в цвете
10.00, 16.00 Затерянные со-

кровища африканского, 
австралийского и индий-
ского искусства

11.00 История Науки
12.00 Вифлеемская звезда. 

Под покровом легенд
13.00, 03.00 Как искусство 

сотворило мир
14.00, 19.00 Забытые диеты
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами
20.00 Древний Египет
21.00, 04.00 Затерянный мир 

Александра Великого
22.00 Бойцовский клуб. 

Оправданная жестокость
23.00 Короли Хорватии
05.00 Средние века

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». ф.4. 

«Развод по-эльзасски». 
3 с.

21.00 «Петля». 8 с.
22.00 «Улицы разбитых фо-

нарей». «Менты-9». 13 с. 
«Японский городовой».

23.00 «Стилет». 10 с.
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 8 с. «Дело о любов-
никах».

01.00 «Аэропорт». 6 с. 
«Фуршет».

VIASAT EXPLORER
05.00 Рыбак-путешествен-

ник
05.55, 06.20 Улов на миллион
06.50, 07.15 Изобретатели-

самоучки
07.45, 15.05 Экстремальная 

Канада
08.40, 17.00, 19.00, 23.55, 03.10 

Полярные летчики
09.35 Осторожно. Земляные 

работы!
10.30, 10.55, 01.45, 02.10 

Охотник-собиратель
11.25 Взломщики
12.20 Самые крутые дально-

бойщики
13.15, 13.40 Наперекор 

стихии
14.10 Интенсивный курс 

Ричарда Хаммонда
16.00, 21.55 Джеймс Мэй 

на Луне
18.00, 00.50 Береговая 

охрана Аляски
20.00, 20.25, 04.05, 04.30 

Большие переезды
21.00 Секретные лаборато-

рии США. Взгляд изнутри
22.55 Герои спецназа
02.40 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50 Драма «Десять лет без 

права переписки».
04.30 Мелодрама «Проще-

ное воскресенье».
06.05 Семейное « Громовы. 

Дом Надежды. 8 с.».
07.00 Боевик «Джокер. 1 с.».
08.05 Боевик «Джокер. 2 с.».
09.15 Мелодрама «Не 

пытайтесь понять 
женщину».

10.55 Комедия «Ночные 
сестры».

12.35 Семейное « Громовы. 
Дом Надежды. 9 с.».

13.35 Драма «Красная 
комната».

15.15 Детектив « Пирожки с 
картошкой. 1 с.».

16.15 Детектив « Пирожки с 
картошкой. 2 с.».

17.15 Драма «Странник».
18.50 Семейное « Громовы. 

Дом Надежды. 10 с.».
19.50 Фантастика «Окно в 

Париж».
21.45 Комедия «Гений «.

НОСТАЛЬГИЯ
06.00 «В гостях у клуба «Что? 

Где? Когда?»
07.20 «Пока все дома»
08.00 «Голубой огонек»
09.00 Фильм-спектакль 

«Карманный театр»
10.30 Фильм-концерт «Вос-

поминание о песне».
11.00 «Программа «А»
12.00, 03.00 «Колба времени»
13.00 «Приглашение на ве-

чер. Владимир Винокур»
14.00 «Театральные 

встречи»
15.40 «50/50»
17.00 «Под знаком «Пи»
18.05 «50 лет на эстраде. 

Арутюн Акопян»
18.30 Х/ф «Доченька». 1 с.
20.00, 02.00 «ВРЕМЯ»
21.00 «Рожденные в СССР»
22.00 «Смехопанорама»
23.00 Д/ф «Генеральный 

секретарь».
23.50 «Утренняя почта»
00.20 Похороны Юрия 

Гагарина
00.40 Х/ф «Факир на час».
04.00 «Кинопанорама»

СПОРТ 1
02.30 Вечер профессиональ-

ного бокса. Главный бой 
- Г. Головкин - Н. Ишида. 
Рабченко - Ниччи. Эрдей 
- Грачев

03.35 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Лондон, 
Англия. 4 часть

04.10, 17.00 Баскетбол. 
Суперлига Украины. БК 
Донецк - БК Химик

08.00, 23.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Терек 
- Зенит

09.55, 01.45 Футбол. Чемпио-
нат Нидерланды. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - Фейенорд

11.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.20 Баскетбол. Еврокубок. 
1/2 финала. 2-й матч. 
Бильбао - Будивельнык

14.10 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
Финал. Мужчины

15.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттин-
гем - Брайтон

18.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк. LIVE

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

22.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
- Дерби

СПОРТ 2
06.00 Баскетбол. Еврочел-

лендж 1/4 финала. 3-й 
матч. БК Ольденбург 
(Германия) - Химик 
(Украина)

07.45, 16.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.25, 05.30 Экстра-футзал
09.00, 00.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Миллуол

10.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас - 
Азовмаш

12.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Неймеген

14.40, 01.55 Футзал. Кубок 
Испании. Финал. Барсе-
лона Алуспорт - Эль Посо 
Мурсия

17.05, 03.40 Футбол. Чем-
пионат мира 2014. Ква-
лификационный раунд. 
Шотландия - Уэльс

19.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс - 
Дерби LIVE

21.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк

23.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

EUROSPORT
09.30 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Шотландия - Дания.

11.45 Снукер. Открытый 
Чемпионат Китая. Финал.

12.45, 15.45 Велоспорт. Тур 
Фландрии.

13.45, 14.45 Футбол. Next 
Gen Series. 1/2 финала.

16.30 Велоспорт. Тур Стра-
ны Басков. Этап 1.

18.30 Футбол. Next Gen 
Series. Финал.

21.00 Футбол. Евроголы. 
Журнал.

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

WWE.
22.45 Про рестлинг. Винтаж-

ная коллекция. США.
23.30 Евроспорт. Топ 10.
00.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Швеция - Чехия.

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

22.50, 00.30, 03.20 Футбол 
NEWS

06.15, 13.30 Черноморец 
- Динамо. Чемпионат 
Украины

08.15 Атлетико - Валенсия. 
Чемпионат Испании

10.20, 13.05, 15.30, 17.50, 
00.00 Самые смешные 
футбольные моменты. 
Премьера

10.35, 20.00 «Конкурс комен-
таторов»

11.05 Сельта - Барселона. 
Чемпионат Испании

15.50 Сарагоса - Реал. 
Чемпионат Испании

18.05 Чемпионат Испании. 
Обзор тура. Премьера

19.10 Чемпионат Италии. 
Обзор тура. Премьера

20.30, 01.45 «Европейский 
weekend»

21.55 LIVE. Фулхэм - КПР. 
Чемпионат Англии

00.45, 04.15 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

03.35 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

05.10 Новости + Анонсы

Понеділок, 1 квітня
Cхід 5.35 Захід 18.30
Тривалість дня 12.55

Схід ... 
Захід 8.33

СтрілецьІменинники: Софія, Дар'я, Іннокентій
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Телебачення

УТ-1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 2 с.
06.30, 23.00, 01.00 Итоги
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 09.00, 

15.45, 23.20 Погода
07.00, 08.00, 12.35, 03.30 

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

все знать»
08.15 Д/ф «М.Державин. Мне 

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

щение»
12.50, 18.55, 21.10 Деловой 

мир
12.55 Украинская песня
13.25, 19.10, 01.45 О главном
13.50 Х/ф «Частное лицо» 1с
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.55 Служба поиска детей
16.00 Х/ф «Крах инженера 

Гарина» 3,4с
18.45 Мир спорта
19.45 «О жизни» с 

А.Пальчевским
20.55 Официальная 

хроника
21.15 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, Максима
23.25 Х/ф «Ключи от без-

дны». 4 с.
00.25 Итоги. Бизнес

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.35 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 

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

ные века. Роксолана - 2»
11.45, 12.40, 20.15, 21.10 Т/с 

«Ледников»
13.40, 04.20 «Не ври мне - 2»
14.45, 05.10 «Семейные 

мелодрамы - 3»
15.45, 00.20 «Секретные ма-

териалы шоу-бизнеса»
16.45, 23.55 «ТСН. Избран-

ное»
22.10 «Меняю жену - 7»

ИНТЕР
05.15, 22.40 Т/с «Опережая 

выстрел»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.35, 18.00 
Новости

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

09.10 Т/с «Отражение»
12.55 Д/с «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.50 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.45 Т/с «Анечка»
17.40, 18.55 Т/с «Сваты 5»
20.00, 02.50 «Подробности»
20.30 Т/с «Идеальный брак»
00.50 Т/с «Улица потроши-

теля»

ICTV
05.00, 06.45, 02.25, 04.00 

Погода
05.05 Факты
05.35 Свитанок
06.40, 07.40 Деловые факты
06.50 Т/с «Такси»
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.30 Т/с «Убойная 

сила»
12.40, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.05, 22.15 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.10, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Смерч»
18.45 Факты. Вечер
23.25 Х/ф «Голодный кролик 

атакует»

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

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

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

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 00.30 

Погода
09.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.30 М/с «Утиные истории»
14.35 Kids Time
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Кухня 2»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.35 Т/с «Дневники вампира 

3»
01.30 Т/с «Вероника Марс 3»

СТБ
05.55 «Чужие ошибки. 

Карнавальная ночь»
06.35, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.35, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.00 «Звездная жизнь. 

Жизнь после славы»
10.55 «Звездная жизнь. Не-

равные браки»
12.00 Х/ф «Домработница»
13.50 «Зважені та щасливі»
18.00 «Вікна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Мать и мачеха»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.40 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 
эспрессо»

09.00 Бесконечный 
«Ералаш»

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Олег Табаков. Я все 

делаю с удовольствием
12.15 Женские слабости
14.00 Неизвестное об 

известных: Земля дино-
завров

15.15, 16.45, 18.55, 21.30 
«Погода»

15.30 «Кумиры»
15.45 «Цивилизация 

Incognita»
17.45 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Олег Калугин, 
3 часть

20.00 И ты, Брут?! Всемирная 
история предательства

21.35 Месть алтайской 
принцессы

22.40 Неизвестное об 
известных: Корейский 
леопард

23.40, 04.00 Животные, 
как мы

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

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

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

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

няня»
15.00 Одна за всех
17.10, 01.25 Досвидос
17.45 Даешь молодежь!
18.15, 21.00 Виталька
18.55 БарДак
19.20 Богиня. Новая кол-

лекция
19.55 Т/с «Любит не любит»
22.20 Большая разница
23.00 Чертовщина
23.25 МосГорСмех
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный патруль 

- 3»
07.00, 17.00, 19.00, 03.45 

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

«След»
10.00 Т/с «Профиль убийцы»
11.50 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова»
15.20, 03.10 Чистосердечное 

признание
16.00, 04.40 Критическая 

точка
18.00 Т/с «Неравный брак»
19.20, 04.05 Ток-шоу «Гово-

рит Украина»
20.00 Т/с «Настоящие»
23.15 Т/с «Пуля-дура: Воз-

вращение агента»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.25, 03.20 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
07.40, 08.40 «Трансмиссия-

новости»
07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 

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

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

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

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

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

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

НТН
07.00 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Свой - чужой»
12.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 9»
14.35, 19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей - 9»
16.45, 19.00, 23.45, 01.45, 

03.55 «Свідок»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как преступник»
22.45 Т/с «CSI: Майами - 9»
00.15 Х/ф «Карнозавр - 3: 

первобытные твари»

К 1
07.00 М/фы
09.25, 21.50 «Три сестры»
10.25, 23.15 Х/ф «Спроси 

Синди»
12.15, 21.00 «Рассмеши 

комика»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»

11 КАНАЛ
04.55 Т/с «АйКарли»
06.05 Очевидец. Самое 

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

00.15, 03.15, 04.20 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Два берега»
08.10 «Инновации»
09.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

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

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

3»

К 2
05.45, 02.00 Мир звезд
06.30 Телеторговля
07.30 М/фы
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Веселые мужчины
23.40 Города мира

«2+2»
08.00, 19.00 «Улетное видео 

по-русски»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.25 «Сумасшедшее видео 

по-украински»
09.55 «ШОУМУХОСЛОН»
10.35 «Месть природы»
11.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение»
15.00 Т/с «Солдаты-13»
16.00 Т/с «Инспектор Купер»
18.00 Т/с «Версия»
20.10 «ДжеДАИ»
21.25 Лига Чемпионов УЕФА. 

1/4 финала. ПСЖ - Барсе-
лона. Прямая трансляция

23.40 Про Лигу Чемпионов + 
обзор игрового дня

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
07.10 Х/ф «Отроки во все-

ленной»
08.40 Х/ф «Москва-Касси-

опея»
10.10, 11.00 Т/с «Дорогая 

Маша Березина»
11.50 Х/ф «Две строчки 

мелким шрифтом»
13.35 Х/ф «Замри, умри, вос-

кресни!»
15.25 Х/ф «Долгая дорога 

к себе»
16.55, 02.15 Т/с «Красная 

капелла»
18.45 Х/ф «Срочно, секретно, 

Губчека»
20.20 Х/ф «Миссия в Кабуле»
22.50 Х/ф «Взвод»
00.50 Х/ф «Увольнение на 

берег»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

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

купка»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоро-

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

центр»
15.15, 01.15 «Пока еще не 

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

женимся!»
18.55, 00.20 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Условия кон-

тракта»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.10 Ночные новости
23.30 «Лиллехаммер»

РТР-ПЛАНЕТА
09.05, 00.05 Т/с «В лесах и 

на горах»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Ток-шоу «Дело Х. След-

ствие продолжается»
15.00 Т/с «Тайны института 

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

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

спондент»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
09.30 Особый формат. Осто-

рожно, «Премьера»!
10.30, 17.00 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
14.30 Труднейший в мире 

ремонт
16.30 Здоровая жизнь с 

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

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
23.00 «На ночь глядя» с 

Павлом Шереметом

ТВ ЦЕНТР
07.35 Т/с «Каменская».
09.35 Д/ф «Мимино»
10.10, 18.45, 04.40 Петровка+
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Х/ф «Вторая любовь».
12.45 Д/с «Обитатели 

глубин».
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва»
14.30 Х/ф «Ошибка рези-

дента».
15.50 «Доктор И...»
16.50 «Доказательства 

вины. Лишний шанс»
17.25 «Право голоса».
19.00 Т/с «Морозов».
21.20 Д/ф «Корея. Кровная 

вражда президентов».
22.15 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце».
23.05 События. 25-й час
23.40 Х/ф «Герой».

RTVI
06.00, 16.08, 18.08, 01.00, 

04.00 «Особое мнение»
06.30 «Экономические 

новости»
07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка-2». 

Пикник 11 с.
10.00 «Мистификаторы. 

Граф Калиостро.»
11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Русские амери-
канцы. Михаил Чехов и 
Баланчин (Данилов)»

12.00 «Мистификаторы. 
Наследник эйфелевой 
башни»

13.00 «День смеха. Амери-
канская лига КВН»

15.00, 02.00 Т/с «Таксистка-2». 
На международной 
орбите 12 с.

16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

17.00 «Мистификаторы. 
Продать ужас Амити-
вилля»

19.00, 05.00 Т/с «Гражданин 
начальник». 8 с.

20.00, 03.00 Т/с «Гончие-5». 
Фильм 3 «Хорошие 
парни» 4 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11». Фильм 6 «Вело-
сипед на том свете» 2 с.

23.00 Х/ф «Царская охота» 
1 с.

РЕН ТВ
04.00 «По закону».
05.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории»
05.30, 12.00 Званый ужин.
06.30 Д/ф «Планета хочет 

любить».
07.30, 11.30, 18.30 Новости 

«24».
08.00 Д/ф «Затерянный мир».
09.00 Д/ф «Морская пла-

нета».
10.00 Д/ф «Проклятье Мон-

тесумы».
11.00, 18.00, 22.00 «Экстрен-

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

дений».
21.00 «Пища богов».
22.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск.
22.50, 02.00 Х/ф «Рекрут».
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное».

TV 1000
07.00 Драма «Хороший 

немец».
09.00, 16.55 Фантастика 

«Призрачный гонщик 2».
11.00 Комедия «Большая 

ночь».
13.00 М/ф «Беовульф».
15.00 Драма «Роковое число 

23».
19.00 Криминальное кино 

«Опустевший город».
21.15 Криминальное кино 

«Отступники».
23.50 Комедия «Райское 

наслаждение».

TV1000 KINO
06.00 Фантастика «Тень, 

или может быть, все 
обойдется».

08.25 Драма «Однажды со 
мной».

10.00 Драма «Две истории 
о любви».

12.00 Драма «Мольба».
14.00 Комедия «Клуб 

счастья».
16.00 Комедия «Самый 

лучший фильм 2».
18.00 Комедия «Контракт на 

любовь».
20.00 Комедия «Самый 

лучший фильм 3-ДЭ».
22.00 Боевик «Раздолбай».
00.00 Криминальное кино 

«Вареники с вишней».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Гений»
11.40, 19.40, 03.40 Драма 

«Прочисть мозги»
13.55, 21.55, 05.55 Драма 

«Командор»
14.55, 22.55, 06.55 Мелодра-

ма «Болезнь любви»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
09.00 Х/ф «Концерт для 

крысы»
11.00 Х/ф «Таежная повесть»
13.00 Х/ф «Необыкновенный 

город»
14.30, 02.30 Х/ф «Россия 

молодая»
16.00 Х/ф «Последний шанс»
17.30 Х/ф «Тайная прогулка»
19.00 Х/ф «Пароль не нужен»
21.50 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»
23.00 Х/ф «Фонтан»

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

рожно - василек!».
03.10, 09.10, 15.10 М/с «Осто-

рожно, обезьянки!» 0+, 
«Мурзилка на спутнике» 
6+, «Верните Рекса»

04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игру-
шечные истории» 12+, 
«Тараканище» 0+, «Непо-
седа, Мякиш и Нетак»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 
«Максимка» 12+, «Вели-
кан-эгоист»

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

07.00, 13.00, 19.00 «Уроки 
живой природы» 6+, «На 
черный день» 0+, «Юля-
капризуля» 0+, «Сказка 
про лень»

DISCOVERY CHANNEL
05.50 Ситуация под 

контролем. Мегашахта, 
Австрали

06.40 Как это устроено?. 
Бинокли/Бенгальские 
огни/Резиновые сапоги/
Циркулярные пилы

07.10 Как это сделано?. 
Серия 16

07.35 Выжить вместе. По-
хороненные заживо

08.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Почему мы такие, как 
есть?

09.25 Разрушители легенд. 
Мини-травмы

10.20, 01.05 Ситуация под 
контролем. Аэропорт в 
Великобритании

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 6

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Mini Moke

13.05 Курс экстремального 
вождения. Серия 3

13.30, 03.10 Выжить вместе. 
Ледяные пространства

14.25 Золотая лихорадка. 
Под лед Берингова моря. 
До самого конца

15.20, 01.55 Разрушители 
легенд. Компьютерный 
мусор

16.15 Золото джунглей. 
Сломленный человек

17.10 Золотая лихорадка. 
Джунгли

18.05 Как это устроено?. 
Анатомические модели/ 
Музыкальные автоматы/
Кукурузные чипсы/Свечи 
зажигани

18.35, 02.45 Как это сделано?. 
Серия 17

19.00 Быстрые и громкие. 
Серия 10

20.00 Махинаторы возвра-
щаются. Jeep CJ8

21.00 Курс экстремального 
вождения. Серия 11

21.30 Курс экстремального 
вождения. Серия 12

22.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Есть ли что-то посреди 
ничего?

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 2

00.15 В борьбе со стихией. 
Вода

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Коронованные 

питомцы. Собаки
08.15 Собаки, кошки и 

другие любимцы - на-
чальный курс. Донская, 
горная, серенгети, 
мини-кошка, курильская 
куцехвостая, сококе

09.10 Охотник за крокоди-
лами. Силы природы

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова. Галапагосские

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Фабрика 
щенков

11.55, 12.50, 13.15, 22.00, 
22.25, 03.15, 03.40, 05.45, 
06.10 Шамвари. Жизнь 
на воле. 

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

13.45 Территория живот-
ных. 12 с. На хранение

15.30 Смутное время в Горо-
де обезьян. Незнакомец

16.30 Собаки, кошки и 
другие любимцы - на-
чальный курс. Кошечки

17.25 Джефф Корвин на 
воле. Борнео

17.50 Джефф Корвин на во-
ле. Неизвестная Намибия

18.20 Адская кошка. Верзила 
мешает нашей светской 
жизни

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Грязная работа
20.35, 05.20 Смутное время 

в Городе обезьян. Тут 
обитают драконы

21.05, 02.25 Неизведанные 
острова. Шри Ланка

22.55, 04.05 Ветеринар в 
дикой природе. Малави

23.50 Полиция Майами. От-
дел по защите животных. 
Пойман с поличным

00.45 Я не должен был вы-
жить!. В плену у темноты

01.35 Дикие и опасные. 
Стонущий ковбой

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

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

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 «Время для себя»
12.25 «Стрип денс»
13.00 «Путешествуем по 

миру»
13.50 «Мама в большом 

городе»
15.55, 21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
20.10 «Взрослые дети»
20.50 Джунгли шоу-бизнеса
21.35 «Сейшн»
22.10 «Вкус сыра»
22.50 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00, 10.00 Тайное логово 

акул
07.00 Жан-Мишель Кусто. 

Океанские приключения. 
Возвращение к Амазонке 
- Часть 1

08.00, 12.00, 16.00 Амери-
канская колония. Знаком-
ство с гуттеритами. У нас 
не секта

09.00, 13.00, 17.00 Злоклю-
чения за границей. С 
Ямайки в тюрьму

11.00 С точки зрения науки. 
Экспедиция «Виски»

14.00 В поисках снежного 
барса

15.00 Рыбы-чудовища. 
Бушующая Амазонка

18.00 Апокалипсис. 
Восхождение Гитлера. 
Фюрер

19.00 Худшие тюрьмы Аме-
рики. Метка смерти

20.00, 23.00, 04.00 Делай 
ставки и взрывай. Удача в 
крестьянском доме

20.30, 23.30, 04.30 По-
кинутые. Нефть и банк 
Пенсильвании

21.00, 00.00 Шоссе через ад. 
Канада. Буря повсюду

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Месть рыбаков

02.00 В ожидании конца 
света. Сдвиг полюсов

03.00 Мегазаводы. Грузови-
ки «Мерседес»

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Путешествие 

человека
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Вторая мировая 

в цвете
10.00, 16.00 Затерянные со-

кровища африканского, 
австралийского и индий-
ского искусства

11.00 Древний Египет
12.00 Затерянный мир 

Александра Великого
13.00, 03.00 Как искусство 

сотворило мир
14.00, 19.00 Забытые диеты
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами
20.00 Эскимосская одиссея. 

Завоевание нового мира
21.00 Саги викингов
22.10, 04.00 Орудия смерти
23.10 Короли Хорватии
05.00 Средние века
06.00 Каннибалы каменного 

века

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». ф.4. 

«Развод по-эльзасски». 
4 с.

21.00 «Петля». 9 с.
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 14 
с. «Лабиринт».

23.00 «Стилет-2». 1 с.
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 9 с. «Дело об ура-
новом контейнере - 2».

01.00 «Аэропорт». 7 с. 
«Колье».

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25, 10.30, 10.55, 

01.45, 02.10 Охотник-со-
биратель

05.55, 11.25 Взломщики
06.50, 12.20 Самые крутые 

дальнобойщики
07.45, 15.05 Экстремальная 

Канада
08.40, 13.15, 17.00, 19.00, 

23.55, 03.10 Полярные 
летчики

09.35, 18.00, 00.50 Береговая 
охрана Аляски

14.10, 14.35 Большие пере-
езды

16.00, 21.55 Честолюбивые 
замыслы Джеймса Мэ

20.00, 20.25, 04.05, 04.30 
Наперекор стихии

21.00 На страже границы. 
Переступить черту

22.55 Герои спецназа
02.40 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.50 Боевик «Джокер. 1 с.».
03.00 Боевик «Джокер. 2 с.».
04.00 Мелодрама «Не 

пытайтесь понять 
женщину».

05.35 Комедия «Ночные 
сестры».

07.15 Семейное « Громовы. 
Дом Надежды. 9 с.».

08.10 Драма «Красная 
комната».

09.50 Детектив « Пирожки с 
картошкой. 1 с.».

10.50 Детектив « Пирожки с 
картошкой. 2 с.».

11.50 Семейное « Громовы. 
Дом Надежды. 10 с.».

12.45 Драма «Странник».
14.20 Фантастика «Окно в 

Париж».
16.20 Комедия «Гений «.
18.55 Семейное « Громовы. 

Дом Надежды. 11 с.».
19.50 Комедия «Мама не 

горюй».
21.15 Комедия «Мама не 

горюй 2».
23.00 Комедия «Самые 

счастливые».

НОСТАЛЬГИЯ
06.00, 15.00, 21.00 «Рожден-

ные в СССР»
07.00 «Приглашение на ве-

чер. Владимир Винокур»
08.00 «Театральные 

встречи»
09.40 «50/50»
11.00 «Под знаком «Пи»
12.05 «50 лет на эстраде. 

Арутюн Акопян»
12.30 Х/ф «Доченька». 1 с.
14.00, 20.00 «ВРЕМЯ»
16.00 «Смехопанорама»
17.00 «Любовь моя, театр... 

Марк Захаров»
18.00 Д/ф «Дрессировщик 

Вальтер Запашный».
18.30 Х/ф «Доченька». 2 с.
22.00 «Илья Резник в театре 

и песне»
23.00 «Было ВРЕМЯ»
00.00 «В гостях у клуба «Что? 

Где? Когда?»
01.20 «Пока все дома»

02.00 «Голубой огонек»
03.00 Фильм-спектакль 

«Карманный театр»
04.30 Фильм-концерт «Вос-

поминание о песне».

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттин-
гем - Брайтон

07.55, 18.55 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

09.00, 00.00 Футбол. Чемпи-
онат Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк

10.55, 02.25 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
- Дерби

12.50 Экстра-футзал
13.20, 04.15 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Терек 
- Зенит

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

17.05 Баскетбол. Еврочел-
лендж 1/4 финала. 3-й 
матч. БК Ольденбург 
(Германия) - Химик 
(Украина)

20.00 Гольф. PGA. Shell 
Houston Open. Обзор

21.00 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

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

22.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Рубин - 
Локомотив

01.45 Бокс. Нью-Йорк, США. 
Ш. Манаган - Р. Кантрел

СПОРТ 2
07.50, 21.40 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
- Дерби

09.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Рода - ПСВ

11.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.10 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк

14.00, 02.00 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Марфил 
Санта-Коломна - Гальдар 
Гран-Канария

15.25 Экстра-футзал
16.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Терек - Зенит
17.55 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттин-
гем - Брайтон

19.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - Фейенорд

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

00.10 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Нидерлан-
ды - Эстония

03.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

04.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Миллуол

EUROSPORT
09.30 Вот это да!!!
09.45 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Дания - Норвегия.

12.00, 15.30 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. Этап 1.

13.00, 18.30 Вот это да!!! 
Специальный выпуск.

14.00 Евроспорт. Топ 10.
14.30 Футбол. Next Gen 

Series. Финал.
16.30 Велоспорт. Тур Стра-

ны Басков. Этап 2.
19.30 Стрельба. Чемпионат 

Европы.
20.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Швеция - Швейцария.

22.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира по 
версии WBO.

00.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Канада. Мужчины. 
Чехия - Дания.

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

22.30, 01.10, 03.25 Футбол 
NEWS

06.15, 21.30 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

07.10, 04.10 Чемпионат 
Италии. Обзор тура

08.15 Металлург Д - Ме-
таллург З. Чемпионат 
Украины

10.20, 18.00 «Европейский 
weekend»

11.40 Атлетико - Валенсия. 
Чемпионат Испании

13.40 Бавария - Арсенал. 
Лига Чемпионов УЕФА. 
Премьера

16.00 Сельта - Барселона. 
Чемпионат Испании

19.30 Милан - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

22.50 МЮ - Бавария (Финал 
1998/1999). Лучшие матчи 
Лиги Чемпионов

01.25 Черноморец - Дина-
мо. Чемпионат Украины

03.40 Futbol Mundial
05.00 Новости + Анонсы

Вівторок, 2 квітня
Cхід 5.32 Захід 18.32
Тривалість дня 13.00

Схід 0.45
Захід 9.36

КозерігІменинники: Іоанн, Сергій, Віктор, Анатолій, Олександра, Клавдія
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Телебачення

УТ-1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 3 с.
06.30, 23.00, 01.00 Итоги
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 09.00, 

09.20, 09.50, 12.55, 15.45, 
23.20 Погода

07.00, 08.00, 12.35, 03.30 
Новости

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

все знать»
08.15 Д/ф «Е.Меньшов. Осле-

пительный миг»
09.05, 21.00, 05.30 Итоги дня
09.15, 20.55 Официальная 

хроника
09.25 Правительство на 

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

щение»
12.50, 18.40, 21.20 Деловой 

мир
13.00 Шаг к звездам
13.50 Х/ф «Частное лицо» 2с
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.35 Наука
15.40, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.50 Служба поиска детей
16.00 Х/ф «Смерть под 

парусом»
19.00 Театральные сезоны
19.45 «О жизни» с 

А.Пальчевским
20.50 Мегалот
21.30 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
22.25 Свет
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.25 Х/ф «Ключи от без-

дны». 5 с.
00.25 Итоги. Бизнес

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.20 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 

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

ные века. Роксолана - 2»
11.45, 12.40, 20.15, 21.15, 22.15 

Т/с «Ледников»
13.40, 04.05 «Не ври мне - 2»
14.45, 04.55 «Семейные 

мелодрамы - 3»
15.45, 00.05 «Секретные ма-

териалы шоу-бизнеса»
16.45, 23.40 «ТСН. Избран-

ное»

ИНТЕР
05.15, 22.40 Т/с «Опережая 

выстрел»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.40, 18.00 
Новости

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

09.10 Т/с «Отражение»
13.00 Д/с «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.45 Т/с «Анечка»
17.40, 18.55 Т/с «Сваты 5»
20.00, 02.45 «Подробности»
20.30 Т/с «Идеальный брак»
00.50 Т/с «Улица потроши-

теля»

ICTV
04.45 Служба розыска детей
04.50, 06.30, 02.20, 03.35 

Погода
04.55 Факты
05.20 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.30 Т/с «Убойная 

сила»
12.40, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.05, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.10, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Смерч»
18.45 Факты. Вечер
23.25 Х/ф «Патруль»

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

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 00.30 

Погода
09.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Утиные истории»

14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Кухня 2»
23.00 Т/с «Счастливы вместе»
00.35 Т/с «Дневники вампира 

3»

СТБ
05.30 «Чужие ошибки. С 

меня хватит!»
06.15, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.35 «Звездная жизнь. 

Жизнь с чужим лицом»
10.35 «Звездная жизнь. 

Звездные трагедии»
11.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей»
14.00 «Зважені та щасливі»
18.00 «Вікна-Новини»
19.50 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Мать-и-мачеха»
22.00 «Вiкна- Новини»
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 
эспрессо»

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

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Месть алтайской 

принцессы
12.15 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
14.00, 22.40 Неизвестное об 

известных: Корейский 
леопард

15.15, 16.45, 18.55, 21.30 
«Погода»

15.30 «Ронин. Ток-шоу с 
Дмитрием Выдриным»

17.45 Не дай себя обмануть
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Анзори Кика-
лишвили, 1 ч

21.35 Жизнь без вранья. 
Евгений Матвеев

23.40, 04.05 Слезы Амазонки 
1 с.

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

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

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

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

няня»
15.00 Одна за всех
17.10, 01.25 Досвидос
17.45 Даешь молодежь!
18.15, 21.00 Виталька
18.55 БарДак
19.20 Богиня. Новая кол-

лекция
19.55 Т/с «Любит не любит»
22.20 Большая разница
23.00 Чертовщина
23.25 МосГорСмех
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный патруль 

- 3»
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

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

«След»
10.00, 20.00 Т/с «Настоящие»
11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20 Чистосердечное 

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

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

вращение агента»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 
16.55, 17.20, 17.50, 22.50, 

23.50, 03.55 «Погода»
08.15 «Трансмиссия-тест»
08.30, 03.40 «Утро со 

звездой»
09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 

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

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

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

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

НТН
05.45 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
06.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Свой - чужой»
12.35 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 9»
14.35, 19.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей - 9»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.00 «Свідок»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как преступник»
22.45 Т/с «CSI: Майами - 9»
00.15 Х/ф «Из-под земли»

К 1
07.00 М/фы
09.15, 21.50 «Три сестры»
10.15, 23.15 Х/ф «Сила веры»
12.15, 21.00 «Рассмеши 

комика»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
01.10 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
04.55 Т/с «АйКарли»
06.05 Очевидец. Самое 

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

00.10, 03.20, 04.20 Ново-
сти 11 канала

09.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»

11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-
ронины»

13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.20 Т/с «Светофор»
19.35 Погода
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

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

3»

К 2
05.45, 02.00 Мир звезд
06.30 Телеторговля
07.30 М/фы
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Веселые мужчины
23.40 Города мира

«2+2»
08.00, 19.00 «Улетное видео 

по-русски»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.25, 21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
09.55 «ДжеДАИ»
11.00, 16.00 Т/с «Инспектор 

Купер»
13.00 Т/с «Попытка к бегству»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Т/с «Версия»
20.10 «ШОУМУХОСЛОН»
20.35 «Облом UA»
22.05, 02.00 Х/ф «Скайлайн»
00.00 Х/ф «Кровососы»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.25 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика»
08.50 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
10.20, 11.10 Т/с «Дорогая 

Маша Березина»
12.00 Х/ф «Опекун»
13.30 Х/ф «Пятнадцатая 

весна. Присвоить звание 
героя»

15.15 Х/ф «Преферанс по 
пятницам»

16.55, 01.45 Т/с «Красная 
капелла»

18.45 Х/ф «Криминальный 
талант»

21.45 Х/ф «Бархатный сезон»
23.35 Х/ф «Русский дом»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

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

купка»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоро-

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

центр»
15.15, 01.20 «Пока еще не 

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

женимся!»
18.55, 00.20 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Условия кон-

тракта»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.10 Ночные новости
23.25 Среда обитания

РТР-ПЛАНЕТА
05.00 «Утро России»
09.05, 00.50 Т/с «В лесах и 

на горах»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Ток-шоу «Дело Х. След-

ствие продолжается»
15.00 Т/с «Тайны института 

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

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

Александр Ширвиндт»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

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

ремонт
18.00 Цивилизация
19.00 Знак восклицания
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
23.00 «На ночь глядя» с 

Павлом Шереметом

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Утренние поезда».
09.20 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды».
10.10, 18.45 Петровка+
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Х/ф «Родительский 

день».
12.45 Д/с «Обитатели 

глубин».
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва»
14.30 Х/ф «Судьба рези-

дента».
16.00 «Доктор И...»
16.50 Линия защиты
17.25 «Право голоса».
19.00 Т/с «Майор Ветров».
21.20 «Русский вопрос»
22.15 «Хроники москов-

ского быта. Очередь за 
чудом»

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

Кристи».

RTVI
06.00, 16.08, 18.08, 01.00, 

04.00 «Особое мнение»
06.30 «Экономические 

новости»
07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка-2». На 

международной орбите 
12 с.

10.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 3 
«Хорошие парни» 4 с.

11.00 «Русский акцент»
11.30 «Городские легенды»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-11». Фильм 
6 «Велосипед на том 
свете» 2 с.

13.00 Х/ф «Царская охота» 
1 с.

15.00, 02.00 Т/с «Таксистка-3». 
До свидания, девочка 1 с.

16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

19.00, 05.00 Т/с «Гражданин 
начальник». 9 с.

20.00, 03.00 Т/с «Гончие-5». 
Фильм 4 «Инфекция 
зла» 1 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12». Фильм 1 
«Лишний» 1 с.

23.00 Х/ф «Царская охота» 
2 с.

РЕН ТВ
05.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории»
05.30, 12.00 Званый ужин.
06.30 Д/ф «Братья по 

космосу».
07.30, 11.30, 18.30 Новости 

«24».
08.00 «Живая тема»: «Вирус 

против человечества».
09.00 «Пища богов».
10.00 «Смотреть всем!»
11.00, 18.00, 22.00 «Экстрен-

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

«Потерянные».
22.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск.
22.50, 01.40 Х/ф «Гнев».

TV 1000
05.00, 14.20 Криминальное 

кино «Опустевший 
город».

07.10 Комедия «Большая 
ночь».

09.00 Боевик «Под Откос».
10.35 Драма «Готика».
12.20 Комедия «Райское 

наслаждение».
16.35 Боевик «Прямая и 

явная угроза».
19.10 Драма «Вечное сияние 

чистого разума».
21.00, 03.00 Криминальное 

кино «Отважная».
23.10 Драма «Авансцена».

TV1000 KINO
08.00 Комедия «Контракт на 

любовь».
10.00 Драма «Кавказ».
12.00 Драма «Древо 

желания».
14.00 Драма «Гастарбайтер».
16.00 Комедия «Самый 

лучший фильм 3-ДЭ».
18.00 Драма «Три женщины 

Достоевского».
20.00 Комедия «Стэп бай 

стэп».
22.00 Комедия «Фига.Ро».
00.00 Драма «Десять лет без 

права переписки».
01.55 Драма «Край».
04.10 Драма «Одно звено».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Фэнтези 

«Тайна старого леса»
11.10, 19.10, 03.10 Драма 

«Белая лента»
13.40, 21.40, 05.40 Драма 

«Командор»
14.45, 22.45, 06.45 Триллер 

«Лемминг»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Пароль не нужен»
09.50 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница»
11.00 Х/ф «Фонтан»
13.00 Х/ф «Однажды летом»
14.30 Х/ф «Россия молодая»
16.00 Х/ф «Действуй по 

обстановке!..»
17.30 Х/ф «Инопланетянка»
19.00 Х/ф «Случай в тайге»
21.00 Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина»
23.00 Х/ф «Ребенок к 

ноябрю»
01.00 Х/ф «Всадник с молни-

ей в руке»

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

ви, кораблик...».
03.10, 09.10, 15.10 М/с «Обе-

зьянки и грабители» 0+, 
«Где я его видел?» 0+, 
«Варежка» 0+, «Человек с 
детским акцентом»

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Игрушечные истории» 
12+, «Храбрый заяц» 0+, 
«Соломенный бычок»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф 
«Мраморный дом». 12+, 
«Великая битва слона с 
китом»

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

07.00, 13.00, 19.00 «Уроки 
живой природы» 6+, 
«Страшная история» 0+, 
«Как казаки инопланетян 
встречали»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Золотая лихорадка. 

Под лед Берингова моря. 
До самого конца

05.50 Ситуация под 
контролем. Аэропорт в 
Великобритании

06.40 Как это устроено?. 
Анатомические модели/ 
Музыкальные автоматы/
Кукурузные чипсы/Свечи 
зажигани

07.10 Как это сделано?. 
Серия 17

07.35 Выжить вместе. Ледя-
ные пространства

08.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Есть ли что-то посреди 
ничего?

09.25 Разрушители легенд. 
Компьютерный мусор

10.20, 01.05 Ситуация под 
контролем. Ледокол

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 7

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Range Rover

13.05 Курс экстремального 
вождения. Серия 4

13.30, 03.10 Выжить вместе. 
Дрейф

14.25 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Назад 
хода нет

15.20, 01.55 Разрушители 
легенд. Кислотный побег

16.15 Курс экстремального 
вождения. Серия 11

16.45 Курс экстремального 
вождения. Серия 12

17.10 Быстрые и громкие. 
Серия 10

18.05 Как это устроено?. 
Карандаши/Металлолом/
Кофе

18.35, 02.45 Как это сделано?. 
Серия 18

19.00 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Монтанья Абайшу

20.00 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 2

21.00 Правила внедорожно-
го движения. Горы

22.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Можно ли воскресить 
умерших?

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 3

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25, 07.50 Билл Бэйли и 

павианы. 
08.15 Собаки, кошки и 

другие любимцы - на-
чальный курс. Кошечки

09.10 Джефф Корвин на 
воле. Борнео

09.35 Джефф Корвин на во-
ле. Неизвестная Намибия

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова. Шри Ланка

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Дом ужасов

11.55 Укротитель по вызову. 
Грязная работа

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Отдел по защите 
животных. На переднем 
крае. 1 с.

13.15, 06.10 Отдел по защите 
животных. На переднем 
крае. 2 с.

13.45 Территория живот-
ных. 13 с. Новый дом

15.30 Смутное время в Горо-
де обезьян. Тут обитают 
драконы

16.30 Собаки, кошки и 
другие любимцы - на-
чальный курс. Тибетский 
мастифф, японский хин, 
аффенпинчер, леонбер-
гер, той-терьер

17.25 Необычные животные 
Ника Бейкера. Морской 
дракон

18.20 Все о собаках. Родезий-
ский «горбунок»

18.45 Все о собаках. Амери-
канский коккер спаниель

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Черепахи пруда 
Алькатрас

20.35, 05.20 Смутное время 
в Городе обезьян. В 
людской ад

21.05, 02.25 Неизведанные 
острова. Гебриды

22.00, 03.15 Неизведанные 
острова. Ванкувер

22.55, 04.05 Дикая Франция. 
Альпийские вершины

23.50 Полиция Майами. От-
дел по защите животных. 
Зверинец в Майами

00.45 Перед лицом опас-
ности. Акулы, гигантские 
ящерицы и белый 
носорог

01.10 Перед лицом опас-
ности. Гиганские белые 
акулы, морские крокоди-
лы, шимпанзе и тюлени 
Ведделла

01.35 Дикие и опасные. 
Гонки из катапульты

MAXXI-TV
06.40, 19.35 Йога
07.15 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 01.10 MaxxiМузыка
08.35, 19.25, 21.25 «Все про 

все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 Что такое хорошо и что 

такое плохо?
12.25 «Стрип денс»
13.00, 22.10 «Вкус сыра»
13.50, 20.10 «Взрослые дети»
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
20.50 «Женские откро-

вения»
21.35 «Кухня на шпильках»
22.50 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Мост между 
небоскребами

06.00, 10.00 Лососевые 
войны

07.00 Жан-Мишель Кусто. 
Океанские приключения. 
Возвращение к Амазонке 
- Часть 2

08.00, 12.00, 16.00 Делай 
ставки и взрывай. Удача в 
крестьянском доме

08.30, 12.30, 16.30 По-
кинутые. Нефть и банк 
Пенсильвании

09.00, 13.00, 17.00 Шоссе 
через ад. Канада. Буря 
повсюду

11.00 Худшие тюрьмы Аме-

рики. Метка смерти
14.00 Рыбы-хищники
15.00 Рыбы-чудовища.. 

Гигантский скат
18.00 Война генералов. Эль-

Аламейн
19.00 Худшие тюрьмы 

Америки. Гангстерский 
централ

20.00, 23.00, 04.00 В ожида-
нии конца света. Защита 
от грабителей

21.00, 00.00 Запреты. До-
статочно взрослые?

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Горе-рыбаки

02.00 В ожидании конца 
света. Друзья могут стать 
врагами

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Путешествие 

человека
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Вторая мировая 

в цвете
10.00, 16.00 Затерянные со-

кровища африканского, 
австралийского и индий-
ского искусства

11.00 Эскимосская одиссея. 
Завоевание нового мира

12.00, 06.00 Серебряные 
города

13.00, 03.00 Как искусство 
сотворило мир

14.00, 19.00 Забытые диеты
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами
20.00 История африканско-

го футбола
21.00, 04.00 Путь Мохаммеда 

Али
22.00 Мохаммед и Ларри
23.00 Короли Хорватии
05.00 Средние века

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». ф.5. 

«Пражские сны». 1 с.
21.00 «Петля». 10 с.
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 15 
с. «Напарник».

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

пуля». 10 с. «Дело о про-
павшем бизнесмене».

01.00 «Аэропорт». 8 с. «Под-
кидыш».

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25, 10.30, 10.55, 

01.45, 02.10 Охотник-со-
биратель

05.55, 11.25 Взломщики
06.50, 12.20 Самые крутые 

дальнобойщики
07.45, 15.05 Вперед, в Дакар!
08.40, 13.15, 17.00, 19.00, 

23.55, 03.10 Полярные 
летчики

09.35, 18.00, 00.50 Береговая 
охрана Аляски

14.10, 14.35 Наперекор 
стихии

16.00, 21.55 Честолюбивые 
замыслы Джеймса Мэ

20.00, 04.05 Секретные 
операции

21.00 Непобедимый воин
22.55 Герои спецназа
02.40 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.30 Мелодрама «Не 

пытайтесь понять 
женщину».

02.20 Комедия «Ночные 
сестры».

03.55 Драма «Красная 
комната».

05.35 Семейное « Громовы. 
Дом Надежды. 10 с.».

06.35 Детектив « Пирожки с 
картошкой. 1 с.».

07.35 Детектив « Пирожки с 
картошкой. 2 с.».

08.30 Драма «Странник».
10.05 Фантастика «Окно в 

Париж».
12.05 Семейное « Громовы. 

Дом Надежды. 11 с.».
13.00 Комедия «Гений «.
15.40 Комедия «Мама не 

горюй».
17.05 Комедия «Мама не 

горюй 2».
18.55 Семейное « Громовы. 

Дом Надежды. 12 с.».
19.50 Комедия «Чудная 

долина».
21.15 Комедия «Банкрот».
23.05 Мелодрама «Проще-

ное воскресенье».

НОСТАЛЬГИЯ
06.05 «50 лет на эстраде. 

Арутюн Акопян»
06.30 Х/ф «Доченька». 1 с.
08.00, 14.00, 20.00 «ВРЕМЯ»
09.00, 15.00, 21.00, 00.00 

«Рожденные в СССР»
10.00 «Смехопанорама»
11.00 «Любовь моя, театр... 

Марк Захаров»
12.00 Д/ф «Дрессировщик 

Вальтер Запашный».
12.30 Х/ф «Доченька». 2 с.
16.00, 22.00 «Илья Резник в 

театре и песне»
17.00 Д/ф «Китай. Утрачен-

ные победы».
18.00 Д/ф «Перекресток 

рока».
18.30 Телеспектакль «Виш-

невый сад».
23.00 «Программа «А»
01.00 «Приглашение на ве-

чер. Владимир Винокур»
02.00 «Театральные 

встречи»

СПОРТ1
06.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Рода - ПСВ

08.00 Гольф. PGA. Shell 
Houston Open. Обзор

09.05 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

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

10.15, 02.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Миллуол

12.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Рубин - 
Локомотив

14.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор 28 го тура

15.10, 04.10 Футбол. Чемпи-
онат Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк

17.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
- Дерби

19.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Будивельнык

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

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

СПОРТ 2
06.10, 19.10 Футбол. Чемпи-

онат Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк

08.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттин-
гем - Брайтон

10.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - Фейенорд

11.50, 02.05 Футзал. Чемпио-
нат Испании. Барселона 
Алуспорт - Каха Сеговия

13.30, 04.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
- Дерби

15.15 Экстра-футзал
15.45 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Рубин - 
Локомотив

17.35, 03.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Обзор

18.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор

21.00 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

21.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Неймеген

23.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Терек - Зенит

01.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

EUROSPORT
09.30, 13.00, 18.30 Футбол. 

Next Gen Series. Финал.
10.30 Вот это да!!! Специ-

альный выпуск.
11.30 Евроспорт. Топ 10.
12.00, 15.30 Велоспорт. Тур 

Страны Басков. Этап 2.
14.00 Снукер. Открытый 

Чемпионат Китая. Финал.
15.15 Легкая атлетика. Зеле-

ный свет. Журнал.
16.30 Велоспорт. Тур Стра-

ны Басков. Этап 3.
19.30 Стрельба. Чемпионат 

Европы.
20.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Норвегия - Шотландия.

21.45 Бизнес-класс. Журнал.
21.50, 00.25 Избранное по 

средам. Журнал
21.55 Новости конного 

спорта.
22.00 Гольф. USPGA. Shell 

Houston Open.
23.00 Гольф. Европейский 

тур. Hassan II Trophy.
23.30 Гольф. Европейский 

тур. Женщины. Lalla 
Meryem Cup.

23.45 Новости гольфа.
23.50 Парусный спорт. 

Оман.
00.20 Новости парусного 

спорта.
00.30 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Норвегия - Швеция.

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

22.30, 00.30, 02.40 Футбол 
NEWS

06.15 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

07.05, 10.25, 16.00 Чемпионат 
Испании. Обзор тура

08.15 Черноморец - Дина-
мо. Чемпионат Украины

11.25 Саутгемптон - Челси. 
Чемпионат Англии

13.25 Топ-матч
13.40 Сарагоса - Реал. 

Чемпионат Испании
17.00 Futbol Mundial
17.30 Шахтер - Боруссия Д. 

Лига Чемпионов УЕФА
19.30 «Один на один с 

Гамулой». В. Евтушенко. 
Премьера

20.30, 23.50 «Ніч Ліги 
Чемпіонвів»

21.30 LIVE. Малага - Боруссия 
Д. Лига Чемпионов УЕФА

00.45 Зенит - Базель. Лига 
Европы УЕФА. Премьера

02.55 Ворскла - Заря. Чемпи-
онат Украины

04.50 «Один на один с Гаму-
лой». В. Евтушенко

05.40 Новости + Анонсы

Середа, 3 квітня
Cхід 5.30 Захід 18.33
Тривалість дня 13.03

Схід 1.36 Захід 10.44
Остання чверть

КозерігІменинники: Кирилл, Фома, Серафим, Яков
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Недаремно кажуть: усе, що зроблено власними 
руками з душею та серцем, цінується найдорож-
че. Особливо, коли це стосується виготовлення 
якісних медикаментів.

Чого гріха таїти: останнім ча-
сом тема лікарських препаратів 
дуже актуальна й постійно зна-
ходиться в полі зору наших спів-
вітчизників. Насамперед після 
того, як 1 березня нинішнього 
року було введено ліцензування 
імпортних ліків. Як нещодавно 
запевнив Віцепрем’єрміністр 
України Костянтин Грищенко, 
воно відбуватиметься поступово 
і не спричинить негативних на-
слідків для пересічних громадян.

Така норма вже майже 12 ро-
ків працює в Європейському Со-
юзі й гарантує безпеку, якість, 
ефективність та відповідність 
вимогам реєстраційного досьє 
кожної серії лікарського засобу.

То чому українські пацієнти 
повинні платити своїм здоров’ям 
за неякісні імпортні лікарські за-
соби та віддавати за ці препара-
ти подекуди в 10 разів більше, 
ніж вони коштують в країні ви-
робника? Ліцензування імпорту 
– це, так би мовити, паспортиза-
ція постачальника, визначення 
особи, котра буде відповідати 
за «долю» лікарського засобу на 
українському ринку.

А ось голова Держлікслужби 
України Олексій Соловйов пере-
конує, що провідні імпортери 
мають на своїх складах медика-
ментів на 34 місяці, тож наші 
співвітчизники забезпечені лі-
ками іноземного виробництва, а 
ліцензування імпорту не призве-
де до дефіциту в наших аптеках. 
Та, разом із тим, потрібно роз-
вивати вітчизняне виробництво 
і забезпечувати високу якість 
українських ліків.

У цьому сенсі яскравим при-
кладом є криворізька аптека 
№ 5 КП «Фармація». Із моменту 
її заснування (починаючи з 1975 
року) тут виготовляють стериль-
ні розчини, мазі, мікстури, по-
рошки, свічки тощо.

 – Це понад 300 лікарських 
препаратів, – пояснює фарма-
цевт цієї аптеки Ольга Новохать-
ко. – Вони готуються нами для 4ї 
дитячої міської лікарні, 5ї, 9ї, 
16ї міськлікарень, онкодиспан-
серу та інших медустанов.

Так, працюючи в тісному кон-
такті з педіатрами 4ї дитячої 
лікарні, відчуваємо постійну не-
обхідність індивідуального до-
зування ліків для малят. На жаль, 
навіть у такому віці їх турбують 
серцеві та шлункові хвороби, 
нестабільність тиску. А дитячих 
форм для лікування цих хвороб 
промисловість не випускає. Тож 
лікарі підбирають дози для кож-
ного пацієнта, враховуючи при 

цьому вік, вагу, фізичний стан. 
Ми суворо, в умовах стерильнос-
ті дотримуємось вимог контролю 
за якістю, пам’ятаючи: міліграми 
рятують дитяче життя, поверта-
ють спокійний сон та посмішку. 
Та й людей похилого віку нерід-
ко турбують безсоння, дратівли-
вість, неспокій. Тому аптека № 5 
пропонує мікстури власного ви-
робництва на основі заспокійли-
вих лікарських трав.

Кожна серія, кожен флакон 
наших розчинів підлягають ме-
трологічному лабораторному 
конт ролю. Отож, гарантія якос-
ті – головний принцип у нашій 
роботі.

Зрозуміло, що зимововесня-
ний період характерний спала-
хом ГРВІ, особливо серед дітей. 
У цей час важливо не «переліку-
вати» антибіотиками та іншими 

сильнодіючими меди-
каментами, а терпляче 
підтримувати захисні 
сили організму малю-
ків насамперед вели-
кою кількістю рідини 
(до речі, в аптеці мож-
на замовити настої чи 
відвари цілющих трав 
або придбати ці тра-
ви в сухому вигляді). 
Досвідчений провізор 
може порадити вам, 
як правильно зава-
рювати і вживати їх у 
домашніх умовах, аби 
отримати найбільшу 

користь. Майже завжди респі-
раторні захворювання супрово-
джуються нежиттю, тож ліпше 
використовувати краплі, які не 
викликають сухості слизової обо-
лонки носа. Саме такі краплі готу-
ють в аптеці № 5.

 В основному, тут готуються 
розчини для електрофорезу, для 
фізпроцедур, які не виробляють-
ся в заводських умовах, а також 
дитячі лікарські форми, що ма-
ють короткий термін викорис-
тання.

 – Для того, щоб бути клас-
ним фахівцем, потрібно мати 
міцні знання, знати технологію 

виготовлення лікарських форм, 
– пояснює завідуюча виробни-
чорецептурним відділенням 
п’ятої аптеки Людмила Нетикша, 
досвідчений спеціаліст. – Усі-
ма цими навичками володіють 
наші аптекарі. Готуємо лікарські 
форми, окрім медзакладів, ще й 
індивідуально для пацієнтів за 
рецептами. Десь за кілька годин, 
виняток становлять лише ті пре-
парати, які мають особливі ре-
цепти приготування. Приміром, 
протаргол треба настоювати пев-
ний час. Але коли його замовити 
вранці, то після обіду вже мож-
на забрати. У 4й міськлікарні, 
скажімо, є наш аптечний пункт, 
куди ми постачаємо очні краплі.

 – А де ви, Людмило Олексан-
дрівно, зберігаєте так звану суб-
станцію?

 – У спеціальних штангласах, 
у шафах, в окремій кімнаті. У нас 
трудяться як досвідчені, так і мо-
лоді фахівці. І кожен із нас вкла-
дає в ліки позитивну енергію, 
свою душу. При цьому має місце 
велика міра відповідальності. Бо 
в кожному міліграмі – і життя, і 
смерть пацієнта.

Доречно зазначити, що з по-
над 60 аптекарів «п’ятої» близько 
третини займається саме цією 
відповідальною справою. Ось Га-
лина Василівна Кобзар готує для 
пацієнтів саліцилову мазь, зва-
жила порошок і розтирає в спеці-
альній ступці. Для неї, фармацев-
та з 30річним стажем, це просто.

– Основні субстанції для цієї 
мазі – ланолін та вазелін, – гово-
рить Г. Кобзар. – Цей процес мені 
подобається. Слід знати його 
досконало, та головне – потріб-
но любити свою професію, бути 
уважним.

Такої ж думки Наталя Григо-
рівна Лисяк та Ірина Володими-
рівна Татарникова, котрі під час 
наших відвідин п’ятої аптеки 
якраз фасували для дитбудинку 
аскорбінову кислоту. За допомо-
гою спецприладу – дозатора вони 
перевіряли вагу. Трапляється, що 
треба їм фасувати й великі партії.

– Усе буде точно, ми ж в апте-
ці, – посміхаються жіночки. – Тож 
переживати нічого. Не хворійте і 
будьте здорові!

Віталій ТКАЧУК. 
Фото 

Олександра ПОРТНЯГІНА

Ця аптека щомісяця готує сотні літрів стерильних розчинів, у тому числі такі, які не виготовляє вітчизняна та 
зарубіжна промисловість. Причому ліки будь-якої складності. Тож аптекарі запрошують криворіжців скориста-

тися їхньою послугою за адресою: вул. Мелешкіна, 33б, телефони аптеки № 5: 64-31-53, 64-33-24.

Актуально
Криворізькі фармацевти вірні традиціям давнини

Гарант якісно виготовлених 
ліків – аптека № 5

Доречно знати
Аптека № 5 КП «Фармація» (розташована на території 
4-ї дитячої міськлікарні) – це одна з небагатьох аптек 
Дніпропетровщини, в якій можна не лише придбати необхідні 
медикаменти заводського виробництва, але й замовити 
лікарські засоби за рецептом лікаря. Унікальність цієї аптеки 
полягає в тому, що тут збереглися традиції сивої давнини, коли 
аптеки створювались саме для виготовлення ліків. На жаль, 
нині в Україні існує тенденція до перетворення аптеки лише на 
торговельний заклад. А ось у розвинених країнах світу, навпаки, 
розпочалося відродження аптечного виробництва ліків. При 
величезному асортименті вже готових лікарських засобів, 
медицина не може відмовитися від гіркуватих на смак порошків 
або очних крапель з коротким терміном придатності, адже 
вони не містять ні ароматизаторів, ні консервантів. А тому не 
викликають алергій та інших серйозних побічних реакцій.

Людмила Нетикша:
«Усе повинно бути супер-
точно. Коли виникають 
щонайменші сумніви, то 
зв’язуємось по телефону з 
лікарем, уточнюємо дозу-
вання. І тільки після цього 
починаємо готувати ту чи 
іншу лікарську форму»
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 «Червоний гірник» продовжує знайомити читачів 
з містами та іншими населеними пунктами нашої 
Дніпропетровської області. На цей раз ми вирушили 
на південь – до Нікополя.

Більш ніж стокілометрову відстань на легковику 
було подолано за півтори години (траса Н23 через 
селища Радушне, Мар’янське та Ленінське). Дорога 
йде степом, яким колись добирались «із варягів у 
греки», а згодом возили сіль чумаки. Ближче до міс-
та їдемо вздовж Каховського водосховища – Ніко-
поль знаходиться на його високому правому березі.
Священна таємнича земля 
скіфів

Місцеві жителі пишаються своїм 
минулим і мають для цього всі під
стави: Нікополь – найстаріше місто 
області, до того ж – єдине в Україні, 
що збудовано на місці історично
го розташування Запорозької Січі. 
Отже, Нікопольський державний 
краєзнавчий музей стає першою 
зупинкою під час нашої подорожі. 
Він є другим за віком музеєм Дні
пропетровщини – заснований у 
травні 1918 року.

Знайдені археологами та ін
шими дослідниками артефакти 
свідчать, що на території Ніко
польщини жили мамонти, волохаті 
носороги та гігантські олені. Остан
ні жили доволі довго й імовірно зу
стрічались у степах ще в першому 
тисячолітті до нашої ери. Про це 
свідчить той факт, що зображення 
оленягіганта з фантастично вели
кими рогами достатньо часто зу
стрічається на золотих прикрасах 
у скіфських курганах. Вірогідно, 
скіфи були останніми, кому випала 
нагода полювати на цих первісних 
дивовижних звірів.

Споконвіку цей край приваблю
вав людей. Причина цьому – родючі 
землі з великою кількістю птаха та 
звіра й могутня річка Дніпро, над
звичайно багата на рибу. Перші по
селення з’явилися ще в четвертому 
тисячолітті до нашої ери, але най
більш дослідженими стали племена 
скіфів античної доби. На території 
Нікопольщини знаходиться одне 
з найбільших скупчень скіфських 
курганів, у тому числі й царських.

На думку вченихархеологів, 
саме тут був розташований Гер
рос – священна земля, некрополь 
скіфських царів, вождів та воїнів. 
Було б дуже примітивно уявляти це 
як банальне елітарне кладовище, 
хоча в курганах разом з останками 
царів знаходять кістки коней, при
слуги, зброю та золоті вироби. Кур
ган, впевнені вчені, – це не просто 
пагорб, а складна споруда, в якій 

відображено уявлення скіфів про 
три світи – підземний, земний і не
бесний. Сам насип – це земний світ, 
а кам’яна баба на вершині  – символ 
вічності. Усипальниця з безліччю 
дарів і трупами жертовних тварин, 
а іноді і людей, які побажали піти зі 
світу разом із царем, – потойбічний 
світ.

Про ставлення скіфів до курганів 
свідчить зафіксована Геродотом 
відповідь царя Іданфірса представ
нику перського государя Дарія І. 
Нагадаємо, що величезна перська 
армія тоді вдерлася до причорно
морських степів, але скіфи не всту
пали в генеральну битву, воліючи 
відступати, знищувати все за собою 
та на відстані тероризувати персів. 
Через деякий час армія Дарія була 
вкрай виснажена, кількість військ 
стала танути, тож цар забажав пе
ремовин та угоди про вирішальну 
битву чи капітуляцію кочівників. 
Слово Геродоту, який процитував 
відповідь Іданфірса: «...Знай, пер
се, який я: і раніше ніколи не ті
кав я зі страху ні від кого з людей, 
і тепер не біжу від тебе; нині я не 
зробив нічого нового порівняно з 
тим, що зазвичай роблю в мирний 
час, а чому я не поспішаю битися з 
тобою, я і це тобі поясню: у нас не

має ні міст, ні засіяної землі, через 
яку ми поспішили б битися з вами 
з боязні, що вони можуть бути 
взяті й спустошені. Якби потрібно 
було в що б те не стало прискорити 
бій, то в нас є могили предків: ось 
спробуйте розшукати їх і розорити 
– тоді дізнаєтесь, станемо ми бити
ся з вами через гробниці чи не ста
немо; раніше ми не битимемося, 
якщо нам не заманеться»... Кінець 
цієї історії добре відомий – Дарій з 
його поріділим військом до земель 
Нікопольщини не дійшов, а змуше
ний був вдатися до ганебної втечі.

Перші відомі офіційні розкопки 
курганів почались наприкінці XVIII 
століття.  Вражаючі знахідки було 
зроблено після того, як у 18621863 
роках відомий російський архео
лог Іван Забєлін розкопав Чорто
млицький курган. Серед сотень зо
лотих прикрас та деталей зброї було 
піднято велику срібну з позолотою 
вазу, відому в світі як Чортомлиць
ка амфора. За наказом імперато
ра Миколи II на імператорському 
фарфоровому заводі було зроблено 
15 точних копій вази, одна з яких 
зараз є експонатом Нікопольського 
краєзнавчого музею. Доля інших – 
невідома.

Про майстерність скіфських 
ювелірів говорить той факт, що 
знайдену в кургані Товста Могила 
золоту пектораль названо ЮНЕСКО 
«одним з найвизначніших археоло
гічних відкриттів людства ХХ сто
ліття». Сучасні ювеліри не в змозі 
зробити точні копії багатьох при
крас, виготовлених кілька тисячо
літь тому на замовлення вибагли
вих кочівників, – унікальну техніку 
стародавніх ювелірів втрачено. 

Перша гетьманська столиця 
та колиска п’яти Січей

Протягом довгого часу після скі
фів, аж до XIII століття нашої ери 
територіями навколо сучасного 
Нікополя володіли різні кочові на
роди – готи, гуни, авари, булгари, 
хозари, угри, печеніги, половці та 
ногайці. У другій половині I тися
чоліття нашої ери через ці місця 
проходив знаменитий шлях «із ва
ряг у греки», що з’єднував країни 
Північної Європи та Київську Русь 
з Візантійською імперією. 

Перша письмова згадка про по
селення відноситься до 1594 року. 
Посол імператора Священної Рим
ської імперії Еріх Лясота мандрував 
цими краями та залишив у щоден
нику запис: «Дійшли до Микити
ного Рогу на лівій руській стороні 
й трошки вище вийшли до неве

личкого острова, де й заночували». 
Микитин Ріг – ось перша історична 
назва Нікополя. Легенда, що пояс
нює назву селища, розповідає про 
підприємливого козака Микиту, 
який ходив у походи на татар і зне
нацька натрапив на місце, зручне 
для поселення, багате на рибу та 
придатне для утворення перевозу 
через Дніпро, де й осів.

У грудні 1637 року козацький 
гетьман Павло Бут, більш відомий 
як Павлюк, перевіз на Микитин Ріг 
клейноди та розпочав повстання, 
яке закінчилось поразкою. Проте 
вже через півроку сейм Речі По
сполитої ухвалив рішення про 
перенесення Запорозької Січі до 
Микитиного Рогу. Так з’явилась 
Микитинська Січ, що проіснувала з 
1638 по 1652 рік.

11 грудня 1647 року разом із си
ном Тимошем на Січ прибув Богдан 
Хмельницький. Через місяць він, за 
підтримки козаків, знищив поль
ський гарнізон та взяв під конт
роль Микитинську Січ. 19 квітня 
1648 року Хмельницького обрано 
гетьманом та почалась визвольна 
війна проти Речі Посполитої. Зараз 
на місці цієї історичної події в Ні
кополі стоїть пам’ятник великому 
полководцю та будівельнику укра

їнської козацької держави.
«Вважаю, що 19 квітня має бути 

великим державним святом. Це 
день початку зародження нашої 
держави. Микитинська Січ, яка 
знаходилась на території нашого 
міста, стала першою гетьманською 
столицею України. Тут приймались 
стратегічні військові, політичні, 
адміністративні рішення. Сюди 

Місце обрання 
Б. Хмельницького гетьманом 

відзначено пам'ятником

Моя Дніпропетровщина

Місто Перемоги та переможців

Як козаки Богу молились
Запорожці були дуже віруючими людьми та суворо дотримувались 

канонів православ’я. На землях Війська Запорозького в XVIII столітті діяло 44 
церкви, найбільш багатою з яких була Покровська Січова церква. Козаки зав-
жди прагнули, щоб їхні храми були якнайкраще оздоблені та мали унікальні 
святині. Повертаючись із походів, вони приносили до церков щедрі дари. 
Крім того, запорожці як люди військові та набожні часто давали обітниці й у 
разі спасіння від смертельної небезпеки чи одужання приносили в дарунок 
церкві коштовні речі. Перед смертю запорожці, зазвичай, заповідали храмам 
власні натільні хрести, ікони та нагороди, отримані за службу. Так до храму 
потрапили срібні чарки Івана Сірка.

Відомо, що своєю внутрішньою обробкою та коштовностями Покровська 
Січова церква могла позмагатися з ризницею Києво-Печерської лаври. До 
наших днів збереглись унікальні запорозькі святині, такі як аналой (високий 
столик для проведення богослужінь), подарований запорожцям констан-
тинопольським патріархом. Вважається, що він колись належав Іоанну 
Златоусту. Вироблено аналой з чорного дерева, інкрустовано черепаховим 
панциром, слоновою кісткою та перламутром.

Не має аналогів двостороння ікона-ставротека Війська Низового 
Запорозь кого з кипарисовим хрестом, в котрому зберігається животворне 
дерево з хреста, на якому було розп’ято Спасителя. Виготовлена коштом 
всього війська в 1747 році, ікона є унікальною реліквією українського на-
роду та держави, безцінним витвором класичного українського бароко.

Чималу цінність має плащаниця, виготовлена в 1756 році в Києві на 
кошти козака Тимошевського куреня Іоанна Гаркуші. Як розповіли в крає-
знавчому музеї, час від часу плащаниця мироточить.

Немає вже козацької церкви, у 1934 році на дрова було розібрано 
Нікопольський Свято-Покровський собор, збудований у 1795 році. 
Проте зі Спасо-Преображенського собору продовжує звучати запорозький 
«цар-дзвін», відлитий у 1793 році на кошти братів-козаків Шиянів. 
А святині запорожців зберігаються в краєзнавчому музеї 
та доступні до огляду кожному, адже зараз вони мають 
настільки велику історичну та духовну цінність, 
що вище керівництво церкви не наважується 
розпоряджатися ними на власний розсуд.

Директор Нікопольського 
краєзнавчого музею 
Олександр Кушнірук

Нікополь у цифрах та 
фактах
Площа міста – 50 квадрат-
них кілометрів.
Населення (на 2012 рік) – 
майже 120 тисяч осіб.
Нікополь знаходиться в 
14 кілометрах від однієї з 
найбільших у світі атомних 
електростанцій – Запорізь-
кої АЕС, що, відповідно, 
робить його приналежним 
до так званої умовно об-
меженої 30-кілометрової 
зони. Між тим, радіаційний 
фон у межах цієї зони 
відповідає рівню природ-
ного гамма-фону і стійко 
реєструється протягом 
останніх 15 років. Ігор Анцишкін біля копії Чортомлицької амфори

Макет Микитинської 
Запорозької Січі
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приїжджали іноземні дипломати 
та делегації. Це був управлінський 
центр України, що прагнула свобо-
ди та незалежності», – говорить ди-
ректор Нікопольського краєзнав-
чого музею Олександр Кушнірук.

 Сьогодні в музеї можна побачи-
ти чимало унікальних експонатів 
козацької доби, яких не зустрінеш 
у жодному музеї світу. Наприклад, 
кований хрест з Микитинської Сі-
чової церкви – свідок проголошен-
ня Хмельницького гетьманом та 
початку визвольної війни. Зверху 
– зображення сонця, знизу – пе-
ревернутий півмісяць. Саме така 
форма хреста є на представленій у 
музеї копії особистого гетьмансько-
го червоножовтогарячого прапора 
(оригінал було захоплено поляка-
ми під час битви під Берестечком, 
зараз він знаходиться в Швеції). 
Про належність прапора велико-
му гетьману свідчить абревіатура 
його імені та гетьманського титулу 
«Б.Х.Г.Е.К.МЛО.В.З.» (Богдан Хмель-
ницький Гетьман Його Королівської 
Милості Війська Запорозького).

У музейній експозиції пред-
ставлено чимало зразків зброї, 
особистих речей козаків. Макет 
Микитинської Запорозької Січі 
дозволяє отримати враження про 
устрій укріплень низового коза-
цтва.

Як розповіли нікопольські іс-
торики, з семи Січей, що розта-
шовувались на території Украї-
ни, п’ять знаходились на землях 
Нікопольщини (БуцькоТомаків-
ська, Базавлуцька, Микитинська, 
Чорто млицька та Підпільнен-
ська), дві – у Херсонській області 
(Кам’янська та Олешківська). У 
цих краях творили історію Кри-
штоф Косинський, Петро Сагай-
дачний, Богдан Хмельницький, 
Іван Сірко, Петро Калнишевський, 
звідси розпочинались походи на 
турків і татар, повстання проти 
польської шляхти.

«Нікопольщина є колискою п’яти 
славетних Запорозьких Січей. Про 
це, на жаль, мало хто знає. А от на 
Хортиці Січі не було. Оборонні спо-
руди князя Дмитра Вишнивецького 
можна вважати прототипом Січі, 
але вважати  Хортицький замок 
військовополітичним та духовним 
центром українського козацтва не 
можна через відсутність підстав та 
документального підтвердження», 
– вважає головний зберігач музею 
Ігор Анцишкін.

Слід додати, що міський голова 
Нікополя Руслан Токар уже висту-
пив з ініціативою створити в місті 
центр історичного та краєзнавчого 
туризму, відбудувати Запорозьку 
Січ на території її історичного роз-
ташування.

Провінційне містечко  
стратегічного значення

Наприкінці XVII століття на міс-
ці Микитинської Січі з’явилось ко-
зацьке поселення Микитин Пере-
віз, що відігравало роль важливого 
транспортного вузла та прикордон-
ного форпосту Війська Запорозько-
го Низового. Тут були розташовані 
митниця, поштова станція, церква 
Святої Покрови Богородиці, близь-
ко 40 дворів сімейних запорожців. 
У 1775 році Микитин Перевіз увій-
шов до складу Катеринославської 
губернії як містечко під назвою 
Слов’янськ. Спочатку тут планува-
лось будувати потужну фортецю, 
потім князь Григорій Потьомкін 

розробив проект створення на 
місці сучасного Нікополя не про-
сто великого губернського міста, 
а ні мало ні багато... нової столиці 
Російської імперії. Подібного роду 
«прожект» пізніше планували реа-
лізувати в Катеринославі. На місце 
майбутнього гігантського будівни-
цтва виїхали фахівці, які дослідили 
залежність місцевості Микитиного 
Перевозу від затоплень та запропо-
нували будувати в районі сучасної 
Новопавлівки, на Лисій горі (нині 
– частина міста Нікополя). Проект 
«Слов’янськ2» помітно відрізнявся 
від попереднього. Якщо спочатку 
основна увага була приділена крі-
посним і казармовим будовам, то 
тепер провідна роль відводилася 
вже адміністративним будівлям, а 
також «архиєпископії та академії», 
які повинні були займати величез-
ну територію.

У 1780 році Слов’янськ було пе-
рейменовано в Нікополь. У цій на-
зві (а вона з грецької перекладаєть-
ся як «місто Перемоги») – данина 
історичному минулому цього краю, 
посилання на попередні назви (Ми-
кита – з грецької «переможець») 
і натяк на геополітичний план 

Потьомкіна, відомий як 
«Грецький проект», що пе-
редбачав захоплення Стам-
була, ліквідацію Туреччини 
та відродження Візантій-
ської (Грецької) імперії під 
керівництвом російського 
царевича Костянтина. У 
зв’язку з цим новозбудова-
ним містам давали «грець-
кі» назви із закінченням на 
«поль» («місто»): Севасто-
поль, Сімферополь, Маріу-
поль, Мелітополь.

На початку XIX століття 
Нікополь стрімко розви-
вається як торговельноре-
місниче поселення. У місті 
створено вільне матроське 
товариство, прокладено Чу-
мацький шлях. Власне, цим 
пояснюються дві найбільш 
популярні професії жителів 
Нікополя тих часів: рибаль-
ство й річні перевезення 
та чумакування до Криму 
за сіллю. До речі, в музеї 
зберігся унікальний віз, 
повністю виконаний із де-
рева, яким сотні років тому 
користувались нащадки за-
порожців – чумаки. Коли 
режисер Володимир Борт-
ко знімав «Тараса Бульбу», 
тендер на відтворення чу-
мацького воза виграла одна 
з виправних колоній, отже, 
її представники побували 
в Нікопольському музеї та 
все старанно виміряли.

Темпи розвитку міс-
течка так і залишались би 

незначними (цікавий факт: на по-
чатку XIX століття в Нікополі спо-
стерігався страшенний дефіцит 
чиновників та жінок), якби не по-
чалась розробка марганцевих руд, 
які у великій кількості було знайде-
но поруч із містом. Роботи вели 9 
акціонерних товариств, переважно 
бельгійці та французи. У 1890ті за-
працювали завод землеробських 
машин та чавуноливарний завод 
(нині – ПАТ «Нікопольський завод 
трубопровідної арматури»).

Перед першою світовою війною 
населення Нікополя нараховувало 
близько 30 тисяч осіб, у місті працю-
вали дві лікарні, комерційне, мор-
ське та сільське училища. Громадян-
ська війна (а Нікополь був свідком 
рейдів Нестора Махна) скоротила 
населення міста до 9 тисяч, проте з 
її закінченням почалось його від-
родження як промислового центру.

У 1931 році було прийнято рі-
шення про будівництво в місті 

потужного трубного під-
приємства. 18 квітня 1935 
року було запущено пер-
ший трубопрокатний стан 
Нікопольського Південно-
трубного заводу, що незаба-
ром став найбільшим про-
мисловим підприємством 
Європи. У цей же час було 
електрифіковано залізнич-
не сполучення між Нікопо-
лем та Кривим Рогом, тут 
почали рух перші в Україні 
електровози. У 1937 році 
Нікополь став містом облас-
ного значення. У західній 
його частині з’явився новий 
житловий район – Соцміс-
то.

Грандіозні плани інду-
стріалізації перекреслила 
Велика Вітчизняна війна. 
17 серпня 1941 року місто 
захопили німецькофа-
шистські війська. Окупація 
тривала два з половиною 
роки. Німці тримались за 
місто з усіх сил. Чому? В 
березні 1943 року це по-

яснив на нараді сам Гітлер: «Що ж 
стосується нікопольського марган-
цю, то його значення для нас вза-
галі не можна висловити словами. 
Втрата Нікополя означала б кінець 
війни». Марганець мав велике зна-
чення для виробництва сталей ви-
сокої міцності. Для захисту стра-
тегічного об’єкта німці вдалися 
навіть до переведення 12 дивізій з 
Ленінградського фронту (що зро-
било можливою деблокаду міста 
на Неві). Щоб підвищити мораль-
ний дух військ на Нікопольському 
плацдармі, у вермахті вдвічі було 
підвищено грошові оклади. Та це 
не допомогло: унаслідок вдало 
проведеної НікопольськоКриво-
різької операції гітлерівці були 
розгромлені, а місто звільнено від 
окупації. Москва двічі салютувала 
переможцям.

Відновлення зруйнованого Ні-

кополя та його промислового по-
тенціалу відбувалося дуже швидко 
– уже в 1944 році на Південнотруб-
ному заводі прокатали першу тру-
бу, а в 1957 році рівень виробництва 
труб зріс у п’ять разів у порівнянні з 
довоєнним періодом. 

У 1956 році було штучно ство-
рено Каховське водосховище, яке 
в Нікополі називається просто мо-
рем. Зміцнювальна дамба водосхо-
вища відіграє в місті роль набереж-
ної, яку полюбили як відпочиваючі 
городяни, так і чисельні рибалки з 
вудками. З набережної відкрива-
ється чудовий краєвид на атомну 
станцію, хоча радіаційний фон у 
місті не виходить за межі дозволе-
них норм.

Різке збільшення чисельності 
населення міста відбулося після 
початку в 1962 році будівництва 
Нікопольського заводу фероспла-
вів, який і по цей день залишається 
найбільшим феросплавним під-
приємством в Європі.

Нікополь зачаровує. Це любов з 
першого погляду. Адже місто з ве-
ликою історією здобуло за тисячо-
ліття особливу енергетику, що діє 
містично, безпосередньо на під-
свідомість. Залишаючи Нікополь, 
ми вже знали, що обов’язково до 
нього повернемося – у травні, щоб 
написати про сільський район на-
вколо міста, побувати на великих 
курганах, могилі отамана Сірка, 
Токівському каскадному степово-
му (!) водоспаді, Панських кручах, 
побачити інші дивовижні принади 
цього вражаючого краю.

Моя Дніпропетровщина

Місто Перемоги та переможців

Нікополь у цифрах та  
фактах
У Нікополі народився Осип Шор 
(1899-1978) – пройдисвіт, що став 
прототипом Остапа Бендера. На 
честь Шора в місті встановлено 
пам’ятник та відзначається День 
авантюриста.
У 2004 році французький кіноре-
жисер Енкі Білал у своєму блокбас-
тері «Безсмертні: Війна світів» дав 
одному з головних героїв фільму 
Томасу Кречманну ім’я Нікопол. 
В інтерв’ю журналістам режисер 
заявив, що це ім’я він вигадав на 
честь українського міста Нікополь.
Більше 50% надходжень до бю-
джету міста забезпечують промис-
лові підприємства – Нікопольський 
завод феросплавів та виробники 
труб (колишній Нікопольський 
Південнотрубний завод).

Андрій МІХЕЙЧЕНКО. Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Спасо-Преображенський 
собор

Гармата на честь 
визволення Нікополя 

прикрашає набережну

Унікальна ікона- 
ставротека

Зміцнювальна дамба  
водосховища приваблює рибалок

Міський голова Руслан Токар:
«Сьогодні наш Нікополь – перлина 

Дніпропетровського краю. Ми пи-
шаємося красою нашого міста, його 
неповторними краєвидами. Воно до-
бре відоме здобутками промислових 
підприємств, успіхами мистецьких 
колективів і досягненнями спорт-
сменів. Працьовиті, доброзичливі, 
щирі люди – гордість нашого міста.

У нас завжди були дуже тісні, 
навіть не скажу дружні – родинні 
зв’язки з Кривим Рогом. Навіть Гос-
подь Бог нас об’єднав під своїм кри-
лом в одну єпархію. Владика Єфрем 
– завжди наш бажаний та почесний 
гість. Ми маємо багато спільного. 
От дивіться, сьогодні Кривий Ріг 
– лідер, і Нікополь десь поруч. На 
останніх засіданнях в облдержадмі-
ністрації постійно підкреслюється 
лідерство Кривого Рогу та Нікопо-
ля. Мені дуже приємно, що ми під-
тримуємо потужний криворізький 
рух і не відстаємо, розвиваємося як 
одна єпархія, як одна територія. 
У всьому ми дуже схожі, у всьому 
хочемо бути першими, причому це 
прагнення – єдине».
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Сканворд

Біографію міста пи-
шуть не в історич-

них музеях і не в душ-
них кабінетах. Щось 
своє до історії велико-
го промислового цен-
тру щодня вносять 
звичайні криворіжці. І 
якщо сучасність Кри-
вого Рогу – на виду й 
на вустах, то минуле 
завжди вабить  
своєю таємничістю. 
Можливо, якась із сто-
рінок біографії нашо-
го міста ховається десь 
у вашому, шановні чи-
тачі, сімейному архіві? 
«ЧГ» вирішив розпоча-
ти конкурс «Це наша з 
тобою біографія».

Світлини минулих ро-
ків можете власноруч 
приносити або приси-
лати електронною по-
штою.  Адреса редакції: 
пр.Металургів, 28, e-mail: 
rminer@rminer.dp.ua 
До фотографії потрібно 
додати історію-опис про 
людей або події, зо-
бражені на ній. Не 
забудьте також 
вказати рік, коли 
зроблено цей 
кадр. Чекаємо на 
ваші відгуки.

Володимир  
БУХТІЯРОВ,  
тел. 097-280-18-76

Третє народження «Комсомолки»
Мало хто тепер знає, що перша домна заводу «Криворіж-
сталь» на ознаку того, що її будувала молодь, мала влас-
не ім’я – «Комсомолка». Її зупиняли на тривалий строк 
двічі. Напередодні окупації Кривого Рогу ДП-1 «закоз-
лили», а всередині 60-х – піддали капітальному ремонту. 
Ось вона, після третього народження. У гаслі зазначено, 
що то була Всесоюзна ударна комсомольська будова. 
Публікується вперше. 

Плавчиха  
в бронзі
Ставків у нас вдосталь. 
Їх почали закладати ще з 
початку ХХ ст. Ми бачимо 
один із них. Десь у Жовт-
невому, здається, райо-
ні. Знімок 50-х років ми-
нулого століття. Ліворуч – 
паркова скульптура плав-
чихи.  Вона готується пір-
нути в рукотворне водне 
дзеркало. 
Публікується вперше.

Четвертий 
випуск
Далекий 1932 рік став 
для цих випускників 
Криворізького залі-
зорудного технікуму 
першим в їх трудовій 
біографії. Фото дуже 
старе і дрібне. Подає-
мо таке, як є. 
Публікується вперше.

Це наша з тобою біографія
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Телебачення

УТ-1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 4 с.
06.30, 23.00, 01.00 Итоги
06.45, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 09.00, 

09.25, 12.55, 15.40, 23.20 
Погода

07.00, 08.00, 12.35, 03.35 
Новости

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

все знать»
08.15 Д/ф «М.Неёлова. С 

собой и без себя»
09.05, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.30 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
12.50, 18.50, 21.15 Деловой 

мир
13.00 Здоровье
13.45 Х/ф «Частное лицо» 

3с.(закл.)
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.30 Наука
15.35, 05.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.50 Х/ф «Испектор Гулл»
18.45 Мир спорта
19.15 «О жизни» с 

А.Пальчевским
20.25, 21.25 Опыт (ч.
20.55 Официальная 

хроника
22.50 Тройка, Кено, Максима
23.25 Х/ф «Ключи от без-

дны». 6 с.
00.25 Итоги. Бизнес

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.30, 03.35 ТСН: 
ТСН

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

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

ные века. Роксолана - 2»
11.45, 12.40, 13.40, 20.15 Т/с 

«Ледников»
14.45, 04.45 «Семейные 

мелодрамы - 3»
15.45, 00.15 «Секретные ма-

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

ное»
21.15 «Адская кухня-3»
01.20 Х/ф «Сделаем это по-

фински»

ИНТЕР
05.15, 22.40 Т/с «Опережая 

выстрел»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.40, 18.00 
Новости

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

09.10 Т/с «Отражение»
13.00 Д/с «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.45 Т/с «Анечка»
17.40, 18.55 Т/с «Сваты 5»
20.00, 02.35 «Подробности»
20.30 Т/с «Идеальный брак»
00.40 Т/с «Улица потроши-

теля»

ICTV
04.40, 06.25, 02.15, 04.00 

Погода
04.45 Факты
05.15 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30 Т/с «Такси»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.30 Т/с «Убойная 

сила»
12.40, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.05, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.10, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Смерч»
18.45 Факты. Вечер
23.25 Х/ф «Я - легенда»

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

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 00.30 

Погода
09.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.00, 23.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»

21.00 Т/с «Кухня 2»
00.35 Т/с «Дневники вампира 

3»
01.30 Т/с «Вероника Марс 3»
02.15 Т/с «Эврика»
02.55 Служба розыска детей

СТБ
06.05 «Чужие ошибки. 

Наследство паталогоа-
натома»

06.45, 16.00 «Все буде 
добре!»

08.45, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

10.10 «Звездная жизнь. Не-
счастные в любви»

11.10 «Звездная жизнь. 
Звездные вдовы»

12.15 Х/ф «Маша и море»
14.10 «Зважені та щасливі»
18.00 «Вікна-Новини»
19.50 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Мать-и-мачеха»
22.00 «Вiкна-Новини»
22.25 «Кулинарная дина-

стия»
00.15 Т/с «Доктор Хаус»
01.10 Х/ф «На подмостках 

сцены»

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 
эспрессо»

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

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Жизнь без вранья. 

Евгений Матвеев
12.15 Не дай себя обмануть
14.00 Неизвестное об 

известных: Корейский 
леопард

15.15, 16.45, 18.55, 21.30 
«Погода»

15.30 «Дневник для роди-
телей»

17.47 «Социальный статус: 
ваши права и льготы»

19.00 В гостях у Дмитрия 
Гордона. Анзори Кика-
лишвили, 2 часть

21.35 Три полета Ники 
Турбиной

22.40 Неизвестное об 
известных: Шимпанзе 
Танганьики

23.40, 04.10 Слезы Амазонки 
2 с.

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

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

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

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

няня»
15.00 Одна за всех
17.10, 01.25 Досвидос
17.45 Даешь молодежь!
18.15, 21.00 Виталька
18.55 БарДак
19.20 Богиня. Новая кол-

лекция
19.55 Т/с «Любит не любит»
22.20 Большая разница
23.00 Чертовщина
23.25 МосГорСмех
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный патруль 

- 4»
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.20, 21.00 Т/с 

«След»
10.00, 20.00 Т/с «Настоящие»
11.50, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20, 02.50 Чистосердечное 

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

рит Украина»
22.20 Х/ф «Двое в чужом 

доме»
00.15 Т/с «Гримм. Второй 

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
05.40 Х/ф «Ты помнишь»
07.05 Х/ф «Здесь твой фронт»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Свой - чужой»
12.35 Т/с «Бандитский Петер-

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

битых фонарей - 9»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.00 «Свідок»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как преступник»
22.45 Т/с «CSI: Майами - 9»

К 1
07.00 М/фы
09.30, 21.50 «Три сестры»
10.30, 23.15 Х/ф «Старая 

закалка»
12.15, 21.00 «Рассмеши 

комика»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»

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

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

00.10, 03.20, 04.20 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Авторские путеше-
ствия»

08.00 «Променад»
09.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
10.00, 23.00 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.30 Kids’ Time
13.35 М/с «Утиные истории»
14.35 «36,6»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.30 Т/с «Светофор»
19.35 Погода
21.00 Т/с «Кухня 2»
22.00 «Васильевский 

остров»
00.35 Т/с «Дневники вампира 

3»
01.30 Т/с «Вероника Марс 3»

К 2
07.30 М/фы
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Опасные мужчины
23.40 Города мира

«2+2»
08.00, 19.00 «Улетное видео 

по-русски»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.25, 21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
09.55, 20.10 «ШОУМУХОС-

ЛОН»
10.35 «Облом UA»
11.00, 16.00 Т/с «Инспектор 

Купер»
13.00 Т/с «Попытка к бегству»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Т/с «Версия»
20.35 «В бой идут мужики»
22.00 Лига Европы УЕФА. 1/4 

финала. Челси - Рубин. 
Прямая трансляция

00.05 Про Лигу Европы + 
обзор игрового дня

01.20 Лига Европы УЕФА. 
1/8 финала. Бенфика - 
Ньюкасл

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.25 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда!»
08.55 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика»
10.20, 11.10 Т/с «Дорогая 

Маша Березина»
12.00 Х/ф «У озера»
15.20 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
16.40, 00.30 Т/с «Красная 

капелла»
18.30 Х/ф «Миссия в Кабуле»
21.00 Х/ф «Срочно, секретно, 

Губчека»
22.35 Х/ф «Война Харта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
04.00, 08.00, 11.00, 14.00, 

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

купка»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоро-

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

центр»
15.15, 01.15 «Пока еще не 

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

женимся!»
18.55, 00.20 «Пусть говорят»
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Условия кон-

тракта»
22.30 «Вечерний Ургант»
23.10 Ночные новости
23.30 «На ночь глядя»

РТР-ПЛАНЕТА
05.00 «Утро России»
09.05, 00.40 Т/с «В лесах и 

на горах»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Ток-шоу «Дело Х. След-

ствие продолжается»
15.00 Т/с «Тайны института 

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

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

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30 Политклуб Виталия 

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

ремонт
16.30 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
18.00 Цивилизация
19.00 Знак восклицания
21.00 Игра в слова и не 

только
23.00 «На ночь глядя» с 

Павлом Шереметом

ТВ ЦЕНТР
07.40 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто»
09.20 Д/ф «Железная леди 

Элина Быстрицкая».
10.10, 18.45 Петровка+
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Т/с «Сетевая угроза».
12.55 Д/с «Обитатели 

глубин».
13.50, 18.30 Город новостей
14.10 «Наша Москва»
14.30 Х/ф «Судьба рези-

дента».
15.55 «Доктор И...»
16.50 «Осторожно, мошен-

ники!»
17.25 «Право голоса».
19.00 Т/с «Майор Ветров».
21.20 Д/ф «Звездные папы».
23.05 События. 25-й час
23.40 Х/ф «Налево от лифта».
01.20 «Pro жизнь»
02.10 Х/ф «Вторая любовь».
04.10 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды».

RTVI
06.00, 16.08, 18.08, 01.00, 

04.00 «Особое мнение»
06.30 «Экономические 

новости»
07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка-3». До 

свидания, девочка 1 с.
10.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 4 

«Инфекция зла» 1 с.
11.00 «Страна и люди»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-12». Фильм 1 
«Лишний» 1 с.

13.00 Х/ф «Царская охота» 
2 с.

15.00, 02.00 Т/с «Таксистка-3». 
Бешеные детки 2 с.

16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

19.00, 05.00 «Гражданин 

начальник». 10 с.
20.00, 03.00 Т/с «Гончие-5». 

Фильм 4 «Инфекция 
зла» 2 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12». Фильм 1 
«Лишний» 2 с.

23.00 Х/ф «К вам пришёл 
ангел»

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «Гнев».
04.30 «По закону».
05.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории»
05.30, 12.00 Званый ужин.
06.30 Д/ф «Кровь звездных 

драконов».
07.30, 11.30, 18.30 Новости 

«24».
08.00 «Нам и не снилось»: 

«Потерянные».
11.00, 18.00, 22.00 «Экстрен-

ный вызов».
13.00 «Засуди меня».
14.00 «Семейные драмы».
15.00, 16.00 Не ври мне!
17.00 «Верное средство».
19.00 «Обманутые наукой».
20.00 «Адская кухня-2».
21.30 «Как надо».
22.30 «Что случилось?».
22.50, 02.45 Х/ф «Западня».
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное».
02.00 «Чистая работа».

TV 1000
05.00, 13.10 Драма «Аванс-

цена».
07.05 Драма «Готика».
08.50 Драма «Учитель на 

замену».
10.35 Боевик «Прямая и 

явная угроза».
15.15 Драма «Вечное сияние 

чистого разума».
17.00 Драма «Перед за-

катом».
19.00 Комедия «Любовь, 

сбивающая с ног».
21.00, 03.00 Драма «Конец 

романа».
23.00 Комедия «Клуб пер-

вых жен».
01.00 Комедия «После про-

чтения cжечь».

TV1000 KINO
06.00 Драма «Древо 

желания».
08.00 Драма «Три женщины 

Достоевского».
10.00 Драма «Одно звено».
11.45 Драма «Покаяние».
14.20 Комедия «Фига.Ро».
16.05 Комедия «Стэп бай 

стэп».
17.55 Боевик «Непобеди-

мый».
20.00 Комедия «Золотой 

ключик».
22.05 Драма «Край».
00.15 Комедия «All Inclusive, 

или все включено».
02.00 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... снова».
04.10 Мелодрама «Снежная 

королева».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Сладкая жизнь»
11.55, 19.55, 03.55 Мелодра-

ма «Прошлое»
13.50, 21.50, 05.50 Драма 

«Командор»
14.50, 22.50, 06.50 Драма 

«Аджами»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Случай в тайге»
09.00 Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина»
11.00 Х/ф «Ребенок к 

ноябрю»
13.00 Х/ф «Всадник с молни-

ей в руке»
14.30, 02.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения»
16.00, 17.30 Х/ф «Генераль-

ная репетиция»
19.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
21.00 Х/ф «Экстрасенс»
23.10 Х/ф «Соучастники»
01.00 Х/ф «Новенькая»
04.00 Х/ф «Смятение чувств»
05.30 Х/ф «Заговор скур-

латаев»

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

положим - ты капитан...» 
1976г.

03.05, 09.05, 15.05 М/с «Как 
обезьянки обедали» 0+, 
«Серебряное копытце» 
6+, «Тайна желтого куста» 
6+, «Петя и волк» 6+, «Это 
что еще такое?!!»

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Игрушечные истории» 
12+, «Тайна запечного 
сверчка» 6+, сказки на-
родов мира «Три мешка 
хитростей»

05.00, 11.00, 17.00 Фильм-
сказка «После дождичка, 
в четверг...». 6+, «Лиса, 
медведь и мотоцикл с 
коляской»

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

07.00, 13.00, 19.00 «Уроки 
живой природы» 6+, 
«Папа, мама и золотая 
рыбка» 0+, «Футбольные 
звезды»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Назад 
хода нет

05.50 Ситуация под контро-
лем. Ледокол

06.40 Как это устроено?. 
Карандаши/Металлолом/
Кофе

07.10 Как это сделано?. 
Серия 18

07.35 Выжить вместе. Дрейф
08.30 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. 
Можно ли воскресить 
умерших?

09.25 Разрушители легенд. 
Кислотный побег

10.20, 01.05 Ситуация под 
контролем. Бразилия. 
Метро Сан-Паулу

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 8

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Frogeye Sprite

13.05 Курс экстремального 
вождения. Серия 5

13.30, 03.10 Выжить вместе. 
Избитые

14.25 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Мерт-
вец золота не добудет

15.20, 01.55 Разрушители 
легенд. Без оружия и без 
урона

16.15 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 2

17.10 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Монтанья Абайшу

18.05 Как это устроено?. 
Метательные копь

18.35, 02.45 Как это сделано?. 
Серия 19

19.00 Всё и ничего. Серия 1
20.00 Атом. Битва титанов
21.00 Как устроена Вселен-

ная. Серия 1
22.00 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. 
Можно ли искоренить 
зло?

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 4

00.15 В борьбе со стихией. 
Огонь

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Все о собаках. Родезий-

ский «горбунок»
07.50 Все о собаках. Амери-

канский коккер спаниель
08.15 Собаки, кошки и 

другие любимцы - на-
чальный курс. Тибетский 
мастифф, японский хин, 
аффенпинчер, леонбер-
гер, той-терьер

09.10 Необычные животные 
Ника Бейкера. Морской 
дракон

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова. Гебриды

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

11.55 Укротитель по вы-
зову. Черепахи пруда 
Алькатрас

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Ветеринар в 
дикой природе. Перу

13.45 Территория живот-
ных. 14 с. Следи за мной

15.30 Смутное время в Горо-
де обезьян. В людской ад

16.30 Введение в собако-
ведение. Бриар, канаан, 
аргентинский дог, 
японский хин, чудо-пес, 
кламбер-спан

17.25 Самые невероятные 
на «Animal Planet». Дико-
винные питомцы

18.20, 18.45 Проект «Щенки». 
19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. День сурка
20.35, 05.20 Смутное время в 

Городе обезьян. Чудови-
ща на базаре

21.05, 02.25 В дебрях Индии. 
Пустыня Тар. Священные 
пески

22.00, 03.15 Жизнь в стае. 
Закон буша

22.55, 04.05 Природа 
Великобритании с Реем 
Мирсом. 

23.50 Полиция Майами. От-
дел по защите животных. 
Предательство

00.45 Людоеды. Тигры/
леопарды

01.35 Дикие и опасные. Тигр 
нападает на смотрителя

MAXXI-TV
06.40, 19.35 Йога
07.15 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 01.10 MaxxiМузыка
08.35, 19.25, 21.25 «Все про 

все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 «Сейшн»
12.25 «Стрип денс»
13.05, 22.10 «Вкус сыра»
13.45, 20.10 «Взрослые дети»
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
20.50 Портретные очерки. 

Валентин Гафт
21.35 «КиноМакси»
22.50 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Круизный лай-
нер с течью

06.00, 10.00 Рыбы-хищники
07.00 Жан-Мишель Кусто. 

Океанские приключения. 
Морские призраки

08.00, 12.00, 16.00 В ожида-

нии конца света. Защита 
от грабителей

09.00 С точки зрения науки. 
Экспедиция «Виски»

11.00 Худшие тюрьмы 
Америки. Гангстерский 
централ

13.00, 17.00 Запреты. До-
статочно взрослые?

14.00 Тайное логово акул
15.00 Рыбы-чудовища.. 

Большой белый осётр
18.00 Война генералов. 

Курск
19.00 Худшие тюрьмы 

Америки. Гангстерские 
войны в Сан-Антонио

20.00, 23.00, 04.00 НЛО над 
Европой. Неизвестные 
истории. Серия 5

21.00, 00.00 Паранормаль-
ное. Призраки

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Размер имеет значение

02.00 В ожидании конца 
света. В паучьей норе

03.00 Мегазаводы. Суперав-
томобили. «Мустанг»

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Путешествие 

человека
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 00.00 Вторая мировая 

в цвете
10.00, 16.00 Затерянные со-

кровища африканского, 
австралийского и индий-
ского искусства

11.00 Путь Мохаммеда Али
12.00 Мохаммед и Ларри
13.00, 03.00 Как искусство 

сотворило мир
14.00, 19.00 Забытые диеты
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами
20.00 История спутника
21.00 История Науки
22.00, 04.00 Звездный путь 

Юрия Гагарина
23.00 Короли Хорватии
05.00 Средние века
06.00 400 лет телескопу

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». ф.5. 

«Пражские сны». 2 с.
21.00 «Петля». 11 с.
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 16 
с. «Проходная пешка».

23.00 «Стилет-2». 3 с.
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 11 с.»Дело о лоп-
нувших агентствах».

01.00 «Аэропорт». 9 с. 
«Полковник».

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25, 10.30, 10.55, 

01.45, 02.10 Охотник-со-
биратель

05.55, 11.25 Взломщики
06.50, 12.20 Самые крутые 

дальнобойщики
07.45, 15.05 Вперед, в Дакар!
08.40, 13.15, 17.00, 23.55 По-

лярные летчики
09.35, 18.00, 00.50 Береговая 

охрана Аляски
14.10, 21.00 Секретные 

операции
16.00, 21.55 Честолюбивые 

замыслы Джеймса Мэ
19.00, 19.25, 03.10, 03.35 

Большие переезды
20.00, 04.05 Интенсивный 

курс Ричарда Хаммонда
22.55 Герои спецназа
02.40 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.35 Драма «Красная 

комната».
02.10 Детектив « Пирожки с 

картошкой. 1 с.».
03.05 Детектив « Пирожки с 

картошкой. 2 с.».
03.55 Драма «Странник».
05.30 Семейное « Громовы. 

Дом Надежды. 11 с.».
06.20 Фантастика «Окно в 

Париж».
08.20 Комедия «Гений «.
10.55 Комедия «Мама не 

горюй».
12.25 Семейное « Громовы. 

Дом Надежды. 12 с.».
13.20 Комедия «Мама не 

горюй 2».
15.05 Комедия «Чудная 

долина».
16.30 Комедия «Банкрот».
18.10 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 1 с.».

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

19.50 Комедия «Четыре 
таксиста и собака».

21.40 Комедия «Четыре 
таксиста и собака -2 «.

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Любовь моя, театр... 

Марк Захаров»
06.00 Д/ф «Дрессировщик 

Вальтер Запашный».
06.30 Х/ф «Доченька». 2 с.
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«ВРЕМЯ»
09.00, 15.00, 21.00, 03.00 

«Рожденные в СССР»
10.00, 16.00 «Илья Резник в 

театре и песне»
11.00 Д/ф «Китай. Утрачен-

ные победы».
12.00 Д/ф «Перекресток 

рока».
12.30, 18.30 Телеспектакль 

«Вишневый сад».
17.00 «Элина Быстрицкая»
22.00 Программа «Взгляд»
23.00 «Под знаком «Пи»

00.05 «50 лет на эстраде. 
Арутюн Акопян»

00.30 Х/ф «Доченька». 1 с.
04.00 «Смехопанорама»

СПОРТ 1
06.05, 15.30 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Рубин - 
Локомотив

08.00, 18.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттин-
гем - Брайтон

10.30, 01.15, 05.25 Футбол. 
Россия. Премьер-Лига. 
Сезон 2012-2013. Обзор

11.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк

13.00 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

13.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Неймеген

17.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

19.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
ОДЕССА

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.35 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Лондон, 
Англия

01.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Рода - ПСВ

03.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Терек - Зенит

СПОРТ2
06.00 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Летувос Ритас - 
Азовмаш

07.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Неймеген

09.45 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Терек - Зенит

11.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.15, 01.40 Футзал. Чем-
пионат Испании. Интер 
Мовистар - Барселона 
Алуспорт

13.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Миллуол

15.50, 03.10 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Обзор

17.00 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

17.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Обзор

18.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - Фейенорд

20.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Рубин - 
Локомотив

21.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Рода - ПСВ

23.45 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттин-
гем - Брайтон

04.15 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Нидерлан-
ды - Эстония

EUROSPORT
09.30 Стрельба. Чемпионат 

Европы.
10.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Шотландия - Швеция.

11.45, 15.30 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. Этап 3.

12.45, 18.30 Снукер. Откры-
тый Чемпионат Китая. 
Финал.

14.00 Вот это да!!! Специ-
альный выпуск.

15.00 Евроспорт. Топ 10.
16.30, 01.00 Велоспорт. Тур 

Страны Басков. Этап 4.
20.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Швеция - Дания.

22.00 Боевые искусства. 
Суперкомбат.

23.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут.

00.00 Покер. Европейский 
тур

00.55 Бизнес-класс. Журнал.

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

22.55, 00.30, 02.40 Футбол 
NEWS

06.15 Фулхэм - КПР. Чемпио-
нат Англии

08.15 Саутгемптон - Челси. 
Чемпионат Англии

10.25, 16.00, 00.45 Малага - 
Боруссия Д. Лига Чемпио-
нов УЕФА

12.30 «Один на один с Гаму-
лой». В. Евтушенко

13.30 Челси - Стяуа. Лига 
Европы УЕФА. Премьера

18.00 Интер - Тоттенхэм. 
Лига Европы УЕФА

20.30 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

21.30, 00.05 «Шлях до 
Амстердама»

21.55 LIVE. Тоттенхем - Ба-
зель. Лига Европы УЕФА

02.55 Тоттенхем - Базель. 
Лига Европы УЕФА

04.50 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

05.40 Новости + Анонсы

Четвер, 4 квітня
Cхід 5.28 Захід 18.35
Тривалість дня 13.07

Схід 2.17
Захід 11.56

ВодолійІменинники: Василій, Ісаак
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Телебачення

УТ-1
06.00 Православный 

календарь
06.05 Х/ф «Управа». 5 с.
06.30, 23.00, 00.00 Итоги
06.45, 07.05 Спорт
06.50, 07.10, 08.05, 09.00, 

09.15, 15.20, 15.50, 23.10 
Погода

07.00, 08.00, 12.35, 03.30 
Новости

07.15 Обзор прессы
07.20 Страна on line
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «Е.Герасимов. При-

вычка быть героем»
09.05, 21.00, 05.25 Итоги дня
09.25 Т/с «Маруся. Возвра-

щение»
12.25, 18.55, 21.25 Деловой 

мир
12.45 Адреналин
14.10 Д/ф «Украинский 

пересмешник. 100-летию 
А.Совы посвящается»

14.40, 19.10, 01.45 О главном
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15, 05.50 Деловой мир. 
Агросектор

15.25 Околица
15.55 Х/ф «Двойной капкан»
18.45 Мир спорта
19.45 Служба поиска детей
19.50 221. Экстренный вызов. 

Неделя
21.40 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.15 Х/ф «Ключи от без-

дны». 7 с.
00.05 Х/ф «Ключи от без-

дны». 8 с.

КАНАЛ «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 04.40 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 

«Завтрак с 1+1»
07.25 М/ф «Бернард»
10.00 Т/с «Величественные 

века. Роксолана - 2»
11.15 Т/с «Ледников»
12.15 «Адская кухня-3»
14.40 «Семейные мелодра-

мы - 3»
15.40 «Секретные материа-

лы шоу-бизнеса»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Величественные 

века. Роксолана - 2»
20.15 «Сказочная Русь»
20.40 «Вечерний Киев»
22.35 Х/ф «Угнать за 60 

секунд»
01.05 Х/ф «Чужой - 4: Вос-

кресение»

ИНТЕР
05.15 Т/с «Опережая вы-

стрел»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.40, 18.00 
Новости

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

09.10 Т/с «Отражение»
13.00 Д/с «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.50 Т/с «Анечка»
17.40, 18.55 Т/с «Сваты 5»
20.00, 02.55 «Подробности»
20.30, 00.30 «Шустер Live»
00.00 Д/ф «Квитка. Голос в 

единственном экзем-
пляре»

ICTV
04.45 Служба розыска детей
04.50, 06.30, 02.25, 04.00 

Погода
04.55 Факты
05.25 Свитанок
06.25, 07.40 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25 Чрезвычайные 

новости
10.10, 16.30 Т/с «Убойная 

сила»
12.40, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.05, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.10, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Смерч»
18.45 Факты. Вечер
23.25 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»

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

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.35, 00.30 

Погода
09.00, 23.10 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.30, 14.35 Kids Time
13.35 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»

15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
21.00 Т/с «Кухня 2»
00.35 Т/с «Дневники вампира 

3»
01.30 Т/с «Вероника Марс 3»

СТБ
06.25 Х/ф «Опасно для 

жизни!»
08.05 Х/ф «Лабиринты 

любви»
09.50 Х/ф «Катерина»
17.40, 22.00 «Вiкна-Новини»
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
20.00, 22.35 «Холостяк - 3»
23.45 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»
00.50 Х/ф «Маша и море»
02.30 Ночной эфир

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 
эспрессо»

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

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Три полета Ники 

Турбиной
12.15 «Социальный статус: 

ваши права и льготы»
14.00, 22.40 Неизвестное об 

известных: Шимпанзе 
Танганьики

15.15, 16.45, 18.55, 21.30 
«Погода»

15.30 «Будь в курсе!»
17.45 Ты уволен
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Анзори Кика-
лишвили, 3 часть

21.35 Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по насто-
ящему

23.40, 04.10 Слезы Амазонки 
3 с.

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

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

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

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

няня»
15.00 Одна за всех
17.10, 01.25 10 шагов к любви
18.15, 20.45 Виталька
18.55 Вечерний гон
19.30 Даешь молодежь!
21.30 Что если бы?
21.55 Большая разница
23.00 Чертовщина
23.25 МосГорСмех
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный патруль 

- 4»
07.00, 17.00, 19.00, 03.25 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.20, 21.00 Т/с 

«След»
10.00, 20.00 Т/с «Настоящие»
11.50, 04.20 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.20, 02.00 Чистосердечное 

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

рит Украина»
22.20 Т/с «Мент в законе - 2»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50 «Обзор прессы»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 «По-
года»

08.20, 03.40 «Утро со 
звездой»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.15 «Мотор-новости»
17.25 «Не первый взгляд»

18.15 «Реальный сектор»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный взгляд»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 02.30, 04.15 

«Хроника недели»

НТН
07.00 Х/ф «Болевой прием»
08.30 Утренний «Свідок»
09.00 Т/с «По имени Барон»
14.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей - 9»
16.45, 19.00 «Свідок»
17.00 Т/с «Висяки»
19.30 Т/с «Чкалов»
23.30 Х/ф «Гром ярости»
01.20 Х/ф «Последний хищ-

ник Юрского периода»
02.50 «Речовий доказ»
03.40 «Агенты влияния»

К 1
07.00 М/фы
09.50 «Три сестры»
10.50, 00.40 Х/ф «Ночь в 

Роксбери»
12.15, 21.20 «Рассмеши 

комика»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10 «Шопинг монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
19.00 «КВН»
22.15 «Пороблено в Україні»
23.50 «Вечер. Паша. Звёзды.»

11 КАНАЛ
04.50 Т/с «АйКарли»
06.00 Очевидец. Самое 

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

00.10, 04.30, 05.15 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Про кино»
09.00, 23.10 Т/с «Счастливы 

вместе»
11.00, 18.00, 20.00 Т/с «Во-

ронины»
13.30, 14.35 Kids’ Time
13.35 М/с «Утиные истории»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.20 Т/с «Светофор»
19.35 Погода
21.00 Тележурнал «Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
00.35 Т/с «Дневники вампира 

3»
01.30 Т/с «Вероника Марс 3»

К 2
07.30 М/фы
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.50 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
19.00, 00.40 Семейный 

размер
20.00 Иностранная кухня
21.40 Веселые мужчины
23.40 Города мира

«2+2»
08.00 «Улетное видео по-

русски»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.25 «Сумасшедшее видео 

по-украински»
09.55 «ШОУМУХОСЛОН»
10.35 «В бой идут мужики»
11.00, 16.00 Т/с «Инспектор 

Купер»
13.00 Т/с «Попытка к бегству»
14.00 Т/с «Солдаты-13»
18.00 Т/с «Версия»
19.00 Х/ф «Пекло»
21.25 Х/ф «13 район: Ульти-

матум»
23.25 Х/ф «Гнев земли»
01.15 Х/ф «Доля секунды»
02.55 Х/ф «Звезда шерифа»
05.00 М/фы

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.45 Х/ф «Снегурочка»
09.25 Х/ф «Каштанка»
10.40, 11.30 Т/с «Дорогая 

Маша Березина»
12.20 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
14.00 Х/ф «Катя-Катюша»
15.25 Х/ф «Олеся»
16.55 Т/с «Красная капелла»
17.50, 01.35 Т/с «Баязет»
18.45 Х/ф «Черный треу-

гольник»
22.30 Х/ф «Гангстер»
00.25 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
04.00, 08.00, 11.00, 14.00 

Новости
04.05 «Доброе утро»
04.15 «Пока все дома»
08.15 «Контрольная за-

купка»
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»

12.00 «Доброго здоро-
вьица!»

13.00 Другие новости
13.20 «Понять. Простить»
14.20 Т/с «Торговый центр»
15.15 «Пока еще не поздно»
16.00 «Жди меня»
17.00 Вечерние новости
17.40 «Человек и закон»
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды»
22.10 Х/ф «Антон тут рядом»
01.20 Х/ф «Вероника решает 

умереть»
03.00 Х/ф «Человек, который 

закрыл город»

РТР- ПЛАНЕТА
09.05 Т/с «В лесах и на горах»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Вести
10.30 «Вся Россия»
10.45 Ток-шоу «1000 

мелочей»
11.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
12.00, 04.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
13.30, 16.30, 18.40 Местное 

время. Вести-Москва
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 «Право на встречу»
15.00 Т/с «Тайны института 

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

на года»
17.40 Т/с «Сделано в СССР»
19.30 «Прямой эфир»
20.20 «Юрмала»
22.05 Х/ф «Поздняя любовь»
00.00 Х/ф «Любви все воз-

расты...»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

главном
08.00, 20.30, 23.30 Сегодня
08.30 Игра в слова и не 

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

ремонт
18.00 Цивилизация
19.00 Знак восклицания
21.00 Дорогие депутаты
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.30 Особый формат. Него-

степриимный Гостинный
23.00 «На ночь глядя» с 

Павлом Шереметом

ТВ ЦЕНТР
07.25 Х/ф «Частная жизнь».
09.20 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила 
Ульянова».

10.10, 14.10, 18.45 Петровка+
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 

События
10.50 Т/с «Сетевая угроза».
12.55 Д/с «Обитатели 

глубин».
13.50, 18.30 Город новостей
14.30 Х/ф «Один из нас».
16.50 «Спешите видеть!»
17.25 «Право голоса».
19.00 Т/с «Каменская».
21.20 «Жена. История 

любви».
22.50 Х/ф «Импотент».
00.15 Х/ф «Родительский 

день».
02.05 «Pro жизнь»
02.55 Д/ф «Звёздные папы».

RTVI
06.00, 16.08, 18.08, 01.00, 

04.00 «Особое мнение»
06.30 «Экономические 

новости»
07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка-3». 

Бешеные детки 2 с.
10.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 4 

«Инфекция зла» 2 с.
11.00 «Русский акцент»
11.30 «Городские легенды»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-12». Фильм 1 
«Лишний» 2 с.

13.00 Х/ф «К вам пришёл 
ангел»

15.00, 02.00 Т/с «Таксистка-3». 
Лютики цветочки 3 с.

16.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

19.00, 05.00 «Гражданин 
начальник». 11 с.

20.00, 03.00 Т/с «Гончие-5». 
Фильм 4 «Инфекция 
зла» 3 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-12». Фильм 2 
«Нелюдь» 1 с.

23.00 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»

РЕН ТВ
05.30, 12.00 Званый ужин.
06.30 Д/ф «Создатели».
07.30, 11.30, 18.30 Новости 

«24».
08.00 «Обманутые наукой».
09.00 «Адская кухня-2».
10.30, 22.00 «Смотреть 

всем!»
11.00, 18.00 «Экстренный 

вызов».
13.00 «Засуди меня».
14.00 «Семейные драмы».
15.00, 16.00 Не ври мне!
17.00 «Верное средство».
19.00 «Тайны мира. Разо-

блачение»: «Железный 
занавес».

20.00 «Странное дело»: 
«В душном тумане 
Вселенной».

21.00 «Секретные террито-

рии»: «За гранью небес».
23.00, 03.15 Х/ф «Хроники 

Риддика: Черная дыра».
01.00 Х/ф «Огненный дождь».

TV 1000
05.00, 15.00 Комедия «Лю-

бовь, сбивающая с ног».
07.00 Комедия «Клуб пер-

вых жен».
09.00 Комедия «После про-

чтения cжечь».
11.00 Комедия «Дом, где 

говорят»Да»».
13.00 Драма «Перед за-

катом».
17.00 Комедия «Телеведу-

щий».
19.00 Комедия «Гринберг».
20.55, 03.05 Криминальное 

кино «Генеральская 
дочь».

23.00 Драма «Прерванная 
жизнь».

01.15 Боевик «Кабельщик».

TV1000 KINO
06.00 Драма «Покаяние».
08.35 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... снова».
10.40 Боевик «Непобеди-

мый».
12.45 Драма «Ашик-кериб».
14.10 Драма «Борцу не 

больно».
16.00 Комедия «Золотой 

ключик».
18.10 Комедия «Люблю и 

точка».
20.00 Комедия «All Inclusive, 

или все включено».
22.00 Приключения «Роди-

на или смерть».
00.05 Мелодрама «Снежная 

королева».
02.00 Драма «Пропавший 

без вести».
04.00 Драма «Стая».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Фиориль - пора цве-
тения»

11.05, 19.05, 03.05 Драма 
«Посланник»

13.05, 21.05, 05.05 Драма «Не 
уходи»

15.10, 23.10, 07.10 Боевик 
«Око за око»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
09.00 Х/ф «Экстрасенс»
11.10 Х/ф «Соучастники»
13.00 Х/ф «Новенькая»
14.30, 02.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения»
16.00 Х/ф «Смятение чувств»
17.30 Х/ф «Заговор скур-

латаев»
19.00 Х/ф «Большие и 

маленькие»
21.00 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
23.00 Х/ф «Канувшее время»
01.00 Х/ф «Любить...»
04.00 Х/ф «Не имей 100 

рублей...»
05.30 Х/ф «Возьми меня с 

собой»

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

це в кармане».
03.10, 09.10, 15.10 М/с «Обе-

зьянки, вперед!» 0+, 
«Куда идет слоненок» 0+, 
«Наша няня» 0+, «Фунтик 
и огурцы»

04.00, 10.00, 16.00 М/с «Игру-
шечные истории» 12+, 
«Седой медведь» 12+, 
«Алим и его ослик»

05.00, 11.00, 17.00 Фильм-
сказка «Королевство 
кривых зеркал». 12+, «То 
ли птица, то ли зверь»

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

07.00, 13.00, 19.00 «Уроки 
живой природы» 6+, 
«Остров ошибок»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Мерт-
вец золота не добудет

05.50 Ситуация под контро-
лем. Бразилия. Метро 
Сан-Паулу

06.40 Как это устроено?. 
Метательные копь

07.10 Как это сделано?. 
Серия 19

07.35 Выжить вместе. 
Избитые

08.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Можно ли искоренить 
зло?

09.25 Разрушители легенд. 
Без оружия и без урона

10.20, 01.05 Ситуация под 
контролем. Бразилия. 
Товарный поезд

11.15, 22.55 Top Gear США. 
Серия 9

12.10, 04.05 Махинаторы. 
Saab 9-4

13.05 Курс экстремального 
вождения. Серия 6

13.30, 03.10 Выжить вместе. 
Африка

14.25 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Добря-
ки приходят последними

15.20, 01.55 Разрушители 
легенд. Скрытые гадости

16.15 Атом. Битва титанов
17.10 Всё и ничего. Серия 1
18.05 Как это устроено?. 

Техническое стекло
18.35, 02.45 Как это сделано?. 

Серия 20
19.00 Оружие, которое 

изменило мир. Пистолет-
пулемёт Томпсона

20.00 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 7

20.30 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 8

21.00 Кодекс мафии. Взгляд 
изнутри. Буркеньос

22.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Загадки подсознани

23.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 5

00.15 В борьбе со стихией. 
Серия 5

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25, 07.50 Проект «Щенки». 
08.15 Введение в собакове-

дение. Бриар, канаан, ар-
гентинский дог, японский 
хин, чудо-пес

09.10 Самые невероятные 
на «Animal Planet». Дико-
винные питомцы

10.05, 14.40 В дебрях Индии. 
Пустыня Тар. Священные 
пески

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Кошачий 
кризис

11.55 Укротитель по вызову. 
День сурка

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Последний 
шанс. Щенки в ожидании 
казни

13.45 Территория живот-
ных. 15 с. Невылупивши-
еся яйца

15.30 Смутное время в Го-
роде обезьян. Чудовища 
на базаре

16.30 Введение в собако-
ведение. Миниатюрный 
буль-терьер, динго, ан-
глийский терьер, борзая, 
чудо-пес, кeeсхонд

17.25 Как стать.... ...львом
18.20 Адская кошка. 
19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.10, 04.55 Укротитель по 

вызову. Опоссум-до-
мовой

20.35, 05.20 Смутное время 
в Городе обезьян. Восста-
ние «Черных Когтей»

21.05, 02.25 В дебрях Индии. 
Ганг. Река жизни

22.00, 03.15 Акулы под по-
кровом ночи

22.55, 04.05 Китовые войны. 
Мы хулиганы

23.50 Полиция Майами. От-
дел по защите животных. 
Крупнейшая спасатель-
ная операция

00.45 Войны жуков-гигантов. 
01.35 Дикие и опасные. 

Зубы, когти, ужас

MAXXI-TV
06.40, 19.35 Йога
07.15 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 01.10 MaxxiМузыка
08.35, 19.25 «Все про все»
08.40, 14.25 «Восточные 

танцы»
09.30, 16.15 Ювелирочка
11.00 Фестиваль ТВ - Старт
12.25 «Стрип денс»
13.00 «Вкус сыра»
13.50 «Взрослые дети»
15.55, 21.25 «Выдающиеся 

мужчины»
20.10 Что такое хорошо и что 

такое плохо?
20.50 «Тур-Гламур»
21.35 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.10 Джунгли шоу-бизнеса
22.50 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Труднейший в мире 

ремонт. Строительство 
горнолыжного подъ-
емника

06.00, 10.00 Спасенный 
львицей

07.00 Рыбы-чудовища.. 
Монгольский таймень

08.00, 12.00, 16.00 НЛО над 
Европой. Неизвестные 
истории. Серия 5

09.00, 13.00, 17.00 Паранор-
мальное. Призраки

11.00 Худшие тюрьмы 
Америки. Гангстерские 
войны в Сан-Антонио

14.00 Загадки королевской 
кобры

15.00 Рыбы-чудовища. 
Захват реки

18.00 Война генералов. 
Арденнская операци

19.00 Худшие тюрьмы 
Америки. Служащие в 
опасности

20.00, 23.00, 04.00 Тюремные 
трудности. Банды за 
решеткой

21.00, 00.00 Побег. Сбежать 
из «супермакса»

22.00, 01.00 Дикий тунец. 
Жадность, эгоизм и 
зависть

02.00 В ожидании конца 
света. Заприте дверь, 
зарядите ружьё

03.00 Мегазаводы. Суперав-
томобили. «Феррари-FF»

VIASAT HISTORY
07.00, 17.00 Путешествие 

человека
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени

09.00, 00.00 Вторая мировая 
в цвете

10.00, 16.00 Затерянные со-
кровища африканского, 
австралийского и индий-
ского искусства

11.00 История Науки
12.00 История спутника
13.00, 03.00 Как искусство 

сотворило мир
14.00, 19.00 Забытые диеты
18.00, 02.00 Охотники за 

мифами
20.00 Затерянный мир 

Александра Великого
21.00 Эскимосская одиссея. 

Завоевание нового мира
22.00 Бойцовский клуб. 

Оправданная жестокость
23.00 Короли Хорватии
04.00 История африканско-

го футбола
05.00 Средние века
06.00 Баленсиага – Вер-

ность традициям в 
непостоянном мире

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». ф.5. 

«Пражские сны». 3 с.
21.00 «Петля». 12 с.
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 
17 с. «Международный 
патруль».

23.00 «Стилет-2». 4 с.
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 12 с. «Дело о стан-
ционном смотрителе».

01.00 «Аэропорт». 10 с. 
«Фанаты».

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25, 10.30, 10.55, 

01.45, 02.10 Охотник-со-
биратель

05.55, 11.25 Взломщики
06.50, 12.20 Самые крутые 

дальнобойщики
07.45, 15.05 Вперед, в Дакар!
08.40, 17.00, 23.55 Полярные 

летчики
09.35, 18.00, 00.50 Береговая 

охрана Аляски
13.15, 13.40 Большие пере-

езды
14.10, 20.00, 04.05 Интен-

сивный курс Ричарда 
Хаммонда

16.00, 21.55 Человек против 
планеты

19.00, 19.25, 03.10, 03.35 На-
перекор стихии

21.00 Непобедимый воин
22.55 Герои спецназа
02.40 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.05 Фантастика «Окно в 

Париж».
02.10 Комедия «Гений «.
05.10 Семейное « Громовы. 

Дом Надежды. 12 с.».
06.05 Комедия «Мама не 

горюй».
07.30 Комедия «Мама не 

горюй 2».
09.20 Комедия «Чудная 

долина».
10.45 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 1 с.».

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

12.20 Комедия «Банкрот».
14.05 Комедия «Четыре 

таксиста и собака».
15.55 Комедия «Четыре 

таксиста и собака -2 «.
18.15 Детектив «Детектив-

ное агентство Иван-да-
Марья. 3 с.».

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

19.50 Комедия «Любовь в 
большом городе».

21.20 Комедия «Любовь в 
большом городе-2».

23.05 Драма «Странник».

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 Д/ф «Китай. Утрачен-

ные победы».
06.00 Д/ф «Перекресток 

рока».
06.30, 12.30 Телеспектакль 

«Вишневый сад».
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«ВРЕМЯ»
09.00, 15.00, 03.00 «Рожден-

ные в СССР»
10.00, 04.00 «Илья Резник в 

театре и песне»
11.00 «Элина Быстрицкая»
16.00 Программа «Взгляд»
17.00 «Москва - Копенгаген». 

Телемост
18.00 «Будильник»
18.30 Х/ф «Веселая хроника 

опасного путешествия».
21.00 «Колба времени»
22.00 Фрагменты програм-

мы «Кинопанорама»
23.00 «Любовь моя, театр... 

Марк Захаров»
00.00 Д/ф «Дрессировщик 

Вальтер Запашный».
00.30 Х/ф «Доченька». 2 с.

СПОРТ1
06.00, 23.00 Футбол. 

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

07.55 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Рубин - 
Локомотив

10.25, 18.25 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

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

Рода - ПСВ
12.55 Баскетбол. Еврочел-

лендж 1/4 финала. 3-й 
матч. БК Ольденбург 
(Германия) - Химик 
(Украина)

14.55, 04.55 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

15.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Миллуол

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

19.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - Фейенорд

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

00.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттин-
гем - Брайтон

02.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Будивельнык

СПОРТ2
06.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
- Дерби

08.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк

09.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.35 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер - 
Миллуол

12.30 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Обзор

13.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Рода - ПСВ

15.00, 02.10 Футзал. Чем-
пионат Испании. Эль 
Посо Мурсия - Интер 
Мовистар

16.25 Экстра-футзал
17.00 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Терек - Зенит
18.55 Вечер професиональ-

ного бокса. Главный бой 
- Г. Головкин - Н. Ишида, 
Рабченко - Ниччи, Эрдей 
- Грачев

00.35 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

01.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредиви-
зие. Обзор тура

03.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Рубин - 
Локомотив

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

EUROSPORT
09.30 Стрельба. Чемпионат 

Европы.
10.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Канада - Швеция.

11.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. 
Журнал.

12.00, 15.00 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. Этап 4.

13.30, 20.00 Вот это да!!! 
Специальный выпуск.

14.30, 19.30 Евроспорт. 
Топ 10.

16.30, 01.00 Велоспорт. Тур 
Страны Басков. Этап 5.

18.30 Сильнейшие люди 
планеты. Мартиника.

21.00 Тимберспортс. Чем-
пионат мира. Норвегия.

22.00 Бокс. Международный 
турнир. Англия.

00.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут.

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

22.15, 00.30, 02.40, 03.45, 
04.55 Футбол NEWS

06.15 Атлетико - Валенсия. 
Чемпионат Испании

08.15 Ворскла - Заря. Чемпи-
онат Украины

10.25 Тоттенхем - Базель. 
Лига Европы УЕФА

12.30 Малага - Боруссия Д. 
Лига Чемпионов УЕФА

14.30 Топ-матч
14.40 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА. Премьера
16.00, 17.45, 18.55, 20.00, 21.10 

Футбол LIVE
16.55 LIVE. Севастополь - 

Олимпик. Чемпионат 
Украины. Первая Лига

19.10 LIVE. Заря - Черномо-
рец. Чемпионат Украины

21.25 LIVE. Хоффенхайм - 
Фортуна. Чемпионат 
Германии

23.25 «Один на один с Гаму-
лой». В. Евтушенко

00.45 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру. 
Премьера

01.15 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

01.45 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

02.15 Futbol Mundial. Пре-
мьера

02.55 Севастополь - Олим-
пик. Чемпионат Украины. 
Первая Лига

05.10 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

05.40 Новости + Анонсы

П'ятниця, 5 квітня
Cхід 5.26 Захід 18.37
Тривалість дня 13.11

Схід 2.51
Захід 13.10

ВодолійІменинники: Никон, Лідія, Василій
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05 Итоги
06.15, 06.55, 08.55, 09.00, 

09.40, 14.35, 15.30, 17.25, 
22.55, 23.25 Погода

06.20 Смех с доставкой 
на дом

07.00 Концерт «А.Малинин. 
Голос души»

08.25 Барышня и кулинар
09.05 Жизнь на равных
09.25 Школа юного супе-

рагента
09.45 Опыт
11.10 Х/ф «Последнее лето 

детства»
14.40 В гостях у Д.Гордона
15.35 Международный 

турнир «Кубок Стеллы 
Захаровой»

17.00 Золотой гусь
17.30 Здоровеньки були
19.20 Star-шоу. Дайджест
20.50 Мегалот
20.55 Служба поиска детей
21.00, 01.20 Итоги дня
21.25 Без цензуры
22.00 Кабмин: событие 

недели
22.10 Украинская песня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00 Твой голос
23.30 Эра здоровья
23.50 Кино в деталях
00.40 Клуб юмора
01.45 «Потомки» с 

Н.Рыбчинской и 
К.Гнатенко

02.40 Хит-парад «Нацио-
нальная двадцатка» (с 
сурдопереводом)

03.50 Свет
04.10 Правительство на 

связи с гражданами
04.35 Околица
05.05 Д/ф «Дух тинейдже-

ров, подростки глазами 
Голливуда»

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Ремонт +»
06.25 Х/ф «Вики - маленький 

викинг»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10 М/ф «Энгри Бьордс»
10.15, 10.40 М/с «Чип и 

Дейл»
11.00 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
12.00 «Тачки»
12.25 «Голос страны - 3»
14.55 Х/ф «Доктор Дулиттл 

- 5»
16.35 «Вечерний Киев»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 05.10 ТСН: ТСН
20.00 Х/ф «Аватар»
23.20 Х/ф «Завтра не умрет 

некогда»
01.40 Х/ф «Угнать за 60 

секунд»
03.30 Х/ф «Чужой - 4: Вос-

кресение»

ИНТЕР
09.20 «Жди меня»
11.00 Х/ф «Большая любовь»
13.05 Т/с «Белый налив»
16.55 «Международный 

фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»»

18.30, 20.30 Концерт «День 
Рождения Интера»

20.00, 01.30 «Подробности»
23.50 Х/ф «Свадьба по 

обмену»
02.00 Х/ф «Большая любовь»
03.30 Д/с «Магия океанов»

ICTV
06.55 Козырная жизнь
07.25 Х/ф «Остин Пауэрс. 

Шпион, который меня 
соблазнил»

09.35 Звезда YouTube
10.00 Дача
10.40 Квартирный вопрос
11.40 За рулем
12.10 Смотреть всем!
13.10 Х/ф «V Центурия»
15.40 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Каникулы строго-

го режима»
21.30 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
23.05 Х/ф «Добро пожало-

вать в Zомбилэнд»
00.55 Х/ф «Мамонт»
02.30 Х/ф «Крузо»
03.55 Т/с «Кодекс чести»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Охота на мон-

стров»
06.30 Новый взгляд
08.05, 10.00 Ревизор-
11.55 Уральские пельмени
13.40 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна Юкрайна
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Х/ф «Скала»
20.00 Х/ф «Лысый нянька»
22.00 Хто зверху?
23.40 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу»
01.25 Т/с «Эврика»
02.25, 03.25, 04.30 Зона ночі
02.30, 03.30 Богдан Хмель-

ницький
04.00 З полону на волю
04.15 Останні лицарі

04.35 Райські сади гетьмана 
Сагайдачного

04.55 Зона ночі Культура
05.00 Катерина Білокур 

Послання

СТБ
05.15 М/ф «Маугли»
06.25 Х/ф «Илья Муромец»
08.00 «Караоке на Май-

дане»
09.00 «Едим дома»
10.15 «Хата на тата»
12.15 «Холостяк - 3»
15.40 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»
16.50 Х/ф «Любовь и голуби»
19.00 «Україна має та-

лант!-5»
22.05 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
01.55 «Детектор лжи - 3»
02.40 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Х/ф «Печки-лавочки»
07.35 Ф-стиль
08.00 «Социальный пульс»
08.40, 18.55, 20.55 «Погода»
09.00 Андрей Вознесен-

ский. Ностальгия по 
настоящему

10.00 «Светские хроники»
10.40 Х/ф «Аленький 

цветочек»
12.10 Дикая природа в 

объективе
13.30 За семь морей
14.10 Дикая природа в 

объективе
14.50, 05.10 Жизнь по за-

конам природы
16.00 Волшебный мир 

насекомых
17.00, 04.40 «Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным»
17.40 «Дневник для роди-

телей»
18.20 «Цивилизация 

Incognita»
18.30, 04.15 «Социальный 

пульс выходных»
19.00 Узел
20.00 Солнечные бури: 

угроза планете Земл
21.00 Поэт в России больше, 

чем поэт
22.10 Х/ф «В последний раз»
00.00 Х/ф «Эскорт для дам»
02.05 Амурные мелодии
02.30 Х/ф «Правила секса»

ТЕТ
06.00, 11.40 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик»
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 М/с «Даша-следопыт»
10.05 М/с «Вперед, Диего, 

вперед!»
10.40 М/с «Индийские 

байки»
11.05 М/с «Фиксики»
12.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
13.55 Т/с «Половинки»
14.55 Х/ф «Поцелуй на 

удачу»
17.00 Х/ф «Один день»
19.10 Х/ф «Горячие головы»
20.55 Виталька
22.20 Что если бы?
23.00 Х/ф «Дети кукурузы 4: 

Сбор урожая»
00.45 Х/ф «Останься»
02.20 До рассвета

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.50 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.20 События
07.10, 08.10 Т/с «Интерны»
10.00 Тайны звезд
11.00 Лучший повар на 

селе -
12.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 4»
15.00, 04.25 Х/ф «Когда 

цветет сирень»
17.00 Х/ф «Невеста моего 

жениха»
19.20 Х/ф «Сердце без 

замка»
21.20 Т/с «Шаман»
01.00, 03.40 Т/с «Мент в 

законе - 2»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.40, 09.35, 19.25, 00.25, 

01.55 «Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 «Вре-
мя спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 
19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 
05.55, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 «Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «180 градусов»
07.50, 10.15, 12.10, 02.30, 

03.30, 04.30, 04.55, 05.50, 
06.20 «Хроника недели»

08.30 «Не первый взгляд»
09.25 «Автоконтинент»
09.50 «Мотор-новости»
10.10, 00.30 «Новостеметр»

11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.15 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный взгляд»
19.30 «Машина времени»
20.10, 01.10, 05.10 «Портреты 

с Сергеем Дорофеевым»
21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 02.10, 03.40 «В каби-

нетах»
22.30 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»
02.40 «Новости Киевщины»
04.10 «Жизнь интересна»
04.35 «Акцент»

НТН
06.00, 05.15 «Правда жизни»
06.30 «Легенды бандитско-

го Киева»
07.20 «Железный Оскар»
07.55 Х/ф «Если враг не 

сдается...»
09.35 Х/ф «Гром ярости»
11.30 «Речовий доказ». 

Дьявольский куш
12.00, 01.45 «Главный 

свидетель»
13.00 Х/ф «Выход»
14.45 Д/с «Болезни-убийцы»
15.15 Т/с «Шериф - 2»
19.00 Т/с «Предатель»
23.00 Д/с «Реальные пре-

ступники»
23.30 Х/ф «Замена»
02.30 «Речовий доказ»
03.50 «Агенты влияния»
04.40 «Уроки тетушки Совы»

К1
07.00, 10.00 М/фы
09.00 М/с «Сказки Ганса Хри-

стиана Андерсена»
11.15 М/ф «Карапузы встре-

чаются с Торнберри»
12.25 Х/ф «Остров потерян-

ных душ»
14.25 Х/ф «Прощенное вос-

кресенье»
16.15 «Свадебный размер»
17.15 «Лямур Тужур»
18.10 «Рассмеши комика»
19.10 «КВН»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Х/ф «Бабник»
01.40 Х/ф «Только спокой-

ствие»
03.00 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.45 Т/с «Охота на мон-

стров»
06.30 Новый взгляд
08.05, 11.00 Ревизор-
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.55 Уральские пельмени
13.40 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна Юкрайна
15.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.00 Х/ф «Скала»
20.00 Х/ф «Лысый нянька»
22.00 Хто зверху?-
23.40 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу»
01.25 Т/с «Эврика»
02.25, 03.25, 04.30 Зона ночі
02.30, 03.30 Богдан Хмель-

ницький

К 2
06.30 М/фы
07.55 Дело вкуса
08.55, 16.50 С белого листа
09.25 Знаете что?
10.05 Врачи
10.55 Дачные истории
11.50 Сваты у плиты
12.20 Специя
13.25, 18.40 Семейный 

размер
14.10, 00.05 Модный при-

говор
15.10, 17.40 Женская форма
16.00 Время красоты
19.30 Веселые мужчины
20.30 Секреты судьбы
21.20, 01.40 Будь по-твоему
22.20 Иностранная кухня
23.10 Незвёздное детство

«2+2»
10.00 Т/с «Приключения 

Конана»
14.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.00 Х/ф «Слежка»
17.20 ЧУ 23 тур. Днепр - 

Ворскла
19.30 ЧУ 23 тур. Металлист 

- Волынь
21.30 «Фанатские войны»
22.40 Т/с «М.У.Р.»
02.20 «Дорожные войны»
03.40 Х/ф «Дорога на Сечь»
05.00 М/фы

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
09.00 Х/ф «Каштанка»
10.15 Х/ф «Укол зонтиком»
11.55 Х/ф «Невезучие»

13.35 Х/ф «Освобождение»
22.20 Х/ф «Подвиг Одессы»
00.55 Х/ф «Победа»
03.30 Х/ф «СОС над тайгой»
04.35 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 

Новости
05.20 Х/ф «Пять вечеров»
07.00 «Смешарики. Новые 

приключения»
07.10 «Играй, гармонь 

любимая!»
07.55 «Умницы и умники»
08.45 «Слово пастыря»
09.15 «Смак»
09.55 «Поздняя любовь 

Станислава Любшина»
11.15 «Абракадабра»
14.15 «Наталья Кустинская. 

Королева разбитых 
сердец»

15.15 Х/ф «Три плюс два»
17.00 Вечерние новости
17.15 «Угадай мелодию»
17.55 Т/с «Последняя 

встреча»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером»
22.05 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные»
00.05 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно»
00.55 Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джекила и 
мистера Хайда»

02.25 Х/ф «Поезд идет на 
Восток»

03.55 «Поле чудес»

РТР-ПЛАНЕТА
05.00 «Юрмала»
06.35, 07.15 Х/ф «Поздняя 

любовь»
07.00, 10.00, 13.00 Вести
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Субботник»
10.15 «Титаник. Последняя 

тайна»
11.05 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Честный детектив»
13.55 «Городок». Дайджест
14.25 «Особый случай»
15.25, 01.25 Т/с «Байки 

Митяя»
17.05, 02.55 «Субботний 

вечер»
19.00 Вести в субботу
19.45 Х/ф «Генеральская 

сноха»
23.25 Х/ф «Жених»
01.10 «PROТУРИЗМ»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 Сегодня о главном
08.00, 20.30 World Stories. 

Международные корре-
спонденты

08.30, 19.00 Воздушные псы
09.00 Звериная работа
10.30, 16.30 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
13.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Василий Аксенов

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Обама. 

Его история
19.30 Особый формат. Дачи 

президента
20.00 Особый формат. 

Десятинная церковь
21.00 Х/ф «В начале»

ТВ ЦЕНТР
05.05 Мультпарад
06.10 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Печки-лавочки».
08.40 Православная энци-

клопеди
09.10 Х/ф «Марья-искус-

ница».
10.30, 16.30, 23.05 События
10.45 Петровка+
10.55 Городское собрание
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
13.35 Х/ф «Укол зонтиком».
15.35, 16.45 Х/ф «Покуше-

ние».
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».
23.25 «Временно досту-

пен». Арас Агаларов.
00.30 Х/ф «Таинственный 

остров».
02.20 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто»
03.55 Без обмана. «Хитрая 

упаковка»

RTVI
06.00 Х/ф «Не болит голова 

у дятла»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «М/фы»
10.00, 01.30 Х/ф «Машенька»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 «Арт-навигатор»
13.30 «Русский акцент»
14.00, 21.00, 03.00 Х/ф 

«Костюм арлекина»
16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

ликбез» «Русские аме-
риканцы. Михаил Чехов 
-2 часть»

17.00, 00.30 Информацион-
ная программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой

18.00 «Мистификаторы. 
Продать ужас Амити-
вилля»

19.00 «Сейчас в мире», 

«Мегаполис»
19.30 «Германия за неделю»
20.00 «Израиль за неделю»
23.00 «Русский акцент» с.
23.30, 05.00 «Мистификато-

ры. Граф Калиостро»

РЕН ТВ
04.00 Х/ф «Хроники Ридди-

ка: Черная дыра».
05.15 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв».
08.15 «100 процентов».
08.45 «Чистая работа».
09.30 «Территория заблуж-

дений».
11.30 Новости «24».
12.00 «Военная тайна».
14.00 «Странное дело»: 

«В душном тумане 
Вселенной».

15.00 «Секретные террито-
рии»: «За гранью небес».

16.00 «Тайны мира. Разо-
блачение»: «Железный 
занавес».

17.00 «Представьте себе».
17.30 «Репортерские 

истории».
18.00 «Неделя».
19.00 Х/ф «9 рота».
21.45 Т/с «Честь имею!»
01.40 Т/с «Подкидной».

TV 1000
05.00, 11.00 Драма «Пре-

рванная жизнь».
07.15 Криминальное кино 

«Мечта Кассандры».
09.10 Боевик «Кабельщик».
13.15 Комедия «Телеве-

дущий».
14.55 Комедия «Гринберг».
16.50 Драма «Неукротимые 

сердца».
19.00 Драма «Забытое».
21.00, 02.00 Криминальное 

кино «Крестный отец».
00.00 Комедия «Кошки-

мышки».

TV1000 KINO
08.00 Комедия «Люблю и 

точка».
10.00 Комедия «Фабрика 

счастья».
12.00 Драма «Ожерелье для 

моей любимой».
14.00 Драма «Пропавший 

без вести».
16.00 Приключения «Роди-

на или смерть».
18.10 Мелодрама «Рецепт 

колдуньи».
20.00 Комедия «8 первых 

свиданий».
22.00 Комедия «Неадекват-

ные люди».
00.40 Драма «Стая».
02.30 Мелодрама «Фоно-

грамма страсти».
04.20 Драма «Суходол».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Комедия 

«Милу в мае»
10.50, 18.50, 02.50 Драма 

«Удивительное путеше-
ствие Мэри Брайант»

12.30, 20.30, 04.30 Триллер 
«Чат»

14.15, 22.15, 06.15 Мелодра-
ма «В стране женщин»

16.00, 00.00, 08.00 Боевик 
«Подводная лодка»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
07.00 Х/ф «Большие и 

маленькие»
09.00 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
11.00 Х/ф «Канувшее время»
13.00 Х/ф «Любить...»
14.30, 02.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения»
16.00 Х/ф «Не имей 100 

рублей...»
17.30 Х/ф «Возьми меня с 

собой»
19.00 Х/ф «Подсудимый»
21.00 Х/ф «Четвертая 

планета»
23.00 Х/ф «Выкуп»
01.00 Х/ф «Первый трол-

лейбус»

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

данный смех». 1 с.
03.05, 09.05, 15.05 М/с 

«Обезьянки в опере» 0+, 
«Сказка про колобок» 0+, 
«ШУТКИ» 0+, «Зимовье 
зверей» 0+, «Слоненок 
заболел»

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Игрушечные истории» 
12+, «Как один мужик 
двух генералов про-
кормил» 12+, «Сказка о 
белой льдинке»

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «Осен-
ний подарок фей». 12+, 
«Королевская игра»

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

07.00, 13.00, 19.00 «Уроки 
живой природы» 6+, 
«Кто получит приз?» 0+, 
«Танюша, Тявка, Топ и 
Нюша»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Как это устроено?. 

Бинокли/Бенгальские 
огни/Резиновые сапоги/
Циркулярные пилы

05.25 Махинаторы возвра-
щаются. Jeep CJ8

06.15, 18.05 Золотая лихо-
радка. Джунгли

07.10, 17.10 Золото 
джунглей. Сломленный 
человек

08.05 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 

Монтанья Абайшу
09.00 Багажные войны. 

Серия 9
09.25 Багажные войны. 

Серия 10
09.50 Охотники за ре-

ликвиями. Бостонские 
аукционеры

10.20 Охотники за реликви-
ями. Тон и оружие

10.45, 01.30 Эд Стаффорд. 
Голое выживание. 
Серия 2

11.40 Наука магии. Машина 
вуду

12.10 Наука магии. Бомба из 
сухого льда

12.35 Разрушители легенд. 
Древняя торпеда

13.30 Курс экстремального 
вождения. Серия 11

14.00 Курс экстремального 
вождения. Серия 12

14.25 Быстрые и громкие. 
Серия 10

15.20 Как это устроено?. 
Карандаши/Металло-
лом/Кофе

15.50 Как это сделано?. 
Серия 16

16.15 Оружие, которое 
изменило мир. Пистолет-
пулемёт Томпсона

19.00 Охотники за релик-
виями. В Техасе все 
большое

19.30 Охотники за реликви-
ями. Парни из Далласа

20.00, 03.10 Короли аукцио-
нов. Серия 19

20.30, 03.40 Короли аукцио-
нов. Серия 20

21.00, 04.05 Багажные во-
йны. Серия 11

21.30, 04.35 Багажные во-
йны. Серия 12

22.00 Кодекс мафии. Взгляд 
изнутри. Буркеньос

22.55 Правила внедорож-
ного движения. Горы

23.50 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 7

00.15 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 8

00.40 Парни с Юкона. По 
хрупкому льду

02.20 Молниеносные 
катастрофы. Серия 1

02.45 Как это сделано?. 
Серия 18

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Иметь и не иметь
07.25 Введение в собако-

ведение. Французский 
бульдог, пудель, эр-
дель-терьер, чихуахуа, 
лабрадор

08.15 Охотник за крокоди-
лами. Плюющиеся кобры

09.10 Зоотур Микаэлы.
10.05 Обезьянья жизнь.
10.30 Зоосад Криса Хамфри.
11.00 Ветеринар Бондай 

Бич.
11.25 Самое дикое шоу.
11.55, 21.05, 02.25, 05.45 В 

дебрях Африки. Сахара
12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 

14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 
Шамвари. Жизнь на воле.

18.20 Как выжить живот-
ным?. Болота и заросли

19.15 Как выжить живот-
ным?. Песок и море

20.10, 00.45 Бег с волками
22.00, 03.15 Адская кошка. 

Кусака
22.55, 23.20, 04.05, 04.30 

Билл Бэйли и павианы.
23.50 Дикие и опасные. 

Внезапная угроза
01.35, 02.00, 04.55, 05.20 

Аэропорт для животных.
06.35 SOS Дикой природы. 

6 с.

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50 Йога
09.35 Союзм/ф
10.15 «Путеводитель вы-

ходного дня»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Взрослые дети»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.35 «Выдающиеся 

мужчины»
15.45 «Время для себя»
16.10 Ювелирочка
18.10 Х/ф «Анна Павлова»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Ольга Аросева
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 12.00 Делай ставки 

и взрывай. Удача в 
крестьянском доме

05.30, 12.30 Покинутые. 
Нефть и банк Пенсиль-
вании

06.00 В поисках гигантского 
осьминога

07.00 Рыбы-чудовища.. 
Рыба-бензопила

08.00 Американская 
колония. Знакомство с 
гуттеритами. У нас не 
секта

09.00 С точки зрения науки. 
Ошибся ли Дарвин?

10.00 Граница. КПП в Техасе
11.00 Шоссе через ад. Кана-

да. Где мой эвакуатор?
13.00 Дикий тунец. Жад-

ность, эгоизм и зависть

14.00 Байкеры - спасатели 
животных. Ответный 
укус

15.00 Забытые персонажи 
Библии. Тайны Далилы

16.00 Расследования ави-
акатастроф. Ураганный 
взлёт

17.00 История Великих 
Озер

18.00 «Титаник». Дело 
закрыто

20.00, 23.00, 02.00 Злоклю-
чения за границей. Аре-
стованная в Бангкоке

21.00, 00.00, 03.00 Аферисты 
и туристы. Рим

22.00, 01.00 Амиши. Вне 
закона. Начало новой 
жизни

04.00 Запреты. Отврати-
тельные работы

VIASAT HISTORY
07.00 Путешествие 

человека
08.00, 15.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 

19.00 Забытые диеты
12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 02.00 Охотники за 
мифами

20.00 Саги викингов
21.10, 04.00 Древние воины 

Сибири
22.10 Эскимосская одис-

сея. Завоевание нового 
мира

23.10, 00.05 Короли 
Хорватии

03.00 Как искусство сотво-
рило мир

05.00 Средние века
06.00 Затерянный мир 

Александра Великого

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». 

ф.5. «Пражские сны». 4 с.
21.00 «Шериф». Фильм 1-й - 

«Свидетель». 1 с.
22.00 «Улицы разбитых 

фонарей». «Менты-9». 18 
с. «Коктейль».

23.00 «Стилет-2». 5 с.
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 13 с. «Дело о 
службе новостей».

01.00 «Аэропорт». 11 с. 
«Школа стюардесс».

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25 На крючке боль-

шая рыба
06.00, 06.25, 07.00 Охотник-

собиратель
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 

11.10 Полярные летчики
12.05, 13.05 Экстремальная 

Канада
14.05, 15.05, 16.05 Вперед, 

в Дакар!
17.05, 17.30 Большие пере-

езды
18.00, 19.00, 03.10, 04.05 Ин-

тенсивный курс Ричарда 
Хаммонда

20.00, 21.00 Служители за-
кона. Операция «Сокол»

22.00 Секретные операции
23.00 На страже границы. 

Переступить черту
23.55 Секретные лаборато-

рии США. Взгляд изнутри
00.50, 01.45 Супервулкан
02.40 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.35 Комедия «Гений «.
03.05 Комедия «Мама не 

горюй».
04.25, 23.35 Комедия «Мама 

не горюй 2».
06.15 Комедия «Чудная 

долина».
07.35 Мелодрама «Целуют 

всегда не тех. 1 с.».
08.25 Мелодрама «Целуют 

всегда не тех. 2 с.».
09.15 Комедия «Банкрот».
11.00 Комедия «Четыре 

таксиста и собака».
12.50 Комедия «Четыре 

таксиста и собака -2 «.
15.05 Комедия «Любовь в 

большом городе».
16.35 Комедия «Любовь в 

большом городе-2».
18.10 Комедия «Самолет 

летит в Россию».
19.50 Комедия «All inclusive, 

или Все включено».
21.30 Комедия «Каникулы 

строгого режима».

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Элина Быстрицкая»
06.30, 00.30 Телеспектакль 

«Вишневый сад».
08.00, 14.00, 02.00 «ВРЕМЯ»
09.00, 03.00 «Рожденные 

в СССР»
10.00 Программа «Взгляд»
11.00 «Москва - Копенга-

ген». Телемост
12.00 «Будильник»
12.30 Х/ф «Веселая хроника 

опасного путешествия».
15.00 «Колба времени»
16.00 Фрагменты програм-

мы «Кинопанорама»
17.00 «Было ВРЕМЯ»
18.00 «Встречи в концерт-

ном зале гостиницы 
«Космос». Концерт

20.00 «Кабачок 13 стульев»
21.00 Телеспектакль 

«История кавалера Де 
Грие и Манон Леско».

23.00 Д/ф «Китай. Утрачен-
ные победы».

00.00 Д/ф «Перекресток 
рока».

04.00 «Илья Резник в театре 
и песне»

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Чемпионат 

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

07.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
- Дерби

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

12.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк

13.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт. LIVE

16.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Неймеген

17.55 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига

20.00 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Гран-при 
Стамбул, Турция. LIVE

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

02.00 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо Мур-
сия - Интер Мовистар

03.30 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

04.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
ОДЕССА

СПОРТ 2
06.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Ноттин-
гем - Брайтон

07.50, 04.25 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Терек 
- Зенит

09.35 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Обзор

10.10 Баскетбол. Евроку-
бок. 1/2 финала. 2-й матч. 
Бильбао - Будивельник

12.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

12.35 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

13.10, 23.20 Футбол. Чем-
пионат Нидерландов. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Фейенорд - Венло

15.00, 01.10 Футбол. Чемпио-
нат Бельгии. Плей-офф. 
Андерлехт - Генк

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

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

19.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. 
Уотфорд - Кардифф 
Сити LIVE

21.25 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига

03.00 Бокс. Нью-Йорк, США

EUROSPORT
09.30, 20.30 Евроспорт. 

Топ 10.
10.00, 15.00, 18.30 Вело-

спорт. Тур Фландрии.
11.30, 16.00 Велоспорт. Тур 

Страны Басков. Этап 5.
12.45 Автоспорт. Патрик 

Демпси в гонке Ле Ман.
13.00 Автоспорт. Auto GP. 

Марракеш. Заезд 1.
14.00 Автоспорт. Мировая 

с. Рено. Италия. Заезд 1.
16.45, 01.15 Велоспорт. Тур 

Страны Басков. Этап 6.
19.30 Вот это да!!! Специ-

альный выпуск.
21.00 Боевые искусства. 

Суперкомбат.
22.00 Боевые искусства. 

Суперкомбат. Мировая с. 
Гран-при 1.

01.00, 02.45 Ралли-рейд Абу-
Даби. День 1.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 12.50, 

14.15, 16.45, 18.30, 19.45, 
21.45, 23.45, 00.55, 02.00, 
03.05, 04.10 Футбол NEWS

06.15 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

06.45 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

07.10 «Один на один с Гаму-
лой». В. Евтушенко

08.15 Севастополь - 
Олимпик. Чемпионат 
Украины. Первая Лига

10.30 Заря - Черноморец. 
Чемпионат Украины

12.30, 13.05, 15.25, 17.55 
Футбол LIVE

13.25 LIVE. Ильичевец - 
Кривбасс. Чемпионат 
Украины

15.55 LIVE. Металлург 
З - Арсенал. Чемпионат 
Украины

18.50 Топ-матч
18.55 LIVE. Реал - Леванте. 

Чемпионат Испании
20.55 LIVE. Депортиво - 

Сарагоса. Чемпионат 
Испании

22.55 LIVE. Барселона - 
Мальорка. Чемпионат 
Испании

01.10 Ильичевец- Крив-
басс. Чемпионат 
Украины

03.20 Металлург З - Арсе-
нал. Чемпионат Украины

05.15 Новости + Анонсы

Субота, 6 квітня
Cхід 5.24 Захід 18.38
Тривалість дня 13.14

Схід 3.20
Захід 14.24

РибиІменинники: Захарій, Яков, Стефан, Артемій, Петро
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.55, 09.00, 

10.20, 13.00, 14.25, 15.25, 
16.20, 23.30 Погода

06.10 Мир православия
06.40 Смех с доставкой 

на дом
07.10 Барышня и кулинар
07.40, 23.35 Ток-шоу «Жена»
09.05 Путешествуй по миру 

с Ю.Акуниной
09.30 Кто в доме хозяин?
09.50 Ближе к народу
10.25 Играем в армию
10.55 Честь имею при-

гласить
11.40 Шаг к звездам
12.20 Музыкальная акаде-

мия. Евровидение
13.05 Кумиры и кумирчики
13.35 Шеф-повар страны
14.30 В гостях у Д.Гордона
15.30 Караоке для взрослых
16.25 Деловой мир. Неделя
16.55 Концертная про-

грамма «Мы дети твои, 
Украина!»

18.35 Концерт М.Гаденко 
«Моя песенная ис-
поведь»

20.40, 02.00 Главный 
аргумент

20.50 Официальная 
хроника

21.00, 01.20 Итоги недели
21.40 Точка зрения
22.05 Лучшее с «Славянско-

го базара»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
00.45 Клуб юмора
02.10 Опыт
04.00 Фольк-music
05.05 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

КАНАЛ «1+1»
06.00 Х/ф «Принцесса моей 

мечты»
07.50 М/ф
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10 М/ф «Эскимоска»
10.15, 10.40 М/с «Чип и 

Дейл»
11.05, 03.55 «Кулинарные 

курсы с Ю.Высоцкой. 
Италия. Венеция»

11.45 «Воскресенье с 
Кварталом»

12.40 «Шесть кадров»
13.05 «Меняю жену - 7»
14.35, 15.45, 16.55, 18.15 Т/с 

«Сваты-6»
19.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Голос страны - 3»
22.30 «Светская жизнь»
23.30 «Что? Где? Когда? 

Звездные войны»
00.30 Х/ф «Громозека»

ИНТЕР
06.10 Х/ф «Высоко летая 2»
07.40 М/ф «Шрек 2»
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского»
10.10 «Вкусное свидание»
11.05 «Международный 

фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»»

13.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит»

16.05 Т/с «Точка взрыва»
20.00, 03.10 «Подробности 

недели»
20.45 «Большие танцы»
23.15 Концерт «День Рож-

дения Интера»
03.55 Д/с «Магия океанов»

ICTV
05.15, 05.35 Погода
05.40 Свитанок
06.40 Квартирный вопрос
07.35 Анекдоты по-

украински
07.55 Дача
08.40 Основной инстинкт
09.10, 13.20 Смотреть всем!
10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
12.25 Криминальный 

облом
14.20 Х/ф «Каникулы строго-

го режима»
16.55 Х/ф «Ржевский против 

Наполеона»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе»
21.45 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе-2. Из Вегаса в 
Бангкок»

23.50 Х/ф «Впритык»
01.45 Х/ф «Добро пожало-

вать в Zомбилэнд»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Охота на мон-

стров»
06.55 Новый взгляд
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
09.00 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 М/ф «Скуби-Ду на 

острове Мертвецов»
11.40, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.10 Хто зверху?-
15.10 Х/ф «Скала»
17.50 Х/ф «Лысый нянька»
19.45 Х/ф «Вавилон н.э.»

23.25 Х/ф «Фред Клаус брат 
Санты»

01.40 Х/ф «Психи в тюряге»
03.35 Зона ночі
03.40 Тб про ТБ
04.10 Вір мені
04.25 Зона ночі Культура
04.30 Сумний П’єро

СТБ
05.15 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
05.55, 01.30 Х/ф «Непод-

дающиеся»
07.10 «Едим дома»
08.15 «Кулинарная дина-

стия»
10.10 «Караоке на Май-

дане»
11.10 Х/ф «Мать-и-мачеха»
15.45 «Україна має та-

лант!-5»
19.00 «Битва экстрасенсов»
20.00 «Один за всех»
22.00 Х/ф «Искупление»
23.55 Х/ф «Лабиринты 

любви»
02.45 Ночной эфир

ТОНИС
06.00 Х/ф «Аленький 

цветочек»
07.30 Дикая природа в 

объективе
08.00 «Социальный пульс 

выходных»
08.40, 18.55 «Погода»
09.00 Солнечные бури: 

угроза планете Земл
10.00 «Будь в курсе!»
10.40 Ф-стиль
11.00 Х/ф «Печки-лавочки»
13.55 За семь морей
14.30 Арт сити
15.15, 05.05 Жизнь по за-

конам природы
16.25 Волшебный мир 

насекомых
17.30 Сталин в Царицыне, 

или Кровавый хаос
18.30, 03.55 «Мир за не-

делю»
19.00 Узел
20.00 «Цивилизация 

incognita»
20.15, 04.20 «Кумиры»
20.45, 04.35 «Светские 

хроники»
21.10 Сергей Юрский. В 

теле человека
22.00 Х/ф «Эскорт для дам»
00.05 Х/ф «В последний раз»
01.50 Амурные мелодии
02.30 Х/ф «Венецианский 

каприз»

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик»
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.40 М/с «Даша-следопыт»
10.05 М/с «Вперед, Диего, 

вперед!»
10.40 М/с «Индийские 

байки»
11.05 М/с «Фиксики»
11.40 М/ф «Остров со-

кровищ»
13.55 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
15.00 Х/ф «Один день»
17.10 Х/ф «Горячие головы»
18.55 Даешь молодежь!
19.55 Виталька
22.00 Веселые мамзели
22.25 Кот.Фактор
23.00 Х/ф «Блондинка в 

шоколаде»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.45 События
07.00 Х/ф «Невеста моего 

жениха»
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 4»
14.00 Самый умный
15.50, 20.00 Т/с «Время для 

двоих»
19.00, 03.50 События недели
21.00 Т/с «Интерны»
23.00 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.30 Т/с «Шахта»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 «Киевское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 

23.35, 00.20, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 
17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 
00.40, 02.55 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «180 градусов»
07.50, 20.30, 01.55, 02.35, 

04.35, 05.50 «Хроника 
недели»

08.30 «Феерия путеше-
ствий»

09.10, 19.30, 06.00 «Большая 
политика»

09.35 «Окно в Америку»

10.10, 15.15, 10.10 «Мамина 
школа»

10.30 «Здоровые истории»
11.10, 11.10 «Технопарк»
11.30 «Трансмиссия-тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»
13.10 «Защитник От-

ечества»
13.30, 16.45, 13.30 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15, 22.15, 17.25, 04.35, 

15.15 «Акцент»
16.10 «Машина времени»
17.30 «Новости киевщины»
18.10 «Окно в Европу»
21.00 «Время: Итоги недели 

с Т. Даниленко»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.10 «Территория 

закона»
22.35, 03.40 «Кино с Яниной 

Соколовой»
23.40 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
00.30, 02.30, 03.35 «Обзор 

прессы»
01.10, 05.10 «Портреты с 

Сергеем Дорофеевым»
03.25, 06.20 «Тема недели»
04.40 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»

НТН
05.45 «Легенды бандитско-

го Киева»
06.10 Х/ф «Выход»
07.45 Т/с «Шериф - 2»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». Радиоигра 
«Блеф»

12.00, 03.00 «Агенты 
влияния»

13.00 Х/ф «Мария из На-
зарета»

15.00 Т/с «Чкалов»
19.00 Т/с «Гаишники»
23.00 Д/с «Тайны криминаль-

ного мира»
23.30 Х/ф «Даже не думай!»
01.10 «Легенды уголовного 

розыска»
01.40 «Речовий доказ»
04.45 «Уроки тетушки Совы»
05.05 «Правда жизни»

К 1
07.00 М/фы
08.40 М/ф «Карапузы встре-

чаются с Торнберри»
10.00 Х/ф «Остров потерян-

ных душ»
12.00 «Добрый вечер, 

животные»
13.00 Х/ф «Джейн Эйр»
15.15 Х/ф «Доброе утро»
17.20 «Рассмеши комика»
19.10 Х/ф «Железный 

человек»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Х/ф «Только спокой-

ствие»
01.30 Х/ф «Пока её не было»

11 КАНАЛ
05.45 Т/с «Охота на мон-

стров»
06.55 Новый взгляд
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
09.00 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
09.30 Тележурнал «Пассаж»
09.50 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.10 «Родительский клуб»
10.25 «Просто собака»
10.50 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.15 «Свадебные хло-

поты»
11.40, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.10 Хто зверху?-
15.10 Х/ф «Скала»
18.00 «Вечерний разговор»
18.30 «36,6»
19.00 «Новости недели»
19.30 «Рекламная кухня»
20.00 «Автострсти с Лари-

сой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
23.25 Х/ф «Фред Клаус брат 

Санты»
01.40 Х/ф «Психи в тюряге»

К 2
05.45, 01.00 Мир звезд
06.30 М/фы
08.00 Дело вкуса
09.00, 16.55 С белого листа
09.25 Знаете что?
10.10 Врачи
10.55 Дачные истории
11.50 Сваты у плиты
12.25 Специя
13.25, 18.45 Семейный 

размер
14.15, 00.10 Модный при-

говор
15.15, 17.45 Женская форма
16.00 Время красоты
19.30, 23.15 Незвёздное 

детство
20.30 Секреты судьбы
21.25, 01.40 Будь по-твоему
22.25 Иностранная кухня

«2+2»
09.35 Журнал Лиги Чемпио-

нов УЕФА 2012-
10.00 Т/с «Приключения 

Конана»

14.00 Х/ф «Танцы с волками»
19.15 ЧУ 23 тур. Динамо - 

Шахтер
21.30 «Профутбол»
22.40 Х/ф «13 район: Ульти-

матум»
00.40 Х/ф «Пекло»
02.40 «Дорожные войны»
03.05 Х/ф «Ведьма»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.45 Х/ф «Укол зонтиком»
10.25 Х/ф «Невезучие»
12.05 Х/ф «Пядь земли»
13.35 Х/ф «Подвиг Одессы»
16.10 Х/ф «Освобождение»
00.45 Х/ф «Черный треу-

гольник»
04.00 Х/ф «Катя-Катюша»
05.15 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.15 Х/ф «Мертвое поле»
07.10 «Армейский магазин»
07.45 «Смешарики. ПИН-

код»
07.55 «Здоровье»
09.10 «Непутевые заметки»
09.30 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 Среда обитания. «Еда 

из Поднебесной»
12.20 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
14.15 «Элина Быстрицкая. 

Звезда эпохи»
15.20 «Форт Боярд»
16.55 «Один в один!»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Спецвыпуск
22.30 «Познер»
23.35 Х/ф «Господин Никто»
01.55 Х/ф «Самые быстрые 

в мире»
03.00 Т/с «Торговый центр»

РТР-ПЛАНЕТА
04.45 Х/ф «Генеральская 

сноха»
08.00 «Планета собак»
08.35 «Сам себе режиссер»
09.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

10.00, 13.00 Вести
10.15 «Смехопанорама»
10.45 «В мире животных»
11.15 М/фы
11.30 Х/ф «Усатый нянь»
13.20 Местное время. 

Вести-Москва
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 «Городок». Дайджест
14.45, 01.50 Т/с «Байки 

Митяя»
16.50 «И это все она». 

Юбилейная программа 
Е. Степаненко

19.00 Вести недели
20.30 «Фактор А»
22.20 «Воскресный вечер»
00.10 Х/ф «Я подарю себе 

чудо»
03.45 «Титаник. Последняя 

тайна»

TBI
07.00 Подводные пещеры
08.30, 19.00 Воздушные псы
09.00 Звериная работа
10.30, 16.30 Вокруг света
11.30 Ювелирочка
13.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Андрей Сахаров и 
Елена Боннэр

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Утра-

ченный рай
19.30 Особый формат. 

Вышки Бойко
20.00 Особый формат. Об-

уховская арифметика
20.30 Сегодня. Дайджест
21.00 Х/ф «Влюбленные 

невротики»
23.00 «На ночь глядя» с 

Павлом Шереметом
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Музыка для взрослых

ТВ ЦЕНТР
04.45 Х/ф «Марья-искус-

ница».
06.05 Мультпарад
06.45 «Фактор жизни»
07.20 Д/ф «Великие празд-

ники. Благовещение».
07.45 Х/ф «Берегите 

мужчин!»
09.20 «Барышня и кулинар»
09.55 «Пекло». Специаль-

ный репортаж
10.30, 23.00 События
10.45 Х/ф «Она вас любит».
12.25 «Смех с доставкой 

на дом».
13.20 «Приглашает Борис 

Ноткин»
13.50 Московская неделя
14.20 Д/ф «Три плюс два»
14.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи».
16.35 Т/с «Телохранитель-2».
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Война Фойла».
23.20 Т/с «Майор Ветров».
03.00 Д/ф «Заговор послов».
04.05 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Железная леди».

RTVI
06.00, 13.00 «Израиль за 

неделю»
07.00, 09.30 «М/фы»
08.00 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы»
10.00, 01.30 Х/ф «Я служу на 

границе»

12.00 «Страна и люди»
14.00, 21.00, 03.00 Х/ф «Дом 

свиданий»
16.00 «Американский 

ликбез» «Русские амери-
канцы. Михаил Чехов - 2 
часть»

16.30, 23.00 «Русский 
акцент»

17.00 «Код доступа»
18.00 «Мистификаторы. 

Граф Калиостро»
19.00 «Сейчас в мире», 

«Мегаполис»
19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
23.30, 05.00 «Мистифи-

каторы. Наследник 
эйфелевой башни»

00.30 «Без дураков»

РЕН ТВ
05.30 Т/с «Честь имею!»
09.20 Х/ф «9 рота».
12.00 Т/с «Дальнобойщики».
22.45 «Неделя».
23.50 «Репортерские 

истории».
00.20 Х/ф «Дориан Грей».
02.30 Х/ф «Кэндимен-2».

TV 1000
05.00, 11.00 Комедия «Кош-

ки-мышки».
07.00, 13.00 Драма «Неукро-

тимые сердца».
09.10 Драма «Забытое».
15.15 Комедия «Семейка 

Аддамс».
17.00 Комедия «Ценности 

семейки Аддамс».
19.00 Криминальное кино 

«Огненная стена».
20.55 Гангстерское кино 

«Крестный отец 2».
00.20 Комедия «Поймай 

меня, если сможешь».
02.45 Боевик «Джон Кью».

TV1000 KINO
06.00 Драма «Ожерелье для 

моей любимой».
08.00 Мелодрама «Рецепт 

колдуньи».
10.00 Мелодрама «Золушка 

4х4. Всё начинается с 
желаний...».

12.00 Комедия «Чудаки».
14.00 Драма «Суходол».
16.00 Комедия «Неадекват-

ные люди».
18.00 Драма «Рябиновый 

вальс».
20.00 Мелодрама «Фоно-

грамма страсти».
22.00 Фантастика «Первые 

на Луне».
00.00 Комедия «Вдребезги».
02.00 Триллер «Домовой».
04.00 Комедия «Алхимики».

TV XXI FILM
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Человек, который 
любит»

10.45, 18.45, 02.45 Драма 
«Удивительное путеше-
ствие Мэри Брайант»

12.30, 20.30, 04.30 Комедия 
«Отпетые мошенники»

14.20, 22.20, 06.20 Комедия 
«Любовный менед-
жмент»

16.00, 00.00, 08.00 Боевик 
«Подводная лодка»

НАШЕ ЛЮБИМОЕ КИНО
09.00 Х/ф «Четвертая 

планета»
11.00 Х/ф «Выкуп»
13.00 Х/ф «Первый трол-

лейбус»
14.30, 02.30 Х/ф «Отряд спе-

циального назначения»
16.00, 17.30 Х/ф «Старший 

сын»
19.00 Х/ф «Игрок»
21.00 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»
23.00 Х/ф «И черт с нами»
01.00 Х/ф «Друзья из 

табора»
04.00 Х/ф «Вологодский 

романс»
05.30 Х/ф «Мальчик и 

девочка»

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

данный смех». 2 с.
03.15, 09.15, 15.15 М/с «Ох и 

Ах» 0+, «Ох и Ах идут в 
поход» 0+, «Оранжевое 
горлышко»

04.00, 10.00, 16.00 М/с 
«Игрушечные истории» 
12+, «Лягушка-путеше-
ственница» 6+, «Желтый 
аист»

05.00, 11.00, 17.00 М/ф 
«Человечка нарисовал 
я» 6+, «Птичка Тари» 0+, 
«Приключения запятой и 
точки» 0+, «Радуга»

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

07.00, 13.00, 19.00 «Уроки 
живой природы» 6+, «До 
свидания, овраг»

DISCOVERY CHANNEL
05.00 Как это устроено?. 

Анатомические модели/ 
Музыкальные автоматы/
Кукурузные чипсы/
Свечи зажигани

05.25 Молниеносные 
катастрофы. Серия 49

05.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 50

06.15, 01.30 Discovery. 
Проект «Земля». Воз-
рождение леса

07.10 Разрушители легенд. 
Древняя торпеда

08.05 Как это устроено?. 
Метательные копь

08.30 Как это сделано?. 
Серия 17

09.00 Эд Стаффорд. Голое 
выживание. Серия 2

09.50 Золото джунглей. 
Сломленный человек

10.45 Золотая лихорадка. 
Джунгли

11.40, 22.55 Всё и ничего. 
Серия 1

12.35, 22.00 Как устроена 
Вселенная. Серия 1

13.30, 23.50 Атом. Битва 
титанов

14.25 Золото джунглей. 
Cерия 1

15.20 Золото джунглей. 
Адское наводнение

16.15 Золото джунглей. 
Выстрелы

17.10 Парни с Юкона. По 
хрупкому льду

18.05 Багажные войны. 
Серия 11

18.35 Багажные войны. 
Серия 12

19.00 Наука магии. Антигра-
витационное зеркало

19.30 Наука магии. Полет 
из пушки

20.00 Не пытайтесь повто-
рить. Лучшие моменты

21.00, 00.40 Разрушители 
легенд. Шпионский 
автомобиль. Месть/
Ледяные пули

02.20 Молниеносные 
катастрофы. Серия 2

02.45 Как это сделано?. 
Серия 19

03.10 Курс экстремального 
вождения. Серия 11

03.40 Курс экстремального 
вождения. Серия 12

04.05 Махинаторы возвра-
щаются. Jeep CJ8

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Поместье всеобщей 
любви

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

08.15 Охотник за кро-
кодилами. Опасные 
африканцы

09.10 Зоотур Микаэлы. 
10.05 Обезьянья жизнь. 
10.30 Дик и Дом спешат на 

помощь. 
11.00, 15.35 Ветеринар 

Бондай Бич. 
11.25 Самое дикое шоу. 
11.55, 21.05, 02.25, 05.45 В 

дебрях Африки. Кения
12.50 Как выжить живот-

ным?. Тающие льды
13.45 Скорость жизни. 

Хищники американского 
юго-запада

14.40, 15.05 Шамвари. 
Жизнь на воле. 

16.00 Ветеринар Бондай 
Бич. Буш

16.30 Плохой пёс. Разруши-
тели жилья

17.25 Адская кошка. Кусака
18.20 Укротители аллига-

торов. Аллигаторы идут 
в атаку

19.15 Охотник за ядом. 
Убийцы из океана

20.10, 00.45 Большая белая 
акула. Невероятные 
съемки

22.00, 03.15 Неизведанные 
острова. Ванкувер

22.55, 04.05 Жизнь в стае. 
Закон буша

23.50 Дикие и опасные. Ког-
ти, клыки, катастрофа

01.35, 02.00, 04.55, 05.20 
Аэропорт для животных. 

06.35 SOS Дикой природы. 
7 с.

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 17.45, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзм/ф
09.50 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.30 «Здоровая жизнь»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.45 «Союзм/ф»
14.20 Фестиваль ТВ - Старт
15.15 Ювелирочка
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 «Выдающиеся 

мужчины»
19.10 «Женские откро-

вения»
20.00 «Все про все»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Х/ф «Анна Павлова»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00 Шоссе через ад. Кана-

да. Буря повсюду
06.00 В поисках снежного 

барса
07.00, 14.00 Рыбы-чудови-

ща. Бушующая Амазонка
08.00 Опасные встречи. 

Убийственная скорость
09.00 Будни криминалистов. 

Большой человек
10.00, 18.00 Паранормаль-

ное. Призраки
11.00 Делай ставки и взры-

вай. Награды в доме
11.30 Покинутые. Старин-

ный пивзавод
12.00 Американские цыга-

не. Соперники
13.00 Рыбы-чудовища.. 

Рыба-бензопила
15.00 Рыбы-чудовища.. 

Гигантский скат
16.00 Рыбы-чудовища.. 

Большой белый осётр
17.00 Рыбы-чудовища. 

Захват реки
19.00 Расследования авиа-

катастроф. Доведенный 
до предела

20.00, 23.00, 02.00 Машины. 
Разобрать и продать. 
Британская классика

21.00, 00.00, 03.00 Мегаза-
воды. «Бакарди»

22.00, 01.00, 04.00 Забытые 
персонажи Библии. 
Жертвоприношение

VIASAT HISTORY
07.00, 12.00, 13.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Путешествие 
человека

08.00, 15.00, 01.00 Команда 
времени

09.00, 10.00, 11.00, 03.00 Как 
искусство сотворило 
мир

14.00 Эскимосская одис-
сея. Завоевание нового 
мира

19.00, 02.00 Затерянный 
мир Александра 
Великого

20.00, 04.00 История Науки
21.00 Лондонская боль-

ница
22.05 «Испанка» – жертвы 

пандемии гриппа
23.10 Бойцовский клуб. 

Оправданная жесто-
кость

00.10 Короли Хорватии
05.00 Средние века
06.00 Саги викингов

ТЕЛЕКЛУБ
20.00 «Время Синдбада». 

ф.6. «Баварская охота». 
1 с.

21.00 «Шериф». ф.1. «Свиде-
тель». 2 с.

22.00 «Улицы разбитых 
фонарей». «Менты-9». 19 
с. «Без срока давности».

23.00 «Стилет-2». 6 с.
00.00 «Агентство «Золотая 

пуля». 14 с. «Дело о 
таможеннике».

01.00 «Аэропорт». 12 с. 
«Ботаник».

VIASAT EXPLORER
05.00, 05.25 На крючке боль-

шая рыба
06.00, 06.25, 07.00 Охотник-

собиратель
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 

11.10 Береговая охрана 
Аляски

12.05 Человек против 
планеты

13.05, 14.05, 15.05 Честолю-
бивые замыслы Джеймса 
Мэ

16.05 Джеймс Мэй на Луне
17.05, 17.30 Наперекор 

стихии
18.00 Огненный след. 

Падение метеорита
19.00, 03.10 Невидимые ми-

ры Ричарда Хаммонда
20.00, 04.05 Вперед в 

будущее
21.00 Скорая помощь 

Эвереста
22.00, 23.00 Супервулкан
23.55 Секретные операции
00.50, 01.45 Служители зако-

на. Операция «Сокол»
02.40 Точка пересечени

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.35 Комедия «Чудная 

долина».
02.50, 23.00 Комедия 

«Банкрот».
04.25 Мелодрама «Я пер-

вый тебя увидел».
05.45 Драма «Аврора».
07.40 Комедия «Четыре 

таксиста и собака».
09.30 Комедия «Четыре 

таксиста и собака -2 «.
11.50 Комедия «Любовь в 

большом городе».
13.20 Комедия «Любовь в 

большом городе-2».
15.00 Комедия «All inclusive, 

или Все включено».
16.35 Комедия «Каникулы 

строгого режима».
18.35 Музыкальный «Вол-

шебная сила искусства».
19.50 Фантастика «Скало-

лазка и последний из 
седьмой колыбели».

21.25 Комедия «Жара».

НОСТАЛЬГИЯ
05.00 «Москва - Копенга-

ген». Телемост
06.00 «Будильник»
06.30 Х/ф «Веселая хроника 

опасного путешествия».
08.00, 02.00 «ВРЕМЯ»
09.00 «Колба времени»
10.00 Фрагменты програм-

мы «Кинопанорама»
11.00 «Было ВРЕМЯ»
12.00 «Встречи в концерт-

ном зале гостиницы 
«Космос». Концерт

14.00 «Кабачок 13 стульев»
15.00 Телеспектакль 

«История кавалера Де 
Грие и Манон Леско».

17.00 «Служу Советскому 
Союзу»

18.00 «Рожденные в СССР».
19.00 Телеспектакль 

«Джентльмены, которым 
не повезло».

20.00 «Голубой огонек»
21.10 «А что у нас в театре?»
22.40 Х/ф «Бабочка».
23.00 «Элина Быстрицкая»
00.30 Телеспектакль «Виш-

невый сад».
03.00 «Рожденные в СССР»
04.00 Программа «Взгляд»

СПОРТ1
06.00 Футбол. Чемпионат 

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

07.55, 23.25 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт

09.40 Экстра-футзал
10.10, 19.35, 01.50 Футбол. 

Россия. Премьер-Лига
12.05, 04.10 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Уот-
форд - Кардифф Сити

14.00 Баскетбол. Евроку-
бок. 1/2 финала. 2-й матч. 
Бильбао - Будивельнык

15.50 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
Финал. Мужчины

16.45, 01.15 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

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

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

03.35 Глори. Мировая с. 
кикбоксинга. Лондон, 
Англия. 4 часть

СПОРТ2
06.10 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лестер 
- Миллуол

08.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Рубин - 
Локомотив

10.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Венло

11.50, 01.50 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Эль Посо 
Мурсия - Барселона 
Алуспорт

13.30 Экстра-футзал
14.05, 23.55 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига
15.50 Бокс. Нью Йорк, США. 

Геннадий Головкин - 
Габриэль Росадо (повтор 
от 19.01.

17.25 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Кубань - 
Рубин LIVE

19.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Эраклес

21.25, 05.20 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

22.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Лидс 
- Дерби

03.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эреди-
визие. Сезон 2012-2013. 
Аякс - Неймеген

EUROSPORT
09.30 Марафон. Париж.
12.00 Вот это да!!! Специ-

альный выпуск.
13.00 Велоспорт. Тур Стра-

ны Басков. Этап 6.
14.00, 00.00 Велоспорт. 

Париж - Рубэ.
19.00 Автоспорт. Чемпио-

нат мира в классе Туринг. 
Марракеш. Заезд 1.

20.00, 01.45 Автоспорт. 
Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Марракеш. 
Заезд 2.

21.00 Евроспорт. Топ 10.
21.30 Бокс. Международный 

турнир. США.
22.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Канада. Мужчины. 
Матч за 3-е место.

01.15 Мотоспортивный 
журнал.

01.30, 02.15 Ралли-рейд Абу-
Даби. День 2.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 12.50, 

14.15, 16.45, 20.45, 22.45, 
23.55, 01.00, 02.10, 03.15, 
04.20 Футбол NEWS

06.15 Реал - Леванте. Чемпи-
онат Испании

08.15 Барселона - Мальор-
ка. Чемпионат Испании

10.30, 11.00 «Игра прекрас-
на». 1-2 с. Премьера

11.30 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

12.00, 05.05 Futbol Mundial
12.30, 13.05, 15.25, 17.55 

Футбол LIVE
13.25 LIVE. Металлург Д - 

Карпаты. Чемпионат 
Украины

15.55 LIVE. Таврия - Говерла. 
Чемпионат Украины

18.25 LIVE. Реймс - Лион. 
Чемпионат Франции

19.55 LIVE. Хетафе - Атлети-
ко. Чемпионат Испании

21.55 LIVE. Валенсия - 
Вальядолид. Чемпионат 
Испании

00.10 Металлург Д - Карпа-
ты. Чемпионат Украины

02.25 Таврия - Говерла. 
Чемпионат Украины

04.35 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА

05.35 Новости + Анонсы

Неділя, 7 квітня
Cхід 5.22 Захід 18.40
Тривалість дня 13.18

Схід 3.46  
Захід 15.36

РибиІменинники: Тихон, Савва
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Освітлення
Вимикайте за собою світло – це най-

перше правило економії електроенергії в 
домі. Також радимо замінити всі лампочки 
на енергозберігаючі чи світлодіодні, які 
хоч і дорожчі, але мають більший ресурс 
роботи та набагато меншу потужність у по-
рівнянні з лампами розжарювання. Вста-
новлюйте у своєму приміщенні точкове 

освітлення.

30 домівок для 
свистунів-шпаків

Працівники державного підприємства 
«Криворізьке лісове господарство» в ці 
березневі дні з неабияким завзяттям взя-
лися за виготовлення дерев’яних буди-
ночків для шпаків, синиць та інших птахів.

 – У своєму столярному цеху наші ро-
бітники вже змайстрували понад три де-
сятки осель для пернатих друзів, – пові-
домляє головний лісничий підприємства 
Вадим Арнаут. – Не гаючи часу, почали 
їх розвішувати в урочищах та соснових 
борах Криворізького, Широківського, 
Софіївського районів, а також у парках 
і скверах Кривого Рогу. Вельми приєм-
но, що до цієї доброї справи долучилися 
школярі, студенти і трудівники окремих 
промпідприємств. Через шановану га-
зету «Червоний гірник» шлю всім за це 
щире спасибі.

З турботою 
про людей

Сьогодні 46 медичних закладів 
Криворізького району забезпечено 
спеціальними бланками  на отримання 
медикаментів за зниженими цінами для 
лікування  гіпертонічних хвороб.  

– Повідомляю, що бланками вже 
скористалися понад 4,5 тисячі селян, –
говорить заступник голови Криворізької 
районної державної адміністрації Та-
мара Семенова. – Це наслідок копіткої 
роботи медичного персоналу  з населен-
ням. У кожній лікарні, ФАПі розміщено 
відповідну інформацію щодо отримання 
ліків в аптеках для хворих. Райдержад-
міністрація теж доклала до цього зусиль, 
адже  піклування про здоров’я людей – 
це наше головне повсякденне завдання.

 Залишається додати, що знижки на 
ліки хворим на гіпертонічні недуги пе-
редбачено пілотним проектом щодо 
реформування медицини в Дніпропет-
ровській області. 

Криворізький район

Підготував
Микола
КРАМАРЕНКО

Новини

Споживач

До уваги

Порядок поновлення споживчих прав
Листи особистого характеру, які по

требують розгляду, обов’язково повинні 
бути оформлені у тому порядку, який 
передбачено Законом України «Про 
звернення громадян» (надалі – Закону). 
У зверненні має бути зазначено прізви
ще, ім’я, по батькові, місце проживання 
громадянина, викладено суть порушеного 
питання, зауваження, пропозиції, заяви 
чи скарги, прохання чи вимоги. Письмо
ве звернення повинно бути підписано за
явником із зазначенням дати. Звернення 
без зазначення місця проживання, а також 
таке, з якого неможливо встановити автор
ство, визнається анонімним і не може бути 
розглянуте.

Для того, щоб звернутися до державних 
органів за поновленням своїх споживчих 
прав, треба мати відомості про суб’єкта 
господарювання, у якого ви придбали то
вар або замовили послугу (найменування, 
місцезнаходження), та докази по-
рушення споживчих прав.

До доказів порушення спожив-
чих прав можна віднести: роз-

рахунковий документ (чек, квитанція, 
договір тощо), що підтверджує факт при-
дбання товару (замовлення послуги), а 
також інші документи: акти експертиз; ви
сновки авторизованих сервісних центрів; 
письмові звернення до суб’єктів господа
рювання, завірені в установленому поряд
ку; отримані письмові відповіді продавців 
чи виконавців робіт (послуг).

Під час продажу товару (виконання ро
боти, надання послуги) продавець (вико-
навець) зобов’язані видати споживачеві 
розрахунковий документ (ч.11 ст.8, ч.8 
ст.10 Закону).

У разі виявлення протягом встанов-
леного гарантійного строку недоліків 
у придбаному товарі (замовленій послузі, 
виконаній роботі) споживачу необхідно в 

першу чергу звернутися 
письмово до суб’єкта 
господарювання, у яко

го придбано товар або 
замовлено послугу (ро
боту), з обґрунтова-
ною вимогою щодо 
усунення виявлених 
недоліків.

Суб’єкти господа
рювання або уповно
важені ними їх працівники зобов’язані за
реєструвати заявупретензію громадянина. 
Відмова у реєстрації звернення грома-
дян та ненадання відповіді в установле-
ні строки є порушенням вимог законо-
давства України.

Крім того, всі суб’єкти господарювання 
сфери торгівлі, ресторанного господарства 
і послуг повинні забезпечити на видному, 
доступному місці «Книгу відгуків та про-
позицій», в яку споживачі також мають 
право записувати скарги, пропозиції, від
гуки та зауваження. Запис у цій Книзі також 
може служити доказом порушення прав 
споживача.

Тільки від споживачів залежатиме швид
кість та якість вирішення неприємної ситуа
ції. Захищений той споживач, який добре 
знає споживчі права! У разі необхідності 
спеціалісти з питань захисту прав спожива
чів апарату міськради і виконкому нададуть 
вам кваліфіковану консультацію, підкажуть, 
як діяти далі в тій чи іншій ситуації.

Відділ з питань захисту прав споживачів 
апарату міськради і виконкому

Обов’язково слід зберігати розрахунковий документ, 
оскільки, згідно з ч.11 ст.8 Закону України «Про 
захист прав споживачів», вимоги споживача 
розглядаються після його пред’явлення.

Закон не захищає громадян, які придбавають 
продукцію в місцях стихійної торгівлі.

Поради

Як економити
електроенергію вдома
Найбільші витрати електроенергії в квартирі припадають на забезпечення роботи: 
електроплити, пральної машини, холодильника, електрочайника, праски і, як не 
дивно, стаціонарного комп’ютера. А отже, поради з економії електроенергії при ви-
користанні цих та інших домашніх приладів мають найважливіше значення в роботі 
зі зниження щомісячних витрат на комунальні послуги.

Електроплита та електродуховка
Для економії використовуйте посуд для приготування їжі з рівним 

дном, розміри дна каструлі повинні відповідати розмірам конфорки, 
щоб не гріти повітря. За 5 хвилин до закінчення приготувань вимикайте 
плиту чи духовку. Під час приготування їжі заповнюйте електродуховку 
декількома стравами.

Холодильник
Холодильник потрібно 

розташувати подалі від на-
грівальних чи опалювальних 
приладів та прямих сонячних 
променів. Також для еконо-
мії електроенергії необхідно 
своєчасно розморожувати 
холодильник і ніколи не ста-
вити в нього гарячі страви.

Електричний бойлер
Нагрівайте воду для комфортної темпе-

ратури, щоб можна було обійтись без домі-
шування холодної води при користуванні. 
Для більш високої енергоефективності до-
цільно придбати бойлер з регулятором, який 
вимикається при досягненні установленої 
температури. Зайвий перегрів води збіль-
шить витрати електрики та води.

Пральна машина
Завантажуйте оптимальну кількість прання, 

на яку розрахована пральна машина. Недо-
вантаження чи перевантаження призводять до 
збільшення витрат енергії. Періть при оптималь-
ній температурі та при можливості відмовтеся 

від програми попереднього прання.

Електроопалення
Енергозберігаючі системи опалення – запорука економії на до-

вгі роки, тому не використовуйте застарілі масляні радіатори чи 
інші неефективні електрообігрівачі. На стадії виготовлення про-
ектної документації вказуйте, що ви обігріватиметесь електрикою, 
– це зменшує вартість електроенергії як для населення, так і для 
підприємств, та збільшує виділену на ваш будинок потужність.

Після оплати рахунку за електрику на порядку денному постає питання: 
як надалі економити електроенергію і, відповідно, гроші. Скористайтеся 
простішими і менш витратними способами економії електроенергії вдома.

Перш за все, завжди вимикайте світло, виходячи надовго з приміщення. 
При виході з будинку вимкніть з розеток усі побутові прилади, крім холо-
дильника. Навіть якщо у вас телевізор або ПК новітньої моделі, то в місяць 
у режимі очікування вони споживають, відповідно, 0,2 кВт і 3,6 кВт, а заста-
рілі моделі – в кілька разів більше. Фінансові витрати на електроенергію 

полягають не тільки в оплаті рахунків, але і в покупці звичайних батарейок. 
Якщо ви регулярно користуєтеся електронними пристроями, що працюють 
на батарейках, то знаєте, як часто їх доводиться купувати. Вирішенням цьо-
го завдання може служити придбання перезаряджаючих батарей і заряд-
ного пристрою. Коштують вони недорого, а окупляться дуже швидко.

 Витратьте зекономлені гроші на щось приємне!
З повагою, фахівці відділу енергоменеджменту та впровадження 

енергозберігаючих технологій виконкому міськради

Дво- чи тритарифний 
лічильник

Встановлюйте дво- чи тритарифний лі-
чильник та споживайте електроенергію в 
нічний час за мінімальним тарифом. Най-
більше таким чином можна економити на 
електричному опаленні та пранні. А ви-
ключаючи використання електроприладів 
у піковий період (максимальний тариф на 
електроенергію), економте на всіх інших 
електроприладах.

Електричний 
чайник

Кип’ятіть тільки потрібну 
кількість води, яку планується 
використати (1-2 чашки, а не 
1-2 літри), та вчасно очищай-
те чайник від накипу.

Оголошення

Увага, нерест!
Ранньою весною, підкоряючись ін-

стинкту продовження роду, риба ма-
сово скупчується у верхів’ях водойм і 
стає особливо беззахисною. Тому що-
року встановлюється заборона на лю-
бительську та промислову риболовлю. 
На Дніпропетровщині цей термін роз-
починається 1 квітня і завершується 9 
червня. Під час нересту любительська 
риболовля дозволена тільки з берега, 
за межами місць нересту риби одною 
поплавковою чи донною вудкою з од-
ним гачком або спінінгом. Пересування 
плавзасобів категорично заборонено!

На Південному водосховищі та ка-
налі «Дніпро – Кривий Ріг» риболовля 
заборонена в будь-яку пору року. На 
Карачунівському водосховищі місцями 
нересту є річки Бокова, Боковенька, всі 
балки, затоки, зарості очерету.

Правоохоронні органи жорстко про-
тидіятимуть спробам браконьєрства, 
продажу знарядь протиправного ви-
лову і незаконної реалізації риби на 
ринках міста. Порушників очікуватиме 
кримінальна відповідальність.

Олександр БОВДУР, 
державний інспектор 

Криворізької міжрайонної 
рибоохоронної дільниці
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 Телефони кінотеатрів:  «Олімп» –  440-07-77, «Мультиплекс» –  493-83-63, 493-84-74,  «Одеса-кіно» – 493-09-09.

Телефони:  міський історико-краєзнавчий музей  – 90-27-56, філія міського історико-краєзнавчого музею – 35-13-66, міський виставковий зал – 90-37-59. Час роботи: 10.00-17.00.

Вистави

Виставки

«Попелюшка»

Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 30 березня об 11.00  
та о 12.30.

«Солом’яний 
бичок»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 31 березня об 11.00  
та о 12.30.

«Турецкая  
голубая шаль»
Прем’єра вистави.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 30 березня о 17.00.

«Трям-трям, 
здравствуй!»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 31 березня об 11.00.

«Странная  
миссис Сэвидж»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 31 березня о 17.00.

Виставка  
живопису
Віктора Маклока за 
мотивами творчості  
Т. Г. Шевченка
Місце: міський виставковий 
зал.

«Мала  
Третьяковка»
Виставка живопису  
з фондів виставкового 
залу.
Місце: міський виставковий 
зал.

Джек – вбивця 
велетнів 3D
Пригоди, фантастика.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

G.I. Joe: Кидок 
кобри 2 3D
Бойовик, пригоди.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

«Світ очима  
жінки»
Роботи криворізьких 
художниць.
Місце: міський виставковий 
зал.

«Квітучий оазис»
Виставка дитячих  
робіт у техніці  
кам’яної пластики.
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 31 березня.

Відеофільми 
«Місто у вогні»  з нагоди 
69-ї річниці визволення 
міста Кривого 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: 30 та 31 березня  
з 9.00 до 17.00. 
Телефон: 92-22-12. 

Кіно

Гостя

Мелодрама, пригоди.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Оз: Великий  
та Могутній 3D
Фентезі.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», «Олімп».

Сімейка Крудс 3D

Мультфільм, сімейний.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Телефони:  Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Тараса Шевченка –  92-37-41, Криворізький міський театр ляльок –  26-61-45, Академія руху – 440-19-77.

Виставка  
пластичної  
мініатюри
Василя Новікова.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Персональна  
виставка
заслуженого художника 
України Л. Давиденка.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Жіноча доля,  
вишита нитками»
Персональна виставка 
Надії Островської. 
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 31 березня.

«Скарби курганів 
Криворіжжя»
Виставка нових  
над ходжень з архео логії 
2008-2011 років.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Шедеври  
Третьяковської  
галереї»
Виставка репродукцій кар-
тин видатних російських 
художників ХV-ХІХ ст.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Сучасне ткацтво

Персональна виставка 
Юлії Білої.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Виставки

Цирк

«Нові пригоди 
Буратіно»
Музична казка.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху». 
Дата: 30 березня о 12.00.

«Національний 
цирк Росії» 
Циркова програма.
Місце: Криворізький  
державний цирк.
Дата: 30 березня о 12.00 та о 
15.30  та 31 березня о 15.30.
Телефон: 92-88-68.

«Тим, хто грізну 
стихію зумів 
зупинити»
Документальна  
міні-виставка.
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 31 березня.
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«Щоб покататись 
у нас, приїжджають 
навіть зі столиці»

У березні виповнилося чотири роки з тих 
пір, як у Кривому Розі з’явилася громадська 
організація «Велокривбас». Відтоді у місті було 
проведено багато різних велозмагань, прокла-
дено спеціальні траси, а завдяки цьому може-
мо пишатися тим, що наше місто приймає різні 
всеукраїнські змагання на рівні з обласними 
центрами і навіть столицями. Черговий сезон 
«велокривбасівці» готуються відкрити у квітні.

А поки триває підготовка, «ЧГ» запросив го-
лову громадської організації Віктора Новака на 
каву та вивідав у нього всі секрети про новий 
сезон.

Траса власними руками
– До «Велокривбасу» входять люди, які отри-

мують задоволення від того, що вони роблять, 
адже це некомерційна організація. Коли до нас 
«стукають» нові учасники, то декого з них дивує 
анкета. Потрібно розповісти, що ти можеш дати 
організації – що вмієш, чого прагнеш. А чимало 
людей зазвичай мислить в іншому напрямку: 
«А що вони можуть мені дати?» Тому частенько 
ряди новачків рідіють. Але це добре, бо хочемо 
згуртувати однодумців, любителів велоспорту 
та активного відпочинку на двох колесах, проте 
не ставимо за мету набрати побільше народу, – 
розпочинає Віктор. – Те, що бачать криворіжці, 
– вже готовий результат: організовані перего-
ни, змагання чи ще якісь заходи. А попередні 
місяці роботи, які йдуть на підготовку, відомі 
тільки самим «велокривбасівцям». Загалом же, 
хочемо об’єднати всі велорухи в місті.

– З чого все починалося?
– З перегонів крос-кантрі. Найбільша кіль-

кість учасників саме на цих кругових гонках – 
приїздять по сто і більше бажаючих позмагати-
ся. При цьому географія наших крос-кантрійних 
гонок уже сягнула за межі України. Були в нас 
спортсмени з Росії, Молдови. Кривий Ріг бере 
участь у престижному Любительському Кубку 
України. Зазвичай ці перегони у нас проходять 
на Зарічному, в районі Жовтневого гранітного 
кар’єру. Це одна з найскладніших трас в Україні. 
Створили її члени нашої організації власними 
силами – переважно вручну.

– Мабуть, до траси є певні вимоги?
– Звичайно, щоб приймати у своєму місті 

якийсь із етапів змагання за Кубок України, 
треба мати трасу, яка відповідає ряду вимог. 
Це набір висоти, мінімальна та максимальна 
довжина кола, ширина траси... Цього року крос-
кантрійні пристрасті за Кубок заплановані на 8 
червня. Серйозний захід, до якого ми готуємо-
ся ретельно. Як бачите, втретє відстояли право 
приймати його в Кривому Розі.

– А хто ще претендував на це?
– Змагання складається з семи етапів. По-

чинається воно в Сумах, потім – Вінниця, Кривий 
Ріг, Харків, далі – Київ, Ужгород, а завершиться все 
в Запоріжжі. Крім нашого міста, зверніть увагу, всі 
інші – обласні центри. Спочатку нас дивувало, що 
обкатати криворізьку трасу приїжджають сто-
личні гонщики, а тепер це в порядку речей.

Сезон відкриє «міні»
– Нині існує близько десяти підвидів вело-

спорту. Шосейний велосипед, «бемікс», гірський 
ровер і так далі. Крім того, сюди ж належать і 
велотуризм, і звичайний «міський» велосипед. 
Не кожен вид спорту може похвалитися таким 
різноманіттям. Є силові види, є екстрим, є спря-
мованість на «піруети» – цим займаються «бе-
міксери».

– Які змагання найбільше зацікавлюють 
велосипедистів?

– Найпопулярніші змагання відбуваються у 
нас зазвичай восени. Це чотирьохгодинний ма-
рафон з крос-кантрі, який проводимо в заказ-
нику «Балка Червона», що в напрямку ПівнГЗК. 

Життя зі знаком

Це дуже велике коло – від 5 до 7 кілометрів. По-
любився цей марафон не тільки криворіжцям, а 
й іншим жителям України. Минулого року в ньому 
взяли участь 122 велосипедисти. Було багато кате-
горій, де учасники могли себе випробувати.

– Звідки така популярність у цього виду 
перегонів?

– Активність велоруху у Кривому Розі з ньо-
го і почалася. Чотири роки тому я і наш кон-
структор трас Віктор Срібний замислили зро-
бити крос-кантрійні велозмагання. Потім у нас 
з’явився екстремальний напрямок велоспорту 
– міні-даунхіл. Можна сказати, що у світі такого 
напрямку немає. Даунхіл – це швидкісний спуск 
вниз. Траса повинна бути не меншою за півтора 
кілометра. По суті, це дисципліна для гірських 
велосипедів. А що робити, якщо на Кривий Ріг, 
як жартують туристи, праска впала? Вихід зна-
йшли в районі Чорногорки. Обладнали колиш-
ній відвал – зробили трасу на півкілометра. От 
і вийшов міні-даунхіл. Для популяризації вело-
спорту і для тренувань цього вистачає. Знову ж 
– з цієї дисципліни у Кривому Розі вже другий 
рік поспіль проводиться Всеукраїнський Кубок. 
Саме цими перегонами ми відкриємо велосе-
зон-2013 22 квітня.

Для дітлахів 
і «чайників»

– Ну це для тих, хто не живе без велосипе-
да. А новачкам що робити?

– Так, останні два роки ми спрямовували 
спортивні заходи переважно на спортсменів. 
Зростав рівень криворізьких «велобайкерів», 

зростала і складність трас. А для аматорів тим 
часом ніби й не було входу в цей спорт. Цього 
року хочемо змінити такий стан речей. Хочемо 
поновити старі традиції і зробити просту трасу, 
щоб позмагатися міг буквально кожен – навіть 
той, хто вчора купив велосипед, а сьогодні тіль-
ки сів на нього.

– Минулого року під егідою «Велокривба-
су» стартували ще одні цікаві перегони – «Ди-
вогонка».

– Дитячі перегони – одна з недавніх наших 
ініціатив. Спробували, було багато позитивних 
емоцій, хороших відгуків. Цього року плануємо 
таких «перших стартів» аж двоє.

– Які новинки чекають на власників рове-
рів у цьому сезоні?

– Хочемо спробувати влаштувати велогонки 
на шосейних велосипедах. До нас долучилися 
власники «шосейників» і запропонували таку 
ідею. Поки що з цим є деякі проблеми, тому що 
шосейні змагання вимагають рівненького ас-
фальту, бажано – свіжого. З крос-кантрі в цьому 
сезоні готується цікава новинка – так званий 
«ХС-ілюмінатор». Це абсолютно нова дисци-
пліна навіть у світовому масштабі. Міжнарод-
ний союз велосипедистів зробив крок у бік 
видовищності. Крос-кантрі – це кругова траса 
на 3-5 кілометрів, але пересічному глядачеві 
тут дивитися фактично немає на що: учасники 
стартували – і помчали далеко. Самих змагань 
не бачиш, і залишається чекати фінішу. Нато-
мість стиль «ХС-ілюмінатор» – це перегони, де 
стартують по чотири спортсмени, в колі, діаметр 
якого – всього один кілометр. Тут уже контактна 
боротьба. Трасу, як правило, роблять зручною 

для глядача. Як іподром. Четвірка стартувала – 
і далі за олімпійською схемою: двоє пройшли, 
двоє вибули. У фіналі визначаються переможці. 
Загалом же, «Велокривбас» запланував близь-
ко 20 роздільних стартів. Щомісяця збираємося 
проводити по дві гонки, а в кінці будемо визна-
чати кращих спортсменів сезону.

– Ти торкаєшся, в основному, спортивних 
моментів, але ж велосипед – це не завжди 
спорт. За кордоном, наприклад, це звичай-
нісінький вид транспорту. У нас поки що для 
багатьох – просто хобі…

– У мене з цього приводу була невесела іс-
торія. Працював на заводі інженером. Маючи 
велосипед, гріх не їздити на ньому на роботу. 
Протягом трьох років усіляко добивався, щоб 
дозволили поставити якусь велопарковку або 
відвести місце для цього, але так і не отримав 
добро. Зараз разом з Інститутом розвитку міста 
починаємо програму впровадження велодо-
ріжок і велопарковок. Можливо, велосипедна 
інфраструктура – це і не найнагальніше питання, 
але це європейські тенденції. Для міста розши-
рення велоруху – це крок назустріч покращенню 
екології, а для пересічних городян – здоровий 
спосіб життя, економія, цікаве дозвілля.

– А сам на роботу їздиш на велосипеді?
– Нинішнє моє робоче місце розташоване в 

п’ятнадцяти хвилинах їзди від дому, але я спе-
ціально виходжу трохи раніше, щоб зробити 
декілька додаткових кіл до початку робочого 
дня. Бадьорить і тримає в тонусі.

Анна РОДІЧКІНА. 
Фото Алли ДЕЙНЕГИ 

та з архіву «Велокривбасу»

«вело»
Анекдот у тему

Блондинка на велосипеді про-

їхала повз двох хлопців.

– Розкішно… – протягує перший 

друг, проводжаючи дівчину по-

глядом.
– Ще б пак! – відпові-

дає другий. – Задні 

амортизатори, рама 

«Карбон», 27 швидкостей!
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Того вечора вишукано вдягнені пари відкружляли всю 
відому їм танцювальну класику. То був їхній останній вихід 
на люди в статусі студентів. У стінах Санкт-Петербурзького 
гірничого інституту гримів мазурками, кадрилями, полька-
ми, полонезами, дзвоном келихів із шампанським випуск-
ний вечір. Кавалери – у сюртуках із золотими атрибутами 
гірничої еліти імперії, дами одна поперед одної – в еле-
гантних вечірніх сукнях сліпучо-білих кольорів. П’ять років 
спливло. Білими ночами Петербург проводжав зовсім 
«свіжих» гірничих інженерів. 

Вони востаннє постояли біля 
розведених мостів через Неву. 
Прощавайте, води та канали, 
береги та шпилі столичних бу-
динків. Цій шумній юні з ак-
сельбантами та еполетами у 
подальшому збагачувати й по-
ширювати рудні запаси держа-
ви. У тій юрбі перебував і різно-
чинець та просто талановитий 
білорус Фабіан Гірін. Тепер ми 
знаємо, що дата його народжен-
ня – 1870 рік. Батьки особливим 
– князівським – достатком не 
володіли, та все ж змогли дати 
сину відмінну освіту. У ті часи 
гірничі інженери являли собою 
особливу касту. Їх приймали на 
найвищих щаблях тодішньо-
го суспільства. Хто одержував 
найбільше? Офіцери та гірничі 
інженери. Хто вважався найкра-
щим нареченим?  І знову вони, 
поручики та штейгери. 

Фабіан Гірін добре знав гео-
графію рудних покладів  на те-
ренах величезної імперії. Гули 
заводи сивого Уралу, почала 
клекотати домнами українська 
Юзівка, закрутилася оскажені-
ла дзиґа геологічних бурів на 
Кольському півострові… Моло-
дий штейгер водив олівцем по 
географічній карті. Так, кажуть, 
і вийшов на зовсім «юний», як 
і сам, гірничорудний Кривбас. 
Розробки там почалися, 
коли білорус Фабіан Гірін 
склав свій перший інсти-
тутський іспит. Тут, на бе-
регах Неви та десятків її 
каналів. Про себе вирішив: 
проситимуся в Україну.  

На берегах Інгульця та 
Саксагані фронт гірничих 
розробок не мав, практич-
но, меж і вважався дуже 
перспективним. Ми точно 
не знаємо, коли саме ви-
пускник Петербурзького 
гірничого інституту Фабі-
ан Ісидорович Гірін опи-
нився в наших краях. Час 
«забув» цю дату, але це 
сталося в кінці ХІХ ст. 

Тоді наш басейн і справді швид-
ко розвивався. Темпи будівни-
цтва шахт і зростання кількості 
кар’єрних чаш вражали та захо-
плювали. У Кривому Розі та на-
вкруг нього почалася справжня 
рудна «лихоманка». 

У розпал цієї «епідемії» і по-
трапив у наші степи Фабіан 
Гірін. Його одразу призначи-
ли (дуже чекали на такого ди-
пломованого спеціаліста) ке-
рівником гірничих робіт рудні 
Шварца (район Жовтої річки). 
У ті роки Кривбас уяви не мав 
про економічні кризи. Навпаки. 
Перспективи гірничорудного 
«клондайку» заманювали сюди 
тисячі шукачів кращої долі, а ще 
більше тут юрбилися біля кон-
тор сезонні рудокопи. Власники 
рудень надсилали телеграми в 
різні інстанції із наполегливим 
проханням направити їм квалі-
фікованих спеціалістів. Ви, мов-
ляв, тільки дайте нам таких, усе 
інше беремо на себе.

 Фабіан Гірін, коли міркував 
про криворізький його розподіл,  
не знав: такої думки й піклу-
вальна рада інституту. Він став 
одним із керівників процесу 
видобутку криворізької руди на 
півночі басейну. Онуки зберегли 
унікальну фотографію. Завдяки 
знімку відомого в ті роки кри-

ворізького фотомайстра Павла 
Ходака (Хадака), ми вдивляємо-
ся в образ тридцятирічного Фа-
біана Гіріна. Модна на початку 
ХХ століття форма вусів, акурат-
на зачіска, білий комірець, що 
не падає завдяки крохмалю, і 
краватка-«метелик». Типова по-
стать для «світанку» буремного 
ХХ-го. Завдасть він страждань та 
бід і Фабіану Гіріну. Та хіба тіль-
ки йому… 

Тоді міркуванням і розрахун-
кам випускника-петербуржця 
ніхто значення не надав. А він на 
прикладі рудника Шварца нама-
гався довести, що на Кривбас че-
кає криза. Вона почнеться через 
три-чотири роки. Ту першу кри-
зову «сарану» Кривбас пережив. 
А перед нами – ще одна рідкісна 
фотографія. На ній – усе сімей-
ство Гіріних. Глава його, Фабіан 
Ісидорович, його дружина Марія 
Вікторівна, а з нею – дочки та си-
ночки по старшинству: Марійка, 
Ядвіга, Оленка, Станіслав та Ген-
надій. Усі вони – штейгерівські 
діти і будуть навічно приписані 
до Кривого Рогу. Пестили батьки 

своїх чад, про їхню освіту дбали, 
а  зелена юнь успіхам старших у 
навчанні раділа.

Разом пережили страхіття 
революції, громадянську війну 
з її руйнацією, крах імперії, на-
родження нової країни. Дале-
ко не всі старорежимні фахівці 
збирали вузли й тікали за кор-
дон. Фабіан Гірін зостався на 
попередніх посадах. Офіційно 
його ніхто й не звільняв. Зберіг 
Фабіан Ісидорович свій диплом 
із орлами царської чеканки. Та 
й без цього документа всі добре 
знали його, цінували за людя-
ність і глибокі знання тутешніх 
надр. На тій же шахті Шварца 
нова влада призначила Гіріна 
завідуючим відділом техніки 
безпеки. І то хліб, хоча можли-
вості гірничого інженера були 
куди ширшими і, з точки зору 
економіки, продуктивнішими. 

Усе круто змінилося на почат-
ку 30-х. Перший каток репресій 
по нашому краю пронісся саме 
в ті часи. До масового злочину 
сталінського режиму залишало-
ся шість років.

20 березня 1931 року Кри-
ворізьке міське відділення 
ДПУ (Державного політичного 
управління) винесе обвинува-
чення 12 особам «із числа старих 
спеціалістів з антирадянським 
минулим або тих, хто являє со-
бою буржуазні елементи». До 
цієї групи бранців потрапили 
ті люди, які стояли біля витоків 
індустріального гірничорудного 
Кривбасу, не залишили його в 
бунтівні роки, прийшли на шах-
ти і підставили своє плече на їх 
відбудові. І така, врешті-решт, 
вдячність. Сувора трійка кину-
ла за грати Едуарда Фукса на 10 

років; Олександра По-
пова та Івана Теребє-
ша – на 7; Велібаріда 
Боровського, Миколу 
Меліфесі та Миколу 
Шестопалова – на 5; 
Івана Дойника – на 5 
років заслання, стіль-
ки ж випало і Фабіану 
Гіріну та Володимиру 
Прозоровському. На 
три роки до Сибіру 
відправили Олексан-
дра Кондрацького. І 
лише Кирила Писенка 
суд виправдав та від-
пустив на волю. 

Безглузді звинува-
чення й через 80 років 

рвуть душі тих, хто читає цей га-
небний текст. Питання виникає 
одне: що за люди були ті судді 
і ті, хто підкладав їм папірці з 
текстами звинувачень. Від них 
віяло диким середньовіччям та 
опричниною. А Фабіану Ісидо-
ровичу йшов уже 61-й рік. Пен-
сійний вік. Та його відправили 
на рудні Новокузнецька. Добре, 
що не кайлом примусили маха-
ти в тих копальнях, а призна-
чили керівником гірничих робіт 
на ШУ «Осинівка». Дружина та 
колишні колеги Фабіана Гіріна 
писали в різні інстанції. Це по-
діяло. Коли в’язня допитали за 
місцем заслання, він визнав: 
«Протокол мною підписаний під 
загрозою сили зброї…»

15.09.1933 року зовсім інша, 
«сибірська» трійка ДПУ винесла 
постанову: «Гіріна Фабіана Іси-
доровича через старечу дряблість 
та відбування половини термі-
ну заслання умовно достроково 
звільнити». Так без вини винува-
тий старий криворізький гірник 
повернувся додому. Даремно строк 
відбував. Йому й нова посада зна-
йшлася. Завідував маркшейдер-
ським відділом Рахманівського 
кар’єру з видобутку вапняку. По-
мер Фабіан Гірін 22 листопада 
1943 року. Тоді 37-ма армія стояла 
біля воріт Кривбасу. Це фотогра-
фія останніх років життя Ф.І.Гіріна.  

70 літ за плечима. Він заснував ди-
настію гірників. Діти перейняли 
його професію, онуки – теж. Син 
Станіслав очолював колектив РУ 
ім. Ілліча, онук В’ячеслав – нині 
професор і доктор наук, а син 
онука, Ігор, також продовжує за-
початковану прадідом справу.

«Даремний» вирок
Засновники трудових династій

Родина Гіріних 

Школярики  
з портфелями

Ви бачите цей частокіл із знань? 
Новенькі портфелі одержали пер-
шокласники нового 1939-1940 на-
вчального року. Дітей підготувала 
до школи вихователька дитячого 
садка Олександра Неліпа (у центрі 
2-го ряду).

Вітання  
з Уралу

Ця криворізька родина знайшла 
притулок на далекому холодному 
Уралі.  Краще в заметілях та при 
морозах, а ніж під п’ятою окупан-
тів. Напис на зворотному боці: «На 
пам'ять рідним від сім’ї В.П.Р. ст. 
Лобва. 15.07.1945 р.». Публікується 
вперше.

На схилі років 

Штейгер Ф.І.Гірін (1900)
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Міла ІВАНЦОВА:

«Герої часто вибиваються з-під контролю»
– Я повинна сидіти вдома і писати но-

вий роман, а натомість видавці влаштува-
ли мені серію поїздок Україною, – гово-
рить літераторка Міла Іванцова. Початок 
весни вона провела у Львові, а нещодавно 
поспілкувалася з криворізькими читача-
ми. Підслухав розмову книгоманів та «Зо-
лотої письменниці України» і «ЧГ».

– Утім, ці мандри підуть на користь, – 
продовжує Міла. – Мабуть, нові враження 
змінять хід роману.

За версією одного з українських журна-
лів, вона посіла 4 місце у списку тридцяти 
найуспішніших письменників України – 
за накладами виданих книжок. На її ра-
хунку романи «Сердечна терапія», «Ключі 
від ліфту» та «Родовий відмінок». Готуєть-
ся до виходу «Гра в паралельне читання». 
Цей роман минулого року посів третє міс-
це в номінації «Романи» конкурсу «Коро-
нація слова». З криворіжцями літераторка 
поділилася враженнями від французької 
літератури, страхами від того, що слова – 
матеріальні, та весняними позитивними 
емоціями.

Про роботу
«Мабуть, література для мене – це ро-

бота… Напевне, так, адже нарешті я поча-
ла отримувати за це якісь гроші. За осві-
тою я – філолог, але ніколи не думала, що 
стану писати книжки. Є такий відомий 
у світі український письменник Андрій 
Курков, твори якого перекладені більш як 
тридцятьма мовами світу. Так от він мо-
лодим ще сказав собі: «Я буду письмен-
ником». Навіть коли ще в армії служив, 

уже тоді позиціонував себе як літератор. 
Це щастя, коли людина самовизначається 
в молодості. Тоді в неї є багато років для 
того, щоб іти до своєї мети, до мрії. Курков 
в армії охороняв тюрму і вже тоді сидів і 
писав дитячі оповідання. А мені це впало 

на голову випадково, вже у зрілому віці.
Я – не член Національної спілки пись-

менників. Мій шлях у літературі – не 
через спілки та організації. Так сталося, 
що в моїх книжках видавці побачили ко-
мерційний інтерес. На диво, книжка «Ро-
довий відмінок» побила рекорди. Перед 
Новим роком на її рахунку було 70 тисяч 
накладу.

Мій шлях – «Коронація слова». Перший 
мій роман був нічим не відзначений, а на 
другий рік я подала «Родовий відмінок» і 
він став «Вибором видавців». «Коронація» 
– дуже престижний конкурс, і потрапити 
в три перші пункти 
з-поміж тисячі – це 
щось надреальне. 
«Вибір видавців» – 
це не призове міс-
це. Коли проходить 
якийсь час після ого-
лошення переможців, 
видавці, експерти за-
ходять до конкурсних 
архівів та проставля-
ють бали. Їхня мета 
– знайти, що було б 
цікаве їхній аудиторії. До речі, 
цей роман я переклала на ро-
сійську мову не для тиражу-
вання. Хотілося похвалитися 
перед друзями-іноземцями: 
ось, я знесла таке яйце, що 
скажете? А коли український 
наклад став непогано прода-
ватися, до мене звернулися з 
іншого видавництва, мовляв, 
ми чули, у вас є і російський варіант...

Про «Ключі» і творчість
У Києві дуже часто буваю на станції 

метро «Лук’янівська». І чомусь одного 
разу мені намалювалась ситуація, що біля 
метро на цій станції сидить дівчинка. У 
кепці, в кросівках – нормальна сучасна 
дитина. І – парадокс – тримає табличку 
«Передбачаю майбутнє».

Навряд чи я це бачила, мабуть, просто 
вигадала. Але як ідею одним абзацом цю 
ситуацію надрукувала. Довго воно проле-
жало, аж доки якось я переглядала папки 
і, перечитавши, замислилась, а що могло 
б вийти далі. Почала писати – вийшов ро-
ман «Ключі від ліфта». Якщо письменник 
каже, що знає наперед, чим закінчиться 
його твір, він лукавить. Хіба що роман – 
якась конструкція, яку автор наповнює 
текстом. Але це вже не творчість, як це на-
зивається… Крутиться французьке слово в 
голові… Ремесло.

Коли сідаєш за роман, герої часто виби-
ваються з-під контролю. Перед написанням 

роману письменник має подати видавцеві 
синопсис – опис того, що відбуватиметься у 
творі. Коли я прийшла просити вибачення у 
видавця за відхилення від синопсису, мені 
сказали: «У нас з усіма так».

Про поштовх і містику
Як я почала писати? Не одразу, звісно. 

Поштовх – це влучне слово. Поштовх був – 
я впала й отримала струс мозку! Не можу 
сказати, що наступного дня я почала пи-
сати. Це сталося взимку, а десь уже навесні 
з мене пішли вірші. Для мене спершу це 
була несподіванка: здавалося, я не пишу їх, 
а записую під диктовку. Наче хтось відій-
шов раніше і не встиг усе сказати й через 
мене транслює. Були такі вірші, що навіть 
не могла пояснити, чому я так написала. А 
через певний час почали збуватися ті речі, 
які написала у віршах, і я просто злякалася. 
Якийсь час узагалі нічого не писала. Поду-
малось, що сама собі наврочила.

Коли щось написане в романах починає 
справджуватися, теж стає трохи моторош-
но. Тому хоррорів не пишу, страшилок не 

друкую. Є в мене один роман, який ще не 
виданий, – той, що на «Коронації слова» 
пройшов непоміченим. У романі помирає 
один персонаж. За сюжетом, чоловіка зби-
ває машина. Йому телефонує моя героїня, 
а слухавку підіймає хтось інший і говорить, 
що той загинув. І от тижнів через два, на-
писавши це, телефоную своєму знайомо-
му, а в слухавці голос його жінки мені спо-
віщає про те, що його більше нема. Я була в 
шоці. Кілька днів пила коньяк і думала.

Усім кажу: я не перекладач, я викладач 
французької. Переклала французький ро-
ман на замовлення декілька років тому, 
але перекладачем не працювала. Перед 
тим, як взялася перекладати з французь-
кої, дуже сумнівалася, чи вийде. Та видав-
ці умовили. Історія така: є в мене роман 
«Вітражі», де головна героїня – перекла-
дачка. Працює над перекладами Франсу-
ази Саган. «Вітражі», до речі, потрапили 
до фіналу конкурсу «Книга року Бі-Бі-Сі». 
Одна з членів журі сказала тоді: «Іванцова 
написала роман про себе». На що я відпо-
відаю: ні, спершу я написала цей роман, а 
потім стала перекладачем. Інколи пишеш 
і думаєш: треба бути обережним. Тому що 
часом написане має властивість ставати 
реальністю.

Про французьке
У Києві я відвідую французький куль-

турний центр. Восени там робили огляд 
нової французької літератури. Так от у 
Франції близько трьохсот романів вихо-
дить щороку. Там страшна кількість пись-
менників! Та й наклади в них великі, тому 
що держава закуповує ці свіжі книжки для 
бібліотек.

Коли перекладала Франсуазу Саган, 
мене консультувала одна француженка. 
Книгу Саган вона брала в бібліотеці. У тек-
сті, до речі, багато абревіатур, і це представ-
ляло неймовірну складність. Вона поясни-
ла це так: життя стало настільки швидким, 
що хочеться все скоротити. Мовне скоро-
чення для французів – це економія мовних 
зусиль. Прояв людської ліні, мабуть. Зараз 
у сучасній французькій так багато скоро-
чень, що ця француженка сама зізналася: 
«Ми вже поскорочували все так, що часом 
самі не розуміємо, що й до чого».

Французька література вже не та. Моя 
консультантка підтвердила це. Так, у Фран-
ції видається багато романів, але сучасна 
література французів все більше нагадує 
блоговість, тобто як в Інтернеті: що бачу, те 
співаю. Тож у нас нині потужніша літерату-
ра. Може, це глибокий історичний досвід, 
який спонукає думати, філософствувати».

Анна РОДІЧКІНА. 
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

За освітою – викладач фран-
цузької та російської мов (закінчи-
ла Київський педагогічний інститут, 
нині  – Національний педагогічний 
університет імені М. Драгоманова).

Створила власні курси іноземних мов.
Тричі її романи були відзначені в літературному конкурсі 
«Коронація слова» як «Вибір видавців» – у 2009-2011 ро-
ках, а в 2012 році в цьому конкурсі книга «Гра в паралельне 
читання» отримала третю премію в номінації «Романи».
У 2012 році отримала відзнаку «Золотий письменник 
України», якою нагороджують українських письменників-
романістів, чиї романи вийшли сукупним накладом понад 
100 000 примірників.

Незабутні

Вшанували вченого-енциклопедиста Вернадського
Виповнилося 150 років від дня народження україн-
ського філософа, природознавця, мислителя, засно-
вника геохімії, біогеохімії та радіогеології Володими-
ра Івановича Вернадського. Вчений-енциклопедист, 
мислитель, Вернадський був одним із найвидатніших 
лідерів світового природознавства.

На його вченні про біосферу ґрун-
туються всі сучасні роботи з проблем 
охорони навколишнього простору та 
збереження екологічної рівноваги. 
Перу Володимира Вернадського, крім 
наукових, належать і філософські тво-
ри. Вчений розробив концепцію ново-
го якісного стану біосфери – ноосфе-
ри (грецьк. «ноос» – розум і «сфера» 
– куля) – сфери розуму, тобто біосфе-
ри, упорядкованої розумом і працею 
людини, в основу якого поклав ідею 
гармонійного входження людини та її 
господарської діяльності в біогенний 
кругообіг речовин. Майбутнє земної 
цивілізації значною мірою залежить 

від того, наскільки людина спро-
можна буде перетворити біосфе-
ру в ноосферу.

Саме в Україні у В.І.  Вернад-
ського зародилися ідеї, котрі лягли 
в основу концепції про роль живих 
організмів у походженні й розви-
тку верхнього шару ґрунтів. Він ніколи 
не поривав зв’язків із рідною землею. 
Співпрацював із Полтавським природ-
ничо-історичним музеєм, брав участь у 
наукових експедиціях.

В.І.  Вернадський очолював першу 
Академію наук України. Він належав 
до тих патріотів України, які передба-
чали щасливе майбутнє свого народу. 

Перед смертю в 1945 році вчений пе-
редав до Академії наук України свої 
спогади, в яких зазначав: «Я вірю у ве-
лике майбуття і України, й Української 
академії наук...»

Політиком Вернадський себе не 
вважав. Писав, що перше місце в його 
житті посідали науковий пошук, на-
укова робота, вільна наукова думка й 
творчий пошук правди. Але як багато, 

виявляється, можна зробити для рід-
ного народу і людства, присвятивши 
своє життя пошукам наукової істини 
та суспільної правди!

З нагоди пам’ятної дати в Кри-
ворізькому педагогічному інституті 
відбулися наукові читання на тему 
«Екоцентризм та ноосферні ідеї Во-
лодимира Вернадського».

– Володимир  Вернадський збага-

тив науку глибокими ідеями, що лягли 
в основу нових провідних напрямків 
сучасної мінералогії, геології, гідро-
геології, визначив роль організмів у 
геохімічних процесах, – зазначила 
кандидат хімічних наук, доцент кафе-
дри хімії Криворізького національно-
го університету Тетяна Старова. – Для 
його діяльності характерні широта 
інтересів, постановка кардинальних 
наукових проблем, наукове передба-
чення.

З цікавими повідомленнями про 
визначного вченого та його внесок у 
науку виступили студенти природни-
чого факультету університету Сергій 
Голуб, Валерія Левченко, Христина 
Язева.

Думки та особистість великого 
вченого є надійними орієнтирами для 
сучасних поколінь дослідників та пе-
ретворювачів біосфери.

Микола КРАМАРЕНКО

Під час наукових читань

Міла Іванцова
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На татамі – каратисти

Вони прагнуть вершини бойової 
майстерності
Міська спортивна федерація «Кіокушинкай карате-до 
Кривого Рогу» за підтримки міської організації Партії 
регіонів провела турнір серед дітей, юніорів та дівчат.

Він відбувся на базі загаль-
ноосвітньої школи №7, де су-
перничала між собою юнь із 
клубів східних єдиноборств та 
бойових мистецтв «Ямамічі», 
«Сейшин», «Сайфа», а також 
Палацу спорту «Локомотив» та 
ФОК ВАТ «Південний ГЗК».

 А напередодні бійцівських 

протистоянь свою майстер-
ність показали неодноразові 
чемпіони України та Європи – 
володарі першого дана Дмитро 
Шевченко та Олександр Береж-
ний. Ці юні, але вже достатньо 
вправні бійці ще раз довели, що 
карате – вершина бойових мис-
тецтв. А розіграш Кубка міста 

– це ще один етап на шляху до 
спортивної майстерності, ви-
ховання бійцівського характе-
ру та психологічної витримки.

 Найкращі бійці після зма-
гань були нагороджені дипло-
мами та медалями. У номінації 
«За волю до перемоги» суд-
дівська колегія додатково від-
значила В’ячеслава Полоза (з 
Палацу спорту «Локомотив») 
та Дар’ю Мяшкур (ФОК «Пів-

денний ГЗК»). За «Кращу тех-
ніку» – Захара Шевченка (клуб 
«Ямамічі») та Ілону Аратовську 
(Палац спорту «Локомотив»). За 
підсумками Кубка міста визна-
чено спортсменів, котрі в скла-
ді збірної Дніпропетровщини 
спробують свої сили вже в чем-
піонаті України з кіокушинкай 
карате-до, який заплановано 
провести у квітні цього року в 
Сімферополі.

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Ви цікавились

Пам’ятаємо про талановитого тренера
– Нещодавно в ДЮСШ №5 завершився Всеукраїнський турнір 

із греко-римської боротьби пам’яті майстра спорту СРСР Ста-
ніслава Плюсніна. Я не дуже великий шанувальник боротьби, 
та ось разом із онуком Сашком побував на цих змаганнях і мені 
сподобалось. Хотілося, щоб хтось детальніше розповів про цьо-
го дитячого тренера, на честь якого й проводиться цей тради-
ційний турнір всеукраїнського масштабу в Тернівському районі.

З повагою Володимир Таранець, ветеран праці
 – Станіслав Михайлович 

Плюснін був талановитим на-
ставником, – відповідає віце-
президент міської федерації 
з греко-римської боротьби 
Валентин Черевишний. – Він 
вихованець засновника кла-
сичної боротьби на Криворіжжі 
Самсона Еловича Мхітаряна. 
Виступав свого часу Станіслав 
Плюснін за спортивний клуб 
«Локомотив», був чемпіоном, 
призером чемпіонатів СРСР се-
ред молодих, дорослих борців. 

Але, отримавши важкі травми, 
перейшов на тренерську ниву. 
Готував борців класичного сти-
лю в СК «Локомотив» і повністю 
віддавався цій непростій робо-
ті. Працював дитячим настав-
ником у ДЮСШ №2 та ДЮСШ 
№5. Саме в п’ятій спортшколі 
Станіслав Михайлович виховав 
цілу плеяду сильних борців гре-
ко-римського стилю, котрі були 
в складі збірної України, ста-
вали чемпіонами Радянського 
Союзу. Це передовсім Володи-

мир Ляхов, Олександр Макси-
мов, Володимир Єльченко та 
інші. Згодом тренер переїхав 
до Дніпропетровська, працю-
вав у спортінтернаті, віддаю-
чи всі знання та душу дітям із 
фізичними вадами розвитку. 
Під час останньої юнацької 
спартакіади в Тбілісі був пред-
ставником збірної України. 
Зав жди Станіслав Михайлович 
відрізнявся від інших комуні-
кабельністю, доброзичливістю, 
неабиякою працездатністю. 
Рано пішов із життя, рік не 
доживши до свого 50-річного 
ювілею. Залишились у нього 
син Станіслав та донька Олена. 
До речі, Олена Станіславівна 
Резніченко нині працює викла-
дачем фізвиховання в Криво-
різькому авіаційному коледжі. 

На турнірі пам’яті свого батька 
вона проводила нагороджен-
ня переможців та призерів. 
Між іншим, хочеться додати: 
достойно виступили в ДЮСШ 
№5 наші вихованці-криво-
ріжці. Зокрема, чемпіонами у 
своїх вагових категоріях стали 
Владислав Астрамович, Павло 
Ковиршин, Єгор Прохоренко 
та Дмитро Васецький. У призе-
рах – Гордій Левицький, Євген 
Булах, Олександр Монастир-
ський, Максим Куценко, Назар 
Левченко та інші (усього здобу-
то 15 медалей різного ґатунку). 
Четверо борців – це студенти 
Криворізького коксохімічно-
го технікуму, де його директор 
Анатолій Іванович Моргун 
створив чудові умови для під-
готовки спортсменів.

Боксерський ринг

Побільше б нам 
таких ентузіастів, 
як Олександр 
Хомаза
 Відбіркові бої для участі в 
першості Дніпропетровщини 
завершилися в ДЮСШ №8. В 
11 вагових категоріях було 
визначено найсильніших май-
стрів шкіряної рукавички.

– Домінували в ринзі господарі, у 
яких найбільше нагород – сім, – комен-
тує заслужений тренер України Анато-
лій Петров. – Це вихованці наставни-
ків Антона Мішуровського та майстра 
спорту СРСР Олександра Хомази: Канон 
Калізаде, Сергій Михайлов, Микола 
Цимбалюк, Ігор Басай та інші. Добре 
себе показали в ринзі представники 
ДЮСШ №10, СК «Молодість» та БК «Лі-
дер». Найкращим боєм турніру визна-
но фінальний поєдинок, який провели 
Віктор Прапро з ДЮСШ №8 та Максим 
Балакшин із СК «Молодість». Чимало 
теплих слів на адресу головного судді 
змагань Олександра Хомази висловили 
учасники турніру, рефері та глядачі. Він 
не лише добре підготував спортзал та 
численну команду восьмої спортшколи, 
але й щедро поділився зі своїми коле-
гами знаннями та досвідом. Побільше 
б нам таких осередків розвитку боксу й 
таких працелюбних ентузіастів спорту, 
як майстер спорту СРСР Олександр Ми-
хайлович Хомаза.

Повернулися 
з нагородами

Двоє «барсівців» 
підкорили  
Стамбул
Нещодавно одразу на «трьох 
фронтах» успішно боролися 
на рингах спортсмени бій-
цівського клубу «Барс» під 
орудою свого ідейного й 
духовного наставника, за-
служеного тренера України 
Володимира Коржака.

Вони завоювали багато золотих ме-
далей на чемпіонаті України, паралель-
но виступали в міжнародному турнірі 
в Тирасполі – і там отримали найвищі 
оцінки виступів у спеціалістів із бойо-
вих мистецтв. І старші юнаки, і дорослі 
вже «барсівці» гідно тримали своє ви-
соке реноме.

Вперше на чемпіонаті світу з тай-
ського боксу в турецькому Стамбулі се-
ред дітей та юніорів тріумфували і юні 
представники «Барсу». Десять днів на 
турецькому рингу точилися поєдинки 
між юними боксерами з 50 країн пла-
нети (усього 650 учасників). І два юні 
криворіжці з клубу «Барс» завоювали у 
своїх вікових категоріях золоті медалі: 
це Олександр Ясько та Олег Бесп’ятий. 
Хлопці вигравали у французів, тайців 
та господарів спортивного всесвітнього 
форуму – турків. Готував юних чемпіо-
нів світу цілий колектив досвідчених 
наставників «Барсу» – Віталій Губенко, 
Ростислав Хворост, Анатолій Венгирен-
ко. А вже у Стамбулі надихав хлопців на 
звитягу Іван Зінченко.

Юніорська першість України

Запливи зі срібним відблиском
Чемпіонат України серед юніорських команд ДЮСШ з 
плавання завершився у кримському Севастополі.

У такому представницькому 
турнірі не пасуть задніх спорт-
смени першої криворізької 
дитячо-юнацької спорт школи. 
Навпаки, маючи такий потуж-
ний басейн удома, вони завжди 
приїздять із всеукраїнських 
(уже не кажучи про обласні) 
змагань з нагородами. І цього 
разу вони завоювали на різних 
дистанціях немало відзнак. Так, 
на 200-метрівці в запливі «ба-
терфляй» на фініші тріумфував 
представник ДЮСШ №1 Іван 
Адамович. Та криворізькому 
юніору цієї вік торії видалось 
замало: у запливі на дистанції 
400 метрів з комплексного пла-
вання Іван «виловив» у севасто-
польському басейні ще й срібну 
медаль. Такими ж «срібними» 

стали запливи його товаришів 
по команді Костянтина Качу-
ровського та Єгора Чорного. Та 
амбітні «іхтіандри» з Кривого 
Рогу не зупинилися на досяг-
нутому. Вони в комбінованій 
естафеті 4х100 метрів здобули 
друге загальнокомандне місце 
(у такому складі: К. Качуров-
ський, Є. Чорний, І. Адамович 
та О. Карявка).

Отакі вони, хлопці зі срібним 
ґатунком якості! Відзначилась 
також Анастасія Филимоненко, 
котра на стометрівці вільним 
стилем стала бронзовою при-
зеркою. За такої успішності в 
запливах наші юнаки-плавці 
зуміли посісти в загальноко-
мандному заліку високе третє 
місце. Вітаємо, хлопці!

До уваги батьків Відкритий турнір

Зібрав «Бушідо» дітей та юніорів…
 Нещодавно у Кривому Розі завершилось ще одне змагання 
серед дітей та юніорів з карате-до. Це відкритий турнір на кубок 
спортклубу «Бушідо».

Досить вдало виступили представники Асоціації карате-до клубу «Дракон», які й 
вибороли перше місце.

 Варто зазначити: учасники цих поєдинків (віком від 6 до 15 років) виступали 
в двох розділах: куміте і ката. Переможцями в першому розділі стали Ілля Логова-
товський, Вероніка Боросан, Владислав Висоцький, Денис Кравченко та інші. А ось 
наймолодшому чемпіону в куміте Марку Ходьку виповнилося лише шість років. У ката 
не було рівних Кирилу Логоватовському, Вероніці Боросан та Анастасії Апостоловій. 
Чимало було й призерів. Тому тренер асоціації Діас Варона Педро Луїс (має чорний 
пояс – третій дан) може бути вдоволений результатами своїх підопічних.

Чудова четвірка – К. Качуровський, І. Адамович, 
О. Карявка, Є. Чорний зі своїм тренером-викладачем 

ДЮСШ №1 Н. Бондар. Є привід порадіти!
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Народна медицина

Застуда 
наступає!
Саме на весняну пору при-
падає пік захворюванос-
ті на застуду. Більшість ап-
течних препаратів усу-
ває тільки симптоми (не-
жить, кашель, температу-
ру), а не причину хвороби, 
тому дуже доречно вдати-
ся до профілактичних і лі-
кувальних засобів народної 
медицини.

Звісно, перед виходом на 
роботу не будете їсти часник 
та цибулю, але мед – зовсім 
інша річ.

Бальзам із бруньок ялини 
або ялиці вельми ефективний 
проти всіх застудних захворю-
вань і грипу. Візьміть 1 кг бру-
ньок (якщо хочете заготовити 
на наступний рік, то найкраще 
це зробити наприкінці трав-
ня), промийте холодною во-
дою і подрібніть. Потім залий-
те у емальованій каструлі 3 л 
перевареної води, доведіть до 
кипіння і тримайте на вогні ще 
15 хвилин. Гарячим процідіть 
відвар, почекайте, поки охоло-
не, і потім ще раз процідіть.

Додайте мед із розрахунку 
1 кг на 1 л відвару та 10 г 30% 
витяжки прополісу. Добре ско-
лотіть, нагрійте до 45 градусів, 
охолодіть, перелийте у пля-
шечки, закоркуйте і зберігай-
те у холодильнику. Приймай-
те по 1 ч. ложці тричі на день 
за півгодини до вживання їжі.

Алое у вашому домі, так би 
мовити, виконує декоративну 
функцію. Тож знайте, що рос-
лина ця має здатність оздоров-
лювати і зміцнювати організм. 
Застосовується для лікування 
багатьох недуг, зокрема профі-
лактики грипу та застуди. Ре-
комендований для прийому 
внутрішньо (30 крапель соку 
рослини на півсклянки води).

І ще один рецепт народ-
них ліків від грипу та високої 
температури: вранці та ввече-
рі робіть очищувальні клізми 
(на 2 л води 1 ст. ложка яблуч-
ного оцту чи лимонного соку).

Крім того, добре на ніч по-
класти на груди та спину корж 
завтовшки 1 см із зеленої гли-
ни, бажано замішаної на ури-
ні. Через дві години такий 
компрес потрібно зняти. Зе-
лена глина завдяки своїм ви-
нятковим якостям немовби 
всмоктує інфекцію за цей ко-
роткий проміжок часу.

Сам собі діагност

Покажи, як ти ходиш...
У лікарів давнини не було апаратури, 

яка б допомагала їм поставити хворому 
правильний діагноз. Зате вони дуже уваж-
но спостерігали за людиною і на основі 
цих спостережень могли сказати, які в неї 
проблеми зі здоров’ям. Наприклад, проси-
ли хворого пройтися перед ними.

Та ви й самі можете перевірити на собі їх-
ній метод діагностики, звернувши увагу на 
свою ходу.
Якщо ви сутулитеся, плечі ніби трохи зі-

гнуті вперед, можливо, вам треба перевірити 
роботу шлунка.
Тим, хто ходить обережно, притаман-

ні проблеми з тиском. Швидше за все у таких 
людей часто трапляються запаморочення.
Коли людина стоїть чи сидить і при цьо-

му часто змінює позу, – це ознаки остеохон-
дрозу або міжхребцевої грижі.
Широко розставляючи ноги, як прави-

ло, ходять люди, котрі потерпають від гемо-
рою.

Звідусіль
Мармелад виводить навіть свинець

Желе, зефір і мармелад – три на-
зви, які варто запам’ятати ласунам. 
Ми часто про них забуваємо за до-
статку різних кондитерських ви-
робів. Може, вони не так апетитно 
виглядають, як їх численні «колеги» 
в яскравих обгортках, зате зайвих 
кілограмів не додадуть.

Шведські фахівці з Університету 
Стокгольма рекомендують охочим 

очистити організм від шлаків їсти 
мармелад і желе з ягід. Вони до-
помагають вивести шлаки завдяки 
вмісту в даних солодощах пектину.

Пектин належить до вуглеводів рос-
линного походження з незвичайною 
хімічною структурою, що дозволяє йому 
зв’язувати важкі метали. За допомогою 
мармеладу можна вивести з організму 
навіть такі важкі метали, як свинець.

«Ні!» – гострій їжі перед сном
Нічні жахіття пов’язані з вживан-

ням гострих страв перед сном. Стра-
ви, що містять в собі велику кількість 
спецій, приправ і прянощів, можуть 
стати причиною жахливих снів. Це 
зумовлено тим, що після прийняття 
гострої їжі метаболізм прискорю-
ється, через що підвищується темпе-
ратура людського тіла, а діяльність 

головного мозку активізується.
Учені з Центру розладів сну при 

клініці Клівленда в Огайо, що про-
водили дослідження, рекомендують 
не вживати занадто гостру і пряну їжу 
перед сном, оскільки це загрожує його 
погіршенням та кошмарами. На їхню 
думку, сам процес травлення може 
стати причиною поганого сну людини.

Обострение гастрита: 
что можно и нельзя есть весной
Обострение хронического гастрита весной 
– дело обычное. Можно ли предотвратить 
неприятности и что делать, если они уже на-
стигли?

Наш эксперт врач-диетолог 
Ирина Щербакова.

Лекарства в тарелке
Боли в желудке, отрыжка или 

изжога – эти спутники хрониче-
ского гастрита знакомы многим. 
Но с неприятными симптомами 
можно справиться не только с 
помощью приема привычных в 
этой ситуации лекарств.                                                                      

Чтобы предупредить весен-
нее обострение, стоит несколь-
ко ограничить прием запре-
щенных при гастрите продук-
тов и не нарушать дисципли-
ну питания – есть часто и по-
немногу. Следите, чтобы пища 
всегда была теплой, а не горя-
чей или холодной (никаких хо-
лодных соков из холодильника, 
мороженого и прочего). Ста-
райтесь запивать еду не чаем, 
а негазированной минерал-
кой, отваром шиповника и т. д. 
Чаще употребляйте кисломо-
лочные продукты: биокефир, 
простоквашу, лучше всего – на 
ночь.

Если же неприятные симпто-
мы все-таки начинают напо-
минать о себе – экстренно са-

дитесь на диету. «Поймав» 
обострение на старте, воз-
можно, вам удастся за не-
сколько дней погасить его 
за счет щадящего питания. 
При обострении гастрита 
кофе исключается, с чер-
ного чая лучше перейти 
на зеленый, рекомендуют-
ся витаминные напитки из 
ягоды рябины, шиповни-
ка, земляники, смородины. 
Улучшить состояние помо-
гают и растительные успо-
каивающие чаи.

Плюс фитотерапия
В периоды обострений 

гастрита неплохо исполь-
зовать и настои из лекарст-
венных растений. Их при-
готовление не требует осо-
бых хлопот. Нужное коли-
чество сухих трав засы-
пают в термос, заливают 
кипятком и настаивают в 
течение ночи. Принимать 
полученный настой нужно 
по 1/3 стакана за полчаса до еды 
четыре-пять раз в день. Курс ле-
чения продолжают в течение 
шести-восьми недель.

При повышенной и нормаль-
ной кислотности готовят настои 
из тысячелистника, ромашки, 
семян льна или из чистотела, 

тысячелистника, зверобоя. При 
пониженной – используют аир, 
полынь, золототысячник, лист 
брусники, корень девясила, ци-
корий и т.д. 

Нельзя и можно
Отмечая праздники, очень 

важно не устраивать мешанину: 
ограничьтесь двумя-тремя блю-
дами. При этом лучше, чтобы 
порции были поменьше.

Полное вето стоит наложить 
на майонезные салатики, коп-
ченья-соленья, нарезку. Очень 
внимательно нужно подойти и к 
выбору алкоголя: бокал мароч-
ного вина, а также 50 мл (и не 
более) водки или коньяка мож-
но себе позволить, а от шампан-
ского нужно отказаться, как и от 
любых газированных напитков.

Перед застольем подстрахуй-
тесь заранее: за час до еды при-
мите обволакивающий препа-
рат или съешьте порцию жид-
кой овсянки.

А вот пост (разумеется, не 
строгий) для хроников с гастри-
том – самое оно. Каши на воде, 
вегетарианские супы, овощи и 
рыба, приготовленные в паро-
варке, кисели и прочие постные 
блюда по сути и есть диетиче-
ский стол. Такое питание об-
легчает процесс пищеварения и 
улучшает самочувствие.

Кстати
При хронических гастритах 

эффективны минеральные воды. Но 
пить их нужно правильно. Перед их 
употреблением, налив воду в стакан, 
дайте ей отстояться, чтобы вышли 
все пузырьки газа. Если у вас повы-
шенная кислотность, пить воду нужно 
быстрыми глотками, при пониженной 
– небольшими и медленно.

Зверніть увагу

Звички, 
яких варто 
позбутися
Терпіти те, що вам не подобається.
Спілкуватися з людьми, які вбивають 
вашу самооцінку.
Думати про те, що скажуть інші.
Намагатися тримати все під конт
ролем.
Пливти за течією.
Тримати свою думку і всі почуття при 
собі.
Боятися ризикувати.
Думати тільки про інших, а не про себе.
Намагатися сподобатися всім.
Забувати про близьких і батьків.
Проводити весь вільний час у чоти
рьох стінах.
Постійно поспішати.
Боятися помилок.
Говорити «я не можу» і налаштовувати 
себе на невдачу.
Порівнювати себе з іншими.
Зациклюватися на минулому.
Думати тільки про майбутнє.
Скаржитися на життя.
Тримати в собі образу.
Купувати і зберігати непотрібні речі.
Робити все самотужки.
Перекладати відповідальність на ін
ших.
Давати обіцянки, яких не зможете до
тримуватися.
Думати про погане.
Заздрити.

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

Дніпропетровської облдержадміністрації: 0-800-50-72-50

Які заохочення отримують сімейні лікарі  
в умовах модернізації охорони здоров’я?

На Дніпропетровщині в рамках модернізації охорони здоров’я реалізу-
ється програма «місцевих стимулів» для підтримки сімейних лікарів у всіх 
містах і районах області. 

Програма «місцевих стимулів» спрямована на забезпечення медичних працівників первинної ланки 
(сімейних лікарів) пільговим проїздом, мобільним зв’язком, житлом, надбавками до заробітної плати, спеці-
алізованим автотранспортом, комп’ютерною технікою тощо. 
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Услуги

ñêèäêà 10%

по откачке 
сливных ям 
и туалетов

З метою ефективного 
використання комунального 

майна КП ДОР «Криворізьке БТІ» 
доводить до відома фізичних 

та юридичних осіб 
про можливість здачі 
в оренду приміщень, 

розташованих 
за адресою: м. Кривий Ріг, 

вул. Димитрова, 34.

Контактні телефони: 493-08-07, 74-56-30.

Хроніка пригод

Обдурили хитруна
Продавець магазину електроніки 

із Саксаганського району виношував 
наміри провернути вигідний гешефт: 
придбати на сайті «Аukro. Ua» мо-
більний телефон за 2 тисячі гривень, 
а перепродати – удвічі дорожче. Але 
на кожного авантюриста, як відомо, 
знайдеться ще підступніший Остап 
Бендер. Перераховані спритником 
гроші безслідно щезли.

Люди і машини
Культура пересування автошляха-

ми, напрошується думка, давно впала 
нижче бордюрного каменя (присто-
совуючи до ситуації звичний вислів 
про «плінтус»). Гасають безтямно не 
лише «вершки суспільства». По Дні-
пропетровському шосе 60-річний 
власник старенької ВАЗівської «шіст-
ки» так розігнався, що не зміг вчасно 
загальмувати перед «зеброю». Збита 
на пішохідному переході громадянка 
госпіталізована із переломом ключи-
ці, забоями стегна і голови.

Серед білого дня здавав назад 
біля розважального комплексу «Ди-
нар» 60-річний водій «Деу Нексії». 
Не помітив на шляху громадянку 
поважного віку, завдав їй синців на 
ногах і руках.

Мабуть, сильно полюбляє анек-
доти про зіткнення «Запорожців» 
із «Мерседесами» 30-річний водій 
«ЗАЗ-110206». Бо відважився помі-
рятись міццю заліза із дорогезною 
«Інфініті». Інакше де знайти мотиви 
його поведінки: мчав вулицею Кос-
тенка, вискочив на смугу зустрічного 
руху і «в лоб» протаранив шедевр 
японського автопрому. Вітчизняним 
конструкторам явно далеко до заоке-
анських колег, «Таврія» розлетілась у 
друзки, її керманич сильно травму-
вав груди і голову. Вм’ятини лиши-
лись і на суперкарі, його ремонт обі-
йдеться у вартість кількох «Таврій».

При зміні смуг руху по проспекту 
Гагаріна водій «Газелі» не пропустив 
мотоцикліста на «Ямасі». Байкер по-
шкодив ногу.

Невідомі лиходії невдало пожар-
тували над представницькою беже-
вою «Маздою», покинутою на ніч у дво-
рі по вулиці Лісового, не поскупившись 
на балончики аерозольної фарби для 
брутального її розмалювання.

 Арештант 
на самообслуговуванні

У ніч на неділю співробітники 
патрульно-постової служби Жовтне-
вого району проявили неабияку гу-
манність. Без застосування жорстких 
прийомів рукопашного бою і спец-
засобів дозволили затриманому при 
спробі пограбування самому надіти 
кайданки та сісти в заґратоване від-
ділення автомобіля. А ліз нахабний 
злодюга о пів на третю ночі крізь ви-
ламане вікно до квартири на першо-
му поверсі по вулиці Ватутіна. Мілі-
цію покликали власники житла.

Чарка – сварка – ніж
У збройний конфлікт переросли 

посиденьки за чаркою сестер з ву-
лиці Курчатова. Гомоніли про своє, 
дівоче, доки мова зайшла про поділ 
квартири. Коли у 25-річної баришні 
скінчились вагомі аргументи, вона 
штриконула на два роки старшу ро-
дичку кухонним ножем у сідницю. 
Поранена у жіноче достоїнство від 
госпіталізації відмовилась, але кри-
мінальна справа за фактом нанесен-
ня тілесних ушкоджень порушена. Не 
виключено, мова піде й про моральні 
збитки, бо шрами прикрашають лише 
чоловіків, а понівечена «п’ята точка» 
у прекрасної статі – привід для гли-
бокої депресії.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ

Управління Пенсійного фонду України в Тернів-
ському районі м. Кривого Рогу оголошує конкурс на 
заміщення тимчасових вакантних посад головних 
спеціалістів відділу з призначення пенсій (на період 
соціальних відпусток). У конкурсі можуть брати участь 
громадяни України з вищою освітою відповідного профе-
сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом в держав-
ній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 
року або стажем роботи за фахом в інших сферах управ-
ління не менше 3 років. Документи приймаються протя-
гом 30 календарних днів із дня опублікування оголошен-
ня про конкурс за адресою: 50082, м. Кривий Ріг, вул. 23 
Лютого, 133. Додаткова інформація щодо основних функ-
ціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці 
надається кадровою службою за телефоном 36-78-68.

КП «Автобаза № 1» окажет 
УСЛУГИ 

по перевозке 
пассажиров

Увага, розшук!

Дзержинський райвідділ мілі-
ції розшукує зниклого безвісти 
Кущевського Івана Никифорови-
ча, 1923 року народження, який 
3 березня вийшов з дому по вул. 
Хороводній і досі не повернув-
ся. Його прикмети: на вигляд 80 
років, зріст 160 см, худорлявої 
статури, волосся сиве, очі сірі, на 
правій руці не гнеться мізинець, 
післяопераційний шрам у паху, 
без зубів, погано ходить, був одяг-
нутий у коричневий плащ, темні 
штани, сірий картуз у клітинку.

Інформацію про Кущевського 
І.Н. очікують за телефонами 102 
або 71-01-25.

Оголошення
Криворізька міжрайонна виконавча дирекція Дніпропетровського обласного 

відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 
(далі – Фонд, ФСС з ТВП, відділення Фонду) інформує про використання коштів 
Фонду за 2012 рік за напрямками фінансування і вимогами, передбаченими За-
коном України від 18.01.2001 року №2240-ІІІ «Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими похованням» (далі – Закон №2240) по Виконавчій ди-
рекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду.

 В 2012 році головним завданням обласного відділення Фонду було своєчасне і в 
повному обсязі фінансування підприємств, установ, організацій (страхувальників) на 
виплати допомог застрахованим у Фонді особам, яке необхідно проводити протягом 
10-ти робочих днів від дати надання страхувальниками заяви – розрахунку до органу 
Фонду. Відповідний порядок фінансування, що затверджений постановою правління 
Фонду від 22.12.2010 р. № 26, виконується робочими органами відділення Фонду, фі-
нансування на виплати допомог проведено у терміни, передбачені законодавством, за 
виключенням випадків, що не залежали від Фонду.

За 2012 рік витратна частина бюджету відділення Фонду склала 867,4 млн. грн., що 
по відношенню до запланованого рівня складає 93,8%, в тому числі по Криворізькій 
МрВД сума витрат бюджету склала 220,8 млн. грн. – 87,8% до планового показника.

До бюджету обласного відділення Фонду від розподілу єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування (в законодавчо встановленому 
порядку) в звітному періоді надійшло 816,5 млн. грн.

В цілому дохідна та витратна частини за окремими напрямками, передбаченими за-
конодавством, по Дніпропетровському обласному відділенню Фонду за 2012 рік скла-
ли (тис.грн.):

Показники виконан-
ня бюджету

По Дніпропетровському 
обласному 

відділенню Фонду
в т.ч. по Криворізькій 
МрВД ДОВ ФСС з ТВП

План Факт % вико-
нання План Факт

% 
вико-
нання

ДОХОДИ (тис. грн.) 22 384 28 293 126,4 5 093 6 013,2 118,1
надходження від част-
кової сплати вартості 
за путівки на санкурлі-
кування

19 389 22 296 115,0 4 203 4 510 107,3

інші надходження 2 295 5 997 200,2 890 1 503,2 168,9
ВИТРАТИ (тис. грн.) 924 416 867 395 93,8 251 339 220 775,5 87,8
на виплату допомог, 
усього

762 984 710 847 93,2 226 760 195 280,9 86,1

в тому числі:
– по тимчасовій непра-
цездатності

589 920 518 094 87,8 191 892 160 054 83,4

– по вагітності та по-
логах

169 454 189 350 111,7 34 063 34 304,3 100,7

– на поховання 3 610 3 403 94,3 868 922,6 106,3
оздоровчі заходи (пу-
тівки в санаторії та ре-
абілітаційні відділення 
санаторно-курортних 
закладів, часткове 
фінансування сана-
торіїв-профілакторіїв 
підприємств та вищих 
і навчальних закладів 
освіти, дитячо-юнаць-
ких спортивних шкіл, 
дитячих закладів оздо-
ровлення; придбання 
дитячих новорічних 
подарунків)

96 728 92 006 95,1 20 188 21 266,3 105,3

організаційно-управ-
лінські заходи

29 671 28 904 97,4 4 239 4 138 97,6

витрати по виконанню 
обов’язків страховика 189 155 82,0 26 25,9 99,6

інші витрати 288 926 321,5 0 1,7 0

Криворізька МрВД ДОВ ФСС з ТВП

ПАМЯТНИКИ
Укладка плитки.

Ул. Отто Брозовского, 48/1.
ТЕЛ. 92-28-44, 067-1924375, 097-6888985

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 • REKLAMA@RMINER.DP.UA • 067-7437902 

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ «ЧГ»
Понеділок-четвер 
з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 17.00
 Моб. тел. 067-7437902. 

Õèðóðãèÿ
1. УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ (па-
пилломы, бородавки, невусы) без рубцов.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕ-
НИЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ (в/s пластины).
3. АППАРАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕ-
ДИКЮР – удаление мозолей, натопты-
шей (без боли).
1. ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
НА ЛИЦЕ И ВЕКАХ (блефаропластика, 
липосакция подбородка).
2. КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ УШНЫХ РА-
КОВИН (коррекция лопоухости).
3. ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ (обрезание 
крайней плоти, уменьшение малых по-
ловых губ).

г.  Кривой  Рог, ул. Филатова, 10. 
Тел. 050-2840575, 096-732-26-85.

Шановні мешканці 
Жовтневого району!

На виконання Постанови від 11 бе-
резня 2011 року № 238 «Про Єдиний 
державний реєстр громадян, які по-
требують поліпшення житлових умов», 
громадською комісією з житлових пи-
тань проводиться перереєстрація гро-
мадян, які перебувають на квартирно-
му обліку при виконкомі Жовтневої 
районної у місті ради, з метою форму-
вання Єдиного державного реєстру 
громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов.

Для перереєстрації громадянам 
необхідно звернутись до 1.04.2013 
до виконкому Жовтневої районної у 
місті ради (вул. Шурупова, 2, зупинка 
«КРЕС») в каб. 106, тел. 50-35-80; графік 
прийому: понеділок, вівторок, 10.00-
16.30; перерва з 12.30 до 13.00.

Необхідно надати такі докумен-
ти: 1. Довідку про склад сім’ї та реє-
страцію. 2. Копію паспорта та ідентифі-
каційного номера (на всіх членів сім’ї, 
хто перебуває на квартирному обліку). 
3. Довідку з місця роботи (на всіх пов-
нолітніх членів сім’ї, які перебувають 
на квартирному обліку). 4. Документ, 
що підтверджує пільгу черговика.

Громадяни, які не перереєстру-
ються до 1.04.2013, не будуть вклю-
чені до Єдиного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових 
умов.

Секретар громадської комісії 
з житлових питань

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
двери,  решетки 

Тел. 401-33-32, 401-33-34, 098-6591432, 098-6591424.

и другие изделия любой сложности
 за наличный и безналичный расчет.

Удобно, быстро и качественно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
металлических дверей, решеток, 
оградок, ворот.
Тел. 401-13-16, 
068-0284415, мастер.

Быстро, качественно 
«под ключ». 
Наличный и 

безналичный расчет.

комфортабельными 
автобусами, микроавто-
бусами и легковыми 
автомобилями.
ТЕЛ. (0564) 26-25-88, 067-5645310.

КП «Автобаза № 1» осуществляет 

перевозки 
торжеств

комфортабельными автобусами, 
микроавтобусами.

ТЕЛ. (0564) 26-25-88, 067-5645310.

КП ДОР «Криворізьке БТІ» 
доводить до відома громадян 

та мешканців міста, 
що підприємство виконує роботи з 

інвентаризації  та експертної оцінки 
об’єктів нерухомого майна фізичним 

та юридичним особам  за адресою: 
м. Кривий Ріг,  вул. Димитрова, 34.

Контактні телефони: 493-08-07, 401-15-82.

№ 315. Ресторан «Бочка» бе-
сплатно предоставит талантливым 
музыкантам зал для выступлений. 
Обращаться: ул. К. Либкнехта, 1а. Тел. 
404-35-82.

№ 262. Київський лікар психоте-
рапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із запою, 
зменшує зайву вагу, лікує від енурезу, 
заїкання, гіпертонію, невроз. Прийо-
ми: 30, 31 березня, 1 квітня 2013 р. Тел. 
401-25-42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ 
№ 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 265. Возьму в аренду или куплю 
земельный пай в Кировоградской 
обл., Долинский р-н., с. Ивановка и 
Зеленый Гай. Тел. 067-9755902, 098-
4309402, 097-2986076.

№ 352. В холдинговую компанию 
требуются: помощник бухгалтера, се-
кретарь, оператор, от 22 лет. График 
полный, совмещение. Опыт работы 
приветствуется. Оплата 2500-3600 
грн. Тел. 098-9073248.

Оголошення

Понеділок-четвер 
з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 17.00
 Моб. тел. 067-7437902. 

e-mail: reklama@rminer.dp.ua
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Куплю

Продаю

Послуги

Реклама

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+»

Оголошення

№ 344. Дачу в Марьяновке, пос. 
Авангард, 6 сот., 2-этажный домик, 
хозпостройки, деревья, кустарник, 
вода по графику. Тел. 067-2802868, 
26-67-72.

№ 310. Ульи 2-корпусные на 30 ра-
мок, ящики для пакетов и отводку. 
Тел. 27-25-12.

№ 345. Ульи: лежаки, многокор-
пусные, пчелиные рамки. Тел. 096-
8334455.

№ 346. Пчелосемьи. Тел. 067-
3151185.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. 
Тел. 098-5642732.

№ 188. А/м СААБ-9000 1993 г. Тел. 
050-3215111.

№ 329. ВАЗ-2108 в отличном состо-
янии. Тел. 067-5225789.

№ 343. Автомобиль ГАЗель 2006 г., 
термобудка, газ-бензин, оплата дого-
ворная. Тел. 097-4712135, Станислав.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 257. В любом состоянии ВАЗ, 
«Славуту», «Таврию», иномарку, ми-
кроавтобус. Дорого. Тел. диспетчера: 
50-22-74, 067-9209037, 050-0412760.

№ 256. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров и мониторов. Запись 
с кассет на DVD. Продажа и ремонт 
пультов. Б/у компьютерные комп-
лектующие. Рынок Соцгорода, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 278. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объ-
ективы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашало-
та (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит, бинокль, 
микроскоп. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 279. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «Киев-88» 
– 300 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 
грн., «Руссар» – 250 грн., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 
350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 259. Пчелиные ульи б/у или 
новые, воск, вощину. Тел. 067-
9755902, 098-4309402, 097-2986076.

№ 258. ВАЗ или ИНОМАРКУ ЛЮ-
БУЮ, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 
Тел. 098-3287864.

№ 269. Книги, журналы, открытки, 
часы, бумажные деньги до 1954 г. Тел. 
92-17-44.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-
38, 067-5993757. Професіоналізм.

№ 249. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 251. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
с ГА РАНТИЕЙ. Тел. 36-45-65, 067-
5827721.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-
82-63, 067-3981097.

№ 282. Ремонт компьютеров и 
др. оргтехники. Заправка картри-
джей. Недорого. Тел. 401-23-83, 067-
6378323.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 347. Гранит (каталог – бо-

лее 90 образцов), крошка, бе-
тон; оградки, столики, скамей-
ки. Укладка плитки недорого 
и качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. Те-
левизионная, 1-А.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставоч-
ный зал (более 80 образцов). Про-
фессиональное художественное 
оформление. Беспроцентная рас-
срочка. Срочные заказы от трех 
дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. 
Пенсионерам скидки с 1.01.2013 по 
31.12.2013 г. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 
401-26-28, 098-0421494.

№ 348. ПИОНЕР. Памятники. Тел. 
66-10-77, 406-43-50.

 • МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 109. Металеві двері та грати 
за 1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 
098-3871377.

 • МЕБЛІ

№ 342. Перевезу мебель и др. Ус-
луги грузчиков. Недорого. Тел. 401-
31-05, 067-5671948.

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; 
ДЕТСКИЕ; ПРИХОЖИЕ и МНОГО 
ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! ЗВО-
НИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

№ 291. Ремонт любой мебели: 
шкаф, комод, кровать. Реставрация 
стульев. Перетяжка мягкой мебели, 
ремонт матрацев, сборка-разборка. 
Тел. 410-07-44, 097-3853008.

• ІНШЕ
№ 238. Ремонт и установка бой-

леров, колонок, котлов, стиральных 
машин, счетчиков тепла, воды, гос. 
поверка теплосчетчиков; замена 
труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 239. РУЧНАЯ ЧИСТКА СЛИВ-
НЫХ ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. Тел. 
097-3406107.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, ка-
чество! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 287. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лод-
жий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 312. Услуги электрика: ремонт, 
замена проводки, перенос выключа-
телей, розеток. Пенсионерам скидки 
с 21.03.13 – 31.12.13. Тел. 097-0011962.

№ 313. Услуги сантехника: заме-
на труб, водоснабжения, канализа-
ции, установка бойлеров, унитазов, 
душевых кабин. Тел. 097-9147773.

№ 270. Ремонт квартир, шпаклевка 
стен под обои – 25 грн. Тел. 401-15-26, 
097-4204903.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 190. АДВОКАТ: захист у кри-
мінальних справах, представни-
цтво в судах у цивільних, госпо-
дарських справах. Тел. 401-04-34, 
097-0444425. Свід 2254.

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗАВЕ-
ЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, 
ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕ-
БЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, 
ЦЕМЕНТ и др. ВЫВОЗ МУСОРА НЕ-
ДОРОГО. Тел. 067-4993888, Юрий.

№ 145. Принимаю заказы на пчелопа-
кеты, пчелы карпатки. Тел. 098-4247897.

№ 261. Репетиторство английского 
языка, любой возраст, а также помо-
гу в выполнении домашних заданий 
и контрольных работ по английскому 
языку. Индивидуальный подход. Тел. 
097-2986076.

№ 314. Курси перукаря і кравця. 
Тел. 096-6699770.

№ 240. СНИМУ КВАРТИРУ. Тел. 
410-01-77, 097-4810162.

№ 254. СНИМУ или КУПЛЮ ПО-
МЕЩЕНИЕ ПОД ОФИС, МАГАЗИН, 
СКЛАД И т.д. Тел. 098-5469967.

№ 241. КУПЛЮ ГАРАЖ. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 349. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
КЛИНИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ-СТО-
МАТОЛОГИ. ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ВЫСОКАЯ ЗАРПЛАТА. Тел. 097-
9127597, 096-7556396.

№ 353. Предлагаю оздоровитель-
ные приборы прямо со склада. Очи-
ститель воды, овощей, фруктов, мяса, 
воздуха и т.д. Массаж для нормали-
зации давления. Сертификаты каче-
ства. Тел. 096-7736306.

№ 286. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-
КОНСУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-
1169608.

№ 252. Стабильная работа. Тел. 067-
9341691.

№ 253. Требуется консультант-дис-
петчер. Тел. 096-4128990.

№ 354. Срочно в офис нужны со-
трудники на должность помощни-
ка руководителя. Гибкий график, 
карьерный рост, доход. Возраст не 
ограничен. Тел. 096-7736306.

№ 320. Вы на пенсии и не хватает 
денег? Приглашаем на работу. Тел. 
097-2553319.

№ 302. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 305. Дополнительный доход от 
студентов до пенсионеров. Работа 
на телефоне в офисе. Звонить по тел. 
098-8986643.

№ 350. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩ-
НИК. Тел. 098-7894818.

№ 351. Работа в офисе. Различные 
вакансии молодым пенсионерам. 
Тел. 098-2689532.

До другої  
роковини  
світлої пам’яті

КУЦЕВОЛА  
Олекси 

 Івановича
(19.08.1931 – 

3.04.2011)
У Твоєму до-

брому серці вистачало тепла для всіх. 
Згадуємо Твої мудрі поради і повчан-
ня. Ти пішов з життя, але не з серця, 
залишив нас у розпачі, наш дім став 
пусткою, а життя втратило свої барви. 
Нехай над Твоєю могилою співають 
пташки, а на квітах буде роса – то наші 
сльози, пам’ять про тебе.

Сумуємо.
Дружина, онука Яна, рідні.

• РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 • REKLAMA@RMINER.DP.UA • 

Різне

Год светлой 
памяти

СМАГЛЮКА  
Григория  

Григорьевича
15.08.1927 – 
27.03.2012,
ветерана тру-

да, участника бо-
евых действий, 
имел награды. Светлые воспомина-
ния о нем навсегда останутся в душах 
родных и близких покойного. Он про-
жил долгую и нелегкую жизнь, был 
всегда примером и наставником для 
окружающих его людей, любящим и 
заботливым отцом и мужем.

Жена, сын, невестка, внуки и 
все родные, близкие, друзья.

Не плачь! Не бойся! Приходи!
Стоматология без боли 

«ПРОВЕНТУС»
Лечение, протезирование, имплантация, художе-
ственная реставрация, отбеливание зубов. 

Лиц. № 063657 от 27.06.2012

Запишись по тел.: 068-4264085, 401-38-26, Николаев-
ское шоссе, 6; 410-21-20, ул. Филатова, 10 (каб. 101).

Индивидуальная  
система скидок

ФОТОПОЛИМЕРНАЯ ПЛОМБА от 60 гр
н.

Про модельний статут товариства  
з обмеженою відповідальністю

Законом України від 21.04.2011 № 3262 «Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо запровадження принципу державної реєстрації юридич-
них осіб на підставі модельного статуту» (далі – Закон) реалізовано можливість 
юридичним особам створюватися та діяти на підставі модельного статуту 
без укладання та затвердження власних установчих документів. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1182 (далі – Постанова) за-
тверджено модельний статут товариства з обмеженою відповідальністю. 

Отже, на теперішній час засновники товариств з обмеженою відповідальністю, які 
прийняли рішення діяти на підставі модельного статуту, для державної реєстрації та-
кого товариства повинні надати до Реєстраційної палати міста наступні документи: 
заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації  юридичної осо-
би (форма № 1); рішення засновників про створення юридичної особи; документ, що 
засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації (170 
грн.); інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників 
– юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб – власників істотної участі 
цих юридичних осіб.

У реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи на під-
ставі модельного статуту проставляється відповідна відмітка з посиланням на типовий 
установчий документ. Реєстраційні картки затверджені наказом Міністерства юстиції 
України від 14.10.2011 № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток».

Суб'єкт господарювання, який створюється та діє на підставі модельного статуту, в 
рішенні про його створення, яке підписується усіма засновниками, зазначає відомості 
про найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та 
учасників, розмір статутного (складеного) капіталу, розмір часток кожного з учасників, 
порядок внесення ними вкладів, а також інформацію про провадження діяльності на 
основі модельного статуту.

Примірник такого рішення також надається до банківської установи для відкриття 
рахунків товариству з обмеженою відповідальністю, яке створено на підставі модель-
ного статуту. При цьому сам модельний статут (Постанова) до банку не надається. 

Юридична особа, засновниками (учасниками) якої затверджено власний статут в 
установленому порядку, може прийняти рішення продовжувати свою діяльність на 
підставі модельного статуту. У такому випадку державним реєстратором ставиться від-
повідна відмітка на установчих документах. 

Засновники (учасники) юридичної особи, утвореної на підставі модельного статуту, 
можуть у встановленому законом порядку затвердити власний статут, який є установ-
чим документом, та проводити діяльність на його підставі. 

Станом на 22.03.2013 в нашому місті зареєстровані 2 товариства, які діють на підставі 
модельного статуту.  Детальні консультації за телефонами: 65-65-70, 65-13-82, 65-79-26. 

Відділ державних реєстраторів апарату міськради і виконкому

Інформація
про зареєстровані благодійні організації, структурні утворення по-

літичних партій, легалізовані первинні осередки політичних партій, за-
реєстровані (легалізовані) об’єднання громадян та інші громадські фор-
мування, реєстраційною службою Криворізького міського управління 
юстиції за період з 20 лютого 2013 року по 20 березня 2013 року

№ 
п/п

Назва  
організації

Дата  
реєстра-

ції  
(легаліза-

ції)

Номер 
свідоцтва 
(повідо-
млення 

про лега-
лізацію)

Юридична 
адреса

Прізвище 
керівника

1 2 3 4 5 6

1
Громадська організація 

«Спілка бджолярів 
Криворіжжя «Травневий 

мед»
11.03.2013 50019,  м. Кривий Ріг,  

вул. Щепкіна, 1«И» Варешко О.О.

2
Громадська організація 
«Спілка творчих людей 

«РОКСАНА»
19.03.2013

50038, м. Кривий Ріг, 
вул. Симонова, 

буд.1, кв.68
Рощенко О.Ф.

3
Первинна профспілкова 
організація Профспілки 
«ВЛАДА НАЛЕЖИТЬ НА-
РОДУ» ТОВ «Промліфт»

15.03.2013 Повідомлення
 № 282 

50027, м. Кривий Ріг, 
вул. Димитрова,  буд.71 Лубінець О.П.

4
Криворізька міська 

профспілка працівників 
промисловості

20.03.2013 Свідоцтво 
№ 283

50005, м. Кривий Ріг,  
вул. Орджонікідзе,  

буд.71
Галинський Є.М.

Криворізьке міське управління юстиції

Довгинцівська районна в місті рада 
та її виконавчий комітет висловлюють 
щире співчуття Нагорному Володимиру 
Васильовичу, депутату Довгинцівської 
районної в місті ради, з приводу 
тяжкої втрати – смерті його батька 

Василя Платоновича

Висловлюємо глибоке співчуття і скор-
боту з приводу передчасної смерті 

ПРИЛИПЕНКА  
Вадима Дмитровича – 

члена міської координаційної ради 
з питань розвитку підприємництва, 
Голови наглядової ради приватного 
акціонерного товариства «Зовніш-
ньоторговельна науково-виробнича 
фірма «КОЛО», який помер 22 березня 
2013 року.

Вадим Дмитрович Прилипенко – 
всесвітньо відомий видатний учений, 
громадський діяч, автор і розробник 
проектів будівництва та реконструк-
ції гірничо-збагачувальних комбінатів, 
автор наукових статей з інформенер-
гетики, керівник міжнародного центру  
інформенергетичних технологій ста-
лого розвитку та екологічної безпеки, 
автор нових технологій у галузі гірни-
чо-збагачувальної справи та інших.

За життя ми знали Вадима Дмитро-
вича як людину чесну, цілеспрямова-
ну, наполегливу в досягненні мети, 
віддану обраній справі, комунікабель-
ну й щиру. На усіх посадах його виріз-
няли високий професіоналізм, роз-
винуте почуття нового, здатність до 
самовдосконалення та велика любов 
до людей. Він завжди користувався 
повагою колег, мав активну життєву 
позицію, був справжнім патріотом на-
шого міста та України.

За видатні заслуги Вадим Дмитро-
вич був нагороджений відзнаками 
виконкому міської ради – грамотами 
й нагрудними знаками «За заслуги 
перед містом» ІІ і ІІІ ступеня та іншими 
визначними нагородами.

 Світла пам’ять про Вадима Дми-
тровича Прилипенка назавжди збе-
режеться в пам’яті мешканців Криво-
го Рогу. Висловлюємо щирі співчуття 
близьким і рідним покійного, поділя-
ємо гіркий біль утрати.

Виконком Криворізької міської ради
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Реклама

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

 28.03.2013     29.03.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ
ПРОГНОЗ
по Кривому Рогу
28-29 березня

Магнітні бурі

2:00 3 2
5:00 4 1
8:00 3 2
11:00 2 1
14:00 3 2
17:00 2 1
20:00 3 2
23:00 3 3

Погода
П'ятниця, 29.03

 -10…-8°С +1°С
Північно-східний та півден-
но-східний, 3-5 м/сек

Субота, 30.03
  -5…-4°С +3°С
Південно-східний, 3-5 м/сек

Неділя, 31.03
 +1…+2°С +10°С

Південно-східний, 3-5 м/сек

Посміхніться
Ревнива дружина почитала 
повідомлення на facebook 
свого чоловіка і лайкнула 
сковорідкою.

* * *
Справжня жінка може з ні-
чого створити три речі: 
сніданок, зачіску і скандал.

* * *
Добре працювати на двох 
роботах! Грошей багато! 
Але не тому, що платять 
багато, а тому, що витра-
чати ніколи.

* * *
Ох, вже наші дороги... Сів 
за кермо та... поскакав...

* * *
Природа теж приготувала 
нам жарт на перше квітня 
– вона стверджує, що вже 
місяць йде весна.

Овен (21.03—20.04)
На цьому тижнi загострять-

ся стосунки з близькими та 
сусiдами, можливi конфлiкти. 
Можливо, ви дiзнаєтеся багато 

нового про себе та iнших. 
Телець (21.04—21.05)

Основнi подiї стосува-
тимуться минулого, забутих 
справ. Скористайтеся момен-
том, щоб навести лад у доку-

ментах i виправити давнi помилки. При-
слухайтеся до порад досвiдчених друзiв.
Близнюки (22.05—21.06)

На перший план вийдуть 
давнi проблеми. У нових про-
ектах ви гратимете головну 
роль, оскiльки фiнансова час-

тина ляже саме на вашi плечi. Наберiться 
терпiння i чекайте кращих часiв.
Рак (22.06—23.07)

Ви почуватиметеся неком-
фортно через напруженi сто-
сунки з колегами. Найкраще 
— абстрагуватися i сховатися у 

свою нірку. Вихiд iз цього становища — за-
йнятися власними справами.
Лев (24.07—23.08)

Краще вiдкласти грандiознi 
iдеї та великi досягнення як на 
роботi, так i в особистому життi. 
Водночас чим серйознiшими бу-

дуть вашi плани, тим бiльше шансiв на успiх. 
Діва (24.08—23.09)

Перша половина тижня буде 
доволi напруженою, у центрi 
уваги опиняться службовi 
справи. Стримуйте емоцiї, пер-

шими йдiть на компромiс, оскiльки пога-
ний мир кращий за добру вiйну.
Терези (24.09—23.10)

Так склалося, що вам важ-
ко буде знайти спiльну мову з 
партнерами. Але якщо не мо-
жеш змiнити ситуацiю, то треба 

змiнити ставлення до неї. 
Скорпіон (24.10—22.11)

На цьому тижнi вiдбудуться 
несподiванi подiї, в яких ваша 
участь i пiдтримка будуть 
необхiднi друзям i колегам. Уни-

кайте ризикiв, будьте обережнi в транспортi.
Стрілець (23.11—21.12)

Головне — не вимагати 
бiльшого вiд оточуючих i вiд 
життя в цiлому, тодi свiт набуде 
яскравих кольорiв. Наприкiнцi 

тижня вашi плани можуть рiзко змiнитися, 
але це ще не означає невдачу.
Козеріг (22.12—20.01)

Найважливiшi питання кра-
ще вирiшувати на початку тиж-
ня, поки ви ще сповненi сил i 
натхнення. Незважаючи на 

невидимi перепони, ви гідно впораєтеся з 
будь–якими труднощами. 
Водолій (21.01—19.02)

Варто уникати високих 
швидкостей як у справах, так i 
на дорозi. Не намагайтеся ро-
бити все i вiдразу — краще сiм 

разiв вiдмiряти i раз вiдрiзати. До спiльних 
справ залучайте перевiрених людей.
Риби (20.02—20.03)

Висока вiрогiднiсть кон флi-
ктних ситуацiй iз близькими. 
Сварка може затягнутися, тому 
вам треба вчасно зупинитися. 

Інодi свої принципи краще залишити при 
собi. Вам зараз краще не позичати грошi.

ГороскопФестивальна весна
Астропрогноз 

на 25–31 березня

Танець скликає друзів
Короля, як відомо, створює оточення. Леонід Завалко, керівник 
хореографічного відділу міської школи мистецтв №1, – людина 
не дуже публічна. Його не зустрінеш у гамірних мистецьких ту-
совках. Однак заради нього відклала всі нагальні справи латвій-
ська балерина, солістка Штутгарт-балету Юлія Гофман та з Німеч-
чини примчалась до Кривого Рогу.

Каже, що про наше місто зна-
ла від Володимира Малахова, з 
яким протанцювала не одну ба-
летну партію. А от приїхала до нас 
вперше, щоб увійти до складу журі 
ХІ Всеукраїнського відкритого ди-
тячого та юнацького фестивалю-
конкурсу «Танець скликає друзів», 
який з 22 по 24 березня  проходив 
на базі ПК «Тернівський» і незмін-
ним президентом котрого є Леонід 
Завалко. І не пошкодувала, бо по-
бачила тут чимало цікавих колек-
тивів, познайомилася з багатьма 
професійними людьми.

Те ж саме можна сказати й про 
голову журі ХІ фестивалю «Танець 
скликає друзів», заслуженого пра-
цівника культури України, профе-
сора Полтавського національного 
педінституту Петра Горголя, про 
членів журі – заслуженого артиста 
Таджикистану, заслуженого праців-
ника культури України та АР Крим 
Іслама Камалова, заслуженого 
артиста України, доцента кафедри 
бальної хореографії Київського 
національного університету куль-
тури і мистецтв Олексія Просьол-
кова, доцента Київського факуль-
тету хореографії Міжнародного 
слов’янського університету Юрія 
Тарасова. Відомо, що запрошувати 
може кожний, та не до кожного, 
однак, приїдуть. Зокрема, Юрій Та-
расов поділився, що йому особли-
во імпонує те, що Леонід Завалко 
пропагує не стільки шоу, скільки 
фундаментальну школу класичної 

хореографії, з якої потім вироста-
ють найрізноманітніші напрямки 
танцювального мистецтва. Колегу 
підтримує Петро Горголь. Він за-
значив, що Леонід Завалко плекає 
класичний хореографічний стов-
бур, а вже на ньому може розви-
ватися віття яких завгодно форм.

Гадаю, саме через таку ось про-
фесійно-просвітницьку і мистецьку 
орієнтованість фестивалю «Танець 
скликає друзів» цей захід від са-
мого початку проходить під егі-
дою Національної хореографічної 
спілки України. Тож і нині на його 
відкриття прислав привітання го-
лова НХСУ, академік, Герой України 

Мирослав Вантух. А відтак, у рамках 
фестивалю відбулися майстер-класи 
– з сучасної хореографії, який для 
керівників колективів дала викла-
дач, хореограф-постановник Київ-

ського національного універси-
тету театру, кіно і телебачення ім. 
І.К. Карпенка-Карого Маргарита 
Красних, та з бальної хорео-
графії, що його провів Олексій 
Просьолков, і творча зустріч Юлії 
Гофман, яка, до того ж, є інструк-
тором міжнародного класу з пі-
латесу, з керівниками колективів 
– учасників фестивалю.

Щодо конкурсної програми 
фестивалю, то танок зібрав дру-
зів з міст Кіровограда, Луганська, 
Одеси, Олександрії, П’ятихаток, 
Сімферополя, смт Глевахи, що на 
Київщині, і, звичайно ж, Криво-
го Рогу – всього 27 колективів, а 
це близько 500 учасників. Вони 
представляли народний, бальний 
та сучасний естрадний танець.

 – Як відомо, Президент Укра-
їни проголосив 2013 рік Роком 
дитячої творчості, – говорила, 
підбиваючи підсумки ХІ Все-
українського відкритого дитячого 

та юнацького фестивалю-конкурсу 
«Танець скликає друзів», началь-
ник міського управління культури і 
туризму Любов Маляренко, – а за 
ініціативи Віце-прем’єр-міністра 
України Олександра Вілкула на 
Дніпропетровщині проходить ма-
рафон «Діти єднають Україну». В 
його рамках у Кривому Розі про-
тягом цього року буде проведено 
понад 30 різноманітних дитячих 
конкурсів та фестивалів. І «Танець 
скликає друзів» серед них осо-
бливий тим, що збирає найкращі 
хореографічні колективи не тільки 
Кривого Рогу, а й інших міст країни. 
Він ще раз підтвердив, що звання 

танцювальної столиці України, яке 
Кривий Ріг здобув минулого року 
на «Майдансі», не є випадковим, 
а тримається на фундаменті по-
тужної хореографічної школи, 
майстерності й таланті, якими во-
лодіють наші криворізькі діти та 
їхні мистецькі наставники. Хотіла 
б ще раз подякувати їм за ту есте-
тичну насолоду, яку вони дарували 
нам упродовж фестивальних днів. 
Хочу побажати всім нових творчих 
звершень, натхнення та успіху.

А за рішенням журі володаря-
ми гран-прі ХІ Всеукраїнського 
відкритого дитячого та юнацького 
фестивалю-конкурсу «Танець скли-
кає друзів» стали криворізький 
зразковий театр сучасної хорео-
графії «Алегро» (керівник Тетяна 
Костенко) та одеський зразковий 
ансамбль танцю «Мозаїка» (керів-
ник Оксана Палієнко). Найбільше 
ж перемог у різних вікових групах 
здобув зразковий ансамбль баль-
ного танцю «Натхнення» (м. Кри-
вий Ріг) під керівництвом Юлії та 
Євгена Шумило.

Мотрона ПАНОВА. 
Фото Юрія ВАРАВИ

Танцює володар гран-прі ансамбль «Мозаїка»
(м. Одеса)

Володар гран-прі ансамбль «Алегро» Тетяни Костенко


	Червоний_гирник_28_03_2013
	Червоний_гирник_26_03_2013_1_подача
	1-6
	1,6,8,27,28
	2-5
	1,6,8,27,28

	7
	1,6,8,27,28

	Червоний_гирник_28_03_2013_2_подача
	9,15-17,23
	10,18,24
	11
	12-14,19-22
	9,15-17,23
	10,18,24
	12-14,19-22
	9,15-17,23
	10,18,24

	Червоний_гирник_26_03_2013_1_подача
	25-32
	25
	25, 26,30,31,32
	1,6,8,27,28
	29
	25, 26,30,31,32




