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Весняна квіточко, зі святом!

НАЙБІЛЬШИЙ ТИРАЖ –
НАЙЕФЕКТИВНІША РЕКЛАМА 122000

У ТИЖ ДЕНЬ

Оголошення

Питання реєстрації земельних ділянок
Шановні мешканці та суб’єкти господарювання м. Кривого Рогу та Криво-

різького району! Запрошуємо вас взяти участь у засіданні круглого столу з 
питань реєстрації земельних ділянок та функціонування Національної када-
стрової системи України. Засідання відбудеться 15 березня 2013 року о 14.00 
за адресою: м. Кривий Ріг, майдан Праці, 1, IV поверх, приміщення Управління 
Держземагентства у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

 Докладніше з організаційних питань можна ознайомитись за телефонами: 
409-12-92, 409-12-96.

Фото Олександра ПОРТНЯГІНА
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Вітання

Вітання

Дорогі жінки! Прийміть найщиріші вітання  
з Міжнародним жіночим днем 8 березня!

Все найдорожче, що є в нашому житті, пов’язане з жінкою. 
Жінка – це невичерпне джерело краси, доброти, милосердя, 
ніжності й чарівності, які поєднуються з працелюбством та про-
фесіоналізмом. Ви – окраса нашого життя у всіх його проявах.

Неможливо не оцінити важливу роль жінки як в суспіль-
ному житті, так і в житті кожної родини. Саме жінка створює в 
сім’ї атмосферу затишку і любові, зігріває її теплом своєї душі, 
плекає й оберігає.

Жінки Криворіжжя завжди відзначаються своєю цілеспрямованістю й успіш-
ністю, беруть активну участь в житті міста, регіону, держави.

Міська влада постійно працює над створенням необхідних умов для комфорт-
ного життя, праці та відпочинку жінок. Діють міські та державні програми щодо 
підтримки жінок та їх сімей. Ми й надалі будемо робити для вас усе можливе.

Бажаю вам весняного настрою, миру й злагоди, натхнення й добра, любові й 
розуміння, жіночого щастя.

Нехай чоловіки завжди шанують і розуміють вас, поважають і турбуються про 
вас, дарують свою ніжність і любов, цінують вашу невтомну турботу про родину, 
завжди у всьому підтримують вас, а доля обдаровує новими радісними подіями 
та успіхами.

Криворізький міський голова   
Юрій ВІЛКУЛ

Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас  
с чудесным весенним праздником – 8 Марта! 
Искренне хочу сказать вам самые добрые,  
теплые слова поздравлений!

Мы благодарны вам за поддержку, за то, что вы –  
настоящие хранительницы семейного очага, любящие жены  
и заботливые матери. Ваши знания, талант и высокий про-
фессионализм плодотворно работают на благо Кривого Рога 
и Днепропетровщины. Спасибо вам за этот весомый вклад!

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, любви и семей-
ного благополучия. Пусть вам всегда сопутствует прекрасное 
весеннее настроение, пусть сбываются ваши самые заветные 
мечты!

Народный депутат Украины, председатель Криворожской городской  
организации Партии регионов Константин ПАВЛОВ

Шановні жінки! Прийміть щирі вітання  
і найкращі побажання з нагоди чарівного свята  
весни та краси – 8 Березня.

Цей день освячений високим іменем Жінки-Берегині.
Жінка – це храм любові і добра, мудра наставниця, запорука 

миру і взаєморозуміння.
Невипадково це прекрасне свято жінок відзначають саме в 

той час, коли прокидається природа. Адже саме жінка є джере-
лом нового життя, джерелом тепла, світла і натхнення!

Тож бажаю вам, щоб те тепло, яке ви так щедро даруєте не 
лише своїм рідним та близьким, але й усім, хто вас оточує, по-

вернулося до вас сьогодні сторицею і зігріло у ці перші весняні дні.
Нехай ваші турботи будуть приємними, а кожен день – зігрітий щастям, присут-

ністю рідних, близьких, коханих, наповнений новими відкриттями та здобутками!
Зі святом вас, дорогі жінки!

З повагою
народний депутат України  Дмитро ШПЕНОВ

Дорогі жінки! Щиро вітаємо 
вас із прекрасним святом 
весни, ніжності та краси – 
Міжнародним жіночим днем! 
Ваша мудрість є запорукою 
миру й злагоди на землі.

У наших серцях завжди живе безмірна по-
вага та любов до вас – наших ясних берегинь. 
Світ вдячний вам за тепло і турботу.

Ви єднаєте у собі надзвичайну силу волі, 
високий професіоналізм та жіночу ніжність.

Бажаємо вам міцного здоров'я, безмеж-
ного щастя та злагоди. Нехай кожен день для 
вас буде сповнений сонцем та радістю, а ваші 
серця зігріває любов рідних та близьких.

З повагою
Віце-прем’єр-міністр України  

Олександр ВІЛКУЛ
Голова Дніпропетровської  

облдержадміністрації  
Дмитро КОЛЄСНІКОВ

Голова Дніпропетровської обласної ради  
Євген УДОД

Милые женщины! Искренне поздравляю  
вас с Международным женским днем!

Пусть этот праздник подарит вам теплоту 
солнечного света и нежность первых весенних 
цветов!

Пусть ваши глаза сияют лишь от улыбок 
любящих родных и близких, от хороших слов 
коллег и друзей, от неожиданных подарков и 
сюрпризов.

Желаю вам, чтобы каждый приходящий 
день приносил только радостные предчувствия и уверенность.

Счастья вам и любви, жизненной энергии и весенней силы, 
чудесной мечты, праздничного настроения и гармонии во всём!

Пусть ваши улыбки и сияющие глаза наполняют жизнь светом, 
добром и надеждой!

С уважением народный депутат Украины  
Вячеслав ЗАДОРОЖНЫЙ

Дорогі жінки! Від усієї душі вітаю вас  
зі святом весни та краси –  
Міжнародним жіночим днем 8 березня!

Бажаю вам бути завжди жіночними, кра-
сивими, сіяти любов та злагоду в суспільстві. 
Нехай вас ніколи не оминає турбота чоловіків, 
а прекрасні почуття дарують натхнення для но-
вих творчих успіхів і життєвих перемог. Будьте 
завжди усміхнені, сповнені надій та оптимізму.

Спасибі вам за доброту і ніжність, які ви 
нам даруєте, за ваші мудрість і терпіння. Хай у 

ваших оселях завжди панують мир, злагода і добробут.
Зі святом!

Народний депутат України Юрій ЛЮБОНЕНКО

Шановні жінки, ветера-
ни – члени профспілки 
працівників будівництва 
та промисловості буді-
вельних матеріалів!

Прийміть щирі вітання з незрівнян-
ним святом – 8 Березня, яке прихо-
дить до нас з першим подихом весни!

Бажаю вам непідвладного літам 
здоров’я, оптимізму, терпіння, життєвої 
сили, щасливих зустрічей і не заплута-
них шляхів, зігрітих коханням вечорів 
і ранків, здійснення заповітних мрій 
та намірів.

Нехай чарівний настрій березне-
вих днів додасть натхнення для нових 
звершень, а довкола вас панують до-
бро, любов, підтримка рідних і друзів!

Олімпіада ФАРАФОНОВА, 
голова галузевої профспілки пра-

цівників будівництва і промисловості 
будівельних матеріалів

Озвіться, ветерани
Влітку 2013 року шахта ім. Леніна 

ПАТ «Кривбасзалізрудком» відзначати-
ме свій піввіковий ювілей. Нині підго-
товка до свята розпочалася зі створення 
фотолітопису колишнього рудника ім. 
Леніна, який не тільки продовжив спра-
ву рудовидобутку в цих краях, розпо-
чату ще Сергієм Колачевським, а й дав 
життя та назву новому навколишньому 
житломасиву. Днями начальник шахти 
Геннадій Гончаренко зустрівся з групою 
ветеранів підприємства з тим, щоб вони 
теж активно включилися в цю роботу. 
А ті, у свою чергу, через «ЧГ» просять 
колишніх працівників рудника відгук-
нутися, поділитися спогадами та фото-
графіями зі своїх сімейних альбомів, що 
зафіксували важливі події історії шахти 
ім. Леніна в різні роки. Вам завжди раді 
в профкомі шахти.

З першої тонни 
концентрату

…П’ятдесят років тому розпочалася 
робота рудозбагачувальної фабрики 
№ 1 ПАТ «Північний ГЗК». У минулому 
2012 році тут вироблено вже 14 млн. 
558 тис. тонн залізорудного концентра-
ту, що є результатом злагодженої роботи 
всього трудового колективу фабрики, 
який днями урочисто відсвяткував свій 
золотий ювілей. Почесними гостями на 
ньому були ветерани – першопрохідці 
виробництва, чиї імена складають славу 
Північного ГЗК. Серед них і колишній 
начальник РЗФ-1 Андрій Кругляк, праця 
якого відзначена орденом Трудового 
Червоного Прапора. Вітаючи ювілярів 
зі святом, генеральний директор ПАТ 
«ПівнГЗК» Андрій Левіцький підкрес-
лив, що на всіх етапах розвитку РЗФ-1 
високі результати досягалися завдяки 
вивіреній технічній політиці, самовідда-
ній праці та виробничій творчості збага-
чувальників.

Поезія в камені
Учора, 6 березня, у Веселотернів-

ському музеї відкрилася виставка 
робіт з природного каменю гуртків-
ців МЦДЮТ «Горицвіт» – вихованців 
Людмили Мельник, єдиного в Кривбасі 
майстра, що розвиває цей творчий на-
прямок. Гарним обрамленням виставки 
стали також нові роботи вишивальниці 
Надії Островської.

6 БЕРЕЗНЯ ВІДЗНАЧИВ СВІЙ ДЕНЬ 
НАРОДЖЕННЯ НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ 

УКРАЇНИ, ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 
МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«ЗЕМЛЯЦТВО ПРИДНІПРОВ’Я», ПОЧЕСНИЙ 

ГРОМАДЯНИН МІСТА КРИВОГО РОГУ 

Задорожний  
В’ячеслав Казимирович
Шановний В’ячеславе Казимировичу!

Від щирого серця вітаю Вас  
із Днем народження!

Ваша доля – приклад успішного роз-
витку особистості, керівника, політика, 

громадського діяча. Завдяки лідерським рисам Ви завжди 
перебуваєте в центрі важливих суспільно-політичних подій, 
користуєтеся заслуженим авторитетом земляків – свідчен-
ням тому є обрання Вас народним депутатом України та 
головою правління міжнародної громадської організації 
«Земляцтво Придніпров’я».

Успіх приходить до людини за умов постійної самовід-
даної праці, цілеспрямованості, щирості душі та служіння 
своєму народу. Ваше життя завжди наповнене визначними 
подіями, спрямованими на розвиток міста, держави.

Головне ваше кредо – це постійно працювати на покра-
щення життя людей, зростання їх благополуччя.

Високий професіоналізм, уміння якісно виконувати 
обов’язки допомагають Вам у нелегкій, але відповідальній 
депутатській діяльності.

 Бажаю Вам великого успіху в нових починаннях, неви-
черпної енергії й натхнення, міцного здоров’я, добра й до-
бробуту, людського щастя, родинного тепла!

Криворізький міський голова Юрій  ВІЛКУЛ

Урочистості 

Відзначили  
визволення Інгульця
1 березня відбулися ра-
йонні урочисті заходи з 
нагоди 69-ї річниці ви-
зволення житлового маси-
ву Інгулець від німецько-
фашистських загарбників, 
яка офіційно відзначаєть-
ся 4 березня. 

У них взяли участь ветерани Ве-
ликої Вітчизняної війни, депутати 
міської та районної рад від Партії 
регіонів, представники підпри-
ємств, установ та організацій, учнівська і 
студентська молодь, керівництво та меш-
канці району. Загальна кількість учасників 
урочистостей – близько 10 тисяч осіб.

Традиційному покладанню квітів до 
монумента Слави передувала урочиста 
хода. Парадну колону очолювала військо-
ва техніка часів Великої Вітчизняної війни, 
далі рухалися сучасні броньовані машини, 
йшли ветерани, солдати та курсанти.

На мітингу-реквіємі до ветеранів та 
всіх присутніх зі словами вдячності й ві-
таннями з визволенням Інгульця зверну-
лися голова районної у місті ради Євген 
Рижков, радник голови Дніпропетров-

ської обласної ради Микола Веропотве-
лян, керівник профспілкового комітету 
ПАТ «Інгулецький ГЗК», голова районної 
організації Партії регіонів Анатолій Ло-
гачов і визволитель міста Кривого Рогу 
Євген Тюлюпа. Усі вони підкреслили вели-
ке значення героїчних подій весни 1944 
року, коли Інгулець було звільнено від за-
гарбників та почалося мирне життя.

Для ветеранів було організовано свят-
ковий обід. Закінчились урочистості кон-
цертом у Палаці культури Інгулецького ГЗК.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото надано виконкомом  

Інгулецької районної у місті ради 



«Червоний гірник» №18 (21343)
Четвер, 7 березня 2013 року 3Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua Сесія міськради

Підготовку житла 
контролює штаб

До житлового фонду Жовтневого ра-
йону входить 1054 будинки, у тому числі 
999 – комунальної власності міста, 35 
будинків житлово-будівельних коопера-
тивів, 18 ОСББ, два відомчі будинки. 

У районі постійно діє штаб щодо під-
готовки житла, об’єктів соцкультпобуту 
в осінньо-зимовий період 2013-2014 
років. Уже нині, як запевняє завідувач 
відділу ЖКГ виконкому Жовтневої ра-
йонної у місті ради Анатолій Кордюков, 
комунальниками розроблено необхідні 
заходи щодо наступного періоду, вра-
ховано скарги, звернення мешканців 
району та недоліки, котрі було виявлено 
під час подання теплоносіїв цієї зими.
Сучасні «Аніскіни» 

Про роботу правоохоронців люди 
судять по тих співробітниках, з якими 
спілкуються найчастіше, тобто по діль-
ничних інспекторах.

Усього на профілактичному обліку в 
районному секторі дільничних знаходить-
ся 1320 чоловік. Витримка, коректність 
при спілкуванні з людьми, висока профе-
сійність – ці якості дільничних інспекторів 
дозволяють міліції Жовтневого району 
гідно виконувати свої обов’язки. Про це 
й свідчать позитивні відгуки зі словами 
вдячності вже нинішнього року. Щоб за-
воювати авторитет, сучасному «Аніскіну» 
потрібно знатися на психології, володіти 
красномовством, бути принциповим, спів-
чутливим при спілкуванні з громадяна-
ми. Звичайно, це непросто для молодих 
співробітників, у яких ще мало життєвого 
досвіду. Однак Вадиму Полохалу, який об-
слуговує 44-й квартал, незважаючи на мо-
лодість це вдається.
Футзал –  
їхня улюблена гра

Відкритий міський турнір з міні-
футболу серед інвалідів з порушенням 
слуху, котрий нещодавно проводився 
на базі ДЮСШ № 4, зібрав вісім команд. 
Окрім двох футзальних дружин із нашо-
го міста, змагалися представники Київ-
щини, Дніпропетровська, Черкас, Кіро-
вограда, Білої Церкви та Кременчука.

– На матчах, особливо фінальних, 
було багато вболівальників, котрі з ціка-
вістю спостерігали за іграми, – зазначає 
вчитель фізкультури Криворізької школи-
інтернату для глухих дітей А. Патерило. – 
Перше місце дісталося дніпропетровцям, 
друге – білоцерківцям, третє – команді з 
Кременчука. Кращим бомбардиром ви-
знано Стаса Отрубяникова з Кривого Рогу, 
який забив у ворота суперників 12 м’ячів. 
А його товариш по команді Олексій Наза-
ров став найкращим серед голкіперів. Ми 
дякуємо директору ДЮСШ №4 Руслану 
Кантуру за надання спортбази для турні-
ру, а міськспорткомітету – за допомогу в 
організації суперництва.

Жовтневий район

Підготував
Віталій  
ТКАЧУК

НовиниКривий Ріг розвивається  
за Стратегічним планом
27 лютого міський голова Кривого Рогу Юрій 
Вілкул провів пленарне засідання XXXI сесії 
міської ради VI скликання. Основне питання, 
яке розглянули депутати, – стан виконання в 
2012 році Стратегічного плану розвитку міста 
Кривого Рогу до 2015 року, про що доповів за-
ступник міського голови Олександр Світличний.

У 2012 році була передбаче-
на реалізація 305 заходів Стра-
тегічного плану розвитку міс-
та. Як показав аналіз, усі вони 
були виконані на 100%, причо-
му в повній відповідності до 
прогнозованих термінів.

На виконання окремих про-
грам Стратегічного плану роз-
витку з бюджету міста було 
спрямовано 419 мільйонів гри-
вень, а на реалізацію всіх захо-
дів у цілому в минулому році 
направлено понад 1,5 мільярда 
гривень. Це дозволило досягти 
відчутних результатів у чоти-
рьох стратегічних напрямках 
розвитку міста.

Екологія покращується, 
енерговитрати  
скорочуються

Зокрема, за напрямком «Міс-
то здорового довкілля та ресур-
созбереження» в 2012 році вда-
лося запобігти викидам в ат-
мосферу більш ніж 15 тисяч 
тонн шкідливих речовин; на 1,4 
мільйона кубометрів зменши-
лись забруднюючі скиди у вод-
ні об’єкти. Впроваджено про-
ект екологічного моніторин-
гу – за станом довкілля в ав-
томатичному режимі спосте-
рігають обладнані стаціонарні 
пости. Завершено очистку русла 
ріки Стара Саксагань довжиною 
майже 5 км. Уперше в Україні та 
на пострадянському просторі в 
Кривому Розі впроваджено уні-
кальну систему преаерації во-
дозабірного ковша та триступе-
неву систему очистки води, що 
підвищить якість життя жителів 
міста. Що цікаво: на вирішення 
екологічних проблем Кривбасу 
в 2012 році освоєно 949,4 міль-
йона гривень (на 41% більше за-
планованого показника), з яких 
менше 6% – кошти платників 
податків.

Реалізація комплексу енер-
гозберігаючих заходів дозво-
лила заощадити 16 мільйонів 
кубометрів природного газу, 55 
мільйонів кіловат-годин елек-
троенергії, 17 тисяч гігакалорій 
теплової енергії. «Якщо протя-
гом 2008-2010 років у місті була 
тенденція зростання витрат на 
енергоносії більш ніж на 30% у 
рік, то в 2012 році витрати на 
придбання енергоресурсів з 
міського бюджету вдалося ско-
ротити на 14,1% – з 245 мільйо-
нів гривень до менше 210 міль-
йонів. Безумовно, ця програма 
буде реалізовуватися й далі, що 
дасть нам можливість вивіль-
няти додаткові кошти та спря-
мовувати їх на розвиток міс-
та», – прокоментував наведе-
ні дані міський голова Юрій  
Вілкул.

Бізнесу – допомога, 
людям – робочі місця

На другому напрямку розви-
тку Кривого Рогу – «Місто ди-
версифікованої конкуренто-
спроможної економіки, під-

тримка малого та середньо-
го бізнесу» – також вдалось до-
сягнути вагомих результатів. 
За минулий рік у місті відкри-
то більше 100 нових бізнес-
об’єктів, зареєстровано 2 тисячі 
300 нових суб’єктів господарю-
вання, створено 13 500 нових 
робочих місць. У муніципаль-
ному центрі в режимі «єдино-
го вікна» 34 служби надають 
бажаючим 226 публічних по-
слуг. Відкритість та прозорість 
влади призвела до збільшення 
кількості розглянутих звернень 
громадян майже на 20%.

Інститут розвитку Кривого 
Рогу, що запрацював минуло-

го року, вже розробив 10 інно-
ваційних проектів, спрямова-
них на підвищення туристич-
ної та інвестиційної привабли-
вості міста, розвиток культури, 
мистецтва та здорового спосо-
бу життя криворіжців.

Наука на службі  
виробництва

Третій напрямок – «Міс-
то науки та нових техноло-
гій» – один з найбільш дов-
гострокових за терміном ре-
алізації і водночас – один з 
найперспективніших. Адже 
Кривбас має потужний нау-
ково-дослідницький потенці-
ал, основою якого є Криворізь-
кий національний університет, 
що об’єднав більш ніж 1300 на-
уковців, включно з 78 докто-
рами наук та 604 кандидата-
ми. На базі КНУ вже працюють 
235 лабораторій, створення ще 
однієї триває. Вагому перева-
гу Кривому Рогу створює те, 
що наука приносить користь 
як місту, так і розташованим на 
його території підприємствам. 
У минулому році понад 30 на-
уково-дослідних розробок було 
впроваджено в організаціях та 
на підприємствах.

Зараз вивча-
ються можли-
вості створення 
в Кривому Розі 
н а у к о є м н и х 
підприємств з 
високою додат-
ковою вартіс-
тю, де ставка 
робиться на на-
укові розробки 
та використан-
ня ІТ– і нано-
технологій.

Нова  
комфортна 
якість життя

Результати 
виконання за-
ходів четвер-
того напрям-
ку Стратегічно-
го плану роз-
витку – «Міс-
то, комфортне 
для життя» – 
є найбільш ві-

домими, адже їх відчувають 
усі мешканці Кривбасу. Зокре-
ма, створено першу в Украї-
ні 3D-відеогалерею історико-
краєзнавчого музею, збудова-
но та відкрито другу в області 
«Льодову арену», реконструйо-
вано театр ім. Тараса Шевчен-
ка. Уперше за два роки викона-
но капітальний ремонт 11 ліф-
тів, проводився капремонт бу-
динків ОСББ, встановлювались 
спортивні майданчики, заку-
повувалось шкільне та медич-
не обладнання, карети «швид-
кої» тощо.

Щоб осягнути масштаби ре-
алізованих заходів, введе-
них нових об’єктів та викона-
них реконструкцій, достатньо 
звернути увагу на дороги міс-
та. У порівнянні з 2010 роком 
обсяг ремонту доріг у Криво-
му Розі зріс у 6(!) разів. Викона-
но капітальний ремонт та збу-
довано більше 400 тисяч ква-
дратних метрів автошляхів. 
«Якщо в багатьох містах, та й 
на трасах, асфальтове покрит-
тя не витримало випробуван-
ня різкими перепадами тем-
ператур, на які була багата ця 
зима, то в нас, там, де в мину-
лому році ми працювали за но-

вою технологією й укладали ас-
фальтобетонну суміш, особли-
вих проблем немає», – підкрес-
лив Юрій Вілкул.

Нові дитсадки та школа
Депутати прийняли рішен-

ня взяти до відома інформацію 
про стан виконання в 2012 році 
Стратегічного плану розвитку 
міста Кривого Рогу до 2015 року 
та зобов’язали відповідальних 
посадових осіб забезпечити ви-
конання в 2013 році завдань і 
заходів, передбачених базовим 
стратегічним документом.

Після ознайомлення з інфор-
мацією про стан законності, бо-
ротьбу зі злочинністю та ре-
зультати діяльності прокурату-
ри і правоохоронних органів, 
депутати перейшли до розгляду 
інших питань та голосування.

Зокрема, було прийнято рі-
шення «Про заходи щодо ви-
конання вимог Закону України 
«Про засади державної мовної 
політики» на території міста 
Кривого Рогу», яке сприяє за-
безпеченню спілкування пред-
ставників влади та місцевого 
самоврядування з відвідувача-
ми мовою звернення.

Також рішенням сесії кому-
нальне підприємство «Міський 
трамвай» приєднано до кому-
нального підприємства «Швид-
кісний трамвай», причому ско-
рочення рухомого складу та 
чисельності персоналу повніс-
тю виключається.

У Саксаганському районі 
на базі дитячого будинку № 3 
буде створено «Навчально-ви-
ховний комплекс» за принци-
пом «Дитячий садок – школа 
1-го ступеня». Для жителів ву-
лиць Вокзальної, Нахімова, Ці-
олковського та ряду інших буде 
створено «Дошкільний вихов-
ний заклад (ясла-садок) № 94». 
У цьому житловому масиві 
232 сім’ї потребують сьогодні 
місць у дошкільних закладах, 
і для дітей у новому дитячому 
садку буде створено 4 групи.

Всього на сесії було прийня-
то 51 рішення з різних аспектів 
розвитку міста, бюджетних, ор-
ганізаційних та земельних пи-
тань.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Повідомлення

До відома постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Відповідно до Наказу Міністерства соціаль-
ної політики України від 31.01.2013 №35 «Про 
встановлення розмірів грошових компенсацій 
вартості продуктів харчування громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, на 2013 рік» розміри щомісячної ком-
пенсації вартості продуктів харчування на 2013 
рік для громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, віднесених до:

– 1 категорії – 308 грн.;
– 2 категорії – 154 грн.

Управління праці та соціального захисту 
населення виконкому міськради
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Приходьте  
веселитися  
на Масляну!

17 березня о 12.00 у сквері імені Ар-
тема відбудеться свято проводів зими: 
«Масляна зиму проводжає, весну зустрі-
чає!».  У програмі цікавого дійства 
– конкурсно-розважальні програми 
для дітей, молоді та дорослих, концерт 
колективів народної творчості, різнома-
нітні тематичні куточки та виставки.

Як і заведено, палатиме на святі й 
опудало. Але... живе! У його ролі «висту-
пить» знаменитий кінокаскадер – люди-
на-факел Ігор Козирєв. Організатори за-
прошують саксаганців та інших жителів 
міста долучитися до районного свята. А 
весняний гарний настрій та смачні гаря-
чі млинці з медом вони гарантують.
З пивком і цигаркою 
– собі дорожче

З початку нинішнього року за паління 
тютюнових виробів у заборонених за-
коном місцях у Саксаганському районі 
складено 55 адміністративних протоко-
лів, а за споживання алкогольних напоїв, 
пива в заборонених місцях – 150 адмін-
протоколів. Усіх затриманих порушників 
притягнуто до адміністративної відпо-
відальності – накладено чималі штрафи.

На засіданнях адміністративної ко-
місії виконкому районної у місті ради 
розглянуто адміністративні протоколи 
щодо паління цигарок у заборонених 
місцях. До правопорушників застосова-
но заходи адміністративного впливу у 
вигляді попереджень. Також за продаж 
алкогольних напоїв неповнолітнім роз-
глянуто один адміністративний прото-
кол. З правопорушника стягнуто штраф 
у сумі 510 гривень.

У районі триває відпрацювання 
об’єктів торгівлі, розміщених поблизу 
навчальних закладів, з метою недопу-
щення продажу алкогольних напоїв чи 
тютюнових виробів особам, які не до-
сягли 18 років.

Додамо, що в об’єктах торгівлі, закла-
дах ресторанного господарства розмі-
щено інформацію щодо функціонування 
телефону «гарячої лінії» (64-33-25), на 
який громадяни мають можливість по-
відомити про факти продажу чи спожи-
вання алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів неповнолітніми особами.

Саксаганський район

Підготував
Микола 
КРАМАРЕНКО

Новини

Подробиці
Відкрита розмова

Досвідом Кривбасу цікавляться інші міста
За підсумками XXXI сесії міський голова Кривого Рогу 
Юрій Вілкул провів традиційну прес-конференцію, на 
якій дав оцінку рішенням, прийнятим депутатами, та від-
повів на запитання журналістів.

Юрій Григорович високо 
оцінив минулорічні результати 
виконання Стратегічного пла-
ну розвитку міста до 2015 року, 
відзначивши, що основна ро-
бота ще попереду.

«Як ви пам’ятаєте, спочатку, 
коли Стратегічний план тільки 
розроблявся, на весь період пла-
нувалося реалізувати близько 
п’ятисот заходів. Однак план – 
це живий документ, який допо-
внюється та корегується для до-
сягнення головної мети – успіш-
ного й динамічного розвитку 
Кривого Рогу. Якщо в минулому 
році було реалізовано понад 300 
заходів, то на 2013-2015 роки за-
плановано ще більше 700. Підво-
дячи проміжний підсумок робо-
ти з питань реалізації Стратегіч-
ного плану розвитку міста, хочу 
відзначити, що успішним досві-
дом Кривого Рогу з перспектив-

ного планування та реалізації 
цільових програм сьогодні заці-
кавилося багато міст», – сказав 
Юрій Вілкул.

Коментуючи рішення депу-
татів про виконання вимог За-
кону України «Про засади дер-
жавної мовної політики» на те-
риторії Кривого Рогу, міський 
голова Юрій Вілкул відзначив, 
що воно, в першу чергу, дуже 
практичне.

«По-перше, закон треба ви-
конувати, – сказав Юрій Вілкул. 
– По-друге, як показали чис-
ленні зібрання, на яких це пи-
тання обговорювалося з жите-
лями міста, таке рішення під-
тримує абсолютна більшість 
криворіжців. І, по-третє, для 
багатьох людей, особливо літ-
ніх, це просто зручно – зверта-
тися зі своїми питаннями так, 
як їм простіше і зрозуміліше».

Відповідаючи на питання 
журналістів, мер Кривого Рогу 
уточнив, що унікальний спор-
тивний комплекс з підвище-
ною кількістю місць для гляда-
чів буде збудовано в парку іме-
ні Богдана Хмельницького, а не 
на вулиці Волосевича, як пла-
нувалося раніше.

«Відсутність інфраструктури 
та транспортної розв’язки в ра-
йоні вулиці Волосевича викли-
кала багато звернень як з боку 
громадян, так і депутатсько-
го корпусу. Ми проаналізували 

ситуацію й вирішили, що опти-
мально збудувати комплекс у 
парку імені Хмельницького, 
куди жителям усього міста буде 
комфортно та зручно добира-
тися транспортом, де є всі умо-
ви. Власне, в самому парку ми 
наведемо лад та реконструює-
мо його», – сказав Юрій Вілкул.

Крім того, міський голова по-
відомив, що з березня почнуть-
ся роботи з благоустрою міста та 
продовжиться ремонт доріг.

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Депутатська доброчинність

Сучасні апарати для тих, хто має вади слуху
Із приємною місією до комунального за-
кладу «Криворізька міська лікарня №1» 
завітали народний депутат України Кос-
тянтин Павлов (голова Криворізької місь-
кої організації Партії регіонів), депутати 
обласної ради Сергій Поліщук та Андрій 
Левіцький. 

Земляки вручили сучасні 
слухові апарати тим, хто цьо-
го потребує, а також сертифіка-
ти – головним лікарям із Цен-
трів первинної медико-сані-
тарної допомоги, де є хворі з 
вадами слуху. Вручення таких 
сучасних апаратів, іншого мед-
обладнання, капітальні ремон-
ти в медзакладах проводяться 
в рамках програм соціальних 
ініціатив Президента України. 
Ця програма має назву «Криво-
різькій медицині – нове облад-
нання». 

– Ми завітали, щоб передати 
128 слухових апаратів для до-
рослих і 23 – для діточок, – ска-
зав, виступаючи перед присут-
німи, народний депутат Украї-
ни К. Павлов. – Цього року ми 

повністю за-
б е з п е ч у є м о 
такими слухо-
вими апара-
тами діточок. 

І коли виникне така потреба в 
подальшому, це питання буде 
вирішено. Переконаний: у по-
точному році таких приємних 
подій траплятиметься  багато, 
бо подібні проекти реалізову-
ватимуться регулярно. Ці апа-

рати допоможуть їх власникам 
вести активний спосіб життя.

  К. Павлов вручив дорого-
вартісні слухові апарати вете-
ранам, інвалідам Великої Віт-
чизняної війни, пацієнтам пер-
шої міськлікарні. Побажав їм 
здоров’я, благополуччя. Отри-
мали сертифікати на такі  апа-
рати й керівники первинної 
ланки медицини.

– Ми отримали для своїх па-
цієнтів 27 таких слухових апа-

ратів і дуже задоволені, оскіль-
ки це допоможе людям із об-
меженими можливостями, – 
говорить головлікар Центру 
первинної медико-санітар-
ної допомоги №2 Сергій Бєлін-
ський.

– Роки беруть своє, тому й 
слух погіршується, – пояснив 
учасник Великої Вітчизняної 
війни, 88-річний ветеран Ана-
толій Васильович Солоніна. – 
Віднині, після такого ось да-
рунку, чути буду краще. Спаси-
бі тим, хто про нас, ветеранів 
війни, проявив таку синівську 
турботу.

– Моя донька потребувала 
такого апарата ще кілька років 
тому, тепер його має, – ділиться 
своєю радістю Євгенія Гладко-
ва. – Соні, котрій уже виповни-
лося п’ять рочків, потрібно за-
раз більше рухатись, грати, піз-
навати навколишній світ, тому 
ми вдячні всім, хто причетний 
до цієї доброчинної справи.              

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Соціальні ініціативи

Їдальня для сиріт від Партії регіонів
З початку березня в Криворізькому цен-
трі підготовки та перепідготовки робітни-
чих кадрів будівельної галузі запрацюва-
ла їдальня. Причому не проста, а соціальна. 
Про це потурбувались народні обранці від 
Партії регіонів.

«Раніше, з 1956 по 1971 рік, у 
нас була власна їдальня, – розпові-
дає директор закладу Валерій Яре-
менко. – Потім наші учні харчували-
ся в їдальні гуртожитку. Але в 2007 
році гуртожитку не стало. Виникла 
проблема, адже в нашому центрі 
навчаються й діти-сироти. Сьогодні 
– це майже четверта частина учнів. 
Тому ми вирішили власними силами 
відбудувати їдальню в навчальному 
корпусі нашого центру, але самі на-
вряд чи впорались би». 

На допомогу прийшли депута-
ти Криворізької міської та Жов-

тневої районної 
рад від Партії 
регіонів, які на-
дали потрібне 
устаткування та 
кошти для ство-
рення затишної 
сучасної їдальні. Будівельні та 
оздоблювальні роботи у вільний 
від навчання час виконали самі 
учні центру. Бюджетні кошти для 
створення їдальні не використо-
вувались.

«Сьогодні в Центрі підготовки ка-
дрів будівельної галузі велика подія 

– відкриття нової сучасної їдальні, – 
сказав депутат міської ради, голова 
Жовтневої районної в місті Криво-
му Розі організації Партії регіонів 
Павло Тимошенко. – Це означає, 
що вже сьогодні 90 дітей-сиріт, які 
обрали шлях будівельника, зможуть 
безкоштовно та якісно харчуватись 

і мати комфортні умови для навчан-
ня та розвитку. Інші учні отримають 
змогу користуватися їдальнею за 
пільговими доступними цінами. 
Ми, представники Партії регіонів, 
надалі будемо підтримувати поді-
бні соціальні ініціативи, допомагати 
молоді та закладам освіти. Я бажаю 
всім учням центру добре вчитися й 
стати хорошими фахівцями, адже 
будівельна галузь промисловості є 
стратегічною на шляху відродження 
економіки України – будівництво 
об’єктів створює робочі місця й в 
інших галузях виробництва».

Їдальня розрахована на од-
ночасне харчування 40 осіб. В її 
меню – традиційні українські та 
європейські страви, створені по-
домашньому, з любов’ю.  

Андрій МІХЕЙЧЕНКО.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Сімсот гривень 
боргу – на кожного

Рівень розрахунків населення за 
житлово-комунальні послуги в січні 
2013 року загалом склав 78,43%. Забор-
гованість мешканців району складає 76,1 
млн. грн., або 14,1% від загальної заборго-
ваності по місту, середній борг на одного 
мешканця району становить 709 грн.

Одним з напрямів роботи є покра-
щення використання механізму утри-
мань із заробітної плати за спожиті 
житлово-комунальні послуги на підпри-
ємствах та в установах району. Станом 
на 1 лютого 2013-го до системи без-
готівкових розрахунків за житлово-ко-
мунальні послуги, шляхом відрахувань 
коштів із заробітної плати, залучено 
64,5% працюючих. Середній рівень від-
рахувань на одного працюючого в січні 
2013 року склав 230,3 грн.

Збори опікунів  
та піклувальників

У виконкомі районної у місті ради 
було проведено збори опікунів та піклу-
вальників Довгинцівського району. Роз-
глядалися питання щодо влаштування 
дітей у сім’ї громадян, про виконання 
рішень суду щодо стягнення аліментів, про 
порядок призначення державної соціаль-
ної допомоги на дітей-сиріт та дітей, по-
збавлених батьківського піклування, інші.

На території району проживає 16063 
дитини, з яких 296 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
Найбільш традиційною формою влашту-
вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, залишається опіка.

«Книга  
від ветерана»

У бібліотеці-філіалі №14 КЗК «Місь-
ка бібліотека для дорослих» відбулися 
година пам’яті «І днів, і верст особливий 
відлік» з нагоди річниці Корюківської 
трагедії та презентація книжкової вистав-
ки «Дарунок від ветерана» в рамках акції 
«Книга від ветерана». Недаремно були 
пов’язані ці заходи в одне ціле, адже 
вони спрямовані на виховання в молоді 
та юнацтва патріотичних почуттів.

У рамках акції «Книга від ветерана» 
було зібрано 242 книги, які й презенто-
вано на книжковій виставці.

Довгинцівський район

Підготував
Едуард
БІЛИК

Новини

Віталій ТКАЧУК. Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Чоловічі страхи:  
як їх позбутися?

Тільки вчасне обстеження та лікування допоможуть уникнути  
онкоурологічної патології

Представники сильної статі теж, безперечно, мають свої страхи. Особливо 
коли є небезпека захворіти на такі «чоловічі» недуги, як аденома, простатит 
та інші. Якщо вчасно не обстежуватись, не звертатись до лікарів-урологів, 
особливо коли вже за 40 років. Хвороба, якщо її ігнорують, дуже швидко 
прогресує й переростає в онкоурологічну патологію.

Тоді, коли вона запущена, важко ліка-
рям щось зробити. Тих, хто має проблеми 
з чоловічими хворобами, у нашому місті 
багато: це, зрештою, і засвідчила пряма 
телефонна лінія «Червоного гірника» з го-
родянами. На їх численні дзвінки відпові-
дав завідуючий урологічним центром дру-
гої міської клінічної лікарні («тисячки») 
Іван Борисович Білий. Усі, хто звертався до 
цього класного фахівця (керівника міської 
урологічної служби), отримали необхідні 
поради, рекомендації та дієву допомогу 
під час телефонного спілкування.

– Здрастуйте! Турбує 
Віра Іванівна, ми з чоловіком 
мешкаємо по вулиці Кропив-

ницького. Чоловік лежав у лікарні, 
у нього доброякісна пухлина передміхурової 
залози. Пройшов консервативне лікування, 
та не допомогло, а від оперативного втру-
чання відмовився. Як бути?

– Коли вже неефективна консервативна 
терапія, то неодмінно потрібно зробити 
УЗД міхура для визначення залишкової 
сечі. І після цього проконсультуватись із 
лікарями. Бо не завжди консервативне лі-
кування призводить до покращення стану. 

– Ви знаєте, у чоловіка частенько 
трапляються болі...

– Аденома їх створює, тому можливе 
часте сечовипускання, насамперед уночі. 
Оскільки ви лікуєте свого чоловіка вже три 
місяці, без належного ефекту, то треба ви-
значити простато-специфічний антиген. А 
поки що не приймайте «Гентос» – він аде-
ному не лікує. Скористайтесь «Омніком».

– Доброго дня! Зверта-
ється до вас Ганна Григо-
рівна із Соцміста, мені 65 

років. Що робити, коли не три-
мається сеча?

– Для того, щоб дізнатися про причину, 
є два варіанти. Або ви звертаєтесь до амбу-
латорії за місцем мешкання, обстежуєтесь 
і приходите до нас на консультацію. Або ж 
одразу приїжджаєте до «тисячки» в уроло-
гічний центр. Ми розповімо, що вам слід 
робити, і визначимось із подальшою так-
тикою лікування.

– Телефонує вам Людми-
ла Вікторівна Юзефович, 
проживаю по вул. Соціаліс-

тичній. У мого 15-річного сина 
– енурез. Ми з ним були на УЗД: у нього 
навіть одна нирка збільшена.

– Нетримання сечі в хлопчиків такого 
віку – це проблема патології сечового міху-
ра, уретри, передміхурової залози. Але аж 
ніяк не нирки. Коли проводиться УЗД, то ви-
дно, що одна нирка трохи більша, ніж інша. 
Зазвичай, це неврологічна патологія, і до 18 
років, в основному, все це минає. Вочевидь, 
ви зараз на хибному шляху, звертайтесь до 
невропатолога. У нього є спеціальні методи 
обстеження. Хоча, безперечно, вони попер-
вах направлять до нас, урологів. Аби пере-
конатись, чи немає органічної урологічної 
патології. Коли так, тоді саме невропатолог і 
буде вас лікувати. Це може бути також і при 
захворюваннях хребта, тож одного обсте-
ження уролога, зрозуміло, недостатньо...

– Це Аліна Волгіна з 44-го 
кварталу. Підкажіть, будь 
ласка, Іване Борисовичу, чи 

корисна уринотерапія чи, може, 
навпаки? Бо знайома запевняє, що як на-
родний засіб вона дієва. Хотілося б знати 
правду.

–  Знаєте, сеча – це той непотріб, що ви-
діляє наш організм: шлаки, баласт, якщо 
хочете. Добре, коли сеча стерильна, нор-
мальна, тобто є позитивні аналізи. Та в 
сечі можуть розвиватися різні запальні 
процеси, а при онкохворобах можуть бути 
пухлинні клітини. Тому вживання такої 
сечі загрожує розвитком важких хвороб. 
Наука і класична медицина не рекомен-
дують застосовувати уринотерапію. У 
жодному фізіотерапевтичному відділенні, 
у жодній лікувальній установі цим не за-
ймаються. На відміну від знахарів, сумнів-
них цілителів... Коли в когось є органічне 
захворювання, ніяка уринотерапія не до-
поможе. Ми, урологи, за всю свою прак-
тичну діяльність не зустрічали бодай од-
ного такого випадку, коли б уринотерапія 
могла комусь допомогти.

– Дякую за пояснення.
– Алло! Телефонує Лілія 

Семенівна Школяник із Сак-
саганського району. Здрас-

туйте, Іване Борисовичу! Не-
можливо до вас додзвонитись.

– Добридень, але ж саме зараз ви зі 
мною і спілкуєтесь. (Посміхається.) Я вас 
уважно слухаю.

– Моєму чоловіку зробили операцію на 
грижі 10 років тому, але зараз він став 
гірше себе почувати...

– Річ у тому, що після цього може бути 
або рецидив грижі, або частенько вини-
кає водянка оболонок яєчка (є такі хворі). 
Отож, вашого чоловіка треба оглянути, 
нехай прийде до нас в урологічний центр 
«тисячки» або ж до вашого уролога в міськ-
лікарні №4. І Юрій Григорович Чигрин вам 
дасть відповідь, урологічна це патологія 
чи ні. Тоді можна буде визначитись із по-
дальшим лікуванням.

– А можна навідатися саме до вас, Іва-
не Борисовичу?

– Без проблем. У нашому урологічному 
центрі (це на 4 поверсі) проводиться в по-
неділок та середу консультативний при-
йом із 13 до 15 години. 

– Це вас турбує Марія 
Іванівна з Тернів. У мене 
порушилося сечовипускан-

ня. Та уролог порадив звернути-
ся до невролога, але чому?

– Він правильно, очевидно, і зробив, 
адже весь наш організм пов’язаний з голо-
вним мозком, який керує всіма функціями. 
Тому є як різні хвороби головного мозку, так 
і недуги, котрі його вражають. При вражен-
ні тих ділянок, за які «відповідає» головний 
мозок. Тобто є так званий центр сечовипус-
кання, і при появі якогось патологічного 
прояву виникає затримка в цьому процесі. 
Або ж навпаки – розвивається атонія м'язів. 
Це вже нейрогенні мозкові розлади. Існує 
також так зване стресове нетримання сечі. 
Це коли з віком у жінки м’язи тазового дна 
розслабляються. Тобто уретра в них коротка, 
і при атонії м’язів, м’язового дна (ще коли 
є випадання стінок вагіни) розвиваються 
такі ось стани. Тобто стресове нетримання 
сечі. Це трапляється під час кашлю, чихання, 
сильного крику... Тому звертайтеся до фахів-
ця – є комплекс спеціальних вправ, необхідні 
ліки, котрі можуть стабілізувати такі стани. 
Коли жінка займається спортом, у неї зміц-
нюються м’язи тазового дна, її стан помітно 
покращується. Якщо ліки не допомагають, 
то підшивається уретра, і цей процес мати-
ме позитивні наслідки.

– Спасибі за відповідь.
– Здрастуйте! Це Василь 

Прокопович Валерко з вули-
ці Лисяка. Я у вас оперував-

ся, все нормально було. А оце за-
мінили катетер, потрапило чужорідне 
тіло, і в мене знову почалося сильне сечо-
виділення.

– Зрозумів вас, Василю Прокоповичу, 
викликайте негайно «швидку», я зараз 
туди сам подзвоню. І негайно в наш уро-
логічний центр!

– Дякую.
– Телефонує Микола Гав-

рилович, мені 60 років, маю 
простатит. Якось немає 

потягу до жінки, тобто по-
гіршилося статеве життя. П’ю 

пігулки, сам лікуюсь, та щось не допома-
гає. Хоча по телевізору рекламували ім-
портні таблетки й запевняли, що вони 
допоможуть...

– Тобто ви, Миколо Гавриловичу, вирі-
шили зайнятися самолікуванням?

– Мабуть, що так. Ви знаєте, я купив 
спеціальний прилад і ним вигріваю перед-
міхурову залозу.

– А це вже даремно! Коли й надалі так 
робитимете, то нагрієте собі злоякісну 
пухлину. У вас зараз передпухлинний стан, 
тож будьте обережні. Якщо пухлина нині 
доброякісна, то згодом може перерости в 
рак. Загалом, при доброякісних пухлинах 
усі «теплі» процедури заборонено. Отож, 
нічого поки що не робіть, а тільки про-
йдіть УЗД сечового міхура, передміхурової 
залози із визначенням залишкової сечі. 
Плюс до всього, обов’язково зробіть он-
комаркер. Після чого потрібно оглянути 
вашу передміхурову залозу. Коли немає 
вираженої патології, то ми призначимо 
медикаментозне лікування, тобто таблет-
ки, котрі розробила наука й котрі діють 
саме на передміхурову залозу. А не «Ген-
тос», який ви приймаєте.

– Добре, я все зрозумів.
– Телефонує Федір Федо-

рович Щокатько з Рокува-
тої. У мене хронічний про-

статит, лікувався «Омніком», 
чомусь не допомагає.

– Скоріше за все, у вас склероз перед-
міхурової залози або ж її аденома. Тому 
треба визначитись, що вам показано: чи 
консервативне лікування, чи хірургічне. 

– Зрозумів, Іване Борисовичу, але чо-
мусь боюся.

– Не варто боятися. Цим ви тільки затя-
гуєте час, краще зробити операцію раніше, 
і буде все гаразд.

– Алло! Добре, що додзво-
нилася, Іване Борисовичу. 
Це дружина Василя Проко-

повича Валерка, який був у вас на 
прямому зв’язку...

– Так, я телефонував колегам, ми кла-
демо вашого чоловіка до стаціонару. Я вже 
дав відповідні розпорядження.

– Спасибі вам щире, а то він геть впав 
у відчай.

– Не хвилюйтесь, усе буде добре.

Іван Борисович Білий

Вдруге перемога 
дісталась  
і хлопцям,  
і дівчатам 

Шкільні команди Жовтневого ра-
йону з волейболу – завжди фаворити 
в міських турнірах. Підтвердили вони 
це реноме в міських іграх «Олімпійські 
надії», котрі проводились у КСШ № 74. 
І хлопці, і дівчата району були найсиль-
нішими у волейбольних баталіях серед 
шкільних команд Кривого Рогу. При-
чому такий ось успіх вони повторили 
вдруге поспіль. Волейболісток тренує 
наставниця ДЮСШ № 6 Світлана Мінда, 
а волейболістів – вчителька Криворізь-
кого обласного ліцею-інтернату для 
сільської молоді Наталя Оліхновська. 

Віталій ТКАЧУК

Спортивна новина
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Дзержинський район

Підготував
Володимир 
СКІДАНОВ

Новини Твої люди, Криворіжжя

Медаль за чарівність
Серед криворожанок у міліцейських погонах 
підполковник Тетяна Галка обіймає найвагомі-
ший пост: перший заступник начальника Жов-
тневого райвідділу внутрішніх справ – началь-
ник слідчого відділу. Можливість же здійснити 
дитячу мрію, стати на сторожу Закону з’явилась 
не одразу.

Крізь терни медицини  
і географії –  
до звання сержанта

За наполегливою пора-
дою батьків, після закінчення 
в 1988 році школи зі срібною 
медаллю Тетяна два роки від-
училась у медичному училищі, 
стільки ж пропрацювала в лі-
карні. Та відчувалось – не ля-
гає душа до білого халата. На-
бралась хоробрості кардиналь-
но змінити життя, вибір зупи-
нила на географічному факуль-
теті педуніверситету. Однак і 
цей фах не задовольнив, бо за-
вжди приваблювали історія та 
правознавство. Рідні навіть не 
здивувались, коли 1994-го по-
чули про ще одне переінак-
шення курсу, вступ до Харків-
ської юридичної академії, а 
згодом – отримання скромно-
го звання молодшого сержан-
та і посади помічника слідчого 
в Жовтневому райвідділі. Піс-
ля першого курсу здобутий до-
свід дав змогу стати дізнава-
чем, лейтенантські зірочки від-
крили дорогу в слідчий відділ у 
Саксаганському районі. Через 
п’ятнадцять років повернулась 
до рідного Жовтневого.

Професійне становлення Те-
тяни Володимирівни припа-

ло на розгул криміналу зраз-
ка «бурхливих 90-х», вірніше, 
на його нещадне приборкан-
ня. Найважче доводилось вес-
ти справи за участю малоліт-
ніх, проте не по роках жорсто-
ких учасників вуличних зграй 
«бігунів». Згодом ці знавісні-
лі бешкетники впевнено пе-
ретворювались на бездушних 
грабіжників, органічно влива-
лись у банди вимагачів і зло-
діїв різних мастей. На межі ти-
сячоліть молодій слідчій випа-
ло розплутувати суперсклад-
ну справу розгалуженої мережі 
квартирних шахраїв. Усе роз-
почалось із заяви самотнього 
зневіреного чоловіка: від роз-
пачу почав зловживати втіхою 
в обіймах «зеленого змія», так 
до нього і причепились лихо-
вісні приятелі, котрі тривалий 
час цілеспрямовано накачува-
ли його дармовою сивухою, а 
потім в неадекватному стані 
змусили підписати документи 
на відчуження нерухомості. За 
одним епізодом потягнувся до-
вжелезний шлейф схожих «по-
двигів» пройдисвітів. Потерпі-
лих знаходили на забутих Бо-
гом і людьми хуторах, у напів-
зруйнованих мазанках, а то й 
землянках серед поля. Труд-
ність полягала у доволі вміло-
му балансуванні спритників 
між чистим криміналом і ніби-
то законними цивільно-право-
вими відносинами. До злочин-
ного відчуження майна залуча-
лись нотаріуси та деякі чинов-
ники. З відеокамерою в руках, 
для збору свідчень жертв афе-
ристів і очевидців, Тетяна Галка 
об’їздили вздовж і поперек усю 
область – стереотип про роботу 
слідчого як суто кабінетну цим 
розвінчується вщент.

Злочинців – шкода,  
закон же – невблаганний

За двадцятилітній період 
служби табельну зброю слідчій 
застосовувати не доводилось, 
хоча у вкрай гострі ситуації по-

трапляла. Якось у складі опера-
тивної бригади серед ночі ви-
їхали на виклик: сусіди поміти-
ли в порожній квартирі сторон-
ніх осіб. Дійсно, доки господарі 
відпочивали на курорті, до по-
мешкання навідались грабіжни-
ки. При появі чергового наряду 
кілька злодіїв спробували втек-
ти, один вчинив збройний опір, 
і попереджувальний постріл не 
вгамував войовничого настрою, 
не лишалось іншого виходу, 
окрім кулі, випущеної Тетяни-
ним колегою злочинцю в ногу. 
А на ранок Тетяна Галка муси-
ла вдавати, ніби нічого й не тра-
пилось, щоб не лякати близьких 
людей невблаганною картиною 
своєї буденної роботи.

Зазвичай її зброя – безпри-
страсна логіка, всебічний ана-
ліз фактів, глибоке співстав-
лення обставин, ретельний 
збір неспростовних аргумен-
тів, проти вичерпної доказо-
вої бази не встоїть ніяке ви-
кручування-хитрування підо-
зрюваних. І хоч як не є, зізна-
ється, їй завжди шкода навіть 
затятих рецидивістів – як заве-
дено говорити, по-людському, 
однак на якості кримінальних 
проваджень це ніяк не позна-
чається. Чимало літ минуло, та 
досі не дає морального спокою 
випадок із неповнолітнім кра-
дієм. Сирота змалку натерпів-
ся нещастя, прибув до Кривого 
Рогу з бідного села, цупив усе, 
що потрапляло під руку. Нако-
їв іншим удосталь серйозних 
бід, на допиті від розпачу і пер-
спективи тривалого гостюван-
ня за гратами ридав до безтями 
– таки одразу помітно, де щире 
розкаяння, а де фальш у надії 
вимолити якусь поблажку. Су-
вора літера закону не дозволи-
ла про явити милосердя. Іноді 
кортить відстежити, куди далі 
понесла його бурхлива течія 
життя, та зупиняє ймовірність 
дізнатися про щось трагічне, 
прямої вини слідчого при тому 
бути не може, однак було б бо-
ляче про таке довідатись.

Зближує «Честь мундира»
У якості першого заступника 

начальника райвідділу Тетяна 
Володимирівна більше пере-
ймається адміністративними 
турботами, що аж ніяк не лег-
ше місії слідчого. Положення 

нового Кримінально-процесу-
ального кодексу, спрямовано-
го на вимогливіше дотримання 
ширшого кола конституційних 
прав громадян, несуть суспіль-
ству позитив, але вимагають 
переінакшувати звичну діяль-
ність міліції. Під орудою Тетя-
ни Галки 40 чоловіків, здолати 
їхній вроджений патріархаль-
ний опір, спрямувати енергію в 
потрібне русло можна винятко-
во непорушним авторитетом, 
причому треба щодня, щогоди-
ни утверджувати повагу до себе 
зваженими рішеннями. Колеги 
одностайно сприймають керів-
ницю насамперед як, за будь-
якого розвитку подій, справед-
ливого арбітра.

Чи варто жінці взагалі пори-
нати в копітку правоохоронну 
звитягу? Тетяна Володимирів-
на вважає, що для будь-якого 
заняття необхідно мати бажан-
ня та бути готовим в його ім’я 
багато чим жертвувати. Най-
перше – сімейним затишком, 
ніяк тут не обійтись без розу-
міння і підтримки з боку близь-
ких. Пані підполковник сповна 
дякує за це долі – виховує донь-
ку, також у недалекому майбут-
ньому юриста, має турботливо-
го чоловіка, банківського служ-
бовця. Нагода влаштувати тра-
пезу за родинним столом ви-
падає нечасто, у такі моменти 
готується фірмова страва: кач-
ка, запечена під особливим со-
усом. Делікатес цей віднедавна 
вельми популярний серед спів-
робітників Жовтневого райвід-
ділу і пафосно названий «Честь 
мундира». До ста грамів меду 
на смак додаються сіль зі спе-
ціями, привабливість рецеп-
ту – в необхідності декілька го-
дин поспіль поливати майбут-
ній шедевр стікаючим марина-
дом, це зближує всіх причетних 
до кулінарного процесу.

Кілька років тому Міністер-
ство внутрішніх справ започат-
кувало рідкісну нагороду – ме-
даль «Чарівна сила України». 
Лічені особистості її удостої-
лись, поміж ними й Тетяна Гал-
ка. У переддень 8 Березня вона 
зичить землячкам шалено-
го взаємного кохання – найпо-
тужнішого стимулу жити.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

На зв’язку 
з виборцями

25 лютого 2013 року у виконкомі 
Дзержинської районної у місті ради на-
родний депутат України В’ячеслав Задо-
рожний провів прийом громадян з осо-
бистих питань.

Наступний прийом своїх виборців 
В’ячеслав Задорожний проведе у ви-
конкомі райради за місяць – 25 березня 
2013 року з 10.00 до 13.00.

Ближче  
до громади

Такий підхід активно практикується в 
роботі районної влади.

Відтак, одним з елементів цієї роботи 
є виїзди на місця, безпосереднє спіл-
кування з мешканцями, що дозволяє з 
перших уст дізнатися про проблеми та 
побажання людей. Наприкінці лютого 
такий сход громадян відбувся в загаль-
ноосвітній школі № 18. Його провів 
голова районної у місті ради Сергій Сте-
панюк. На сході розглядалися проблем-
ні питання мешканців житлового масиву 
ім. Ілліча.

Металургів  
продовжують 
оптимізувати

У металургів продовжують зменшу-
вати склад працюючих. Тільки цього 
року триває вже другий етап програми 
добровільного звільнення.

Перший етап програми, яка поширю-
ється на працівників зі стажем в компа-
нії не менше 3-х років, відбувся з 18 по 
22 лютого. Програма була розроблена з 
метою зменшення управлінських рівнів 
на підприємстві, зниження загальної 
кількості керівників, спеціалістів, служ-
бовців, робітників адміністративно-гос-
подарського персоналу. В 2013 році її 
умовами також можуть скористатися 
працівники підприємства, чиї посади 
або робочі місця підлягають виключен-
ню в результаті оптимізації організацій-
ної структури.

Майбутнє нашої медицини – в руках молодих

Знайомились студенти-«академіки» з медзакладами міста
У нашому місті перебувала група студентів Дніпропе-
тровської медичної академії. Це майбутні фахівці охо-
рони здоров’я нашої області, котрі невдовзі працювати-
муть у лікувально-профілактичних закладах.

– Ми проводимо цікаву акцію – зна-
йомимо студентів із майбутнім місцем 
їхньої роботи, – розповів заступник 
декана третього медфакультету дер-
жавного закладу «Дніпропетровська 
медична академія», кандидат меднаук 
Сергій Захаров. – Це майбутні лікарі, 
котрі через рік-півтора вже будуть лі-
кувати жителів Криворіжжя. Сподіва-
юся, що цей візит допоможе студентам 
ознайомитись з їхніми подальшими 
перспективами. Наша медакадемія за-
діяна в рамках реформування охоро-
ни здоров’я та буде готувати медичних 
спеціалістів для Кривого Рогу. Сьогодні 

приїхала на екскурсію перша група 
з 16 студентів медичного вишу, але 
їх надалі буде значно більше (усі 
вони, до речі, із Дніпропетровської 
області).

Майбутніх медиків у міськви-
конкомі привітав від імені міського 
голови Юрія Вілкула його заступ-
ник Костянтин Бєліков. Він коротко 
розповів про історію Кривого Рогу, 
який є залізним серцем України. 
Проінформував про досвід медре-
формування в нашому місті, позитивні 
зрушення, котрі відбулися, та про про-
блеми. Відбувся зацікавлений діалог.

– Реформувати нашу медицину 
надалі вам, молодим, – наголосив  
К. Бєліков, спілкуючись з майбутніми 
лікарями. – Ви знаєте, що є різні рівні 

реформування, в нашому місті спо-
руджено чимало медичних об’єктів. 
Зокрема, це сучасний комунальний 
заклад «Криворізький перинатальний 
центр зі стаціонаром» Дніпропетров-
ської обласної ради». Коли до нас при-
їздила французька делегація й ознайо-
милась з цим центром, то іноземні гості 
навіть сказали, що не в кожному вели-
кому місті їхньої країни є подібний.

Заступник міського голови запро-
сив молодь працювати в Кривому 
Розі, розповів про ті суттєві пільги 
для лікарів сімейної медицини, ко-
трі надаються сьогодні, у тому числі 
й житло. Міська влада створює та 
поліпшує побутові умови для мед-
працівників у рамках модернізації 
медицини. Молодь, у свою чергу, за-
давала конкретні питання й отриму-

вала на них ґрунтовні відповіді. У цій 
зустрічі були задіяні також заступни-
ки начальника управління охорони 
здоров’я міськвиконкому Олександр 
Лук’яненко і Тетяна Сухіна.

Після жвавого спілкування 
студенти-«академіки» здійснили екс-
курсію по нашому місту, відвідали 
амбулаторію загальної практики – 
сімейної медицини №5 Центру пер-
винної медико-санітарної допомоги 
№4, «Криворізький перинатальний 
центр зі стаціонаром» Дніпропетров-
ської обласної ради», ознайомилися 
з Криворізьким медико-діагностич-
ним центром комунального закладу 
«Міська поліклініка №5» Дніпропе-
тровської облради».

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Маю честь!
Минулого тижня на житловому ма-

сиві Всебратське-2 відбулося свято 
мужності, військової честі та гідності. 
За ініціативи ветеранської організації 
17-ї окремої танкової дивізії у Будинку 
офіцерів зустрілися три покоління вій-
ськовослужбовців – від молодих офі-
церів до сивочолих генералів. Спільно з 
родинами і дітьми вони стали свідками 
чудового святкового дійства за участю 
визначних постатей української армії.

На заході були присутні військові, які 
багато років присвятили служінню наро-
ду України: командир 17-ї танкової ди-
візії з 1987 по 1991 рік, генерал-майор 
А. Паламарчук, командир 17-ї танкової 
дивізії з 1992 по 1994 рік, генерал армії 
І. Свіда, командир 17-ї танкової дивізії у 
1994 році, генерал–лейтенант О. Чапов-
ський. Вони отримали високі нагороди 
та слова вдячності за ратний труд від 
міського голови Ю. Вілкула.
Житло сирітське

У рамках реалізації обласної програ-
ми щодо забезпечення житлом дітей-си-
ріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, під головуванням заступника 
голови райради Н. Гонченко відбула-
ся нарада з представниками КП «ЖЕО 
№ 20», КПТМ «Криворіжтепломережа», 
Центрально-Міського відділу державної 
виконавчої служби міського управління 
юстиції. Служби отримали доручення 
щодо збереження та використання житла 
дітей і утримання його в належному стані.

Станом на 27.02.2013 на обліку в служ-
бі у справах дітей перебуває 172 дитини, 
які виховуються в сім’ях опікунів та пі-
клувальників, 19 дітей, які виховуються в 
прийомних сім’ях, 10 дітей є вихованцями 
дитячого будинку сімейного типу.  У районі 
зберігається 78 квартир та 29 домоволо-
дінь, що закріплені за 149 дітьми-сирота-
ми та дітьми, позбавленими батьківського 
піклування, 44 дитини є власниками або 
співвласниками житла, 105 мають право 
на користування житлом.

Ц.-Міський район

Підготувала
Тетяна 
ДРЄЄВА

НовиниФакт і коментар

Дитячі будинки 
змінюють «дислокацію»
Міською радою прий-
нято рішення про зак-
риття дитячого будинку 
№4 і реорганізацію 
дитбудинку №3. Ком-
петентно роз’яснити 
городянам ситуацію 
ми попросили началь-
ника управління освіти 
виконкому міськради 
Наталію Касимову.

– Загалом у місті функціонує 
4 інтернатні заклади: дитячі бу-
динки №2, 3, 4 і спеціалізований 
інтернат з посиленою фізичною 
підготовкою №9 – заклад для ді-
тей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, – ко-
ментує Наталія Олександрівна. 
– Усього в цих закладах перебу-
ває 177 дітей, і майже щоденно 
їхній контингент зменшується. 
До того ж у травні ми плануємо 
випустити більше 40 дітей, які 
будуть вступати до ПТНЗ, пра-
цевлаштовуватись, тобто виру-
шатимуть в доросле життя. Ви 
знаєте, що наразі в державі під-
силену увагу приділяють сімей-
ним формам виховання, вси-
новленню, опікунству, створен-
ню будинків сімейного типу. Ба-
гато вихованців наших дитбу-
динків потрапили в прийомні 
сім’ї. Саме через невелику кіль-
кість дітей, які зараз виховують-
ся в інтернатних закладах, влас-
не, і постала проблема з утри-
манням цих будинків і необхід-
ністю оптимізації їх мережі.

Приміром, у дитячому бу-
динку №4 нині виховуються 
усього 15 дітей, а колектив пра-
цівників складається з 40 чоло-
вік. Це та критична точка, коли 
ми не можемо собі дозволити 
так недоцільно витрачати бю-
джетні кошти. Цих діток з ра-
дістю готовий прийняти ди-
тячий будинок №2, де створе-
ні затишні умови, наближені до 
родинних. Там обладнані чудові 
кімнати для приготування уро-
ків, занять позаурочними ви-
дами діяльності. Кімнати осна-
щені комп’ютерною технікою (з 
програмою захисту від небажа-
ного Інтернет-контенту). У кож-
ній групі обладнані окремі мі-

ні-кухні, де дітки вчаться са-
мостійно готувати, здобувають 
навички ведення господарства, 
які зазвичай прищеплюють ди-
тині мама й тато. Завдяки адмі-
ністрації цього закладу облад-
нано окремі спальні приміщен-
ня для дівчаток і хлопчиків. Ді-
тлахів розміщують по двоє, щоб 
вони почувалися, наче вдома з 
братом чи сестричкою. Рука-
ми вихованців, педагогів і самої 
директорки, Тетяни Любченко, 
на території дитбудинку щоро-
ку створюється ландшафтний 
дизайн. Вони працюють на ді-

лянці усі разом, як сім’я, ство-
рюють сад каміння, висаджують 
квіти. Діти нічого не псують і не 
руйнують, бо кожен з них до-
клав до цієї краси власних зу-
силь. Той, хто пізнав естетичну 
насолоду змалечку, вже ніколи 

не зможе в подальшому заподі-
яти шкоди. Таким чином, може-
мо з упевненістю констатувати, 
що умови проживання дітей аж 
ніяк не погіршуються.

– А яка доля чекає на пра-
цівників закладу?

– Працівників будинку №4 
ми працевлаштовуємо в інші 
освітні заклади нашого міста, з 
кожним окремо ведеться спів-
бесіда. Ми враховуємо потреби 
і дітей, і педагогів. Я нещодавно 
спілкувалася з колективом, там 
панує позитивний настрій. У 
вивільненому приміщенні пла-

нується розташувати 
територіальний центр 
з обслуговування оди-
ноких громадян з Ро-
куватої. За гострої по-
треби мешканців Ро-
куватої в дошкільних 
групах в нинішній бу-
дівлі терцентру розміс-
титься дитячий садок.

– Які зміни чекають на 
дитбудинок №3?

– Будинок №3 ми реорганізу-
ємо: при потужності більше 100 
вихованців там на сьогодні ви-
ховується лише 41. Дітей з по-
слабленим здоров’ям переведе-
мо в дитбудинок №2, який спе-
ціалізується на дітях-інвалідах, 

а здорових і ба-
жаючих займа-
тись спортом – в 
інтернатний за-
клад №9. Отже, 
із чотирьох зали-
шаться два зраз-
кових будинки, 
які зможуть за-
довольнити по-
треби всіх дітей 
(при цьому їх 
наповнен ня теж 
буде не 100%). З 
1 червня у 3-му 
дитячому будин-
ку буде діяти на-
вчально-вихов-

ний комплекс «Дошкільний на-
вчальний заклад комбіновано-
го типу для дітей, які потребу-
ють корекції розвитку». Таких, 
на жаль, щороку стає все біль-
ше: це діти з розладами мовлен-
ня, з затримкою психічного роз-
витку, захворюваннями опорно-
рухового апарату. Плануємо від-
крити 6 груп: і спеціалізованих, 
і загального розвитку. В другій 
будівлі буде школа 1 ступеня (з 
1 по 4 клас), де фахівці й надалі 
працюватимуть з цими ж дітка-
ми за спеціальними програма-
ми. Більш того, на базі цього НВК 
планується відкриття декіль-
кох цілодобових груп для малих 
мешканців віддалених районів 
міста, де діток можна буде зали-
шити на ніч.
Ми звернулись за коментарем  
і до тих педагогів, яких 
безпосередньо торкнулись зміни. 
Виконуюча обов’язки директора 
дитячого будинку №3  
Ірина Тєлєгіна:

– Найближчим часом у нас 
залишиться всього 16 дітей: 
п’ятьох забирають під опіку, 18 
вихованців випустимо у травні. 
Зрозуміло, що утримувати два 
великих приміщення на таку 
кількість дітей не доцільно. Ми 
звернулись до управління осві-
ти, і нам пішли назустріч – при-
йняли рішення про реорганіза-
цію. Незабаром на базі нашого 
закладу буде відкрито навчаль-
но-виховний комплекс дитячий 
садок-школа 1 ступеня для дітей 
з захворюваннями на синдром 
Дауна, аутизм, ДЦП. Це група ді-
тей, які потребують особливої 
уваги, і дітей із соціально-неста-
більних сімей. Скорочення пер-
соналу не буде, хіба що на від-
починок підуть люди, які дав-
но на пенсії. Ми задоволені, що 
не втратили робочі місця, і раді 
з того, що підсилена увага буде 
приділена діткам з особливими 
потребами. Стосовно ж тих на-
ших підопічних, які перейдуть 
в інші інтернатні заклади, можу 
вас заспокоїти: діти давно зна-
йомі одне з одним, вони тісно 
спілкуються, зустрічаються на 
спільних заходах, активно лис-
туються «ВКонтакті». Не думаю, 
що переїзд стане для них стре-
сом. Скоріше, з’являться нові 
друзі і нові враження.

Тетяна ДРЄЄВА.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Наталія Касимова:
Через невелику кількість 
дітей, які зараз вихову-
ються в інтернатних за-
кладах постала проблема з 
утриманням цих будинків 
і необхідністю оптимізації 
їх мережі.

Загалом

4 інтернатні заклади 
функціонує в місті

177 дітей виховується  
в цих закладах

40 дітей цього року  
вирушає у доросле життя 
(планують вступати до ПТНЗ, 
працевлаштовуватись).

Дитячий будинок №2 радий прийняти нових вихованців

Вчилися захищати
За дорученням голови облдержад-

міністрації Дмитра Колєснікова його 
перший заступник Анатолій Крупський 
провів штабне навчання з органами 
управління та силами Дніпропетров-
ської територіальної підсистеми ци-
вільного захисту.

У тренуваннях взяли участь спеці-
алізовані служби цивільного захисту 
області, штаб з ліквідації надзвичайних 
ситуацій, керівний склад управління 
з питань надзвичайних ситуацій обл-
держадміністрації, регіональна (міські, 
районні) комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій та обласна (міські, районні) 
евакуаційні комісії.

Як відзначив Анатолій Крупський, 
такі навчання дозволили в черговий 
раз відпрацювати механізм взаємодії 
органів управління, сил і служб цивіль-
ного захисту під час ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій і під час весня-
ного льодоходу та можливої повені.

Тренування складалися з двох ета-
пів - теоретичного та практичного. Під 
час теоретичного етапу керівники ор-
ганів управління удосконалювали дії 
щодо інформування та взаємодії між 
рятувальними службами. 

Новини
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Виставка

Гарний настрій з-під пензлика
«Акварельні настрої» 
створить криворіжцям 
художниця Оксана Зоря. 
Щоправда, тільки тим, 
хто завітає на виставку 
«Акварельні настрої» до 
міського центру дитячих 
бібліотек.

Картини Оксани Зорі криво
різькі поціновувачі мистецтва 
вже мали нагоду бачити на різ
них виставках. «Акварельні на
строї», за її словами, замислю
валися як невелика експозиція, 
що додасть городянам гарного 
весняного духу. Відчути його 
можна буде ще до середини 
березня, завітавши на вулицю 
Отто Брозовського, 36, до відді
лу мистецтв центру дитячих бі
бліотек, вхід вільний.

– Однак коли я почала зби
рати цю виставку, то робіт, які 
хотілося показати, ставало все 
більше і більше, – розповідає ху
дожниця. На цій виставці уваж
ний глядач може нарахувати 
понад тридцять картин – аква

рельних та графічних, 
написаних тушшю та 
вугіллям.

Тут зібралися пей
зажі різних місць 
– криворізькі та да
лекі від нашого міс
та. Оксана зізнається: 
пише там, де її знахо
дить натхнення. Однак 
любов до пензликів 
та полотен – не єдине 
мистецьке захоплення 
панянки. Шукає само
ствердження Оксана і в 

музиці, і в орігамі, і в літературі. 
На презентації своїх робіт – не
одмінно з гітарою. Нині, до речі, 
вона працює над оформленням 
диску з власною музикою.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Культура і місто

Літтусівка

Мистецтво  
під одним дахом
Криворізькі митці знову відклали свої пензлі,  
пера і гітари, щоб зібратися в «Творчу лігу». Темою 
лютневого засідання стала презентація чергового 
номера «Саксагані». За ліком це вже шосте таке 
мистецьке засідання.

– Ми організували 
«Творчу лігу» для того, 
щоб об’єднати всі літе
ратурні організації, які 
є в місті, – наголошує 
головний редактор аль
манаху «Саксагань» та 
співорганізатор ліги Ан
дрій Дюка. – Але чим не
звичайна ця зустріч, так 
це тим, що вперше вона 
відбувається у стінах та
кого творчого мистець
кого закладу, як обласне 
музучилище. Нині для 
городян ми підготували 
особливе дійство – по
казали поезію наших 
авторів з театральної 
точки зору.

Твори тих письмен
ників, чиї імена вже не 
раз з’являлися на сто
рінках альманаху, у цей 
вечір звучали з уст акто
рів та студентів учили
ща. Таким театральним 
дійством організатори хочуть при
вернути увагу до творчості криво
різьких митців.

Тут – і художники, і літерато

ри, і музиканти. До зали заходить 
майстер пензля Микола Рябоконь, 
молодий письменник Дмитро Піс
корський, чиї доробки криворіжці 

побачили в четвертому но
мері альманаху, бард і поет 
Юрій Ващенко та інші ві
домі у Кривому Розі творчі 
особистості.

– Для мене не стоїть пи
тання, що мені може дати 
ця ліга, а от що я можу 
дати цим зустрічам – це 
вже інше, – говорить Юрій 
Ващенко. Він – один із за
сновників організації. – Я 
в «Творчій лізі» навіть ра
ніше, ніж з першої нашої 
зустрічі, адже це – наша 
спільна з Андрієм Дюка 
ідея. Та й назву запропо
нував я. Об’єднання митців 
з різних кінців міста під 

одним дахом дає нам можливість 
не замикатися на рівні самих себе, 
а виходити на простори, обмежені 
тільки одним – габаритами планети 
Земля.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Афіша

Ведучий вечора –  
актор Геннадій Шумаков
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Говорить і показує  
«Рудана»
Не приховаю – удвічі приємніше поздоровляти з 
кругленькою датою людей, яких добре знаєш, постійно 
перетинаючись у круговерті журналістських буднів,  
вважаєш друзями, колегами і однодумцями. 
Червоногірничани мають честь і приємну нагоду вітати 
улюблений телевізійний канал криворіжців – муніципальну 
телерадіокомпанію «Рудана» з 20-річним ювілеєм,  
який вона святкує цими березневими днями.

«Інфу» про звершення і 
устремління руданівців на 
порозі знаменної дати ми по-
дружньому вивідали у голов-
ного редактора телебачення 
Ірини Зінченко:

– Протягом цих 20 років ко-
жен етап нашого становлення 
був по-своєму цікавий, було чим 
пишатися і про що говорити. Зга-
дую ті літа з ностальгією (Ірина 
прийшла на канал 19 років тому, 
– авт.). У 1993 році була мода на 
регіональне телебачення: кожне 
місто вважало за потрібне від-
крити свої канали. Грошей, що-
правда, було мало, проте бажан-
ня переважало. Зовсім невелика 
кількість місцевих телеканалів 
дожили до цього часу. І я рада, що 
серед них – «Рудана». На початку 
нашого шляху це було цілковите 
дилетантство: ми не знали, на 
що рівнятися, не було професій-
них журналістів. З того часу від-
бувся очевидний прогрес.

– Якими здобутками сучас-
ного ефіру пишаєтесь?

– Колись ми виходили в ефір 
усього 8, згодом 16 годин. Зараз 
це 24 години. Відповідно до ви-
мог Національної ради з питань 
телебачення і радіомовлення, ми 
повинні дотримуватись певного 
обсягу і різноманіття передач: 
культурологічних, просвітниць-
ких, дитячих і розважальних. За 
заслугу можна вважати роботу 
нашої інформаційної служби, 
тому що мало в якому місті є така 
сильна телевізійна інформацій-
на служба, яка б мала можливість 
щодня виходити в ефір. Півго-
дини інформації – це великий 
обсяг, це дуже складно технічно. 
За цей час колектив новинарів 
змінився, але нам вдається утри-
мувати високий рівень програ-
ми. Найбільше розвивався блок 
авторських передач. Я б хотіла 
висловити вдячність тим людям, 
які майже самотужки роблять 
авторські передачі. На відміну 
від інформаційних програм, які 
створюються великим колекти-
вом, тут тільки журналіст відпо-
відає за те, якою буде програма: 
він є і автором сценарію, і веду-
чим, і адміністратором. І все це 
– одна людина, яка щотижня з 
конвеєра випускає передачу за 
передачею. Повірте, це нелегко. 
Маємо програми, визнані на на-
ціональному рівні, – «Книжкова 
полиця» Ольги Хвостової (вже 
скільки років в ефірі і щоразу – 
високої якості). Серед улюблених 
старожилів ефіру – «Резонанс» 
Вікторії Сімкіної, «Бесіди про ві-
чне» Наталії Рибчинської. Ми на-
магаємось охопити різні аспекти 
життя суспільства: дитячі й роз-
важальні проекти, «Зооквартал» 
для любителів тварин, «Новини 
спорту». Свого глядача вже за-

воювала Софія Скиба з її переда-
чею «Студія».

– Досягнення підприємства 
– це насамперед особисті звер-
шення членів колективу. Кого 
з колег можете назвати в ко-
горті провідних?

– Боюся когось образити, бо 
таких багато. З блоку авторських 
передач це Анна Паукова, Мари-
на Кудь, Ольга Хвостова, Наталя 
Рибчинська. З інформаційників 
– Юрій Гаєвський, Віка Лаврі-
ненко, Валерій Кожухар. З мо-
лоді виділяються Андрій Юрко, 
який непогано зарекомендував 
себе як ведучий інформаційних 
передач, Еліна Павлухіна і Олек-
сандра Макієнко. Нещодавно до 
нас прийшов Дмитро Артемчук, 
сподіваємось, що покаже себе з 
кращого боку. Загалом, наші ре-
портери – це люди не ледачі, мо-
більні, які вміють бігати, слухати, 
питати і писати.

– Серед перемог каналу – 
номінації на престижну галу-
зеву премію «Телетріумф»...

– Так, ми вже двічі були но-
міновані на цього «телевізійно-
го Оскара». Вперше до трійки 
кращих регіональних програм 
увійшла передача Ані Паукової 
«Шахта Орджонікідзе: третє на-
родження». Цього разу номінува-
ли репортаж «Меморіал» Сергія 
Єременка. Церемонія відбува-
лась у столичному Палаці мис-
тецтв «Україна», і почути назву 
нашого телеканалу серед кра-

щих було надзвичайно приємно.
– Зіркову хворобу не впій-

мали?
– Ні (сміється), принаймні, 

у поведінці наших журналістів 
нічого не змінилося. «Рудана» 
відрізняється від центральних 
телеканалів тим, що у нас не-
має нездорового суперництва, 
недоброї конкуренції. Якщо ж 
хтось і вважає себе зіркою, та на 
стосунках у колективі це не по-
значається.

– Ваші глядачі з приємніс-
тю відзначають відсутність 
тотального негативу на кана-
лі...

– Це наша позиція. Звісно, у 
нас є сюжети, які розповідають 
про резонансні ДТП, криміналь-
ні пристрасті, але робити на цьо-
му акцент не можна. Я перекона-
на, що в житті більше доброго. І 
треба про це розповідати. При-
міром, ми розповідаємо про ди-

тячий притулок, ви-
хованці якого зняли 
анімаційний фільм 
і перемогли в кон-
курсі. Я вважаю, що 
побачити ті ясні ди-
тячі очі – набагато 
корисніше.

– Ви не обме-
жуєтесь простора-
ми Кривого Рогу. 
Передачі «Рудани» 
охоплюють інші 
регіони…

– Так, розширю-
ємо обрії. Це склад-
но фінансово, але 
ми не втрачаємо та-
ких можливостей. 
Користуються по-
пулярністю «Близь-
кі подорожі» Вікто-
рії Сімкіної. Про 

щось цікаве за межами нашого 
міста розповідала Оля Чистяко-
ва: їздила і в Берлін, і до Євгена 
Вєсніка додому, і до Людмили 
Сенчіної в Санкт-Петербург. І 
ми раділи, що її проект має та-
кий успіх у глядачів. Вже 5 років 
Олі немає з нами…Такі журна-
лісти є не на кожному каналі. 
Її проекти і досі йдуть в ефірі і 
користуються любов’ю криво-
ріжців. Наші маленькі глядачі 
«осиротіли» з загибеллю Маші 

Кравченко... Такі рани ніколи не 
загояться.

– Не боїтеся в межах одно-
го міста вичерпати історико-
краєзнавчий ресурс?

– Ні. На диво, з часом зна-
ходиться багато нових джерел, 
унікальних фактів і подій. Наразі 
добрий відгук має проект Ольги 
Хвостової «На землі, на рідній» – 
короткі замальовки у співпраці 
з письменником Григорієм Гу-

сейновим. Відкриваємо сторінки 
історії, про які в телевізійному 
форматі ще ніхто не говорив. 
Є й інші теми, яких цікаво тор-
кнутися. Скажімо, передача для 
батьків.

– А на формати централь-
них телеканалів замахнутись 
не плануєте?

– На зразок ток-шоу? На жаль, 
не можемо це зробити з техніч-
них причин – не маємо великої 
студії, а це перше, що потрібно 
для такого формату.

– Зворотний зв’язок з теле-
глядачами підтримуєте?

– Аякже. Часто телефонують 
одразу після виходу сюжету, дя-
кують, просять повну інформа-
цію. Маємо свою групу «ВКон-
такті», де молоді журналісти 
жваво спілкуються з глядачами. 
Приємно, що отримуємо більше 
схвальних відгуків. Іноді чер-
паємо від глядачів інформацію. 
Наприклад, зараз готується до 
ефіру сюжет, спрямований до-
помогти дівчині, постраждалій в 
ДТП на Мудрьоній. До речі, вона 
– юна журналістка нашої радіо-
передачі «Руданочка».

– Чим нині живуть радій-
ники «Рудани»?

– Дуже шкодуємо, що не мо-
жемо виходити в діапазоні FM, 
але все можливо, треба прагну-
ти. З різних причин кількість 
радіоточок поступово обме-
жується, але тим не менше ра-
діо має свою аудиторію, і коли 
щось трапляється з ефіром, то 
отримуємо шквал стривожених 
дзвінків. Люди, які працюють 
на нашому радіо, – найдосвід-
ченіші. Біля витоків «Рудани» 
стояли Олена Мотохіна, диктор 
Олександр Очковський – золо-
тий голос Кривого Рогу. Вони 
створюють ряд цікавих і корис-
них передач соціального спря-
мування.

– Чим потішите вірного 
глядача до свого ювілею?

– 10 березня у нас буде свят-
ковий ефір, готуємо унікальні 
ретросюжети. Довгий час до ар-
хівів не доходили руки, тепер же 
ми їх розібрали і нарешті може-
мо показати.

– Ви можете похвалитись, 
що цілком задоволені своїм 
телевізійним продуктом?

– Ніколи не можна бути задо-
воленим. Розслаблятись не варто. 
Ми доволі часто радіємо успіхам, 
але й помічаємо, над чим треба 
попрацювати. Це в першу чергу 
стосується новин і авторських 
передач. Хочеться змінюватись. 
У нас є цікаві плани. Наприклад, 
у новому сезоні порадуємо ша-
нувальників новими проектами 
і новим форматом.

Тетяна ДРЄЄВА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Святкова подія

Паралельне мовлення  
ТРК «Рудана» веде  
на 36-му каналі  
(аналогове мовлення)  
і в цифровому  
форматі Т2.

Ірина Зінченко:
Ніколи не можна бути задоволеним. 
Розслаблятись не варто.  
Ми доволі часто радіємо успіхам, 
але й помічаємо, над чим треба 
попрацювати. Це в першу чергу 
стосується новин і авторських 
передач. Хочеться змінюватись
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Оголошення

Інгулецький район

Підготував
Андрій
МІХЕЙЧЕНКО

Новини

Компетентно

Справи 
комунальні 

Чим 
гірші від 
львів’ян? 

Нещодавно делегація 
криворізьких комуналь-
ників по обміну досвідом 
роботи об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних бу-
динків побувала на Західній 
Україні, вивчаючи тамтешні 
принципи діяльності ОСББ. 

І привезла звідти дещо 
шокуючу для нас новину 
– львівські комунальники 
майже не ведуть претензійну 
роботу. Тобто не подають по-
зови, не судяться з боржни-
ками за житлово-комунальні 
послуги й узагалі не пере-
ймаються такою проблемою. 
«Чому?» – спитаєте ви. А від-
повідь буде дуже простою – 
боржники у Львові практич-
но відсутні, бо там споживачі 
вже давно взяли за правило 
вчасно й сповна розрахову-
ватись за використані жит-
лово-комунальні послуги. 
Криворізька ситуація щодо 
цього не витримує жодного 
порівняння, адже на загал 
маємо півмільярда боргів за 
всіма видами послуг, що ви-
никли внаслідок недостатніх 
розрахунків споживачів. 

– Комунальні підприєм-
ства часто бідкаються, що, 
мовляв, не мають коштів для 
виконання всіх необхідних 
обсягів, – коментує ситуацію 
заступник міського голови 
Григорій Вербицький. – На-
справді коштів достатньо, за-
лишилось їх тільки отримати 
від споживачів. Недоплата 
за послуги недопустима, бо 
з урахуванням накопичених 
боргів рівень проплат має 
становити ніяк не менше 
105%, аби й за поточне спо-
живання розраховуватись, 
і відшкодовувати забор-
гованість. Чи можливо це? 
Можливо, і львівський при-
клад – яскраве цьому під-
твердження. Бо криворіжці 
нічим не гірші за львів’ян, 
хоча виходить, що стосовно 
платіжної дисципліни нам до 
них ще неблизько. 

Відтак, насамперед абон-
службам підприємств – по-
стачальників послуг потріб-
но значно посилити роботу 
зі споживачами, використо-
вуючи для цього всі перед-
бачені законодавством мож-
ливості. 

Е. МІСЦЕВИЙ. 

Прямий телефон
Виконком Жовтневої районної у місті ради 13 

березня 2013 року проводить «День прямого 
телефону» з питань:

– запровадження електронної реєстра-
ції в дошкільний навчальний заклад. На 
ваші запитання з 13.00 до 17.00 за тел. 440-32-
28 надасть відповіді Куліш Наталя Іванівна, ме-
тодист районного методичного кабінету відділу 
освіти виконкому районної у місті ради;

 – про основи споживацьких знань. На 
ваші запитання з 9.00 до 17.00 за тел. 50-38-24 
надасть відповіді Нікітенко Світлана Василівна, 
головний спеціаліст з питань захисту прав спо-
живачів виконкому районної у місті ради.

Допомога 
у виборі професії

З ініціативи Олександра Вілкула на 
Дніпропетровщині реалізується комп-
лексний проект «Новій Дніпропетров-
щині – новий стандарт освіти». З метою 
виконання основного завдання проекту 
– створення ланцюга «Школа – вищий 
навчальний заклад (професійно-тех-
нічний навчальний заклад) – підприєм-
ство» відділ освіти виконкому Інгулець-
кої райради провів 1 березня на базі 
школи № 114 соціально-інформаційну 
акцію «Обираю своє майбуття». Перед 
випускниками 9-х класів та їхніми бать-
ками виступили представники Інгулець-
кого ГЗК, спеціалісти районного центру 
зайнятості, представники відділу освіти 
та батьківської громадськості.

Наприкінці заходу відбулася он-лайн 
зустріч з адміністрацією Криворізького 
автодорожнього коледжу, під час якої 
викладачі презентували свій заклад та 
ознайомили школярів з усім спектром 
цікавих професій.

У світ вийшла 
«Мелодія серця»

«Мелодія серця» – так називається 
перша збірка віршів ветерана праці Пів-
денного ГЗК Надії Кривохижі, яку було 
презентовано 27 лютого в бібліотеці №9. 
Книга побачила світ за підтримки народ-
ного депутата України від Партії регіонів 
В’ячеслава Задорожного.

Народний депутат В’ячеслав Задо-
рожний привітав із виходом книги На-
дію Кривохижу та побажав їй успіхів у 
творчості. «Такими творчо обдарованими, 
талановитими, щедрими, душевно відвер-
тими й мужніми у справі людьми, як Надія 
Іванівна, багата наша криворізька земля», 
– сказав В’ячеслав Задорожний.

Подяка депутату
Виконком Інгулецької райради, Інгу-

лецька районна організація ветеранів 
Афганістану та батьки загиблих воїнів-
інтернаціоналістів висловили подяку 
народному депутату України від Партії 
регіонів Дмитру Шпенову, за підтримки 
якого було замінено меморіальну дошку 
загиблого в Афганістані воїна-інтерна-
ціоналіста Юрія Кажанова на будинку, де 
він мешкав з батьками, а також трудовим 
колективам і керівництву Інгулецького 
та ПівдГЗК за надану допомогу в орга-
нізації і проведенні урочистих заходів.

Знай наших!

Бос the best
За версією журналу «Forbs Укра-

їна» 5 місце у топ-десятці кращих 
керівників потужних вітчизняних 
підприємств посів наш земляк, го-
лова правління ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» Федір Кара-
маниць. Найкращих босів відбирали 
із 200 найкрупніших українських 
підприємств, за винятком ново-
призначених керівників і власників 
компаній. До складення почесного 
переліку долучили фахівців п’ятьох 
компаній, які знаються на управлінцях вищого ґатунку. Рейтинг складали за 
п’ятьма критеріями. Щоб уникнути упередженості, за близькість до провлад-
них кіл додаткових балів не нараховували, а, навпаки, множили на знижувальний коефіцієнт. Перші 4 місця у престиж-
ному рейтингу дістались представникам харчової промисловості і агросектору. Наступні місця посіли представники 
металургійної, електроенергетичної і машинобудівної галузей. Прикметно, що зазначені в переліку 8 представників 
аграрного сектору – не громадяни України.

Підготувала Тетяна ДРЄЄВА

До уваги землекористувачів та землевласників міста! 

Плата за землю в 2013 році
Протягом січня-лютого поточного року деякі 
засоби масової інформації міста розповсюдили 
коментарі та рекомендації окремих осіб стосов-
но змін, які відбулися в оподаткуванні земель-
них ділянок, наданих у власність та користуван-
ня у порядку, встановленому чинним земельним 
законодавством України. Це призвело до певних 
непорозумінь при декларуванні громадяна-
ми та суб’єктами господарювання податкових 
зобов’язань з плати за землю на 2013 рік.

Управління земельних ресурсів 
виконкому міської ради, в межах на-
даних повноважень, вважає за необ-
хідне довести до мешканців міста, 
землекористувачів та землевласни-
ків наступне:

По-перше, Криворізька міська 
рада, як єдиний законний розпоряд-
ник земель комунальної власності 
міста, не уповноважувала ніяких осіб 
та суб’єктів господарювання комен-
тувати, аналізувати та надавати ре-
комендації з цього питання.

По-друге, дійсно, ухвалою Вищо-
го адміністративного суду України 
від 11 грудня 2012 року (отримана 
міською радою 24.12.2012) у справі 
К/9991/76012/11 залишена без за-
доволення касаційна скарга Криво-
різької міської ради на постанову 
Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду від 1 листо-
пада 2011 року.

Отже, з часу набрання законної 
сили вказаним рішенням Вищого ад-
міністративного суду України (тобто з 
11 грудня 2012 року), припинена на 
майбутній період дія рішення Криво-
різької міської ради від 14.05.2010 
№3884 «Про затвердження техніч-
ної документації з нормативної гро-
шової оцінки земель міста Кривого 
Рогу».

В зв’язку з викладеним, визначен-
ня розміру податкових платежів за 
земельні ділянки, що знаходяться у 
власності або користуванні громадян 
і суб’єктів господарювання у 2013 
році, повинно було б здійснюватись 
на підставі п. 1 статті 275 Податково-
го кодексу України.

Згідно з вказаною правовою нор-
мою, ставка податку за земельні ді-
лянки, для населених пунктів облас-
ного значення, яким є м. Кривий Ріг, 
з чисельністю населення від 500 до 
1000 тис. осіб, мала б визначатися як 
добуток ставки податку (гривень за 1 
кв. м) та коефіцієнту, що застосову-
ється для міст обласного значення, і 
дорівнювати 7,05 грн. за 1 кв. м (для 
порівняння – за рішенням міської 
ради від 14.05.2010 №3884 ставка 

податку на поточний 
період складає 1,50 
грн. за 1 кв. м, що ви-
тікає з рішення міської 
ради від 14.05.2010 
№3884).

Однак, згідно з під-
пунктом 275.3.1 статті 
275, пунктом 271.2 
статті 271 Податкового 
кодексу України засто-
сування, починаючи з 1 
січня 2013 року, ставок 
податку за земельні ді-
лянки у розмірі, визна-
ченому пунктом 275.1 
статті 275 цього ж Кодексу, є немож-
ливим.

Виходячи з наведеного, міська рада 
звернулась до Дніпропетровського 
апеляційного адміністративного суду, 
як до судової інстанції, що своєю по-
становою визнала рішення Криво-
різької міської ради від 14.05.2010 
№3884 не чинним, з заявою про 
роз’яснення власної постанови.

Розглянувши у відкритому су-
довому засіданні вказану заяву 
Криворізької міської ради, Дніпро-
петровський апеляційний адміні-
стративний суд ухвалою від 26 люто-
го 2013 року (сканкопію читайте на 
www.girnyk.com.ua) роз’яснив, що дія 
рішення Криворізької міської ради 
від 14.05.2010 №3884 «Про за-
твердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель 
міста Кривого Рогу» може бути при-
пинена тільки на бюджетний період 
2014 року.

Крім того, суд встановив, що:
– у 2013 році не можуть бути ви-

користані дані грошової оцінки зе-
мель міста Кривого Рогу станом на 
1 січня 2004 року, які затверджені 
рішенням Криворізької міської ради 
від 22.12.2004 №2494, оскільки від-
повідно до статті 18 Закону України 
«Про оцінку земель», сплив термін їх 
застосування;

– застосування протягом бю-
джетного періоду 2013 року будь-
яких ставок податку на землю або 

орендної плати, визначених інакше, 
ніж рішенням Криворізької міської 
ради від 14.05.2010 №3884 «Про за-
твердження технічної документації з 
нормативної грошової оцінки земель 
міста Кривого Рогу», є неможливим 
без порушення норм Податкового 
кодексу України.

Ухвала апеляційного суду набра-
ла законної сили з моменту проголо-
шення, тобто 26 лютого 2013 року, 
та може бути оскаржена до Вищого 
адміністративного суду України в по-
рядку та строки, визначені статтею 
212 Кодексу адміністративного судо-
чинства України.

На момент підготовки цієї інфор-
мації до друку, відомості щодо дій, 
пов’язаних з оскарженням ухвали 
апеляційного суду, в управлінні зе-
мельних ресурсів виконкому міської 
ради відсутні.

Одночасно інформуємо, що для 
виконання повноважень, визначених 
чинним земельним та податковим 
законодавством України, Криворізь-
кі міжрайонні державні податкові 
інспекції Дніпропетровської області 
Державної податкової служби та 
управління Держземагентства у Кри-
ворізькому районі поінформовані 
щодо змісту ухвали Дніпропетров-
ського апеляційного адміністратив-
ного суду від 26 лютого 2013 року.

Управління земельних ресурсів 
виконкому Криворізької 

міської ради
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 Програма телебачення  з 11 по 17 березня Новини культури    Реклама

Четверговий телегід

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

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

«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 «Смелые люди» 
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 Погода
18.30, 02.00 «Этот загадочный мир»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Близкие Путешествия»
20.00 «Афиша»
20.05 «Медицинский теле-

журнал»
21.15 «На углу улиц»
22.00 «Беседы о вечном»
23.10 Д/ф «Бойчук I бойчукiзм»
23.40 «Мир животных»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Вкусы культур»
01.30 «Я i мiй дiм»

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 «Вечерняя сказка 

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

ствия»
09.00 «Телеспортклуб»
09.40, 14.45, 19.55 «Рассуждалки»
09.50 «Сад. Огород. Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Д/ф «Бойчук I бойчукiзм»
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 «Кето и Коте» 
16.55 «Магия природы»
17.25 Молодёжная программа 

«Студия»
18.30 «Контакт»
19.25, 02.00 «Этот загадочный мир»
19.45 «Афиша»
19.50 «Шаг навстречу»
20.05 «Резонанс»
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Енергозаощадження»
21.30 «Антарктида Валентина 

Щербачова»
23.15 Д/ф «Брати Коломiйченки»
00.10 «Антропологiя»
01.30 «Я i мiй дiм»

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 «Вечерняя сказка 

«Соники»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна новина»
08.05 Д/с «Магия природы»
09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 19.50 «Рассуждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Перчинка»
10.30 Д/ф «Брати Коломiйченки»
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 «Сердца четырёх» 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 Д/ф «Побачити iншi часи»
00.10 «Антропологiя»
01.30 «Я i мiй дiм»
02.00 Д/с «Этот загадочный мир»

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

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

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

«Соники»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Кiндерунiя»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 19.15, 21.05 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Д/ф «Побачити iншi часи»
11.15, 23.40 «Мир животных»
11.40, 01.00 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епiзоди колишнього»
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 «Богатырь» идёт в 

Марто» 1 категория
16.35 «Магия природы»
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путешествия»
17.30 Д/с
18.10, 23.05 Погода
18.30, 02.00 «Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 «ARTiCOOL»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Своє вiкно»
00.10 «Антропологiя»
01.30 «Я i мiй дiм»
02.30 «Сделано руками»

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 «Вечерняя сказка 

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

калейдоскоп»
13.30 «ARTiCOOL»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
14.45 «Медицинский журнал»
15.15 Х/ф «Вратарь» 1 категория
16.35 «Магия природы»
17.00 «Кiндерунiя»
17.15 «Сделано руками»
18.10, 19.15 Погода
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30  «Диригент Стефан Турчак»
00.00 «Антропологiя»
01.10 «Сад. Огород. Цветник»

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, 23.15 

«Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Телегазета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «Вечерняя сказка «Со-

ники»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 11.35, 15.15 «Гарна новина»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 19.15 «Рассуждалки»
10.00 «Медицинский журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20, 00.00 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
11.40 «Пiдземка»
11.50 «Афиша»
12.35 Погода
12.45 «Косметичка»
13.15, 17.00, 20.15 «На землi на 

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

нього»
17.10 «Телегазета»
17.20, 02.50 Творчий форум. 

присвячений 90-ти рiччю М. 
Марсо

19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.30, 01.30 «Мiсто. Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путешествия»
22.00 «ARTiCOOL»
22.30 «Антарктида Валентина 

Щербачова»
23.20 «Я i мiй дiм»
02.00 Д/ф
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

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

ники»
07.15, 15.35, 20.15 «Рассуждалки»
07.25 «На 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, 16.45, 21.05 Теле-

газета
08.10 «Телеспортклуб»
09.00, 00.30 «Золотая коллекция 

кино» 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 Творчий форум. присвяче-

ний 90-ти рiччю М. Марсо
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путеше-

ствия»
16.00 «Антарктида Валентина 

Щербачова»
16.50, 03.15 Х/ф «Мичурин» 1 

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

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

100»
22.00 «Резонанс»
22.15 М/ф
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 «Я i мiй дiм»
03.00 Д/ф
05.00 «Музыкальный калей-

доскоп»

Понеділок, 11 березня
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, 12 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Середа, 13 березня
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, 14 березня
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, 15 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Субота, 16 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Неділя, 17 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Анонс

Старовинні букварі покажуть  
у Дніпропетровську

У Дніпропетровську з наступного вівторка 
показуватимуть рідкісну колекцію «Книга від-
криває світ».

У меморіальному домі-музеї Дмитра Явор-
ницького вже готуються відкрити нову виставку. 
Тут покажуть навчальні книги та букварі на-
родів світу. Найстарші експонати датовані 15 століттям, а наймолодші вийшли 
друком у 21 столітті.

Нетривіальна навчальна література прибула до Дніпропетровська з Рівнен-
ської області. Книги належать Музею книги та книгодрукування Державного 
історико-культурного заповідника міста Острог. Серед раритетів – унікальні  
латинські книги, за якими навчали дітей і дорослих у Західній Європі, видані в 
1514, 1598, 1626 роках. Виставка відкриється 12 березня.

«Zapaska» знову зіграє  
для криворіжців інді-поп  
та електро-акустику

У рамках благодійного проекту «По-
зитивна музика в «ШЕLTER+» 12 берез-
ня в нашому місті виступить кам'янець-
подільський дует «Zapaska».

«Zapaska» була утворена в грудні 
2009-го Павлом Нечитайлом, фронт-
меном рок-гурту «Пропала Грамота», та 

Яною Шпачинською, вокалісткою й очільницею гурту «ЧЕЧЕ». Нагадаємо, що 
криворіжці вже мали нагоду почути музику цього дуету завдяки тому ж таки 
«ШELTER+» у грудні минулого року.

Композиції колективу створюються в режимі live-looping — за допомогою 
міксування музичних фраз. «Zapaska» пропонує щільне музичне полотно зі зву-
ків традиційних та екзотичних музичних інструментів. У Кривому Розі почути це 
«полотно» можна буде завдяки шелтерівському проекту у вівторок, 12 березня, 
о 18.00.

Благодійний хенд-мейд
Благодійна виставка «Соняч-

ні діти Криворіжжя» в підтримку 
дітей із синдромом Дауна від-
будеться наступної суботи, 16 бе-
резня.

Тут можна буде побачити ви-
твори ручної роботи криворізьких 
майстрів. Підтримати благодійну 
виставку криворіжці зможуть, за-
вітавши до Палацу культури імені 
Артема, що в Саксаганському районі. Виставка працюватиме з 10.00 до 17.00.

Анна РОДІЧКІНА

Афіша

Оголошення

Шановні мешканці  
та гості міста!

У зв'язку з проведенням ре-
монтних робіт на проїзній частині 
автодороги у Центрально-Місь-
кому районі по вул. Модрівська, з 
11.03.2013 буде перекрито рух 
транспорту на вказаній ділянці ав-
тодороги.

Рух міських автобусних марш-
рутів загального користування 
№№287, 310, 312 буде здійснюва-
тися в об’їзд місця ремонту вказаної 
проїзної частини по вул. Купріна.

Рух трамвайних маршрутів буде 
здійснюватися у звичайному режимі.

Відділ транспорту і зв’язку 
міськвиконкому

Усі – на лід 

Святкове катання. Дубль 3
Тим представникам 
сильної половини люд-
ства, які ще не визна-
чилися, чим розважити 
леді на 8 Березня, до-
поможуть… ковзани. 

У Всесвітній жіночий день криворіжцям на «Льодовій 
арені» пропонують святкове катання на ковзанах.

Неординарні сеанси катання любителі льодового дозвілля 
вже оцінили на Різдво та День Святого Валентина. На черзі – 
жіноче свято. Конкурси з призами та позитивними емоціями 
на льоду розпочнуться о 15.25 цієї п’ятниці. А ми нагадуємо, 
що квиток для дорослих коштує 30 гривень, для студентів та 
школярів один сеанс обійдеться у 20 гривень, а діти до 7 років 
катаються безкоштовно.

Анна РОДІЧКІНА



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №18 (21343)
Четвер, 7 березня 2013 року12

Купуйте газету «Червоний гірник» в кіосках «Друк», «Преса-М», поштових відділеннях «Укрпошти»

Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 

13.00 Новости
06.10, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 12.15, 

15.35, 16.10, 22.45, 22.55, 
23.20 Погода

06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
06.50, 07.40 Эра бизнеса
07.15 Обзор прессы
07.20 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 26 с.
09.00 Итоги недели
09.30 Без цензуры
09.55 Книга.ua
10.15, 04.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.50, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
12.25 Право на защиту
12.45 Темный силуэт
13.10 Х/ф «Завтра будет 

поздно»
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.00 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
16.15 Т/с «Дети белой 

богини»
17.10 Х/ф «Вечный зов» 17с
18.30 Агро-News
19.00 «Шевченковский 

вечер» к 199-летию 
Великого Кобзаря

20.45, 03.20 Сельсовет
21.00, 05.30 Итоги дня
21.35 А.Малинин. Романсы
22.50 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.25 Кино в деталях
00.20 От первого лица
00.40 Между строк

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

19.30, 23.45, 03.45 ТСН: 
ТСН

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

07.25 М/ф «Бернард»
10.10 Х/ф «В джазе только 

девушки»
12.50 Х/ф «Бриллиантовая 

рука»
14.50, 04.00 «Не ври мне - 3»
15.55 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45, 00.00 «ТСН. Из-

бранное»
17.10 Т/с «Величественные 

века. Роксолана - 2»
20.15, 21.20 Т/с «Сваты-6»
22.30, 02.55 «Деньги»
00.25, 01.25 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки - 2. Вызов 
судьбы»

ИНТЕР
05.20 Х/ф «Мамы»
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 Х/ф «Служебный 
роман»

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

13.50 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.45 «Жди меня»
17.30, 18.50 Т/с «Сваты 2»
20.00, 02.05 «Подробности»
20.30 Т/с «Гром» Премьера
22.25 Т/с «В зоне риска» 

Премьера
00.20, 03.20 Х/ф «Деньги 

решают все»

ICTV
05.15 Служба розыска детей
05.20, 06.35, 02.10, 02.20 

Погода
05.25, 03.55 Свитанок
06.30, 07.40 Деловые факты
06.40 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 01.25 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.40 Т/с «Брат за 

брата»
12.25, 13.00 Анекдоты по-

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

ская проверка»
14.15, 20.10 Т/с «Страсти по 

Чапаю»
18.45 Факты. Вечер
23.25, 02.25 Свобода слова

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 19.20 Пираньи

07.30, 08.30, 19.00, 00.10 
Репортер

07.35, 08.35, 18.55, 00.30 
Погода

09.00 Х/ф «Блондинка в 
законе 2»

11.00, 18.00, 21.00 Т/с «Во-
ронины»

13.20, 14.30 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
19.40, 00.20 Спортрепортер
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой 2»
22.00 Ревизор
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

СТБ
06.15, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.40 Х/ф «Зита и Гита»
12.50 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.55 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Уравнение любви»
22.25 «Детектор лжи - 3»
23.20 «Битва экстрасенсов»
00.25 «Доктор Хаус»

ТОНИС
09.00 Профилактика
14.30, 16.00, 03.40 Этот 

удивительный мир
15.00, 18.30, 21.00 Служба 

новостей «Социальный 
пульс»

15.15, 16.45, 18.55, 21.30 
«Погода»

15.30 «Светские хроники»
16.50 «Алло, доктор!»
17.45 Одна-единственная. 

Нонна Мордюкова
18.50, 21.25 «Экономический 

пульс»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Новиков Алек-
сандр, 4 часть

20.00 Узел
21.35 Борис Щербаков. «Кто 

ходит в гости по утрам...»
22.40 Невероятные путе-

шествия
23.40, 04.00 Миниатюра в 

природе

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

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

курсанты»
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Элли МакБил»
13.00 У ТЕТа тато!
13.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
14.45, 20.35 Даешь моло-

дежь!
15.45, 01.25 Вайфайтеры
16.25 Т/с «Чемпионки»
17.25 10 шагов к любви
18.30 Одна за всех
19.30 Богиня. Новая кол-

лекция
19.55, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые»
21.00 Виталька
22.00 Большая разница
23.00 Дурнев+
23.30 Анекдоты
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль»
07.00, 17.00, 19.00 События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.10, 17.20 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Легавый»
12.00 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

Украина»
21.50 Х/ф «Медальон»
23.45 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 10.55, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.50, 17.20, 

17.50, 22.50, 23.50, 02.25, 
03.55 «Погода»

08.20, 03.40 «Утро со 
звездой»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

10.15 «Большая политика»
11.15 «Время: итоги недели 

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

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

Тайм»
22.15, 02.40 «Налоговый 

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

НТН
06.10 «Легенды уголовного 

розыска»
06.40 Х/ф «Пленный»
08.05 «Агенты влияния»
09.00 «Православные 

святые»
10.45 Т/с «Стая»
14.55 Т/с «Слепой - 3»
18.30 «Случайный свиде-

тель»
19.00, 23.45, 01.50, 04.00 

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

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

Винчи»

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.50 Х/ф «М + Ж»
11.15 Х/ф «Отель для собак»
13.10 «Пороблено в Українi»
14.25, 18.00 «Званый ужин»
15.25 «КВН»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Лямур Тужур»
21.00 «Рассмеши комика»
22.00 Х/ф «Между небом и 

землей»
23.45 Х/ф «Мальчик в 

девочке»

11 КАНАЛ
06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.35, 07.40 Подъем
06.45 Пираньи
07.10 Тележурнал «Пассаж»
07.30, 08.30 Репортер
07.35, 08.35, 18.55 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Х/ф «Блондинка в 

законе 2»
11.00, 18.00 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
19.00, 21.30, 00.10, 03.40, 

04.40 Новости 11 канала
19.30, 04.10 «Доживем до 

понедельника»
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой 2»
21.00 «О рыбалке всерьез»
22.00 Ревизор
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

К 2
05.30, 00.30 Мир звезд
06.15 Телеторговля
07.15 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.00 Женская форма
13.15, 18.00 Дачные истории
14.05, 19.45 Незвёздное 

детство
15.00 Секреты шеф-повара
16.00, 21.40 Модный при-

говор
19.00 Семейный размер
20.45 Иностранная кухня
22.35 Города мира
23.35 Секреты судьбы
01.15 Цвет Ночи

«2+2»
08.00 Х/ф «Вокруг Света за 

80 дней»
10.40 Х/ф «Бездна»
14.00 Т/с «М.У.Р.»
18.00, 20.10 «Убойное видео»
19.00, 21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.35 «Месть природы»
21.00 Новости 2+
23.10 Х/ф «Крысы»
01.05 Х/ф «Ночь террора»
02.50 «Дорожные войны»
03.25 Х/ф «Каменная душа»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.20 Х/ф «Иван да Марья»
08.50 Х/ф «Четыре ноль в 

пользу Танечки»
10.25 Х/ф «Строговы»
11.40 Х/ф «Мама вышла 

замуж»
13.10 Х/ф «Возврата нет»
14.55, 20.00 Т/с «Алексан-

дровский сад»

17.05 Х/ф «Оленья охота»
18.30 Х/ф «Битва за Москву»
22.10 Х/ф «Полуночная 

чистка»
00.05 Х/ф «Говорящие с 

ветром»

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

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

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 03.15, 04.05 Т/с «Торго-

вый центр»
17.00 «Я подаю на развод»
18.40, 02.10 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.15 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 «Свобода и справед-

ливость»

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

мелочей»
10.35 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15 «Искатели»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25, 15.25 Вести-Спорт
12.35 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

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

14.10, 03.40 Т/с «Тайны 
института благородных 
девиц»

15.35 «Чужие тайны. Време-
на года»

16.15, 00.10 Новости 
культуры

16.25 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева»

16.55 «Academia». «Человек 
на пересечении создан-
ных им реалий»

17.40 Местное время. Вести-
Москва

18.30 Т/с «Цыганочка с вы-
ходом»

19.15 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 Т/с «Вероника. 

Беглянка»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Полиграф»
23.20 «Соло для Людмилы 

Улицкой»
00.30 Т/с «В лесах и на горах»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00 Сегодня. Дайджест
08.00 Дорогие депутаты
08.30, 16.30 Вокруг света
10.30, 17.30 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- США

11.30 Ювелирочка
14.30 Лекции и события
16.15 Спорт на ТВi
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
19.30 Сегодня о главном
20.30, 23.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Особый формат. Тер-

роризм по-украински
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Разные судьбы».
08.35 Д/ф «Карнавал».
09.10, 17.45 Петровка, 38.
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 Х/ф «Тонкая штучка».
11.30 «В центре событий».
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва».
13.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

15.00 «Доктор И...»
15.50 «День мужчин. 8-е 

марта». Специальный 
репортаж.

16.25 «Право голоса».
18.00 Т/с «Немного не в себе».
20.20 Без обмана. Какой хлеб 

мы едим?
22.00 События. 25-й час
22.35 «Футбольный центр»
23.00 «Мозговой штурм. 

Диагноз: зависимость».
23.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».

RTVI
06.00 «Страна и люди»
07.00 «М/фы»
08.00 «Без дураков»
09.00 Т/с «Таксистка». 7 с. 

«Бомба»
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 5 «Приговор» 4 с.
11.00 «Грани недели» с Вла-

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

следствия-10». Фильм 10 
«Гоп-стоп» 2 с.

13.00 Х/ф «Свадебный по-
дарок»

14.30 «Русский акцент» с 
Евгением Масловым 
«Подземный Нью-Йорк»

15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 18.08, 01.00, 04.00 
«Особое мнение»

16.00, 02.00 Т/с «Таксистка». 

8 с. «Мужчина из другой 
жизни»

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-10. Расплата». 
4 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-6». Фильм 6 «Чужая 
земля» 1 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 11 «Не 
сидите не столе» 1 с.

23.00 Х/ф «Белое проклятье»

РЕН-ТВ
03.00 «По закону»
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30 «Битва за Землю»
06.30, 10.30, 17.30, 21.30 

«Новости 24»
07.00 Х/ф «Такси 2»
08.40 Х/ф «Васаби»
12.00 «Засуди меня»
13.00 «Семейные драмы»
14.00, 15.00 «Не ври мне!»
16.00 «Верное средство»
17.00, 21.00 «Экстренный 

вызов»
18.00 «Военная тайна»
20.00 «Живая тема»: «Азбука 

предков»
21.50, 00.30 Х/ф «Предель-

ная глубина»
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

TV 1000
04.00, 00.00 Боевик 

«Звёздный путь. Первый 
контакт»

06.00 Комедия «Дорожное 
приключение»

08.00 Драма «Дорогой 
Джон»

10.00 Комедия «Школа 
рока»

12.00 М/ф «Полярный экс-
пресс»

13.45 Драма «В погоне за 
счастьем»

15.50 Драма «Неукротимые 
сердца»

18.00 Комедия «Знакомство 
с родителями»

20.00 Криминальное кино 
«Тайное окно»

22.00 Боевик «Виртуоз-
ность»

TV1000 KINO
05.00 Драма «Две истории 

о любви»
07.00 Комедия «Спар-

такиада. Локальное 
потепление»

09.00 Триллер «Пирожки с 
картошкой»

11.00 М/ф «День рождения 
Алисы»

13.00 Драма «Ожерелье для 
моей любимой»

15.00 Драма «И была война»
17.10 Мелодрама «Для на-

чинающих любить»
19.00 Комедия «Контракт на 

любовь»
21.00 Комедия «Варенье из 

сакуры»
23.00 Приключения «Две-

надцатое лето»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма «За-

тухающий огонек»
09.55, 17.55, 01.55 Драма «Три 

женщины Достоевского»
11.45, 19.45, 03.45 Мелодра-

ма «Тигр и снег»
13.45, 21.45, 05.45 Боевик 

«Бофор»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь».
08.00 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву».
10.00 Х/ф «Личное оружие».
12.00 Х/ф «Прыжок с крыши».
13.30 Т/с «Рожденная 

революцией». 5 с. «Шесть 
дней...».

15.00 Х/ф «Риск - благород-
ное дело».

16.30 Х/ф «Грибной дождь».
18.00 Х/ф «Петр Первый». 1 с.
20.00 Х/ф «Вдовы».
22.00 Х/ф «День семейного 

торжества».
00.00 Х/ф «Врача вызывали?».

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Таин-

ственный остров»
02.30, 08.30, 14.30 М/с «Боц-

ман и попугай» 0+, «Чуня»
03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-

лушка». 11 с. 12+, «Геракл 
у Адмета» 12+, «История 
о девочке, наступившей 
на хлеб».

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Про 
Витю, про Машу и мор-
скую пехоту» 6+, «Дядя 
Степа»

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Глади-
аторы». 8 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Утренняя 
зарядка» 6+, «Елочка 
для всех» 0+, «День 
рождения бабушки» 0+, 
«Верное средство»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Ложись!
04.50 Гигантские стройки. 

Турецкий гигант. Плотина 
Деринер

05.40 Как это устроено?. Кар-
триджи с углекислым га-
зом/Соленые кренделя/
Рычажные подъёмники/
Катки

06.10 Как это сделано?. 
Внедорожник/Седла для 
Дикого Запада/Мука и 

пироги
06.35 80 способов обогнуть 

земной шар. Серия 5
07.30 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. 
Загадка черных дыр

08.25 Разрушители легенд. 
А в конце - взрыв!

09.20, 00.05 Пятерка лучших. 
Лучшие пять самолетов 
мира

10.15, 21.55 Top Gear. Сери
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Сейчас или 
никогда

12.05 Классика с Южного 
пляжа. Серия 11

12.30, 02.10 80 способов 
обогнуть земной шар. 
Серия 6

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. В темноте

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. По заявкам теле-
зрителей. Третий выпуск

15.15 Наука магии. Полет 
из пушки

15.45 Наука магии. Опасное 
падение

16.10 Как мы изобрели мир. 
Автомобили

17.05 Как это устроено?. Фор-
ма профессиональных 
хоккеистов/Детская 
обувь цвета бронзы/
Бегущие дорожки

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Серия 1

18.00 Золотая лихорадка. 
Аляска. Золото гномов

19.00 Золото джунглей. 
Cерия 1

20.00 Парни с Юкона. 
Охотиться или умереть 
с голоду

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
За пределами темноты

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 50

23.15 Выбраться живым. 
Нападение сомалийских 
пиратов

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Плохой пёс. Кошки и 

большие неприятности
08.15 Введение в собако-

ведение. Дизайнерские 
собаки

09.10 Пандамониум. Исто-
рия Мей Шеня

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова. Гебриды

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Пропавшие щенки

11.55, 20.10, 04.55 Ветерина-
ры-спасатели. 

12.20, 06.35 SOS Дикой при-
роды. 6 с.

12.50, 05.45 Ветеринар на 
марше. 7 с.

13.15, 06.10 Ветеринар на 
марше. 8 с.

13.45 Территория живот-
ных. 

15.30 Pай для шимпанзе. У 
Жозефины выходной

16.30 Введение в собакове-
дение. Редкие породы

17.25 Охотник за крокоди-
лами. Джунгли в облаках

18.20 Симпатичные котята 
и щенки. Водоплавающие 
щенки

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.35, 05.20 Pай для шим-

панзе. Зак, претендент 
на победу

21.05, 02.25 В дебрях Афри-
ки. Окаванго

22.00, 03.15 Укротитель скун-
сов. Еще один удар!

22.25, 03.40 Билл Бэйли и 
павианы. 

22.55, 04.05 Адская кошка. 
Кошачий побег

23.50 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Мать

MAXXI-TV
06.40, 19.50 Йога
07.15, 09.40 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 01.10 MaxxiМузыка
08.35, 19.40, 21.45 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.20, 10.35, 23.05 «Ukrainian 

Fashion Week»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
11.45, 15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
13.15, 16.15 Ювелирочка
20.25 «Буду Артистом!»
21.05 «Мама в большом 

городе»
21.55 «Время для себя»
22.30 «Мир путешествий»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Мирный атом
05.00, 09.00 Моя жизнь с 

гориллами
06.00 Медвежий кочевник: 

Дикая Аляска
07.00, 11.00, 15.00 Расследо-

вания авиакатастроф: 
Фатальная фиксаци

08.00, 12.00, 16.00 Христи-
анство: восхождение к 
власти: Мессии

10.00 Мегазаводы: суперав-
томобили: «Порше-911»

13.00 Неуловимая кошка
14.00 По следам мифических 

чудовищ: Обезьяночело-
век с Суматры

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: Итоговый 
выпуск

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили: 
«Мустанг»

19.00, 22.00, 03.00 Аме-
риканская колония: 
Знакомство с гуттери-
тами: Традиции против 
здоровь

20.00, 23.00 Злоключения за 
границей: Малолетний 
контрабандист

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Человек против бури

VIASAT HISTORY
07.00, 13.45 Древние миры
08.00, 15.45, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 04.00 Наполеон
10.00, 16.45 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира

11.05 Затонувший корабль 
Черной бороды

12.00 Закон Гарроу
13.10 Животные, которые 

перевернули историю
14.45, 18.50 Худшие профес-

сии в истории Британии
17.50, 00.00 Охотники за 

мифами
19.50 Древний Египет
20.55 Нормандское заво-

евание Англии
22.00, 03.00, 06.00 Бойцов-

ский клуб. Оправданная 
жестокость

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.2. «Путь на 
запад». 2 с.

20.00 «Основная версия». 
ф.11. «Рыночные от-
ношения».

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.2. «Кредит 
доверия». 4 с.

22.00 «МУР есть МУР! - 2». 5 с.
23.00 «Жизнь и смерть Лёнь-

ки Пантелеева». 3 с.
00.00 «Косвенные улики». 

1 с.

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Охотник-со-

биратель
04.00, 13.00 Черное золото
05.00, 15.00 Так или эдак?
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки

07.00, 14.00 Мегаперевоз-
чики

08.00, 16.00 Один на один с 
дикой природой

10.00, 10.30 Наперекор 
стихии

11.00 Осторожно. Земляные 
работы!

12.00, 12.30 Большие и 
быстрые

18.00, 00.00 Полярные 
летчики

19.00, 19.30, 01.00, 01.30 
Большие переезды

20.00, 02.00 Самые крутые 
дальнобойщики

22.00 Специальная миссия 
Уиллиса

23.00 Опасные связи Дэнни 
Дайера

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.35 Мелодрама « Белая 

ночь, нежная ночь». 1 с.
01.25 Мелодрама « Белая 

ночь, нежная ночь». 2 с.
02.25, 23.25 Комедия 

«Мамы».
04.05 Комедия «Травести».
05.35 Семейное «Громовы». 

5 с.
06.25 Комедия « Берегите 

женщин». 1 с.
07.35 Комедия « Берегите 

женщин». 2 с.
08.45 Драма «Жизнь одна «.
10.30 Комедия «Мужчина 

в доме».
12.00 Семейное «Громовы». 

6 с.
12.50 Драма «Связь времен 

«.
14.35 Комедия «Дикарка».
16.25 Мелодрама «Стерва».
18.00 Семейное «Громовы». 

7 с.
18.50 Боевик «Второй 

фронт».
20.25 Драма, Мелодрама 

«Вторая жизнь Фёдора 
Строгова».

22.00 Комедия, Мелодрама 
«Мы поженимся, в 
крайнем случае, созво-
нимся!».

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Было ВРЕМЯ»
05.00 «Вокруг смеха»
06.30 «Концерт 8 марта»
07.50 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали»
09.15 «По страницам амери-

канского кино»
10.00 Фильм-концерт 

«Любимые песни»
11.00, 02.00 «Колба вре-

мени»
12.00 «Кабачок 13 стульев»
13.00 «Театральные 

встречи»
14.30 «Дидье Моруани 

и группа «Спейс» в 
Москве»

16.00 Д/ф «У нас во дворе»
17.00 Фильм-концерт 

«Мзиури»
17.35 Телеспектакль «Под 

каштанами Праги»
19.00, 01.00 «ВРЕМЯ»
20.00 «Рожденные в СССР»

21.00 «Взрослые и дети»
22.00 Д/ф «Дениска-Денис»
22.30 «Утренняя почта»
23.00 Д/ф «.. с участием 

Клары Румяновой»
23.40 Х/ф «Семья как семья»
03.00 «Кинопанорама»

СПОРТ1
06.00, 00.00 Футбол. 

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

07.55, 01.55 Футзал. Чемпио-
нат Испании. Барселона 
Алуспорт - Каха Сеговия

09.45 Экстра-футзал
10.15 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Рубин - Зенит
12.10 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. БК Донецк - 
Летувос Ритас

14.05, 04.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пэлас - Лидс

16.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Витесс

17.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Азовмаш - 
Химки. LIVE

20.10, 03.35 Бокс. Нью-Йорк, 
США. Геннадий Головкин 
- Габриэль Росадо

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

22.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки Минск - 
Жальгирис

СПОРТ2
06.00 Баскетбол. Еврокубок. 

Спартак - Будивельнык
07.55 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. Челси - МЮ
10.20 Экстра-футзал
10.45, 01.50 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - Витесс

12.35, 00.00 Теннис. АТР 
Brisbane International. 
1/4 финала. Мари — Ис-
томин

14.25, 05.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

15.10, 03.45 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Цмоки 
Минск - Жальгирис

17.00 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Рубин 
— Зенит

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкасские 
Мавпы — БК Днепр LIVE

20.55 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. Азовмаш - Химки

22.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

EUROSPORT
09.30 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Лахти (Финляндия). 
10 км. Женщины.

10.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти (Финляндия). 
15 км. Мужчины.

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Сочи (Россия). Эстафета. 
Мужчины.

12.00, 20.45 Биатлон. Кубок 
мира. Сочи (Россия). 
Эстафета. Женщины.

12.45 Конноспортивный 
журнал.

13.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Лахти (Финляндия). HS 
130.

14.00 Футбол. Кубок Аль-
гарвы. Групповой этап. 
Германия - Норвегия.

16.15 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Этап 6.

17.15 Футбол. Кубок Аль-
гарвы. Групповой этап. 
Швеция - США.

19.00, 00.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Куопио 
(Финляндия). HS 127. 
Квалификация.

20.00, 01.45 Футбол. Еврого-
лы. Журнал.

21.45, 01.30 Вот это да!!!
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE.
22.40 Про рестлинг. Винтаж-

ная коллекция. США.
23.40 Боевые искусства. 

Тотальный нокаут.

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

22.30, 23.55 Футбол NEWS
06.10, 16.30 Сельта - Реал. 

Чемпионат Испании
08.10 Шальке - Боруссия Д. 

Чемпионат Германии
10.20, 15.10, 22.00 Журнал. 

Лига Чемпионов УЕФА
10.50 Ворскла - Шахтер. 

Чемпионат Украины
12.45, 15.50 Futbol Mundial
13.15 МЮ - Челси. Кубок 

Англии
16.20 Самые смешные фут-

больные моменты
18.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
19.40 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
20.30, 00.10 «Европейский 

weekend”
22.45 Чемпионат Испании. 

Обзор тура

Понеділок, 11 березня
Cхід 6.20 Захід 17.56
Тривалість дня 11.36

Схід 5.44 Захід 17.51 
Новий місяць

РибиІменинники: Марія, Антоній, Олексій,Євгенія
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 

13.00 Новости
06.10, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 

11.45, 13.10, 15.35, 15.55, 
22.50, 23.20 Погода

06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
06.50, 07.40 Эра бизнеса
07.15 Обзор прессы
07.20 Эра строительства
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 27 с.
09.05, 21.00, 05.30 Итоги дня
09.30 Шеф-повар страны
10.20, 04.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.55, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.45, 21.25 Деловой 

мир
12.15, 19.00 Шаг к звездам
13.15 Желаем счастья
13.35 Х/ф «Армия «Трясо-

гузки»
15.00, 18.20, 01.20, 02.05 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
16.00 Т/с «Дети белой 

богини»
16.55 Х/ф «Вечный зов» 18с
18.35 Мир спорта
20.35, 01.35 О главном
21.35 221. Экстренный вызов
22.20 Концертная про-

грамма
22.55 Тройка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 Х/ф «Мужская рабо-

та-2». 10 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.45, 03.45 ТСН: 
ТСН

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

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

ные века. Роксолана - 2»
11.50, 12.50, 00.25, 01.25 Т/с 

«Доярка из Хацапетовки - 
2. Вызов судьбы»

13.50, 14.50, 04.00 «Не ври 
мне - 3»

15.55 «Простошоу с Юрием 
Горбуновым»

16.45, 00.00 «ТСН. Из-
бранное»

20.15, 21.20 Т/с «Сваты-6»
22.30, 02.55 «Украинские 

сенсации»

ИНТЕР
05.30, 20.30 Т/с «Гром»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 

09.00, 12.00, 18.00 
Новости

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

09.10 Т/с «Тайны следствия 
- 8»

12.10 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 3»
20.00, 02.40 «Подробности»
22.25 Т/с «В зоне риска»
00.20 Х/ф «Изгоняющий 

дьявола»

ICTV
04.55, 06.35, 03.05, 04.00 

Погода
05.00 Факты
05.25, 04.05 Свитанок
06.30, 07.40 Деловые факты
06.40 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 02.20 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.40 Т/с «Брат за 

брата»
12.25, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.10, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.20 Т/с «Страсти по Чапаю»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Ночные ласточки»
00.30 Провокатор

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 19.20 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 18.55, 00.30 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой 2»
10.00, 16.00 Т/с «Кадетство»
11.00, 18.00, 21.00 Т/с «Во-

ронины»
13.20, 14.30 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с «Друзья»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
19.40, 00.20 Спортрепортер
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

СТБ
06.00 «Чужие ошибки. 

Двойная игра»
06.40, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.40, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
10.05 Х/ф «Женский день»
12.10 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.50 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Уравнение любви»
22.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей»
00.20 Т/с «Доктор Хаус»

ТОНИС
06.00, 16.15, 03.30 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Экономи-
ческий пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00, 20.00 Узел
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Борис Щербаков. «Кто 

ходит в гости по утрам...»
12.15 «Социальный статус: 

ваши права и льготы»
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Украина-Европа: 

маятник Фуко»
16.00 «Цивилизация 

incognita»
17.45 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Коржавин Наум, 
1 часть

21.35 В гости к Вячеславу 
Тихонову

23.40, 03.55 Мыльные оперы 
в природе

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

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

курсанты»
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Элли МакБил»
13.00, 19.30 Богиня. Новая 

коллекция
13.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
14.45, 20.35 Даешь моло-

дежь!
15.45, 01.25 Вайфайтеры
16.25 Т/с «Чемпионки»
17.25 10 шагов к любви
18.30 Одна за всех
19.55, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые»
21.00 Виталька-
22.00 Большая разница
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
05.00, 05.25 Серебряный 

апельсин
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль»
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.10, 17.20 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Легавый»
12.00, 04.35 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35, 03.15 Чистосердечное 

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

рит Украина»
21.50 Т/с «Супруги»
23.50 Т/с «Гримм»
00.45 Х/ф «Медальон»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.25, 03.20 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
07.40, 08.40 «Трансмиссия-

новости»
07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 

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

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

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

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

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

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

НТН
06.10 Х/ф «Берегите женщин»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Детективы 

Т.Устиновой. «Подруга 
особого назначения»

12.05 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 7»

14.50, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

04.05 «Свiдок»
17.00 Т/с «Висяки»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

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

центру Земли»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.00, 22.00 «Три сестры»
10.00, 23.30 Х/ф «Бум»
12.10 «Добрый вечер, 

животные»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Орел и Решка»
20.00 «Рассмеши комика»
21.00 «Большая разница»
23.00 «ШОУМОНРОУ»

11 КАНАЛ
06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.35, 07.40 Подъем
06.45, 19.30 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.10, 03.40, 04.40 Ново-
сти 11 канала

09.00, 20.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой 2»

10.00, 16.00 Т/с «Кадетство»
11.00, 18.00 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40 «Мой малыш»
15.20 Т/с «Друзья»
15.50 Teen Time
16.50 Т/с «Светофор»
18.55 Погода
19.40 Спортрепортер
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплощение»
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

К2
05.30, 00.30 Мир звезд
06.15 Телеторговля
07.15 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.00 Женская форма
13.15, 18.00 Дачные истории
14.05, 19.45 Незвёздное 

детство
15.00 Секреты шеф-повара
16.00, 21.40 Модный при-

говор
19.00 Семейный размер
20.45 Иностранная кухня
22.35 Города мира
23.35 Секреты судьбы

«2+2»
08.15 «Улетное видео по-

русски»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.40, 19.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.00 Т/с «Наркотрафик»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
16.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение»
18.00 «Убойное видео»
20.10 «ДжеДАИ»
21.25 Лига Чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. Барселона 
- Милан. Прямая транс-
ляция

23.40 Про Лигу Чемпионов + 
обзор игрового дня

00.30 Лига Чемпионов УЕФА. 
1/8 финала. Шальке 04- 
Галатасарай

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.20 Х/ф «Четыре ноль в 

пользу Танечки»
08.55 Х/ф «Иван да Марья»
10.25 Х/ф «Строговы»

11.45 Х/ф «Поздняя любовь»
14.40, 20.00, 21.05 Т/с «Алек-

сандровский сад»
16.50 Х/ф «Битва за Москву»
22.10 Х/ф «Говорящие с 

ветром»
00.30 Х/ф «Как остановить 

дождь»
02.35 Х/ф «Оленья охота»
03.45 Х/ф «В один прекрас-

ный день»
05.10 Саундтреки

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

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

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 03.15, 04.05 Т/с «Торго-

вый центр»
17.00 «Я подаю на развод»
18.40, 02.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.25 «Вечерний Ургант»

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

мелочей»
10.35 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15, 00.30 Т/с «В лесах и 

на горах»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25, 15.25 Вести-Спорт
12.35 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

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

14.10, 03.40 Т/с «Тайны 
института благородных 
девиц»

15.35 «Чужие тайны. Време-
на года»

16.15, 00.10 Новости 
культуры

16.25 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева»

16.55 «Academia». «Человек 
на пересечении создан-
ных им реалий»

17.40 Местное время. Вести-
Москва

18.30 Т/с «Цыганочка с вы-
ходом»

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

Беглянка»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Жизнь взаймы. Лом-

барды. Возвращение»
23.25 «Мой друг Андрей 

Болтнев»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Ириной Трухачевой
10.30, 17.30 Цивилизация. 

Дуэль разведок. Россия 
- США

11.30 Ювелирочка
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.30 Особый формат. Тер-

роризм по-украински
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Дети понедель-

ника».
08.20 Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!»
09.10, 17.45 Петровка, 38.
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 Х/ф «Выстрел в 

тумане».
11.35 Д/с «Сущность зверя. 

Сумчатое столпотво-
рение».

12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва».
13.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

14.55 «Доктор И...»
15.50 «Доказательства 

вины. Сказки чёрных 
риелторов».

16.25 «Право голоса».
18.00 Т/с «Немного не в себе».
20.20 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы».
21.15 Большая провокация. 

«Повелитель волков».
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Черные береты».

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка». 8 с. 

«Мужчина из другой 

жизни»
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 6 «Чужая земля» 
1 с.

11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Русские 
американцы. Владимир 
Набоков (часть 2)»

12.00, 17.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 11 «Не 
сидите не столе» 1 с.

13.00 Х/ф «Белое проклятье»
15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
16.00, 02.00 Т/с «Таксистка». 9 

с. «Свободная женщина»
19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 

Петербург-10. Расплата». 
5 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-6». Фильм 6 «Чужая 
земля» 2 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 11 «Не 
сидите не столе» 2 с.

23.00 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»

РЕН-ТВ
03.00 «По закону»
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30 «Хранители Вселен-

ной»
06.30, 10.30, 17.30, 21.30 

«Новости 24»
07.00 «Смерть по знаку 

Зодиака»
08.00 «Рабы пришельцев»
09.00 «Гости из космоса»
10.00, 17.00, 21.00 «Экстрен-

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

дений»
20.00 «Пища богов»
21.50, 01.00 Х/ф «Дитя тьмы»
00.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

TV 1000
04.00, 00.00 Боевик «Звезд-

ный Путь. Восстание»
06.00 М/ф «Полярный экс-

пресс»
07.45 Приключения «Питер 

Пэн»
09.45 Драма «Неукротимые 

сердца»
12.00 Комедия «Знакомство 

с родителями»
14.00, 22.00 Драма «Черная 

cмерть»
16.00 Криминальное кино 

«Тайное окно»
18.00 Комедия «Знакомство 

с Факерами»
20.00 Драма «Учитель на 

замену»

TV1000 KINO
05.05 Триллер «Пирожки с 

картошкой»
07.00 М/ф «День рождения 

Алисы»
09.00 Комедия «Интимная 

жизнь Севастьяна 
Бахова»

11.00 Мелодрама «Для на-
чинающих любить»

13.00 Драма «Сон слепого 
человека»

15.00 Комедия «Варенье из 
сакуры»

16.40 Комедия «Два в 
одном»

19.00 Драма «Сынок»
21.00 Комедия «Свидание»
23.00 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... Снова»
01.00 Драма «Край»
03.00 Комедия «Золотой 

ключик»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Горбун»
10.15, 18.15, 02.15 Триллер 

«Любовь к убийству»
11.50, 19.50, 03.50 Драма 

«Кровавая графиня 
Батори»

14.15, 22.15, 06.15 Триллер 
«Идеальный побег»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Петр Первый». 1 с.
08.00 Х/ф «Вдовы».
10.00 Х/ф «День семейного 

торжества».
12.00 Х/ф «Врача вызывали?».
13.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией». 6 с. «Экзамен».
15.10 Х/ф «Щен из созвездия 

«Гончих псов».
16.30 Х/ф «Каждый десятый».
18.00 Х/ф «Петр Первый». 2 с.
20.00 Х/ф «Комиссия по рас-

следованию».
22.00 Х/ф «Трасса».
00.00 Х/ф «Простая смерть...».

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Путешествия 
пана Кляксы». 1 с.

02.25, 08.25, 14.25 М/с 
«Боцман и попугай» 0+, 
«Бобры идут по следу»

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка» 12+, «Фаэтон 
- сын Солнца» 12+, «Двое 
в доме».

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Мама, 
я жив» 12+, «Четыре 
монеты».

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Глади-
аторы». 9 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Утренняя 
зарядка» 6+, «Почтовая 
рыбка» 0+, «Как Маша по-

ссорилась с подушкой» 
0+, «Каша из топора»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. В темноте
04.50 Пятерка лучших. Луч-

шие пять самолетов мира
05.40 Как это устроено?. Фор-

ма профессиональных 
хоккеистов/Детская 
обувь цвета бронзы/
Бегущие дорожки

06.10 Как это сделано?. 
Серия 1

06.35 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 6

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
За пределами темноты

08.25 Разрушители легенд. 
По заявкам телезрите-
лей. Третий выпуск

09.20, 00.05 Пятерка лучших. 
Лучшие пять поездов 
мира

10.15, 21.55 Top Gear. Сери
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Неизвестная 
территори

12.05 Классика с Южного 
пляжа. Серия 12

12.30, 02.10 80 способов 
обогнуть земной шар. 
Серия 7

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. На грани вы-
мерзани

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Взрыв бамперов

15.15 Золото джунглей. 
Cерия 1

16.10 Золотая лихорадка. 
Аляска. Золото гномов

17.05 Как это устроено?. 
Мотоциклы/Керамиче-
ские трубы/Барабанные 
палочки/Свистки

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Серия 2

18.00 Быстрые и громкие. 
Chevy Fleetmaster 1948 
года

19.00 Джесси Джеймс. Гараж 
с нуля. Серия 3

20.00 Путешествие в экс-
трим. Сибирь

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Создатель

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 51

23.15 Выбраться живым. 
Бунт в алабамской 
тюрьме

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Симпатичные котята 

и щенки. Водоплавающие 
щенки

08.15 Введение в собакове-
дение. Редкие породы

09.10 Охотник за крокоди-
лами. Джунгли в облаках

10.05, 14.40 В дебрях Афри-
ки. Окаванго

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите 
животных. Инъекция 
инсулина

11.55 Ветеринары-спа-
сатели. 

12.20, 06.35 SOS Дикой при-
роды. 7 с.

12.50, 13.15, 20.10, 04.55, 
05.45, 06.10 Шамвари. 
Жизнь на воле. Сери

13.45 Территория живот-
ных. 

15.30 Pай для шимпанзе. Зак, 
претендент на победу

16.30 Введение в собакове-
дение. Очаровательные 
уродцы

17.25 Джефф Корвин на 
воле. Животные-экс-
тремалы

17.50 Джефф Корвин на во-
ле. Мимикрия животных

18.20 Адская кошка. Коша-
чий побег

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.35, 05.20 Pай для шимпан-

зе. Ясный день Тони
21.05, 02.25 В дебрях Афри-

ки. Намибия
22.00, 03.15 Героические 

собаки
23.50 Собаки-полицей-

ские. Лучшие из лучших 
00.45 Акулы-убийцы. 

Черный декабрь

MAXXI-TV
06.40, 19.50 Йога
07.15, 09.40 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 01.10 MaxxiМузыка
08.35, 19.40 «Все про все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.20, 23.05 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.55, 22.30 «Мир путеше-

ствий»
10.35 «Мама в большом 

городе»
11.10 «Время для себя»
13.15, 16.15 Ювелирочка
15.55, 21.45 «Выдающиеся 

мужчины»
20.25 «Буду Артистом!»
21.05 Джунгли шоу-бизнеса
21.55 «Сейшн»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Операция «Кру-
изный лайнер»

05.00, 09.00 Людоед реки 
Конго

06.00 Медвежий кочевник: 

Гризли
07.00, 11.00, 15.00 Аме-

риканская колония: 
Знакомство с гуттери-
тами: Традиции против 
здоровь

08.00, 12.00, 16.00 Злоключе-
ния за границей: Мало-
летний контрабандист

10.00 Неисследованные 
глубины: Огонь со-
творени

13.00 Хищники неба
14.00 По следам мифических 

чудовищ: Монгольский 
червь смерти

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: Пули, много 
пуль

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили: 
«Лексус-LFA»

19.00, 22.00, 03.00 Делай 
ставки и взрывай: 
Сокровища дома с при-
видениями

19.30, 22.30, 03.30 По-
кинутые: Поместье в 
Миссисипи

20.00, 23.00 Машины: разо-
брать и продать: Амери-
канская классика

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Бунт в море

VIASAT HISTORY
07.00, 13.45 Древние миры
08.00, 15.45, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 04.00 Наполеон
10.00, 16.45 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира

11.05 Древний Египет
12.05 Нормандское заво-

евание Англии
13.10 Животные, которые 

перевернули историю
14.45, 18.50 Худшие профес-

сии в истории Британии
17.50, 00.00 Охотники за 

мифами
19.50 Загадка заселения 

Американского конти-
нента

20.50 Германские племена
22.00, 03.00, 06.00 Орудия 

смерти

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.2. «Путь на 
запад». 3 с.

20.00 «Основная версия». 
ф.12. «Квартирный 
вопрос».

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.3. «Лучшие 
друзья девушек». 1 с.

22.00 «МУР есть МУР! - 2» 6 с.
23.00 «Жизнь и смерть Лёнь-

ки Пантелеева». 4 с.
00.00 «Косвенные улики». 

2 с.

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Охотник-со-

биратель
04.00, 13.00 Черное золото
05.00, 15.00 Так или эдак?
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки

07.00 Мегаперевозчики
08.00, 16.00 Один на один с 

дикой природой
10.00, 18.00, 00.00 Полярные 

летчики
11.00, 11.30 Большие пере-

езды
12.00, 20.00, 02.00 Самые 

крутые дальнобойщики
14.00 Семейство тягачей
19.00, 19.30, 01.00, 01.30 На-

перекор стихии
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.05, 22.10 Комедия «Тра-

вести».
02.35 Комедия « Берегите 

женщин». 1 с.
03.40 Комедия « Берегите 

женщин». 2 с.
04.45 Драма «Жизнь одна «.
06.30 Семейное «Громовы». 

6 с.
07.20 Комедия «Мужчина 

в доме».
08.45 Драма «Связь времен 

«.
10.40 Комедия «Дикарка».
12.20 Семейное «Громовы». 

7 с.
13.10 Мелодрама «Стерва».
14.40 Боевик «Второй 

фронт».
16.20 Драма, Мелодрама 

«Вторая жизнь Фёдора 
Строгова».

18.00 Семейное «Громовы». 
8 с.

18.50 Комедия «Мечта «.
20.50 Боевик «Винт».
23.35 Драма «Не скажу».

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Фильм-концерт 

«Любимые песни»
05.00, 14.00, 20.00 «Рожден-

ные в СССР»
06.00 «Кабачок 13 стульев»
07.00 «Театральные 

встречи»
08.30 «Дидье Моруани 

и группа «Спейс» в 
Москве»

10.00 Д/ф «У нас во дворе»
11.00 Фильм-концерт 

«Мзиури»
11.35, 17.30 Телеспектакль 

«Под каштанами Праги»
13.00, 19.00 «ВРЕМЯ»

15.00 «Взрослые и дети»
16.00 «Поет Ирина Пона-

ровская»
18.25 «Музыкальный 

киоск»
21.00 Встреча в концертной 

студии «Останкино» с 
Сергеем Михалковым

22.00 «Было ВРЕМЯ»
23.00 «Вокруг смеха»
00.30 «Концерт 8 марта»

СПОРТ1
06.05, 02.20 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - Витесс

08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

09.05, 00.00 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. Азовмаш 
- Химки

11.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Крылья 
Советов - ЦСКА

12.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Днепр

14.40 Экстра-футзал
15.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор 26-го тура

16.10, 04.10 Футбол. Чемпи-
онат Бельгии. Андерлехт 
- Мехелен

18.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Рубин - Зенит

20.00 Гольф. PGA. WGC 
Cadillac Championship. 
Обзор турнира

21.00, 01.50 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

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

22.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пэлас - Лидс

СПОРТ2
06.05 Футбол. Росия. 

Премьер-Лига. Крылья 
Советов - ЦСКА

08.00, 00.10 Футзал. Чемпио-
нат Испании. Барселона 
Алуспорт - Каха Сеговия

10.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт — Мехелен

11.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

13.00, 02.05 Теннис. АТР 
Brisbane International. 1/4 
финала. Долгополов — 
Нишикори

15.05 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. Азовмаш - Химки

17.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пелес - Лидс

19.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки Минск - 
Жальгирис

20.55 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Рубин 
— Зенит

22.55 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

23.30 Футбол. Росия. Пре-
мьер-Лига. Обзор тура

03.35 Экстра-футзал
04.05 Футбол. Чемпионат 

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

EUROSPORT
09.30 Футбол. Евроголы. 

Журнал.
10.15 Биатлон. Кубок мира. 

Сочи (Россия). Эстафета. 
Женщины.

11.15, 17.45 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Куопио 
(Финляндия). HS 127. 
Квалификация.

12.00, 20.45, 21.30 Снукер. 
Гранд-финал PTC. Ирлан-
дия. День 1.

16.00 Велоспорт. Тиррено - 
Адриатико. Этап 7.

18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Куопио (Финляндия). 
HS 127.

00.45 Автоспорт. Ле Ман. 
Журнал.

01.00 Тест-драйв. Авто-
журнал.

02.00 Автоспорт. Журнал.
02.15 Вот это да!!!
02.30 Технический перерыв

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

22.30, 01.50, 04.00 Футбол 
NEWS

06.10, 04.15 Чемпионат 
Италии. Обзор тура

07.00, 21.25 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

08.10 Ворскла - Шахтер. 
Чемпионат Украины

10.20, 18.00 «Европейский 
weekend «

11.35 Сельта - Реал. Чемпио-
нат Испании

13.30 Самые смешные фут-
больные моменты

13.40 Шальке - Боруссия Д. 
Чемпионат Германии

16.00 Барселона - Депор-
тиво. Чемпионат Испании

19.25 Милан - Барселона. 
Лига Чемпионов УЕФА

22.50 Ливерпуль - Милан 
(Финал 2004/2005). 
Лучшие матчи Лиги 
Чемпионов

02.05 Металлург З - Таврия. 
Чемпионат Украины

Вівторок, 12 березня
Cхід 6.18 Захід 17.58
Тривалість дня 11.40

Схід 6.08
Захід 19.03

ОвенІменинники: Прокопій, Тит
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 

13.00 Новости
06.10, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 

11.45, 12.15, 13.10, 15.35, 
15.55, 22.55, 23.20 Погода

06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
06.50, 07.40 Эра бизнеса
07.15 Обзор прессы
07.20 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 28 с.
09.05, 21.00, 05.30 Итоги дня
09.30, 03.30 Правительство 

на связи с гражданами
10.15, 04.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.55, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.50, 21.25 Деловой 

мир
12.25 Украинская песня
13.15 Х/ф «Овод»
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
16.05 Т/с «Дети белой 

богини»
17.00 Х/ф «Вечный зов» 19с. 

(заключительная)
18.40 Мир спорта
19.05 Театральные сезоны
20.00, 01.40 О главном
20.20 Смехоспортодром
20.50 Мегалот
21.35 221. Экстренный вызов
22.20 Концертная про-

грамма
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.00, 01.00 Итоги
23.25 Х/ф «Цепь». 1 с.
00.20 От первого лица
00.40 Между строк

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.45, 03.45 ТСН: 
ТСН

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

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

ные века. Роксолана - 2»
11.50, 12.50, 00.25, 01.25 Т/с 

«Доярка из Хацапетовки - 
2. Вызов судьбы»

13.50, 14.50, 04.00 «Не ври 
мне - 3»

15.55 «Простошоу с Юрием 
Горбуновым»

16.45, 00.00 «ТСН. Из-
бранное»

20.15, 21.20 Т/с «Сваты-6»
22.25, 02.55 «Иллюзия 

безопасности. Ядерная 
рыба»

02.10, 04.50 Т/с «Незабыва-
емое»

ИНТЕР
05.30, 20.30 Т/с «Гром»
07.00, 07.30, 12.00, 18.00 

Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
08.00, 08.30, 09.00 «Новости»
09.10 Т/с «Тайны следствия 

- 8»
12.10 Д/с «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.50 Т/с «Анечка»
17.45, 19.00 Т/с «Сваты 3»
20.00, 02.30 «Подробности»
22.25 Т/с «В зоне риска»
00.20 Х/ф «Изгоняющий 

дьявола 2»

ICTV
05.00 Служба розыска детей
05.05, 05.45, 02.40, 03.30 

Погода
05.10 Факты
05.40, 03.55 Свитанок
06.40, 07.45 Деловые факты
06.50 Т/с «Такси»
07.15 Т/с «Леся+Рома»
07.50 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 01.55 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.40 Т/с «Брат за 

брата»
12.25, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.10, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.20, 20.10 Т/с «Ночные 

ласточки»
18.45 Факты. Вечер
00.30 Криминальный 

облом

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 19.20 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 18.55, 00.30 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой 2»
10.00, 16.00 Т/с «Кадетство»
11.00, 18.00, 21.00 Т/с «Во-

ронины»
13.20, 14.30 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с «Друзья»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
19.40, 00.20 Спортрепортер
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

СТБ
06.30, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.20, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 «Звездная жизнь. 

Звездные толстяки»
10.55 «Дорогая, мы убиваем 

детей»
12.45 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.55 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Уравнение любви»
22.25 «Хата на тата»
00.55 Т/с «Доктор Хаус»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.40 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Экономи-
ческий пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00 Узел
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 В гости к Вячеславу 

Тихонову
12.15 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным»
17.45 Людмила Целиковская
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Коржавин Наум, 
2 часть

20.00 Евгений Чазов. Крем-
левский доктор

21.35 Виктор Павлов. Судьба 
меня хранить устала

23.40, 04.00 Животные 
фобии

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

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

курсанты»
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Элли МакБил»
13.00, 19.30 Богиня. Новая 

коллекция
13.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
14.45, 20.35 Даешь моло-

дежь!
15.45, 01.25 Вайфайтеры
16.25 Т/с «Чемпионки»
17.25 10 шагов к любви
18.30 Одна за всех
19.55, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые»
21.00 Виталька
22.00 Большая разница
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль»
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.10, 17.20 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Легавый»
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.40, 21.50 Т/с «Супруги»
15.40, 03.05 Чистосердечное 

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

рит Украина»
23.50 Т/с «Гримм»
00.45 Х/ф «Елена Троянская»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.50 «Трансмиссия-
новости»

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

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

звездой»
09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 

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

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

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

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

НТН
06.15 Х/ф «Приморский 

бульвар»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Детективы 

Т.Устиновой. «Подруга 
особого назначения»

12.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 8»

14.25, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.45, 

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

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

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.20, 22.00 «Три сестры»
10.20, 23.30 Х/ф «Крутой 

папаша»
12.10 «Добрый вечер, 

животные»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
23.00 «ШОУМОНРОУ»

11 КАНАЛ
06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.35, 07.40 Подъем
06.45 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.10, 03.45, 04.45 Ново-
сти 11 канала

09.00, 20.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой 2»

10.00 Профилактические 
работы

14.00 М/с «КотПес»
14.30 Т/с «Школа гениев»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Teen Time
16.00 Т/с «Кадетство»
16.50, 22.40 Т/с «Светофор»
18.00 Т/с «Воронины»
18.55 Погода
19.30 «Два берега»
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвоатских 

рсследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

К2
05.30, 00.30 Мир звезд
06.15 Телеторговля
07.15 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.00 Женская форма
13.15, 18.00 Дачные истории
14.05, 19.45 Незвёздное 

детство
15.00 Секреты шеф-повара
16.00, 21.40 Модный при-

говор
19.00 Семейный размер
20.45 Иностранная кухня
22.35 Города мира
23.35 Секреты судьбы

«2+2»
06.00 Союз М/ф
07.20 М/с «Трансформеры: 

Зверороботы»
08.15 «Улетное видео по-

русски»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.40, 19.00, 21.25 

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

10.15 «Месть природы»
10.40 «ДжеДАИ»
11.05, 16.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение»

13.05 «Ударная сила»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
18.00, 20.10 «Убойное видео»

20.35 «Облом UA»
22.05 Х/ф «Особь-3»
00.00 Х/ф «Особь-4»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
06.55 Х/ф «Марья - ис-

кусница»
08.20 Х/ф «Кортик»
09.50 Х/ф «Строговы»
11.10 Х/ф «Приезжая»
12.55 Х/ф «В один прекрас-

ный день»
14.35, 15.40, 20.00 Т/с «Алек-

сандровский сад»
16.45 Х/ф «Битва за Москву»
22.10 Х/ф «Как остановить 

дождь»
00.30 Х/ф «Цвета»

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

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

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 03.15, 04.05 Т/с «Торго-

вый центр»
17.00 «Я подаю на развод»
18.40, 02.10 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это»

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

мелочей»
10.35 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15, 00.30 Т/с «В лесах и 

на горах»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25, 15.25 Вести-Спорт
12.35 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

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

14.10, 03.40 Т/с «Тайны 
института благородных 
девиц»

15.35 «Чужие тайны. Време-
на года»

16.15, 00.10 Новости 
культуры

16.25 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева»

16.55 «Academia». 
«Художники русского 
зарубежья»

17.40 Местное время. Вести-
Москва

18.30 Т/с «Цыганочка с вы-
ходом»

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

Беглянка»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 Сергей Михалков. 

«Отец»
23.30 «Сати. Нескучная 

классика...»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Дуэль разведок. Россия 
- США

11.30 Ювелирочка
14.30 «Тендер News» с На-

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

Портникова
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «Крепостная 

актриса».
08.20 Д/ф «Светлана Светлич-

ная. Невиноватая я...»
09.10, 17.45 Петровка, 38.
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 Х/ф «Моя новая жизнь».
11.45 Д/с «Сущность зверя. 

История скорпиона».
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва».
13.30 Т/с «Расследование».
14.55 «Доктор И...»
15.50 Линия защиты.
16.25 «Право голоса».
18.00 Х/ф «Первая попытка».
20.20 «Русский вопрос».
21.15 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы».
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Арлетт».
00.35 «Pro жизнь».

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка». 9 с. 

«Свободная женщина»
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 6 «Чужая земля» 
2 с.

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

ствия-10». Фильм 11 «Не 
сидите не столе» 2 с.

13.00 Х/ф «Ар-хи-ме-ды!»
15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
16.00, 02.00 Т/с «Таксистка». 

10 с. «Куда уходит 
детство»

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-10. Расплата». 
6 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-6». Фильм 6 «Чужая 
земля» 3 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 12 
«Золотое дело» 1 с.

23.00 Х/ф «Аллегро с огнём»

РЕН-ТВ
03.00 Х/ф «Дитя тьмы»
03.30 «По закону»
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30 «Раса бессмертных»
06.30, 10.30, 17.30, 21.30 

«Новости 24»
07.00 «Живая тема»: «Азбука 

предков»
08.00 «Пища богов»
09.00 «Смотреть всем!»
10.00, 17.00, 21.00 «Экстрен-

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

«Титаник». Секрет вечной 
жизни»

21.50, 02.30 Х/ф «Очень 
страшное кино 3»

23.20 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

00.10 Х/ф «Сайлент Хилл»

TV1000
04.00, 00.00 Боевик «Звезд-

ный Путь. Возмездие»
06.10 Приключения «Питер 

Пэн»
08.10 Комедия «Семейка 

Аддамс»
09.55 Драма «Авансцена»
12.00 Комедия «Знакомство 

с Факерами»
14.00 Боевик «Война миров»
16.00 Комедия «Любовь и 

прочие обстоятельства»
18.00 Комедия «Бунтующая 

юность»
19.40 Драма «Ванильное 

небо»
22.00 Боевик «Голубая 

сталь»

TV1000 KINO
05.05 Драма «Сон слепого 

человека»
07.00 Комедия «Два в 

одном»
09.20 Драма «Одно звено»
11.00 Драма «Александра»
13.00 Комедия «Свидание»
15.00 Драма «Сынок»
17.00 Драма «Миннесота»
19.00 Драма «Край»
21.10 Драма «Чудо»
23.10 Комедия «Золотой 

ключик»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Переходный возраст»
09.30, 17.30, 01.30 Мелодра-

ма «Любовь. Инструкция 
по применению»

11.40, 19.40, 03.40 Драма «По 
версии Барни»

14.00, 22.00, 06.00 Драма 
«Церемония»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Петр Первый». 2 с.
08.00 Х/ф «Комиссия по рас-

следованию».
10.00 Х/ф «Трасса».
12.00 Х/ф «Простая смерть...».
13.30 Т/с «Рожденная 

революцией». 7 с. «В ночь 
на 20-е».

15.00 Х/ф «Груз «300».
16.30 Х/ф «Люблю, жду. 

Лена».
18.00 Х/ф «Штрафной удар».
20.00 Х/ф «Незабудки».
22.00 Х/ф «Принципиальный 

и жалостливый взгляд».
00.00 Х/ф «Сон в руку, или 

чемодан».

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Путешествия 
пана Кляксы». 2 с.

02.20, 08.20, 14.20 М/с 
«Боцман и попугай» 0+, 
«Зай и Чик» 0+, «Впервые 
на арене»

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка». 13 с. 12+, 
«Прометей» 12+, «Лесной 
концерт»

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 
«Умные вещи». 1 с. 12+, 
«Девочка в цирке».

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Глади-
аторы». 10 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Утренняя 
зарядка» 6+, «Весенние 
мелодии» 0+, «Край, в 
котором ты живешь» 0+, 
«Ку-ка-ре-ку!»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. На грани вы-
мерзани

04.50 Пятерка лучших. Луч-
шие пять поездов мира

05.40 Как это устроено?. 
Мотоциклы/Керамиче-
ские трубы/Барабанные 
палочки/Свистки

06.10 Как это сделано?. 
Серия 2

06.35 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 7

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Создатель

08.25 Разрушители легенд. 
Взрыв бамперов

09.20, 00.05 Пятерка лучших. 
Лучшие пять экскавато-
ров мира

10.15, 21.55 Top Gear. Сери
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Сюрприз от сына
12.05 Автольянцы. Воронок
12.30, 02.10 80 способов 

обогнуть земной шар. 
Серия 8

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Судный день

14.20, 00.55 Разрушители ле-
генд. Банановая кожура

15.15 Путешествие в экс-
трим. Сибирь

16.10 Быстрые и громкие. 
Chevy Fleetmaster 1948 
года

17.05 Как это устроено?. 
Наручники/Герметики/
Баллоны для пропана

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Серия 3

18.00 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Каминьо Дас Агуас

19.00 Мастера выживания. В 
ад и обратно

20.00 Речные монстры. 
Нерассказанные байки. 
Серия 6

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Есть ли жизнь после 
смерти?

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 52

23.15 Выбраться живым. 
Перестрелка в библи-
отеке

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. Сери
07.25 Адская кошка. Коша-

чий побег
08.15 Введение в собакове-

дение. Очаровательные 
уродцы

09.10 Джефф Корвин на 
воле. Животные-экс-
тремалы

09.35 Джефф Корвин на во-
ле. Мимикрия животных

10.05, 14.40 В дебрях Афри-
ки. Намибия

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Шимпанзе Фред

11.55, 20.10, 04.55 Шамвари. 
Жизнь на воле. 

12.20, 06.35 SOS Дикой при-
роды. 8 с.

12.50, 05.45 SOS дикой 
природы. 

13.45 Территория живот-
ных. 

15.30 Pай для шимпанзе. 
Ясный день Тони

16.30 Введение в собакове-
дение. Щенки

17.25 Необычные животные 
Ника Бейкера. Рыба 
Франкенштейн

18.20 Все о собаках. Бельгий-
ская овчарка

18.45 Все о собаках. Гончая
19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.35, 05.20 Pай для шимпан-

зе. Взлет и падение Гиды
21.05, 02.25 В дебрях Афри-

ки. Кратер Нгоронгоро
22.00, 03.15 Планета мутан-

тов. Япония
22.55, 04.05 Дикая Франция. 

Леса в тумане
23.50 Собаки-полицей-

ские. Лучшие из лучших 
00.45, 01.10 Ловкие побеги 

животных. 

MAXXI-TV
06.40, 19.50 Йога
07.15, 09.40 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 01.10 MaxxiМузыка
08.35, 19.40, 21.45 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.20, 23.05 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.55, 22.30 «Мир путеше-

ствий»
10.35 «Буду Артистом!»
11.10 Что такое хорошо 

и что такое плохо? В. 
Красноокий

13.15, 16.15 Ювелирочка
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
20.25 «Взрослые дети»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 «Кухня на шпильках»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Высокое на-
пряжение

05.00, 09.00 Поле боя 
хищников

06.00 Медвежий кочевник: 
Белые медведи

07.00, 11.00, 15.00 Делай 
ставки и взрывай: 
Сокровища дома с при-
видениями

07.30, 11.30, 15.30 По-
кинутые: Поместье в 
Миссисипи

08.00, 12.00, 16.00 Машины: 
разобрать и продать: 
Американская классика

10.00 Мегазаводы: суперав-

томобили: «Феррари-FF»
13.00 Кабанья мама
14.00 По следам мифических 

чудовищ: Морской 
монстр

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: Надеюсь, я 
сумасшедший

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили: 
Электромобиль «Тесла»

19.00, 22.00, 03.00 В ожида-
нии конца света: Всеоб-
щее помешательство

20.00, 23.00 Заnpeты: Экстре-
мальные тела

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Коса на камень

VIASAT HISTORY
07.00, 13.45 Древние миры
08.00, 15.45, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 04.00 Наполеон
10.00, 16.45 Средневековая 

монархия. Женщины у 
власти

11.05, 03.00 Загадка за-
селения Американского 
континента

12.05 Германские племена
13.10 Животные, которые 

перевернули историю
14.45, 18.50 Худшие профес-

сии в истории Британии
17.50, 00.00 Охотники за 

мифами
19.50 Обратная сторона 

прогресса
21.25 Джек Кардифф. Жизнь 

по ту сторону кинока-
меры

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.2. «Путь на 
запад». 4 с.

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.1. «Дождь». 1 с.

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.3. «Лучшие 
друзья девушек». 2 с.

22.00 «МУР есть МУР! - 2» 7 с.
23.00 «Жизнь и смерть Лёнь-

ки Пантелеева». 5 с.
00.00 «Косвенные улики». 

3 с.

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Охотник-со-

биратель
04.00, 13.00 Черное золото
05.00, 15.00 Так или эдак?
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки

07.00, 14.00 Семейство 
тягачей

08.00, 16.00 Один на один с 
дикой природой

10.00 Полярные летчики
11.00, 11.30 Наперекор 

стихии
12.00 Самые крутые дально-

бойщики
18.00, 00.00 Герои спецназа
19.00 Секретные операции
20.00 Непобедимый воин
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера
01.00 Самолет президента
02.00, 02.30 Большие и 

быстрые

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.35, 22.00 Драма «Жизнь 

одна «.
03.15, 23.40 Комедия «Муж-

чина в доме».
04.40 Драма «Связь времен 

«.
06.30 Семейное «Громовы». 

7 с.
07.15 Комедия «Дикарка».
09.00 Мелодрама «Стерва».
10.30 Боевик «Второй 

фронт».
12.05 Семейное «Громовы». 

8 с.
12.55 Драма, Мелодрама 

«Вторая жизнь Фёдора 
Строгова».

14.35 Комедия «Мечта «.
16.35 Боевик «Винт».
18.00 Семейное «Громовы». 

9 с.
18.50 Драма, Криминальный 

«Выход».
20.25 Драма «Тот, кто 

нежнее».

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Д/ф «У нас во дворе»
05.00 Фильм-концерт 

«Мзиури»
05.35, 11.30 Телеспектакль 

«Под каштанами Праги»
07.00, 13.00, 19.00 «ВРЕМЯ»
08.00, 14.00, 20.00, 23.00 

«Рожденные в СССР»
09.00 «Взрослые и дети»
10.00 «Поет Ирина Пона-

ровская»
12.25 «Музыкальный 

киоск»
15.00, 21.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» с Сергеем 
Михалковым

16.00 Фильм-концерт 
«Ритмы Апшерона»

17.10 Д/ф «Зина. Жила-была»
17.50 Х/ф «Однофамилец»
22.00 Фильм-концерт 

«Любимые песни»
00.00 «Кабачок 13 стульев»
01.00 «Театральные 

встречи»
02.30 «Дидье Моруани 

и группа «Спейс» в 
Москве»

СПОРТ1
06.05 Футбол. Англия. 

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

08.00 Гольф. PGA. WGC 
Cadillac Championship. 
Обзор турнира

09.05, 23.35 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

09.40, 03.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

10.15 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки Минск - 
Жальгирис

12.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - ПСВ

14.00 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. Азовмаш - Химки

16.15, 04.20 Футзал. Чемпи-
онат Испании. Барселона 
Алуспорт - Каха Сеговия

18.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк - БК 
Химик

20.00 Гольф. PGA. Puerto Rico 
Open. Обзор турнира

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Рубин - Зенит

00.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Витесс

СПОРТ2
06.00 Футбол. Росия. 

Премьер-Лига. Рубин 
— Зенит

07.55, 04.20 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. БК Донецк 
- Летувос Ритас

09.50, 23.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пелес - Лидс

11.35 Экстра-футзал
12.00 Футбол. Росия. Пре-

мьер-Лига. Обзор тура
12.40, 01.45 Теннис. АТР 

Brisbane International. 
1/2 финала. Багдатис — 
Димитров

15.25 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

16.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - ПСВ

18.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт — Мехелен

20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

21.05 Баскетбол. Еврокубок. 
ТОП-16. Триумф - Буди-
вельнык

22.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

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

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. Журнал.
09.45, 11.30 Прыжки на 

лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Куопио 
(Финляндия). HS 127.

10.15, 13.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Ленцерхайде 
(Германия). Скоростной 
спуск. Мужчины.

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде 
(Германия). Скоростной 
спуск. Женщины.

14.00, 18.45, 01.00 Футбол. 
Кубок Альгарвы.

16.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти (Финляндия). 
10 км. Женщины.

17.00, 01.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Драммен 
(Норвегия). Спринт.

20.55 Автоспорт. Ле Ман. 
Журнал.

21.05, 23.40 Бизнес-класс. 
Журнал.

21.10, 23.35 Избранное по 
средам. Журнал

21.15 Новости конного 
спорта.

21.20, 22.20 Выбор месяца. 
Журнал.

21.25 Гольф. Чемпионат ми-
ра. Cadillac Championship.

22.25 Гольф. USPGA. Puerto 
Rico Open.

23.25 Новости гольфа.
23.30 Новости парусного 

спорта.
23.45 Снукер. Гранд-финал 

PTC. Ирландия. День 2.

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

22.45, 00.30, 02.40 Футбол 
NEWS

06.10, 10.25, 04.50 Чемпио-
нат Испании. Обзор тура

07.10 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

08.10 Говерла - Днепр. 
Чемпионат Украины

11.25, 18.00 МЮ - Челси. 
Кубок Англии

13.25 Самые смешные фут-
больные моменты

13.40 Вальядолид - Малага. 
Чемпионат Испании

16.00 Шальке - Боруссия Д. 
Чемпионат Германии

20.00 «Один на один с Гаму-
лой». А. Алиев (2 часть). 
Премьера

20.30, 23.50 «Нiч Лiги 
Чемпiонiв»

21.30 LIVE. Малага - Порту. 
Лига Чемпионов УЕФА

00.45 Анжи - Ньюкасл. Лига 
Европы УЕФА

02.55 Металлург Д - Ильиче-
вец. Чемпионат Украины

Середа, 13 березня
Cхід 6.16 Захід 18.00
Тривалість дня 11.44

Схід 6.32
Захід 20.13

ОвенІменинники: Василій, Арсеній, Микола, Нестор, Марина, Кирило
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Емоційні 
люди 
живуть 
довше
Вчені та лікарі радять 
дотримуватися простих 
правил, щоб прожити 
довго.

1.  Слідкуйте за хар-
чуванням. Вживай-

те тільки свіжі продукти. 
Робіть меню максимально 
різноманітним. Це дасть 
можливість клітинам від-
новлюватися й оновлю-
ватися. А це, в свою чер-
гу, робить організм менш 
сприйнятливим до захво-
рювань.

2.  Але не переїдайте! 
Вислів «їсте на 40% 

менше – живете в 1,5 раза 
довше» – правильний.

3.   Складайте меню 
відповідно до віку. 

Так, 30-річним жінкам і чо-
ловікам слід регулярно їсти 
печінку і горіхи. Це сприяє 
омолодженню шкіри. Після 
50 в меню повинні перева-
жати продукти, що містять 
кальцій і магній, оскільки 
це зміцнює серцевий м’яз 
і судини.

4.  Помірні фізичні на-
вантаження. Го-

ловне правило – щоден-
на ходьба не менше трьох 
кілометрів (у будь-якому 
віці). Нестача руху призво-
дить до повного збою ро-
боти організму.

5. Сім’я і шлюб без-
сумнівно подовжу-

ють життя. Звичайно, якщо 
стосунки засновані на лю-
бові й довірі.

6. Активна життєва 
позиція. Людина, 

яка прагне до мети і дома-
гається її, менш схильна до 
нудьги та апатії. Улюбле-
на цікава робота теж спосіб 
подовжити життя.

7.  Навантажуйте мо-
зок. Щойно ви почи-

наєте менше його викорис-
товувати, мозок «старіє», і 
це призводить до старіння 
всього організму. Вивчай-
те мови, читайте гарну лі-
тературу – змушуйте мозок 
працювати!

8. Спіть у прохолодно-
му приміщенні. Іде-

альна температура спальні 
17-18°.

9. Шанобливо і з лю-
бов’ ю ставтеся до 

себе. Балуйте себе, заохо-
чуйте. Ставтеся до себе кри -
тично, але без самоїдства.

10.  Не збирайте в 
собі негативних 

емоцій. Дозволяйте вихлю-
пуватися гніву і роздра-
туванню (можна це роби-
ти наодинці з собою). Хо-
четься поплакати – плач-
те! Емоційні люди живуть 
довше.

Не секрет

«Рідке золото» для пишної коси
Цілющі властивості «рідкого золота» – олив-
кової олії – відомі здавна. Ще давньоримські 
красуні використовували його для догляду 
за шкірою обличчя і волоссям.

Оливкова олія може 
зробити ваше волосся гус-
тим і пишним, зміцнити 
його і запобігти випадін-
ню, вона допоможе позбу-
тися лупи і посічених кін-
чиків, дасть волоссю силу, 
шовковистість і природ-
ний блиск, прискорить 
ріст і зволожить шкіру го-
лови. Перед нанесенням 
потрібно протягом 2-3 
хвилин підігріти оливкову 
олію на водяній бані. Щоб 
її було зручніше наносити, 
розділіть волосся на пасма 
і рівномірно розподіліть 
теплу олію по всій довжи-
ні за допомогою ватно-
го тампона або гребінця з 
рідкими зубцями. Особли-
ву увагу потрібно приді-
лити кореням волосся, до-
бре втираючи олію в шкі-
ру голови.

Після цього потрібно 
загорнути волосся цело-
фановою плівкою і обмо-

тати рушником. Через го-
дину целофан і рушник 
можна знімати. Олія по-
винна повністю ввібра-
тися волоссям і шкірою, 
але якщо ви трохи пере-
борщили, можна змити її 
надлишки теплою водою 
без використання шампу-
ню. Таку процедуру варто 
проводити щонайменше 
раз на тиждень.

Можна додавати олив-
кову олію в готові мас-
ки, бальзами та шам-
пуні (співвідношення:  

2 ст. ложки олії на 500 мл 
основи). А ще робити з неї 
домашні маски для волос-
ся. Їх потрібно використо-
вувати так само, як і чис-
ту оливкову олію: суміш 

підігріти на водяній бані 
або в мікрохвильовій печі 
і нанести на сухе волосся 
по всій довжині від коре-
нів до кінчиків. Після цьо-
го потрібно зробити лег-

кий масаж голови, заку-
тати волосся і залиши-
ти маску на 15-30 хвилин. 
Після цього змити її шам-
пунем і нанести на волос-
ся бальзам.

Ось кілька рецептів 
таких масок:

оливкова олія (2/3 
чашки), мед (1 ст. ложка), 
олія вітаміну Е (1 ч. ложка), 
ефірна олія лаванди (10 
крапель), ефірна олія сан-
далу (10 крапель), ефірна 
олія герані (10 крапель);

оливкова олія (3-4 
ст. ложки), ефірна олія ла-
ванди (3 краплі);

оливкова олія (2 ст. 
ложки), мед (1 ст. ложка);

оливкова олія (1 ст. 
ложка), олія жожоба (2 ч. 
ложки), можна також змі-
шати олії в пропорції 1:1.

Можна використову-
вати оливкову олію і в 
масках, які не потребу-
ють підігріву:

30 мл оливкової олії 
(6 ч. ложок) і два яєчних 
жовтки. Збийте інгреді-
єнти і нанесіть на волосся 
на 30 хв., а потім змийте 
шампунем. Ця маска зро-
бить волосся сильнішим і 
додасть йому блиску;

від випадіння волос-
ся допомагає така маска: 
2 ст. ложки оливкової олії 
і 2 ст. ложки медичного 
спирту або доброї горілки. 
Змішайте всі інгредієнти, 
втріть маску в шкіру голо-
ви і залиште на годину;

зменшити жирність 
волосся допоможе маска з 
червоним перцем – з 1 ст. 
ложкою оливкової олії і 1 
ст. ложкою настоянки чер-
воного перцю. Але довго 
тримати її не варто – пе-
рець може виявитися пе-
кучим.

Якщо ви будете робити маски для волосся з оливко-
вої олії регулярно протягом тривалого часу, то волосяні 
цибулини будуть поступово відновлюватися і волосся 
стане живим, пишним, блискучим і густим.

На вушко

Як уникнути зморщок
Молодість не вічна, і зморш-
ки рано чи пізно дадуть про 
себе знати. Їх появу можна 
відтермінувати, дотримую-
чись нескладних щоденних 
правил.

1. Спіть на спині, оскільки інша 
поза під час сну призводить до фор-
мування на обличчі так званих ліній 
сну – зморщок, які згодом важко буде 

усунути. Сон в позі ембріона або на 
боці призводить до зморщок на що-
ках і підборідді, а сон обличчям у по-
душку – на животі – зборознить ваш 
лоб. Щоб цього не трапилося, спіть 
строго на спині.

2. Їжте багато морської риби, най-
краще – лососевих. Це чудове джере-
ло протеїнів, які необхідні для онов-
лення шкіри. Також морська риба 
рясніє омега-3-кислотами – незамін-

ними поліненасиченими жирами, які 
живлять шкіру елементами, що пере-
шкоджають старінню.

3. Забудьте про сонячні ванни та 
солярії! Тривалий вплив ультрафіолету 
пошкоджує клітини шкіри, висушує її 
і призводить до передчасного фото-
старіння – утворення сіточки зморщок. 
Завжди використовуйте сонцезахисні 
креми з фактором SР не нижче 30 що-
дня, навіть у холодну пору року.
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Згодиться

Чим пахне ваш дім
Коли входиш зі свіжого повітря в будь-яке приміщення, 
відразу відчуваєш запах, який переважає в ньому. Все, що 
оточує нас, пахне. І свій запах мають не тільки букети кві-
тів, але, на жаль, і котячий туалет, і тютюновий дим. Свою 
лепту в загальний тон запахів вносять навіть електропри-
лади.

Якщо ви хочете повертатися 
в оселю, де завжди приємно пах-
не, є кілька простих секретів, 
які до того ж не потребують 
вкладення грошових коштів.

Обов’язково треба прові-
трювати приміщення після го-
тування їжі, особливо якщо ви 
маєте звичку готувати на ніч. А 
щоб ваш сон був міцним і спо-
кійним, капніть на подушку ла-
вандової олії.

Щоб позбутися запаху з 
водопровідних труб, можна ви-
лити в раковину 2 ст. ложки ка-
вової гущі або зробити суміш 
з харчової соди, крупної солі й 
оцту в пропорції 1:1:2 і залиши-
ти на 15 хвилин, після чого зми-
ти суміш гарячою водою.

Щоб неприємний запах не 
оселився у вашому холодильни-
ку, покладіть в нього скоринку 
чорного хліба або поставте по-
судину з харчовою содою. Якщо 
ви любите сири із сильним за-
пахом, то в коробочку з ними 
покладіть гілочку чебрецю.

Перед тим як пилососити, 
трохи збризніть килим водою 
з пульверизатора з крапель-
кою вашого улюбленого аро-
мату або додайте його в фільтр 
пилососа – відчуєте, як ваша 
оселя запахла після прибиран-
ня.

При прасуванні білизни 
додавайте в праску спеціальну 
ароматизовану рідину або ж 
просто воду з вашою улюбле-
ною туалетною водою – ваніль-
ною, м’ятною, лавандовою, фі-
алковою тощо.

У шухляди з білизною і на 
вішаки з одягом можна роз-
класти-розвішати ароматне 
попурі в торбинках з органзи 
або льону. Зробити попурі дуже 
легко: потрібно висушити в ду-
ховці шкірки апельсина, лимо-
на, змішати їх з висушеними 
квітами або кавовими зернами, 
додати за смаком стручок ванілі 
або паличку кориці, а оновлю-
вати аромат можна за допомо-
гою ефірної олії.

На прохання читачів

Як позбутися цвілі на стінах
Якщо плями цвілі вже з’явилися, вивести їх зі стін можна за допомо-

гою спеціальних антисептичних засобів, яких є багато на полицях мага-
зинів будматеріалів. Але варто пам’ятати, що будь-який засіб для вида-
лення цвілі на стінах це, перш за все, отрута. Тому працювати з такими 
засобами потрібно максимально обережно, уважно вивчивши інструк-
цію з використання.

Позбутися від цвілі допоможе розчин мідного купоросу (не більше 
100 г купоросу на 10 л води), який, проте, може надати оброблюваній по-
верхні блакитного відтінку. Можна використовувати хлорку, відбілювачі 
для білизни. При цьому важливо пам’ятати, що засоби, які містять хлор, 
не можна змішувати з препаратами, до складу яких входить аміак!

У легких випадках можна боротися з цвіллю за допомогою концен-
трованого розчину господарського мила або розчину олії чайного дере-
ва (2 ч. ложки олії на 2 ст. води — розбризкати з пульверизатора на цвіль 
і не змивати). Можна використовувати харчову соду й оцет. Цвіль поси-
пають содою, а соду збризкують оцтом. Сода й оцет вступають в реакцію.

А ви знали?

Ліпше просто хвалити
У нью-йоркських школах провели простий екс-

перимент: чотирьом сотням п’ятикласників розда-
ли кілька нескладних тестів.

Після того, як вони впоралися із завданням, по-
ловину з них похвалили за те, що вони такі розум-
ні, а другу – за те, що вони добре попрацю-
вали.

Після чого всім роздали два нових завдан-
ня: одне складніше, друге – легше. На ви-
бір. Цікаво, що 90% школярів, яких похвалили за старанність, вибрали 
складніші тести, а більшість «розумних» – простіші. Розумні вже дове-
ли, що вони розумні, і не хотіли можливим провалом ставити цей факт 
під сумнів.

До речі, психологи вважають, що коли людина відтягує до останнього 
виконання роботи, яку вона давно повинна зробити, – це теж страх не-
вдачі.
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Цікаві факти про вершкове масло
Одна чайна ложка масла забезпечує більше восьми відсотків щоденної норми споживання 
вітаміну А, корисного для зору.
Жири також уповільнюють травлення. Людина, яка їсть на сніданок тости з маслом, буде 
відчувати ситість більш довгий період часу, ніж людина, яка їсть тост без масла. Помірна кількість 
масла в дієті може бути вирішальним чинником запобігання переїданню.
 Для здорової людини вершкове масло необхідне для поповнення вітамінами A, D, E і K, які в 
ньому розчиняються, жири також допоможуть тілу засвоювати ці вітаміни.

Показники продукції, які враховують при тестуванні:
Спершу оцінюють якість маркування та пакування, тобто нанесення всієї необхідної інформації споживачу: як вона читається, відповідає нормам стандарту, ціліс-

ність пакування та відповідність заявленої на упаковці маси. Нерідко виробники наносять дату, що не читається, не помітна, знаходиться у незручному місці, методом 
тиснення (продавлювання) або проколювання дірочок. Чітке позначення дати дає нанесення чорнилом, але маркування таким способом зустрічається дуже рідко.

Не менш важливим чинником, що впливає на якість вершкового масла, є умови його зберігання та транспортування. Також оцінюються показники якості та 
безпеки, органолептичні показники продукту (смак, запах, колір, консистенція), фізико-хімічні (жирність, відповідність вмісту жиру до вказаного на пакуванні), 
мікробіологічні (кишкова паличка, мікроорганізми, які спричиняють ботулізм, сальмонела та антибіотики).

40%   

Детектор якості

За спільної ініціативи директора ДП «Кривбас стандарт-
метрологія» Андрія Андрюшко і головного редактора газети 
«Червоний гірник» Ольги Калинюк започатковуємо нову 
рубрику для споживачів «Детектор якості». Перший продукт, 
протестований випробувальною лабораторією «Продтест», 
– зразки вершкового масла, представлені на продовольчому 
ринку нашого міста.
Інна Кулько, начальник випробувальної 
лабораторії «Продтест» 
ДП «Кривбасстандартметрологія»:

– Разом з відомою газетою «Червоний гірник» 
ми прагнемо донести до уваги криворізьких спо-
живачів надзвичайно важливу інформацію про 
якість продуктів, які ми вживаємо в їжу. Сьогодні 
ми оприлюднюємо результати тестування 14 зраз-
ків солодковершкового масла, яке широко пред-
ставлене в асортименті на нашому продовольчому 
ринку. Цього разу ми обрали асортимент найпопу-
лярніших у Кривому Розі супермаркетів «Сільпо» 
та «АТБ», а також закупили масло на ринку. Ані 
виробники, ані реалізатори продукції про наші за-
купівлі і випробування не знали. Одразу відзначу, 
що в жодному зразку масла від 1-го і 2-го криво-
різьких молокозаводів рослинних жирів виявлено 
не було. А ось деякі відомі і дорогі марки таки міс-
тили рослинні жири.

Фальсифікат: шкідливо для здоров'я
Деякі виробники на маркуванні своєї продукції вказують відповідність нормам ДСТУ 

(Державного стандарту України), згідно з ДСТУ 4399:2005 вершкове масло виробляють 
з вершків та (або) продуктів переробляння молока, яке має специфічний притаман-
ний йому смак, запах та пластичну консистенцію за температури (12±2)°С з вмістом 
молочного жиру не меншим ніж 61,5%, що становить однорідну емульсію типу «вода 
в жирі». Але ці норми поширюються лише на справжнє вершкове масло, виготовлене з 
коров’ячого молока або продуктів його переробки. Тобто за вимогами стандарту мас-
лом може називатися продукт, вироблений виключно з молочної сировини. Не-
добросовісні виробники фальсифікують масло, додаючи туди пальмову, кокосову олії, 

замінники молочного жиру, таким чином зде-
шевлюючи виробництво і вводячи споживача в 
оману. Держава між тим контролює лише показ-
ники безпеки, а не якість продукту, тому вироб-
ники активно підміняють білок і жир на рослин-
ні. Приміром, пальмову олію у молочні продукти 
додають задля подовження термінів зберігання. 
Це робить їх тугоплавкими. Температура, при 
якій плавиться пальмове масло, набагато вища 
за температуру людського тіла. Потрапляючи у 
шлунок, воно залишається пластичною липкою 
масою на зразок пластиліну, а згодом заліплює 
наші судини. Крім того, пальмове масло є шкід-
ливим канцерогеном.

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ 14 ЗРАЗКІВ МАСЛА, 
ПРЕДСТАВЛЕНИХ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

№ 
з/п Назва Виробник

Мікро-
біологічні 
показники

Органолептичні показники повинні відповідати маслу 
вершковому

Ідентифікація та 
кількість жиру 

(вміст будь-яких жирів окрім 
молочного не дозволяється, 
масова частка жиру відпо-

відає заявленій на упаковці)

Оцінка мар-
кування та 
пакування

1
Масло солодковершкове 
екстра «Поживне» 80% жиру 
ТМ «Полтавочка»

ТОВ «ГРАНД-
МОЛОКОПРОДУКТ» Не виявлено

Смак і запах чистий, невиражений, не має присмаку 
пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд – одно-
рідна, щільна, пластична, поверхня на розрізі матова, 
суха, колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 80,0%

Добре. 
Дата, нанесена 
тисненням, – 
ледь помітна

2
Масло солодковершкове 
селянське, 72,7% жиру 
ТМ «Вершкове свято»

розфасовано 
на замовлення 
СПД Балашов С. П. 
ПАТ «Жашківський 
маслозавод»

Не виявлено

Смак і запах не молочний, невиражений, не має при-
смаку пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд 
– однорідна, щільна і пластична, поверхня на розрізі 
слабко блискуча, суха, колір білий, однорідний за всією 
масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 72,7%

Добре. 
Дата, нанесена 
тисненням, – 
ледь помітна

3
Масло солодковершкове, 
72,7% жиру 
ТМ «Весела Ферма»

ПАТ «Жашківський 
маслозавод» Не виявлено

Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з 
присмаком пастеризації, консистенція та зовнішній ви-
гляд – однорідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі 
слабко блискуча, суха, колір світло-жовтий, однорідний 
за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 72,7%

Добре. 
Дата, нанесена 
тисненням, – 
ледь помітна

4
Масло солодковершкове 
селянське 72,7% жиру, 
ТМ «Злагода»

ПАТ «Комбінат 
«Придніпровський» Не виявлено

Смак і запах чистий, недостатньо виражений вершковий 
зі слабким присмаком пастеризації, консистенція та зо-
внішній вигляд – однорідна, пластична, поверхня на роз-
різі матова, суха, колір білий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 72,7%

Відмінно 

5
Масло солодковершкове 
селянське 73,0% жиру 
ТОВ «Люстдорф»

ТОВ «Люстдорф» Не виявлено
Смак і запах чистий, невиражений, смак пастеризації 
відсутній, консистенція та зовнішній вигляд – одно-
рідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі слабко 
блискуча, суха, колір білий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 73,0%

Відмінно

6
Масло солодковершкове 
селянське 72,6% жиру, 
ТМ «Наш Молочник»

Виготовлено 
ТОВ «Молочнік», 
м. Київ 
на замовлення ПрАТ 
«Укрпродукт Груп»

Не виявлено
Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з при-
смаком пастеризації, консистенція однорідна, пластич-
на, щільна, поверхня на розрізі слабко блискуча, суха, 
колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 72,6%

Відмінно

7
Масло солодковершкове 
селянське 72,5% жиру, 
ТМ «Ясне Сонечко» 

ПрАТ «Криворізький 
міськмолокозавод 
№ 1»

Не виявлено
Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з при-
смаком пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд – 
однорідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі слабко 
блискуча, суха, колір жовтий, однорідний за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено,
вміст жиру 72,5%

Відмінно

8
Масло солодковершкове 
селянське 73,0% жиру 
ТМ «Рудь» 

ПАТ «Житомирський 
маслозавод» Не виявлено

Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з 
присмаком пастеризації, консистенція та зовнішній ви-
гляд – однорідна, пластична, щільна, поверхня на роз-
різі слабко блискуча, суха, колір жовтий, однорідний за 
всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 73,0%

Відмінно

9
Масло солодковершкове 
селянське 73,0% жиру, 
ТМ «Добряна» 

ПП КФ «Прометей» 
(філія «Менський 
сир»)

Не виявлено
Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з присма-
ком пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд – одно-
рідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі слабко блис-
куча, суха, колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 73,0%

Відмінно

10

Масло екстра солодко-
вершкове «Вологодське» 
82,5% жиру 
ВАТ «Зарічненський 
молокозавод»

ВАТ «Зарічненський 
молокозавод»

Виявлено 
бактерії 

групи кишкових 
паличок (колі-
форми), не до-

зволено в 0,01 г

Смак і запах чистий, недостатньо виражений вершковий, 
дуже слабкий присмак пастеризації, консистенція та зо-
внішній вигляд – однорідна, пластична, щільна, поверхня 
на розрізі злегка матова, колір світло-жовтий, однорідний 
за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 82,5%

Добре. 
Дату нанесено 
стікером, що 
легко замінити

11

Масло кисловершкове «Пре-
зидент», 82% жиру ТМ «Пре-
зидент» імпортоване в Росію 
з російським маркуванням 
без маркування для України

«Лакталіс Інтер-
насіональ», Франція 
Імпортоване в Росію 
без маркування 
для України

Не виявлено
Смак і запах нечистий, слабко виражений, кисло-
молочний, консистенція та зовнішній вигляд – одно-
рідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі матова, 
суха, колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 82,0%

Погано. 
Немає маркування 
для України, на 
лицьовій стороні не 
уточнено, що масло 
кисловершкове

12

Масло кисловершкове 
«Президент» 82% жиру ТМ 
«Президент» (французьке 
маркування зі стікером для 
України)

«Лакталіс 
Інтернасіональ» 
Франція

Не виявлено
Смак і запах чистий, добре виражений вершковий та 
кисломолочний, консистенція однорідна, пластична, 
щільна, поверхня на розрізі слабко блискуча, суха, колір 
світло-жовтий, однорідний за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 82,0%

Відмінно

13
Масло солодковершкове 
селянське 72,5% жиру ПП 
«Білоцерківська агропромис-
лова група»

ПП «Білоцерківська 
агропромислова 
група»

Не виявлено

Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з 
присмаком пастеризації, консистенція та зовнішній ви-
гляд – однорідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі 
слабко блискуча, суха, колір світло-жовтий, однорідний 
за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 72,5%

Відмінно

14
Масло солодковершкове 
селянське, 72,5% жиру ТМ 
«Веселинка"

ПАТ «Веселинів-
ський завод СМЗ», 
Миколаївська обл., 
смт Веселинове

Не виявлено
Смак і запах не молочний, невиражений, не має присмаку 
пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд – однорід-
на, щільна і пластична, поверхня на розрізі слабко блискуча, 
суха, колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 72,5%

Відмінно

Дивись: що на упаковці
Обирайте масло, на упаковці якого є 
знак ДСТУ. 
Знак ТУ не гарантує якості продукту, 
оскільки контроль його якості здійсню-
ється в межах окремого підприємства. 
Зверніть увагу на склад продукту: 
справжнє вершкове масло має містити 
вершки і молоко. 
На дотик має бути твердим.
Термін придатності – не більше 35 діб.

1

2

Масло: яким воно має бути
Масло, що відповідає нормам стандарту, ви-

готовлене згідно з технологічною інструкцією 
та санітарними правилами, повинно мати такі 
основні показники:

СМАК І ЗАПАХ – чисті, добре виражені 
з присмаком пастеризації (для кисловершко-
вого – кисломолочний, для солоного – в міру 
солонуватий), однак допускається незначне 
відхилення: недостатньо виражений або неви-
ражений, слабкокормовий, присмак перепасте-
ризації, топленого молока;

КОНСИСТЕНЦІЯ повинна бути однорідна, 

пластична, щільна, поверхня на розрізі блиску-
ча або слабко блискуча, суха, дозволяється не-
достатньо щільна і пластична, поверхня злегка 
матова з наявністю поодиноких крапель вологи 
розміром до 1 мм;

КОЛІР масла від світло-жовтого до жовтого, 
має бути однорідний по всій масі, що зумовле-
но наявністю в натуральному вершковому мас-
лі збалансованого жирнокислотного складу та 
вітамінів, зокрема бета-каротину. Навесні колір 
масла жовтий, оскільки у молодій траві міс-
титься найбільше вітамінів та каротину. Взимку 

колір масла світло-жовтий. Білий колір масла 
не допускається – це свідчить про недостат-
ність вітамінів у складі продукту або про його 
фальсифікацію не молочними жирами. Неодно-
рідний колір масла свідчить про нерівномірне 
розподілення барвника, що використали для 
підфарбування масла або, що набагато гір-
ше, про окислення молочного жиру внаслідок 
тривалого та неправильного зберігання. На по-
верхні масла утворюється нерівномірний тем-
но-жовтий шар «штафф» з неприємним прогір-
клим запахом та смаком.

3

4

5

6

7

смачненьке, 
солодковершкове, 
фальсифіковане…

МАСЛЕЧКО

Розрізняють масло: солодковершкове, кисловершкове та солоне вершкове, топлене, молочний жир.
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Показники продукції, які враховують при тестуванні:
Спершу оцінюють якість маркування та пакування, тобто нанесення всієї необхідної інформації споживачу: як вона читається, відповідає нормам стандарту, ціліс-

ність пакування та відповідність заявленої на упаковці маси. Нерідко виробники наносять дату, що не читається, не помітна, знаходиться у незручному місці, методом 
тиснення (продавлювання) або проколювання дірочок. Чітке позначення дати дає нанесення чорнилом, але маркування таким способом зустрічається дуже рідко.

Не менш важливим чинником, що впливає на якість вершкового масла, є умови його зберігання та транспортування. Також оцінюються показники якості та 
безпеки, органолептичні показники продукту (смак, запах, колір, консистенція), фізико-хімічні (жирність, відповідність вмісту жиру до вказаного на пакуванні), 
мікробіологічні (кишкова паличка, мікроорганізми, які спричиняють ботулізм, сальмонела та антибіотики).

40%   

РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ 14 ЗРАЗКІВ МАСЛА, 
ПРЕДСТАВЛЕНИХ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ МЕРЕЖІ КРИВОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ

№ 
з/п Назва Виробник

Мікро-
біологічні 
показники

Органолептичні показники повинні відповідати маслу 
вершковому

Ідентифікація та 
кількість жиру 

(вміст будь-яких жирів окрім 
молочного не дозволяється, 
масова частка жиру відпо-

відає заявленій на упаковці)

Оцінка мар-
кування та 
пакування

1
Масло солодковершкове 
екстра «Поживне» 80% жиру 
ТМ «Полтавочка»

ТОВ «ГРАНД-
МОЛОКОПРОДУКТ» Не виявлено

Смак і запах чистий, невиражений, не має присмаку 
пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд – одно-
рідна, щільна, пластична, поверхня на розрізі матова, 
суха, колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 80,0%

Добре. 
Дата, нанесена 
тисненням, – 
ледь помітна

2
Масло солодковершкове 
селянське, 72,7% жиру 
ТМ «Вершкове свято»

розфасовано 
на замовлення 
СПД Балашов С. П. 
ПАТ «Жашківський 
маслозавод»

Не виявлено

Смак і запах не молочний, невиражений, не має при-
смаку пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд 
– однорідна, щільна і пластична, поверхня на розрізі 
слабко блискуча, суха, колір білий, однорідний за всією 
масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 72,7%

Добре. 
Дата, нанесена 
тисненням, – 
ледь помітна

3
Масло солодковершкове, 
72,7% жиру 
ТМ «Весела Ферма»

ПАТ «Жашківський 
маслозавод» Не виявлено

Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з 
присмаком пастеризації, консистенція та зовнішній ви-
гляд – однорідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі 
слабко блискуча, суха, колір світло-жовтий, однорідний 
за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 72,7%

Добре. 
Дата, нанесена 
тисненням, – 
ледь помітна

4
Масло солодковершкове 
селянське 72,7% жиру, 
ТМ «Злагода»

ПАТ «Комбінат 
«Придніпровський» Не виявлено

Смак і запах чистий, недостатньо виражений вершковий 
зі слабким присмаком пастеризації, консистенція та зо-
внішній вигляд – однорідна, пластична, поверхня на роз-
різі матова, суха, колір білий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 72,7%

Відмінно 

5
Масло солодковершкове 
селянське 73,0% жиру 
ТОВ «Люстдорф»

ТОВ «Люстдорф» Не виявлено
Смак і запах чистий, невиражений, смак пастеризації 
відсутній, консистенція та зовнішній вигляд – одно-
рідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі слабко 
блискуча, суха, колір білий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 73,0%

Відмінно

6
Масло солодковершкове 
селянське 72,6% жиру, 
ТМ «Наш Молочник»

Виготовлено 
ТОВ «Молочнік», 
м. Київ 
на замовлення ПрАТ 
«Укрпродукт Груп»

Не виявлено
Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з при-
смаком пастеризації, консистенція однорідна, пластич-
на, щільна, поверхня на розрізі слабко блискуча, суха, 
колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 72,6%

Відмінно

7
Масло солодковершкове 
селянське 72,5% жиру, 
ТМ «Ясне Сонечко» 

ПрАТ «Криворізький 
міськмолокозавод 
№ 1»

Не виявлено
Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з при-
смаком пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд – 
однорідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі слабко 
блискуча, суха, колір жовтий, однорідний за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено,
вміст жиру 72,5%

Відмінно

8
Масло солодковершкове 
селянське 73,0% жиру 
ТМ «Рудь» 

ПАТ «Житомирський 
маслозавод» Не виявлено

Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з 
присмаком пастеризації, консистенція та зовнішній ви-
гляд – однорідна, пластична, щільна, поверхня на роз-
різі слабко блискуча, суха, колір жовтий, однорідний за 
всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 73,0%

Відмінно

9
Масло солодковершкове 
селянське 73,0% жиру, 
ТМ «Добряна» 

ПП КФ «Прометей» 
(філія «Менський 
сир»)

Не виявлено
Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з присма-
ком пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд – одно-
рідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі слабко блис-
куча, суха, колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 73,0%

Відмінно

10

Масло екстра солодко-
вершкове «Вологодське» 
82,5% жиру 
ВАТ «Зарічненський 
молокозавод»

ВАТ «Зарічненський 
молокозавод»

Виявлено 
бактерії 

групи кишкових 
паличок (колі-
форми), не до-

зволено в 0,01 г

Смак і запах чистий, недостатньо виражений вершковий, 
дуже слабкий присмак пастеризації, консистенція та зо-
внішній вигляд – однорідна, пластична, щільна, поверхня 
на розрізі злегка матова, колір світло-жовтий, однорідний 
за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 82,5%

Добре. 
Дату нанесено 
стікером, що 
легко замінити

11

Масло кисловершкове «Пре-
зидент», 82% жиру ТМ «Пре-
зидент» імпортоване в Росію 
з російським маркуванням 
без маркування для України

«Лакталіс Інтер-
насіональ», Франція 
Імпортоване в Росію 
без маркування 
для України

Не виявлено
Смак і запах нечистий, слабко виражений, кисло-
молочний, консистенція та зовнішній вигляд – одно-
рідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі матова, 
суха, колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 82,0%

Погано. 
Немає маркування 
для України, на 
лицьовій стороні не 
уточнено, що масло 
кисловершкове

12

Масло кисловершкове 
«Президент» 82% жиру ТМ 
«Президент» (французьке 
маркування зі стікером для 
України)

«Лакталіс 
Інтернасіональ» 
Франція

Не виявлено
Смак і запах чистий, добре виражений вершковий та 
кисломолочний, консистенція однорідна, пластична, 
щільна, поверхня на розрізі слабко блискуча, суха, колір 
світло-жовтий, однорідний за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 82,0%

Відмінно

13
Масло солодковершкове 
селянське 72,5% жиру ПП 
«Білоцерківська агропромис-
лова група»

ПП «Білоцерківська 
агропромислова 
група»

Не виявлено

Смак і запах чистий, добре виражений вершковий з 
присмаком пастеризації, консистенція та зовнішній ви-
гляд – однорідна, пластична, щільна, поверхня на розрізі 
слабко блискуча, суха, колір світло-жовтий, однорідний 
за всією масою

Рослинних жирів 
не виявлено, 
вміст жиру 72,5%

Відмінно

14
Масло солодковершкове 
селянське, 72,5% жиру ТМ 
«Веселинка"

ПАТ «Веселинів-
ський завод СМЗ», 
Миколаївська обл., 
смт Веселинове

Не виявлено
Смак і запах не молочний, невиражений, не має присмаку 
пастеризації, консистенція та зовнішній вигляд – однорід-
на, щільна і пластична, поверхня на розрізі слабко блискуча, 
суха, колір світло-жовтий, однорідний за всією масою

Виявлено 
фальсифікацію 
рослинними жирами, 
вміст жиру 72,5%

Відмінно

Види масла, залежно 
від масової частки жиру: 8

9

10

За матеріалами ДП «Кривбасстандартметрологія» підготувала Тетяна ДРЄЄВА

смачненьке, 
солодковершкове, 
фальсифіковане…

МАСЛЕЧКО

Коментар фахівця
З першого ж погляду на етикетки 

масла можна відзначити їх різноманіття 
й яскравість. На кожній з них нанесено 
маркування, що масло вершкове виго-
товлене згідно з ДСТУ 4399:2005, однак 
на одному зі зразків взагалі не було жод-
ного маркування для України. Це масло 
«Президент», зразок № 11. На етикетці 
цього імпортного масла не вказано ні ім-
портера з контактними даними, ні назви 
продукту, ні яким вимогам він відповідає, 
ні взагалі складу та умов його зберіган-
ня. На всіх етикетках у складі позначено 
лише дозволені компоненти. На 4 зразках 
масла (№№ 1, 2, 3, 10) дату виробництва 
можна було розгледіти тільки під лупою. 
Оцінивши органолептичні показники 14 
зразків масла таких відхилень, як виді-
лення крапель вологи, неприємний про-
гірклий запах окисленого жиру, виявлено 
не було, проте в багатьох зразках масла 
був цілий ряд невідповідностей – це від-
сутність або невираженість вершкового 
смаку, повна відсутність присмаку пас-
теризації, матова консистенція та білий 
колір – це зразки №№ 1, 2, 4, 5, 10, 11, 
14. У 7 зразках було виявлено наявність 
рослинних жирів. Ці ж зразки мають і 
відхилення в органолептиці – невираже-
ність або відсутність вершкового смаку, 
відсутність присмаку пастеризації:

– зразок № 1 масло солодковершкове 
екстра «Поживне» 80% жиру ТМ «Полта-
вочка»;

– зразок № 2 масло солодковершко-
ве селянське 72,7% жиру ТМ «Вершкове 
свято»;

– зразок № 4 масло солодковершкове 
селянське 72,7% жиру ТМ «Злагода»;

– зразок № 5 масло солодковершкове 
селянське 73,0% жиру ТОВ «Люстдорф»;

– зразок № 10 масло екстра солод-
ковершкове «Вологодське» 82,5% жиру 
ТОВ «Зарічненський молокозавод»;

– зразок № 11 масло кисловершкове 
«Президент», 82% жиру ТМ «Президент» 
імпортоване в Росію з російським марку-
ванням без маркування для України;

– зразок № 14 масло солодковершко-
ве селянське ТМ «Веселинка», ПАТ «Весе-
линівський завод СМЗ».

На жодному з 7 зразків масла з вміс-
том рослинних жирів не було вказано на 
етикетці про їх використання. М айже всі 
виробники, у яких було виявлено фаль-
сифіковане масло, активно рекламують 
свій продукт як натуральний, корисний 
та безпечний. Перевіривши 14 зразків 
масла з фізико-хімічних показників та 
показників безпеки, відхилень виявлено 
не було, окрім наявності кишкової палич-
ки в зразку № 10 – масло екстра солод-
ковершкове «Вологодське» 82,5% жиру 
ТОВ «Зарічненський молокозавод».

Наша вам порада
1. Купувати якісне вершкове масло!
2. Перевіряти, виявляти, піддавати 

розголосу та ігнорувати неякісне.
Якщо ми не будемо надто довірливи-

ми споживачами, станемо розбірливіши-
ми, то виробники вимушені будуть нехай 
поступово, нехай дуже неохоче, але по-
ліпшувати якість продуктів. А від цього 
залежить і наше здоров'я.

вершкове масло екстра – 
з масовою часткою жиру  (80,0 – 85,0)%;
вершкове масло селянське –
 з масовою часткою жиру  (72,5 – 79,9)%;
вершкове масло бутербродне – 
з масовою часткою жиру  (61,5 – 72,4)%.

українського 
вершкового масла 
відповідає стандартам якості40%

Дієтологи рекомендують здоровим людям з'їдати 10 г  вершкового масла 
в день – ця кількість знаходиться в межах допустимої калорійності: 
одна столова ложка вершкового масла містить 101 калорію.

відповідає стандартам якості

одна столова ложка вершкового масла містить 101 калорію.

11

14

Розрізняють масло: солодковершкове, кисловершкове та солоне вершкове, топлене, молочний жир.

НАЙВИЩІ ОЦІНКИ ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» ОТРИМАЛИ:
1 масло солодковершкове селянське 72,6% жиру, ТМ «Наш Молочник»;
2 масло солодковершкове селянське 72,5% жиру, ТМ «Ясне Сонечко»;
3 масло солодковершкове селянське 73,0% жиру ТМ «Рудь»;
4 масло солодковершкове селянське 73,0% жиру, ТМ «Добряна»;
5 масло кисловершкове «Президент» 82% жиру ТМ «Президент» (французьке марку-
вання зі стікером для України);
6 масло солодковершкове селянське 72,5% жиру ПП «Білоцерківська агропромислова 
група».

13
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Сканворд

Так починався наш хокей
Одинадцять надій. За них ходили вболівати всім світом. На 
початку 50-х хокей із м’ячем набував усе більшої популяр-
ності. У Кривому Розі проходив міський чемпіонат. Із зі-
брань криворіжця Г. Петри кевича. Публіку ється вперше.

Тіні лише від дерев. Літо 1972 року. На вулиці Лермонтова машин не так ба-
гато, як тепер. Їдуть тільки вітчизняні марки. На першому плані – маленький 

«Москвич», ровесник Перемоги. У зворотний бік рухається «ПАЗик». Через мить-
другу і він поверне праворуч. А там – площа Миру (нині – площа Визволення).

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.

Це наша з тобою біографія

По головній магістралі

Будувався цирк
До прем’єри на арені стаціонарного цирку ще далеко. Та 
все ж споруда починає набирати свого «професійного» 
вигляду. Навіть малеча не помилиться. Тут її будуть 
смішити-радувати веселі клоуни, а в піднебессі літатимуть 
гімнасти. І не тільки. Тепер це найбажаніша будова 
Соцміста, цирк його прикрашає.

Калейдоскоп

Володимир БУХТІЯРОВ, тел. 097-280-18-76
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00, 

13.00 Новости
06.10, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 

11.45, 13.10, 14.00, 22.45, 
23.20 Погода

06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
06.50, 07.40 Эра бизнеса
07.15 Обзор прессы
07.20 Эра строительства
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 29 с.
09.05, 21.00, 05.40 Итоги дня
09.30, 03.35 Свет
09.55 Аудиенция. Страны 

от А до Я
10.15, 04.10 Т/с «Маруся. Воз-

вращение»
11.55, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.50, 21.15 Деловой 

мир
12.20 Здоровье
13.15 Театральные сезоны
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт (женщины)
15.35, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.45, 04.00 Деловой мир. 
Агросектор

15.50 Ток-шоу «Легко быть 
женщиной»

16.15 Т/с «Дети белой 
богини»

17.10 Х/ф «Главный конструк-
тор» 1с

18.40 Мир спорта
19.05, 01.40 О главном
19.25 «10+10». Украинский 

ретро-хит
21.20 Опыт
22.55 Тройка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 Х/ф «Цепь». 2 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.45 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 

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

ные века. Роксолана - 2»
11.50, 12.50, 00.25, 01.25 Т/с 

«Доярка из Хацапетовки - 
2. Вызов судьбы»

13.50, 14.50 «Не ври мне - 3»
15.55 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45, 00.00 «ТСН. Из-

бранное»
20.15, 21.20 Т/с «Сваты-6»
22.30 «Моя хата с краю»

ИНТЕР
05.30 Т/с «Гром»
07.00, 07.30, 12.00, 18.00 

Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
08.00, 08.30, 09.00 «Новости»
09.10 Т/с «Тайны следствия 

- 8»
12.10 Д/с «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.50 Т/с «Анечка»
17.45, 18.55 Т/с «Сваты 3»
20.00, 02.20 «Подробности»
20.30 Т/с «Гром» Заключи-

тельная с.
22.25 Т/с «В зоне риска»
00.20, 03.35 Х/ф «Убийство в 

Белом доме»

ICTV
04.55, 06.35, 03.05, 03.55 

Погода
05.00 Факты
05.30, 04.00 Свитанок
06.30, 07.40 Деловые факты
06.40 Т/с «Такси»
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 02.20 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.40 Т/с «Брат за 

брата»
12.25, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.15, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.25, 20.10 Т/с «Ночные 

ласточки»
18.45 Факты. Вечер
00.30 Несекретные файлы

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 19.20 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 18.55, 00.30 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой 2»
10.00, 16.00 Т/с «Кадетство»
11.00, 18.00, 21.00 Т/с «Во-

ронины»

13.20, 14.30 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40, 15.50 Teen Time
14.50 Т/с «Друзья»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
19.40, 00.20 Спортрепортер
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

СТБ
05.45 «Чужие ошибки. Ис-

поведь смертницы»
06.30, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.15, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 «Звездная жизнь. 

Звездные папы - 2»
10.45 Х/ф «Миллионер»
12.55 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.55 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Уравнение любви»
22.25 «Кулинарная дина-

стия»
00.20 Т/с «Доктор Хаус»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.55 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Экономи-
ческий пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00 Евгений Чазов. Крем-
левский доктор

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Виктор Павлов. Судьба 

меня хранить устала
12.15 Людмила Целиковская
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Дневник для роди-

телей»
17.45 «Социальный статус: 

ваши права и льготы»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Морозов Алек-
сандр, 1 часть

20.00 Железная леди 
Британии

21.35 Лариса Лужина. Жизнь 
по вертикали

23.40, 04.15 Нетронутая 
планета

00.35 Амурные мелодии

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

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

курсанты»
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Элли МакБил»
13.00, 19.30 Богиня. Новая 

коллекция
13.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
14.45 Даешь молодежь!
15.45, 01.25 Вайфайтеры
16.25 Т/с «Чемпионки»
17.25 10 шагов к любви
18.30 Одна за всех
19.55, 22.25 Т/с «Восьмиде-

сятые»
20.35 Даешь Молодежь! 

Спецвыпуск
21.00 Виталька
22.00 Большая разница
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.10, 17.20 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Легавый»
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.40, 21.50 Т/с «Супруги»
15.40, 03.00 Чистосердечное 

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

рит Украина»
23.50 Т/с «Гримм»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 23.45, 00.40, 02.35, 
03.25, 04.15, 04.35 «Обзор 
прессы»

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-

новости»
07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 

14.50, 16.50, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 00.35, 03.55 
«Погода»

08.15 «Драйв-новости»
08.20, 03.40 «Утро со 

звездой»
09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 

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

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

16.10 «В кабинетах»
17.25 «Акцент»
18.15 «Лесной патруль»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.10 «Реальный сектор»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.25 «CRIME NEWS»

НТН
05.45 «Легенды уголовного 

розыска»
06.45 Х/ф «Принцесса на 

бобах»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Детективы 

Т.Устиновой. «Подруга 
особого назначения»

12.20 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 8»

14.20, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.50, 

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

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

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.20, 22.00 «Три сестры»
10.20, 23.30 Х/ф «По ту 

сторону кровати»
12.10 «Добрый вечер, 

животные»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Рассмеши комика»
23.00 «ШОУМОНРОУ»

11 КАНАЛ
06.00 Т/с «Как сказал Джим»
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.35, 07.40 Подъем
06.45, 19.30 Пираньи
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.10, 03.40, 04.40 Ново-
сти 11 канала

09.00, 20.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой 2»

10.00, 16.00 Т/с «Кадетство»
11.00, 18.00 Т/с «Воронины»
13.20 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.30 «36,6»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Teen Time
16.50, 22.30 Т/с «Светофор»
18.55 Погода
19.40 Спортрепортер
21.00 «Вечерний разговор»
22.00 «Васильевский 

остров»
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

К2
07.15 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.00 Женская форма
13.15, 18.00 Дачные истории
14.05, 19.45 Незвёздное 

детство
15.00 Секреты шеф-повара
16.00, 21.40 Модный при-

говор
19.00 Семейный размер
20.45 Иностранная кухня
22.35 Города мира
23.35 Секреты судьбы

«2+2»
08.15 «Улетное видео по-

русски»
09.00, 21.00 Новости 2+
09.40, 21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.15 «Облом UA»
10.40 «ДжеДАИ»
11.05, 16.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение»

13.05 «Ударная сила»
14.00 Т/с «Солдаты-12»
18.00 «Убойное видео»
18.55 Лига Европы УЕФА. 1/8 

финала. Рубин - Леванте. 
Прямая трансляция

22.00 Лига Европы УЕФА. 1/8 
финала. Ньюкасл - Анжи. 
Прямая трансляция

00.05 Про Лигу Европы + 
обзор игрового дня

01.20 Лига Европы УЕФА. 1/8 
финала. Бордо - Бенфика

03.00 «Дорожные войны»
03.30 Х/ф «Карпатское 

золото»»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.40 Х/ф «Кортик»
09.15 Х/ф «Марья - ис-

кусница»
10.40 Х/ф «Строговы»
11.55 Х/ф «Зеленый фургон»
14.35, 20.00 Т/с «Алексан-

дровский сад»
16.45 Х/ф «Битва за Москву»
22.10 Х/ф «Цвета»
00.20 Х/ф «Дневник баскет-

болиста»
02.05 Х/ф «Юность Петра»
04.20 Саундтреки

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

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

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 03.15, 04.05 Т/с «Торго-

вый центр»
17.00 «Я подаю на развод»
18.40, 02.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.05 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»

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

мелочей»
10.35 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15, 00.30 Т/с «В лесах и 

на горах»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25, 15.25 Вести-Спорт
12.35 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

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

14.10, 03.40 Т/с «Тайны 
института благородных 
девиц»

15.35 «Чужие тайны. Време-
на года»

16.15, 00.05 Новости 
культуры

16.25 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева»

16.55 «Academia». 
«Художники русского 
зарубежья»

17.40 Местное время. Вести-
Москва

18.30 Т/с «Цыганочка с вы-
ходом»

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

Беглянка»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Поединок»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Ириной Трухачевой
10.30, 17.30 Цивилизация. 

Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова

11.30 Ювелирочка
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 Игра в слова и не 

только
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
08.35 Д/ф «Однажды 20 лет 

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

События
09.50 Х/ф «Моя новая жизнь».
11.45 Д/ф «Судьба Рима».
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва».
13.30 Х/ф «Черные береты».
14.55 «Доктор И...»
15.50 «Осторожно, мошен-

ники!»
16.25 «Право голоса».
18.00 Х/ф «Первая попытка».
20.20 «Добро с кулаками». 

Специальный репортаж.
20.55 «Хроники москов-

ского быта. Курортный 
роман».

22.05 События. 25-й час
22.40 Т/с «Расследование».
00.05 «Pro жизнь».
00.55 Т/с «Немного не в себе».
02.55 Д/ф «Неизвестные 

Михалковы».

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка». 10 с. 

«Куда уходит детство»
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 6 «Чужая земля» 
3 с.

11.00 «Страна и люди»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-10». Фильм 12 
«Золотое дело» 1 с.

13.00 Х/ф «Аллегро с огнём»
15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
16.00, 02.00 Т/с «Таксистка». 

11 с. «По секрету всему 
свету»

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-10. Расплата». 
7 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в за-
коне-6». Фильм 6 «Чужая 
земля» 4 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 12 
«Золотое дело» 2 с.

23.00 Х/ф «ДРЯНЬ»

РЕН-ТВ
03.00 Х/ф «Очень страшное 

кино 3»
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30 «Лунные дорожки»
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24»
07.00 «Нам и не снилось»: 

«Титаник». Секрет вечной 
жизни»

10.00, 17.00, 21.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.00 «Засуди меня»
13.00 «Семейные драмы»
14.00, 15.00 «Не ври мне!»
16.00 «Верное средство»
18.00 «Какие люди!»
19.00 «Адская кухня - 2»
20.30 «Как надо»
21.30 «Что случилось? с 

Михаилом Осокиным»
21.50, 01.00 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена»
00.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

TV1000
05.55 Драма «Авансцена»
08.00 Боевик «Война миров»
10.00 Комедия «Любовь и 

прочие обстоятельства»
11.50 Комедия «Бунтующая 

юность»
13.25 Драма «Ванильное 

небо»
15.45 Комедия «Терминал»
18.00 Драма «Крупная рыба»
20.20 Комедия «Это развод!»
22.00 Боевик «Охота Ханта»
00.00 Драма «Я знаю, что 

вы сделали прошлым 
летом»

TV1000 KINO
07.00 Драма «Миннесота»
09.00 Мелодрама «Анна»
11.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
13.00 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
15.00 Драма «Чудо»
17.00 Драма «Письма к 

Эльзе»
19.00 Комедия «Только с 

тобой»
21.00 Драма «Московский 

жиголо»
23.00 Драма «Земля людей»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Охота»
09.35, 17.35, 01.35 Триллер 

«Случайный свидетель»
11.15, 19.15, 03.15 Трагикоме-

дия «Проживая зиму»
13.00, 21.00, 05.00 Триллер 

«Догвилль»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Штрафной удар».
08.00 Х/ф «Незабудки».
10.00 Х/ф «Принципиальный 

и жалостливый взгляд».
12.00 Х/ф «Сон в руку, или 

чемодан».
13.30 Т/с «Рожденная рево-

люцией». 8 с. «Оборотни».
15.10 Х/ф «Золотая свадьба». 

1 с.
16.30 Х/ф «Золотая свадьба». 

2 с.
18.00 Х/ф «Драма из старин-

ной жизни».
20.00 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина». 1 с.
22.00 Х/ф «Испанская 

актриса для русского 
министра».

00.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...».

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Кувы-

рок через голову»
02.15, 08.15, 14.15 М/с 

«Боцман и попугай» 0+, 
«как Ёжик и Медвежонок 
встречали Новый год» 
0+, «Приключения 
Мурзилки».

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка». 14 с. 12+, 
«Персей» 12+, «Два 
справедливых цыпленка»

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 
«Умные вещи». 2 с. 12+, 
«Девочка и слон».

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Глади-
аторы». 11 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Утренняя 
зарядка» 6+, «Потерялась 
внучка» 0+, «Дудочка 
и кувшинчик» 0+, «Два 
веселых гуся»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Судный день
04.50 Пятерка лучших. Луч-

шие пять экскаваторов 
мира

05.40 Как это устроено?. 
Наручники/Герметики/
Баллоны для пропана

06.10 Как это сделано?. 
Серия 3

06.35 80 способов обогнуть 

земной шар. Серия 8
07.30 Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом. 
Есть ли жизнь после 
смерти?

08.25 Разрушители легенд. 
Банановая кожура

09.20, 00.05 Пятерка лучших. 
Лучшие пять кораблей 
мира

10.15, 21.55 Top Gear. Сери
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Серия 25
12.05 Автольянцы. Вишне-

вый Мустанг
12.30, 02.10 80 способов 

обогнуть земной шар. 
Серия 9

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска - спецвыпуск 2 
сезона. После съемок

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Заплыв в сиропе

15.15 Мастера выживания. В 
ад и обратно

16.10 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Каминьо Дас Агуас

17.05 Как это устроено?. Ме-
ховая одежда/Катафал-
ки/Арматура внешнего 
освещения/Подставки 
мячиков в гольфе

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Серия 4

18.00 Город наизнанку. Под-
земный город - Лондон

19.00 Не пытайтесь повто-
рить. Подопытные люди

20.00 Как мы изобрели мир. 
Самолеты

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Есть ли конец у Все-
ленной?

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 53

23.15 Выбраться живым. По-
хищение в джунглях

ANIMAL PLANET 
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. 
07.25 Все о собаках. Бельгий-

ская овчарка
07.50 Все о собаках. Гончая
08.15 Введение в собакове-

дение. Щенки
09.10 Необычные животные 

Ника Бейкера. Рыба 
Франкенштейн

10.05, 14.40 В дебрях Афри-
ки. Кратер Нгоронгоро

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Полуночный 
рейд

11.55, 20.10, 04.55 Шамвари. 
Жизнь на воле. 

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Ветеринар в 
дикой природе. Непал

13.45 Территория живот-
ных. 

15.30 Pай для шимпанзе. 
Взлет и падение Гиды

16.30 Введение в кото-
водство. Осикаты, 
норвежские лесные, 
селькирки, абиссинские, 
бомбейские, гаванские

17.25 Разрушители стерео-
типов. 3 с.

17.50 Разрушители стерео-
типов. 4 с.

18.20 Кошки Кло-Хилл. Пища 
для размышлений

18.45 Кошки Кло-Хилл. Мир 
кошек

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
20.35, 05.20 Pай для шим-

панзе. День переезда у 
взрослых - Часть

21.05, 02.25 В дебрях Афри-
ки. Замбези

22.00, 03.15 Доминик Мона-
ган и дикие существа. 

22.55, 04.05 Природа 
Великобритании с Реем 
Мирсом.

23.50 Собаки-полицей-
ские. Банды

00.45 Людоеды. Тигры

MAXXI-TV
06.40, 19.50 Йога
07.15, 09.40 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 01.10 MaxxiМузыка
08.35, 19.40, 21.45 «Все про 

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.20, 23.05 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.55, 22.30 «Мир путеше-

ствий»
10.35, 20.25 «Взрослые дети»
11.10 «Сейшн»
13.15, 16.15 Ювелирочка
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
21.05 Портретные очерки. 

Никита Михалков
21.55 «КиноМакси»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Гигантский теле-
скоп

05.00, 09.00 Нашествие: 
Питоны переходят в 
наступление

06.00 По следам мифических 
чудовищ: Африканский 
болотный монстр

07.00, 11.00 В ожидании 
конца света: Всеобщее 
помешательство

08.00 Неисследованные 
глубины: Огонь со-
творени

10.00 Мегазаводы: суперав-
томобили: «Корвет» ZR1

12.00, 16.00 Заnpeты: Экс-
тремальные тела

13.00 Хищники в опасности
14.00 В объективе: необыч-

ное поведение животных
15.00 Исследуя новые 

горизонты: 125-летие 
Национального геогра-
фического общества

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: Назад в 
каменный век

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили: «Гум-
перт Аполло»

19.00, 22.00, 03.00 НЛО над 
Европой: неизвестные 
истории: Серия 2

20.00, 23.00 Паранор-
мальное: Апокалипсис 
животных

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Проблемы пирата

VIASAT HISTORY
07.00, 13.45 Древние миры
08.00, 15.45, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 04.00 Наполеон
10.00, 16.45 Средневековая 

монархия. Женщины у 
власти

11.05, 05.00 Звезды голубого 
экрана

12.10 Стенли Донен - Не дай 
себя остановить

13.10 Животные, которые 
перевернули историю

14.45, 18.50 Худшие профес-
сии в истории Британии

17.50, 00.00 Охотники за 
мифами

19.50 Клетка
20.55, 03.00 Тайна Инука
21.55, 02.00 Эци - загадка 

археологии

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.2. «Путь на 
запад». 5 с.

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.1. «Дождь». 2 с.

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.3. «Лучшие 
друзья девушек». 3 с.

22.00 «МУР есть МУР! - 2» 8 с.
23.00 «Жизнь и смерть Лёнь-

ки Пантелеева». 6 с.
00.00 «Косвенные улики». 

4 с.

VIASAT EXPLORER
03.00 Охотник-собиратель
04.00, 13.00 Черное золото
05.00, 15.00 Так или эдак?
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки

07.00, 14.00 Семейство 
тягачей

08.00, 16.00 Один на один с 
дикой природой

09.00 Рыбак-путешествен-
ник

10.00 Рейс 253. Воздушный 
терроризм

11.00 Самолет президента
12.00, 12.30 Большие и 

быстрые
18.00, 18.30, 00.00, 00.30 

Большие переезды
19.00, 01.00 Осторожно. 

Земляные работы!
20.00 Секретные операции
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.20 Драма «Связь времен 

«.
03.15, 23.55 Комедия 

«Дикарка».
05.00 Мелодрама «Стерва».
06.30 Семейное «Громовы». 

8 с.
07.20 Боевик «Второй 

фронт».
08.55 Драма, Мелодрама 

«Вторая жизнь Фёдора 
Строгова».

10.30 Комедия «Мечта «.
12.30 Семейное «Громовы». 

9 с.
13.20 Боевик «Винт».
14.40 Драма, Криминальный 

«Выход».
16.20 Драма «Тот, кто 

нежнее».
18.00 Семейное «Громовы». 

10 с.
18.50 Музыкальный, При-

ключения « Бумбараш». 
1 с.

19.55 Музыкальный, При-
ключения « Бумбараш». 
2 с.

21.05 Драма «Похитители 
книг».

22.35 Комедия «Мужчина 
в доме».

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Поет Ирина Пона-

ровская»
05.30, 23.35 Телеспектакль 

«Под каштанами Праги»
06.25 «Музыкальный 

киоск»
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ»
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«Рожденные в СССР»
09.00, 15.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» с Сергеем 
Михалковым

10.00 Фильм-концерт 
«Ритмы Апшерона»

11.10 Д/ф «Зина. Жила-была»
11.50, 17.30 Х/ф «Одно-

фамилец»
16.00 «Камера смотрит в 

мир»

17.00 «Не смешно» «Перед 
зеркалом»

18.40 «Бомонд» Валерий 
Леонтьев

21.00 «Пен-клуб»
22.00 Д/ф «У нас во дворе»
23.00 Фильм-концерт 

«Мзиури»

СПОРТ1
06.05, 15.00, 00.25 Футбол. 

Россия. Премьер-Лига. 
Крылья Советов - ЦСКА

08.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

08.40 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пэлас - Лидс

10.35 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Витесс

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

13.05 Баскетбол. Еврокубок. 
1/4 финала. Спартак - 
Будивельнык

16.50 Экстра-футзал
17.15, 03.45 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Цмоки 
Минск - Жальгирис

19.10 Футзал. Чемпионат 
Испании. Барселона Алу-
спорт - Каха Сеговия

21.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

21.35 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Рединг - Арсенал

СПОРТ2
06.10 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Андерлехт — Мехелен

08.05, 22.50 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Цмоки 
Минск - Жальгирис

09.55 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Рубин 
— Зенит

11.50, 03.30 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

12.30, 01.00 Теннис. АТР 
Brisbane International. 
1/2 финала. Мари — 
Нишикори

13.30, 02.00 Футзал. Кубок 
Испании. 1/2 финала. 
Cантьяго Футзал - Барсе-
лона Алуспорт

15.05, 04.10 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - Витесс

17.00 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Крылья 
Советов - ЦСКА

18.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейєнорд - ПСВ

20.55 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Спартак 
- Зенит

00.35 Экстра-футзал

EUROSPORT
09.30 Бизнес-класс. Журнал.
09.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Драммен (Норве-
гия). Спринт.

10.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде 
(Германия). Супер-гигант. 
Мужчины.

11.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде 
(Германия). Скоростной 
спуск. Женщины.

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде 
(Германия). Супер-гигант. 
Женщины.

13.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Куопио (Финляндия). 
HS 127.

14.00, 20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Спринт. Жен-
щины.

15.15, 20.45, 21.30 Снукер. 
Гранд-финал PTC. Ирлан-
дия. День 3.

18.45, 01.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трондхейм 
(Норвегия). HS 140. 
Квалификация.

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

20.45, 00.30, 02.40 Футбол 
NEWS

06.10 МЮ - Челси. Кубок 
Англии

08.10 Барселона - Депор-
тиво. Чемпионат Испании

10.25 Малага - Порту. Лига 
Чемпионов УЕФА

12.30 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

13.30 Самые смешные фут-
больные моменты

13.40 Леванте - Рубин. Лига 
Европы УЕФА

16.00, 04.50 «Один на один 
с Гамулой». А. Алиев (2 
часть)

16.30 Анжи - Ньюкасл. Лига 
Европы УЕФА

18.35 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

19.40, 22.45, 00.00 «Шлях до 
Амстердама»

19.50 LIVE. Интер - Тоттен-
хэм. Лига Европы УЕФА

22.00 LIVE. «Найкращi 
моменти матчiв”. Лига 
Европы УЕФА

00.45 Интер - Тоттенхэм. 
Лига Европы УЕФА

02.55 Говерла - Днепр. 
Чемпионат Украины

Четвер, 14 березня
Cхід 6.14 Захід 18.01
Тривалість дня 11.47

Схід 6.57
Захід 21.21

ТелецьІменинники: Євдокія, Нестор, Антоніна, Антоній
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 12.00 

Новости
06.10, 07.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 

11.45, 15.40, 22.50, 23.15 
Погода

06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
06.50, 07.40 Эра бизнеса
07.15 Обзор прессы
07.20 Страна on line
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «А.Калягин. Я от-

крыл самого себя»
09.05, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.20 Д/ф «Откровение ака-

демика Вернадского»
09.45 Контрольная работа
10.15, 04.05 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.20, 21.20 Деловой 

мир
12.15 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
13.00 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
13.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт (мужчины)
15.25, 01.20 Новости (с 

сурдопереводом)
15.35, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.45 Околица
16.10 Т/с «Дети белой 

богини»
17.10 Х/ф «Главный конструк-

тор» 2с
18.35 Мир спорта
18.45, 01.35 О главном
19.05 Концертная програм-

ма «Тебе, единственной»
21.25 Юбилейный концерт 

П.Зиброва
22.55 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.00 Итоги
23.20 Х/ф «Цепь». 3 с.
00.10 Юбилейный концерт 

компании «Цветы»

КАНАЛ «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30 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»
11.50, 12.50 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки - 2. Вызов 
судьбы»

13.50, 14.50 «Не ври мне - 3»
15.55 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Вечерний квартал»
22.05 Х/ф «Правдивая ложь»

ИНТЕР
05.30 Т/с «Гром» Заключи-

тельная с.
07.00, 07.30, 12.00, 18.00 

Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
08.00, 08.30, 09.00 «Новости»
09.10 Т/с «Тайны следствия - 

8» (1) Заключительная с.
12.10 Д/с «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
13.55 «Судебные дела»
14.50 «Семейный суд»
15.50 Т/с «Анечка»
17.45, 19.00 Т/с «Сваты 3»
20.00, 04.05 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»

ICTV
04.50 Служба розыска детей
04.55, 06.35, 03.10, 04.00 

Погода
05.00 Факты
05.25, 04.05 Свитанок
06.30, 07.40 Деловые факты
06.40 Т/с «Такси»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп-
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 02.25 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.40 Т/с «Брат за 

брата»
12.25, 13.00 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.15, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.25, 20.10 Т/с «Ночные 

ласточки»
18.45 Факты. Вечер
00.30 Экстренный вызов

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Служба розыска детей
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.35, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.45, 19.20 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 18.55, 00.30 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой 2»
10.00, 16.00 Т/с «Кадетство»
11.00, 18.00, 21.00 Т/с «Во-

ронины»
13.20, 14.30 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40, 15.50 Teen Time

14.50 Т/с «Друзья»
16.50, 22.00 Т/с «Светофор»
19.40, 00.20 Спортрепортер
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

СТБ
05.10 «Чужие ошибки. Брат»
05.55 Х/ф «Мужики!..»
07.35 Х/ф «Любовь под над-

зором»
09.30 Х/ф «Нина.Расплата за 

любовь»
17.50, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

20.00, 22.25 «Холостяк - 3»
00.40 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.55 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 Служба новостей 
«Социальный пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Экономи-
ческий пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00 Железная леди 
Британии

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Лариса Лужина. Жизнь 

по вертикали
12.15 «Социальный статус: 

ваши права и льготы»
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Будь в курсе!»
17.45 Григорий Гладков. 

Недетские песни
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Морозов Алек-
сандр, 2 ч

20.00 Усама бен Ладен: во-
йна с терроризмом

21.35 Путешествие с Дона-
тасом Банионисом

23.40, 04.15 Нетронутая 
планета

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

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

курсанты»
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы»
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00 Т/с «Элли МакБил»
13.00 Богиня. Новая кол-

лекция
13.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
14.45, 19.30 Даешь Моло-

дежь!
15.45, 01.25 Вайфайтеры
16.25 Т/с «Чемпионки»
17.25 10 крокiв до кохання
18.30 Одна за всех
20.35 Виталька
21.35 Что если бы?
22.00 Большая разниця
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты
00.00 Т/с «Убежище»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный патруль 

- 2»
07.00, 17.00, 19.00, 03.35 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.10, 17.20 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Легавый»
12.00, 04.30 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.40 Т/с «Супруги»
15.40, 02.25 Чистосердечное 

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

рит Украина»
21.50 Т/с «Мент в законе»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50 «Обзор прессы»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 «По-
года»

08.20, 03.40 «Утро со 
звездой»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

10.30, 11.10, 12.10, 19.30, 20.10, 

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.15 «Мотор-новости»
17.25 «Не первый взгляд»
18.15 «Реальный сектор»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный взгляд»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 02.30, 04.15 

«Хроника недели»

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
07.00 Т/с «Против течения»
14.45 Т/с «Литейный»
16.45 «Свiдок»
17.00 Т/с «Висяки»
19.00 Свiдок
19.30 Т/с «Забытый»
23.45 Х/ф «Звезда»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.00 «Три сестры»
10.00, 00.40 Х/ф «Прости, 

хочу на тебе жениться»
12.10 «Добрый вечер, 

животные»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10 «Шопинг монстры»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Орел и Решка»
19.00 «КВН»
21.35 «Рассмеши комика»
22.30 «Пороблено в Українi»
23.50 «Вечер. Паша. Звёзды.»

11 КАНАЛ
06.00 Служба розыска детей
06.05 Очевидец. Самое 

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

00.10, 04.10, 05.00 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Бюро адвокатских 

расследований»
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой 2»
10.00, 16.00 Т/с «Кадетство»
11.00, 18.00 Т/с «Воронины»
13.20 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.30 Т/с «Школа гениев»
14.50 Т/с «Друзья»
15.50 Teen Time
16.50 Т/с «Светофор»
18.55 Погода
19.40 Спортрепортер
21.00 «Променад»
22.00 «Дело вкуса»
22.30 «Днепровская лига 

КВН. Финал»
23.40, 04.40 «Про кино»
00.40 Т/с «Дневники вампира 

2»

К2
05.30, 00.30 Мир звезд
06.15 Телеторговля
07.15 М/фы
08.55 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00, 11.40 Школа доктора 

Комаровского
12.15, 17.00 Женская форма
13.15, 18.00 Дачные истории
14.05, 19.45 Незвёздное 

детство
15.00 Секреты шеф-повара
16.00, 21.40 Модный при-

говор
19.00 Семейный размер
20.45 Иностранная кухня
22.35 Города мира
23.35 Секреты судьбы

«2+2»
08.15, 09.40 «Улетное видео 

по-русски»
09.00, 21.00 Новости 2+
10.10, 18.00 «Убойное видео»
10.35 «Нереальные 

истории»
11.00, 16.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. Про-
должение»

13.00 Жеребьевка 
четвертьфинала Лиги 
Чемпионов

13.40, 14.40, 19.00, 21.25 
«Сумасшедшее видео 
по-украински»

14.00 Жеребьевка 
четвертьфинала Лиги 
Европы

14.55 Т/с «Солдаты-12»
22.05 Х/ф «Ослепленные 

желаниями»
00.00 Х/ф «13 призраков»
01.50 Х/ф «Особь-3»
03.15 «Дорожные войны»
03.30 Х/ф «Иван Франко»
05.00 М/фы

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
07.45 Х/ф «Если верить 

Лопотухину...»
10.10 Х/ф «Строговы»
11.45 Х/ф «Юность Петра»
14.20, 20.00 Т/с «Алексан-

дровский сад»
16.30 Х/ф «Битва за Москву»
18.10 Х/ф «Партизанская 

искра»
22.10 Х/ф «Дневник баскет-

болиста»
23.55 Х/ф «Переступая 

черту»

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

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

купка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Доброго здоро-

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 03.35 Т/с «Торговый 

центр»
17.00 «Жди меня»
18.40 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант»
00.00 Х/ф «Шпион, выйди 

вон!»

РТР - ПЛАНЕТА
06.00 «Утро России»
09.55, 02.45 «Вся Россия»
10.10 Ток-шоу. «1000 

мелочей»
10.40 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15 Т/с «В лесах и на горах»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25, 15.25 Вести-Спорт
12.35 «Право на встречу»
13.25 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
14.10, 03.40 Т/с «Тайны 

института благородных 
девиц»

15.35 «Чужие тайны. Време-
на года»

16.15 Новости культуры
16.25 «Гении и злодеи». 

Владимир Арсеньев
16.55 «Academia». «Фило-

логия как наука»
17.40 Местное время. Вести-

Москва
18.30 Т/с «Цыганочка с вы-

ходом»
19.15, 03.00 «Прямой эфир»
20.00, 04.25 Х/ф «Мечты из 

пластилина»
21.40 Х/ф «Обратный билет»
23.20 «Белая студия». Армен 

Джигарханян
00.00 «Культурная рево-

люция»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Покушение на Троцкого. 
Новая версия

11.30 Ювелирочка
14.30 Игра в слова и не 

только
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 Дорогие депутаты
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.30 Особый формат. Огра-

бление по-черкасски
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50, 02.55 Петровка, 38.
10.05 Х/ф «Уснувший пас-

сажир».
11.50 «Судьба Рима».
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 Х/ф «Контрабанда».
14.55 «Доктор И...»
15.50 «Спешите видеть!»
16.25 «Право голоса».
17.50 Т/с «Каменская»
20.20 Елена Санаева в про-

грамме «Жена. История 
любви».

21.55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка». 11 с. «По 

секрету всему свету»
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 6 «Чужая земля» 
4 с.

11.00 «Русский акцент» с 
Евгением Масловым 
«Подземный Нью-Йорк»

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

следствия-10». Фильм 12 
«Золотое дело» 2 с.

13.00 Х/ф «Дрянь»
15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 

в мире»
15.08, 18.08, 01.00, 04.00 

«Особое мнение»
16.00, 02.00 Т/с «Таксистка». 

12 с. «Любовная лихо-
радка»

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-10. Расплата». 
8 с.

20.00, 03.00 Т/с «Гончие-5». 
Фильм 1 «Западня» 1 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11». Фильм 1 «Пере-
ходящее пиво» 1 с.

23.00 Х/ф «Ветер «Надежды»

РЕН-ТВ
03.00 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена»
03.30 «По закону»
04.00 М/с «Бэтмен»
04.30, 11.00 «Званый ужин»
05.30 «За минуту до апока-

липсиса»
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24»
07.00 «Какие люди!»
08.00 «Адская кухня - 2»
09.30 «Как надо»
10.00, 17.00 «Экстренный 

вызов»
12.00 «Засуди меня»
13.00 «Семейные драмы»
14.00, 15.00 «Не ври мне!»
16.00 «Верное средство»
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Амазонки в большой 
политике»

19.00 «Странное дело»: «До-
спехи богов»

20.00 «Секретные терри-
тории»: «Похитители 
планеты»

21.00 «Смотреть всем!»
22.00, 01.50 Х/ф «Превос-

ходство Борна»
00.00 Х/ф «Горец: Конец 

игры»

TV1000
04.00 Боевик «Виртуоз-

ность»
06.00 Комедия «Терминал»
08.15 Комедия «Моя первая 

свадьба»
10.00 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»
12.00 Драма «Крупная рыба»
14.15 Комедия «Пять моих 

бывших подружек»
15.50 Комедия «Мекси-

канец»
18.00 Боевик «Охота Ханта»
19.50 Криминальное кино 

«Зодиак»
22.35 Драма «Я знаю, что 

вы сделали прошлым 
летом»

TV1000 KINO
05.00 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
07.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
09.00 Приключения 

«Клоуны»
11.00 Комедия «Приказано 

женить»
13.00 Драма «Письма к 

Эльзе»
15.00 Комедия «Только с 

тобой»
17.00 Комедия «Стэп бай 

стэп»
19.00 Мелодрама «Однаж-

ды в провинции»
21.00 Драма «Московский 

жиголо»
23.00 Фантастика «Первые 

на Луне»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Нора»
09.50, 17.50, 01.50 Мело-

драма «Избирательное 
cродство»

11.35, 19.35, 03.35 Драма 
«Ветер, который качает 
вереск»

13.45, 21.45, 05.45 Комедия 
«Париж»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Драма из старин-

ной жизни».
08.00 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина». 1 с.
10.00 Х/ф «Испанская 

актриса для русского 
министра».

12.00 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...».

13.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией». 9 с. «Последняя 
встреча».

15.00 Х/ф «Однофамилец». 
1 с.

16.30 Х/ф «Однофамилец». 
2 с.

18.00 Х/ф «Государственный 
преступник».

20.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина». 2 с.

22.00 Х/ф «Дух».
00.00 Х/ф «Нежный возраст».

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Кор-

тик». 1 с.
02.10, 08.10, 14.10 М/с «Боц-

ман и попугай» 0+, «...И 
сестра их Лыбедь» 12+, 
«Птицелов» 12+, «Жил-
был пес»

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка». 15 с. 12+, «Ла-
биринт. Подвиги Тесея» 
12+, «Девочка и зайцы»

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «При-
мите телеграмму в долг» 
12+, «Гномы и горный 
король».

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Глади-
аторы». 12 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Уроки 
хорошего поведения» 6+, 
«Старик и журавль» 0+, 
«Поросенок в колючей 
шубке» 0+, «Мячик и 
мальчик»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска - спецвыпуск 2 
сезона. После съемок

04.50 Пятерка лучших. 
Лучшие пять кораблей 
мира

05.40 Как это устроено?. Ме-
ховая одежда/Катафал-
ки/Арматура внешнего 
освещения/Подставки 
мячиков в гольфе

06.10 Как это сделано?. 
Серия 4

06.35 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 9

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Есть ли конец у Все-
ленной?

08.25 Разрушители легенд. 
Заплыв в сиропе

09.20, 00.05 Пятерка лучших. 
Пять лучших в мире 
суперкаров

10.15, 21.55 Top Gear. Сери
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Серия 26
12.05 Автольянцы. Люби-

тель Bocce Ball
12.30, 02.10 80 способов 

обогнуть земной шар. 
Серия 10

13.25 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Золото-
носные пески

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Машина и дождь

15.15 Не пытайтесь повто-
рить. Подопытные люди

16.10 Город наизнанку. Под-
земный город - Лондон

17.05 Как это устроено?. 
Катушки для рыбалки/
Маленькие домики/
Кухонные миксеры

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Серия 5

18.00 Парни с пушками. Ко-
роткоствольный автомат 
Вектора из «Вспомнить 
все»

19.00 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 1

19.30 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 2

20.00 Секреты спецслужб. 
Серия 3

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Существует ли время?

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 54

23.15 Авиакатастрофы. 
Совершенно секретно. 
Ошибка пилота

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. Сери
07.25 Кошки Кло-Хилл. Пища 

для размышлений
07.50 Кошки Кло-Хилл. Мир 

кошек
08.15 Введение в кото-

водство. Осикаты, 
норвежские лесные, 
селькирки, абиссинские, 
бомбейские, гаванские

09.10 Разрушители стерео-
типов. 3 с.

09.35 Разрушители стерео-
типов. 4 с.

10.05, 14.40 В дебрях Афри-
ки. Замбези

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Тайный агент 
действует

11.55, 20.10, 04.55 Шамвари. 
Жизнь на воле. 

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы. 

12.50, 05.45 Последний шанс. 
Спасти Надежду

13.45 Территория живот-
ных. 

15.30, 20.35, 05.20 Pай для 
шимпанзе. День пере-
езда у взрослых 

16.30 Введение в 
котоводство. Менксы, 
бирманские, сибирские, 
русские голубые, корны, 
сингапурские

17.25 Пандамониум. Исто-
рия Лулу

18.20 Плохой пёс. Озорники 
от рождения

19.15 Обезьянья жизнь. 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. 
21.05, 02.25 Суровая 

Арктика. Тундра. Ледяная 
пустыня

22.00, 03.15 Воздушные 
челюсти

22.55, 04.05 Китовые войны. 
Иголка в стогу сена

23.50 Собаки-полицей-
ские. Новички

MAXXI-TV
06.40, 19.50 Йога
07.15, 09.40 Союзм/ф
07.45 «Сбросим лишнее»
08.05, 01.10 MaxxiМузыка
08.35, 19.40 «Все про все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.20, 23.05 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.55 «Мир путешествий»
10.35 «Взрослые дети»
11.10 Фестиваль ТВ - Старт
13.15, 16.15 Ювелирочка
15.55, 21.45 «Выдающиеся 

мужчины»
20.25 Что такое хорошо и 

что такое плохо? Елена 
Гребенюк

21.05 «Тур-Гламур»
21.55 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.30 Джунгли шоу-бизнеса

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Перекрытие 
трубопровода

05.00, 09.00 Загадки лосей
06.00 По следам мифических 

чудовищ: Кошмар в 
Амазонии

07.00, 11.00, 15.00 НЛО над 
Европой: неизвестные 
истории: Серия 2

08.00, 12.00, 16.00 Паранор-
мальное: Апокалипсис 
животных

10.00 Мегазаводы: суперав-
томобили: «Пагани»

13.00 Тайны горилл

14.00 В объективе: не-
обычное поведение 
животных II

17.00, 01.00 В ожидании кон-
ца света: Девять обедов 
до катастрофы

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили: «Нис-
сан» GT-R

19.00, 22.00, 03.00 Тюремные 
трудности: Тюремная 
«мама»

20.00, 23.00 Семейное ору-
жие: Семья в войне

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Лучший тунец в конце

VIASAT HISTORY
07.00, 13.45 Древние миры
08.00, 15.45, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 04.00 Наполеон
10.00, 16.45 Средневековая 

монархия. Женщины у 
власти

11.05 Клетка
12.10 Тайна Инука
13.10 Животные, которые 

перевернули историю
14.45, 18.50 Худшие профес-

сии в истории Британии
17.50, 00.00 Охотники за 

мифами
19.50, 03.00, 06.00 Чингисхан
20.55 Орудия смерти
22.00 Бойцовский клуб. 

Оправданная жестокость
02.00 Стенли Донен - Не дай 

себя остановить
05.00 Звезды голубого 

экрана

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.2. «Путь на 
запад». 6 с.

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.2. «Пост». 1 с.

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.3. «Лучшие 
друзья девушек». 4 с.

22.00 «МУР есть МУР! - 3» 1 с.
23.00 «Жизнь и смерть Лёнь-

ки Пантелеева». 7 с.
00.00 «Косвенные улики». 

5 с.

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Рыбак-путеше-

ственник
04.00, 13.00 Черное золото
05.00, 15.00 Так или эдак?
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки

07.00, 14.00 Семейство 
тягачей

08.00, 16.00 Один на один с 
дикой природой

10.00, 10.30 Большие пере-
езды

11.00, 19.00, 01.00 Осторож-
но. Земляные работы!

12.00 Парящий Сингапур
18.00, 18.30, 00.00, 00.30 

Наперекор стихии
20.00 Непобедимый воин
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
04.25 Драма, Мелодрама 

«Вторая жизнь Фёдора 
Строгова».

06.00 Семейное «Громовы». 
9 с.

06.50 Комедия «Мечта «.
08.45 Боевик «Винт».
10.10 Драма, Криминальный 

«Выход».
11.45 Семейное «Громовы». 

10 с.
12.30 Драма «Тот, кто нежнее».
14.10 Музыкальный, При-

ключения « Бумбараш». 
1 с.

15.15 Музыкальный, При-
ключения « Бумбараш». 
2 с.

16.30 Драма «Похитители 
книг».

18.00 Семейное «Громовы». 
11 с.

18.50 Драма, Семейное 
«Ярик».

20.15 Комедия «Прощайте, 
доктор Фрейд».

22.00 Драма «Связь времен».

НОСТАЛЬГИЯ
05.50, 11.30 Х/ф «Одно-

фамилец»
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ»
08.00, 14.00, 02.00 «Рожден-

ные в СССР»
09.00, 03.00 Встреча в 

концертной студии 
«Останкино» с Сергеем 
Михалковым

10.00 «Камера смотрит в 
мир»

11.00 «Не смешно» «Перед 
зеркалом»

12.40 «Бомонд» Валерий 
Леонтьев

15.00 «Пен-клуб»
16.00 «Для вас, родители!»
16.35 Д/ф «Совгражданки в 

Африке»
17.10 «Будильник»
17.40 Х/ф «О тебе»
20.00 «Колба времени»
21.00 «Клуб артистов кино»
22.00 «Поет Ирина Пона-

ровская»
23.30 Телеспектакль «Под 

каштанами Праги»
00.25 «Музыкальный 

киоск»

СПОРТ1
06.05 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Андерлехт - 
Мехелен

08.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.35 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Летувос Ритас

10.25 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

11.00 Футзал. Чемпионат 
Испании. Барселона Алу-
спорт - Каха Сеговия

12.50 Баскетбол. Еврокубок. 
ТОП-16. Триумф - Буди-
вельнык

14.25 Экстра-футзал
14.55 Футбол. Россия. Пре-

мьер-Лига. Рубин - Зенит
16.45 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
17.25 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

18.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Азовмаш. LIVE

20.35, 01.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

21.10 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/4 финала. Бред-
форд - Арсенал

00.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки Минск - 
Жальгирис

СПОРТ2
06.00, 15.30 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. БК Донецк 
- Летувос Ритас

08.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пелес - Лидс

09.55 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Спартак 
- Зенит

11.55, 23.10 Теннис. АТР 
Brisbane International. 
Финал. Мари - Димитров

13.55 Футзал. Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. Эль Посо 
Мурсия - Каха Сеговия

17.30 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Челси - МЮ

20.05 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

20.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Витесс

22.30 Футбол. Росия. Пре-
мьер-Лига. Обзор тура

EUROSPORT
09.30 Бизнес-класс. Журнал.
09.35 Тест-драйв. Авто-

журнал.
11.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Ленцерхайде 
(Германия). Командные 
соревнования.

13.00 Футбол. Жеребьевка 
Лиги Чемпионов.

13.30 Футбол. Жеребьевка 
Лиги Европы.

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Ханты-Мансийск (Россия). 
Спринт. Мужчины.

15.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трондхейм (Норвегия). 
HS 140. Женщины.

16.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Осло (Нор-
вегия). Гонка по системе 
Гундерсена.

17.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Трондхейм (Норвегия). 
HS 140. Квалификация.

17.30, 01.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трондхейм 
(Норвегия). HS 140. 
Мужчины.

19.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Канада. 
Пары. Произвольная 
программа.

21.45 Снукер. Гранд-финал 
PTC. Ирландия. 1/8 
финала.

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

22.15, 00.30, 02.45, 03.50 
Футбол NEWS

06.10 Шальке - Боруссия Д. 
Чемпионат Германии

08.10 Сельта - Реал. Чемпио-
нат Испании

10.25 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

11.20 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА. Премьера

12.20, 13.25 «Лiга Чемпiонiв: 
зворотнiй вiдлiк»

12.55 LIVE. Жеребьевка. Лига 
Чемпионов УЕФА

13.55 LIVE. Жеребьевка. Лига 
Европы УЕФА

14.25 «Шлях до Амстердама»
15.00 Чемпионат Испании. 

Предисловие к туру. 
Премьера

16.00, 03.00 Интер - Тоттен-
хэм. Лига Европы УЕФА

18.00, 19.45, 20.55 «Футбол 
LIVE”

18.55 LIVE. Металлург 
З - Карпаты. Чемпионат 
Украины

21.25 LIVE. Вольфсбург - 
Фортуна. Чемпионат 
Германии

23.25 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

00.45 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

01.15 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

01.45 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

П'ятниця, 15 березня
Cхід 6.12 Захід 18.03
Тривалість дня 11.51

Схід 7.25
Захід 22.26

ТелецьІменинники: Агафон, Арсеній, Феодот
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05 Итоги
06.15, 06.55, 08.55, 09.00, 

13.15, 14.15, 15.50, 17.50, 
22.55, 23.25 Погода

06.20 Клуб юмора
07.00 Концерт Вячеслава 

Добрынина
08.30 Барышня и кулинар
09.05 Х/ф «Вальс, длинной 

в жизнь»
11.30 Жизнь на равных
11.50 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
12.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования 
(женщины)

13.25 Миссис Украины 
Интернэшнл

14.25 Биатлон. Гонка пре-
следования (мужчины)

15.15 Золотой гусь
15.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-
лига. «Шахтер» (Донецк) - 
«Черноморец» (Одесса)

16.45 В ПЕРЕРЫВЕ: Энер-
гоблок

17.55 В гостях у Д.Гордона
18.50 М.Поплавский. «Я 

люблю тебя, Украина!»
20.50 Мегалот
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 Смех с доставкой 

на дом

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Ремонт +»
06.15 Х/ф «Мой отец, его 

любовница и я»
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10 М/ф «Ангри Бьордс»
10.15, 10.40 М/с «Чип и Дейл»
11.00 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
12.00 «Тачки»
12.25 «Что? Где? Когда? 

Звездные войны»
13.50 Х/ф «Доктор Дулиттл»
15.40 «Шесть кадров»
16.30 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика - 2»
19.30, 05.25 ТСН: ТСН
20.00 Х/ф «1+1»
22.20 Х/ф «Очень опасная 

штучка»
00.10 Х/ф «Ромовый 

дневник»
02.15 Х/ф «Сломанная 

стрела»
03.55 Х/ф «Случайный по-

путчик»

ИНТЕР
06.20 «Шустер Live»
10.00 «Жди меня»
11.05 «Вкусное свидание»
12.05 Т/с «Ключи от счастья» 

1-4сс.Заключительная с.
16.05 Концерт «Между-

народный фестиваль 
юмора «Юрмала «

20.00, 02.20 «Подробности»
20.25 Концерт «Между-

народный фестиваль 
юмора «Юрмала»

22.35 Большой бокс. В. Клич-
ко. Прямой эфир

23.00 Большой бокс. В. 
Узелков vs. С.Себихи. 
Прямой эфир

ICTV
04.10, 04.40 Погода
04.15 Факты
04.20, 04.45 Свитанок
05.35 Козырная жизнь
06.10 Х/ф «Контакт»
08.50 Звезда YouTube
09.30 Дача
10.40 Квартирный вопрос
11.35 Смотреть всем!
12.35 За рулем
13.05 Х/ф «Скалолазка 

и последний из 7-ой 
колыбели»

15.00 Х/ф «Легенда Зорро»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «День «Д»
20.45 Т/с «Честь имею!»
00.45 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Тру Джексон»
07.20 Новый взгляд
08.10, 10.00 Ревизор
11.55 Уральские пельмени
13.40 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна Юкрайна
15.30 Т/с «Папины дочки»
18.00 Х/ф «Скуби Ду 2: Мон-

стры на свободе»
20.00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
22.00 Хто зверху
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов»

СТБ
05.00 М/ф «Бременские 

музыканты», «Пес в 
сапогах»

06.00 Х/ф «Где находится 

нофелет?»
07.20 «Караоке на Майдане»
08.10 «Едим дома»
09.20 «Хата на тата»
11.50 «Холостяк - 3»
15.55 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»
17.00 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика»

19.00 «Україна має та-
лант!-5»

22.10 «Следствие ведут 
экстрасенсы»

ТОНИС
06.00 Х/ф «Даниил-князь 

Галицкий»
07.35 Ф-стиль
08.00 Служба новостей «Со-

циальный пульс»
08.40, 18.55, 20.00 «Погода»
09.00 Путешествие с Дона-

тасом Банионисом
10.00 «Светские хроники»
10.40 Х/ф «Ипподром»
13.25 За семь морей
14.00 Эхо джунглей
14.45, 04.15 Слезы мира. 

Слезы Африки
16.00, 02.00 Планета жизни
17.00 «Ронин. Ток-шоу с 

Дмитрием Выдриным»
17.40, 03.40 «Дневник для 

родителей»
18.20, 04.05 «Цивилизация 

incognita»
18.30, 03.15 «Социальный 

пульс выходных»
19.00 Интересное кино. 

Здравствуйте, Олег 
Иванович Янковский

20.05 Наш мир - всегда ли он 
был таким?

21.20, 05.15 Людмила Зыки-
на. Я недолюбила...

22.15 Х/ф «В стране женщин»
00.15 Х/ф «Их поменяли 

телами»

ТЕТ
06.00, 11.00 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик»
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 М/с «Даша-следопыт»
10.00 М/с «Лило и Стич»
11.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня»
13.50 Т/с «Половинки»
15.30 М/ф «Золушка 3: В про-

шлое и обратно»
16.50 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
19.10 Х/ф «Черный рыцарь»
21.10 Виталька
22.25 Что если бы?
23.00 Х/ф «Вечеринка 

вампиров»
00.50 Х/ф «Вампирелла»

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.30 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.40 События
07.10 Т/с «Интерны»
08.10 Самый умный
10.00 Тайны звезд
11.00 Лучший повар на 

селе -
12.00 Т/с «Дорожный патруль 

- 2»
16.00 Х/ф «Воробушек»
18.00, 19.20 Т/с «Васильки»
22.20 Т/с «Шаман»

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40 «Киевское 

время»
06.40, 09.35, 19.25, 00.25, 

01.55 «Тема недели»
06.45, 07.10, 08.20, 18.55, 

23.35, 00.20, 03.25 «Время 
спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 
19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 
05.55, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 «Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.25 «Автоконтинент»
09.50 «Мотор-новости»
10.10, 00.30 «Новостеметр»
10.15, 12.10, 02.30, 03.30, 

04.30, 04.55, 05.50, 06.20 
«Хроника недели»

11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.15 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный взгляд»
19.30 «Машина времени»
20.10, 01.10, 05.10 «Портреты 

с Сергеем Дорофеевым»
21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 02.10, 03.40 «В каби-

нетах»
22.30 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»
02.40 «Новости Киевщины»
04.10 «Жизнь интересна»
04.35 «Акцент»

НТН
05.50 «Легенды бандитского 

Киева»
07.00 «Железный Оскар»
07.30 Х/ф «Серые волки»
09.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
11.30 «Речовий доказ». 

Конец хозяина общака
12.00, 23.00 «Главный 

свидетель»
13.00 «Лохотрон»
13.30 Х/ф «Звезда»
15.20 Т/с «Шериф»
19.00 Т/с «Паутина - 6»
00.00 Х/ф «Пленники небес»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.00 М/с «Сказки Ганса Хри-

стиана Андерсена»
10.00 М/ф «Меч в камне»
11.30 Х/ф «Алмазный пёс»
13.50 «Подари себе жизнь»
15.30 Х/ф «Мы поженимся. 

В крайнем случае, со-
звонимся!»

17.10 «Лямур Тужур»
18.10 «Рассмеши комика»
19.10 «КВН»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Х/ф «Дневники няни»

11 КАНАЛ
06.00 Т/с «Тру Джексон»
07.20 Новый взгляд
08.10, 11.00 Ревизор
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Два берега»
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 «Папины дочки»
18.00 Х/ф «Скуби Ду 2. Мон-

стры на свободе»
20.00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
22.00 Хто зверху
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Другой мир. Вос-

стание ликанов»

К2
05.30, 00.55 Мир звезд
06.15 Телеторговля
07.15 М/фы
07.50 Дело вкуса
08.45, 17.10 С белого листа
09.20 Знаете что?
10.05 Врачи
10.55 Дачные истории
11.55 Сваты у плиты
12.30 Специя
13.35, 18.45 Семейный 

размер
14.25 Модный приговор
15.25, 17.45 Женская форма
16.15 Время красоты
19.35, 23.20, 23.45 Прошла 

любовь
20.35, 00.15 Секреты судьбы
21.30 Будь по-твоему
22.30 Иностранная кухня

«2+2»
08.15 Союз М/ф
10.00 Х/ф «Фонтан»
12.00 Т/с «Мерлин-5»
14.00 «Сумасшедшее видео 

по-украински»
15.40 Х/ф «Бой местного 

значения»
17.45 Х/ф «Лейтенант 

Суворов»
19.30 Т/с «М.У.Р.»
23.30 Х/ф «Страна тигров»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.20 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
09.45 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
11.30 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
13.15 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
01.25 Х/ф «Партизанская 

искра»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.20 Х/ф «Русское поле»
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 К 100-летию поэта. 

«Четыре династии Сергея 
Михалкова»

12.10 «Две звезды»
13.40 Фильм «Снегирь»
15.20, 18.10 Х/ф «Частный 

сыск полковника в от-
ставке»

19.00 «Тунгуска. Небесное 
знамение»

20.00 «Чебаркульский ме-
теорит. Месяц спустя»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»

23.05 Х/ф «Меланхолия»
02.25 Х/ф «Срок давности»
03.50 Х/ф «Случай на шахте 

восемь»
05.20 Х/ф «Четвертый папа»

РТР - ПЛАНЕТА
06.00, 09.00, 12.00 Вести
06.10, 09.10, 12.20 Местное 

время. Вести-Москва
06.20 Х/ф «Обратный билет»
07.50 М/ф
08.00 «Планета собак»
08.25 «Субботник»
09.20 «Тайна Ноева ковчега»
10.10 «PROТУРИЗМ»
10.20 «Пряничный домик»
10.50 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
12.25 «Честный детектив»
12.50 «Особый случай»
13.35 «Городок». Дайджест
14.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.40 Т/с «Сваты»
16.25, 01.25 «Субботний 

вечер»
18.00 Вести в субботу
18.50, 02.50 Х/ф «Солнечное 

затмение»
22.00 Х/ф «Осенний лист»
23.35 «Романтика романса»
00.30 «Линия жизни». Вячес-

лав Шалевич

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00, 19.30 Труднейший в 

мире ремонт
08.00, 20.30 World Stories. 

Международные корре-
спонденты

08.30, 16.30 Вокруг света
09.30 Звериная работа
10.00 Деловая кухня
10.45 Воздушные псы
11.30 Ювелирочка
13.30, 22.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Андрей Громыко

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Сере-

бряная земля. Хроника 
Карпатской Украины 
1919-

21.10 Семь чудес Украины
21.30 Против ночи с Павлом 

Шереметом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Эрнест 
Хемингуэй и Марта 
Гелхорн

ТВ ЦЕНТР
03.15 Марш-бросок.
03.30 Линия защиты.
03.50 Х/ф «Контрабанда».
05.30 АБВГДейка
06.00 Х/ф «За двумя за-

йцами».
07.35 Православная энци-

клопедия
08.05 Х/ф «Каменный цветок»
09.30, 15.30, 22.00 События
09.45 Петровка, 38.
09.55 Городское собрание.
10.40 Х/ф «Не валяй 

дурака...»
12.45 Московская Маслени-

ца в прямом эфире
14.35, 15.45 Х/ф «Подруга 

особого назначения».
19.00 «Постскриптум»
20.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи».
22.20 «Временно доступен». 

Протоиерей Алексий 
Уминский.

23.25 Х/ф «Адвокат».

RTVI
06.00 Х/ф «Детство Тёмы» 1 с.
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 «М/фы»
10.00, 01.30 Х/ф «Не забудь... 

Станция Луговая»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским 
«Джазовый ритм Боль-
шого Яблока»

14.00, 21.00, 03.00 Х/ф «Не-
удача Пуаро» 1, 2 серии

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский лик-

без» «Русские американ-
цы. Сергей Рахманинов. 
Игорь Стравинский»

17.00, 00.30 «Код доступа»
18.00 «Альтернативная 

история. Красно-белая 
Россия»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

19.30 «Германия за неделю»
20.00 «Израиль за неделю»
23.00 «Русский акцент» с 

Евгением Масловым 
«Подземный Нью-Йорк»

23.30, 05.00 «Альтернатив-
ная история. Социализм 
с нечеловеческим 
лицом»

РЕН-ТВ
03.00 Х/ф «Превосходство 

Борна»
04.00 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв»
07.10 «100 процентов»
07.45 «Чистая работа»
08.30 «Территория заблуж-

дений»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна»
13.00 «Странное дело»: «До-

спехи богов»
14.00 «Секретные терри-

тории»: «Похитители 

планеты»
15.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Амазонки в большой 
политике»

16.00 «Представьте себе»
16.30 «Репортерские 

истории»
17.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
18.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
20.00, 02.45 Х/ф «Гром 

ярости»
22.00 Х/ф «Отставник»
23.50 Х/ф «Отставник-2»
01.40 «Девы славянских 

богов»

TV1000
04.00 Комедия «Пять моих 

бывших подружек»
05.35 Драма «Ночь над 

Манхэттеном»
07.35 М/ф «Планета 51»
09.15 Драма «Студенческая 

команда»
11.05 Комедия «Мекси-

канец»
13.15 Криминальное кино 

«Зодиак»
16.00 Драма «Неприкаса-

емые»
18.00 Драма «Я так давно 

тебя люблю»
20.05 Боевик «Шафт»
22.00 Драма «Вероника 

решает умереть»
00.00 Драма «Один день»
02.00 Триллер «Медве-

жатник»

TV1000 KINO
05.00 Фантастика «Первые 

на Луне»
07.00 Комедия «Стэп бай 

стэп»
09.00 Фантастика «Беско-

нечные мечты о счастье»
11.00 Комедия «Я, бабушка, 

Илико и Илларион»
13.00 Приключения «Две-

надцатое лето»
15.00 Мелодрама «Однаж-

ды в провинции»
17.00 Драма «Однажды со 

мной»
19.00 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинок»
21.00 Триллер «Домовой»
23.00 Комедия «Именины»
01.00 Комедия «Без мужчин»
03.00 Драма «Государыня и 

разбойник»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Отверженные»
09.10, 17.10, 01.10 Комедия 

«Шери»
10.50, 18.50, 02.50 Драма 

«Глава 27»
12.20, 20.20, 04.20 Драма 

«Съемки в Палермо»
14.15, 22.15, 06.15 Боевик 

«Опаcный Бангкок»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Государственный 

преступник».
08.00 Х/ф «Из жизни Федора 

Кузькина». 2 с.
10.00 Х/ф «Дух».
12.00 Х/ф «Нежный возраст».
13.30 Т/с «Рожденная 

революцией». 10 с. «По-
следняя встреча».

15.00 Х/ф «Бумбараш». 1 с.
16.30 Х/ф «Бумбараш». 2 с.
18.00 Х/ф «Не самый удачный 

день».
20.00 Х/ф «Служу Советскому 

Союзу».
22.00 Х/ф «Господин офор-

митель».
00.00 Х/ф «Дом на дюнах».

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Кор-

тик». 2 с.
02.15, 08.15, 14.15 М/с «Сви-

репый Бамбр» 0+, х/ф 
«Капитан»

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка». 16 с. 12+, 
«Аргонавты» 12+, «Заяц 
и еж».

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 
«Андрей и злой чародей» 
12+, «День Чудесный».

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Глади-
аторы». 13 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Уроки 
хорошего поведения» 
6+, «Солнечный каравай» 
0+, «Маша и волшебное 
варенье» 0+, «Сказка про 
чужие краски»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Как это устроено?. Фор-

ма профессиональных 
хоккеистов/Детская 
обувь цвета бронзы/
Бегущие дорожки

04.25 Джесси Джеймс. Гараж 
с нуля. Серия 3

05.15, 17.05 Золотая лихо-
радка. Аляска. Золото 
гномов

06.10, 16.10 Золото джун-
глей. Cерия 1

07.05 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Каминьо Дас Агуас

08.00 Багажные войны. 
Серия 3

08.25 Багажные войны. 
Серия 4

08.50 Охотники за реликви-
ями. Жара в Майами

09.20 Охотники за реликви-
ями. Чикагская удача

09.45, 00.30 Мастера выжи-
вания. В ад и обратно

10.40 Наука магии. Полет 

из пушки
11.10 Наука магии. Опасное 

падение
11.35 Разрушители легенд. 

Серия 6
12.30 Путешествие в экс-

трим. Сибирь
13.25 Быстрые и громкие. 

Chevy Fleetmaster 1948 
года

14.20 Как это устроено?. 
Наручники/Герметики/
Баллоны для пропана

14.50 Как это сделано?. 
Серия 3

15.15 Парни с пушками. Ко-
роткоствольный автомат 
Вектора из «Вспомнить 
все»

18.00 Охотники за реликви-
ями. Чикагские штучки

18.30 Охотники за реликви-
ями. Лучший стрелок

19.00, 02.10 Короли аукцио-
нов. Серия 13

19.30, 02.40 Короли аукцио-
нов. Серия 14

20.00, 03.05 Багажные во-
йны. Серия 5

20.30, 03.35 Багажные во-
йны. Серия 6

21.00 Секреты спецслужб. 
Серия 3

21.55 Речные монстры. 
Нерассказанные байки. 
Серия 6

22.50 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 1

23.15 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 2

23.40 В поисках йети. Серия 
21

01.20 Молниеносные ката-
строфы. Серия 50

01.45 Как это сделано?. 
Серия 1

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Конец пути
07.25 Введение в котовод-

ство.
08.15 Охотник за крокоди-

лами. Дикое южное по-
бережьеТихого океана

09.10 Зоотур Микаэлы.
10.05 Обезьянья жизнь.
10.30 Зоосад Криса Хамфри.
11.00 Необыкновенные 

собаки.
11.25 Самое дикое шоу.
11.55, 21.05, 02.25, 05.45 

Неизведанные острова. 
Гебриды

12.50 На свободу с питбулем. 
Возвращение на ранчо

13.45 На свободу с питбулем. 
Осторожно. Собака!

14.40 На свободу с питбулем. 
Слабые шансы

15.35 На свободу с питбулем. 
Переломный момент

16.30 На свободу с питбулем. 
Акт милосердия

17.25 На свободу с питбулем. 
Разорение

18.20 Дикая Франция. Вдоль 
по течению

19.15 Дикая Франция. Со-
кровища глубин

20.10, 00.45 Жизнь в стае. 
Королева Клео

22.00, 03.15 Адская кошка. 
Мой кот всеяден!

22.55, 04.05 Укротитель 
скунсов. Еще один удар!

23.20, 04.30 Укротитель 
скунсов. Нед спешит на 
помощь

23.50 Дикие и опасные. 
Стонущий ковбой

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35 Союзм/ф
10.15 «Путеводитель вы-

ходного дня»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Буду Артистом!»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.35 «Выдающиеся 

мужчины»
15.45 «Время для себя»
16.10 Ювелирочка
18.55 Х/ф «Пушкин. Послед-

няя дуэль»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Александр Порохов-
щиков

23.45 «Ukrainian Fashion 
Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00, 11.00 Делай ставки и 

взрывай: Сокровища до-
ма с привидениями

04.30, 11.30 Покинутые: По-
местье в Миссисипи

05.00 Неуловимая кошка
06.00 По следам мифических 

чудовищ: Обезьяночело-
век с Суматры

07.00 Американская 
колония: Знакомство с 
гуттеритами: Традиции 
против здоровь

08.00 С точки зрения науки: 
Земля под водой

09.00 Граница: Опасный 
рубеж

10.00 Машины: разобрать 
и продать: Горячие 
хэтчбеки

12.00 Дикий тунец: Месть 
рыбаков

13.00 Следствие по делам 
хищников: Туман-убийца

14.00 Расследования ави-
акатастроф: Фатальная 

фиксаци
15.00 Христианство: 

восхождение к власти: 
Мессии

16.00 Призраки Чёрного мо-
ря (с Бобом Баллардом)

17.00 Западня для дино-
завров

18.00 Анатомия динозавров
19.00, 22.00, 01.00 Злоключе-

ния за границей: Охотни-
ки за орхидеями

20.00, 23.00, 02.00 Поймать 
контрабандиста: Нарко-
тики в теле

21.00 Панорама 360° Объект 
всемирного наследия: 
Борободур

00.00, 03.00 Запреты: Экс-
тремальное лечение

VIASAT HISTORY
07.00, 18.55, 20.00, 02.00 

Средние века
08.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 10.10 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира

11.20, 12.20, 13.20 Древние 
миры

14.20 Животные, которые 
перевернули историю

14.55 Загадка заселения 
Американского конти-
нента

15.55, 16.55, 17.55 Охотники 
за мифами

21.05, 22.05, 03.00 Короли 
Хорватии

23.00 Орудия смерти
00.00 Чингисхан

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.2. «Путь на 
запад». 7 с.

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.2. «Пост». 2 с.

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.4. «Палёный 
ствол». 1 с.

22.00 «МУР есть МУР! - 3» 2 с.
23.00 «Жизнь и смерть Лёнь-

ки Пантелеева». 8 с.
00.00 «Косвенные улики». 

6 с.

VIASAT EXPLORER
03.00 Так или эдак?
04.00, 05.00 Охотник-со-

биратель
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00 Черное золото
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Один на один с 
дикой природой

16.00, 16.30 Большие пере-
езды

17.00, 18.00, 01.00, 02.00 
Осторожно. Земляные 
работы!

19.00, 20.00 Непобедимый 
воин

21.00 Секретные операции
22.00 Герои спецназа
23.00, 00.00 Полярные 

летчики

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.00 Боевик «Второй 

фронт».
01.50 Драма, Мелодрама 

«Вторая жизнь Фёдора 
Строгова».

03.35 Комедия «Мечта «.
05.35 Драма, Криминальный 

«Выход».
07.10 Комедия «Здравствуй-

те, я ваша тётя!».
08.50 Драма «Тот, кто 

нежнее».
10.30 Музыкальный, При-

ключения « Бумбараш». 
1 с.

11.35 Музыкальный, При-
ключения « Бумбараш». 
2 с.

12.45 Драма «Похитители 
книг».

14.15 Драма, Семейное 
«Ярик».

15.45 Комедия «Прощайте, 
доктор Фрейд».

17.35 Мелодрама «Про-
щальные гастроли».

18.50 Драма «Мне не 
больно».

20.35 Драма «Настройщик».
23.15 Боевик «Винт».

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Камера смотрит в 

мир»
05.00 «Не смешно» «Перед 

зеркалом»
05.30, 23.50 Х/ф «Одно-

фамилец»
06.40 «Бомонд» Валерий 

Леонтьев
07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ»
08.00, 02.00 «Рожденные 

в СССР»
09.00 «Пен-клуб»
10.00 «Для вас, родители!»
10.35 Д/ф «Совгражданки в 

Африке»
11.10 «Будильник»
11.40 Х/ф «О тебе»
14.00 «Колба времени»
15.00 «Клуб артистов кино»
16.00 «Было ВРЕМЯ»
17.00 «Маэстро» Концерт
18.20 «Аншлаг? Аншлаг!»
19.30 «Пока все дома»
20.00 Х/ф «Нос»
21.40 «Владимир Высоцкий. 

Песни, монологи»
22.00 Фильм-концерт 

«Ритмы Апшерона»
23.10 Д/ф «Зина. Жила-была»

СПОРТ1
06.05 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

07.10 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Рубин - Зенит

09.05 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/4 финала. Бред-
форд - Арсенал

11.55, 23.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига

13.55 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Интер Мовистар - 
Барселона Алуспорт. LIVE

16.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-

17.50 Теннис. АТР Open Sud 
de France, Montpellier. 
Финал. Гаске - Пер

19.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Дерби - 
Лестер. LIVE

21.10 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Гент - Андер-
лехт. LIVE

01.15 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Рединг - Арсенал

СПОРТ2
06.00 Футзал. Чемпионат 

Испании. Барселона Алу-
спорт - Каха Сеговия

08.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - ПСВ

09.55, 02.00 Баскетбол. Ев-
рокубок. ТОП-16. Триумф 
- Будивельнык

11.25, 01.15 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

12.00, 03.30 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Фейєнорд - ПСВ

13.55 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

14.35 Футбол. Росия. Пре-
мьер-Лига

16.30 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Интер Мовистар 
- Барселона Алуспорт

18.35 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. Рединг - Арсенал

21.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Донецьк

23.20 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Гент - Андерлехт

EUROSPORT
09.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Трондхейм (Норвегия). 
HS 140. Мужчины.

09.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде 
(Германия). Слалом. 1-й 
спуск. Женщины.

11.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде (Гер-
мания). Слалом-гигант. 
1-й спуск. Мужчины.

12.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Осло (Норве-
гия). HS 134.

12.30, 20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Гонка преследо-
вания. Женщины.

13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде 
(Германия). Слалом. 2-й 
спуск. Женщины.

13.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде (Гер-
мания). Слалом-гигант. 
2-й спуск. Мужчины.

14.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Осло (Нор-
вегия). Гонка по системе 
Гундерсена.

14.30, 20.30 Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Гонка преследо-
вания. Мужчины.

15.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло (Норвегия). 
50 км. Мужчины.

17.15, 21.00 Снукер. Гранд-
финал PTC. Ирландия. 1/4 
финала.

19.00, 02.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Осло (Норвегия). 
HS 134. Квалификация.

01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Канада. 
Танцы. Произвольная 
программа.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 12.45, 

14.15, 16.45, 21.45, 23.45, 
00.55, 02.00, 03.10, 04.10 
Футбол NEWS

06.15 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

06.45 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

07.15 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

07.45, 08.45 Самые смешные 
футбольные моменты

08.15 Futbol Mundial. Пре-
мьера

09.00 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА

10.25 Металлург З - Карпа-
ты. Чемпионат Украины

12.30, 13.00, 15.25, 17.55, 
20.25 «Футбол LIVE»

13.25 LIVE. Заря - Волынь. 
Чемпионат Украины

15.55 LIVE. Шахтер - 
Черноморец. Чемпионат 
Украины

18.25 LIVE. Таврия - Ме-
таллург Д. Чемпионат 
Украины

20.55 LIVE. Реал - Мальорка. 
Чемпионат Испании

22.55 LIVE. Валенсия - Бетис. 
Чемпионат Испании

01.10 Шахтер - Черноморец. 
Чемпионат Украины

03.25 Заря - Волынь. Чемпио-
нат Украины

Субота, 16 березня
Cхід 6.10 Захід 18.04
Тривалість дня 11.54

Схід 7.57
Захід 23.28

ТелецьІменинники: Василіск, Зінона, Зоїл
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.35, 08.55, 09.00, 

11.20, 16.05, 22.45, 22.55, 
23.30 Погода

06.10 Мир православия
06.40, 00.40 Смех с достав-

кой на дом
07.10 Сельский час
07.40, 23.35 Ток-шоу «Жена»
09.05 Кто в доме хозяин?
09.25 Путешествуй по миру 

с Ю.Акуниной
09.50 Шаг к звездам
10.30 Шеф-повар страны
11.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт (женщины)
12.15 Честь имею при-

гласить
13.05 Караоке для взрослых
13.50 Ближе к народу
14.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт (мужчины)
15.15 В гостях у Д.Гордона
16.10 Деловой мир. Неделя
16.45 Х/ф «Горький можже-

вельник»
18.05 Смехоспортодром
18.25 Концертная програм-

ма «З днем ТеБе»
20.40 Главный аргумент
20.50 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги недели
21.30 Точка зрения
21.55 Фольк-music
22.50 Тройка, Кено, Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги

КАНАЛ «1+1»
06.05 Х/ф «Чужие письма»
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 «Гастрономические 

путешествия с Юлией 
Высоцкой. Венеция»

11.45 «Воскресенье с 
Кварталом»

12.50 Х/ф «Случайный по-
путчик»

14.50, 15.55, 17.00, 18.20 Т/с 
«Сваты-6»

19.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Голос страны -3»
22.25 «Светская жизнь»
23.25 «Что? Где? Когда? 

Звездные войны»
00.35 Х/ф «Карта звуков 

Токио»
02.25 Х/ф «Ромовый 

дневник»
04.20 Х/ф «Чужие письма»

ИНТЕР
06.40 Большой бокс. 

В.Узелков vs. С.Себихи
07.50, 10.20 «Международ-

ный фестиваль юмора 
«Юрмала»

09.30 «Школа доктора 
Комаровского»

14.15 Т/с «На солнечной 
стороне улицы»

18.05 Х/ф «Ванька» Премьера
20.00, 02.25 «Подробности 

недели»
21.00 «Большие танцы» 

Премьера
23.00 «Музыкальная пре-

мия «YUNA-2013». Цере-
мония награждения»

ICTV
05.10, 05.30 Погода
05.15 Факты
05.35, 04.20 Свитанок
06.25 Квартирный вопрос
07.15 Анекдоты по-

украински
07.35 Дача
08.45 Основной инстинкт
09.10 Смотреть всем!
10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
12.25 Криминальный 

облом
12.50 Х/ф «День «Д»
14.35 Т/с «Честь имею!»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Маска Зорро»
22.15 Х/ф «Легенда Зорро»

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Т/с «Тру Джексон»
06.55 Новый взгляд
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.30 М/с «Губка Боб»
09.00 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 Х/ф «Астерикс в 

Британии»
11.45, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.10 Хто зверху
15.10 Х/ф «Скуби Ду 2: Мон-

стры на свободе»
17.05 Х/ф «Любовь с уведом-

лением»
19.10 Х/ф «Телохранитель»
23.45 Х/ф «Нереальный 

блокбастер»

СТБ
04.55 М/ф «Крокодил Гена и 

Чебурашка»
06.00 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
07.40 «Едим дома»
08.45 «Кулинарная дина-

стия»
10.40 «Караоке на Майдане»
11.40 Т/с «Уравнение любви»
15.50 «Україна має талант!-5»

19.00 «Битва экстрасенсов»
20.00 Х/ф «Семь Я»
21.55 Х/ф «Возвращение 

блудного папы»
00.00 Х/ф «Любовь под над-

зором»

ТОНИС
06.00 Х/ф «Ипподром»
07.35 Эхо джунглей
08.00 «Социальный пульс 

выходных»
08.35, 18.55 «Погода»
09.00 День, когда Земля 

изменилась
10.00 «Будь в курсе!»
10.35 Ф-стиль
11.00 Х/ф «Даниил - князь 

Галицкий»
13.55 За семь морей
14.30 Арт сити
15.15, 04.20 Возвращение 

белого льва
16.20 Планета жизни
17.25 Дикие лошади острова 

Сейбл
18.30, 03.15 «Мир за неделю»
19.00 Юрий Антонов. Под 

крышей дома своего
20.00 «Цивилизация 

incognita»
20.15, 03.40 «Кумиры»
20.45, 03.55 «Светские 

хроники»
21.10, 05.10 Владимир 

Меньшов. До и после 
«Оскара»

22.15 Х/ф «Их поменяли 
телами»

00.20 Х/ф «В стране женщин»

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик»
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 М/с «Даша-следопыт»
10.00 М/с « Ребятам о 

зверятах»
10.25 М/с «Лило и Стич»
11.00 М/ф «Золушка 3: В про-

шлое и обратно»
12.30 Х/ф «Жизнь или что-то 

вроде того»
14.40 Х/ф «Дьявол носит 

Прада»
17.00 Х/ф «Черный рыцарь»
19.00 Даешь молодежь!
19.35 Виталька
20.50 Т/с «Восьмидесятые»
22.50 Х/ф «Внезапно бере-

менна»
00.50 Х/ф «Мой единствен-

ный»

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.40 События
07.00 Х/ф «Воробушек»
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Т/с «Дорожный патруль 

- 2»
13.00, 20.00, 21.00 Т/с 

«Интерны»
14.00 Самый умный
16.00 Т/с «След»
19.00, 03.50 События недели
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, 03.30, 05.55, 
06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10, 19.30, 06.00 «Большая 

политика»
09.35 «Окно в Америку»
10.10 «Мамина школа»
10.30 «Здоровые истории»
11.10 «Технопарк»
11.30 «Трансмиссия-тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»
12.30 «ИнтеллектУА»
13.10 «Защитник Отечества»
13.35 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Акцент»
16.10 «Машина времени»
17.20 «Палата»
17.30 «Новости киевщины»
18.10 «Окно в Европу»
20.30, 01.55, 02.35, 04.35, 

05.50 «Хроника недели»
21.00 «Время: Итоги недели 

с Т. Даниленко»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.10 «Территория 

закона»
22.35, 03.40 «Кино с Яниной 

Соколовой»
23.40 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
00.30, 02.30, 03.35 «Обзор 

прессы»

НТН
05.30 «Легенды бандитского 

Киева»
06.20 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
07.45 Т/с «Шериф»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». Смерть коллек-
ционера

12.00, 03.10 «Агенты 
влияния»

13.00 «Православные 
святые»

15.00 Т/с «Забытый»
19.00 Т/с «Бригада»
00.00 Д/с «Тайны криминаль-

ного мира»
00.30 Х/ф «Московская жара»

К1
06.00 «Утро на К1»
07.30 «М/фы»
09.00 М/ф «Меч в камне»
10.30 Х/ф «Алмазный пёс»
12.30 «Добрый вечер, 

животные»
13.30 Х/ф «Мышиная охота»
15.25 Х/ф «Дневники няни»
17.25 «Рассмеши комика»
19.20 Х/ф «Эффект бабочки»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
00.00 Х/ф «Эффект бабочки 

2»

11 КАНАЛ
06.00 Т/с «Тру Джексон»
06.55 Новый взгляд
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.30 М/с «Губка Боб»
09.00 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.20 «Родительский клуб»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.20 «Свадебные хлопоты»
11.45, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.10 Хто зверху
15.10 Х/ф «Скуби Ду 2. Мон-

стры на свободе»
17.05 Юбилейный концерт 

группы «Цветы». Часть
18.00 «О рыбалке всерьез»
18.30 «36,6»
19.00 «Новости недели»
19.30 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
23.45 Х/ф «Нереальный 

блокбастер»

К2
05.30, 00.55 Мир звезд
06.15 Телеторговля
07.15 М/фы
07.50 Дело вкуса
08.45, 17.10 С белого листа
09.20 Знаете что?
10.05 Врачи
10.55 Дачные истории
11.55 Сваты у плиты
12.30 Специя
13.35, 18.45 Семейный 

размер
14.25 Модный приговор
15.25, 17.45 Женская форма
16.15 Время красоты
19.35, 23.20, 23.45 Прошла 

любовь
20.35, 00.15 Секреты судьбы
21.30 Будь по-твоему
22.30 Иностранная кухня

«2+2»
08.15 Союз М/ф
09.35 Журнал Лиги Чемпио-

нов УЕФА 2012-
10.00 Х/ф «Легенда»
12.00 Т/с «Мерлин-5»
14.00 «Сумасшедшее видео 

по-украински»
17.20 ЧУ 20 тур. Динамо - 

Ворскла
19.30 ЧУ 20 тур. Днепр - 

Кривбасс
21.30 «Профутбол»
22.40 Х/ф «Схватка»
02.15 Х/ф «Всё побеждает 

любовь»
03.30 Х/ф «Курьер на Восток»

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.15 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
09.45 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе»
11.30 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке»
13.15 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
02.10 Х/ф «Почти смешная 

история»
04.30 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
08.05 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Во-

йна жиров»
13.25 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные 
истории»

14.30 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке»

16.15 «Форт Боярд»
17.55 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига
00.10 «Познер»
01.05 Х/ф «Аэропорт со 

служебного входа»
02.30 Х/ф «Дядя Ваня»

РТР - ПЛАНЕТА
05.50 Х/ф «Осенний лист»
07.20 «Сам себе режиссер»
08.00 «Смехопанорама»
08.25 «Утренняя почта»
09.00, 12.00 Вести
09.10 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
09.45 «В мире животных»
10.10 М/фы
10.30, 02.10 Х/ф «Дама с 

собачкой»
12.20 Местное время. Вести-

Москва
12.25 «Вся Россия»
12.40 «Больше, чем любовь»
13.20 «Власть факта»
14.00 «Абсолютный слух»
14.40 Т/с «Сваты»
16.20, 03.35 «Кривое 

зеркало»
18.00 Вести недели
19.30 «Фактор А»
21.10 «Воскресный вечер»
22.50 Х/ф «Одуванчик»
00.25 Х/ф «Расплата за 

любовь»
01.55 «PROТУРИЗМ»
05.10 «Комната смеха»

TBI
07.00, 19.30 Труднейший в 

мире ремонт
08.00 Великие истории 

любви 20 века. Эрнест 
Хемингуэй и Марта 
Гелхорн

08.30, 16.30 Вокруг света
09.30 Звериная работа
10.00 Деловая кухня
10.45, 18.45 Воздушные псы
11.30 Ювелирочка
13.30, 22.30 Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе. Донатас 
Банионис

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Секре-

ты полов
20.30 Сегодня. Дайджест
21.30 Против ночи с Павлом 

Шереметом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Франклин 
и Элеанора Рузвельт

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом
04.30 Х/ф «Госпожа Министр 

танцует»

ТВ ЦЕНТР
04.05 Х/ф «Каменный цветок»
05.25 «Фактор жизни»
06.05 «Сто вопросов взрос-

лому»
06.45 Х/ф «Гонщики».
08.20 «Барышня и кулинар»
08.55 «Парадокс кота». Спе-

циальный репортаж
09.30, 22.00 События
09.45 Х/ф «Человек родился»
11.35 «Смех с доставкой 

на дом».
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин».
12.50 Московская неделя
13.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи».
15.15 Т/с «Телохранитель».
19.00 «В центре событий»
20.00 Т/с «Война Фойла».
22.20 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс».
00.05 Х/ф «Еще раз про 

любовь».
02.00 Д/ф «Русский «фок-

строт»
03.05 Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!»

RTVI
06.00 «Израиль за неделю»
07.00, 09.20 «М/фы»
08.00 Х/ф «Детство Тёмы» 2 с.
10.00, 01.30 Х/ф «Девушка 

спешит на свидание»
12.00 «Страна и люди»
13.00, 21.00, 03.00 Х/ф «Не-

удача Пуаро» 3, 4, 5 серии
16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 00.00 «Русский 

акцент» с Владимиром 
Ленским «Джазовый 
ритм Большого Яблока»

17.00 «Грани недели» с Вла-
димиром Кара-Мурзой

18.00 «Альтернативная 
история. Социализм с не-
человеческим лицом»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
00.30 «Без дураков»

РЕН-ТВ
03.00 Х/ф «Гром ярости»
04.30 Х/ф «Отставник»
06.30 Х/ф «Отставник-2»
08.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок»
10.15 Т/с «Боец»
21.45 «Неделя с 

М.Максимовской»
22.50 «Репортерские 

истории»
23.20 Х/ф «Телохранители и 

убийцы»
02.00 Х/ф «Ловушка»

TV1000
04.00 М/ф «Планета 51»
06.00 Драма «Студенческая 

команда»
08.00 Драма «Самый 

лучший»
10.00 Комедия «Мир 

Уэйна 2»
12.00 Драма «Неприкаса-

емые»
13.50 Драма «Я так давно 

тебя люблю»
15.55 Комедия «Улыбка 

Моны Лизы»
18.00 Триллер «Медве-

жатник»
20.10 Драма «Один день»
22.05 Боевик «Миссия. Не-

выполнима»
00.00 Боевик «Миссия. Не-

выполнима 2»
02.10 Драма «Истинные 

цвета»

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Я, бабушка, 

Илико и Илларион»
07.00 Приключения «Две-

надцатое лето»
09.00 Драма «Однажды со 

мной»
11.00 Мелодрама «Коро-

лева»
13.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
15.00 Комедия «Человек с 

бульвара Капуцинок»
17.00 Комедия «Без мужчин»
19.00 Комедия «Дочь 

якудзы»
20.40 Драма «Охотник»
23.00 Драма «Государыня и 

разбойник»
01.00 Драма «За тобой»
03.00 Комедия «Пакостник»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Отверженные»
09.05, 17.05, 01.05 Комедия 

«Нянька по вызову»
10.45, 18.45, 02.45 Мело-

драма «Мой лучший 
любовник»

12.35, 20.35, 04.35 Триллер 
«Тихий американец»

14.20, 22.20, 06.20 Драма 
«Выкуп»

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Не самый удачный 

день».
08.00 Х/ф «Служу Советскому 

Союзу».
10.00 Х/ф «Господин офор-

митель».
12.00 Х/ф «Дом на дюнах».
13.30 Х/ф «Трест, который 

лопнул». 1 с.
15.00 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин».
16.30 Х/ф «Пощечина, кото-

рой не было».
18.00 Х/ф «Старшина».
20.00 Х/ф «Под небом 

голубым...».
22.00 Х/ф «Прости».
00.00 Х/ф «У самого синего 

моря».
01.30 Х/ф «Трест, который 

лопнул». 2 с.
03.00 Х/ф «Пространство для 

маневра». 1 с.
04.30 Х/ф «Пространство для 

маневра». 2 с.

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф «Кор-

тик». 3 с.
02.10, 08.10, 14.10 М/с «по 

следам Бамбра» 0+, 
«Ловушка для Бамбра», 
0+, х/ф «Барбос в гостях 
у Бобика»

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка». 17 с. 12+, 
«Цветик-семицветик» 
6+, «Обезьяна с острова 
Саругасима».

04.00, 10.00, 16.00 М/ф 
«Краса ненаглядная» 6+, 
«Ворона и Лисица. Кукуш-
ка и Петух». 6+, «Пес в 
сапогах» 12+, «Стрекоза и 
Муравей».

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Глади-
аторы». 14 с.

06.00, 12.00, 18.00 «Уроки 
хорошего поведения» 6+, 
«Завтра будет завтра» 0+, 
«Пластилиновый ежик» 
0+, «Чужие следы»

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Как это устроено?. 

Мотоциклы/Керамиче-
ские трубы/Барабанные 
палочки/Свистки

04.25 Молниеносные ката-
строфы. Серия 43

04.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 44

05.15, 00.30 Новый мир. Раз-
влечения будущего

06.10 Разрушители легенд. 
Серия 6

07.05 Как это устроено?. Ме-
ховая одежда/Катафал-
ки/Арматура внешнего 
освещения/Подставки 
мячиков в гольфе

07.30 Как это сделано?. 
Серия 4

08.00 Мастера выживания. В 
ад и обратно

08.50 Золото джунглей. 
Cерия 1

09.45 Золотая лихорадка. 
Аляска. Золото гномов

10.40, 21.55 Город наизнанку. 
Подземный город - 

Лондон
11.35, 21.00 Как мы изобрели 

мир. Самолеты
12.30, 19.00, 22.50 Не 

пытайтесь повторить. 
Подопытные люди

13.25 Не пытайтесь повто-
рить. Герои-самоучки

14.20 Не пытайтесь по-
вторить. Любители 
мощности

15.15 Не пытайтесь повто-
рить. Короли разрушени

16.10 Парни с Юкона. 
Охотиться или умереть 
с голоду

17.05 Багажные войны. 
Серия 5

17.35 Багажные войны. 
Серия 6

18.00 Наука магии. Книжная 
закладка

18.30 Наука магии. Вихревая 
пушка

20.00, 23.40 Разрушители 
легенд. Проблемы с 
пузырями

01.20 Молниеносные ката-
строфы. Серия 51

01.45 Как это сделано?. 
Серия 2

02.10 Путешествие в экс-
трим. Сибирь

03.05 Джесси Джеймс. Гараж 
с нуля. Серия 3

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Новый день
07.25 Введение в котовод-

ство. 
08.15 Охотник за крокоди-

лами. Дневник больших 
крокодилов

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. Вирунга
12.50 Как выжить животным?. 

Пресная вода
13.45 Как выжить животным?. 

Равнины и саванны
14.40, 15.05 Шамвари. Жизнь 

на воле. 
15.35 SOS дикой природы. 
16.30 Симпатичные котята 

и щенки. Пушистейшие 
щенки

17.25 Адская кошка. Мой кот 
всеяден!

18.20 Укротитель по вызову. 
Убийца в пещере

18.45 Укротитель по вызову. 
Фиаско в цирке

19.15 Охотник за ядом. За-
терянные миры

20.10, 00.45 Жизнь в стае. 
Прорыв

22.00, 03.15 Планета мутан-
тов. Япония

22.55, 04.05 Доминик Мона-
ган и дикие существа. 

23.50 Дикие и опасные. 
Гонки из катапульты

01.35, 04.55 Последний 
шанс. Щенки с черного 
хода

06.35 SOS Дикой природы. 

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзм/ф
10.15 «Джунгли шоу-

бизнеса»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.30 «Сейшн»
14.20 Фестиваль ТВ - Старт
15.15 Ювелирочка
17.15 «Тур-Гламур»
18.00 «Время для себя»
19.05 «Выдающиеся 

мужчины»
19.10 «Женские откро-

вения»
20.00 «Все про все»
20.10 «КиноМакси»
21.00 Портретные очерки. 

Любовь Полищук
21.55 Х/ф «Пушкин. Послед-

няя дуэль»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Машины: разобрать и 

продать: Американская 
классика

05.00 Хищники неба
06.00 По следам мифических 

чудовищ: Монгольский 
червь смерти

07.00 Опасные встречи: 
Возвращение в пещеру 
питона

08.00 Великие миграции: 
Гонка на выживание

09.00 Мегазаводы: Джон 
Дир

10.00 Делай ставки и взры-
вай: Сокровища дома с 
привидениями

10.30 Покинутые: Поместье 
в Миссисипи

11.00 Трудное золото Аля-
ски: Золотой облом

12.00 Неисследованные 
глубины: Огонь со-
творени

13.00 Неисследованные 
глубины: Обломки в 
бездне

14.00 Неисследованные 
глубины: Сила океана

15.00 Неисследованные 
глубины: Море или 
космос?

16.00 Спасти «Титаник» с 
Бобом Баллардом

17.00 Паранормальное: 
Апокалипсис животных

18.00, 03.00 Расследования 

авиакатастроф: Гибель 
президента

19.00, 22.00, 01.00 Большой 
побег: Серия 1

20.00, 23.00, 02.00 Большой 
побег: Серия 2

21.00, 00.00 Христианство: 
восхождение к власти: 
Мученики

VIASAT HISTORY
07.00, 12.30, 02.05 Средние 

века
08.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 10.10, 11.20 Средне-

вековая монархия. 
Женщины у власти

13.35 Чингисхан
14.35 Эци - загадка архе-

ологии
15.35, 16.40 Древние миры
17.45 Древний Египет
18.45 Охотники за мифами
19.45 Закон Гарроу
20.55 Лондонская больница
22.05 Клетка
23.05 Бойцовский клуб. 

Оправданная жестокость
00.05 Нормандское заво-

евание Англии
03.05 Короли Хорватии

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.2. «Путь на 
запад». 8 с.

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.3. «Богема». 1 с.

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.4. «Палёный 
ствол». 2 с.

22.00 «МУР есть МУР! - 3» 3 с.
23.00 «Иванов и Рабинович». 

1 с.
00.00 «Косвенные улики». 

7 с.

VIASAT EXPLORER
03.00 Так или эдак?
04.00, 05.00 Охотник-со-

биратель
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00 Специальная 
миссия Уиллиса

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Изобретате-
ли-самоучки

16.00, 16.30 Наперекор 
стихии

17.00, 18.00 Самые крутые 
дальнобойщики

19.00, 20.00 Полярные 
летчики

21.00, 22.00, 01.00, 02.00 
Труднейшие профессии

23.00 Секретные операции
00.00 Герои спецназа

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.30, 22.15 Драма, Крими-

нальный «Выход».
02.00 Драма «Тот, кто 

нежнее».
03.30 Музыкальный, При-

ключения « Бумбараш». 
1 с.

04.40 Музыкальный, При-
ключения « Бумбараш». 
2 с.

05.45 Драма «Похитители 
книг».

07.15 Драма « Единственный 
мужчина». 1 с.

08.25 Драма « Единственный 
мужчина». 2 с.

09.35 Драма, Семейное 
«Ярик».

11.05 Комедия «Прощайте, 
доктор Фрейд».

12.55 Драма «Мне не 
больно».

14.40 Драма «Настройщик».
17.25 Мелодрама «Поздняя 

встреча».
18.50 Драма «Парк советско-

го периода».
21.00 Драма «Жить».

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Для вас, родители!»
04.35 Д/ф «Совгражданки в 

Африке»
05.10 «Будильник»
05.40 Х/ф «О тебе»
07.00, 01.00 «ВРЕМЯ»
08.00 «Колба времени»
09.00 «Клуб артистов кино»
10.00 «Было ВРЕМЯ»
11.00 «Маэстро» Концерт
12.20 «Аншлаг? Аншлаг!»
13.30 «Пока все дома»
14.00 Х/ф «Нос»
15.40 «Владимир Высоцкий. 

Песни, монологи»
16.00 «Этапы большого 

пути»
17.00, 02.00 «Рожденные 

в СССР»
18.00 Телеспектакль «Елена 

и Штурман»
19.00 «Артисты зарубежной 

эстрады»
20.05 «Вечер поэзии. 

Лужники»
21.25 Х/ф «Провинциальный 

анекдот»
22.00 «Камера смотрит в 

мир»
23.00 «Не смешно» «Перед 

зеркалом»
23.30 Х/ф «Однофамилец»
00.40 «Бомонд» Валерий 

Леонтьев
03.00 «Пен-клуб»

СПОРТ1
06.10 Футбол. Англия. Кубок 

Лиги. Рединг - Арсенал
09.00 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Гент - Андерлехт
10.55, 23.15 Футзал. Чем-

пионат Испании. Интер 
Мовистар - Барселона 
Алуспорт

12.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

13.25, 01.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига

15.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Утрехт. LIVE

17.30 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - 
МБК Николаев

19.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - Аякс

21.20 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-

СПОРТ2
06.00 Теннис. АТР Brisbane 

International. Финал. 
Мари - Димитров

07.50 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Интер Мовистар 
- Барселона Алуспорт

09.45, 17.25 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига

11.40, 03.25 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-

13.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Гент - Андерлехт

15.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. АЗ 
- Аякс LIVE

19.20 Футзал. Кубок 
Испании. Финал. Барсе-
лона Алуспорт - Эль Посо 
Мурсия

21.10 Экстра-футзал
21.35 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейєнорд - Утрехт

23.35 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Спартак 
- Зенит

01.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - Аякс

EUROSPORT
09.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Ленцерхайде (Гер-
мания). Слалом-гигант. 
2-й спуск. Мужчины.

09.40 Горнолыжный 
журнал.

09.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде 
(Германия). Слалом. 1-й 
спуск. Мужчины.

11.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде (Гер-
мания). Слалом-гигант. 
1-й спуск. Женщины.

11.30, 20.00 Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Масс-старт. 
Женщины.

12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде 
(Германия). Слалом. 2-й 
спуск. Мужчины.

13.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло (Норвегия). 
30 км. Мужчины.

14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ленцерхайде (Гер-
мания). Слалом-гигант. 
2-й спуск. Женщины.

14.30, 20.30 Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Масс-старт. 
Мужчины.

15.15, 19.00, 00.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло (Норве-
гия). HS 134.

17.15, 00.45 Велоспорт. 
Милан - Сан-Ремо.

18.15, 21.00 Снукер. Гранд-
финал PTC. Ирландия. 1/2 
финала.

22.00, 01.30 Снукер. Гранд-
финал PTC. Ирландия. 
Финал.

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 12.45, 

14.15, 16.45, 20.45, 22.45, 
23.55, 01.00, 02.10, 03.15, 
04.20 Футбол NEWS

06.10 Таврия - Металлург Д. 
Чемпионат Украины

08.10 Шахтер - Черноморец. 
Чемпионат Украины

10.25 Д/с «Непридуманные 
истории футбола”. Мара-
дона (1 часть). Премьера

11.00 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

11.30 «Один на один с Гаму-
лой». А. Алиев (2 часть)

12.00, 13.00, 15.25 «Футбол 
LIVE»

13.25 LIVE. Ильичевец - Арсе-
нал. Чемпионат Украины

15.55 LIVE. Сампдория - Ин-
тер. Чемпионат Италии

17.55 LIVE. Уиган - Ньюкасл. 
Чемпионат Англии

19.55 LIVE. Осасуна - Атлети-
ко. Чемпионат Испании

21.55 LIVE. Барселона - Райо 
Вальекано. Чемпионат 
Испании

00.10 Ильичевец - Арсенал. 
Чемпионат Украины

02.25 Сампдория - Интер. 
Чемпионат Италии

04.35 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА

05.05 Futbol Mundial

Неділя, 17 березня
Cхід 6.07 Захід 18.06
Тривалість дня 11.59

Схід 8.32  
Захід ...

БлизнюкиІменинники: Герасим, Яков, Василій, Даниїл
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Форвардна  
закупівля зерна

Уже місяць у Криворізькому районі 
триває укладення форвардних контрак-
тів на закупівлю зерна злакових культур 
майбутнього врожаю. Як повідомив го-
лова Криворізької райради Володимир 
Мельник, сільгоспвиробники району 
вже уклали контракти на суму понад 14 
мільйонів гривень.

– Форвардні закупівлі зерна – це 
один з етапів державної програми під-
тримки працівників сільського госпо-
дарства, – зауважує Володимир Сергійо-
вич. – Вони дозволяють фермерам уже 
зараз отримати 50 відсотків вартості 
зерна хлібів урожаю 2013 року. Це осо-
бливо вигідно для тих товаровироб-
ників, які не мають власних обігових 
коштів для проведення весняно-польо-
вих робіт. Нині тонна пшениці 1-2 класу 
коштує відповідно 1900 і 1960 гривень.
Скучили хлібороби 
за полем

Радо зустрічають весну аграрії сіль-
ського Криворіжжя. І зрозуміло, чому: 
озимі культури пережили грудень, січень 
і лютий практично без втрат і нині друж-
но зеленіють. У ці березневі дні дбайливі 
господарі підживлюють сходи хлібів мі-
неральними добривами й готують техніку 
та реманент до виходу в поле.
Лісівники  
стежать за лісом

Працівники державного підприємства 
«Криворізьке лісове господарство» зараз 
ведуть ретельний догляд за лісовими на-
садженнями в заміському районі.

– Вирубуємо старі й хворі дерева, зни-
щуємо всіляких шкідників на молодих, 
– говорить головний лісничий лісгоспу 
Вадим Арнаут. – А ще ми і вдень і вночі 
оберігаємо зелені масиви від браконьє-
рів та пожеж. Приємно, що в цій справі 
нам на допомогу приходять і городяни.

Криворізький район

Підготував
Микола  
КРАМАРЕНКО

НовиниРак: руйнування міфів
Діагностування та лікування пухлин – нарешті за міжнародними стандартами
Незважаючи на помітний прогрес, якого сьогод-
ні досягла наука в запобіганні раку, кількість он-
кохворих щороку зростає. На жаль, наша країна 
має надзвичайно високий рівень цієї найнебез-
печнішої та найпідступнішої недуги. А Кривий 
Ріг – серед лідерів з онкозахворюваності. 

Як запобігти хворобі, які 
шляхи її подолання, у чому по-
лягає ефективна діагностика та 
лікування раку? Ці та інші важ-
ливі питання розглядалися не-
щодавно на засіданні «кругло-
го столу» в Криворізькому цен-
трі здоров’я. Тобто спілкуван-
ня між фахівцями та міськими 
«медійниками» було присвяче-
не актуальним проблемам бо-
ротьби з раком (як серед дорос-
лих, так і серед дітей).

– Рівень онкозахворюванос-
ті в нашому місті вищий від об-
ласного та всеукраїнського, – 
зазначив заступник головно-
го лікаря з медичної частини 
Криворізького онкодиспансеру 
Олександр Медведков. – Зага-
лом, це загальнодержавна про-
блема, оскільки причини появи 
раку багатогранні. Це харчуван-
ня, спосіб життя, якість продук-
тів, довкілля, інші фактори ри-
зику. Всесвітня організація охо-
рони здоров’я має навіть таку 
тезу: «Хто знайде «золоту» про-
філактику від раку, тому ще за 
життя поставлять пам’ятник». 
На жаль, такий приз ще ніхто 
не отримав. Основна складність 
полягає в тому, що до онкохво-
роб призводять різні причини. 
І охопити всі – важко. Та нині 
в Україні впроваджено міжна-
родні стандарти діагностики й 
лікування злоякісних новоутво-
рень. Причому в усіх лікуваль-
них установах. Розроблено нові 
препарати, котрі застосовують-
ся для лікування раку. Тому й 
з’явився так званий показник 
виліковування: відзначається 
зниження рівня смертності (у 
2011 році він становив 202 осо-
би на 100 тисяч населення, торік 
– 193 на 100 тисяч). Цей проша-
рок, коли захворіло й померло 
менше, є рівнем виліковності. 
До речі, цей показник було за-
пропоновано на з’їзді онколо-
гів України в Судаку. Позамину-
лого року він становив 49 відсо-
тків, торік – 54,5 відсотка. Тоб-
то видно, що рівень виліковнос-
ті зростає.

За словами О. Медведко-
ва, існує великий резерв – це 
освіченість нашого населен-
ня, коли людина хворіє на пер-

шому етапі й може надати так 
звану самодопомогу чи вза-
ємодопомогу. На цьому ета-
пі наші громадяни повинні до-
бре орієнтуватись. Коли, скажі-
мо, в когось простуда, треба ви-
пити аскорбінку, вживати віта-
міни, чай з малиною. День-два 
– і все минеться. Тому медич-
на грамотність, онкограмот-
ність сьогодні важливі для сво-
єчасного виявлення онкохво-
роби. Коли хвороба не прохо-
дить після лікування тиждень 
або більше, слід звертатися не 
до екстрасенса, а до медпраців-
ника, котрий працює за затвер-
дженим міжнародним стандар-
том. Цей стандарт, між іншим, 
– плід численних багатогран-
них медичних досліджень. І 
після цього визначаються рівні 
достовірності. Це вже так звана 
доказова медицина.  

– Протягом останніх 10 ро-
ків збільшилась захворюва-
ність на злоякісні пухлини, – 
констатує Олександр Медвед-
ков. – Серед чоловіків нині пре-
валює рак легенів (зрозуміла й 
причина – паління), далі – рак 
щитовидної залози, шкіри, ни-
рок, передміхурової залози, 
травного тракту. Серед жінок 

домінує рак молочної залози, 
шкіри, тіла матки, шийки мат-
ки, ободової кишки. Криворізь-
кий онкодиспансер обслуговує 
сьогодні понад 800 тисяч жите-
лів не лише нашого міста, але 
й Криворізького, Софіївсько-
го, Апостоловського, Широків-
ського районів. Рак щитовид-
ної залози лікують в ендокрин-
ному центрі міськлікарні № 3, 
онкоурологічна допомога (у 
тому числі операції) надаються 
в урологічному центрі «тисяч-
ки», пухлини головного моз-

ку оперуються в нейрохірургіч-
ному відділенні другої міської 
клінічної лікарні, захворюван-
ня крові лікують у гематоло-
гічному відділенні міськлікар-
ні № 4. А ось важкими онкопа-
тологіями в дітей займається 
Дніпропетровська обласна клі-
нічна дитяча лікарня. У місь-
кому онкодиспансері діє дис-
пансерне відділення, котре, по 
суті, є консультативною полі-
клінікою. Усі пацієнти з міста 
направляються туди, де й уточ-
нюється діагноз. Жоден, навіть 
досвідчений, онколог його осо-
бисто не ставить – тільки після 
проведення консиліуму.

Під час спілкування із за-
ступником головлікаря з ме-
дичної частини онкодиспан-
серу «медійники» дізналися, 
що зараз криворізька онко-
служба фінансується з держав-
ного бюджету. Восени минуло-
го року завдяки обласному бю-
джету онкологи отримали ен-
доскопічну стійку, гастроскопи 
для дослідження шлунка, ки-
шечнику, іншу нову медтехні-
ку. Незабаром буде встановле-
но сучасний апарат променевої 

терапії. Тобто та медтехніка, 
яка потрібна, в онкодиспансе-
рі є. Як проінформував О. Мед-
ведков, Кривий Ріг зробив уні-
кальний крок: надається мате-
ріальна допомога онкохворим. 
За це подяка міській владі. Від-
так, такий приклад вже поча-
ли наслідувати в інших містах 
України.

Головний уролог Кривого 
Рогу Іван Білий (він і завідувач 
другого урологічного відділен-
ня «тисячки») акцентував ува-
гу на тому, що зараз у місті ба-
гато онкоурологічних патоло-
гій, зросла кількість пацієнтів з 
пухлинами щитовидної залози.

– Ми надаємо допомогу в 
урологічному центрі пацієн-
там із хворобами нирок, щи-

товидної залози, сечового мі-
хура, – пояснив Іван Білий. – 
Центр має кілька урологічних 
відділень по 60 ліжок, стовід-
сотково забезпечений кадра-
ми. Допомога – на належно-
му рівні. Коли, приміром, у ко-
гось пухлинне новоутворення, 
то ми направляємо в диспан-
сер на онкоконсиліум, де й ви-

значається тактика лікування. 
Якщо хворому потрібна опера-
ція, то вже консиліум у плано-
вому порядку спрямовує паці-
єнта до нашого центру для опе-
ративного втручання. У нас є 
всі умови для виявлення онко-
урологічної патології  й визна-
чення стадії недуги. Одна лише 
біда: наші люди чомусь нерід-
ко спочатку звертаються до 
різних знахарів, а не до нас. А 
вже потім виявляється, що хво-
роба запущена… Тож варто не 
тікати від лікаря, а навпаки – 
скоріше йти до нього. Тоді ми 
швидше проведемо радикаль-
не лікування. Пухлина підступ-
на тим, що на початкових ста-
діях ніяк себе не проявляє. Тож 

бодай раз на рік треба здавати 
кров на маркер ПСА (простато-
специфічний антиген).

Про недуги малюків і такти-
ку лікування розповів журна-
лістам дитячий онколог місь-
кого онкодиспансеру Сергій 
Кулак. Він, зокрема, проінфор-
мував про пухлини головного 
мозку, нирок, котрими страж-
дають літи. А ось немовлята 
першого року життя, в осно-
вному, мають хвороби печін-
ки, надниркових залоз. Склад-
ні пухлини головного мозку лі-
кують у Дніпропетровській об-
ласній дитячій лікарні та в Ін-
ституті раку в Києві. Рак – не 
вирок, і коли вчасно його ви-
явити, то й лікування буде 
ефективним.

Загалом, у ході цього заці-
кавленого  діалогу наголошу-
валось – щоб звести до мініму-
му ризик захворювання на рак, 
треба насамперед вести здоро-
вий спосіб життя. Хворих було 
б удвічі менше, коли б люди 
не палили, достатньо руха-
лись, правильно харчувались, 
не зловживали консервовани-
ми та смаженими продуктами. 
У раціоні людини має бути яко-
мога більше овочів, фруктів, 
особливо тих, які вирощуються 
на українських полях. 

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Довідково
За темпами поширення раку 

Україна посідає друге місце в 
Європі. За останні п’ять років 
рівень захворюваності в на-
шій країні зріс із 333 до 349 
чоловік на 100 тисяч населення. 
Інтенсивний показник онко-
патології в Кривому Розі торік 
складав 425 чоловік на 100 
тисяч населення.

ІІІ місце

Структура летальності в Кривому Розі  
від онкозахворюваності така: 

рак молочної залози, 

рак легенів, 

рак шлунка. 
Торік від раку померло на 69 осіб менше, ніж у 2011 році.

І місце

ІІ місце

Заступник головного  
лікаря з медичної частини 
Криворізького онкодиспан-
серу Олександр Медведков:
«Первинне звернення – 
лише до медпрацівників!»

Дитячий онколог  
Сергій Кулак:
«В основному діти  
хворіють на лейкози»

Доречно знати

1 млн. українців  
ЗАРЕЄСТРОВАНО  
з онкозахворюваннями

18 випадків раку  
діагностується ЩОГОДИНИ

10 чоловік помирають  
від раку ЩОГОДИНИ

160 тис. українців  
захворюють на рак ЩОРОКУ

3 тис. криворіжців  
захворюють на рак ЩОРОКУ

Головний уролог  
Кривого Рогу Іван Білий:
«Назріла потреба відкрити 
в місті онкоурологічне відді-
лення на 20 ліжок»

Ви цікавились

Яку меддопомогу може  
надати сімейний лікар  
лежачому хворому вдома?

– Мене, 76-річну пенсіонерку, котра 
свого часу довго трудилася на металур-
гійному гіганті й втратила здоров’я, ціка-
вить таке: яку медичну допомогу може 
надати сімейний лікар лежачому хворо-
му у нього вдома? Чи безплатні уколи, 
шприци, йод, зеленка, спирт, медпрепара-
ти? Чи не прийдеться платити за домаш-
ній візит. Поясніть, будь ласка, ситуацію..

Ніна Семенівна Комарницька
– Ми, сімейні лікарі, надаємо таким 

хворим медичну допомогу безплат-
но за принципом денного стаціонару, 
включаючи лікарські засоби, – пояснює 
заступник головного лікаря комуналь-
ної установи «Центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги №4» Ніна 
Бурдуковська. – Тобто виїжджаємо до 
лежачого хворого до його оселі. Випису-
ємо рецепти, хворий отримує необхідні 
ліки. Виписуємо вату, спирт, медрука-
вички, проводимо внутрішньовенні та 
внутрішньом’язові ін’єкції вдома такому 
лежачому хворому. Ну і, зрозуміло, на-
дається необхідна невідкладна медична 
допомога. Окрім цього, сімейний лікар 
додатково обстежує хворого в нього вдо-
ма, проводить ЕКГ. А також може робити 
аналіз крові на цукор та холестерин.
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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

«Дюймовочка»

Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 9 березня об 11.00  
та о 12.30.

«Я – курча,  
ТИ – курча»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 10 березня об 11.00  
та о 12.30.

«НичегоСебе 
Квартирка»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 9 березня о 17.00.

«Мой милый  
Августин»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 10 березня об 11.00.

«Проделки 
Ханумы»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 10 березня о 17.00.

Виставка  
живопису
Віктора Маклока за 
мотивами творчості  
Т. Г. Шевченка
Місце: міський виставковий 
зал.

Ювілейна 
виставка

фоторобіт  
«Кривбасфотоклубу».
Місце: міський виставковий 
зал.

Ювілейна  
виставка
живописних робіт  
Миколи Рябоконя.
Місце: міський виставковий 
зал.

Втеча з планети 
Земля 3D
Комедія.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно».

Про що мовчать 
дівчата
Романтична комедія.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

«Празькі пейзажі»

живопису Олександра 
Козарецького.
Місце: міський виставковий 
зал.

Персональна 
виставка
Людмили Халабуди в 
техніці арт-фіш.
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 10 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: 9 та 10 березня  
з 9.00 до 17.00. 
Телефон: 92-22-12. 

Кіно

Гамбіт

Комедія.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Оз: Великий та 
Могутній 3D
Фентезі.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», «Олімп».

Кохання  
по-дорослому
Комедія.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Телефони:  Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Тараса Шевченка –  410-33-00, Криворізький міський театр ляльок –  26-61-45, Академія руху – 440-19-77.

Виставка  
пластичної  
мініатюри
Василя Новікова.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Персональна  
виставка
заслуженого художника 
України Л. Давиденка.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Живі традиції»

Персональна виставка 
витинанок  та ляльок-
мотанок члена НСМНМУ  
Маріанни Любас. 
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей. 

«Скарби курганів 
Криворіжжя»
Виставка нових  
над ходжень з архео логії 
2008-2011 років.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Земля, яку я  
люблю, зберіг  
для мене солдат»
Виставка робіт вихо-
ванців гуртка «Стендо-
ве моделювання».
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Виставки

Фестиваль

«Безсоння»

Пластична драма.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху». 
Дата: 9 березня о 17.00.

«Чарівна флейта» 

Заключний концерт.
Місце: Криворізьке обласне 
музичне училище.
Дата:  10 березня об 11.00.
Телефон: 90-05-34.

«Тим, хто грізну 
стихію зумів 
зупинити»
Документальна  
міні-виставка.
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 10 березня.
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Вячеслав Зайцев:
«Я счастлив, что имею 
возможность зафиксиро-
вать состояние моей души, 
остановить мгновение и 
остановить реально и ви-
зуально осязаемое на листке 
бумаги, в формах одежды, в 
фотографии, в живописи и 
даже стихах»

Можно долго перечислять многочисленные звания и 
регалии этого человека, а можно охарактеризовать его 
деятельность всего одним звучным и ёмким словом: 
Мастер. Его мастерская – это лаборатория моды. 2 марта 
известному российскому художнику-модельеру, живопис-
цу и графику Вячеславу Зайцеву исполнилось 75. 

Знаете притчу об убийце и 
миллионере? В одночасье репор
теры задали один и тот же вопрос 
двум разным людям – уголовни
ку и, соответственно, успешно
му человеку, который зарабо
тал своим кропотливым трудом 
миллионы. Вопрос звучал так: 
«Как вы дошли до такой жизни?» 
Уголовник ответил: «Я родился 
в бедной семье, у нас с братом 
никогда не было игрушек. Да что 
там игрушки! Не было денег даже 
на хлеб. Отец выпивал и избивал 
мать, а от нее я не слышал и до
брого слова. Казалось, все в мире 
настроено против меня, и нет 
конца этой черной полосе. Кем 
я еще мог стать?» В то же время, 
молодой миллионер, щурясь от 
солнца Мальдив, произнес такую 
речь: «Я родился в бедной семье, 
у нас с братом никогда не было 
игрушек. Да что там игрушки! Не 
было денег даже на хлеб. Отец 
выпивал и избивал мать, а от 
нее я не слышал и доброго слова. 
Казалось, все в мире настроено 
против меня, и нет конца этой 
черной полосе. Кем я еще мог 
стать?» Какова же мораль этой 
басни? Что некоторые люди сда
ются и ломаются под натиском 
жизненных трудностей, а неко
торые всеми силами стремятся 
противостоять несчастьям, и до
казать, что у них получится из
менить мир к лучшему.

Биография  
Вячеслава Зайцева

Слава Зайцев принадлежит 
ко второй категории людей. Нет, 
с родителями у них были пре
красные отношения – простая и 
трудолюбивая женщина, Зайце
ва Мария привила сыну любовь 
к природе, чьи мотивы красной 
нитью проглядываются в его 
коллекциях. А отец… во време
на войны он попал в плен, и ему 
удалось вернуться домой только 
через 17 лет.

Учебы и карьера
Сам же будущий всемирно из

вестный модельер, невзирая на 
сложности, в 1945 году отправля
ется в первый класс ивановской 
средней школы № 22, а после ее 
окончания – в Ивановский хими
котехнологический техникум по 
специальности «художник тек
стильного рисунка». Ну кем ему 
еще было стать в краю русского 
ситца и красивейших пейзажей, 
которые только ждут, когда их на
пишут или воплотят в изделиях? 
Кроме того, в тяжелые времена 
подобная профессия гаранти

ровала работу на производстве.
Домашние нелегкие задания, 

которые задавали преподавате
ли техникума, Слава выполнял 
с одухотворением и творческим 
подходом – он подолгу вгляды
вался в прихотливые рисунки 
природы, посещал краеведче
ские музеи и задумывался, как 
тот или иной неодушевленный 
предмет вдохнет жизнь в гото
вые модели одежды.

Он обратил внимание, как 
преображается лицо русских 
женщин, на долю которых вы
пало немало испытаний, когда 
они видят новые наряды. Имен
но тогда в гение современных 
подиумов и зародилось желание 
дарить людям радость, улыбки и 
восторг (сейчас мы с вами зна
ем, что на протяжении 40 лет у 
него это получается на «Ура»).

Так, решение поступить в 
Московский текстильный ин

ститут не подвергалось спорам 
и обсуждениям – и молодой 
абитуриент отправляется в сто
лицу. Ах, как он отличался от 
«местных» студентов! Начиная 
с третьего курса института, он 
стал воплощать свои ориги
нальные идеи в жизнь. Непри
вычные для совкового жителя 
рисунок и дизайн одежды вызы
вали слегка пренебрежительный 

смешок, однако 
студенты и не 

подозревали, что на их глазах 
зарождается новое течение, ко
торое продлится еще не один 
год. Так, Слава Зайцев с успехом 
выполнив дипломную работу по 
заданию «Женский деловой ко
стюм», получает балл «Отлично» 
и с золотой медалью оканчивает 
Московский текстильный ин
ститут.

Отправившись бороздить 
реку своей жизни, он все время 
меняет ее течение и, как и обе
щал себе в начале, дарит вос
торженные возгласы одобрения 
окружающих.

И начал он с коллекции спец
одежды для местных работниц 
области и села. Но разрушающие 
стереотипы о внешности жен
щинтружениц, модели были 
настолько смелы и нетривиаль
ны, что были отвергнуты ме
тодическим советом. Однако, 
совсем скоро коллекция была 
опубликована журналом «Пари 
матч» с пометкой «Он диктует 
моду Москве». И кто бы мог по
думать, что спустя три года ав
тора этой коллекции разыщет 
сам Марк Боан («Диор»). Так, из
вестные французские кутюрье 

признали профессионала в на
шем соотечественнике, опубли
ковали статью «Короли моды» 
в издании «Women Wear Daily» 
(газета о женской повседневной 
одежде), но поставили Зайцева 
на одну ступень с собой лишь 
спустя 20 с лишним лет.

Среди же соотечественни
ков он проявил себя в 1965 году, 
переехав в Общесоюзный Дом 
моделей в Москве, которому по
святил 13 лет жизни. В это же 

время он создавал костюмы для 
эстрады, театра, кино, телевиде
ния и фигурного катания. В 1979 
году уходит из дома моделей в 
небольшое ателье и превращает 
его в Московский дом моды. Ди
ректором дома моды он является 
и по сей день.

Достижения
Он сумел достичь невероят

ных результатов без протекций 
и помощи, более того, он до сих 

пор всей своей деятельностью  
подтверждает, что такое поло
жение вещей — не случайность, а 
закономерный плод каждоднев
ного труда. 

Так, если мы подведем итоги, 
нелегкое детство Славы Зайцева 
сделало из него: кутюрье, На
родного художника, художни
ка театрального костюма, дей
ствительного члена Российской 
академии гуманитарных наук и 
искусств, членакорреспондента 
Российской академии художеств, 
ведущего телевизионной про
граммы «Модный приговор» и 
автора нескольких книг, посвя
щенных моде, поэта, президента 
Московского Дома Моды, члена 
Союза художников РФ, заслужен
ного деятеля искусств РФ, Лау
реата Государственной премии, 
кавалера Ордена за «Заслуги 
перед отечеством», профессора, 
почётного гражданина Парижа и 
Иванова.

На фестивале «Лучшие пять 
модельеров мира» в Японии 
коллекция Вячеслава Зайцева 
признана лучшей.

Особистість

Остановить мгновение...

Созданный на базе Дома Моды Театр Моды является убедительной зрелищной формой пропаганды красоты. 
Зайцев первым в России начал театрализованный показ коллекций — демонстрацию моделей с сюжетом, раз-
вивающимся как драма или пародия. Это своеобразный синтетический жанр, сочетающий драматургию, режис-
суру, актёрскую игру, музыку.
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Криворізький комдив

Тепер ми маємо можливість відстежити біографію одного з визволителів 
Кривбасу, командира 10-ї гвардійської Криворізької повітрянодесантної 
дивізії генерал-майора Михайла Герасимовича Мікеладзе. Його бойову 
кар’єру можна поділити на три географічні періоди: Грузія, театр Великої 
Вітчизняної та знову Грузія. 

Михайло Герасимо-
вич залишився патріотом 
вкритих снігами верхів’їв 
Кавказького хребта. Там 
сильного орла можна по-
бачити, а ще – відчайду-
ха-вершника, який нама-
гається вполювати дикого 
звіра. Здається, що сонце 
зупиняється тут, стоїть не-
рухомо. Воно зачароване 
красою перевалів, гірських 
плато. Особливо, коли 
квітнуть на початку літа 
гарячі маки. 

Майбутній генерал на 
рік старший від ХХ століт-
тя: народився 22.10.1899-го 
в селі Кільда Тифліської 
губернії. Скільки себе 
пам’ятав, джигітував рів-
нинами, а все поглядав 
на гострі шпилі рідного 
узгір’я. Хіба що вітер там 
господарює та скидає зі 
скелі сніги. Ті, що для про-
тиваги, зайві. Хлопець ви-
ховувався на грузинському 
фольклорі, а міфи кавказькі 
вкупі з легендами оспівують 
край мужності та природної 
краси. Якби не документи, 
ніхто з дослідників бойової 
біографії М.Г. Мікеладзе й 
не подумав би, що при його 
літах він воював на Кавказь-
кому фронті часів 1-ї світо-
вої війни. Саме так і ви-
йшло. У 1916 році Михайло 
Мікеладзе при своїх зовсім 
«зелених» роках – сімнад-
цятий ледве минув – успіш-
но закінчив 1-шу Тифліську 
школу прапорщиків, а вже 
на квітень 1917-го коман-
дував ротою пластунів у 
битвах з турками. Мав тоді 
лише чин підпоручика та 
орден Святого Станіслава 
3 ступеня на потертому об 
рідні кавказькі скелі мун-
дирі. Саме їх захищав від 
чужинців. 

А потім така політична 
вакханалія вихором за-
кружляла, що мало хто в 
ній вижив. Михайлу Мі-
келадзе поталанило. Спо-
чатку він зняв погони із 
царськими вензелями, 
приховав надійніше свій 
бойовий орден. Молодий 
орел не міг залишатися в 
родинному гнізді. Пірнув 
у події стрімголов. І зно-
ву зійшовся з османами. 
Взводом командував в 
армії Грузинської Демо-
кратичної Республіки. До 
вступу до лав Червоної Ар-
мії мав три поранення. На-
прикінці  1917 року части-
ни 1-ї Грузинської піхотної 
дивізії піддалися нападу 
турків, у районі Джалал-
Огли потрапив у полон, пе-
ребував в Ерзерумі. 

У жовтні 1918 року ве-
лику групу бранців, у тому 
числі й Мікеладзе, обміня-
ли на турецьких військо-

вополонених. Повернувся 
додому в Тбілісі. Влашту-
вався перекладачем у суді: 
володів вірменською і 
турецькою мовами. Уряд 
грузинських меншовиків 
зачислив його взводним 
12-го стрілецького баталь-
йону. В Ардагані ця час-
тина склала зброю перед 
червоними військами, осо-
бовий склад розійшовся по 
домівках. 

Михайло Мікеладзе зно-
ву опинився поза справою, 
але ненадовго. Особисто 
звернувся до Тбіліського 
військкомату. Там таким 
досвідченим молодим 
офіцером зацікавилися. 
Тільки прямо сказали, що 
в Червоній Армії офіце-
рів немає, а є командири. 
Став служити в 3-му Гру-
зинському стрілецькому 
полку. Після закінчення 
Військової академії ім. 
Фрунзе, очолив штаби 2-ї 
Грузинської, 29-ї стрілець-
кої дивізій, 14-го стрілець-
кого корпусу, викладав в 
академії ім. Фрунзе. З по-
чатком війни виїздив на 
фронт із особливими до-
рученнями та завдання-
ми Ставки. Брав участь в 
обороні Брянська, Москви, 
Курська, Харкова. 

У розпал боїв за Воро-
неж полковник Мікеладзе 
прийняв під командуван-
ня 195-ту стрілецьку диві-
зію. Вибув з лав діючої ар-
мії через важке поранення. 
Як видужав, очолив штаб 
46-ї армії, що обороняла 
його рідний Кавказький 
хребет. Там генерал-майор 
Михайло Мікеладзе одер-
жав свою першу бойову на-
городу – орден Червоного 
Прапора. З боїв практично 
не виходив. То заступав 
командира 20-го гвардій-
ського корпусу, то водив 
в атаки крилату піхоту 7-ї 
гвардійської повітряно-
десантної дивізії. Настав 
час звернутися до автобіо-
графії М.Г. Мікеладзе. Він 
склав її в 1947 році:

«В районі П’ятихаток 
прийняв під командування 
10-ту гвардійську повітря-
нодесантну дивізію».

У спогадах визволителя 
Кривого Рогу, колишньо-
го командира 82-го стрі-
лецького корпусу генера-
ла Кузнєцова уточнюємо 
дату: 14 грудня 1943 року. 
Попереднього команди-
ра 10-ї генерала Іванова 
відкликали до Генштабу. 
Тепер зрозуміло, чому під 
час вирішальних боїв за 
визволення Криворіжжя 
полками 10-ї гвардійської 
ПДД командував саме ге-
нерал-майор Мікеладзе. 
Ось як описуються ті події 

в нагородних документах 
Михайла Герасимовича:

«Гвардії генерал-майор 
Мікеладзе, як командир ди-
візії, показав себе тактич-
но грамотним, енергійним 
генералом. У наступальних 
боях по прориву сильно укрі-
пленої оборони противника 
в р-ні північного сходу Кри-
вого Рогу, дивізія за 4 доби 
бойових дій прорвала оборо-
ну та, розвинувши наступ, 
зав’язала бої за оволодіння 

м. Кривий Ріг. У результаті 
умілого керівництва боєм, 
дивізія забезпечила взяття 
міста і 22.02.44 р. місто 
Кривий Ріг було взяте. 

В жорстоких боях з пі-
хотою і технікою проти-
вника, завдяки вмілому ке-
рівництву генерал-майора 
Мікеладзе, дивізія нанесла 
сильний удар противнику, 
при цьому знищила: 19 во-
рожих танків та знищила 
2400 німецьких солдатів та 
офіцерів.

За проведені бої із про-
риву сильно укріпленої 
оборони противника на 
північному сході Кривого 
Рогу, дивізія представлена 
до нагородження орденом 
«Червоний Прапор», а за 
здобуття міста Кривий 
Ріг одержала найменування 
«Криворізька».

За відмінне виконання 
наказу по прориву сильно 
укріпленої смуги оборони 
противника в районі північ-
но-східного напрямку Кри-
вого Рогу та за здобуття 
м. Кривий Ріг представляю 
генерал-майора Мікеладзе 
до ордена Суворова 2 ст.  

Командуючий військами 
37 армії генерал-лейтенант 
Шарохін. 28 лютого 1944 р.».

Чисто – голки не підто-
чиш – пройшла ця реляція 
всі інстанції, і ось 19 бе-
резня 1944 року вістовий 
Генштабу доставив осо-
бисто генералу Мікеладзе 

вітального листа від 
Голови Президії Вер-
ховної Ради СРСР 
Калініна й невеличку 
червону коробочку з 
орденом. Там золо-
том грав образ пол-
ководця, від якого 
розходилися жовті 
пелюстки. Вони, як 
стріли, знищували 
ворога.

Дивізія за важ-
ких погодних умов 
перейшла в наступ 

у південно-західному на-
прямку. Звернемося до 
мемуарів генерал-пол-
ковника танкових військ  
М.І. Бірюкова: «Мікеладзе 
– досвідчений військовий, 
гарний командир, коли 
схоче. Проте дуже нервово 
себе поводив. То мужніс-
тю відзначиться, як було 
за кавказькими перевала-
ми, то одерже догану за 
недисциплінованість. За-
значу наперед, що генерал 
Мікеладзе, як командир 10-ї 
гвардійської повітряноде-
сантної дивізії, був важко 
поранений у руку. Її довело-
ся ампутувати».

У коментаріях до цих 
рядків сказано, що Ми-
хайло Герасимович здо-
був таке важке поранення 
саме під Кривим Рогом. 
Усе пояснив сам Мікеладзе. 
Повернімося до його біо-
графії: «Безперервними боя-
ми форсували р. Буг (має на 
увазі Південний Буг, – авт.), 
дивізія вийшла в тил німець-
кому угрупуванню, оволоділа 
ст. Роздільна. Тут 4 квітня 
я був тяжко поранений, у 
результаті чого втратив 
праву руку».  Коли перебу-
вав у шпиталі, «солдатська 
пошта» сповістила, аби го-
тував дірочку на мундирі 
для ще одного ордена. Ось 
як сказано це в офіціозі тих 
років. Цього разу до наго-
роди комдива-десантника 
представляв командир 82-

го стрілецького корпусу ге-
нерал Кузнєцов:

«10 гвардійська повітря-
нодесантна Криворізька 
Червонопрапорна дивізія 
визволяла Радянську Украї-
ну, з боями пройшла від 
Харкова до Тирасполя, фор-
сувала крупні річки Дніпро, 
Південний Буг, Дністер.

За бойові заслуги перед 
Вітчизною дивізії присво-
єне звання «Криворізької» 
та нагороджена орденом 
«Червоний Прапор». Під ко-
мандуванням генерал-ма-
йора М.Г. Мікеладзе дивізія 
визволила рудники Кривого 
Рогу, форсувала р. Півден-
ний Буг і у квітневих боях 
1944 року штурмом оволо-
діла містом і крупним за-
лізничним вузлом Розділь-
на, за що одержала подяку 
Верховного Головнокоман-
дуючого Маршала Радян-
ського Союзу т. Сталіна та 
урядову нагороду. За період 
командування дивізією ге-
нерал-майор М.Г. Мікела-
дзе показав себе мужнім 
та вольовим командиром, 
готовим виконувати бо-
йові задачі, що поставлені 
командуванням. У боях за 
Роздільну безпосередньо ке-
рував бойовими діями, був 
поранений та евакуйований 
на шпитальне лікування.

За зразкове виконан-
ня наказів командуван-
ня, за вміле командування 
з’єднанням і виявлений ге-
роїзм у боях за визволення 
Радянської України гідний 
урядової нагороди – ордена 
Богдана Хмельницького 2 
ступеня. 16 квітня 1944 р.».

Справді, більше Михай-
ло Мікеладзе не воював. 
Як тільки зміг повернути-
ся до армії, його призна-
чили командиром 13-го 
стрілецького корпусу, що 
базувався в Закавказзі. 
З’єднання прикривало пів-
денний кордон СРСР. Там 
фронтовик і визволитель 

Кривого Рогу дописав свою 
капітальну наукову працю 
– посібник «Настанови для 
дії військ у горах». За цією 
книгою вчилися курсан-
ти військових училищ та 
слухачі академій. Кажуть, 
досвід і тактика генерала 
Мікеладзе згодилася офі-
церам, які пройшли гора-
ми та каньйонами Афга-
ністану в 1979-1989 роках. 

Михайло Герасимович 
служив заступником ко-
мандуючого 18-ю армією,  
командував дивізією  
ЗакВО, два останні роки 
армійської служби (1953-
1955) очолював військову 
кафедру Тбіліського держ-
університету. В запас (а не 
у відставку) вийшов у 1955 
році. 

Герой визволення кри-
ворізької землі М.Г. Мі-
келадзе нагороджений 
орденом Леніна, трьома 
орденами Червоного Пра-
пора, а також полковод-
ницькими відзнаками – ор-
денами Суворова 2 ступеня 
та Богдана Хмельницького 
2 ступеня. Курсанти їх не-
сли в траурній процесії 
(генерал помер у Тбілісі 
5.07.1975 р.), уперше на 
сонці горіли рубіни ще й 
ордени Святого Станіслава. 

І ми вклоняємося, вша-
новуючи воїна. Він прой-
шов шлях від підпоручика 
армії Російської імперії до 
генерал-майора Збройних 
Сил СРСР.

Десантників вів мужній Мікеладзе
(Михайло Герасимович пройшов шлях від підпоручика царської армії до генерал-майора радянської)

10-та гвардійська ПДД входить у Белград.  
Колону веде командир роти зв’язку старший лейтенант Д.Кудашев. 

Знімок увійшов у канони фотолітопису Великої Вітчизняної 

Генерал-майор  
М.Г. Мікеладзе (1965)

«Криворізький» орден 
Суворова 2 ступеня 

комдива-десантника
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З архіву оперативника

Злочин, розкритий на жіноче свято

Пов’язувати життя з правоохоронною діяльністю Анатолій Сіманько навіть 
не гадав. У 1969 році повернувся з армії, де, віддаючи обов’язок «великій 
нероздільній радянській Вітчизні», вступив до лав КПРС. Удома, першим 
ділом, став на облік у райкомі партії. 

Серйозний товариш у відділі обліку ка
дрів запитав про плани на майбутнє. Тіль
ки той, хто не провів у казармі два роки, 
здатний таке запитати: «дембель» мріє 
лише про законний кількамісячний пере
починок від нарядів, кирзових чобіт і тому 
подібних невід’ємних військових принад. 
Сам Анатолій подумував податись десь на 
виробництво, чіткіше ж свої уподобання 
ще не сформував. Нелюб’язний клерк ла
конічною фразою вирішив його долю за 
нього:

– Партії потрібні міліціонери!
Резолюція в особову справу – і баче

ний в елегійних снах старшим сержантом 
Сіманьком хоча б куций відпочинок під 
маминим крилом обернувся навчанням 
премудростей кримінальнорозшукової 
справи. Розпочинав оперативним упо
вноваженим у Дзержинському районі. 
Згодом утворився Саксаганський район, 
куди відійшли підзвітні молодому «опе
ру» території разом з ним самим. Через 
декілька років ситуація повторилась із за
снуванням Довгинцівського району. Далі 
був істотний ріст у вертикалі міського 
управління міліції, пост керівника Ніко

польського райвідділу, знову – Кривий Ріг, 
посада заступника начальника міжнарод
ного аеропорту з безпеки повітряних пе
ревезень, потім очолював Дзержинський 
та ЦентральноМіський райвідділи вну
трішніх справ, у 2005му пішов на пенсію 
з посади заступника начальника міського 
управління. Нівроку, день у день 36 літ «за 
покликом партії»! Проте Анатолій Мико
лайович тільки вдячний за таку обстави
ну.

На очах Анатолія Миколайовича мину
ло кілька епох, знакових для криворізької 
міліції. Накопичений колосальний досвід 
дозволяє порівнювати, аналізувати, роби
ти висновки.

– Першу свою справу вже й не прига
даю, – повертається він у минуле. – Але 
то було щось надто незначне, здається, 
пропажа велосипеда. Взагалі, на межі 60
70х викрадення двоколісної мототехніки 
представляло головну загрозу правопо
рядку. Автомобілів містом пересувалося 
відносно мало, не становило особливих 
клопотів знайти поцуплену вуличними 
розбишаками машину, тож вони мали 
вагоміший інтерес похизуватися перед 

дівками на «позиченому» мотоциклі.
Хоч як викорінювала офіційна ідеоло

гія з молодіжного середовища потяг до 
злодійської романтики, серед підлітків 
з неблагополучних родин однак процві
тали «блатні» традиції. Давався взнаки 
й постійний притік у місто засуджених, 
працю котрих використовували на все
народних будовах. Загалом, на криміно
генну ситуацію дурість юнаків не дуже 
впливала. Найпоширенішим ритуалом 
у ватагах бешкетників з підворіть стало 
грабувати посеред ночі невеликі магази
ни чи кіоски: винесені через розбиті ві
трини продукти йшли на бурхливі «про
стави» за скоєний «дорослий» вчинок. 
Винуватців, як правило, знаходили од
разу, і «перше діло» оберталося першим 
тюремним терміном. У порівнянні зі 
статистикою наступних періодів, убивств 
майже не траплялось, принаймні, з ко
рисливих мотивів, – протягом року в міс
ті фіксували 23 тяжкі злочини на побу
товохмільному рівні.

Однак резонансні злочини нехай і 
вкрай рідко, та все ж колихали громад
ськість. У середині 70х, 28 лютого, зпід 
магазину біля пам’ятника Дзержинсько
му зникла коляска з місячним немовлям. 
Мати зниклої дитини в розпачі волала 
серед вулиці, збіглась величезна юрба пе
рехожих. Кілька постових нарядів заходи
лись прочісувати прилеглі двори, орієнту
вання по рації миттю випурхнуло в ефір. І 
все даремно. За кілька годин керівництво 
області поставило цей випадок на особли
вий контроль.

Анатолій Сіманько очолив штаб групи 
з розшуку маляти. Дільничні інспектори 
облишили нагальні справи та здійснюва
ли поквартирний обхід. Члени народних 
дружин обнишпорили в криворізьких 
парках кожну галявину, навіть найнепри
мітніший кущик, береги водойм. Кілька 
безсонних ночей минуло в оперативни
ків, та не виникло ані найменших зачіпок. 
Єдиною версією, що хоч якось пояснювала 
зникнення дитини, став «жовтоводський 
слід» – мовляв, люди там через близькі 
розробки з добування уранових руд втра
чають можливість до продовження роду, 
ото й полюють за чужими кровинками. 

Дуже швидко і це припущення розвіялось 
як дим.

Довіра населення завжди виручала 
правоохоронців – або, їхньою ж мовою, 
вчасно поданий сигнал. Так трапилось і 
того разу. Точнісінько на 8 Березня пильна 
тітонька звернула увагу на підозрілу пове
дінку дівчини із дуже шанованої родини, 
можливо, суто жіночим серцем уловила в 
її обійманні дитини якусь фальш. Однак 
на допит тієї молодої жінки обласне на
чальство дозволу не дало, навіть більше 
– категорично заборонило її турбувати, 
бо походила вона з родини високопостав
лених керівників сфери торгівлі. Та опер 
Сіманько вже відчув наближення до іс
тини: на власний ризик відрядив чергову 
машину за дивною громадянкою. Доки в 
інших кабінетах безтурботно лилось шам
панське під оди прекрасній статі, чотири 
години тривала їхня важка розмова. Гучні 
обурення нібито ні в чому не винної ком
сомолки перетікали в істерики. Натомість 
змінювалися погрозами. А згодом пере
творилися на відверті прокльони...

У зовні щасливої сім’ї ніяк не з’являлися 
діти. Заради можливості народити нащад
ків від іншої, чоловік готувався принести 
в жертву протекцію могутніх батьків дру
жини. Знесилена постійними докорами, 
молода жінка замислила лихе. На декілька 
місяців подалася до родички в Москву, по
вернулася «вагітною» – намостивши з ганчі
рок живота. Знову від’їхала до Білокам’яної, 
прибула назад начебто аж після пологів, з 
купленими в Москві підробленими довід
ками про народження. Знайти ж дитя стало, 
як мовиться, справою техніки.

Варто зауважити, що ця неординар
на історія завершилась досить мажорно. 
Напевно, міркує Анатолій Миколайович, 
на гарну розв’язку вплинула якраз сама 
чудова весняна дата. Утішена справжня 
матуся отримала сина цілим і неушко
дженим. Викрадачку засудили умовно на 
півтора року. Чоловік погодився, що діяла 
вона хоч і без тями, проте керувалась най
святішим почуттям кохання, і повернувся 
до неї, невдовзі вони усиновили дитину. 
Тепер у цілком законний спосіб.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Екстремальний вимір

Як Солов’я-розбійника перетворити на богатиря
Фахівці з психологічної корекції сходяться на думці: 
людей на протиправні вчинки здебільшого штовхає по-
рушений баланс у сприйнятті добра і зла, втрата духовних 
орієнтирів. Прищепити гідні моральні якості і є ключовим 
завданням пенітенціарної системи. У Криворізькій ви-
правній колонії №80 для такої місії використовують різні 
способи. 

З нагоди Дня захисника Віт
чизни тут пройшло фізкуль
турне свято. За інших обставин 
захід можна було б сміливо на
звати богатирськими іграми, 
але тут доречніше згадати не 
героїчних персонажів билин, а 
Солов’ярозбійника, хоча про
будити в собі совість, свідоме 
прагнення стати на шлях по
вернення до повноцінного гро
мадянського існування – вчинок 
також неабиякої ваги.

Провести турнір із силових 
видів запропонували самі за
суджені. Адміністрація лише 
вітала подібну ініціативу, про
те ніхто не очікував настільки 
масового бажання позбавле
них волі спрямувати гру м’язів 
у спортивне русло. Довелося 
проявити вигадливість у роз
ширенні правил змагань і видів 
важкоатлетичних випробувань. 

Імпровізовані снаряди заздале
гідь були ретельно зважені.

На старті змагання здобули 
неочікуваний поштовх. Перший 
же учасник у найскладнішій 
вправі, перекиданні чвертьтон

ної шини, встановив рекорд. 
Надтяжкий і ще незручніший 
тягар підкорився йому аж шість 
разів! Наступні атлети щосили 
воліли побити такий показник, 
дехто навіть кілька разів повер
тався здужати нелюб’язне коле
со, проте марно. Однак запану
вав дух азартного олімпійського 
суперництва. Наступні тури до
зволили сповна перетекти тим 
амбіціям у видовищну боротьбу.

Поряд зі спортивною ареною 
споруджують величний храм на 
честь Божої угодниці Анастасії 

Узорішительниці. Немало учас
ників турніру перед тим, як ухо
питись за кількапудову ношу, 
осіняли себе хрестом. Значить, 
зусилля вихователів не марні. 
Також у запальному темпі про
тікали біг із 70кілограмовими 
шлакоблоками, закидання на 
визначену висоту півцентнер
них каменів, підняття гирі.

– Приємну інтригу щодо при
зів до останнього ми тримали в 
таємниці, – повідомив началь
ник колонії Ігор Штупун. – На 
прохання надати меценатську 

допомогу призами, виконавчий 
комітет Дзержинської районної 
ради передав три величезні, на
певно, кілограмів по сім, торти. 
Коли на п’єдестал переможців 
зійшли троє осіб, які продемон
стрували найвищі результати в 
особистому заліку, запанувала 
шокуюча тиша. Звісно, сам ніхто 
такий гостинець не подужає, а 
на весь загін – саме те, кожному 
дістанеться чималий шматок. 
Виходить, чоловіки трудились 
і для спільного блага, це також 
є важливим елементом станов
лення особистості.

Кількома днями раніше коло
нія святкувала інші непересічні 
події. В один день відбулося де
кілька весіль та одне вінчання. 
Взагаліто, це не рідкість, але і не 
буденна ситуація, протягом року 
шлюб укладають, у середньому, 
близько п’ятнадцяти пар. Як пра
вило, офіційно оформлюють сто
сунки люди, знайомі ще до вине
сення вироку. Почуття, котрим ні 
грати, ні довгі роки розлуки не 
перешкода, за будьяких обста
вин заслуговують на пошану.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. 
Фото автора
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Міська першість

Ніколи нудьгувати  
акробатам та плавцям
Відточували свою майстерність юні акро-
бати нашого міста в ДЮСШ №1, де нещо-
давно завершилась першість Кривого Рогу 
зі стрибків на акробатичній доріжці. 

У цьому суперництві були задіяні юніори, юна-
ки та дорослі: усього майже 50 спортсменів різних 
вікових груп. Але характерно те, що всі вони змага-
лися за програмою майстрів спорту, камеесників та 
першорозрядників. Тому зрозуміло, що в кожній із 
цих груп були ті, хто показав найліпші результати. 
Так, зокрема, у жіночих стрибках вікторію здобу-
ли, як і очікувалося, Дарина Козярська, Аліна Дри-
га, Софія Латишева. На них і повинні сьогодні рів-
нятися інші юні спортивні акробатки. 

А ось серед юнаків звитяга дісталась Арту-
ру Юшковському, Владиславу Пашковцю, Єгору 
Анісімову, Богдану Семашкіну та Євгену Тихоно-
ву. Інша юнь першої дитячо-юнацької спортшко-
ли теж не нудьгувала – на голубих доріжках Па-
лацу водних видів спорту ДЮСШ №1 виступала. 
У відкритій першості цієї спортшколи конкурен-
цію господарям склали юні плавці СК «Інгулець»: 
у День брасиста вони змагалися на різних дис-
танціях – 50, 100 та 200 метрів. Зрозуміло, що в 
запливах стилю «брас». Ті плавці, котрі на фініші 
посіли 1-3 місця, отримали нагороди.

Стартувала футбольна весна: «холодний душ» для киян

Динамівці недооцінили «Кривбас» 
чи їм не вистачило майстерності?
Давненько в Києві кривбасівці не засмучували «Дина-
мо» – майже 11 останніх років. А ось минулої неділі в 
присутності 20 тисяч вболівальників на трибунах НСК 
«Олімпійський» гідно зіграли й добилися нічиєї – 1:1. 
Для киян, які нині разом із харків’янами, дніпрянами 
суперничають за друге місце в чемпіонаті України се-
ред команд прем’єр-ліги (воно дає право виступати в 
європейській Лізі чемпіонів), це все одно, що поразка.

Явно вже підопічні Оле-
га Блохіна недооцінили сво-
го суперника – про це в уні-
сон запевняють столичні ЗМІ. 
Та все-таки, думається, при-
чина в іншому: у нинішніх 
динамівців не вистачає май-
стерності, особливо на завер-
шальних стадіях атаки. Нічого 
особливого вони й не проде-
монстрували в двобої з крив-
басівцями. Так, били часті-
ше у ворота голкіпера Євгена 
Боровика, та лише один раз – 
прицільно. На 46 хвилині мат-
чу Аруна зумів відкрити ра-
хунок. Після чого динамівці 
заспокоїлись. І дарма! На 72 
хвилині зустрічі Володимир 
Прийомов (до речі, один із 
кращих у цьому поєдинку) по-
цілив у захисника киян Хаче-
ріді і смугастий зрикошетив 

та влетів у «рамку» динамів-
ців, яку захищав Олександр 
Шовковський. Отож, 1:1, на-
віть можна сказати, на ко-
ристь «Кривбасу». Для когось, 
може, і сенсація, а для кривба-
сівців – заслужена й результа-
тивна нічия. У такому успіху – 
заслуга всієї команди.

– Сьогодні наша коман-
да вийшла грати «в півно-
ги», і це наше недоопрацю-
вання, – зазначив головний 
тренер «Динамо» Олег Бло-
хін. – Я не можу зрозуміти, 
чому з французьким «Бордо» 
ми показуємо хороший фут-
бол, а проти «Кривбасу» гра-
ємо абияк. Відтак, дніпряни 
та харків’яни від нас відір-
вались у турнірній таблиці. 
Хоча попереду ще 11 турів. 
Чому сьогодні ми не перемо-

гли – будемо розбиратись…
– Тільки вчора ми повер-

нулися з турецького навчаль-
но-тренувального збору, тому 
переживали, що футболіс-
ти повністю не акліматизува-
лись, – наголосив після цієї 
зустрічі 19 туру чемпіона-
ту країни головний тренер 
«Кривбасу» Олег Таран. – 
Для нас не результат був важ-
ливим, а відповідальне став-
лення до суперника такого 
калібру. На першому місці у 
хлопців повинна бути психо-

логічна впевненість. Тобто ми 
не зациклювались на резуль-
таті. Щодо нічиєї, то скажу, 
що ми могли забити й більше. 
Моменти для цього трапляли-
ся. Схоже, «Динамо» нас таки 
недооцінило...

Після такого впевнено-
го старту в Києві кривбасівці 
здобули вкрай важливе очко 
й нині знаходяться на 12 тур-
нірному поверсі з 22 пункта-
ми. Наступна зустріч – удома, 
9 березня, з луганською «Зо-
рею».

Кубок Гурова

Сильнішими  
під щитами  
були саксаганки

У традиційному міському турні-
рі на Кубок Гурова тріумфаторами 
були юнаки-інгульчани. А ось у бас-
кетбольних баталіях серед дівчат, 
що присвячувались Міжнародно-
му жіночому дню 8 березня, уже до-
мінували молоді саксаганки, котрі у 
фіналі подолали своїх основних су-
перниць – тернівчанок. Поєдинки 
під щитами кілька днів проходили на 
спортмайданчику СК «Локомотив», що 
в Довгинцевому. І захопили вболіваль-
ників своєю емоційністю та азартом, 
як, зрештою, й очікувалося.

Юні інгульчанки виступили трохи 
гірше від хлопців, але теж були в при-
зерах і завоювали третє командне міс-
це. За усіма перипетіями двобоїв уваж-
но спостерігав народний депутат Укра-
їни трьох скликань, Почесний грома-
дянин Кривого Рогу Вадим Гуров. Він 
залишився вдоволений безкомпроміс-
ною, гострою грою дівчат, їх самовід-
дачею на спортивному майданчику. 
За такі яскраві поєдинки переможці та 
призери були нагороджені. Медалі, куб-
ки, грамоти їм вручили заступник місь-
кого голови Валентина Бєрлін та Почес-
ний громадянин Кривого Рогу Вадим 
Гуров. І, звичайно, команди отримали, 
як завжди, баскетбольні м’ячі та соло-
дощі.

Спорт

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК

Обласна першість з настільного тенісу

Криворізький дует абсолютних чемпіонів
Знову порадували молоді тенісисти ДП «Спорт-Майстер», яких тренує 
Гаррі Євсейович Білостоцький. Зокрема, двоє його підопічних стали аб-
солютними переможцями в чемпіонаті Дніпропетровської області серед 
юніорів.

– Суперництво з настільного тенісу 
відбулось у Дніпропетровську, – комен-
тує відомий тренер малої ракетки. – Об-
ласний центр зібрав 80 спортсменів із 
шести міст Дніпропетровщини. Звичай-
но, приємно, що серед дівчат успіх випав 
на Тетяну Бородіну, мою вихованку. Те-
тяна (а вона учениця Криворізького пе-
дагогічного ліцею) досягла високого по-
трійного результату.

– Тобто вона перемогла в одиноч-
ному розряді?

– Саме так. А також у парному розряді 

з нашим Стасом Яременком. Крім цього, 
Тетянка разом із тенісисткою-дніпропе-
тровчанкою були найсильнішими у пар-
ному розряді. Перше місце завоював се-
ред хлопців і студент Криворізького на-
ціонального університету Стас Яременко. 
Срібну медаль він здобув у парному роз-
ряді з учнем КЗШ №93 Дмитром Тютюн-
ником. У свою чергу, і Діма в одиночно-
му розряді став срібним призером, тобто 
в особистому заліку.

– Отже, одразу кілька криворізьких 
тенісистів помітно відрізнялись від 

інших своїх суперників. Вони, очевид-
но, є претендентами на участь у чем-
піонаті України?

– Безперечно. Переможці обласної 
першості вже у травні цього року по-
їдуть до кримської Ялти, де стартува-
тиме юніорський чемпіонат нашої кра-
їни. Думається, що вони там не загуб-
ляться. До речі, наші лідери своє май-
бутнє пов’язують саме зі спортом. Те-
тяна Бородіна, скажімо, вже цього року 
буде вступати до Київського інституту 
фізичного виховання (вона поки що за-
кінчує 11 клас у школі). А ось Стас Яре-
менко – уже студент-першокурсник 
КНУ, та з настільним тенісом дружити-
ме й надалі.

На замітку батькам

Анонс
Зимовий турнір з футболу серед спортивних клубів і колективів 

фізичної культури, присвячений пам’яті А. Саковича,  
та зимовий турнір з футболу на призи А.Сторожука

Змагання відбудуться 9 березня о 9.00 на запасному полі СК «Металург» комунально-
го позашкільного навчального закладу ДЮСШ №1,  стадіоні спортивного клубу «Спарта», 
футбольному майданчику ВАТ ПівдГЗК.
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Є ПИТАННЯ 
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я? 

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії

Головного управління 
охорони здоров’я 

Дніпропетровської 
облдержадміністрації:

0-800-50-72-50

Що робити у випадку, 
коли сімейний лікар 
обслуговує всю родину, 
проте одного з членів 
сім’ї лікар не влаштовує? 
Чи може ця людина 
обрати собі іншого 
сімейного лікаря? 

Так, може. Згідно з законодав-
ством (наказ МОЗ України №756) 
кожна людина, яка досягла 14 ро-
ків, може самостійно обирати або 
змінювати лікаря первинної лан-
ки (сімейного лікаря, дільничного 
терапевта, дільничного педіатра). 
Це можна зробити у відведений 
для цього реєстраційний період – 
із 1 по 30 вересня кожного року.

Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем
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Не запускайте

6 поводов 
проверить 
состояние 
здоровья  
1 Головная боль. Консульта-

ция врача необходима, если 
боль беспокоит регулярно, не 
проходит после приема боле-
утоляющих и мешает сосредо-
точиться.  Не стоит откладывать 
визит к врачу, если головная 
боль мучает более трех дней 
и/или сопровождается гал-
люцинациями. Этот опасный 
симптом может говорить о на-
личии тромба в головном мозге. 
Боль, сфокусированная в обла-
сти виска или уха, может быть 
признаком развития височного 
артериита. Без надлежащего 
лечения это может привести к 
слепоте.

2 Боль в груди. Причин боли в 
груди множество. Например, 

простудные заболевания, брон-
хит или вздутие живота. Однако 
проблема в том, что чрезвычай-
но сложно отличить симптомы 
вздутия живота от сердечного 
приступа. Это связано с тем, 
что при сердечном приступе 
блуждающий нерв, который на-
ходится близко к сердцу, может 
спровоцировать боль в груди. 
Если боль ослабевает после 
принятия препаратов от взду-
тия, то это вряд ли связано с 
заболеванием сердца. Однако, 
если боль тупая, давит в груди и 
не проходит, следует незамед-
лительно вызвать неотложку.

3 Боль в животе. При первых 
коликах в животе не сто-

ит незамедлительно  бежать к 
врачу. Если же боль возникает 
систематически, то этот тревож-
ный симптом не стоит игнори-
ровать. Например, если боль 
возникает перед принятием 
пищи и проходит во время еды. 
Этот симптом может указывать 
на гастрит или язву желудка.

4 Проблемы с дыханием. 
Обычный насморк про-

ходит через неделю. Если за 
это время насморк не про-
шел, необходимо обратиться 
к врачу. Заложенность носа, 
сопровождающаяся головной 
болью, может сигнализировать 
о начале гайморита. Появление 
отдышки при даже незначи-
тельных физических нагрузках 
может заключаться в пробле-
мах с легкими или сердцем.

5 Синяки и ссадины. При уда-
ре ушибленное место через 

пару дней становится фиоле-
тово-синим, потом постепенно 
светлеет, а дней через 5-6 от 
синяка не остается и следа. 
Если же синяки долго не про-
ходят, или возникают просто 
так, без ушибов, то стоит насто-
рожиться. Вероятно, организм 
так сигнализирует о проблемах 
с циркуляцией крови.

6 Депрессивное состояние. 
Если грусть, хандра и раз-

дражение не проходят в течение 
двух и более недель, в этом слу-
чае необходимо получить кон-
сультацию  специалиста. Резкие 
перепады настроения, частые 
головные боли, беспричинный 
плач являются признаками де-
прессивного состояния. Это за-
болевание успешно лечится, но 
только с помощью врача.

Осторожно 

Татуировки опасны
Перед тем, как поддаться соблазну и сделать 
модное ныне тату, стоит узнать, что в чернилах, 
которые используются для нанесения татуиров-
ки, содержатся токсические элементы, которые 
могут спровоцировать заболевание кожи.

Особенно это касается си-
них и красных чернил. В них 

содержится кобальт, ртутный 
сульфат и алюминий. Черни-

ла других цветов также не 
менее опасны, ведь в их со-
став входят тяжелые металлы.

Во время нанесения та-
туировки или создания про-
кола также существует риск 
заражения гепатитом В и С 
и ВИЧ.

Стоит ли рисунок на ва-
шей коже такого риска? 
Если хотите украсить свое 
тело, лучше отправьтесь 
в спортзал и оттачивайте 
свою фигуру. Это более по-
лезно и для тела, и для ва-
шего здоровья.

Интересно

Человек 
хорошо себя 
чувствует 
лишь 61 день 
в году

Человек чувствует себя от-
лично только 61 день в году. В 
другие дни года его, как правило, 
что-нибудь беспокоит. К такому 
выводу пришли ученые из Англии 
в результате нового исследования.

В исследовании участвова-
ли 2 тысячи человек. В течение 
года эксперты анализировали 
жалобы добровольцев на здоро-
вье. Выяснилось, что 40% жалу-
ется на периодические симптомы 
простуды, и столько же – на боли 
в спине. У 25% людей регулярно 
болит голова, а 10% беспокоят 
старые спортивные травмы.

Кроме того, каждый участник 
исследования, в среднем, пять раз 
в год испытывал приступы изжоги, 
и столько же – боли в шее.

Здоровые зубы
Многие возможно не знают 
самых элементар-
ных вещей. А ведь 
в природе есть всё, 
что нам необходи-
мо, чтобы сохранить 
здоровые зубы и об-
ладать белоснежной 
улыбкой! Итак... питание, 
которое спасает наши 
зубы.

Без хвороб

Какое питание полезно 
для наших зубов?
Кунжут

Семена кунжута удаляют зуб-
ной налет и укрепляют эмаль и к 
тому же богаты кальцием, кото-
рый предохраняет от разруше-
ния не только кости, но и зубы.

2-3 раза в неделю добавляй-
те в салаты или овощные блю-
да столовую ложку кунжутных 
семечек. Таким образом вы по-
лучите дополнительные 87 мг 
кальция.

Сыр
Твердые сыры 

отличаются низ-
ким содержани-
ем соли и вы-
соким содержанием кальция и 
фосфатов. За счет таких свойств 
кусочек сыра помогает поддер-
живать нормальный pH-баланс 
в полости рта. А кальций и фос-
фор, которыми сыр снабжает ор-
ганизм, укрепляют эмаль.

Желательно съедать 15-грам-
мовый кусочек сыра (размер 2x2 
см) после обеда и ужина в ка-
честве средства, защищающего 
зубы.

Киви
Один до-

статочно круп-
ный плод почти 
полностью пере-
крывает дневную норму 
витамина, который очень важен 
для здоровья десен. Исследова-
ния ученых из медицинского 
центра в Сиднее показали, что 
при дефиците витамина С в ор-
ганизме снижается выработка 
коллагена, ткани становятся бо-
лее уязвимыми для бактерий, 
десны начинают кровоточить, 
может даже развиться пародон-
тоз.

Петрушка
Несколько све-

жих листьев пе-
трушки или мяты 
прекрасно освежа-
ют дыхание. В этих 
растениях много легко испаряю-

щихся эфирных веществ, которые 
вместе с током крови быстро до-
стигают легких и освежают вы-
дыхаемый вами воздух, действуя 
подобно дезодоранту.

Сельдерей
Если употре-

блять сельдерей 
каждый день, 
то он защища-
ет зубы дважды. В о - п е р в ы х , 
листья сельдерея требуют тща-
тельного пережевывания, во 
время которого выделяется слю-
на, нейтрализующая бактерии. 
Во-вторых, в процессе жевания 
массируются десны, а зубы очи-
щаются от налета.

Хрен
Хрен надежно защищает зубы 

и десны. Вещества, которые при-
дают хрену жгучий привкус, 
препятствуют размножению 
бактерий, виновных в появле-
нии кариеса.

Несколько раз в неделю хрен 
должен появляться на вашем 
столе. Вы можете добавлять его 
в салатные соусы. Возьмите 1 ч. 
ложку тертого хрена, 1 ч. ложку 
соевого соуса, 1 ст. ложку меда, 3 
ст. ложки рисового винного ук-
суса и 1/2 ч. ложки кунжутного 
масла, тщательно перемешайте 
и заправьте этой смесью салат 
из свежих овощей. Можно рас-
творить половину чайной ло-
жечки тертого хрена в стакане 
теплой воды и полоскать этим 
раствором зубы после еды.

Грибы 
шиитаки

К р о м е 
благотворного 
действия на иммунитет, выяс-
нилось, что эти грибы содержат 
особые вещества, препятствую-
щие размножению бактерий в 
полости рта.

2-3 раза в неделю добавляйте 
4-5 порезанных дольками гри-
бов шиитаки в супы или овощ-
ные гарниры. Одинаково полез-

ны и свежие, и сушеные грибы. 
Последние полностью восста-
навливают свои свойства при 
25-минутном вымачивании в 
горячей воде.

Лук
Этот овощ 

содержит столь-
ко природных 
а н т и б а кт е р и -
альных веществ, 
что способен уничтожать огром-
ное количество самых разных 
бактерий. Мы стараемся избе-
гать свежего лука из-за плохого 
запаха изо рта. И это неправиль-
но, ведь его можно нейтрализо-
вать другими средствами: по-
жевать веточку петрушки или 
съесть освежающую ментоловую 
таблетку.

Вода
С т о м а т о л о г и 

рекомендуют пить 
достаточно воды, 
чтобы не обезво-
живался организм. 
Кроме того, выпи-
ваемая вода позволяет выде-
ляться достаточному количе-
ству слюны, а это естественный 
нейтрализатор вредных бак-
терий. Не забывайте чаще по-
лоскать рот, это поможет вам 
вовремя избавляться от остат-
ков пищи, гниение которых 
способствует кариесу и непри-
ятному запаху изо рта.

Пейте не меньше 6 стаканов 
чистой или минеральной воды в 
течение дня. После каждого при-
ема пищи полощите рот или чи-
стите зубы.

Зеленый чай
Американ-

ские медики 
о б н а р у ж и л и , 
что содержа-
щиеся в настое 
листьев зеле-
ного чая катехины – смертель-
ны для бактерий, вызывающих 
кариес. Они также избавляют от 
неприятного запаха изо рта.
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Вітаємо! ООО «ЭТЕЛЬ-БУД»

Утепление стен
Ремонт межпанельных швов

Тел. (056) 443-03-53, 096-2166025.

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).

Акция
«Веснушка» 

с 1.03 по 31.03: 
• скидка 20% на все виды услуг; 
• «Семейный визит» - скидка 30%.

Шановну
Терещенко Любов Миколаївну

щиро вітаємо зі святом весни – 8 Березня!

Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя та добра.
Жителі мкрн. Сонячний, будинки № 7 та № 8. 

Офіційно

г. Кривой Рог, ул. Филатова, 10,  
405-65-76, 405-65-77, 405-65-78, 405-65-79, 440-06-49

Лиц. МОЗУ АВ № 603206 от 07.09.11 г.
Вас ждут высококвалифицированные специалисты:
Хирург. Терапевт. Пульмонолог. Эндокринолог (детский). Ревматолог. Аллерголог. Психолог. 
Маммолог. Ортопед. Дерматовенеролог. Проктолог. Гинеколог. Уролог. Инфекционист. Детские 
специалисты. Гастроэнтеролог. Отоларинголог. Окулист. Массажист. Невропатолог.

• Эндоскопия, дыхательные тесты
• Компьютерный томограф

• УЗИ всех направлений
• Лаборатория – все виды анализов

КП «Хладон» 

надає послуги 
з заморозки  
продуктів харчування 
в камерах холодильника t –20°С. 

Можлива оренда камер 
холодильника

ТЕЛ. 27-47-22, 27-17-00. 

КП «Хладон» 

РЕАЛІЗУЄ М’ЯСНІ  
ТА КОВБАСНІ ВИРОБИ 

оптом та дрібним оптом. 
Запрошуємо до співпраці тор-
гові підприємства з реалізації 
м’ясних та ковбасних виробів. 
Ціни виробника.
ТЕЛ. 27-17-00, 27-47-22.Доставка по місту  

та за його межами. 

Шановні мешканці  Жовтневого району!
На виконання Постанови від 11 березня 2011 року № 238 «Про Єдиний державний ре-

єстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов», громадською комісією з житло-
вих питань проводиться перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку 
при виконкомі Жовтневої районної у місті ради, з метою формування Єдиного державного 
реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Для перереєстрації грома-
дянам 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 наступні документи: 
1. Довідка про склад сім’ї та реєстрацію. 2. Копія паспорта та ідентифікаційного номера 
(на всіх членів сім’ї, хто перебуває на квартирному обліку). 3. Довідка з місця роботи (на 
всіх повнолітніх членів сім’ї, які перебувають на квартирному обліку). 4. Документ, що під-
тверджує пільгу черговика. Громадяни, які не перереєструються до 1.04.2013, не будуть 
включені до Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Дані про хід здійснення приватизації  (14.02.-28.02.2013)
Жовтневий  район
Нежиле приміщення, загальною площею 56,13 кв.м за адресою: 50029, м. Кривий 

Ріг, вул. Шостаковича, буд. 12, прим. 23. Приватизоване шляхом викупу юридичною особою за  
65 677 грн. 20 коп.,  у тому числі ПДВ – 10 946 грн. 20 коп.

Центрально-Міський  район
Будівля гаража, загальною площею 43,6 кв.м за адресою: 50000, м. Кривий Ріг, вул. 

Леніна, 27, гараж 10. Приватизована шляхом викупу фізичною особою за 35 752 грн. 80 
коп.,  у  тому  числі  ПДВ – 5 958 грн. 80 коп. 

Управління комунальної власності міста

Заява про наміри
 
Управління капітального будівництва виконкому міськради має намір виконати ре-

конструкцію скверу монумента «Перемога».
Доцільність запланованої діяльності визначається необхідністю реконструкції споруд 

та оновлення об’єктів благоустрою парку, створення умов для проведення масових громад-
ських заходів, організації місць відпочинку для мешканців та гостей міста.

Загальна реконструкція парку передбачає організування майданчиків для відпочинку, 
пішохідні доріжки, встановлення малих архітектурних форм (освітлювальні ліхтарі, лавки, 
урни). Для інженерного оснащення скверу передбачається влаштування господарсько-пит-
ного водопроводу та електричних мереж.

В період будівництва будівельними машинами та механізмами в атмосферне повітря 
потраплятиме 0,125 т забруднюючих речовин. Викиди мають тимчасовий характер, під час 
експлуатації парку викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не очікуються.

Під час будівництва передбачається використання води для приготування бетонної 
суміші. Під час експлуатації парку вплив на водне середовище визначається споживанням 
води питної якості в об’ємі 51,4 м3/добу.

В ході запланованої діяльності при експлуатації парку вплив на геологічне середовище 
не очікується.  Прийняті проектні рішення не погіршують умови життєдіяльності місцево-
го населення.  У ході запланованої діяльності при експлуатації парку вплив на клімат та 
мікроклімат не очікується.  Зважаючи на те, що під час експлуатації об’єкта проектування 
рівень дії на стан навколишнього середовища оцінюється як мінімальний, соціальні заходи 
проектом не передбачаються. Обмежень під час будівництва та експлуатації об’єкта проек-
тування по умовах навколишнього природного, соціального та техногенного середовища 
немає. Замовник будівництва об’єкта – управління капітального будівництва виконкому 
Криворізької міської ради – зобов’язується забезпечити здійснення проектних рішень 
відповідно до екологічних законодавчих актів України на всіх етапах будівництва об’єкта 
планової діяльності.

 Громадські обговорення проекту відбудуться 8.04.2013 об 11.00 за адресою: пл. Ра-
дянська, 1, каб. 521а.

 З пропозиціями щодо запланованої діяльності, пов’язаної із виконанням рекон-
струкції скверу монумента «Перемога», можна звертатись до управління капітального 
будівництва виконкому Криворізької міської ради за тел. 74-56-31.

***
Управління капітального будівництва виконкому міськради має намір виконати ре-

конструкцію парку Героїв.
Доцільність запланованої діяльності визначається необхідністю оновлення споруд та 

благоустрою парку, організації місць та створення умов для розвитку багатьох видів відпо-
чинку, проведення масових громадських, культурних, розважальних заходів для мешканців 
та гостей міста.

Загальна реконструкція парку передбачає: змінення планувальної організації парку, 
реконструкцію існуючого ландшафту, створення штучних елементів ландшафту, рекон-
струкцію та озеленення паркової зони. Планувальна організація парку передбачає вла-
штування: декоративних та центрального входів у парк, центрального майданчика для 
культурно-масових заходів, дитячого майданчика «Поляна Казок» зі штучними водойма-
ми, майданчики каскадного фонтана та дитячий, пам’ятника монументального мистецтва 
– Герб міста та пам’ятного знака типу «Зірка».

В період будівництва будівельними машинами та механізмами в атмосферне повітря 
потраплятиме 0,997 т забруднюючих речовин. Викиди мають тимчасовий характер, під час 
експлуатації парку викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не очікуються.

Під час будівництва передбачається використання води для приготування бетонної 
суміші. Під час експлуатації парку вплив на водне середовище визначається споживанням 
води питної якості в об’ємі 562 м3/добу, виникненням господарсько-побутових стічних вод 
в об’ємі 3,98 м3/добу.

У ході запланованої діяльності при експлуатації парку вплив на геологічне середовище 
не очікується. Прийняті проектні рішення не погіршують умови життєдіяльності місцево-
го населення. У ході запланованої діяльності при експлуатації парку вплив на клімат та 
мікроклімат не очікується. Зважаючи на те, що під час експлуатації об’єкта проектування 
рівень дії на стан навколишнього середовища оцінюється як мінімальний, соціальні за-
ходи проектом не передбачаються. Обмежень під час будівництва та експлуатації об’єкта 
проектування по умовах навколишнього природного, соціального та техногенного сере-
довища немає.  Замовник будівництва об’єкта – управління капітального будівництва ви-
конкому Криворізької міської ради – зобов’язується забезпечити здійснення проектних 
рішень відповідно до екологічних законодавчих актів України на всіх етапах будівництва 
об’єкта планової діяльності. Громадські обговорення проекту відбудуться 8.04.2013 о 10.00 
за адресою: пл. Радянська, 1, каб. 521а. 

З пропозиціями щодо запланованої діяльності, пов’язаної із виконанням рекон-
струкції парку Героїв, можна звертатись до управління капітального будівництва ви-
конкому Криворізької міської ради за тел. 74-56-31.

***
Управління капітального будівництва виконкому міськради має намір виконати ре-

конструкцію парку ім. Ю. Гагаріна.
Доцільність запланованої діяльності визначається необхідністю оновлення споруд та 

благоустрою дитячого парку, а також організації місць відпочинку для мешканців та гостей міста.
Проектом передбачається будівництво 3-х мостів з вулиць Жовтнева, Леніна, Чкалова, 

3 фонтанів: багатоярусний, світломузичний на річці Саксагань, фонтан-ріка, туалету, літ-
нього театру, дитячого спортивного майданчика, майданчика для баскетболу, майданчика під 
павільйон для відпочинку та тихих ігор, пергол – 3 шт., альпінаріїв – 3 шт., тіньового навісу, блоку 
господарського обслуговування парку, пляжу, човнової станції, гроту, парковки для автомобілів.

У ході запланованої діяльності при експлуатації парку викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря не очікуються.

Під час будівництва передбачається використання води для приготування бетонної 
суміші. Під час експлуатації парку вплив на водне середовище визначається споживан-
ням води питної якості в об’ємі 466,92 м3/добу (84364 м3/рік), виникненням господарсько-
побутових стічних вод в об’ємі 1,72 м3/добу (628 м3/рік). У ході запланованої діяльності 
при експлуатації парку вплив на геологічне середовище не очікується. Прийняті проектні 
рішення не погіршують умови життєдіяльності місцевого населення. У ході запланованої 
діяльності при експлуатації парку вплив на клімат та мікроклімат не очікується.

Зважаючи на те, що під час експлуатації об’єкта проектування рівень дії на стан навко-
лишнього середовища оцінюється як мінімальний, соціальні заходи проектом не перед-
бачаються. Обмежень під час будівництва та експлуатації об’єкта проектування по умовах 
навколишнього природного, соціального та техногенного середовища немає. Замовник бу-
дівництва об’єкта – управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської 
ради – зобов’язується забезпечити здійснення проектних рішень відповідно до екологіч-
них законодавчих актів України на всіх етапах будівництва об’єкта планової діяльності.

Громадські обговорення проекту відбудуться 8.04.2013 о 13.00 за адресою: пл. Радян-
ська, 1, каб. 521а.

З пропозиціями щодо запланованої діяльності, пов’язаної із виконанням рекон-
струкції парку ім. Ю. Гагаріна, можна звертатись до управління капітального будівни-
цтва виконкому Криворізької міської ради за тел. 74-56-31.

Інформаційне  повідомлення
Управління комунальної власності міста повідомляє, що 

переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
– суб’єктів господарювання, які будуть залучені для проведення 
незалежної оцінки об'єкта приватизації – комплексу будівель 
та споруд з інфраструктурою, що орендує фізична особа-під-
приємець Путілін О.А., м. Кривий Ріг, вул. Центральна, 1д, шля-
хом продажу через викуп, що відбувся 28 лютого 2013 року, 
визнано ТзОВ  «Оціночна фірма «Погляд».

Інформаційне  повідомлення
Управління комунальної власності міста виконкому міської 

ради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
– суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведен-
ня незалежної оцінки приміщення № 2 з підвалом загальною 
площею 771,3 кв.м, вбудованого в прибудовану будівлю літ.А-1 
н/ж, розташованого за адресою: 50025, м. Кривий Ріг, вул. Ми-
колаївське шосе, 12а, для здійснення заходів, пов’язаних з по-
верненням об'єкта приватизації у комунальну власність та на 
балансовий облік управління, на підставі рішення Дзержин-
ського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської об-
ласті від 07.11.2011 по справі № 2-6/11/0408.

 Учасникам конкурсу необхідно подати до конкурсної ко-
місії такі документи: заяву про участь у конкурсі з відбору 

суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою; копію 
установчого документа претендента; копії кваліфікаційних до-
кументів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких 
буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про 
оцінку майна; письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково 
залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими 
підписами, а також копії кваліфікаційних документів оцінюва-
чів; копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого 
претенденту Фондом державного майна України; інформацію 
про претендента (документ, який містить відомості про пре-
тендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого 
досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному скла-
ді та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, 
у тому числі подібного майна, тощо). Конкурсна пропозиція 
претендентів подається в запечатаному конверті і має місти-
ти пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, 
пов'язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт 
(у календарних днях).

 Конкурс відбудеться 26 березня 2013 р. об 11.00 за 
адресою: м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1, управління кому-
нальної власності міста, каб. 246. Документи до комісії при-
ймаються до 19 березня 2013 р. включно.  

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

Виконком Криворізької міської ради оголошує конкурс на заміщення  
вакантної посади:

У ВІДДІЛІ ДОЗВІЛЬНО-ПОГОДЖУВАЛЬНИХ ПРОЦЕДУР

– спеціаліста І категорії (на період відсутності основного працівника).
Вимоги до претендентів: громадянство України, повна вища освіта відповід-

ного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра 
чи спеціаліста, без вимог до стажу роботи, вільне володіння державною мовою, 
знання основних програм роботи на комп’ютері, почуття відповідальності, вміння 
працювати з людьми, коректність, оперативність, дисциплінованість.

Заяви до конкурсної комісії приймаються протягом 30 днів з дня опублі-
кування оголошення за адресою:  50101,  м. Кривий Ріг,  пл. Радянська, 1,    
кімн. 226.

За додатковою інформацією щодо основних функціональних обов'язків, 
розміру та умов оплати праці звертатися за телефонами: 74-66-28 (кадрова 
служба виконкому міської ради); 92-25-94 (відділ дозвільно-погоджувальних 
процедур виконкому міської ради). 

Публічне представлення звітів головними розпорядниками про використан-
ня коштів Саксаганського районного у місті бюджету за 2012 рік відбудеться 
13.03.2013 о 15.30 в залі засідань виконкому Саксаганської районної у місті ради.

Детальну інформацію про виконання районного у місті бюджету за 2012 рік 
можна отримати на сайті виконкому Саксаганської районної у місті ради в мережі 
Інтернет: http://srvk.gov.ua/

Оголошення
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До уваги мешканців та суб’єктів 
господарювання!

Продовжується дія спільного пілотного про-
екту Дніпропетровської облдержадміністрації та 
Українського державного підприємства пошто-
вого зв’язку «Укрпошта» «Адміністративні послуги: 
спрощений доступ через пошту». 

Ви можете відправити документи через відді-
лення поштового зв’язку для отримання:

адміністративних послуг щодо:  поводження 
із зеленими насадженнями; присвоєння поштової 
адреси об’єктам нерухомого майна (приміщенням, 
будівлям, спорудам, об’єктам); установлення стату-
су та видачі посвідчень (довідок);

соціальних послуг щодо: призначення субсидії; 
видачі довідки про доходи.

Для отримання послуг необхідно звернутися до: 
відділення поштового зв’язку №6 – пр. Металургів, 
14;   відділення поштового зв’язку №69 – вул. Волго-
градська, 9; відділення поштового зв’язку №84 – пр. 
200-річчя Кривого Рогу, 7а.

Скористайтеся наданими можливостями!
Відділ дозвільно-погоджувальних процедур 

виконкому міськради
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КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

(ХХХI СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ)
27.02.2013                   м. Кривий Ріг                      №1818

Про внесення змін до Тимчасового порядку розміщення об’єктів 
містобудування та надання вихідних даних для їх проектування

З метою приведення Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобу-
дування та надання вихідних даних для їх проектування у відповідність до 
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись Зако-
ном України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада вирішила:

1. Унести зміни до Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудуван-
ня та надання вихідних даних для їх проектування, затвердженого рішенням 
міської ради від 22.02.2012 №978, зі змінами, а саме:

1.1 виключити:
1.1.1 пункт 3.2.2;
1.1.2 в абзаці 1 підпункту 3.2.3.1 слова «або при розробленні землевпо-

рядної документації на території існуючої забудови для розташування будин-
ків і споруд та оформлення в установленому законодавством порядку право-
установчих документів власникам, співвласникам, орендарям»;

1.1.3 підпункт 3.2.3.2;
1.1.4 в абзаці 1 пункту 3.2.4 слова «або відділ документообігу управління 

організаційно-протокольної роботи виконкому міської ради (для громадян)»;
1.1.5 підпункт 1) пункту 3.2.4;
1.2 призупинити дію розділу 3.3;
1.3 вважати:
1.3.1 пункти 3.2.3, 3.2.4 пунктами 3.2.2, 3.2.3 відповідно;
1.3.2 підпункт 3.2.3.1 підпунктом 3.2.2.1;
1.3.3 підпункт 2) пункту 3.2.4 підпунктом 1) пункту 3.2.3.
2. Управлінням містобудування і архітектури, земельних ресурсів, розвитку 

підприємництва виконкому міської ради, відділу преси та інформації апара-
ту міської ради і виконкому (Гнатовський П.П., Бризецький О.Ф., Рижкова І.О., 
Косяк Н.М.) забезпечити інформування населення міста про зміст рішення у 
визначений чинним законодавством України термін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію місь-
кої ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови 
міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на 
першого заступника міського голови Гальченка А.В.

Міський голова Ю. ВІЛКУЛ

Шкіряне взуття
вул. Дніпропетровське шосе, 30, 

зуп. «Взуттєва фабрика». Телефон 067-9512805.

Весняна колекція – 
більше 200 моделей


№272.  Газовую плиту (б/у) в хоро-
шем состоянии. Тел. 067-476-30-84.

№ 226. 2-комн. квартиру со «свежим» 
евроремонтом и мебелью по ул. Буден-
ного, 13: 3/5, рядом парк, напротив ма-
газина «Мир кафеля», не над дорогой, 
магазины, садик, школа, остановки ря-
дом. Тел. 097-1880439, 096-4723677.

№ 168. Дачу: 3-этажный домик, кусты, 
деревья, отдельный заезд, 3-разовый 
полив, 8 сот. огорода. Цена договорная. 
Тел. 050-2826045.

№ 250. Дачу пл. 7,33 сотки в р-не пив-
завода. Есть деревья, кустарники, клуб-
ника, вода круглосуточно, свет. Тел. 65-
27-02, 063-6910839.

№ 255. Телемастер продает ТВ б/у 
«Орион», «ДЭО», 2-спальную кровать б/у 
«Наташа». Тел. 74-62-78, 097-2824057.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. 
Тел. 098-5642732.

№ 188. «Волгу-31029», один хозяин. 
Тел. 096-7697610.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 257. В любом состоянии ВАЗ, «Сла-
вуту», «Таврию», иномарку, микроавто-
бус. 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 пуль-
тов. Б/у компьютерные комплектую-
щие. Рынок Соцгорода, маг. «Ковры». 
Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 247. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кинока-
меру «Красногорск-3», объективы, 
фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму 
до 1960 г., знамена, столовое се-
ребро, корал. бусы, старин. книги, 
мебель, люстры, бивни мамонта, 
моржа, кашалота (изделия), ТВ, 
радио до 1955 г. Нивелир, теодо-
лит. Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; 
ПРИХОЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИН-
ТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГА-
РАНТИРУЕМ! ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖА-
ЛЕЕТЕ! Тел. 096-8296577, 410-04-00.

• ІНШЕ

№ 238. Ремонт и установка бойле-
ров, колонок, котлов, стиральных ма-
шин, счетчиков тепла, воды, гос. по-
верка 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, каче-
ство! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 18. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лод-
жий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 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 
кримінальних справах, представ-
ництво в судах у цивільних, госпо-
дарських справах. Тел. 401-04-34, 097-
0444425. Свід 2254.

№ 208. Школа кроя и шитья. Поиск: 
kroyka.nabis.info

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗАВЕ-
ЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕРНЫЙ, 
ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ 
ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, ЦЕМЕНТ и 
др. ВЫВОЗ МУСОРА НЕДОРОГО. 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.

№ 266. Перекрой, ремонт, реставра-
ция и пошив одежды из кожи и меха. По-
краска кожаных вещей. Тел. 097-2821798.

№ 267. Покраска кожи. Тел. 097-
2821798.

№ 268. Пошив одежды, ремонт. Тел. 
097-2821798.

№ 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.

№ 262. Київський лікар психотера-
певт-нарколог Гарницький В.П. допомо-
же бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬ-
НОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. 
Виводить із запою, зменшує зайву вагу, 
лікує енурез, заїкання, гіпертонію, не-
вроз. Прийоми: 16, 17, 18, 30, 31 берез-
ня, 1 квітня 2013 р. Тел. 401-25-42, 067-
7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 
14.12.2009 р.).

№ 191. Псориаз. Магнипсор не гор-
мональное, эффективное лечение. Тел. 
406-92-89, 098-9307140.

№ 263. Утерянный паспорт на имя 
Герасимчука Валерия Васильевича 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 097-1341570.

№ 264. Загублений паспорт АЕ 
033115 на ім’я Туркіної Тетяни Сергіїв-
ни прохання повернути за винагороду. 
Тел. 097-2131416, 74-00-67.

№ 271. 27.02.2013 р. були загублені 
документи на ім’я Саміленка Віталія Іва-
новича. Хто знайшов, прохання повер-
нути за винагороду. Тел. 067-9179267.

№ 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.

№ 216. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865108.

№ 147. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-КОН-
СУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-1169608.

№ 149. Требуется сотрудник с функ-
циями диспетчера, прием тел. звон-
ков. Гибкий график, высокий доход. 
Тел. 067-8539123.

№ 154. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 185. СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПО-
МОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Тел. 098-
7894818.

№ 181. Работа для активных пенсио-
неров. Оплата еженедельно. Тел. 067-
1552226.

№ 212. Энергичные пенсионеры, 
безработные! Работа в офисе, дружный 
коллектив. Доход постоянный. Тел. 
067-5693287.

№ 221. Требуется оператор-кон-
сультант. Возможно без о/р. Тел. 096-
7714297.

№ 225. Предприятию на постоянную 
работу требуется сотрудник-консуль-
тант. Тел. 096-0841598.

№ 243. Частичная занятость, пн.-пт. 
Тел. 096-6153620.

№ 252. Стабильная работа. Тел. 067-
9341691.

№ 253. Требуется консультант-дис-
петчер. Тел. 096-4128990.

СОРОКИН 
Степан 

Григорьевич

В 92 года ушел 
из жизни старей-
ший строитель 
Кривбасса!

Участник во-
йны, студентом 
строивший аэро-
дромы и оборон-

ные сооружения в Белоруссии.
В 1958 году Степан Григорье-

вич был первым начальником СУ 
№ 1 «Криворожиндустроя», затем 
годы работы на ответственных 
постах строительной отрасли 
Украины. С 1962 по 1977 гг. – он 
главный инженер вновь создан-
ного мощнейшего в Украине Кри-
ворожского домостроительного 
комбината. Талантливый, техни-
чески грамотный специалист, по-
рядочный, интеллигентный чело-
век, надежный друг и товарищ.

Светлая память о Вас, Степан 
Григорьевич, навсегда останется 
в наших сердцах. Искренние со-
болезнования жене – Марии Ан-
дреевне, родным и близким.

Ветераны-строители.

Пам’яті

27 лютого
 на 77-му році 

пішов з життя

УДОВІЧЕНКО 
Анатолій 

Петрович,

в минулому 
викладач Кри-

ворізького металургійного тех-
нікуму, неперевершений садів-
ник-аматор, люблячий батько та 
дідусь.

У пам’яті всіх, хто його знав, він 
залишиться чесною, принципо-
вою, порядною людиною.

Рідні, колеги, сусіди.

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+»

№ 248. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 500 грн., «Горизонт» – 350 грн., 
«Ленинград» – 150 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 200 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репор-
тер» – 1500 грн., «Киев-88» – 300 
грн., «Лейка» – от 1000 грн., «Друг» 
– 200 грн., «Искра» – 200 грн., 
«ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 100 
грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 грн. 
ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 грн., 
«Руссар» – 250 грн., «Калейнар-3» 
– 300 грн., «Вега-28» – 300 грн., «Ге-
лиос-40» – 300 грн., «Юпитер» (3, 
9, 11, 12) от 150 до 650 грн., «Карл 
Цейс», «Пентакон», «Пан Колор», 
«Волна» и «Мир» – 350 грн. и др. Тел. 
401-17-42, 063-7670807, 066-1761807, 
097-0422903.

№ 258. ВАЗ или ИНОМАРКУ ЛЮ-
БУЮ, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. Тел. 
098-3287864.

№ 123. ФОТОТЕХНИКУ СССР. Тел. 
097-7571414, 066-6814431.

№ 259. Пчелиные ульи б/у или 
новые, воск, вощину. Тел. 067-9755902, 
098-4309402, 097-2986076.

№ 269. Книги, журналы, открытки, 
часы, бумажные деньги до 1954 г. Тел. 
92-17-44.

№ 260. Атестат про загальну серед-
ню освіту НР 31413600, виданий Кри-
ворізькою спеціалізованою школою 
І-ІІІ ступенів № 118 у 2007 р. на ім’я Су-
прунової Альони Сергіївни, вважати 
недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 249. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 067-
3165901, 050-5614766. Ремонт праль-
них машин. Тел. 440-38-10, 401-57-12. 
Майстерня – вул. Кремлівська, 28.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 251. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН с ГАРАНТИ-
ЕЙ. Тел. 36-45-65, 067-5827721.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-82-
63, 067-3981097.

• ПАМ’ЯТНИКИ

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки с 1.01.2013 по 31.12.2013 г. 
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 098-
0421494.

№ 223. Памятники. Гранитные, 
бетонные, укладка тротуарной, гранит-
ной плитки. Оградки, столики, 
ост. «Большевик», храм перво-
мученика Архидьякона Стефана; 
ост. «Космонавтов», Дом мод; Ц.-
Городской рынок. Тел. 401-20-34, 
097-9503316, 097-9633544.

 • МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ

№ 109. Металеві двері та грати за 
1 день. Тел. 401-15-07, 401-23-79, 098-
3871377.

 • МЕБЛІ

№ 237. Перевезу мебель и др. Услу-
ги грузчиков. Недорого. Тел. 401-31-
05, 067-5671948.

Реклама
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1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

 07.03.2013     08.03.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
7 – 8 березня

Магнітні бурі

Життя цікаве

2:00 2 3
5:00 2 2
8:00 2 2
11:00 1 1
14:00 2 2
17:00 2 1
20:00 2 2
23:00 2 2
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Посміхніться
Троє невідомих забра-

ли у перехожого паспорт і 
порвали. Невідомих стало 
четверо.

***
Коли мені сумно, я спі-

ваю, і я розумію, що мій го-
лос гірше, ніж мої пробле-
ми.

***
– Будеш на кухні, захопи 

печенячко.
– Печенячко захоплено, 

мій генерал!
***

– У вас є дор блю? 
– А що це? 
– Це сир з синьою цвіллю. 
– Сиру немає. Є сосиски 

дор блю і оселедець дор блю...
***

— Напиши мені те, що не 
можеш вимовити вголос.

— Ьььььььь!

Овен (21.03-20.04)
У вас попереду напружений 

тиждень. Вiдкладенi справи i 
невиконанi обiцянки щiльно 
вiзьмуть в облогу, доведеться 

вирiшувати складні робочi питання. 
Телець (21.04-21.05)

Будьте уважнi до свого 
оточення, не поспiшайте всiм 
довiряти. Не виключено, що 
хтось м’яко стеле, а от спати 

твердо. Сконцентруйтеся на роботi — i до-
сягнете бажаних результатiв.
Близнюки (22.05-21.06)

У понедiлок–вiвторок будь-
те готовi до неприємних роз-
мов i докорiв. Урештi–решт, 
критика може бути корисною, 

тож робiть висновки. Друга половина тиж-
ня буде вдалою i позитивною.
Рак (22.06-23.07)

Якщо у вас були плани, 
але не вистачало духу для їх 
здiйснення, настав час нарешті 
випробувати свої сили. Смiливо 

приймайте виклик, який кидає вам доля. 
Лев (24.07-23.08)

Не поспiшайте дiяти всупе-
реч обставинам. Можливо, ваш 
погляд необ’єктивний i немає 
сенсу долати зайві перепони. 

Краще перечекати невдалий перiод. Це 
стосується насамперед роботи.
Діва (24.08-23.09) 

У серединi тижня ви може-
те бути винним без вини, тому 
тримайте на контролi важливi 
справи, до яких маєте безпосе-

реднє вiдношення. Наприкiнцi тижня вас 
чекає приємне спiлкування.
Терези (24.09-23.10) 

Перша половина тижня буде 
напруженою. Не пiддавайтеся 
апатiї i поганому настрою, 
це не найкращим чином по-

значиться на стосунках з оточуючими. У 
вихiднi вiдпочиньте у приємнiй компанiї.
Скорпіон (24.10-22.11)

Навiть iз важкої ситуацiї ви 
зумiєте вилучити користь або 
гарний досвiд. Вашi близькi по-
требують пiдтримки, тож дове-

деться брати активну участь у їхньому життi. 
Стрілець (23.11-21.12)

Незважаючи на серйознi 
досягнення, залишаться пи-
тання, якi турбуватимуть вас. 
Зробiть для себе план, як вийти 

з цiєї ситуацiї, i смiливо насолоджуйтеся 
здобутками!
Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень буде вдалим i весе-
лим для вас. Якi б ви не ставили 
перед собою цiлi, ви зумiєте їх 
реалiзувати. Головне — не по-

вчати iнших, як жити, а робити своє.
Водолій (21.01-19.02)

Очiкуються цiкавi зустрiчi зi 
старими знайомими. Ви отри-
маєте хорошi новини i добре 
вiдпочинете. Починаючи нову 

справу, порадьтеся з досвiдченими людьми. 
Дехто з вас отримає фiнансову винагороду.
Риби (20.02-20.03)

Тиждень почнеться з 
цiкавих пропозицiй, на якi 
варто пристати. Це дасть не 
тiльки фiнансовi прибутки — ви 

зумiєте зав’язати ще й потрiбнi знайомства. 
Дотримуйтеся позитивних емоцiй.

Астропрогноз
Гороскоп

на 11–17 березня
Квіти не пускають 
на моря
Заходиш – і наче 
падаєш у тюльпани. 
Надворі – передвесняна 
сірість,  а тут – весна 
уже вповні.

Рвучким точним рухом Юля 
вириває з піщаного ґрунту зелені 
стебельця і занурює кінчики в хо-
лодну воду. Це ті квіти, якими на 8 
Березня сумлінні чоловіки пораду-
ють своїх тендітних і прекрасних. 
А поки тюльпанові цибульки ще 
в ґрунті, «ЧГ» навідався в одну з 
криворізьких теплиць.

У теплиці Михайла та Юлі За-
лозних тільки-тільки починають 
розцвітати квіти, деякі – лише схо-
дити. А поруч, у досить темному і 
прохолодному приміщенні, – уже 
повним ходом травень.

– Тюльпани не надто вимогливі 
до світла, а з температурним ре-
жимом краще не експериментува-
ти, – говорить Михайло. Він вважає 
цю квітку найменш примхливою.

Троянди та інші
Михайло не належить до тих 

чоловіків, які поділяють квіти на 
дві категорії – троянди і «як це 
називається?». Не садівник, не 
городник і не агроном. «Квітни-
кар» – так він визначає свою про-
фесію, бо з-поміж двох полюсів 
– «троянди й виноград» – вибрав 

перше. Пробував займатися 
й корисним – вирощував 
помідори, але красиве таки 
перемогло.

– Для мене моя про-
фесія – це не тільки улюб-
лена справа, це ще й спо-
сіб весь час бути поруч зі  
своєю родиною, – зізнається 
господар. – Дехто не розуміє 
нас з Юлею: як ми можемо 

цілодобово бути поруч і не втом-
люватися одне від одного. А от я 
не розумію, що це за родина, коли 
подружжя та діти бачаться тільки 
вранці, збираючись на роботу, та 
ввечері, коли повертаються звідти.

Найбільше головного болю за-
вдають хризантеми. З ними треба 
починати возитися вже зараз. А то 
й раніше.

– Хризантема найбільше корис-
тується попитом у покупців, – під-
сумовує Юля.

– Нас лякали, що королівська 
герань буде капризувати, але ми 
вирішили спробувати і здивува-
лися – ні, цілком миролюбна рос-
лина. Навіть «мінус» витримує – у 
теплиці якось температура впала 
нижче за -3. Цвіте гарно, але мало: 
місяців зо два.

Цьогоріч тут росте сім видів 
тюльпанів. Узагалі ж у світі налі-
чують близько двох з половиною 
тисяч сортів цієї квітки.

– Зазвичай садимо п’ять-сім сор-
тів, – Михайло показує на дальні 
ящики, звідки голівками кивають білі 
тюльпани. – Не раджу обирати ліліє-

видні – надто вони витягуються. Те-
оретично з тюльпанами обходитися 
дуже просто, а от на практиці це ви-
глядатиме складніше – потрібно су-
воро дотримуватися їхнього улюб-
леного температурного режиму.

Коли начальник – квітка
Щоб продовжити цвітіння вес-

няних вісників, тут понизили тем-
пературу до десяти градусів тепла, 
хоча найкомфортніше тюльпани 
почуваються при +14. Коли через 
якісь причини порушуються ці 

умови, тут спрацьовує сигналізація. 
– Секрет успіху у цій справі – 

любов до квітів. Якщо ти цього не 
любиш, то нічого не вийде. Тому що 
і вночі треба встати, вийти й по-
дивитися, що сталося. Цілий день 
біля квітів клопочешся – переві-
ряєш, чи не суха земля. А поїхати 
на море чи взяти лікарняний – із 
серії нереального. Квіти – ось хто 
тут начальник, – розповідає про 
свої щоденні клопоти Юля.

Якщо її чоловік – квітникар 
з дитинства, ще батьки Михайла 
мали теплиці та привчили хлопця 
до квіткових капризів, то в житті 
Юлі квіти стали фахом після за-
міжжя. Весільний букет, до речі, у 
неї був із орхідей, вирощених ко-
ханим власноруч.

Уже наступного ранку після на-
шого візиту яскраві голівки ще до-
бре поллють – перед зрізуванням. 
А далі вони почекають у прохолод-
ному підвалі, щоб потім опинитися 
на прилавках. Тюльпанам у вось-
миберезневій лихоманці поступа-
ються навіть класичні троянди. А от 
Михайло на жіночий день не по-
дарує дружині жодного тюльпана.

– Юля любить квіти, – посміха-
ється квітникар. – Але тільки штуч-
ні – вони не в’януть.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Реклама
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