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У ТИЖ ДЕНЬ

16-17 березня запрошує на

(вул. Мусоргського, 19) відбудуться

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ «ЧГ»
понеділок-четвер з 9.00 до 18.00;
п’ятниця з 9.00 до 17.00
Тел. 92-97-16, 067-743-79-02
e-mail: reklama@rminer.dp.ua
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До Москви – за дві години
дістанеться літак з Криворізького міжнародного аеропорту

Пасажирам на замітку

Туман сірими шматками висів над чорними полями, 
де – притискаючись до землі, а де – плутаючись у гілля-
ках сонних дерев. Погода, а швидше – негода, не радує.

– Для нас туман та ожеледиця – найбільший клопіт, 
– стурбовано оглядає місцевість навколо злітної смуги 
директор КП «Міжнародний аеропорт Кривий Ріг» Ва-
силь Дідюк. – Проте, сучасна техніка та авіоніка нам до-
помагають із цим упоратись. Та й погода, як запевняють 

синоптики, ніби налагоджується. Тож, гадаю, буде все га-
разд, як і завжди.

Василь Зіновійович дещо применшує зусилля та вправ-
ність рук свого згуртованого колективу. Бо впродовж
усієї минулої зими з її постійними примхами, попри сніг 
та ожеледь, завдяки старанням колективу нашого аеро-
порту московський рейс жодного разу не було скасовано. 
Траплялося, що він затримувався на якийсь час, але кож-

ного понеділка, середи та п’ятниці французький красень
ATR-42 на 36 посадочних місць справно прибував зі сто-
лиці північної сусідки та повертався назад за встановле-
ним розкладом. А випадало й так, що бажаючих швидко й 
зручно дістатися до Білокам’яної було більше, аніж уміщу-
валося на борту. І тоді постійний партнер нашого аеропор-
ту – авіакомпанія «ЮТейр Україна» надавала такий самий 
літак марки ATR, але вдвічі більшої пасажиромісткості.

Пряма лінія «ЧГ»
Споживач
завжди правий
Наступної
середи,
20 березня,
на прямому 
зв’язку 
з читачами 
буде
начальник 
відділу з питань захисту прав 
споживачів апарату міськради
і виконкому
Ніна Валеріївна Савенко.

Щороку 15 березня відзна-
чається Всесвітній день захисту 
прав споживачів. З цієї нагоди 
наступна пряма лінія «ЧГ» буде 
присвячена захисту прав спо-
живачів товарів і замовників по-
слуг.

Запрошуємо до розмови, яка 
відбудеться наступної середи, 
20 березня, з 11 до 12 години 
за редакційним телефоном
92-77-90.

Моя
адреса –
не дім
і не вулиця…

Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Фестиваль 
талантів

У неділю, 17 березня, у районі від-
будеться районний тур міського мис-
тецького фестивалю «Весна Рудани». На 
сцені Палацу культури Північного ГЗК 
свої творчі здобутки представлятимуть 
кращі шкільні, студентські колективи 
художньої самодіяльності та окремі 
виконавці, а також вихованці трьох Па-
лаців культури – «Першотравневого», 
«Тернівського» та, звісно ж, самі госпо-
дарі. Традиційно візьмуть участь у «Весні 
Рудани» учні 10-ї та 12-ї музичних шкіл, 
які вже заявляли про себе на престиж-
них фестивалях мистецтв різного рівня. 
Початок о 12-й годині.

Пропонуйте, 
як зробити місто 
красивішим

 У Тернівському районі стартувала 
грантова корпоративна програма Гру-
пи Метінвест «Місто своїми руками – 
2013», мета якої – пробудити в кожного, 
хто любить Кривий Ріг і хоче бачити 
його впорядкованішим, діяльну соціаль-
ну ініціативу. В минулому році завдяки 
цій програмі в районі набув неповтор-
ного вигляду парк ім. Комсомолу Украї-
ни, з’явилися меморіал на честь воїнів-
«афганців» та упорядкований сквер 
навколо нього. Днями за участю адмі-
ністрації та профкому ПАТ «ПівнГЗК» 
відбулася презентація програми, під час 
якої було оголошено умови прийому 
конкурсних проектів на здобуття гран-
ту Метінвесту. Зокрема, сума реалізації 
пропонованого проекту не повинна пе-
ревищувати 50 тис. грн., організація, яка 
його представляє, не мусить бути при-
бутковою. Експертна комісія зважати-
ме і на соціальну значущість проектної 
ідеї, її реалістичність та оригінальність, 
те, наскільки вона створить додатковий 
комфорт та зручності для тернівчан.

Тернівський район

Підготувала
Мотрона
ПАНОВА

Новини

Актуально

Затверджено Концепцію 
Держпрограми Олександра Вілкула
Держава береться за дослідження стану Криворізького залізорудного басейну

У рамках Програми покра-
щення екології та створення 
системи контролю за станом 
навколишнього природного 
середовища Кабінет Міністрів 
України затвердив Концепцію 
Державної програми дослі-
дження стану Криворізького 
залізорудного басейну.

На основі Концепції буде 
розроблена відповідна Дер-
жавна програма, що дозволить 
виявити, картувати та району-
вати територію Криворізького 
басейну за рівнем безпечного 
використання, проводити сис-
темний моніторинг і поперед-
жувати виникнення надзви-

чайних ситуацій, повідомило 
управління преси та інформа-
ції облдержадміністрації.

Віце-прем’єр-міністр Укра-
їни Олександр Вілкул відзна-
чив: «Уряд проводить системну 
та адресну роботу з покращен-
ня екології в регіонах і містах 
країни, зокрема в Кривому 
Розі. Затвердження Концепції, 
з подальшим розробленням 
та затвердженням Державної 
програми, дозволить комплек-
сно вирішити питання охорони 
навколишнього середовища 
та безпеки життєдіяльності в 
Криворізькому залізорудному 
басейні».

Міністерству економічного 
розвитку і торгівлі, разом з ін-
шими центральними органами 
виконавчої влади, поставлено 
завдання розробити й подати 
в шестимісячний строк уряду 
проект Державної програми 
дослідження стану Криворізь-
кого залізорудного басейну 
для запобігання виникненню 
на його території катастрофи 
техногенного та природного 
характеру. Програма буде ре-
алізована протягом 2013-2016 
років.

Програмою передбачено 
проведення комплексу на-
уково-дослідних та інженерних 

робіт. Зокрема, виявлення під-
земних порожнин, карстових 
утворень, підземних водних 
потоків і зон підтоплення за 
допомогою космо- та аеро-
зйомки. Буде проведена низ-
ка досліджень природних і 
техногенних факторів. Для 
прогнозу стану гірських маси-
вів буде розроблена система 
комп’ютерного моделювання. 
Будуть складені карти текто-
нічних розломів, підземних 
порожнин, карстових утворень, 
підземних водних потоків та 
зон підтоплення Криворізь-
кого басейну і шести районів 
Кривого Рогу.

Вітання

Шановні працівники 
підприємств 
житлово-комунального 
господарства 
та побутового 
обслуговування 
населення!

Щиро вітаю вас з професійним 
святом – Днем працівників житлово-
комунального господарства та побу-
тового обслуговування населення!

Бажаю вам міцного здоров’я, нових 
професійних досягнень і поваги до 
вашої праці.

Нехай ваша невичерпна енергія, 
віра у власні сили допоможуть здій-
снити всі мрії та сподівання.

Хай у ваших оселях завжди пану-
ють добробут і злагода.

З повагою голова 
Криворізької міської галузевої 

профспілки О. РОДЬ

Шановні працівники житлово-комунального 
господарства! Щиро вітаємо вас із професійним святом!

Від вашої роботи великою мірою залежить стабільність життєзабезпечен-
ня міст і селищ. Сотні тисяч осель жителів регіону ви забезпечуєте теплом, 
водою та світлом, дбаєте про чистоту на вулицях та у дворах. За вашої 
участі відбуваються великі перетворення з благоустрою регіону. Це важлива 
робота, яка потребує великої відповідальності, оперативності, майстерності, 
досвіду.

За завданням Президента України Віктора Януковича в регіоні активно 
реформується та модернізується житлово-комунальне господарство, впрова-
джуються енергозберігаючі технології, застосовуються прогресивні підходи. 
Нові котельні, насосні станції, реконструкція водопровідного, теплового 
господарства, сучасні дороги, комфортні сквери та парки створюють нову 
якість життя на Дніпропетровщині.

 Великий внесок у це робите саме ви – працівники сфери ЖКГ, згуртована 
команда професіоналів, які щодня, в будь-яку погоду, при будь-яких умовах 
виконують свою важливу, потрібну роботу – забезпечують функціонування 

систем життєзабезпечення Дніпропетровщини.
Дякуємо вам за вашу працю. Щиро бажаємо міцного здоров'я, благополуччя, успіхів і здо-

бутків у необхідній і важливій для всіх роботі на благо жителів Дніпропетровщини!
З повагою

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дмитро КОЛЄСНІКОВ
Голова обласної ради Євген УДОД

«Город – нашими руками»

Метинвест объявляет конкурс  
на лучший социальный проект  
в Кривом Роге
Группа Метинвест, международная вертикально инте-
грированная горно-металлургическая группа компа-
ний, в рамках корпоративной социальной программы 
«Город – нашими руками» объявляет о старте конкурса 
на лучший социальный проект в Кривом Роге.

Цель конкурса – развитие со-
циальной активности местного на-
селения и поддержка реализации 
актуальных проектов, направлен-
ных на повышение уровня жизни в 
регионах присутствия Группы Мет-
инвест. Организаторами конкурса 
в Кривом Роге являются Северный, 
Ингулецкий и Центральный горно-
обогатительные комбинаты Группы 
Метинвест в партнерстве с район-
ными городскими советами.

Каждый победитель конкурса 
получит финансирование на реали-
зацию своего проекта в объеме до 
50 тыс. грн. Общий призовой фонд 
программы в Кривом Роге в 2013 
году составит 1,5 млн. грн.

Для участия в конкурсе на луч-
ший социальный проект обще-
ственные организации города, 
муниципальные учреждения и 
инициативные группы криворо-
жан должны будут самостоятельно 
сформулировать проблемные во-
просы, доказать их актуальность 
для Кривого Рога, а также предло-
жить способы их решения.

«Социальная ответственность 
всегда являлась одним из приори-
тетных направлений деятельности 
Группы Метинвест. Благодаря кон-
курсу, мы даем возможность жите-
лям непосредственно участвовать 
в развитии инфраструктуры нашего 
города и в решении острых соци-
альных проблем. Таким образом, 
мы объединяем усилия местной 
власти, общественности и Метин-
веста с единой целью – сделать 
Кривой Рог более комфортным 
и красивым», – отметил Николай 
Ищенко, директор Горнодобываю-
щего дивизиона Группы Метинвест.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 28 февраля по 30 
апреля. Координаторами конкурса в 
Кривом Роге являются: в Саксаган-
ском и Жовтневом районах – Зоя 
Васильевна Пожарская (067 569-
03-42, pozharskaya-zv@cgok.dp.ua); 
в Терновском районе – Наталья 
Анатольевна Шамрицкая (067 638-
05-16, shamritskaya-na@sevgok.
com); в Ингулецком районе – Ан-
дрей Александрович Хворостянко 

(067 628-52-01, hvorostyanko-aa@
ingok.com.ua).

Конкурс социальных проектов 
инициирован Группой Метинвест в 
рамках корпоративной социальной 
программы «Город – нашими рука-
ми» в 2011 году. Это был пилотный 
проект на базе Ингулецкого ГОКа, 
результатом которого стал «Парк 
активного отдыха» в Ингулецком 
районе, созданный предприятием 
совместно с городской обществен-
ностью.

В 2012 году Метинвест получил 
на рассмотрение 297 проектных 
заявок из всех городов присутствия 
компании, из которых отобрали 61 
проект-победитель. Сумма средств, 
выделенных на реализацию про-
граммы составила около 3,5 млн. грн.

В Кривом Роге в 2012 году от 
жителей Саксаганского, Жовтнево-
го, Терновского и Ингулецкого ра-
йонов на рассмотрение поступило 
139 предложений. Из них 19 про-
ектов были признаны победителя-
ми и рекомендованы к внедрению 
в жизнь.

Призначення

Південним ГЗК 
керуватиме 
Костянтин 
Федін

7 березня 2013 року головою 
правління Південного ГЗК призна-
чено Костянтина Федіна. Рішення 
було прийняте Спостережною ра-
дою ПівдГЗК.

За повідо-
мленням прес-
служби ПівдГЗК, 
трудовий шлях 
Костянтин Ана - 
толійович почав 
на Південному 
комбінаті слю-
сарем з ремон-
ту обладнання 
рудоуправління. За 10 років по-
долав шлях від гірничого майстра 
бурильної дільниці до заступника 
головного інженера з бурильних 
робіт рудоуправління. З 2003 року 
працював на керівних посадах ВАТ 
«ПівдГЗК». З 2009 року до 2011 
обіймав посаду технічного дирек-
тора підприємства, останні півто-
ра року – директора з технології 
і планування виробництва Гірни-
чодобувного підприємства Групи 
Метінвест.

За 25 років в гірничодобувній 
галузі Костянтин Федін зарекомен-
дував себе як ефективний і досвід-
чений керівник, справжній профе-
сіонал своєї справи.

Вітання
Шановні працівники житлово-
комунального господарства 
і побутового обслуговування 
населення!

Прийміть щирі вітання та найкра-
щі побажання з нагоди професійного 
свята – Дня працівників житлово-ко-
мунального господарства і побутово-
го обслуговування населення!

Дякую за кропітку та вкрай 
необхідну працю, яку ви повсякден-
но виконуєте задля забезпечення 

комфортного життя населення міста. Це – тепло і 
вода в оселях, охайність і чистота вулиць, стабільне 
функціонування міського електротранспорту, доступні 
та доброякісні побутові послуги. Якісне забезпечення 
цих простих благ – невід’ємна частина добробуту 
людей.

У день свята бажаю всім працівникам і ветеранам 
міцного здоров’я, щастя, сімейної злагоди, миру, добра 
та любові, нових трудових здобутків, енергії, наснаги й 
успіхів у нелегкій та почесній праці!

Криворізький міський голова Юрій ВІЛКУЛ
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Актуально

За благоустрій  
на наших дорогах

Хоча календарна зима вже й мину-
ла,  але ввечері й уночі ще трапляється 
мінусова температура, слизько на авто-
шляхах. 

Ще в зимовий період у Жовтневому 
районі для забезпечення безперебій-
ної роботи автомобільного та електро-
транспорту відремонтували дороги з 
асфальтовим покриттям, було укладено 
15 тисяч 664 тонни асфальту на вулицях 
Тухачевського, Ватутіна, Кремлівській, 
Електрозаводській, Десантній та інших. 
Комунальним підприємством «ЖЕО-31», 
приватним підприємством «Домініум» 
було заготовлено посипкового матеріа-
лу в кількості 160 тонн і ТОВ «Весташ-
ляхбуд» – 860 тонн солі. На підприєм-
ствах району своєчасно підготували 
снігозбиральну техніку для забезпечен-
ня безперебійної роботи автомобіль-
ного та електротранспорту в зимовий 
період. Синоптики нинішнього березня 
знову прогнозують мокрий сніг, ожеле-
диці. Тож комунальній службі району не 
варто розслаблятись і слід надалі на та-
кому ж рівні утримувати благоустрій на 
автошляхах. 

Усе гаразд,  
коли в будинках  
є господарі…

Нині одним із способів поліпшення 
утримання житлового фонду є створен-
ня об’єднань співвласників багатоквар-
тирних будинків (ОСББ). 

Це дає змогу реально ставати гос-
подарем у власному домі. На сьогод-
ні в Жовтневому районі діє 18 таких 
об’єднань, створюватимуться нові. Ще 
торік було проведено капітальні ре-
монти в будинках, в яких організовано 
ОСББ. А саме: на 5 мікрорайоні Зарічно-
му, 57 виконано ремонт міжпанельних 
швів, на вул. Коротченка, 13 замінено 
труби для гарячого водопостачання. В 
інших будинках ОСББ асфальтувалась 
прилегла територія, було замінено тру-
би центрального опалення тощо. Усе це 
дало можливість мешканцям цих будин-
ків успішно пережити зиму, отримувати 
вчасно належні послуги – гарячу воду, 
газ, тепло. 

Жовтневий район

Підготував
Віталій  
ТКАЧУК

Новини

Платимо за землю за старими 
правилами. Останній рік…

Зацікавлений діалог

У всіх аптеках на групу препаратів для гіпертоніків є знижка
 У міськвиконкомі відбулася нарада  з пред-
ставниками суб’єктів господарювання щодо 
продажу лікарських препаратів для хворих на 
гіпертонічну хворобу. 

В ній взяли участь головні лі-
карі Центрів первинної медико-
санітарної допомоги та завідуючі 
амбулаторіями. А провели нараду 
заступник  міського голови Кос-
тянтин Бєліков, начальник управ-
ління охорони здоров’я міськви-
конкому Олександр Світловський 
та в.о. начальника Держслужби 
лікарських засобів у Дніпропе-
тровській області Єгор Волков.

Обговорювалися питання 
виконання відповідної законо-
давчої постанови в рамках пі-
лотного проекту щодо   відпус-

ку препаратів для 
лікування гіпер-
тонічної хвороби. 
А к ц е н т у в а л а с ь 
увага на тому, що з 
держбюджету ви-
ділено кошти для 
населення Кри-
вого Рогу з тим, 
аби компенсувати витрати на 
групу препаратів для гіпертоні-
ків. Тобто, щоб вони мали мож-
ливість купувати препарати зі 
знижкою.  На цьому, зокрема, 
наголосив К. Бєліков.

Під час зустрічі фармацев-
ти різних форм власності ці-
кавилися шляхами фіксування 
реєстрів й надання реєстрації. А 
саме: на ці препарати видаються 
рецепти, в яких є примітка: «Під-

лягає відшкодуванню». Тобто в 
аптеці гіпертонік купує препа-
рати за зниженою ціною. Це сто-
сується всіх аптек, незалежно від 
форм власності. Знижка встанов-
лена державою: це конкретна 
ціна без надбавки. 

Приблизно це виглядає так: 
приходить гіпертонік до апте-
ки з рецептом, який йому ви-
дав дільничний лікар. А аптекар 
уже видає ті чи інші препарати 
зі знижкою. Є фіксована ціна на 
більш як 100 препаратів. І саме 

за цією, фіксованою державною 
ціною людина отримує (згідно 
з рецептом) препарати. Різни-
цю між вартістю препарату в 
аптеці й ціною, встановленою 
державою, компенсує остання. 

Механізм дії приблизно такий. 
Чек залишається в лікувальних 
закладах, в аптеці – лише рецепт. 
Згідно з ним, аптека складає ре-
єстр відпущених лікарських пре-
паратів, дає на підпис головним 
лікарям і представляє до управ-
ління охорони здоров’я. А вже 
міське управління – до обласного 
департаменту, котрий і здійснює 
фінансування на компенсацію.

Протягом наради присут-
ні розглянули також актуальне 
питання діяльності аптечних 
закладів у сучасних умовах.  Від-
бувалося взаємозацікавлене 
спілкування у формі діалогу. 

Віталій ТКАЧУК.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

«У травні 2010 року на се-
сії міськради було прийнято 
рішення, яким затверджено 
технічну документацію з нор-
мативної грошової оцінки 
земель міста, – розповідає 
Олександр Федорович. – Ця 
документація необхідна як 
для здійснення податкових 
платежів за користування 
землями, так і для оформ-
лення різних цивільно-пра-
вових актів: продажу, обміну 
тощо. Базова вартість земель 
міста склала 240 гривень за 
метр квадратний. Відповід-
но й податок на землю, що 
становить 1 відсоток базової 
вартості, вийшов на рівень 
2 гривень 40 копійок. Якщо 
порівнювати базову вар-
тість землі, розраховану під 
час попередньої грошової 
оцінки 2004 року, то різни-
ця виходить вельми значна 
– раніше податок становив 
83 копійки. Чому відбуло-
ся зростання? Нормативна 
грошова оцінка земель за-
лежить у першу чергу від 
інфраструктури міста. Тобто 
враховуються довжина доріг, 
розвиненість транспортної 
системи, кількість місць у лі-
карнях та освітніх закладах. 
З 2004 року інфраструктуру 
Кривого Рогу було значно 
покращено. До того ж, зріс 
рівень заробітної платні, 

пенсій тощо. Тим не менш, 
влада розуміла, що різке 
зростання розміру податку 
на землю може тяжко відо-
бразитись не тільки на вели-
кому, але й на середньому та 
особливо – малому бізнесі. 
Тому було прийнято зважене 
рішення: впровадження но-
вої грошової оцінки земель 
здійснювати в три етапи. На 
першому етапі базову ціну за 
метр квадратний було вста-
новлено на рівні 1 гривні 50 
копійок. Якщо взяти до уваги, 
що за час дії попередньої гро-
шової оцінки проводилась ін-
дексація та ціна за метр ква-
дратний уже складала більше 
100 гривень, то можна впев-
нено казати, що таке зростан-
ня було обґрунтованим та по-
сильним для кожного».

Проте вже через чотири 
місяці після впровадження 
нової грошової оцінки землі 
група підприємців (з яких, до 
речі, половина взагалі не мала 
відношення до землекорис-
тування) звернулася до суду з 
позовом щодо скасування рі-
шення міськради. Суд першої 
інстанції позив відхилив, але 
ця судова ухвала була оскар-
жена в Дніпропетровському 
апеляційному адміністратив-
ному суді, який у листопаді 
2011 року визнав рішення 
міськради не чинним. У свою 

чергу, міськрада звернулася 
до Вищого апеляційного суду 
України, дія рішення облас-
ного суду була призупинена. 
Таким чином грошова оцінка 
земель 2010 року діяла до 11 
грудня минулого року – саме в 
цей день Вищий апеляційний 
суд припинив дію рішення 
про грошову оцінку на май-
бутній період.

Виникла правова колізія: 
починається новий бюджет-
ний рік, отже, всі розрахун-
ки з бюджету було зроблено 
на підставі старої грошової 
оцінки землі. Та й Податковий 
кодекс вимагає, щоб зміни 
структури чи розміру подат-
ків затверджувались не пізні-
ше 15 липня року, що передує 
бюджетному періоду. Якщо 
суд скасував рішення міськ-
ради на майбутній період, то 
яким чином його виконувати? 
За роз’ясненнями звернулися 
до Дніпропетровського апе-
ляційного адміністративного 
суду, адже невизначеність є 
родючим підґрунтям для по-
ширення пліток та комента-
рів невповноважених та не-
компетентних «експертів», 
котрі навіть заявили про по-
вернення до грошової оцінки 
2004 року (термін дії якої за-
кінчився за законом).

У роз’ясненні від 26 лютого 
2013 року Дніпропетровський 

апеляційний адміністратив-
ний суд наголосив, що дія рі-
шення Криворізької міської 
ради від 14 травня 2010 року 
№3884 «Про затвердження 
технічної документації з нор-
мативної грошової оцінки 
земель міста Кривого Рогу» 
може бути припинена тільки 
на бюджетний період 2014 
року. Тобто в 2013 році сплата 
податків за землю буде від-
буватись на тих же умовах, 
як і рік тому. Але вже з 2014 
року в Кривому Розі, скоріше 
за все, може набрати чиннос-
ті порядок сплати за землю 
за вимогами Податкового 
кодексу, відповідно до якого 
ставка податку за земельні ді-
лянки для населених пунктів 
обласного значення, яким є 
місто Кривий Ріг, з чисельніс-
тю населення від 500 до 1000 
тисяч осіб, буде дорівнювати 
7 гривень 5 копійок за 1 ква-
дратний метр (для порівнян-
ня – за рішенням міської ради 
від 14.05.2010 №3884 ставка 
податку на поточний період 
складає 1,50 грн. за 1 кв. м). 
Кому зробила краще ініціа-
тивна група підприємців – не-
відомо, адже при застосуван-
ні вимог Податкового кодексу 
не враховується містобудівна 
цінність земельної ділянки. 
Попередні розрахунки до-
водять, що від застосування 
такого підходу найбільш по-
страждають великі підприєм-
ства, де сплата за землю зрос-
те в 3 і більше разів. 

«Треба робити нову грошо-
ву оцінку, – каже Олександр 
Бризецький. – Рішення про це 
вже прийнято, отже, чекаємо 
тендерних процедур. Відразу 
скажу, що нова вартість ква-
дратного метра землі буде в 
межах 240-320 гривень. Але 
навіть якщо доведеться керу-
ватись вимогами Податкового 
кодексу зі ставкою податку 
7,05 гривні за 1 квадратний 
метр, міськрада має повнова-
ження відрегулювати розмір 
ставки податку, застосовуючи 
понижуючі коефіцієнти».

Андрій МІХЕЙЧЕНКО. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Роз'яснення

11 грудня минулого року Вищий 
адміністративний суд України 
залишив без змін постанову 
Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду щодо втрати 
чинності рішення Криворізької міської 
ради №3884 від 14 травня 2010 
року «Про затвердження технічної 
документації з нормативної грошової 
оцінки землі міста Кривого Рогу». 
Що власне відбулось і які наслідки 
чекають землекористувачів через 
зміни в оподаткуванні земельних 
ділянок, розповів начальник 
управління земельних ресурсів 
виконкому Криворізької міськради 
Олександр Бризецький.
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Спитають у тих, 
хто озон знищує

Близьке розташування ПрАТ «Криво-
різький завод гірничого обладнання», 
СП ПАТ «Маріупольський металургійний 
комбінат ім. Ілліча» гірничо-збагачуваль-
ний комплекс «Укрмеханобр», шахто-
управління з підземного видобутку руди 
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», шахти 
«Родіна» ПАТ «Криворізький залізоруд-
ний комбінат» із забудовами приватних 
домоволодінь, дитячих садків, шкіл, за-
кладів охорони здоров’я призвело до 
додаткового екологічного навантаження 
на жителів. Саме тому районна влада і 
проводить заходи щодо реалізації еко-
логічної політики Украї ни, спрямованої 
на захист населення від негативного 
впливу, зумовленого забрудненням на-
вколишнього природного середовища, 
та на забезпечення безпечного для 
життя і здоров’я людей довкілля. Нині 
ведеться активна робота щодо підго-
товки основного питання «Про стан на-
вколишнього природного середовища 
у Саксаганському районі» на засідання 
виконкому районної у місті ради 20 бе-
резня. Керівництво району запрошує 
саксаганців підтримати та залучитись до 
обговорення проекту рішення «Про стан 
навколишнього природного середовища 
у Саксаганському районі», яке розміщено 
на офіційному веб-сайті виконкому ра-
йонної у місті ради (http://srvk.gov.ua/). 
Пропозиції та зауваження з цього пи-
тання приймаються до 16.03.2013 року 
у відділі економіки та промисловості 
виконкому районної у місті ради за адре-
сою: вул. Мелешкіна, 32, каб. 418.
Щоб були дороги,  
хоч котись!

– Практично всі автомобільні до-
роги на території району вже ретельно 
обстежені, у тому числі і мною, тож що-
йно потеплішає надворі та запрацює ас-
фальтний завод, розпочнемо їх ремонт, 
– говорить голова Саксаганської район-
ної у місті ради Валерій Беззубченко. 
–  Сьогодні до цієї копіткої, масштабної 
роботи готуються відповідні служби і 
підприємства, проводиться, де вкрай 
необхідно, ямковий ремонт внутрішньо-
квартальних шляхів. З приємністю за-
уважу, що до організації цієї роботи охо-
че приєднуються і депутати всіх рівнів.

Саксаганський район

Підготував
Микола 
КРАМАРЕНКО

Новини

Медреформа

Оголошення

Компетентно про модернізацію медицини

Головний лікар міської лікарні №16 Ігор Криштопа: 

«Наблизити лікаря до людей  
за місцем мешкання»
Незважаючи на те, що нинішнє медичне 
реформування в Дніпропетровській об-
ласті й нашому місті вже триває більше 
року, воно ще не всім громадянам зро-
зуміле. Про його сутність, кінцеву мету, 
реалії та перспективи говорить із корес-
пондентом «Червоного гірника» голов
лікар міської лікарні №16 Ігор Петрович 
Криштопа, депутат міськради.

– Саме медичне реформу-
вання передбачає зміну струк-
тури надання меддопомоги, – 
пояснює Ігор Петрович. – Його 
мета – наблизити лікаря без-
посередньо до людей за міс-
цем мешкання, де вони будуть 
обслуговуватись. Уже вишуку-
ються можливості знаходити 
помешкання, де б лікар при-
ймав пацієнтів своєї дільниці. 
У перспективі будуть, скажі-
мо, в якійсь багатоповерхівці 
створюватись і лабораторії, де 
людей прийматиме лаборант, 
можна буде зробити електро-
кардіограму. Тобто представ-
ники первинної ланки меддо-
помоги зможуть визначити, є 
в людини серйозне захворю-
вання чи ні. Усе це можна ви-
рішити вдома. І найголовніше: 
сімейний лікар, оглянувши па-
цієнта й оцінивши ситуацію, 
одразу може визначити, чи по-
трібно людині звертатися до 
вузькопрофільних спеціаліс-
тів. І, звичайно, які треба роби-
ти дослідження. Тобто людина 
не буде сама мотатися між лі-
карнями туди-сюди. У неї буде 
чіткий алгоритм дій! Дуже 
важливо, що економиться час, 
людина не буде стояти в черзі, 
а вже після огляду сімейного 
лікаря (коли в когось бронхіт, 
пневмонія чи щось інше) буде 
направлена до лікарні.

– У чому, Ігоре Петрови-
чу, на ваш погляд, основний 
сенс такої модернізації?

– У тому, що держава за 
останні 20 років вперше ра-
дикально збільшила фінансу-
вання. За політичної волі Пре-
зидента України, уряду ціле-
спрямовано виділена величез-
на кількість коштів, аби онови-
ти матеріальну базу, показати 
вектор розвитку, тобто що буде 
далі. Цільова програма медич-
ного реформування розрахова-
на до 2020 року.

По-перше, необхідно підго-
тувати кваліфікованих повно-
цінних сімейних лікарів. Чим 
їх буде більше, тим швидше ми 
піднімемо рівень такої меддо-
помоги. По-друге, сімейний лі-
кар буде зацікавлений і вмо-
тивований працювати кра-
ще. Адже чим менше в нього 
на дільниці хворітимуть люди, 
тим більше він зароблятиме. 
Приміром, сімейний лікар об-
слуговує понад дві тисячі лю-
дей і проводить серед них про-
філактичну роботу, своєчасно 
приходить на виклики, на ран-
ньому етапі «знімає» прояви 
хвороби – і людина не потра-
пить до стаціонару лікарні. Це 
значить, що від такої копіткої 
роботи сімейний лікар отри-
муватиме той чи інший коефі-

цієнт. І йому нарахову-
ються виплати за ефек-
тивність праці.

– Тобто зараз сі-
мейний лікар просто 
зацікавлений працю-
вати набагато кра-
ще…

– Саме так. Коли до-
бре працюватимеш, то 
відповідно й заробля-
тимеш, як кажуть, по 
справедливості. Іншо-
го просто не дано: аби-
як трудитися вже невигідно…

Симбіоз взаємодовіри:  
медик – хворий

– Ваша шістнадцята міськ
лікарня – це вторинна ланка 
медицини, маєте центр, ам-
булаторії…

– У подальшому система ам-
булаторій буде розвиватись. 
Міська влада відчиняє нові ам-
булаторії в кожному мікрора-
йоні, населеному пункті. Навіть 
у найменшому. Усе для того, 
щоб сімейний лікар знав усіх 
людей, вони його – теж. Та най-
важливіше, щоб між ними була 
взаємодовіра – такий собі сим-
біоз. Коли сімейний лікар пере-
живатиме за людей і вони по-
бачать, що для нього важли-
ве їхнє здоров’я, то однознач-
но медична реформа прирече-
на на успіх! Головне, в умовах 
жорсткого дефіциту треба 
сконцентрувати кошти там, де 
можливий найбільший ефект.

– Можна це пояснити на 
прикладі 16 міськлікарні, ко-
тру ви очолюєте?

– Будь ласка. Задум поля-
гає в тому, щоб створити чіт-
ку систему. Приміром, аби те 
сучасне медобладнання, що в 
нас є, матеріальні умови, сили 
були сконцентровані в певно-
му місці. Щоб ефективність і 
віддача від роботи досягали 
максимуму. Іншими словами, 
на вершині другого рівня ме-
дицини повинно знаходитись 
надання екстреної ефективної 
допомоги, на другому поверсі 
так званої «піраміди» – лікарні 
планового лікування, оздоров-
чі лікарні та хоспіси. У чому 
сенс такого лікування? Скажі-
мо, маємо в нашій лікарні сер-
йозний відділ кишково-шлун-
кових кровотеч. Там є складне 
сучасне обладнання виробни-
цтва Японії, Німеччини, Вели-
кобританії (це останнє слово 
медтехніки). Воно дозволяє без 
оперативного втручання (без 
хірургічних розрізів) проводи-
ти ті ж ендоскопічні операції. 
Приміром, виникла кровотеча. 
Раніше її розрізали, вшивали, 
припалювали і таке інше. Нині 
вводиться тонкий зонд, і за до-

помогою маніпуляторів вже 
вживають і припалюють. І піс-
ля цього хворий відправляєть-
ся у відділ планового лікуван-
ня. А на його ліжко через кіль-
ка днів потрапляє інший хво-
рий. Тобто ліжко-місце «пра-
цює» на повну! Одна справа 
– оперувати 3-4 пацієнтів на 
місяць, інша – 30-40. Це одра-
зу вплине і на здоров’я нашого 
населення.

– У чому конкретно?
– По-перше, у нас будуть 

зовсім інші результати й ми 
швидко вирішимо проблему зі 
смертністю. Бо дуже добре ві-
домо, що кровотеча дає висо-
кий процент летальних наслід-
ків. А по-друге, ми економи-
мо засоби, кошти. У нас облад-
нання концентрується в трьох 
точках, вірніше – у трьох гос-
пітальних округах: централь-
ному, північному, південно-
му («тисячка», 16 та 17 міськлі-
карні). Це дозволяє поки ще не-
великі запаси висококласно-
го обладнання сконцентрувати 
й ефективно використовувати. 
Після цього хворі виписують-
ся і переводяться в медзаклади 
планового лікування. А за цей 
час приймаються інші важко-
хворі. Важливо в цьому те, що 
підвищується якість роботи. Із 
планового відділення пацієнт 
переходить у лікарню віднов-
лювального лікування, в нашу 
водолікарню.

Водолікарня матиме  
перспективу розвитку

– До речі, подейкують, що 
її незабаром можуть закри-
ти?

– Це однозначно плітки. 
Навпаки, саме на водолікар-
ню (яка входить у нашу струк-
туру «шістнадцятки») робить-
ся ставка в рамках нинішньо-
го медичного реформування. 
Водолікарня матиме перспек-
тиву розвитку: це буде окре-
ма лікувальна установа. Тобто 
вона називатиметься лікарнею 
відновлювального циклу. Там 
буде свій головний лікар, штат-
ні медпрацівники, скорочення 
яких не планується. Для цієї лі-
карні відновлювального циклу 

закуповуватиметься нове мед-
обладнання. Усе, як належить, 
за програмою медреформи до 
2020 року. Хоспіси, де перебу-
ватимуть онкохворі, які потре-
бують лише обезболювання, та 
відновлювальні лікарні будуть 
знаходитись у всіх трьох цен-
трах, які я вже згадував.

– Тобто планується лише 
зміна структури самої водо-
лікарні?

– Саме так. Жодного мед-
працівника, повторюсь, не 
було звільнено. Коли вже ми, 
лікарня екстреної меддопо-
моги, і будь-яку людину з го-
стрим станом лікуємо, то ця 
людина повинна отримати 
все: діагноз, лікування, обсте-
ження – і належне виходжу-
вання. Хворий переходить на 
амбулаторне лікування та на-
відується у водолікарню, де 
проходить спеціальні віднов-
люючі процедури. Скажу так: 
сьогодні наша водолікарня – 
одна із потужних баз у міс-
ті (там знаходяться відділен-
ня ванн, радонове відділен-
ня, механотерапія, зал ЛФК і 
таке інше). Аналогів їй у Кри-
вому Розі немає, оскільки в нас 
це цілий комплекс. Тому було 
б великим злочином зачинити 
цю медустанову. У водолікар-
ні одна перспектива – переоб-
ладнати її в окрему лікуваль-
ну установу, котра виконува-
тиме свої функції. Є програма 
розвитку, тому важливо, щоб 
кожна з цих структур чітко ви-
конувала те, що належить. Не-
ефективно, коли одна лікарня 
займається і операціями, і ви-
ходжуванням, і реабілітацією. 
Коли ми використаємо меха-
нізм передачі хворого з одно-
го рівня до іншого і він не буде 
обділений у медичній допомо-
зі, то різко підвищимо не тіль-
ки об’єм меддопомоги, але й її 
якість. Словом, ми допоможе-
мо більшій кількості хворих. Я 
вже не кажу про фінансування 
– воно збільшилось у рази. І на 
ліки, і на харчування пацієн-
тів. За останні два роки, скажі-
мо, «шістнадцятка» отримала 
обладнання на 800 тисяч гри-
вень. А в 2013 році вже на 1,5 
мільйона – таких фінансових 
вливань я не пам’ятаю взагалі. 
І це лише початок: нам уже по-
ставили новий цифровий ні-
мецький рентген-апарат (від-
так, не потрібно відповідних 
плівок). Саме при такому під-
ході керівництва країни (коли 
поставлена реальна задача та 
є перші результати) наша ме-
дицина матиме майбутнє. Ме-
дична реформа проводиться 
на ділі, а не на словах. А зараз 
основним проривом вважаю 
те, що значно кращим стало 
перебування хворого в стаціо-
нарі. Нині є 3-денний запас лі-
ків для хворого і він отримує 
повноцінне калорійне харчу-
вання. І таке комфортне пере-
бування чимало наших пацієн-
тів оцінили вже сьогодні.

Віталій ТКАЧУК.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Ігор Криштопа: 
«Коли діє механізм передачі 
хворого з одного рівня до іншого, 
підвищується об’єм та якість 
меддопомоги»

Шановні мешканці  
Саксаганського району!

У виконкомі Саксаганської районної 
у місті ради 22.03.2013 з 15.00 до 17.00 
за адресою: вулиця Мелешкіна, 32, ка-
бінет 113, заплановано проведення 
прийому громадян прокурором Сакса-
ганського району міста Кривого Рогу.

Шановні мешканці  
Інгулецького району!

Виконком Інгулецької районної 
у місті ради 15 березня 2013 року 
проводить день «прямого телефону» з 
питання: права споживачів у разі при-
дбання ними неякісних товарів.

Компетентні відповіді ви зможете 
отримати від головного спеціаліста з 
питань захисту прав споживачів від-
ділу розвитку підприємництва викон-
кому районної у місті ради з 13.00 до 
17.00 за телефоном 406-91-74.
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www.girnyk.com.ua Пряма лінія
Обмежувати вік та стать 
при прийомі – заборонено
На минулій прямій лінії було не понудь-
гувати: телефон практично не замовкав. 
Керівник Криворізького міського центру 
зайнятості Ігор Богданович Вознюк роз-
почав спілкування з читачами задовго 
до оголошеного початку прямої лінії, 
ґрунтовно відповідаючи на численні за-
питання.

Утім, що цікаво: телефо-
нували все більше літні люди, 
клопочучи про своїх хто дітей, 
а хто онуків. Інколи здавалося, 
що молодь більш байдужа до 
того, коли почне працювати, 
ніж її старші родичі. Такий ось 
парадокс. А можливо, нехороша 
тенденція, коли шукачам робо-
ти не вистачає елементарного – 
власної ініціативності. Останнє 
ж, як свідчить практика, нерід-
ко стає додатковим аргументом 
для можливого роботодавця 
при виборі працівника. Як-то 
кажуть, сміливість міста бере.

– Степан Петро-
вич з Жовтневого 
району. Якщо звер-

татися до центру зайнятості, 
то чи потрібно мати якісь до-
кументи з собою?

– Звичайно. Потрібно взяти 
паспорт та оригінал ідентифі-
каційного коду, а також копії 
цих документів.

– Навіть якщо хочу просто 
дізнатися про існуючі вакан-
сії?

– Ні, для цього вам жодних 
документів не потрібно. При-
ходьте, на першому поверсі 
в нас є і тач-скрін, де можна 
переглянути вакантні місця, і 
звичайний стенд із паперови-
ми даними про вакансії. Крім 
того, ви можете скористатися 
одним із комп’ютерних місць і 
переглянути ті вакансії, які є в 
базі даних служби зайнятості по 
всій Україні.

До речі, останнє можна 
зробити, не виходячи з влас-
ної квартири. Якщо у вас є 
комп’ютер та вихід в Інтернет, 
зайдіть на сайт служби зайня-
тості: trud.gov.ua. Там є відпо-
відний розділ із пропоновани-
ми вакансіями.

– Катерина Во-
лодимирівна з Ін-
гульця. У мене пи-

тання щодо онука. Закінчив 
навчальний заклад, а ніде 
не може офіційно працевла-
штуватися. Перебивається 
випадковими заробітками. 
Можете якось посприяти в 
пошуку робочого місця?

– У нього яка професія?
– Автослюсар.
– Це досить затребувана 

професія на ринку праці. Хоча, 
звичайно, досвіду роботи йому 
ще бракує… Нехай звертається 
до служби зайнятості, думаю, 
вакансії щодо роботи за цим 
фахом будуть. Однак хочу за-
уважити: у першу чергу опіку-
ватися пошуком робочого міс-
ця повинен безпосередньо ваш 
онук.

Нехай приходить до служби 
зайнятості в Інгулецькому ра-
йоні. Там зможе ознайомитись 
із вакансіями. Утім, враховуючи 
специфіку вашого району, де 
роботодавців не так уже й бага-
то, нехай розгляне можливість 
роботи за межами Інгульця. 

Приміром, на жит-
ломасиві ПівдГЗК чи 
в Центрально-Місь-
кому районі. Об-
межуватись своїм 
районом, як це дех-
то робить, не варто. 
Така вже специфіка 
нашого міста, що 
розтягнулося на сот-
ню кілометрів у до-
вжину: цікава вакан-
сія може знайтися 
далеченько від дому. Вже потім, 
як ваш онук набереться досвіду, 
шукатиме десь ближче…

– Турбує Олена 
Миколаївна. Мені 
вже за сорок, і не-

щодавно втратила роботу. 
Спробувала шукати сама, але 
ви ж знаєте, як людині серед-
нього віку влаштуватися на 
пристойне місце… Та й в ого-
лошеннях про працевлашту-
вання роботодавці постійно 
наголошують, щоб вік був не 
більше 35-40 років…

– Одразу зауважу, ця прак-
тика протизаконна. З 1 січня 
поточного року набув чинності 
Закон України «Про зайнятість 
населення», у новій редакції. 
Його положення спрямовані на 
захист від проявів дискриміна-
ції у сфері зайнятості. Зокрема, 
щодо обмеження потенційних 
працівників у віці. І якщо в 
оголошенні про набір вкажуть 
бажаний вік працівника – це 
загрожуватиме роботодавцю 
штрафом у кілька тисяч гри-
вень. Єдиний виняток, якщо 
обмеження віку будуть перед-
бачені в законодавстві. Інакше 
– порушення закону.

– А як щодо того, що наби-
рають тільки, приміром, ді-
вчат, а хлопцям – зась?

– Це також порушення зако-
ну. Щоправда, якщо тільки не 
йдеться про виконання якоїсь 
специфічної роботи, яка може 
здійснюватися лише особами 
певної статі. Утім, і таке повин-
но бути прописано у відповід-
них законодавчих документах. 
Крім того, за новим Законом, 
забороняється вимагати від 
осіб, котрі працевлаштовують-
ся, надання відомостей про осо-
бисте життя.

– Телефонує Те-
тяна Григорівна з 
Жовтневого району. 

Працюю на «АрселорМіттал 
Кривий Ріг». Нині на підпри-
ємстві знов проводиться кам-
панія з добровільного звіль-
нення. Чесно кажучи, ніяк не 
вирішимо сім’єю, звільняти-
ся мені, отримавши компен-
сацію, чи залишитися.

– Вам ще довго до пенсії?
– Та ще довгенько.
– То плануєте шукати далі 

десь роботу?
– Звичайно. Адже потрібен 

пенсійний стаж. Та й на шиї у 
родини сидіти не хочеться…

– Тоді зробіть невеличкий 
розрахунок та поміркуйте про 
наступні фактори. По-перше, 
навіть якщо ви станете на об-
лік у службі зайнятості, вам по-
чнуть виплачувати допомогу по 
безробіттю не раніше, як за три 
місяці. Чому? Ви звільнилися за 
власним бажанням, а для таких 
осіб передбачена відстрочка у 
виплаті допомоги.

По-друге, уявімо, що вас ви-
рішили скоротити. У такому 
разі повинні попередити за два 
місяці. Потім виплачується ви-
хідна допомога. Зазвичай у роз-
мірі заробітку за один місяць. 
Отже, виходить уже три місяці, 
коли ви отримуватимете гроші 
від підприємства. До того ж, до-
помога по безробіттю вам ви-
плачуватиметься відразу після 
реєстрації в службі зайнятості. 
Адже, на відміну від першого 
випадку, вас звільнили за ско-
роченням штату.

Тож візьміть свій серед-
ній заробіток і порахуйте самі, 
скільки ви втратите чи навпаки 
– отримаєте через добровільне 
звільнення. Тим паче, що, як 
мені відомо, сума виплати об-
межена шістдесятьма тисячами 
гривень.

– Оксана з Сакса-
ганського району. 
Цього року закін-

чую школу. З предметами, 
котрі буду здавати під час 
ЗНО, визначилась, але, щиро 
кажучи, стосовно своєї май-
бутньої професії ще вагаюсь. 
У вас можна якимось чином 
пройти тестування, аби ді-
знатися, відповідатиму кри-
теріям майбутнього фаху чи 
ні?

– Звичайно. Служба зайня-
тості готова в цьому посприяти. 
До речі, за кожною школою в 
нас закріплений спеціаліст.

– Яким чином пройти тес-
тування?

– Можна особисто прийти 
до служби, а можна звернутися 
через вашого класного керів-
ника. Він допоможе організу-
вати тестування не лише для 
вас особисто, а й для всіх ваших 
однокласників. Можливо, разом 
з вами ще хтось хоче перекона-
тись у правильності обрання 
фаху…

– Доведеться платити?
– Ні, це цілком безкоштовно. 

Звертайтесь, будемо раді допо-
могти.

– Пряма лінія? 
Телефонує Антоні-
на Павлівна з Дзер-

жинського району. Кілька 
місяців тому мене звільнили 
за скороченням. Нині шукаю 
роботу.

– Зверталися до служби за-
йнятості?

– Поки що ні. У мене інше 
запитання: чула, що тепер 
можна отримати кошти на 
отримання другої освіти, 
більш затребуваної на ринку 
праці…

– Пробачте, вам скільки ро-
ків?

– Незабаром – 42.
– Новації щодо отримання 

освіти за державної підтримки 
в новому законі дійсно є. Для 
цього передбачено спеціальний 
ваучер. Утім, ви ще не можете 
претендувати на нього. Річ у 
тому, що отримати його можуть 
лише особи віком від 45 років. 
До того ж, вони повинні мати 
страховий стаж не менше, ніж 
15 років. Тільки в разі дотри-
мання обох цих вимог безробіт-
ний може претендувати на вау-
чер для оплати навчання.

Видається він один раз. Тому 
потрібно обирати новий фах, за 
яким хочеш пройти навчання, 
досить уважно. Вартість такого 
ваучера встановлюється в ме-
жах вартості навчання, але не 
вище, ніж 10 прожиткових мі-
німумів для працездатних осіб.

– Максим турбує. 
Сам я не місцевий, у 
Кривий Ріг приїхав 

на заробітки з Полтавщини. 
Нині не працюю. Для того, 
аби стати на облік у службі 
зайнятості, потрібно їхати 
додому чи можна це зробити 
в Кривому Розі?

– На ваш розсуд. Новий За-
кон «Про зайнятість населення» 
дозволяє звернутися до служби 
зайнятості, аби отримати ста-
тус безробітного, незалежно 
від місця реєстрації людини. 
Варто лише врахувати, що, за-
реєструвавшись у службі, ви 
продовжуєте шукати роботу. 
Служба зайнятості допомагає 
вам у цьому. Адже наша мета 
– допомогти працевлаштува-
тися, а не тільки виплачувати 
допомогу по безробіттю. Тож 
не рідше ніж раз на два тижні 
доведеться відвідувати центр 
зайнятості. Періодичність ви-
значає наш спеціаліст згідно із 
затребуваністю вашого фаху на 
ринку праці.

– А є якась різниця в роз-
мірі допомоги по безробіттю 
в залежності від регіону, де 
вона отримується?

– За новим Законом – ніякої. 
Розмір максимальної допомоги 
по безробіттю, як було раніше, 
не обмежується середньою пла-
тою по регіону, де зареєстро-
вана особа, яка має статус без-
робітного. Вона єдина по всій 
країні і становить чотири про-
житкові мінімуми для праце-
здатних осіб.

Якщо з’явилися додаткові за-
питання щодо теми зайнятості, 
телефонуйте в робочі дні з 8-30 
до 17-00 за номерами: 440-10-
33, 405-74-00.

Володимир СКІДАНОВ. 
Фото автора

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту 
регуляторного акта – 
проекту рішення виконкому 
Криворізької міської ради 
«Про затвердження Порядку 
компенсаційних виплат 
власникам автостоянок 
(суб’єктам господарювання) 
вартості послуг, що надані 
безкоштовно, зі зберігання 
транспортних засобів 
інвалідів, членів їх сімей, 
законних представників 
інвалідів та організацій» та 
аналіз його регуляторного 
впливу

Відповідно до Закону України «Про заса-
ди державної регуляторної політики у сфе-
рі господарської діяльності» на виконання 
вимог рішення виконкому міської ради від 
13.06.2012 №202 «Про затвердження ре-
гламенту виконкому Криворізької міської 
ради», з метою отримання пропозицій, заува-
жень громадян, суб’єктів господарювання, їх 
об’єднань, наукових установ та консультатив-
но-дорадчих органів у здійсненні державної 
регуляторної політики 19.03.2013 на офіцій-
них сторінках в мережі Інтернет:

 – виконкому міської ради у підрозділі «Ре-
гуляторна політика» розділу «Інформаційна 
база» www.kryvyіrih.dp.ua;

 – виконкомів районних у місті рад Дзер-
жинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгу-
лецької, Саксаганської, Тернівської, Централь-
но-Міської www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, 
www.zhrrkrog.dp.ua, www.ing-org.dp.ua, www.
srvk.org.ua, www.trnvk.dp.ua, vykonkom-tsmkr.
gov.ua та в міській комунальній газеті «Чер-
воний гірник» оприлюднюється проект регу-
ляторного акта – проект рішення виконкому 
міської ради «Про затвердження Порядку 
компенсаційних виплат власникам автосто-
янок (суб’єктам господарювання) вартості 
послуг, що надані безкоштовно, зі зберіган-
ня транспортних засобів інвалідів, членів їх 
сімей, законних представників інвалідів та 
організацій» та аналіз його регуляторного 
впливу.

Метою регуляторного акта є упрова-
дження механізму надання пільг власникам 
транспортних засобів, зазначеним у ст. 30 
Закону України «Про основи соціальної за-
хищеності інвалідів України» та здійснення 
компенсаційних виплат власникам авто-
стоянок (суб’єктам господарювання) вартості 
наданих безкоштовно послуг зі збереження 
автотранспорту пільговиків коштом місцевого 
бюджету.

Зі змістом зазначених матеріалів також 
можна ознайомитись щоденно (крім свят-
кових, вихідних днів) у розробника проекту 
– управління праці та соціального захисту 
населення виконкому міської ради (50101 
м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 36-б, каб. 
203, тел. 74-73-52) та в управлінні роз-
витку підприємництва виконкому міської 
ради (50101 м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, 
каб.505, тел. 74-12-03).

Зауваження та пропозиції будуть прийма-
тись у письмовій формі по 19.04.2013:

управління праці та соціального захисту 
населення виконкому міської ради (50101, 
м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 36б, каб. 203, 
тел. 74-73-52), електронна поштова скринь-
ка kg.upszn@gmail.com;

управлінням розвитку підприємництва 
виконкому міської ради (50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська,1, каб.510, тел.74-39-72);

 на електронні поштові скриньки викон-
кому міської ради radakr@ukrpost.ua і ви-
конкомів районних у місті рад Дзержинської, 
Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Сак-
саганської, Тернівської, Центрально-Міської: 
dzr_vk@ukrpost.ua, dlg_vk@riad.com.ua, 
zhv_vk@ukrpost.ua, ing.zagal104@ukr.net, 
saks1242@ukrpost.ua, trn_vk1@ukrpost.ua, 
cg-ispolkom-zag@mg.dp.ua в мережі Інтер-
нет.

Публічна інформація
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Прекрасні 
та енергійні

У середу, 6 березня, у виконкомі рай-
ради її голова Сергій Степанюк провів 
святковий прийом жінок району з на-
годи Міжнародного жіночого дня. На за-
ході 7 представниць району було відзна-
чено найвищою відзнакою районного 
рівня – нагрудним знаком «За особис-
тий внесок у розвиток Дзержинського 
району». В їхньому числі – Зінаїда Бєль-
ська, керівник народного фольклорно-
етнографічного ансамблю «Жартівниці» 
МКЗК «Народний дім», Маргарита Ві-
кторова, викладач Криворізького педін-
ституту ДВНЗ «КНУ», керівник народної 
естрадної студії «Модерн», Людмила 
Козенко, директор Криворізького ме-
дичного коледжу, Надія Кухтіна, дирек-
тор ТОВ «Юпітер», Таміла Подопригора, 
інспектор Дзержинського ВДРАЦС реє-
страційної служби міського управління 
юстиції, Ірина Футрук, головний керую-
чий по роботі з трудовим колективом та 
зв’язкам з громадськістю департаменту з 
персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий 
Ріг», Олена Шаповал, головний лікар КЗ 
«Криворізька міська лікарня №1» Дні-
пропетровської обласної ради».

Того ж дня в Палаці молоді і студен-
тів профспілковою організацією ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» організо-
вано концертну програму для жінок, які 
працюють на підприємстві.

Пам’ятаючи 
Кобзаря

Минулої суботи відзначалося 199 
років з дня народження великого сина 
України, співця свободи та рівності Та-
раса Шевченка.

Про цю непересічну дату в історії на-
шого народу дзержинці згадували мину-
лого тижня чимало разів. У бібліотеках 
району та закладах освіти пройшли чис-
ленні тематичні заходи з цієї нагоди.

Дзержинський район

Підготував
Володимир
СКІДАНОВ

Новини Уважним поглядом

Збились в зграю – покусаю…

Люди люблять собак, особливо маленьких, особливо 
цуциків, радо беручи їх до своєї домівки. Але коли песик 
закономірно виростає у великого собаку, то нерідко його 
просто викидають на вулицю, поповнюючи й без того 
численну армію безхатніх тварин.
Коли друг опинився 
на вулиці

– Приблизно так загалом і ви-
никає таке явище, як безпритульні 
собаки, – розмірковує директор КП 
«Сансервіс» Всеволод Качагін. – 
Спочатку це милі тварини, яких люди 
заводять у своїй оселі як друга сім’ї. 
Але потім песик не виправдовує 
надій, унаслідок чого дуже швидко 
опиняється на вулиці.

– Доки цуцик – не так страшно. А 
ось коли виростає в кусючу небез-
пеку, збиваючись до зграй, ось тоді 
людям – біда, а вам – турбота.

– Відповідно до укладених з 
управлінням благоустрою та жит-
лової політики договорів наше 
підприємство надає послуги у тому 
числі й з відлову безпритульних 
тварин. Причому послуги щодо від-
лову безпритульних тварин здій-
снюються підприємством на підста-
ві звернень громадян міста і заяв 
організацій, підприємств, відпо-
відальних за утримання територій, 
та інших суб’єктів господарювання 
щодо організації вилову безпри-
тульних тварин з проявами явної 
агресії, які загрожують життю та 
здоров’ю людей.

– Чи багато таких замовлень ви-
конано минулого року?

– За 2012 рік КП «Сансервіс» 
отримало й виконало 3725 заяв від 
мешканців міста щодо вилову без-
притульних собак.

Хто вирішить проблему?
– Припустимо, що на подвір’ї 

багатоповерхівки звідкись узявся 
агресивний собака, а то й ціла зграя. 
До кого звертатись у такій ситуації? 
– продовжуємо розмову з В. Качагі-
ним.

– Якщо ви мешканець багато-
квартирного будинку, тоді потрібно 
звернутися з письмовою заявою до 
управителя, який опікується утриман-
ням цього будинку та прибудинкової 
території. Ваша заява буде обробле-
на та направлена на виконання до 
КП «Сансервіс». Натомість, якщо цим 
лихом переймаються організація, під-
приємство, приватна особа або інший 
суб’єкт господарювання, необхідно 
звернутися з письмовою заявою без-
посередньо до нас та укласти договір 
на надання таких послуг. Після надхо-
дження коштів кваліфіковані праців-
ники за допомогою спеціалізованого 
приладдя виконують відлов безпри-
тульних собак.

Зверну увагу на той факт, що КП 
«Сансервіс» є лише виконавцем по-
слуг з відлову безпритульних тварин. 
Статтею 24 Закону України «Про 
захист тварин від жорстокого по-
водження» передбачено, що вилов і 
тимчасова ізоляція собак, котів та ін-
ших домашніх тварин забезпечується 
органами місцевого самоврядування, 
які створюють комунальні служби або 
підприємства з питань утримання та 
поводження з тваринами відповідно 
до місцевих програм регулювання чи-
сельності тварин у населених пунктах.

Рішенням сесії Криворізької 
міської ради від 25.04.2012 
року № 1084 затверджено 
Програму поводження з без-
притульними тваринами у м. 
Кривий Ріг. Нею передбачено 
створення ефективного ме-
ханізму взаємодії виконкому 
Криворізької міської ради, ра-
йонних у місті рад, відповід-
них служб, установ, комуналь-
них підприємств, громадських 
організацій та фізичних осіб 
щодо регулювання кількості 
безпритульних тварин на 
основі гуманного поводження 
та відповідального ставлення 
до них.

– Що передбачено цією програ-
мою?

– Її завдання направлені на забез-
печення відповідних умов, утриман-

ня безпритульних та бездоглядних 
тварин, регулювання їх чисельності 
гуманними методами та пошук твари-
нам нових власників. Це, у свою чергу, 
призведе до поліпшення санітарно-
епідеміологічного, екологічного стану 
міста, зменшення рівня захворюва-
ності хворобами, які є спільними для 
людей і тварин, тощо. Також передба-
чається створення притулку для без-
притульних тварин.

Чи буде притулок 
для безпритульних

– Отже, матимемо в місті приту-
лок для безпритульних тварин?

– Рішенням Криворізької місь-
кої ради № 1012 від 28.03.2012 р. 
передбачено поповнення статутно-
го фонду КП «Сансервіс» саме для 
будівництва притулку для тварин. 
За минулий рік наше підприємство 
як замовник робіт у повному обсязі 
виконало проектну документацію на 
його будівництво. Нинішнього року 
планується закінчення експертизи 
проектної документації та початок 
будівництва.

Проект роботи притулку для тва-
рин передбачає заходи щодо супро-
воду безпритульних тварин протягом 
їхнього життя в притулку, належне 
утримання, роботу ветеринарної 
служби, яка включає проведення 
біостерилізації, надання медико-
ветеринарної допомоги, лікування 
тварин тощо.

– Чи можна зробити висновок, 
що кусючої небезпеки на міських 
вулицях стане значно менше?

– Саме так. У цьому маємо повну 
підтримку з боку міської влади, яка 
приділяє цьому питанню чималу ува-
гу, надаючи необхідні бюджетні ко-
шти для нашої роботи, та одночасно 
вимагає посилення роботи в такому 
напрямку. Ми, звісно, уже нарощуємо 
відповідні обсяги, звільняючи місто 
від безпритульних тварин.

Тож, зважаючи на всі чинники, 
можна ствердно відповісти на це за-
питання.

Е. МІСЦЕВИЙ.

Я так думаю

Собача справа
«Німеччині не знайома подібна проблема. У нас мало бродячих 

собак, адже їх привозять до спеціальних притулків, а там стерилі-
зують. Власники, які не можуть доглядати за тваринами, віддають 
їх іншим людям чи знову ж привозять до притулків», – розповідає 
на одній з міських виставок тварин німецький експерт міжнарод-
ної категорії Ренета Шнайдер. «Основне – співпраця між владою 
та організаціями собаківників. У Німеччині шляхом такої співпраці 
досягли ліквідації цієї проблеми», – стверджує інший німецький 
експерт, Олександр Опель, який теж приїздив до Кривого Рогу. Про 
те, як ставляться до проблеми безпритульних тварин криворіжці, 
– чергове опитування «ЧГ».

Юрій
Лисянський, 
студент 
факультету 
інформа-
ційних 
технологій 
КНУ:

– Якщо по правді, то в 
нашому місті є такі дво-
ри і навіть вулиці, де без-
притульні собаки зграями 
бігають і навіть іноді на-
падають на людей. Тому я 
тільки за створення при-
тулку. Та й як можна бути 
проти? З одного боку, 
собаки агресивні, з іншо-
го – їх шкода, тож деякі 
мешканці підгодовують 
тварин. Особливо не-
безпечно, мені здається, 
робити це в приватному 
секторі. Іноді страшно йти 
вулицею. Ідею «взяти до-
дому вуличного дворнягу» 
я не підтримую. Маю нега-
тивний приклад. Знайомі 
взяли додому, правда, не 
пса, а кішку, але потім дов-
го лікувалися. Підчепили 
від киці хвороби.

Ольга Тисевич, 
філолог:

– При-
тулок – це 
вихід, та 
якщо він 
буде один, 
то його не 
вистачить 

для всіх безпритульних 
тварин. Але хоч із час-
тиною бродячих псів 
вдасться впоратися. Моє 
ставлення… Хочеть ся 
якось допомогти песи-
кам. Якщо трапляється 
така нагода, то користу-
юсь – підгодовую.

Віктор 
Камінскас, 
студент, 
ролер:

– Ство-
рення при-
тулку, може, 
і зробить 

кількість собак на вулицях 
міста меншою, але в цій 
проблемі винні люди, на 
мою думку, і саме з цього 
треба починати. Люди ви-
кидають тварин надвір, по-
тім інші з жалю починають 
їх підгодовувати, і через 
це псів стає все більше і 
більше. Я вважаю, що не 
треба підгодовувати собак 
під під’їздами. Наші люди 
мислять в трохи непра-
вильному напрямку. Для 
нас, ролерів, безпритульні 
тварини – справжня про-
блема. Звичайно, за нами 
ганяються собаки. У такому 
разі єдине, що можна зро-
бити, – втекти. Хоча чим ми 
їм загрожуємо?

Кирило Онищук, інженер:
– Притулок для тварин ви-

рішить проблему, якщо тварин 
там будуть стерилізувати. По-
бутує думка, що якщо їх не 
годувати, то вони стануть ки-
датися на людей. Не погоджу-

юся. Таке «благополучне» життя дає їм привід 
частіше розмножуватися. Але це не єдина 
проблема, пов’язана з безпритульними соба-
ками. Інша тема – відсутність у місті вакцини 
для тих, кого покусала собака. Зі мною нещо-
давно трапився такий інцидент. Звернувся до 
травмпункту лікарні №8 – вакцинацію не про-
вів. Травматолог лікарні №16 сказав, що вак-
цину замовили, але в даний момент її немає. 
Порадив пошукати в інших лікарнях. Дізнався, 
що в Дніпропетровську з цим теж є перебої. 
Так я і не отримав потрібного щеплення.

Тетяна Поляко-
ва, телеведуча 
ТРК «Рудана», 
автор та ведуча 
програми «Зоо
квартал»:

Я дотримуюсь 
у питанні безпри-

тульних тварин нейтралітету. Бо 
є люди, котрим дуже шкода пе-
сиків, а є з протилежною думкою 
– батьки тих дітей, які постраж-
дали від тварин. Зі свого боку, 
в «Зоокварталі» започаткували 
нову рубрику «Ми шукаємо ро-
дину». Показуємо фотографії 
тварин, яких можна взяти до-
дому, – скажімо, врятованих в 
якійсь аварії чи тих, що просто 
бігали вулицею. Люди виходжу-
ють їх, але далі треба шукати їм 
господарів. Буквально щойно 
стартувала рубрика, а вже було 
багато дзвінків і вже є прила-
штовані тварини. У Кривому Розі 
є громадська організація, що 
стає на захист безпритульних 
тварин. Ми з нею співпрацюємо. 
І хоча притулок певною мірою 
може покращити ситуацію, про-
блема все одно залишається у 
свідомості людей.

Тетяна Шерстюк, 
активіст громад-
ської організації 
«Міське товариство 
спасіння тварин 
та навколишнього 
середовища 
«Промінь життя»:

– На мою думку, основною 
причиною існування численних 
бездомних тварин у місті є безвід-
повідальне ставлення городян: по-
гралися – і тварина на вулиці. Чи-то 
мода минула, чи-то тварина їсти 
стала більше, чи просто нема кому 
нею займатися. Ці проблеми мають 
вирішуватися на державному рів-
ні, тому що без законодавчої бази 
важко працювати і місцевій владі. У 
міру своїх фінансових можливостей 
ми стерилізуємо собак. Це гуманний 
метод. Це було б значно легше зро-
бити, якби в місті був притулок, куди 
можна було б привезти тварину в 
післяопераційний період – від 7 до 
14 днів. У нас є багато розробок, але 
вони в голові, не на папері. Люди 
готові підтримувати, допомагати, 
а головне – це вигідно всім: місто 
звільняється від бродячих собак, а 
це – безпека населення. А зооза-
хисники задоволені гуманним став-
ленням до тварин.

Опитувала Анна РОДІЧКІНА
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Ім’я їй – Жінка!
Щорічно з початком весни вся Україна 

вітає прекрасну половину людства зі свя-
том жіночності й краси. Центрально-Місь-
кий район підтримує цю чудову традицію. 
У міському академічному театрі драми та 
музичної комедії ім. Тараса Шевченка 
районне свято весни зібрало для приві-
тання когорту представниць прекрасної 
половини суспільства. 

Привітати жінок завітали заступник 
голови Центрально-Міської районної у 
місті ради Олексій Осман, радник голови 
Дніпропетровської обласної ради Мико-
ла Веропотвелян. На святі лунали комп-
ліменти від чоловіків на адресу чарівних 
жінок та побажання любові, ніжності, 
весняного настрою. Цікавими хореогра-
фічними постановками та вокальною 
майстерністю порадували гостей творчі 
колективи. Грамотами виконкому були 
відзначені кращі представниці району, 
які багато років працюють задля його 
розвитку як відповідальні керівники, 
успішні ділові леді, добрі господині й 
турботливі матусі.
Волейболісти,  
вперед!

У КЗШ №1 відбувся кубок з волейболу 
Центрально-Міського району серед учнів-
ської та студентської молоді, присвячений 
69-ій річниці визволення Кривого Рогу 
від фашистських загарбників. Загалом у 
змаганнях взяли участь 11 хлопчачих ко-
манд. Місця у змаганнях розподілились на-
ступним чином: І місце виборола команда 
КЗШ № 60, ІІ місце – КЗШ № 1, ІІІ місце – 
УПТ. Переможці були нагороджені грамо-
тами комітету з фізичної культури і спорту 
виконкому Центрально-Міської районної у 
місті ради та м’ячами.
Сезон очищення

З початком весни актуальним стає пи-
тання утримання довкілля в належному 
санітарному стані. В Центрально-Міському 
районі заплановані роботи з прибирання 
територій парків і скверів, набережних 
річок Саксагань та Інгулець, ремонт авто-
шляхів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, 
висадження дерев, кущів та квітів. За 
участю депутатів місцевих рад, керівників 
органів самоорганізації населення та жи-
телів району будуть організовані роботи з 
благоустрою кожної прибудинкової тери-
торії та зон відпочинку. 

Ц.-Міський район

Підготувала
Тетяна 
ДРЄЄВА

НовиниПуще неволи
Леонид Петров:

«Охота основана  
на любви к природе»
Урбанизированные жители промышленного 
Кривбасса наверняка представляют себе охот-
ника не как человека, зарабатывающего себе 
на жизнь исконно мужским старинным промы-
слом, а скорее одним из героев знаменитой 
картины Василия Перова, травящим байки с 
друзьями на привале.

Однако жизнь и работа еге-
рей и активистов Криворож-
ского межрайонного общест-
ва охотников и рыболовов от-
нюдь не похожа на праздное 
времяпровождение. У первич-
ных охотколлективов распи-
саны наперед планы работы, в 
которых есть место и рейдам 
по охране охотничьих угодий 
от браконьеров, и подкорм-
ке диких животных, и отстрелу 
хищных зверей и птиц.

Как пережили охотники 
Криворожья прошлый год и 
что ожидается в нынешнем, 
2013 году, рассказывает бес-
сменный председатель Криво-
рожского межрайонного об-
щества охотников и рыболовов 
Леонид Аркадьевич Петров.

– Вот уже четвертый год 
подряд мы сталкиваемся с не-
обычайно засушливым летом, 
когда поля не орошаются, во-
доемы пересыхают, а в охот-
ничьих угодьях повышается 
вероятность возникновения 
пожаров, – говорит Леонид 
Петров. – Все это не лучшим 
образом сказывалось на раз-
множении дичи, в первую оче-
редь водоплавающей, степ-
ной и полевой птицы. В це-
лом, охотничий сезон прошел 
без серьезных происшествий. 
13 января 2013 года заверши-
лась охота на пушного зверя, 
до конца февраля будет про-
должаться отстрел лис.

В начале этого года мы уже 
провели таксацию – зимний 
учет численности животных и 
птиц наших охотугодий. Фор-
мально это та же охота, но без 
оружия: необходимо высле-
дить животных и провести их 
подсчет.

– И каковы итоги такса-
ции? Живности на Криворо-

жье стало больше или мень-
ше?

– Зимой всегда наблюдает-
ся естественная убыль дичи. 
Причины этого и в засушливом 
лете, и в результатах миграции, 
и вследствие воздействия на 
животный мир нашего совре-
менного зимнего климата. По-
года зимой не стабильна: выпа-
дает множество снега, который 
затем стремительно тает, талая 
вода замерзает, и землю ско-
вывает корка льда, затрудняю-
щая доступ к пище. Животные 
и птицы не успевают адаптиро-
ваться к столь стремительным 
изменениям. Зато хищники, в 
первую очередь охраняемые 
законом птицы вроде орлов, 
коршунов, соколов и ястребов, 
только и ждут, чтобы поймать 
мелкую дичь врасплох.

Впрочем, ничего страшно-
го нет. Природа обладает ог-
ромными ресурсами для само-
восстановления, и к лету общая 
численность фауны восстано-
вится и выйдет на уровень оп-
тимальной.

Иное дело – бездумная де-
ятельность отдельных ферме-
ров, которые в погоне за при-
былью распахивают земли, 
применяют мощные ядохими-
каты, превращают арендован-
ные участки в персональные, 
чуть ли не «помещичьи» охот-
угодья. Здесь мы надеемся на 
помощь со стороны государст-
ва, которое должно отрегули-
ровать баланс между интере-
сами бизнесменов и охраной 
флоры и фауны.

– По видам дичи есть ли 
какието изменения в наших 
охотугодьях?

– У нас по-прежнему доста-
точно куропаток, фазанов, зай-
ца, парнокопытных. Хищников 

стало больше. Речь идет о кра-
сной лисице, которой распло-
дилось очень много – популя-
ция превысила оптимальную  
плотность (0,7 на 1000 га). Ли-
сица сегодня – это разносчик 
всевозможных инфекционных 
болезней, прежде всего – бе-
шенства. Естественных врагов 
у нее нет, как охотничий тро-
фей она давно потеряла при-
влекательность, вот ее и разве-
лось очень много.

С каждым годом мы отме-
чаем рост численности волков. 
Если раньше они появлялись 
у нас вдогонку за мигрирую-
щими копытными, то сегодня 
они уверенно расширяют аре-
ал обитания за счет террито-
рии Криворожья. И это насто-
раживает, ведь у нас нет лесов, 
чтобы сделать облавную охоту 
с флажками. В наших степях и 
полях без вертолетов и специ-
альной техники охота на вол-
ков становится чрезвычайно 

затратной и малоэффектив-
ной. Успешные случаи отстре-
ла волков на Криворожье носят 
эпизодический характер – 1-2 
волка в год.

– Чем сегодня занимают-
ся активисты вашего обще-
ства?

– На повестке дня в нашем 
обществе сегодня главное – это 
заготовка кормов и поддержка 
животных и птиц. Ведь при-
кормка – это не только средст-
во обеспечения выживаемости 
животных, но и способ удержа-
ния живности на нашей терри-
тории.

Также мы начинаем гото-
вить наших охотников к ново-
му охотничьему сезону, с апре-
ля возобновится отстрел вред-
ных хищников, в том числе и 
серых ворон, бродячих кошек 
и собак.

В Кривом Роге сейчас око-
ло 4  000 официально заре-
гистрированных охотников. 
Это люди, которые соблюда-
ют правила охоты, платят по-
ложенные взносы, участву-
ют в природоохранных меро-
приятиях. Браконьеров в разы 
больше, и нашему общест-
ву охотников и рыболовов без 
поддерж ки правоохранителей 
с ними трудно справиться.

Андрей МИХЕЙЧЕНКО

«Охота становится все более 
затратным увлечением, делом 
жизни исключительно на-
стоящих энтузиастов. Ведь это 
не прибыльная деятельность, 
охота основана на любви к 
природе, свободе и соблюде-
нии традиций»

Экзотика

Когда охота на охоту – расстояние не помеха
Для многих наших сограждан охота сама по себе доволь-
но экзотична. Однако, сколько экзотики может прине-
сти настоящему охотнику выезд за пределы родных пе-
нат? Причём выезд на весьма далёкие расстояния от род-
ных степей и лесов – на другие континенты. Подробнее о 
том, какие трофеи могут ожидать по ту сторону экватора, 
напомнил Luxlux.net. Здесь главное – были бы деньги на 
саму поездку, а эмоциями вас обеспечат.

Африканское сафари или охота на 
экзотических животных Австралии – об 
этом мечтает любой заядлый охотник. 
Чтобы пополнить коллекцию трофеев 
действительно ценными экземпляра-
ми, стоит побывать на этих далеких ма-
териках. В Африке можно сразиться с 

самыми сильными и крупными живот-
ными мира, а в Австралии – поохотить-
ся на самых странных зверей планеты.

Настоящие сафари
Охотничьи сафари – одно из са-

мых популярных направлений в аф-
риканском туризме. Конечно, не все 
сейчас едут в Африку за ценными тро-
феями, но многие. Самыми престиж-
ными трофеями считаются наиболее 
опасные животные, которые входят в 
так называемую «большую пятерку»: 
слон, буйвол, носорог, леопард и лев.

В Ботсвану, например, нужно ехать, 
чтобы поохотиться на слона (можно 
убить не более одного животного), 
стоимость десятидневной охоты – 
около $65 тыс. А в Национальном 
парке Хванге в Зимбабве есть воз-
можность сразиться с буйволом, двух-
недельный тур обойдется в $55 тыс.

Кроме «большой пятерки», у Аф-
рики припасено еще немало пре-
стижных трофеев. Так, в Зимбабве, 
на территории Национального парка 
Матобо, можно попробовать свои 
силы в охоте на леопарда с борзыми 
собаками. Такая охота длительностью 
в десять дней обойдется в $45 тыс.

В Австралию  
за чудом-юдом

Австралийских животных можно 
уверенно назвать самыми странными 
и ни на кого не похожими животными 
мира. На этом материке можно добыть 

действительно уникальные трофеи. 
Кенгуру и утконосы, ехидны и коалы 
– на них можно поохотиться в угодьях 
Австралии. Например, в государствен-
ных угодьях Arnhem Land или на част-
ных землях Mary River. И в первом, и во 
втором случае вы сможете остановить-
ся в комфортных отелях или виллах, а 
поклонники более «природной» охоты 
– пожить в палатках.

Для того чтобы добыть некото-
рые виды животных, нужно ехать в 

Австралию в строго определенный 
сезон. Например, на оленей можно 
охотиться только с апреля по сен-
тябрь, а на буйвола – с мая по ноябрь.

Охота в Австралии длительностью 
в неделю обойдется вам прибли-
зительно в $18 тыс. (за перелеты и 
обработку трофеев придется платить 
отдельно). Примерно столько же сто-
ит комбинированный тур, во время 
которого вы сможете поохотиться на 
буйвола и бантенга.

Леонид Петров
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Моя адреса – не дім і не вулиця…
«Моя адреса – Криворізький соціальний гурто-
житок», – таким рядком можуть закінчити відому 
пісеньку вихованці гуртожитку для дітей-сиріт і 
дітей, позбавлених батьківського піклування. 
А, точніше, позбавлених любові і підтримки рід-
них людей. Вони оселяються тут по закінченні 
інтернатних закладів, і на три найближчих роки 
гуртожиток стає для них новою домівкою. Нещо-
давно заклад відзначив 5-річчя від дня заснуван-
ня. За цей період Криворізький соціальний гур-
тожиток, розташований у Центрально-Міському 
районі, став затишною оселею для 140 підопіч-
них віком від 15 до 23 років.

У них просто важка доля…
Директор закладу Марина 

Мюллєр знайомить журналістів 
з інтер’єром приміщення і не-
пересічними мешканцями гур-
тожитку:

– Центри соціальних служб 
направляють до нас дітей, які 
не мають власного житла або ж 
воно у непридатному стані. За-
галом гуртожиток розрахова-
ний на 50 мешканців, зараз їх у 
нас 41: учні ПТНЗ і технікумів, 
студенти вишів. З десяток на-
ших вихованців уже працюють. 
Історія гуртожитку розпочалася 
в 2007 році, коли підприємець 
Сергій Поліщук власним коштом 
заснував тут фонд «Спарта». Піз-
ніше гуртожиток було віддано 

на баланс обласної ради. Нині 
Сергій Поліщук – депутат облас-
ної ради, директор благодійного 
фонду «Відродження», але він і 
надалі продовжує опікуватись 
нашим сьогоденням. У гурто-
житку – прекрасні умови для 
проживання дітей, тут працюють 
досвідчені педагоги. Байдужим 
у нас не місце, оскільки ця кате-
горія дітей потребує особливої 
уваги. Їх треба слухати, любити 
й розуміти. Якби ви бачили, як 
вони полюбили нашого психо-
лога: ідуть до неї, як до матері. 
На день народження власноруч 
підготували їй сюрпризи, пода-
рунки. У моїй особі вони теж ма-
ють вірного друга. Якщо стається 
якийсь прикрий випадок, впев-
нено захищаю: вони не винні, у 
них просто важка доля.

Слухати, любити, розуміти
Педколектив гуртожитку не-

великий: заступник директора 
з виховної роботи Юрій Гецко, 
соціальні педагоги Тетяна Ми-
ронова, Тетяна Ліханова, Анато-
лій Глущенко і Олена Литвинова, 
психолог Ірина Майстренко. Ці 
дорослі намагаються навчити 
підлітків того, чого вони за злою 
іронією долі не змогли отрима-
ти від батьків. Тут відзначають 
їхні іменини, навчають приго-
тувати нехитрі страви, подбати 
про свої речі, випрати і зашити. 
Красномовні свідчення турботи 

дорослих – у кожному куточку 
гуртожитку. У коридорі в мисках 
– випрана в облаштованій праль-
ні білизна, поряд – сушилки для 
неї. На кухні майбутні господині 
можуть проявити свої кулінарні 
здібності. Тут і пироги печуть, 
і борщі готують, і «Картопляні 
посиденьки» влаштовують. Хіба 
що, скаржаться, електричної ду-
ховки для повного щастя не ви-
стачає.

На стінах урочистої конфе-
ренц-зали – літопис закладу у 
фотографіях з відомими відві-
дувачами – Віталіною Ющенко і 
Жаном Клодом Ван Даммом (зі-
знаються по секрету, що голлі-
вудський актор попросив дівчат 
назвати їхню кімнату його іме-
нем). На чільному місці – вистав-
ка робіт талановитих вихованців 
гуртожитку. «Це вишиванки Сер-

гія Волкова, – з теплотою пред-
ставляють хлопчину педагоги, – 
він небайдужий, відповідальний 
хлопець, завжди готовий прийти 
на допомогу».

Зазираємо до медкабінету. 
Медпрацівник Світлана Бонда-
ренко має на оснащенні набір 
необхідних медикаментів, і не 
лише для першої екстреної до-
помоги. Вона за потреби зав-
жди і таблетку дасть, і укол зро-

бить, і крапельницю поставить.
Періодично до дітей навіду-

ються члени благодійного фон-
ду «Наші серця» – дають безко-
штовні уроки англійської мови, 
комп’ютерної грамотності. За 
ініціативи педагогів і з допо-
могою Сергія Поліщука в одній 
із кімнат обладнано своєрідну 
капличку: тут можна поставити 
свічку, помолитись, почитати 
християнську літературу.

Не самотній у юрбі

Марина Мюллєр

Заступник директора Юрій Гецко:
– У відкритті каплички виникла природна 
потреба: цим дітям гостро не вистачає сімейного 
тепла. Вони не повинні бути чимось обділені, їм 
хочеться проводити свята в родинному колі. І саме 
християнські традиції здатні об’єднати колектив 
у єдину сім’ю. На Різдво ми разом варили кутю, на 
Великдень напечемо пасок, розфарбуємо крашанки. 
Дітлахи сприйняли цю ідею позитивно, цікавляться. 
Це їх згуртовує, зближує. Один із наших вихованців 
пробував було тікати, пропадав зо три дні, але коли 
повернувся, зарікся: більше я звідси нікуди не піду!

Талановита вихованка гуртожитку Настуся Мущенко:
– Живу тут уже другий рік, прийшла з дитячого будинку №2. Я рада, що потрапила в 
найкращий гуртожиток міста. Мені тут затишно і спокійно, і до музичного училища, 
де я граю на домрі, близенько. До речі, в нашому гуртожитку і фортепіано є, можна 
займатись. Педагоги в усьому допомагають. Поки що житиму тут, а надалі мрію 
вступити до київської консерваторії.

Психолог Ірина Майстренко (у центрі):
– Це такі ж діти, як і в школі, але долі у них нелегкі. Вони 
вважають мене старшим другом, діляться усім: що 
трапилось цікавого, яку придбали обновку, новинами осо-
бистого життя і розпачем нерозділених почуттів. Разом 
шукаємо вірші для поздоровлень, радимось, як запросити 
дівчину на побачення, як одягнутись привабливо. Часом 
треба втримати їх від непередбачуваних вчинків, вчасно 
підказати, спрямувати на шлях істини. Іноді відстороню-
єш від неласкавого минулого і налаштовуєш їх дивитись 
у майбуття з позитивом. Слухають… Мені приємна ця 
робота, радість зустрічей і щирість спілкування. Дуже хо-
четься, щоб вони йшли в доросле життя організованими, 
підготовленими і, головне, щоб більше не страждали.

Світлана Бондаренко

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА
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Рівно на свято 8 Березня у Криворізькому державному цирку відбулася 
прем’єра. Свої гастролі в нашому місті розпочав Національний цирк Росії.

Ще до прем’єри російські циркачі запев-
нили, що їхнє шоу захопить однаково і до-
рослого глядача, і дитину. І треба визнати, 
обіцяне виконали. Неймовірні трюки під 
куполом, дотепні репризи від клоуна, а ще 
– ведмеді, пітони, коні, мавпочки, словом, 
усе, чого чекають від російського цирку. А 
називається програма – «Гамадрили з Лім-
попо». Тож і не дивно, що саме ці мавпочки 
стали її родзинкою.

«Розборки» –  
тільки з вожаком

Пухнастий гамадрил Чижик – милий тіль-
ки на вигляд. Насправді за цікавою мавпячою 
мордочкою та пухнастою шубкою 
криється гордий та імпульсивний 
характер. Багато століть вважалося, 
що ці мавпи в силу своєї агресивнос-
ті не піддаються дресурі. Спростува-
ти цю думку взялася колись Тамара 
Шатірова, і ось норовливі тварини – 
на криворізькій арені.

– Моя мама, бабуся Сабріни, до-
вела, що павіанів-гамадрил дреси-
рувати таки можна. У свій час вона 
була першою та єдиною у світі з тих, 
хто навчився працювати з цими 
мавпами. Нині це наш фірмовий 
номер, – коментує Аркадій Шаті-
ров, директор програми. – Працювати з ними 
дуже важко. Фактично до них треба зверта-
тися «на ви». Ми працювали з макаками – їх 
можна взяти з клітки, хочуть вони чи ні. А от 
ці якщо не схочуть, дресирувальник не змо-
же їх взяти. Треба спершу спитати дозволу, 
чи погодяться вони спілкуватися. Коли я був 
такого віку, як нинішні дресирувальники га-
мадрил Вова та Сабріна, ці мавпи відправили 
мене до реанімації. На місяць. Мавпа не схоті-
ла зі мною спілкуватися, а мені в силу тодіш-
ньої недосвідченості здавалося, що можу все.

Публіка сприймає номер з ними легко й 
невимушено, милуючись пухнастиками. Ніх-
то і не здогадається, що ці мавпочки мають 
пазурі до 7 сантиметрів і в природі зграєю за-
просто забивають лева чи антилопу.

– Чижику ще тільки три роки, він малень-
кий, – говорить Сабріна Шатірова, погладжу-
ючи мавпочку. Робота з гамадрилами – один 
із її номерів у цій програмі. – Поки що він 
тільки починає проявляти характер: показує, 
що йому подобається, а що – ні. Йому може не 
сподобатися будь-який жест, будь-який рух. 
Тоді – нападає. Цей номер у нашій родині пе-

редається з покоління в покоління: від бабусі 
– до тата і дядька, а тепер – до мене і Володи-
мира.

З небезпечними тваринами Сабріна пра-
цює близько п’яти років.

– Головне – не допустити помилок у спіл-
куванні з ними навіть після того, як уже зна-
йшли спільну мову, – вважає вона. Але дреси-
рувальники переконують: які б агресивні та 
небезпечні чотирилапі не були, у павіанів не-
має прихованої агресії. Не сподобалося – дав 
відкоша, та й по тому.

Цікаво, що павіани дуже згуртовані. Зграєю  
керує вожак. Перечити йому пересічний 
павіан і не подумає. Якщо два самці не по-
ділять щось між собою, «головному» треба 

тільки поглянути в їхній бік, 
щоб припинити бійку. Доки не 
наїсться вожак, іншим до їжі 
– зась. Потім їдять наближені, 
за ними – наближені наближе-
них і так далі. Тільки найменші 
«дітки» можуть безкарно ви-
хопити з рук «боса» смаколика. 
Така-от тваринна альтернати-
ва авторитетові й диктатурі. До 
речі, на арені вони працюють 
без клітки, намордника та по-
відка. Це говорить про те, що їх 
не карають, пояснюють циркачі.

– Гамадрилам дозволено з дресируваль-
ником спілкуватися так, як вони спілкуються 
в зграї. Це гарантує, що гамадрили не підуть 
з’ясовувати стосунки з глядачем. Якщо цим 
мавпам щось не сподобається, вони будуть 
«розбиратися» тільки з вожаком, – пояснює 
заслужений артист Росії Аркадій Шатіров.

Сім років на польоти
Про цю унікальну родзинку програми 

циркачі можуть розповідати довго, але мав-

пи – не єдиний цікавий її пункт. Розважати 
криворіжців будуть також і коні, і пітони, і 
ведмеді. Про них з батьківською любов’ю 
розповідає інша дресирувальниця – Ануш 
Акопян. Під її керівництвом «потапичі» ве-
селять публіку, а гордістю програми, безпе-
речно, є гімалайський ведмідь.

– Вони ж як діти, – каже Ануш. – Поки зо-
всім маленькі, ми їх з сосочки годуємо. Жи-
вуть, поки ведмежата, у нас вдома, адже все 
має бути, як і в маленьких дітей: режим хар-
чування, догляд. Беремо ведмедиків із місяч-
ного віку. Але ніколи не знаєш напевне, що це 
ведмежа, коли виросте, навчиться ходити на 
задніх лапах. Поступово, в ігровій формі при-
вчаємо їх до арени, до запахів, а потім дивимо-

ся, на що здатне це 
звірятко. Іноді тва-
рини і самі собі ви-
гадують номери.

А найскладніший і, безумовно, один з 
найбільш видовищних номерів програми 
готувався цілих сім років. Це – польоти під 
куполом цирку. Полоскочуть нерви і трюки 
з «російською палкою». Про них говорити 
немає сенсу – треба бачити.

Кривий Ріг – останнє місто в українсько-
му турне росіян. Це шоу вже оцінили гляда-
чі Донецька, Харкова, Одеси. Криворізькі 
гастролі російського цирку триватимуть 
місяць – до 7 квітня. Наступного місяця на 
артистів чекають уже в Іваново.

Анна РОДІЧКІНА. Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Цікава цифраБлизько 50 жестів мають у 

своєму запасі гамадрили. Од-

ним лише знаком вожак мавп 

може дати зрозуміти, чого 

він хоче.

«На ви»  
з гамадрилами

Прем'єра

Романтика  
на арені

Російські циркачі привезли з 
собою багато акробатичних но-
мерів, дикобраза, ведмедів та га-
мадрил, але  особливого настрою 
прем’єрі додало освідчення в ко-
ханні. Дівчину, яку нібито випад-
ково вибрав ведучий, викликали 
на сцену.

– Я зав'яжу вам очі і спробую 
освідчитися в коханні. А ви буде-
те уявляти, що це - ваш коханий, 
– сказав він. Але на арену цирку 
в блискучому костюмі вийшов її 
кавалер та на очах у всіх глядачів 
запропонував руку і серце.

– Для мене було символічним 
зробити освідчення в цирку, де 
відбулося наше перше побачен-
ня, – сказав закоханий.

Таку романтичну прем’єру не 
можна не визнати вдалою. Росіяни 
довели, що знають, що таке екс-
трим. Одним із перших номерів був 
трюк акробатів з так званою «ро-
сійською палицею». Складність но-
меру полягає в тім, що стрибки ви-
конуються на гнучкій палиці, яку 
тримає двоє артистів. Насичене 
шоу й іншими не менш небезпеч-
ними та видовищними номерами, 
серед яких – пристрасна гра з по-
лотнами, а також дивовижні ви-
крутаси на циркових гойдалках 
скандинавської войовничої боги-
ні Валькірії, яка виходить на аре-
ну з цілою армією своїх сканди-
навок-амазонок. А завершується 
дійство акробатичними трюками 
під куполом цирку. 
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Пасажирам на замітку

До Москви – за дві години
дістанеться літак з Криворізького міжнародного аеропорту

(Закінчення.  
Початок на 1 стор.)

Увагу до себе люди цінують, а 
тому чим далі, тим стає все більше 
охочих за дві з чимсь години з Мо-
скви потрапити до Кривого Рогу чи 
у зворотному напрямку. Примітна 
статистика – упродовж минулого 
року в Криворізькому аеропорту 
загалом було обслуговано 645 обо-
ротних рейсів до російської столиці, 
якими скористалися майже 9 тисяч 
городян і гостей міста, а разом з тим 
було оброблено ще й понад 35 тонн 
вантажу та поштових відправлень. 
Причому середня наповнюваність 
салону літака – близько 70 відсотків.

– Аналіз з початку нинішнього 
року свідчить, що це ще 
не межа, адже поступо-
во кількість пасажирів 
зростає, – додає В. Ді-
дюк, заглядаючи у відо-
мість. – Це не може не 
радувати, бо допоки лі-
таки літають, доти живе 
й аеропорт.

Звісно, ціна питан-
ня – це принципово, а 
тому в розмові ніяк її не 
обійти. Відтак, інформуємо: вартість 
польоту до Москви і назад – 2200 
грн. Одначе тут є своя хитрість: чим 
раніше візьмете квиток, тим дешев-

ше він обійдеться, а чим ближче 
до часу польоту, тим більшою може 
стати вартість. Тож коли волієте діс-
татися до Москви й потрапити назад 
не тільки швидко та зручно, а ще й 
відносно недорого, то потурбуйтесь, 
аби за пару-трійко тижнів до часу 
вильоту у вас уже був квиток на 
руках. Придбати його можна або в 
будь-якій авіакасі, що є чи не при 
кожному туристичному агентстві, чи 
навіть в Інтернеті, замовивши че-
рез Всесвітню мережу електронний 
квиток. Принагідно нагадаємо, що 
Росія – дружня до нас країна, і, щоб 
туди потрапити, не потрібні ні віза, 
ні закордонний паспорт. Достатньо 
українського паспорта, а прикор-

донників, як і митників, 
можна пройти в самому 
аеропорту, де працюють 
відповідні пости. Час 
курсування залишився 
незмінний: по понеділ-
ках, середах і п’ятницях 
об 11.55 – приліт літака 
з Москви, година для 
проведення регламент-
них робіт, о 13.05 – ви-
літ з Кривого Рогу.

– Невдовзі розпочнеться літній 
сезон, люди вже розмірковують, де 
і як проведуть свою відпустку. Чим 
може щодо цього порадувати наш 

аеропорт? – ці-
кавимось у В. Ді-
дюка.

– Нині за ак-
тивної участі ке-
рівництва міста 
тривають напру-
жені перемовини 
з кількома авіа-
компаніями щодо 
можливості запус-
ку ще двох рейсів 
– до Києва та до турецької Анталії, 
– говорить В. Дідюк. – Переконаний, 
що потенціал цих маршрутів за умови 
прийнятної ціни перельоту дуже ви-
сокий, а тому такі напрями напевне 
матимуть попит серед криворізьких 
пасажирів. Перемовини виходять на 
свою фінальну частину, адже час – ви 
в цьому праві – уже притискає, і не-
вдовзі про їх результати можна буде 
розповідати більш докладно. А зараз, 
аби не наврочити, не хочу виперед-
жати події. Скажу одне – це питання в 
постійному полі зору не тільки праців-
ників аеропорту, а й керівництва міста, 
у тому числі й мера, який постійно ним 
цікавиться. Тож як тільки в означених 
перемовинах дійдемо до спільного 
знаменника, одразу зі сторінок «Чер-
воного гірника» проінформуємо горо-
дян про всі новації.

Уже покидаючи гостинне примі-

щення аеропорту, звернули увагу на 
кілька великих літаків на огородже-
ному парканом майданчику.

– Це що, нові пасажирські пере-
візники?

– Ні, не пасажирські, – посміха-
ється В. Дідюк. – Це вантажні літаки 
ІЛ-76 та АН-24, які на нашій базі 
проходять необхідні регламентні 
роботи, простіше кажучи – на них 
силами одного з підприємств про-
водиться ремонт. Це підприємство 
у нас орендує площі, від чого отри-
муємо додаткові доходи для по-
треб аеропорту. А заразом маємо 
й наочний приклад того, наскільки 
великі літаки спроможний приймати 
наш аеропорт. Недарма ж він носить 
звання міжнародного, а тому й муси-
мо відповідати високим стандартам.

Е. МІСЦЕВИЙ.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Відверта розмова
Олександр Катриченко: 

«Право власності на житло повинно викликати 
відповідальне ставлення до нього»
Напередодні Дня працівників житлово-комунального гос-
подарства і побутового обслуговування населення, який 
буде відзначатися 17 березня, ексклюзивне інтерв’ю «Чер-
воному гірнику» дав начальник управління благоустрою та 
житлової політики виконкому Криворізької міської ради 
Олександр Катриченко.

– Олександре Володимиро-
вичу, які напрямки діяльності 
вашого управління сьогодні є 
пріоритетними?

– Я особливо виділив би ре-
монт доріг, зовнішнє освітлен-
ня та озеленення. Це три прин-
ципові напрямки діяльності, за 
якими управління благоустрою 
та житлової політики виступає 
основним замовником. Не мож-
на сказати, що в цьому році ми 
зробимо все, що не встигли чи 
не змогли за попередні роки. 
Проте ми намагаємося зроби-
ти нашу роботу системною, роз-
планувати так, щоб за 5-7 років 
наше рідне місто стало більш 
красивим, благоустроєним та 
комфортним.

– Наведіть цифри, щоб 
можна було зрозуміти обсяги 
запланованого.

– На сьогоднішній день на ре-
монт доріг заплановано виділи-
ти близько 80 мільйонів гривень. 
Обсяг фінансування на віднов-
лення чи встановлення зовніш-
нього освітлення в порівнянні з 
минулим роком збільшився на 
20%. На 10% більше надійде ко-
штів на озеленення міста.

Щоб краще розуміти масшта-
би того, що робиться, додам: уже 
другий рік поспіль дороги у нас 
оновлюються не традиційним 
методом холодного фрезуван-
ня та укладки асфальту (ямко-
вий ремонт), а внаслідок повно-

цінного капітального ремонту, 
коли в окремих випадках навіть 
проводиться заміна бордюрного 
каменя чи устаткування зливної 
каналізації, розбудова тротуа-
рів, як це було на вулиці Купріна.

Сьогодні вперше за багато ро-
ків з ініціативи міського голо-
ви Юрія Вілкула та за підтрим-
ки депутатів міської ради в Кри-
вому Розі реалізуються проек-
ти та програми, які не просто 
не розпочинались, але й навіть 
не планувались. Мова йде про 
реконструкцію парків та скве-
рів, побудову мереж зовнішньо-
го освітлення та багато іншого. 
Так, по вулиці Купріна до зна-
ка «Кривий Ріг» на в’їзді до міс-
та встановлено зовнішнє освіт-
лення, якого ніколи, в принципі, 
не існувало. Також «з нуля» буде 
побудована мережа освітлення 
в селищі Ілліча, на в’їзді з Запо-
ріжжя, між шляхопроводами на 
об’їзній дорозі тощо.

– Чи планується ремонт 
внутрішньоквартальних до-
ріг?

– Давайте розберемося з тер-
мінологією. Якщо мова йде про 
дійсно внутрішньоквартальні 
дороги, як, наприклад, вулиця 
Співдружності, що єднає буль-
вар Маршала Василевського з 
проспектом 200-річчя Кривого 
Рогу, то такий ремонт ми роби-
мо й ця вулиця в минулому році 
була відновлена.

Інша річ – прибудинкова те-
риторія. Вона належить власни-
кам квартир будинку. Тому саме 
вони повинні турбуватись про 
стан покриття цієї території. Є 
два варіанти. Перший – зібрати 
власні кошти та знайти підряд-
чика, який відремонтує прибу-
динкову дорогу. Другий – ство-
рити об’єднання співвласни-
ків багатоквартирного будинку 
(ОСББ, – авт.). У минулому році 
в місті жителі 11 будинків ство-
рили ОСББ і за кошти бюджету 
їм було полагоджено прибудин-
кову територію.

– Тобто розраховувати по-
трібно на власні сили.

– Це давно вже потрібно зрозу-
міти. У місті 90% житлового фон-
ду мають приватних власників. 
Держава їм нічого не винна. І міс-
то не зобов’язано управляти при-
ватним житлом. Власники самі 
повинні відповідально ставитись 
до стану свого майна. Адже коли 
людина купує будинок у приват-
ному секторі, вона не вимагає від 
держави полагодження покрів-

лі чи благоустрою саду. Так і в бу-
динку, де квартири приватизова-
но. Право власності на житло по-
винно викликати відповідальне 
ставлення до нього.

Сьогодні відбувається демо-
нополізація ринку житлово-ко-
мунальних послуг. Комуналь-
ні ЖЕКи були актуальні до 1992 
року, коли розпочалася прива-
тизація житла. Зараз вони не 
здатні конкурувати з приват-
ними підприємствами, що ма-
ють кращу матеріально-техніч-
ну базу, фахівців, доступ до но-
вих технологій та управлінських 
підходів. Ми бачимо, що при-
ватні компанії надають послуги 
вищого рівня та якості, причо-
му їх ціна менша, ніж та, що ви-
ставлять комунальні підприєм-
ства. Більше того, приватники 
здатні знаходити інвестиції, ви-
діляти кошти на розвиток. «Дні-
прообленерго», «Криворіжгаз» 
є приватними структурами, але 
вони безоплатно встановлюють 
жителям міста прилади обліку. 
Вони дбають про майбутнє.

Наразі в місті проходять кон-
курси управителів будинками, 
спорудами або групами будин-
ків у кожному з районів. Уже ви-
значені переможці конкурсів у 
Жовтневому та Довгинцівсько-
му районах, проводиться оціню-
вання конкурсної документації 
та пропозицій у Саксагансько-
му районі.

– Який рівень конкуренції, 
чи багато бажаючих?

– Коли ми починали прово-
дити конкурси, то було 3-4 пре-
тенденти на один об’єкт. За-
раз по Саксаганському району 
ми маємо близько 9 претенден-

тів на об’єкт, тому вибирати стає 
складніше. В Європі та США ри-
нок житлово-комунальних по-
слуг є одним з найскладніших 
і водночас найстабільніших та 
найвигідніших видів бізнесу. В 
нашій країні поступово зростає 
інтерес до цього напрямку під-
приємництва.

– Коли визначено управи-
теля, на які його послуги вар-
то очікувати?

– Власне, управитель 
зобов’язаний за умовами конкур-
су надавати чотири обов’язкові 
послуги: управління будинком, 
організацію надання комуналь-
них послуг, ремонт приміщень 
будівлі та споруд і, головне, утри-
мання будинку в належному ста-
ні. Якщо управитель не спро-
можний чи не бажає самостійно 
надавати послуги, він має право 
підібрати субпідрядника.

– Чи відобразяться ново-
введення на тарифах для на-
селення?

– Останнього разу тарифи в 
нашому місті змінювались на-
прикінці 2011 року. Передумов 
для їх зростання сьогодні немає. 
До речі, тарифи розраховують 
не органи місцевого самовряду-
вання, а підприємства, що нада-
ють послуги.

Минулого року з ініціативи 
«Кривбасводоканалу» було пе-
реглянуто норми споживання 
води жителями міста, але, щоб 
заощадити, достатньо встанови-
ти лічильники, які дають мож-
ливість платити лише за спожи-
ту послугу та економно стави-
тись до власних витрат.

Розмову вів  
Андрій МІХЕЙЧЕНКО

Незабаром –  
благодійна виставка

Допоможемо 
«Сонячним дітям 
Криворіжжя»
Минулого року 
в Кривому Розі 
було створено 
благодійну 
організацію 
допомоги дітям 
з синдромом 
Дауна «Сонячні діти Криворіжжя». 

Основним завданням цієї органі-
зації є сприяння повноцінному жит-
тю та максимально можливому роз-
витку здібностей дітей з синдромом 
Дауна, створення умов для ведення 
нормального способу життя, розви-
тку вмінь, навичок тощо…

Вже 16 березня, тобто післязав-
тра, заплановано проведення бла-
годійної виставки: передбачається 
– фотовиставка криворізьких дітей із 
синдромом Дауна, роздача інформа-
ційних буклетів, трансляція соціаль-
них роликів, передач про «сонячних 
дітей», їх потреби, сподівання. Мета 
заходу очевидна – підвищення то-
лерантності громадськості до таких 
дітей, збір коштів на їх потреби. 
Сьогодні організації потрібне при-
міщення для проведення зустрічей з 
батьками, спеціалістами, проведення 
семінарів, занять з дітьми. Необхідні 
також кошти для закупівлі облад-
нання. Контактні телефони – 096-
4457169 (Наталя), 097-9174428 (Вік-
торія).

Анонс

Василь Дідюк
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 Програма телебачення  з 18 по 24 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 «Вечiрня казка 

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

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

«Студия»
10.15, 02.30 Хит-парад «На все 100»
11.10, 21.50 «Епiзоди колиш-

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

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

«Мiсто»
15.25 Х/ф «Судьба Марины» 
16.55 «Интеркласс»
17.10 «Магия природы»
18.10, 19.15, 21.05, 23.05 Погода
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
19.25 «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 «Творець iз божою iскрою»
23.40 «Мир животных»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Вкусы культур»
03.30 «Золотая коллекция кино»

ТРК «РУДАНА»

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

22.30 «Мiсто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 19.15, 21.05, 23.05 

«Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Косметичка»
07.45, 18.15 «Вечiрня казка «Соники»
08.00 «Пiдземка»
08.10, 04.45 «Близкие Путеше-

ствия»
09.00 «Телеспортклуб»
09.40, 14.45, 19.55 «Рассуждалки»
09.50 «Сад. Огород. Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 «Творець iз божою iскрою»
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 «Праздник святого Йоргена»
16.55 «ARTiCOOL»
17.25 Молодёжная программа 

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

журнал»
23.15 Д/ф «Кримiнальна справа 

Юхима Михайлiва»

ТРК «РУДАНА»

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

22.30 «Мiсто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05, 09.35, 18.10, 21.05, 23.05 

«Погода»
07.10, 08.30, 09.40, 15.10, 17.55, 

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

«Соники»
08.00, 11.55, 15.15 «Гарна новина»
08.05 Д/с «Магия природы»
09.05 «Книжная полка»
09.45, 14.50, 19.50 «Рассуждалки»
09.55 «Шаг навстречу»
10.00 «Перчинка»
10.30 Д/ф «Кримiнальна справа 

Юхима Михайлiва»
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 «Старинный водевиль» 
16.50 «Магия природы»
17.15 «На углу улиц»
18.30 «Кiндерунiя»
18.50, 22.20 «На землi на рiднiй...»
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 «Будинки i химери 

Владислава Городецького»
00.10 «Антропологiя»
01.30 Д/с «Этот загадочный мир»

ТРК «РУДАНА»

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

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

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

«Соники»
08.00 «Пiдземка»
08.10 «Кiндерунiя»
09.00 «Зооквартал»
09.30, 19.15, 21.05 «Погода»
09.40 «На углу улиц»
10.10 «Контакт»
10.40 Д/ф «Будинки i химери 

Владислава Городецького»
11.15, 23.40 «Мир животных»
11.40, 01.00 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епiзоди колиш-

нього»
12.10, 20.20 «На землi на рiднiй...»
12.15, 19.55 «Рассуждалки»
12.25 «Шаг навстречу»
12.30 «Косметичка»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 Молодёжная программа 

«Студия»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Медицинский журнал»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Светлый путь» 
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путешествия»
17.30 Д/с
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Д/ф «Друг мiй Льонька»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Думки протии течiї»
00.10 «Антропологiя»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция кино»

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

22.30 «Мiсто»
07.00, 19.10, 21.00, 23.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 23.05 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.10, 17.55, 

19.20 Телегазета
07.15 «Перчинка»
07.45, 18.15 «Вечiрня казка «Соники»
08.00, 11.20, 17.45 «Рассуждалки»
08.10, 11.55, 14.25, 21.50 «На землi 

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

ствия»
10.00, 02.30 Молодёжная про-

грамма «Студия»
10.30 Д/ф «Думки протии течiї»
11.00 «Мир животных»
11.30 «Вкусы культур»
12.00 «Контакт»
12.30 «На углу улиц»
13.00, 04.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «Мiський роман»
14.00 «Пiдземка»
14.10 «Интеркласс»
14.30 «Телеспортклуб»
14.45 «Медицинский журнал»
15.15 Х/ф «У самого синего моря» 
16.35 «Магия природы»
17.00 «Кiндерунiя»
17.15 «Сделано руками»
18.30, 01.30  «Этот загадочный мир»
19.25 «Афиша»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
21.05 «Погода «
21.10, 23.10 «Гарна новина»
21.15 «Косметичка»
21.45 «Шаг навстречу»
22.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 Д/ф «Шляхи Мирослава 

Поповича»
00.10 «Антропологiя»
01.10 «Сад. Огород. Цветник»
03.00 «Золотая коллекция кино»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00 «Мiсто»
07.00, 12.30 «Спорт»
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 23.10 

«Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Телегазета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «Вечiрня казка «Соники»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 11.35, 15.15 «Гарна новина»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 19.15 «Рассуждалки»
10.00 «Медицинский журнал»
10.15 «Шаг навстречу»
10.20, 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, 02.40 Х/ф «Глинка» 1 

категория
19.30 «Беседы о вечном»
20.00 «Чоловiчий клуб»
20.30, 01.30 «Мiсто. Тиждень»
21.10 «Уїк-енд експрес»
21.40 «Близкие Путешествия»
22.00 «Мiський роман»
22.30 Д/ф «Шляхи Мирослава 

Поповича»
23.15 Д/ф «Мiй нiжний 

Мефiстофель»
02.00 Д/ф
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Контакт»
07.00 «Вечiрня казка «Соники»
07.15, 15.35, 20.15 «Рассуждалки»
07.25 «На землi на рiднiй...»
07.30, 12.00, 20.30 «Мiсто. 

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

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

газета
08.10 «Телеспортклуб»
09.00, 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, 22.15 М/ф
15.15 «Медицинский теле-

журнал»
15.45, 19.00 «Близкие Путеше-

ствия»
16.00 «Зробленоруками»
16.35, 03.15 Х/ф «Шахтёры» 1 

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

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

100»
22.00 «Резонанс»
22.25 «Зооквартал»
23.00 «Уїк-енд експрес»
23.30 Д/ф «Iван Драч»
03.00 Д/ф
05.00 «Музыкальный калей-

доскоп»

Понеділок, 18 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, 19 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Урок для родителей
19:00 Кривбасс-Центр
19:20  Новости регионов
19:35 Государственный портал
19:45 Аспекты жизни

Середа, 20 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, 21 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, 22 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 Новый курс
19:50 Разговор без нотаций

Субота, 23 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, 24 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 Азбука вкуса

Анонс

Музичний кінець тижня
Найближчого уїк-енду в Кривому Розі відбудуться два регіональні конкурси, 

пов’язані з музикою.
У суботу, 16 березня, у Криворізькому обласному музичному училищі о 10.00 

бере старт регіональний конкурс виконавців на народних інструментах «Укра-
їно моя». Паралельно він триватиме і в Криворізькій міській музичній школі 
№11. Тут конкурсна програма розпочнеться об 11 годині та продовжиться й на 
другий день – 17 березня з тієї ж години юні музиканти змагатимуться у воло-
дінні народними інструментами.

Три дні – з 15 по 17 березня – у музучилищі триватиме конкурс юних вока-
лістів «Соловейко». Дивуватимуть вокальними даними конкурсанти в  п’ятницю 
з 11. 00, у суботу з 10.00  і в неділю з 12 години. Любителів музики запрошують 
до музичного училища провести гарний суботній вечір. Тут 16 березня о 16.00 
відбудеться концерт студентів заслуженої артистки України, викладача Одеської 
музичної академії імені Антоніни Нежданової – Аліси Джамагорцян.

Ввімкнемо весну?
Весело провести час, а заодно й холодну зиму 

спровадити, пропонують криворіжцям у Саксаган-
ському та Жовтневому районах. У неділю тут розгор-
нуться гуляння на честь Масляної.

О 12 годині 17 березня розпочнеться районне 
свято Масляної «Зиму проводжаємо – весну закли-
каємо». Святкова дислокація – парк імені Артема. А 
пізніше, о 17.00 того ж таки дня, запрошує до себе 
майдан біля ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК». Тут обіцяють 

розпочати театралізовані гуляння «На майдані Масляна». Залишається тільки 
сподіватися, що після таких веселих проводів зими вже наступного понеділка 
нам посміхатиметься тепле сонечко і весна почне своє повноправне панування.

Анна РОДІЧКІНА

Афіша

Офіційно

Про проведення публічних слухань
 Відповідно до розпоряджен-

ня міського голови від 27.02.2013  
№61-р «Про проведення публіч-
них слухань» у єдиному дозвільно-
му центрі м. Кривого Рогу (50101, 
м. Кривий Ріг, пл. Радянська, 1) 
18.03.2013 о 15.00 відбудуться пу-
блічні слухання з питань:
– перевірки цілей, задекларованих 

при прийнятті діючого регулятор-
ного акта – рішення Криворізької 
міської ради від 22.02.2012 №978 
«Про затвердження Тимчасового 
порядку розміщення об’єктів міс-
тобудування та надання вихідних 
даних для їх проектування» під 
час здійснення заходів з повтор-

ного відстеження результативнос-
ті його дії;

– з обговорення проекту рішення 
міської ради «Про внесення змін 
до Тимчасового порядку розмі-
щення об’єктів містобудування 
та надання вихідних даних для їх 
проектування» з аналізом його 
регуляторного впливу.
З вищезазначеними документа-

ми можна ознайомитися на веб-
сторінці виконкому міської ради 
в мережі Інтернет www.kryvyirih.
dp.ua та у розробників: управління 
містобудування і архітектури та зе-
мельних ресурсів виконкому міської 
ради (50101, м. Кривий Ріг, пл. Радян-

ська, 1, каб. 520, 529, тел. 92-13-81, 
74-45-47, пр. Металургів, 36-б, каб. 
216, тел. 74-24-33). Крім того, вказані 
рішення оприлюднено у Криворізь-
кій міській комунальній газеті «Чер-
воний гірник» (від 25.02.2012 №15, 
від 07.03.2013 №18, від 05.03.2013 
№17).

Запрошуємо громадян, суб’єктів 
господарювання, представників 
громадських організацій міста, кон-
сультативно-дорадчі органи відпо-
відно до процедури здійснення дер-
жавної регуляторної політики взяти 
участь в обговоренні та надати про-
позиції і зауваження до вищевказа-
ного регуляторного акта.

Управління містобудування і архітектури виконкому міськради,
управління земельних ресурсів виконкому міськради

Оголошення
До уваги жителів міста, виборців 
Тернівського та Жовтневого районів

В громадських приймальнях Народного депутата України Костянтина Пав-
лова з березня 2013 року прийом городян проводиться за новим графіком:

– четвертий вівторок щомісячно з 10.00 до 13.00, виконком Тернівської 
районної у місті ради (вул. Короленка, 1а);

– четвертий четвер щомісячно з 10.00 до 13.00, виконком Жовтневої 
районної у місті ради (вул. Шурупова, 2).

Реклама
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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, 12.15, 

13.10, 15.50, 22.55, 23.20 
Погода

06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

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

все знать»
08.15 Д/ф «Е.Яковлева. Я 

сама»
09.00 Итоги недели
09.30, 22.20 Без цензуры
09.55, 03.30 Книга.ua
10.15, 04.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.50, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 19.05, 21.25 Деловой 

мир
12.20 Право на защиту
12.40 Энергоблок
12.45 Темный силуэт
13.15 Х/ф «Операция «Холь-

цауге»
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Жизнь на равных
16.00 Х/ф «Сын полка»
18.45 Мир спорта
18.55 Агро-News
19.25 Сельсовет
19.35 «Жизнь моя, моя лю-

бовь». Концерт С.Ротару
21.00, 05.30 Итоги дня
21.35 221. Экстренный вызов
22.50 Тройка, Кено, Секунда 

удачи
23.00, 01.00 Итоги
23.25 Кино в деталях

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» 
10.00, 17.10 Т/с «Величе-

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

11.35 Х/ф «1+1»
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 «Деньги»
00.25 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки - 2. Вызов судьбы» 
01.25 Т/с «Лучший друг 

семьи» 
02.10, 04.50 Т/с «Незабы-

ваемое»  

ИНТЕР
07.00, 07.30, 18.00 Новости
07.10, 07.35 «Утро с ИН-

ТЕРом»
08.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.55 «Жди меня»
17.45, 19.00 Т/с «Сваты 3»
20.00, 04.20 «Подробности»
20.30 Т/с «Тайны следствия 

- 12»
22.25 Т/с «В зоне риска»

ICTV
05.15 Служба розыска 

детей
05.20, 06.30, 02.15, 02.30 

Погода
05.25, 04.05 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15 Х/ф «Маска Зорро»
12.05, 13.00 Х/ф «Скалолазка 

и последний из 7-ой 
колыбели»

12.45 Факты. День
14.30 Т/с «Ночные ласточки»
16.35 Т/с «Брат за брата»
18.45 Факты. Вечер
19.25, 01.20 Чрезвычайные 

новости
20.10 Т/с «Морские дьяво-

лы-6. Смерч»
22.10 Т/с «Прокурорская 

проверка»
23.25, 02.35 Свобода слова

НОВЫЙ КАНАЛ
06.00 Teen Time
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

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

Репортер
07.35, 08.35, 18.55, 00.20 

Погода
09.00 Х/ф «Телохранитель»

11.30, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 Т/с «Друзья»
15.45 Т/с «Кадетство»
16.45 Т/с «Светофор»
19.35, 00.15 Спортрепортер
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
21.00 Т/с «Кухня»
22.00 Ревизор 

СТБ
05.50 «Чужие ошибки. Про-

клятая вдова»
06.35, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.20, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.55 Х/ф «Семь Я» 
11.50 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.55 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Уравнение любви» 
22.25 «Детектор лжи - 3»
23.35 «Битва экстрасенсов»
00.40 Т/с «Доктор Хаус» 
01.35 Х/ф «Большой аттрак-

цион»  

ТОНИС
06.00 Этот удивительный 

мир
06.30, 08.30 «Мир за не-

делю»
07.00, 05.00 «Утренний 

эспрессо»
09.00 Юрий Антонов. Под 

крышей дома своего
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Владимир Меньшов. 

До и после «Оскара»
12.15 Эхо джунглей 
14.00 Планета жизни 
15.00, 18.30, 21.00 «Социаль-

ный пульс»
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Светские хроники»
16.00, 03.45 Этот удивитель-

ный мир 
17.45 Истории любви
18.50, 21.25 «Экономиче-

ский пульс»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Морозов Алек-
сандр, 3 часть

20.00 Я жив и жажду крови. 
Че Гевара. 1 с.

21.35 Николай Добронра-
вов. Нам не жить друг 
без друга...

22.40 Невероятные путе-
шествия

23.40, 04.05 Звери в городе

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 Знакомство с роди-

телями
13.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.40, 19.55 Даешь моло-

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.10 Т/с «Чемпионки» 
17.10, 01.25 Досвидос 
17.45, 22.25 Чертовщина
18.10 Виталька
18.55 БарДак
19.30 Богиня. Новая 

коллекция
21.00 Виталька 
22.00 Большая разница
23.00 Дурнев+ 
23.30 Анекдоты

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, 13.50, 17.20 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Васильки» 
15.20 Чистосердечное 

признание
16.00, 04.30 Критическая 

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

рит Украина»
20.00 Т/с «Легавый» 
20.50 Т/с «Профиль убийцы» 
22.50 Х/ф «Большая игра» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

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

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

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

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

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

08.20, 03.40 «Утро со 
звездой»

09.15, 13.10, 14.10 «5 
элемент»

10.15 «Большая политика»
11.15 «Время: итоги недели 

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

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

Тайм»
22.15, 02.40 «Налоговый 

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

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
06.30 Х/ф «Серые волки» 
08.20 «Агенты влияния»
09.00 «Православные 

святые»
09.55 Т/с «Паутина - 6»
13.45 Т/с «Бригада»
18.30 «Случайный сви-

детель»
19.00, 23.45, 02.30, 04.35 

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

мыслить как пре-
ступник» 

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 

К1 
07.00 М/фы
10.00 Х/ф «Мы поженимся. 

В крайнем случае, со-
звонимся!»

11.30 Х/ф «Мышиная охота»
13.15 «Пороблено в 

Українi»
14.40, 18.00 «Званый ужин»
15.30 «КВН»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Лямур Тужур»
21.00 «Рассмеши комика»
21.50 Х/ф «Эффект бабочки» 
23.50 Х/ф «Эффект бабочки 

2» 

11 КАНАЛ
06.00 Teen Time
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.40 Подъем
06.50 Пираньи
07.10 «Экономика в 

деталях»
08.30 Репортер
08.35, 18.55 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Х/ф «Телохранитель»
11.30, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 Т/с «Друзья»
15.45 Т/с «Кадетство»
16.45 Т/с «Светофор»
19.00, 21.30, 23.55, 03.20, 

04.20 Новости 11 канала
19.30, 03.50 «Доживем до 

понедельника»
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»
21.00 «Дело вкуса»
22.00 Ревизор 

К2 
05.30, 01.15 Мир звезд
06.15 М/фы 
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.45 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
18.55 Семейный размер
19.55 Иностранная кухня
21.40 Незвёздное детство
23.40 Города мира

«2+2»
08.15, 09.40 «Улетное видео 

по-русски»
09.00 «Нереальные 

истории»
09.55 Х/ф «Бой местного 

значения» 
12.00 Х/ф «Лейтенант 

Суворов» 
14.00 Т/с «М.У.Р.» 
18.00 «Убойное видео»
18.50 ЧУ 21 тур. Металлист 

- Говерла
21.00 Новости 2+ 
21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
23.10 Х/ф «Город ведьм» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.20 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
09.40 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка!»
11.00, 17.15 Т/с «Алексан-

дровский сад»
12.50 Х/ф «Строговы»

14.10 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь»

15.35 Х/ф «Сердца четырех 
ч/б»

19.15 Х/ф «Крепость на 
колесах»

20.40 Х/ф «Сохранить город»
22.25 Х/ф «Фанат 1»
23.55 Х/ф «Переступая 

черту»

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

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

купка»
09.55 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный при-

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 02.10 Т/с «Торговый 

центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
17.00 «Я подаю на развод»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.15 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.05 «Свобода и справед-

ливость»
01.00 Ночные новости 

РТР-ПЛАНЕТА
04.00 «Утро России»
08.05 «Искатели»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

14.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»

15.50 Вести-спорт
15.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
16.40 Т/с «Цыганочка с вы-

ходом»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Т/с «Вероника. 

Беглянка»
21.05 Т/с «Каменская»
22.05 «Паразиты. Битва 

за тело»
23.00 Т/с «В лесах и на горах»
23.50 «Девчата»

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

ты полов
11.30 Ювелирочка
14.30 Лекции и события
15.30 Свобода и слово
16.10, 18.45 Семь чудес 

Украины
17.30 Цивилизация. Где 

началась Пасха
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. 

Негостеприимный 
Гостинный

23.00 Против ночи с Павлом 
Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Т/с «Каменская». 
08.35 Д/ф «За витриной 

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

События
09.50 «Постскриптум». 
10.55 «В центре событий». 
11.55 Д/с «Право на жизнь. 

Общение животных». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва». 
13.30 Т/с «Визит к Мино-

тавру». 
14.55 «Доктор И...» 
15.50 «Парадокс кота». Спе-

циальный репортаж. 
16.25 «Право голоса». 
18.00 Т/с «Чёрные волки». 
20.20 Премия «Вера и Вер-

ность». 
22.30 События. 25-й час
23.05 «Футбольный центр»
23.40 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
01.35 Х/ф «Гонщики». 
03.10 Д/ф «Светлана Свет-

личная. Невиноватая я» 

RTVI
07.00 «М/фы»
08.00 «Без дураков»
09.00 Т/с «Таксистка». «Лю-

бовная лихорадка» 12 с.
10.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 

1 «Западня» 1 с.
11.00 Информационная 

программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой

12.00, 17.00 Т/с «Тайны 
следствия-11». Фильм 1 
«Переходящее пиво» 1 с.

13.00 Х/ф «Ветер «Надежды»
14.30 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским 

«Джазовый ритм Боль-
шого Яблока»

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 «Таксист-
ка-2». «Техосмотр» 1 с.

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

20.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 
1 «Западня» 2 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11». Фильм 1 
«Переходящее пиво» 2 с.

23.00 Х/ф «Пока стоят горы»

РЕН ТВ
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Легенды СССР»: 

«Квартирный вопрос» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Легенды СССР»: 

«Легенда о советской 
очереди» 

08.00 «Легенды СССР»: «На-
ше счастливое детство» 

09.00 «Легенды СССР»: 
«Легенда о котлете и 
компоте» 

10.00, 17.00, 21.00 «Экстрен-
ный вызов» 

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

ные монстры» 
21.30 «Новости 24» Итого-

вый выпуск 
21.50, 00.30 Х/ф «Ямакаси: 

Новые самураи» 
23.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 

TV1000
05.50 Комедия «Мир 

Уэйна 2» 
07.30 Комедия «Множе-

ство» 
09.40 Комедия «Улыбка 

Моны Лизы» 
11.45 Боевик «Миссия. Не-

выполнима» 
13.40 Боевик «Миссия. Не-

выполнима 2» 
15.50 Боевик «Миссия. Не-

выполнима 3» 
18.00 Комедия «Везунчик» 
20.15 Комедия «Братья 

Соломон» 
22.00 Комедия «Мисс 

Петтигрю» 
23.45 Криминальное кино 

«Телохранитель» 

TV1000 KINO
05.00 Мелодрама «Коро-

лева»
07.00 Драма «За тобой»
09.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
11.00 Комедия «Семейка 

Ады»
13.00 Комедия «Сделка»
15.00 Комедия «Дочь 

якудзы»
16.40 Драма «Поп»
19.00 Комедия «Ковчег»
21.00 Фантастика «Гадкие 

лебеди»
23.00 Комедия «Пакостник»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мелодра-

ма «Приготовьте ваши 
носовые платки» 

09.55, 17.55, 01.55 Драма 
«Аквариум» 

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Переписывая Бетхо-
вена» 

13.50, 21.50, 05.50 Комедия 
«Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Старшина». 
08.00 Х/ф «Под небом 

голубым...». 
10.00 Х/ф «Прости». 
12.00 Х/ф «У самого синего 

моря». 
13.30 Х/ф «Трест, который 

лопнул». 2 с. 
15.00 Х/ф «Пространство 

для маневра». 1 с. 
16.30 Х/ф «Пространство 

для маневра». 2 с. 
18.00 Х/ф «Богдан Хмель-

ницкий». 
20.00 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...». 
22.00 Х/ф «Продление рода». 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Включите северное 
сияние». 

02.20, 08.20, 14.20 М/с «Али-
са в стране чудес» 12+, 
«Две сказки» 0+, «Почему 
ослик заупрямился?» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка» 12+, «Кузнец-
колдун» 12+, «Ивашко и 
Баба-Яга» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Васи-
лиса Прекрасная» 12+, 
«Как потерять вес?» 6+, 
«Заяц-портной» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-
диаторы» 

06.00, 12.00, 18.00 «Уроки 
хорошего поведения» 
6+, «Волшебная флейта» 
0+, «Детство Ратибора» 

DISCOVERY CHANNEL
04.50 Пятерка лучших. 

Пять лучших в мире 
суперкаров 

05.40 Как это устроено?. 
Катушки для рыбалки/

Маленькие домики/
Кухонные миксеры 

06.10 Как это сделано?. 
Серия 5 

06.35 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 10 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Существует ли время? 

08.25 Разрушители легенд. 
Машина и дождь 

09.20, 00.05 Пятерка 
лучших. Пять самых 
больших заводов мира 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Махинаторы. 

Jensen Interceptor 
12.05 Автольянцы. Глаз 

радуетс 
12.30, 02.10 Выжить вместе. 

Поломка в пустыне 
13.25 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Не-
удача 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Качели 

15.15 Наука магии. Книжная 
закладка 

15.45 Наука магии. Вихре-
вая пушка 

16.10 Как мы изобрели мир. 
Самолеты 

17.05 Как это устроено?. 
Крышки люков/Ис-
кусственные поленья/
Мотосани 

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Серия 6 

18.00 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 10 

19.00 Золото джунглей. 
Серия 2 

20.00 Парни с Юкона. Гонка 
за мехом 

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Есть ли другие из-
мерения? 

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 55 

23.15 Авиакатастрофы. 
Совершенно секретно. 
Инженерные ошибки  

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Плохой пёс. Озорники 

от рождения
08.15 Введение в 

котоводство. Менксы, 
бирманские, сибирские, 
русские голубые, корны, 
сингапурские

09.10 Пандамониум. Исто-
рия Лулу

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

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Начни сначала

11.55, 20.10, 04.55 Шамвари. 
Жизнь на воле. Сери 

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы

12.50, 05.45 Ветеринар на 
марше. 9 с.

13.15, 06.10 Ветеринар на 
марше

13.45 Территория жи-
вотных 

15.30 Pай для шимпанзе. 
День переезда у взрос-
лых - Часть 

16.30 Введение в котовод-
ство. Короткошерстные, 
курчавые, сомалийские, 
японские короткохво-
стые, бирманцы

17.25 Охотник за крокоди-
лами. Невероятные ви-
деофильмы о звериных 
детенышах

18.20 Симпатичные котята 
и щенки. Пушистейшие 
щенки

19.15 Обезьянья жизнь 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич 
20.35, 05.20 Pай для шим-

панзе. Болезнь роста у 
малышей

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

22.00, 22.25, 03.15, 03.40 
Билл Бэйли и павианы

22.55, 04.05 Адская кошка. 
Мой кот всеяден!

23.50 Собаки-полицей-
ские. Работа в паре

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 «Взрослые дети»
21.05 «Мама в большом 

городе»
21.55 «Время для себя»
22.15 «Здоровая жизнь»
22.30 «Мир путешествий» 

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Мост на скорую 
руку 

05.00, 09.00 Неуловимая 
кошка 

06.00 По следам мифических 
чудовищ: Обезьяночело-
век с Суматры 

07.00, 11.00, 15.00 Большой 
побег: Серия 1 

08.00, 12.00, 16.00 Большой 
побег: Серия 2 

10.00 Мегазаводы: супе-
равтомобили: «Мустанг» 

13.00 Предвестники Апо-
калипсиса 

14.00 В объективе: не-
обычное поведение 
животных: Неожиданные 
противники 

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: Сдвиг 
полюсов 

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
«Мини» 

19.00, 22.00, 03.00 Амери-
канская колония: Зна-
комство с гуттеритами: 
Деньги вперед! 

20.00, 23.00 Злоключения 
за границей: Под замком 
в Гаване 

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Охота началась  

VIASAT HISTORY
07.00, 13.30 Древние миры 
08.10, 15.40, 01.00 Команда 

времени 
09.10, 23.00, 04.00 Наполеон 
10.10, 16.40 Барокко 
11.20 Эци - загадка архе-

ологии 
12.20 Закон Гарроу 
14.40, 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 «Время Синдбада». 

ф.1. «Фламандский 
гамбит». 1 с. 

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.3. «Богема». 2 с. 

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.4. «Палёный 
ствол». 3 с. 

22.00 «МУР есть МУР! - 3». 
4 с. 

23.00 «Иванов и Рабино-
вич». 2 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Рыбак-путеше-

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

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки 

07.00 Семейство тягачей 
08.00 Один на один с дикой 

природой 
10.00, 10.30 Наперекор 

стихии 
11.00, 14.00 Осторожно. 

Земляные работы! 
12.00 Спасение чилийских 

шахтеров 
15.00 Первый контакт 
16.00, 18.00, 00.00 Поляр-

ные летчики 
19.00, 19.30, 01.00, 01.30 

Большие переезды 
20.00, 02.00 Самые крутые 

дальнобойщики 
22.00, 22.30 Реактивные 

парни 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни  

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.00 Драма «Тот, кто 

нежнее». 
01.30, 22.20 Музыкальный, 

Приключения « Бумба-
раш». 1 с. 

02.35, 23.25 Музыкальный, 
Приключения « Бумба-
раш». 2 с. 

03.35 Драма «Похитители 
книг». 

05.05 Семейное «Громовы». 
10 с. 

05.55 Драма, Семейное 
«Ярик». 

07.20 Комедия «Прощайте, 
доктор Фрейд». 

09.10 Драма «Мне не больно». 
10.55 Семейное «Громовы». 

11 с. 
11.45 Драма «Настройщик». 
14.25 Драма «Парк совет-

ского периода». 
16.40 Драма «Жить». 
18.00 Семейное «Громовы». 

12 с. 
18.50 Мелодрама «Птица 

счастья». 
20.20 Мелодрама «Дочь 

генерала». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Было ВРЕМЯ» 
05.00 «Маэстро» 
06.20 «Аншлаг? Аншлаг!» 
07.30 «Пока все дома» 
08.00 Х/ф «Нос» 
09.40 «Владимир Высоцкий. 

Песни, монологи» 
10.00 «Этапы большого пути» 
11.00, 02.00 «Колба времени» 
12.00 Телеспектакль 

«Елена и Штурман» 
13.00 «Артисты зарубежной 

эстрады» 
14.05 «Вечер поэзии. 

Лужники» 
15.25 Х/ф «Провинциальный 

анекдот» 
16.00 «Марафон-15» 
17.15 «Монологи о любви» 
17.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 1 с. 
«Лешаки» 

19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
20.00 «Рожденные в СССР» 
21.00 «Именины сердца» 

Творческий вечер Алек-
сандра Морозова 

22.00 «Для вас, родители!» 
22.35 Д/ф «Совгражданки в 

Африке» 
23.10 «Будильник» 
23.40 Х/ф «О тебе» 

СПОРТ 1
06.00, 23.55 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. АЗ - Аякс

07.55, 01.50 Футзал. Чем-
пионат Испании. Интер 
Мовистар - Барселона 
Алуспорт

09.45 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

10.25 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Локомотив

12.20, 04.20 Баскетбол. 
Еврокубок. 1/4 финала. 
Спартак - Будивельнык

14.00 Экстра-футзал
14.30, 22.00 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Дерби 
- Лестер

16.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Утрехт

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

19.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Будивельнык

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

СПОРТ 2
06.00, 23.15 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. ЦСКА - 
Краснодар

07.50, 01.10 Баскетбол. Ев-
рокубок. ТОП-16. Триумф 
- Будивельнык

09.25, 19.45 Экстра-футзал
09.50, 03.00 Футбол. 

Чемпионат Бельгии. 
Сезон 2012-2013. Гент - 
Андерлехт

11.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - Аякс

13.35 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

14.15 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер 
Мовистар - Барселона 
Алуспорт

16.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Локомотив

17.55 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Челси 
- Суонси

20.15 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Дерби 
- Лестер

22.10, 04.50 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор 

EUROSPORT
09.30 Керлинг. Чемпионат 

мира. Латвия. Женщины. 
Швеция - Швейцария. 

11.30 Марафон. Сеул (Юж-
ная Корея). 

12.30, 19.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Осло (Норвегия). 
HS 134. 

13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Масс-старт. 
Мужчины. 

14.00 Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Масс-старт. 
Женщины. 

14.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Латвия. Женщины. 
Германия - Япония. 

16.30, 01.15 Велоспорт. Тур 
Каталонии. Этап 1. 

18.00, 00.45 Теннис. Матс-
пойнт. Журнал. 

18.30, 00.00 Футбол. Еврого-
лы. Журнал. 

20.00 Футбол. Next Gen 
Series. 1/4 финала. 

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

WWE. 
22.45 Про рестлинг. Винтаж-

ная коллекция. США. 
23.45 Конноспортивный 

журнал 

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

22.30, 00.40, 03.20 Фут-
бол NEWS

06.10, 16.30 Реал - Мальор-
ка. Чемпионат Испании

08.10 Шахтер - Черномо-
рец. Чемпионат Украины

10.20, 15.10, 22.00 Журнал. 
Лига Чемпионов УЕФА

10.50 Валенсия - Бетис. 
Чемпионат Испании

12.45, 15.50 Futbol Mundial
13.15 Барселона - Райо 

Вальекано. Чемпионат 
Испании

16.10 Топ-матч
18.30 Чемпионат Испании. 

Обзор тура. Премьера
19.40 Чемпионат Италии. 

Обзор тура. Премьера
20.30, 00.55 «Європейський 

weekend»
22.45, 02.20 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
23.50, 03.35 Чемпионат 

Италии. Обзор тура

Понеділок, 18 березня
Cхід 6.05 Захід 18.08
Тривалість дня 12.03

Схід 9.14
Захід 00.24

БлизнюкиІменинники: Марк, Андріан
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Телебачення

УТ-1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00, 13.00 

Новости
06.10, 07.05, 23.15, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 13.10, 

23.20 Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

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

все знать»
08.15 Д/ф «Б.Токарев. Тайна 

двух капитанов»
09.00, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.25 Шеф-повар страны
10.15, 04.00 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.00, 18.55 Итоговая 

пресс-конференция 
Премьер-министра 
Украины Н.Азарова с 
украинскими СМИ

13.15 Желаем счастья
13.45 Х/ф «Ищи ветра»
15.00, 18.20, 01.20, 02.05 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.20 Наука
15.25, 03.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.30 Х/ф «Городские под-

робности»
18.35, 21.20 Деловой мир
20.55 Официальная 

хроника
21.25 Социальное шоу 

«Адреналин»
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 Х/ф «Цепь». 4 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.00, 03.10 ТСН: 
ТСН

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

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

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

11.50, 01.40 Т/с «Лучший 
друг семьи» 

12.50, 00.40 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки - 2. Вызов 
судьбы» 

13.50, 14.50, 03.25, 04.15 «Не 
ври мне - 3»

15.55 «Простошоу с Юрием 
Горбуновым»

16.45, 00.15 «ТСН. Из-
бранное»

20.15, 21.20 Т/с «Сваты-6» 
22.30 «Меняю жену-7»

ИНТЕР
05.30 Т/с «Объект №11»
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 «Защита свиде-
телей»

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

14.00 «Судебные дела»
14.55 «Семейный суд»
15.50 Т/с «Анечка»
17.45, 19.00 Т/с «Сваты 3»
20.00, 03.50 «Подробности»
20.30 Т/с «Тайны следствия 

- 12»
22.25 Т/с «В зоне риска»

ICTV
04.55, 06.35, 03.15, 04.05 

Погода
05.00 Факты
05.25, 04.10 Свитанок
06.30, 07.35 Деловые факты
06.40 Т/с «Такси»
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Экстренный вызов
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 02.30 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.40 Т/с «Брат за 

брата»
12.30, 13.00 Анекдоты по-

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

ская проверка»
14.20, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Смерч»
18.45 Факты. Вечер

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

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

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

Репортер
07.35, 08.35, 18.55, 00.30 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.45 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 Т/с «Друзья»

16.45, 23.05 Т/с «Светофор»
19.35, 00.25 Спортрепортер
21.00 Т/с «Кухня»

СТБ
05.05 «Чужие ошибки. 

Охота на Зорро»
05.50, 16.00 «Все буде 

добре!»
07.35, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.00 «Звездная жизнь. 

Звездные трагедии»
09.55 Х/ф «Возвращение 

блудного папы» 
11.50 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

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

ем детей»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.40 Этот 

удивительный мир 
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Эконо-
мический пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00 Я жив и жажду крови. 
Че Гевара. 1 с.

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Николай Добронра-

вов. Нам не жить друг 
без друга...

12.15 Истории любви 
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.15, 16.45, 18.55, 21.30 

«Погода»
15.30 «Кумиры»
15.45 «Цивилизация 

incognita»
17.45 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Черновецкий 
Леонид, 1 часть

20.00 Я жив и жажду крови. 
Че Гевара. 2 с.

21.35 Вия Артмане. Короле-
ва в изгнании

23.40, 04.05 Звери в городе 

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
13.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.40, 19.55 Даешь моло-

дежь!
15.40 Вайфайтеры
16.10 Т/с «Чемпионки» 
17.10, 01.25 Досвидос 
17.45, 22.25 Чертовщина
18.10 Виталька
18.55 БарДак
21.00 Виталька 
22.00 Большая разница
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 2» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.20 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Легавый» 
12.00, 04.35 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.35, 21.50 Т/с «Супруги» 
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»
20.50 Т/с «Профиль убийцы» 
23.50 Т/с «Гримм» 

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 днев-
ник»

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

Тайм»
22.15 «Агроконтроль «
23.30 «CRIME NEWS»

НТН
05.45 Х/ф «Сватовство 

гусара» 
06.55 Х/ф «Московская 

жара»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Детективы 

Т.Устиновой. «Мой 
личный враг» 

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

14.35, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

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

мыслить как пре-
ступник» 

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00.15 Х/ф «600 кг золота» 
02.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» 
04.40 «Речовий доказ»
05.05 «Уроки тетушки Совы»
05.30 «Правда жизни»

К1 
07.00 М/фы
09.30, 21.50 «Три сестры»
10.30, 23.40 Х/ф «Бум 2»
12.20 «Добрый вечер, 

животные»
13.20, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.15, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Рассмеши комика»
21.00 «Большая разница»
23.10 «ШОУМОНРОУ»
01.40 «Ночная жизнь»

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

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

00.10, 04.20 Новости 11 
канала

07.40 «Два берега»
08.10 «Инновации»
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.45 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 «Мой малыш»
15.20 Т/с «Друзья»
16.45, 23.05 Т/с «Светофор»
18.55 Погода
19.30 «36,6»
21.00 «Васильевский 

остров»
22.00 «Просто собака»
22.20 «Перевоплощение»

К 2
05.30, 01.15 Мир звезд
06.15 М/фы 
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.45 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
18.55 Семейный размер
19.55 Иностранная кухня
21.40 Незвёздное детство
23.40 Города мира

«2+2»
08.15 «Улетное видео по-

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

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

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

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 

13.05 «Ударная сила»
14.00 Т/с «Солдаты-12» 
15.00 Т/с «Солдаты-13» 
18.00 «Убойное видео»
20.10 «ДжеДАИ»
22.05 Х/ф «16 кварталов» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.00 Х/ф «Детство Темы»
10.50, 16.55 Т/с «Алексан-

дровский сад»
12.40 Х/ф «Строговы»
13.55 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
17.55 Т/с «Гибель империи»
18.55 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих»

21.50 Х/ф «Крепость на 
колесах»

23.15 Х/ф «Чаттахучи»

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

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

купка»
09.55 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный при-

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 02.05 Т/с «Торговый 

центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
17.00 «Я подаю на развод»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант»

РТР-ПЛАНЕТА
08.05, 23.05 Т/с «В лесах и 

на горах»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

14.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»

15.50 Вести-спорт
15.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
16.40 Т/с «Цыганочка с вы-

ходом»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Т/с «Вероника. 

Беглянка»
21.05 Т/с «Каменская»
22.05 «Специальный 

корреспондент»
00.00 «Вести+»
00.15 «Честный детектив»
00.50 Х/ф «Кафедра». 2с
02.15 Вести.ru

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Ириной Трухачевой
10.30 Цивилизация. Где 

началась Пасха
11.30 Ювелирочка
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.30 Особый формат. 

Негостеприимный 
Гостинный

16.30 Творческий вечер 
Лины Костенко

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
04.30 Х/ф «Галка»

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Человек ро-

дился». 
08.20 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском 
ангеле». 

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

События
09.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения». 
11.55 Д/с «Право на жизнь. 

Прогулка в дикой при-
роде». 

12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва». 
13.30 Т/с «Визит к Мино-

тавру». 
14.55 «Доктор И...» 
15.50 «Доказательства 

вины. Материнский 
инстинкт». 

16.25 «Право голоса». 
18.00 Т/с «Чёрные волки». 
20.20 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь». 

21.10 Большая провокация. 
«Повелитель мозга». 

22.10 События. 25-й час
22.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Т/с «Таксистка-2». 

«Техосмотр» 1 с.
10.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 

1 «Западня» 2 с.
11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский лик-

без» «Русские американ-
цы. Сергей Рахманинов. 
Игорь Стравинский»

12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-11». Фильм 1 
«Переходящее пиво» 2 с.

13.00 Х/ф «Пока стоят горы»
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 «Таксист-

ка-2». «Платье от Диор» 
2 с.

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

20.00, 03.00 Т/с «Гончие-5». 
Фильм 1 «Западня» 3 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11». Фильм 2 «По-
следние часы» 1 с.

23.00 Х/ф «Место действия» 
1 с.

РЕН ТВ
03.00 «По закону» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Гуд бай, Америка»: 

«Мифы о мощи» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Страшные игрушки» 
08.00 «Найти Атлантиду» 
09.00 «Смерть в Зазер-

калье» 
10.00, 17.00, 21.00 «Экстрен-

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

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

вый выпуск 
21.50, 00.50 Х/ф «Двойной 

КОПец» 

TV 1000
04.00 Комедия «Множе-

ство» 
06.05 Комедия «Переход-

ный возраст» 
08.00 Драма «Мамонт» 
10.10 Комедия «Мисс 

Петтигрю» 
12.00 Комедия «Братья 

Соломон» 
14.00 Комедия «Везунчик» 
16.15 Комедия «Любовь, 

сбивающая с ног» 
18.00 Криминальное кино 

«Телохранитель» 
19.50 Боевик «Особое 

мнение» 
22.20 Драма «Паутина лжи» 
00.50 Комедия «Поймай 

меня, если сможешь» 

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Семейка 

Ады»
07.00 Драма «Поп»
09.20 Драма «Мама»
11.00 Драма «И была война»
13.10 Фантастика «Гадкие 

лебеди»
15.10 Комедия «Ковчег»
17.00 Комедия «Спар-

такиада. Локальное 
потепление»

19.00 Комедия «Ёлки»
21.00 Мелодрама 

«Мeтеоидиот»
23.00 Комедия «Только с 

тобой»
01.00 Комедия «Варенье из 

сакуры»
03.00 Драма «Сон слепого 

человека»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«Белый материал» 
09.50, 17.50, 01.50 Комедия 

«Чтица» 
11.35, 19.35, 03.35 Драма 

«Ромовый дневник» 
13.40, 21.40, 05.40 Триллер 

«Мать» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Богдан Хмель-

ницкий». 
08.00 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...». 
10.00 Х/ф «Продление рода». 
12.00 Х/ф «Танкер «Дер-

бент»». 
13.30 Х/ф «Трест, который 

лопнул». 3 с. 
15.00 Х/ф «Гармония». 
16.30 Х/ф «Поляна сказок». 
18.00 Т/с «Гулящие люди». 

1 с. 
20.00 Х/ф «Кому на Руси 

жить...». 
22.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». 

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

трос Чижик» 
02.25, 08.25, 14.25 М/с 

«Алиса в стране чудес» 
12+, «Всех поймал» 0+, 
«Мышонок и красное 
солнышко» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка» 12+, «Кентер-
вильское привидение» 
12+, «Трубка и медведь» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 
«Летающий корабль» 6+, 
«Каникулы Бонифация» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-
диаторы» 

06.00, 12.00, 18.00 «Уроки 
хорошего поведения» 
6+, «Шакаленок и вер-
блюд» 0+, «Чудеса среди 
бела дня» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Не-
удача 

04.50 Пятерка лучших. Пять 
самых больших заводов 
мира 

05.40 Как это устроено?. 
Крышки люков/Ис-
кусственные поленья/
Мотосани 

06.10 Как это сделано?. 
Серия 6 

06.35 Выжить вместе. По-
ломка в пустыне 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Есть ли другие из-
мерения? 

08.25 Разрушители легенд. 
Качели 

09.20, 00.05 Системы 
управления. Аэропорт 
Хартсфилд-Джексон, 
Атланта 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Махинаторы. 

Ford Cosworth 
12.05 Автольянцы. Люби-

мец женщин 
12.30, 02.10 Выжить вместе. 

Разделились 
13.25 Золотая лихорадка. 

Берингово море. За-
сасывание 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Аляска. Второй 
спецвыпуск 

15.15 Золото джунглей. 
Серия 2 

16.10 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 10 

17.05 Как это устроено?. 
Магниты/Вареная 
ветчина/Серебряные 
чайники/Манекены для 
креш-тестов 

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Серия 7 

18.00 Быстрые и громкие. 
Дряхлый Rambler 

19.00 Джесси Джеймс. 
Гараж с нуля. Машина 
для наркотиков 

20.00 Путешествие в экс-
трим. Китай 

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Есть ли шестое чувство? 

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 56 

23.15 Авиакатастрофы. 
Совершенно секретно. 
Терроризм 

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Симпатичные котята 

и щенки. Пушистейшие 
щенки

08.15 Введение в котовод-
ство. Короткошерстные, 
курчавые, сомалийские, 
японские короткохво-
стые, бирманцы

09.10 Охотник за крокоди-
лами. Невероятные ви-
деофильмы о звериных 
детенышах

10.05, 14.40 Суровая Аркти-
ка. Исландия. Земля льда 
и огня

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Зевс борется 
за выживание

11.55, 12.50, 13.15, 20.10, 
22.00, 22.25, 03.15, 03.40, 
04.55, 05.45, 06.10 Шамва-
ри. Жизнь на воле. Сери 

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы 

13.45 Территория жи-
вотных 

15.30 Pай для шимпанзе. Бо-
лезнь роста у малышей

16.30 Собаки, кошки и 
другие любимцы - на-
чальный курс. Кокер-
спаниель, ирландская 
овчарка, папийон, 
сеттер Гордона, шелко-
вистый терьер

17.25 Джефф Корвин на во-
ле. За-щиты! За-щиты!

17.50 Джефф Корвин на во-
ле. Змеиный марафон

18.20 Адская кошка. Мой 
кот всеяден!

19.15 Обезьянья жизнь 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич. Сери 
20.35, 05.20 Pай для 

шимпанзе. Семья Мил-
лениума

21.05, 02.25 Суровая Аркти-
ка. Ледяные вершины. 
Страна полночного 
солнца

22.55, 04.05 Ветеринар в 
дикой природе. Коста-
Рикa

23.50 Собаки-полицей-
ские. Игра в прятки

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 «Взрослые дети»
21.05 Джунгли шоу-бизнеса
21.55 «Сейшн»

NATIONAL GEOGRAPHIC
05.00, 09.00 Хищники неба 
06.00 По следам мифических 

чудовищ: Монгольский 
червь смерти 

07.00, 11.00, 15.00 Амери-
канская колония: Зна-
комство с гуттеритами: 
Деньги вперед! 

08.00, 12.00, 16.00 Злоклю-
чения за границей: Под 
замком в Гаване 

10.00 Призраки Чёрного 
моря (с Бобом Баллар-
дом) 

13.00 Нашествие черных 
крыс 

14.00 В объективе: не-
обычное поведение 
животных: Дайвинг с 
акулами 

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: Друзья 
могут стать врагами 

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
Грузовики «Мерседес» 

19.00, 22.00, 03.00 Делай 
ставки и взрывай: Особ-
няк с шикарным авто 

19.30, 22.30, 03.30 По-
кинутые: Хлопкозавод в 
Джорджии 

20.00, 23.00 Шоссе через ад: 
Смерть на Кокихалле 

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Месть рыбаков 

VIASAT HISTORY
07.00, 13.30 Импрессио-

нисты 
08.10, 15.40, 01.00 Команда 

времени 
09.10, 23.00, 04.00 Наполеон 
10.10, 16.40 Барокко 
11.20 Древний Египет 
12.25 Нормандское заво-

евание Англии 
14.40, 18.50 Худшие профес-

сии в истории Британии 
17.50, 00.00 Охотники за 

мифами 
19.50 Великие воины 
20.50, 02.00 Германские 

племена 
22.00, 03.00, 06.00 Орудия 

смерти 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Время Синдбада». 

ф.1. «Фламандский 
гамбит». 2 с. 

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.4. «Жара». 1 с. 

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.4. «Палёный 
ствол». 4 с. 

22.00 «МУР есть МУР! - 3» 5 с. 
23.00 «Иванов и Рабино-

вич». 3 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Рыбак-путеше-

ственник 
04.00, 13.00 Черное золото 
05.00 Первый контакт 
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки 

07.00, 14.00 Осторожно. 
Земляные работы! 

08.00, 10.00, 16.00, 18.00, 
00.00 Полярные летчики 

11.00, 11.30 Большие пере-
езды 

12.00, 20.00, 02.00 Самые 
крутые дальнобойщики 

15.00 62 дня в море 
19.00, 19.30, 01.00, 01.30 

Наперекор стихии 
22.00, 22.30 Реактивные 

парни 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.55, 22.00 Драма, Семей-

ное «Ярик». 
03.15, 23.20 Комедия «Про-

щайте, доктор Фрейд». 
05.00 Семейное «Громовы». 

11 с. 
05.50 Драма «Мне не 

больно». 
07.40 Драма «Настройщик». 
10.20 Драма «Парк совет-

ского периода». 
12.35 Семейное «Громовы». 

12 с. 
13.20 Драма «Жить». 
14.40 Мелодрама «Птица 

счастья». 
16.15 Мелодрама «Дочь 

генерала». 
17.50 Семейное «Громовы». 

Дом Надежды». 1 с. 
18.50 Мелодрама, Триллер 

«Притяжение». 
20.25 Мелодрама «Муж 

на час». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Этапы большого 

пути» 
05.00, 14.00, 20.00 «Рожден-

ные в СССР» 
06.00 Телеспектакль 

«Елена и Штурман» 
07.00 «Артисты зарубежной 

эстрады» 
08.05 «Вечер поэзии. 

Лужники» 
09.25 Х/ф «Провинциальный 

анекдот» 
10.00 «Марафон-15» 
11.15 «Монологи о любви» 
11.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 1 с. 
«Лешаки» 

13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 
15.00, 21.00 «Именины серд-

ца» Творческий вечер 
Александра Морозова 

16.00 Д/ф «Александр По-
крышкин» 

17.00 «Это было, было...» 
«Звезды зарубежной 
эстрады» 

17.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 2 с. 
«Катерина» 

22.00 «Было ВРЕМЯ» 
23.00 «Маэстро» 

СПОРТ 1
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Утрехт

07.55, 14.55 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

09.00, 23.55 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. ЦСКА - 
Жальгирис

10.35, 17.40 Экстра-футзал
11.05 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. ЦСКА - 
Краснодар

13.00 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Гент - Андер-
лехт

15.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер 
Мовистар - Барселона 
Алуспорт

18.05 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Нидерлан-
ды - Турция

20.00 Гольф. PGA. Tampa Bay 
Сhampionship. Обзор

21.00 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

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

22.00 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Локомотив

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

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

03.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Будивельнык

05.30 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
1/2 финала. Мужчины

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Спартак - 
Локомотив

07.50, 22.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Дерби 
- Лестер

09.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейєнорд - Утрехт

11.40, 00.45 Футбол. Чем-
пионат мира 2014. Ква-
лификационный раунд. 
Нидерланды - Турция

13.30 Экстра-футзал
14.00 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. ЦСКА - 
Краснодар

15.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-
2013. Гент - Андерлехт

17.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

18.55, 04.05 Футзал. Чем-
пионат Испании. Интер 
Мовистар - Барселона 
Алуспорт

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - Аякс

EUROSPORT
09.30 Керлинг. Чемпионат 

мира. Латвия. Женщины. 
Италия - Япония. 

11.30, 00.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Осло (Норвегия). 
HS 134. 

12.15, 01.30 Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Масс-старт. 
Женщины. 

13.00, 19.00 Ски-пасс. Горно-
лыжный журнал. 

13.15 Футбол. Евроголы. 
Журнал. 

14.00 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал. 

14.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Латвия. Женщины. 
Китай - Швеция. 

16.30 Велоспорт. Тур Ката-
лонии. Этап 2. 

18.00 Снукер. Гранд-финал 
PTC. Ирландия. Финал. 

19.15, 20.00 Футбол. Next 
Gen Series. 1/4 финала. 

22.00 Бокс. Международный 
турнир. Нью-Йорк (США)

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

22.30, 00.50, 03.00 Фут-
бол NEWS

06.10 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

07.00, 21.30, 03.15 Чемпио-
нат Испании. Обзор тура

08.10 Таврия - Металлург Д. 
Чемпионат Украины

10.20, 18.00, 04.15 
«Європейський 
weekend»

11.35 Осасуна - Атлетико. 
Чемпионат Испании

13.30 Топ-матч
13.40 Д/ф «Быть «Ливерпуль-

цем». 1 с.
14.40 Д/ф «Быть «Ливерпуль-

цем». 2 с.
16.00 Валенсия - Бетис. 

Чемпионат Испании
19.30 Барселона - Райо 

Вальекано. Чемпионат 
Испании

22.50 Франция - Германия. 
Товарищеский матч

Вівторок, 19 березня
Cхід 6.03 Захід 18.09
Тривалість дня 12.06

Схід 10.02. Захід 1.16
Перша чверть

РакІменинники: Константин, Феодор, Аркадій
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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, 19.35, 22.55, 
23.20 Погода

06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

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

все знать»
08.15 Д/ф «Е.Сафонова. В 

поисках любви»
09.05, 21.00, 05.30 Итоги дня
09.25, 03.30 Правительство 

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

Возвращение»
11.55, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.55, 21.25 Деловой 

мир
12.15 Шаг к звездам
13.15 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
13.50 Х/ф «Последняя 

кража»
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Деловой мир. 

Агросектор
15.35 Х/ф «Василий Буслаев»
17.00 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда»
18.45 Мир спорта
19.10, 01.45 О главном
19.45 Театральные сезоны
20.50 Мегалот
21.35 221. Экстренный вызов
22.20 Концертная програм-

ма «Отзовется в музыке 
душа»

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

23.00, 01.00 Итоги
23.25 Х/ф «Цепь». 5 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.45, 03.50 ТСН: 
ТСН

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

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

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

11.50, 01.25 Т/с «Лучший 
друг семьи» 

12.50, 00.25 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки - 2. Вызов 
судьбы» 

13.50, 14.50, 04.05 «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, 03.00 «Украинские 

сенсации»

ИНТЕР
05.30 Т/с «Объект №11»
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 «Защита свиде-
телей»

13.00 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, 03.45 «Подробности»
20.30 Т/с «Тайны следствия 

- 12»
22.25 Т/с «В зоне риска»

ICTV
04.40 Служба розыска 

детей
04.45, 06.25, 03.05, 03.55 

Погода
04.50 Факты
05.15, 04.00 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30 Т/с «Такси»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 02.20 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.40 Т/с «Брат за 

брата»
12.30, 13.00 Анекдоты по-

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

ская проверка»
14.20, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Смерч»
18.45 Факты. Вечер

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

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем

06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 18.55, 00.30 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.45 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 Т/с «Друзья»
16.45, 23.05 Т/с «Светофор»
19.35, 00.25 Спортрепортер
21.00 Т/с «Кухня»

СТБ
05.25 «Чужие ошибки. 

Кошмар на улице Фести-
вальной»

06.10, 16.00 «Все буде 
добре!»

07.55, 18.20 «Невероятная 
правда о звездах»

09.20 «Звездная жизнь. 
Братья и сестры звезд»

10.10 «Дорогая, мы убива-
ем детей»

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

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

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.35 Этот 

удивительный мир 
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Эконо-
мический пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00 Я жив и жажду крови. 
Че Гевара. 2 с.

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Вия Артмане. Короле-

ва в изгнании
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 Василий Лановой. 

Секунды жизни
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Черновецкий 
Леонид, 2 часть

20.00 В ожидании конца 
света 

21.35 Юрий Любимов. 
Таганка - жизнь моя

23.40, 04.00 Картинки дикой 
природы 

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 «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

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

коллекция
13.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.40, 19.55 Даешь моло-

дежь!
16.10 Т/с «Ранетки» 
17.10, 01.25 Досвидос 
17.45, 22.25 Чертовщина
18.10 Виталька
18.55 БарДак
21.00 Виталька 
22.00 Большая разница
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 2» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.20 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Легавый» 
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.35, 21.50 Т/с «Супруги» 
15.35 Чистосердечное 

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

рит Украина»
21.00 Т/с «Профиль убийцы» 
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, 00.35, 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
06.00 Х/ф «Война» 
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Детективы 

Т.Устиновой. «Мой 
личный враг» 

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

14.35, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

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

мыслить как пре-
ступник» 

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 

К1 
07.00 М/фы
09.30, 21.50 «Три сестры»
10.30, 23.40 Х/ф «Ангус, 

стринги и поцелуи 
взасос»

12.20 «Добрый вечер, 
животные»

13.20, 17.00 «Дом на зависть 
всем»

14.15, 19.00 «Шопинг 
монстры»

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

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

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

00.10, 03.20, 04.20 Ново-
сти 11 канала

09.00, 20.00 Т/с «Дневник 
доктора Зайцевой»

10.00, 15.45 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 Т/с «Друзья»
16.45, 23.05 Т/с «Светофор»
18.55 Погода
19.35 Спортрепортер
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
22.40 Т/с «Кухня»

К2 
05.30, 01.15 Мир звезд
06.15 М/фы 
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.45 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
18.55 Семейный размер
19.55 Иностранная кухня
21.40 Незвёздное детство
23.40 Города мира

«2+2»
08.15 «Улетное видео по-

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

«Сумасшедшее видео 
по-украински»

10.40 «ДжеДАИ»
11.05, 16.00 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 

13.05 «Ударная сила»
14.00 Т/с «Солдаты-13» 
18.00, 20.10 «Убойное 

видео»
20.35 «Облом UA»
22.05 Х/ф «Часовой меха-

низм» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.10 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка!»
09.30 Х/ф «Золотые рога»
10.45 Т/с «Александровский 

сад»
11.40, 17.00 Т/с «Гибель 

империи»
12.35 Х/ф «Строговы»
13.50 Х/ф «Белый ворон»

15.30 Х/ф «Бешеные деньги»
19.00 Х/ф «В огне брода нет»
20.40 Х/ф «Фанат»
22.10 Х/ф «Взбесившийся 

автобус»

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

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

купка»
09.55 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный при-

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 02.10 Т/с «Торговый 

центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
17.00 «Я подаю на развод»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.15 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант»

РТР-ПЛАНЕТА
04.00 «Утро России»
08.05, 23.00 Т/с «В лесах и 

на горах»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

14.00 Т/с «Тайны института 
благородных девиц»

15.50 Вести-спорт
15.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
16.40 Т/с «Цыганочка с вы-

ходом»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Т/с «Вероника. 

Беглянка»
21.05 Т/с «Каменская»
22.05 «К-19». Неголливуд-

ская история»
23.55 «Вести+»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Джордж
11.30 Ювелирочка
14.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
15.30 Альбертэйнштейн
17.30 Цивилизация. Геть-

ман Иван Мазепа
18.10 Цивилизация. 

Анафема. Неизвестная 
Украина

18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 Политклуб Виталия 

Портникова
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.35 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
08.20 Д/ф «Евгений Кин-

динов. Продолжение 
романса». 

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

События
09.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения». 
11.55 Д/с «Право на жизнь. 

Добыча пищи». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва». 
13.30 Т/с «Визит к Мино-

тавру». 
14.55 «Доктор И...» 
15.50 «Линия защиты». 
16.25 «Право голоса». 
18.00 Т/с «Чёрные волки». 
20.20 «Русский вопрос». 
21.15 «Хроники москов-

ского быта. Смерть 
фанатки». 

22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Не валяй 

дурака...» 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Т/с «Таксистка-2». 

«Платье от Диор» 2 с.
10.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 

1 «Западня» 3 с.
11.00 «Израиль за неделю»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-11». Фильм 2 
«Последние часы» 1 с.

13.00 Х/ф «Место действия» 
1 с.

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 «Таксист-
ка-2». «Всегда в седле» 
3 с.

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

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

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11». Фильм 2 «По-
следние часы» 2 с.

23.00 Х/ф «Место действия» 
2 с.

РЕН ТВ
03.00, 02.30 «По закону» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Гуд бай, Америка»: 

«Мифы о величии» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Живая тема»: «Лес-

ные монстры» 
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»: 

«Секретное оружие 
вашего дома» 

21.30 «Новости 24» Итого-
вый выпуск 

21.50, 00.30 Х/ф «Подземе-
лье драконов 3: Книга 
заклинаний» 

23.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 

TV 1000
04.00 Комедия «Переход-

ный возраст» 
05.35, 15.40 Драма «Тренер 

Картер» 
07.55 Драма «Перед за-

катом» 
09.25 Комедия «Prada и 

чувства» 
11.20 Комедия «Любовь, 

сбивающая с ног» 
13.05 Боевик «Особое 

мнение» 
18.00 Боевик «Призрачный 

гонщик» 
20.10 Фантастика «При-

зрачный гонщик 2» 
21.55 Комедия «Поймай 

меня, если сможешь» 

TV1000 KINO
05.00 Драма «И была война»
07.10 Комедия «Варенье из 

сакуры»
09.00 Драма «Три женщины 

Достоевского»
11.00 Мелодрама 

«Мeтеоидиот»
13.00 Комедия «Интимная 

жизнь Севастьяна 
Бахова»

15.00 Комедия «Ёлки»
17.00 Комедия «Эйфория»
19.00 Комедия «Перстень 

наследника династии»
21.00 Триллер «Нас не до-

гонишь»
23.00 Драма «Сон слепого 

человека»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Мелодра-

ма «Джонни-зубочистка» 
10.05, 18.05, 02.05 Комедия 

«Нью-Йорк, я люблю 
тебя» 

11.55, 19.55, 03.55 Драма 
«Манолете» 

13.35, 21.35, 05.35 Боевик 
«Хороший, плохой, 
долбанутый» 

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с «Гулящие люди». 

1 с. 
08.00 Х/ф «Кому на Руси 

жить...». 
10.30 Х/ф «С любимыми не 

расставайтесь». 
12.00 Х/ф «Боксеры». 
13.30 Х/ф «Война на запад-

ном направлении». 1 с. 
15.00 Х/ф «В начале игры». 
16.30 Х/ф «Отражение в 

зеркале». 
18.00 Т/с «Гулящие люди». 

2 с. 
20.00 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». 2 серии 
22.20 Х/ф «Плата за проезд». 

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

семьи». 1 с. 
02.25, 08.25, 14.25 М/с «Али-

са в стране чудес» 12+, 
х/ф «Пожар во флигеле» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-
лушка» 12+, «Капризная 
принцесса» 6+, «Счастли-
вый Григорий» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 
«Самый сильный» 12+, 
«Теремок» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-
диаторы» 

06.00, 12.00, 18.00 «Уроки 
хорошего поведения» 
6+, «Снежные дорожки» 
6+, «Вредный совет» 6+, 
«Квартет» 6+, «Охотник и 
его сын» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Берингово море. За-
сасывание 

04.50 Системы управления. 
Аэропорт Хартсфилд-
Джексон, Атланта 

05.40 Как это устроено?. 
Магниты/Вареная 
ветчина/Серебряные 
чайники/Манекены для 
креш-тестов 

06.10 Как это сделано?. 
Серия 7 

06.35 Выжить вместе. Раз-
делились 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Есть ли шестое чувство? 

08.25 Разрушители легенд. 
Аляска. Второй спец-
выпуск 

09.20, 00.05 Системы управ-
ления. Центральный 
вокзал, Нью-Йорк 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Махинаторы. 

Универсал VW T2 
12.05 Автольянцы. Торгов-

ля за хот-род 
12.30, 02.10 Выжить вместе. 

Трясина 
13.25 Золотая лихорадка. 

Берингово море. По-
хороны викинга 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Крепче за баран-
ку держись, шофер! 

15.15 Путешествие в экс-
трим. Китай 

16.10 Быстрые и громкие. 
Дряхлый Rambler 

17.05 Как это устроено?. 
Камни для кёрлинга/Хо-
лодильники/Алюминие-
вые бейсбольные биты 

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Серия 8 

18.00 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Сека Верде 

19.00 Мастера выживания. 
Покушать на природе 

20.00 Правила внедорож-
ного движения. Вулкан 

21.00 Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фри-
меном. Параллельные 
Вселенные 

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 57 

23.15 Авиакатастрофы. 
Совершенно секретно. 
Столкновени 

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Адская кошка. Мой 

кот всеяден!
08.15 Собаки, кошки и 

другие любимцы - на-
чальный курс. Кокер-
спаниель, ирландская 
овчарка, папийон, 
сеттер Гордона, шелко-
вистый терьер

09.10 Джефф Корвин на во-
ле. За-щиты! За-щиты!

09.35 Джефф Корвин на во-
ле. Змеиный марафон

10.05, 14.40 Суровая Аркти-
ка. Ледяные вершины. 
Страна полночного 
солнца

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Нападение 
с мачете

11.55, 20.10, 04.55 Шамвари. 
Жизнь на воле 

12.20, 12.50, 05.45, 06.35 SOS 
дикой природы

13.45 Территория жи-
вотных

15.30 Pай для шимпанзе. 
Семья Миллениума

16.30 Собаки, кошки и 
другие любимцы - на-
чальный курс. Шелти, 
лайка, буль-мастиф, 
большая пиренейская 
овчарка, басенджи

17.25 Необычные жи-
вотные Ника Бейкера. 
Ночной охотник

18.20 Все о собаках. Австра-
лийская овчарка

18.45 Все о собаках. Сибир-
ская лайка

19.15 Обезьянья жизнь
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич 
20.35, 05.20 Pай для шим-

панзе. Человек-вожак
21.05, 02.25 Суровая Арктика. 

Тайга. Замерзшие леса
22.00, 03.15 Неизведанные 

острова. Япония
22.55, 04.05 Дикая Франция. 

Царство птиц
23.50 Собаки-полицей-

ские. Наступила жара

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 Что такое хорошо и 

что такое плохо? Елена 
Гребенюк

13.15, 16.15 Ювелирочка
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.55 «Кухня на шпильках»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Плотина на реке 
Колумби 

05.00 Кабанья мама 
06.00 Панорама 360° 

Объект всемирного на-
следия: Борободур 

07.00, 11.00, 15.00 Делай 
ставки и взрывай: Особ-
няк с шикарным авто 

07.30, 11.30, 15.30 По-
кинутые: Хлопкозавод в 
Джорджии 

08.00, 12.00, 16.00 Шоссе 

через ад: Смерть на 
Кокихалле 

09.00 Исследуя новые 
горизонты: 125-летие 
Национального геогра-
фического общества 

10.00 Мегазаводы: супе-
равтомобили: Электро-
мобиль «Тесла» 

13.00 Неуловимая ро-
сомаха 

14.00 В объективе: не-
обычное поведение 
животных: Дикость в 
чистом виде 

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: В паучьей 
норе 

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
«Астон-Мартин» 

19.00, 22.00, 03.00 В 
ожидании конца света: 
Тяжелые времена 

20.00, 23.00 Запреты: Демо-
ны и бесы 

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Горе-рыбаки 

VIASAT HISTORY
07.00, 13.25 Импрессио-

нисты 
08.10, 15.35, 01.00 Команда 

времени 
09.10, 23.00, 04.00 Наполеон 
10.10, 16.35 Барокко 
11.20 Великие воины 
12.20 Германские племена 
14.35, 18.45 Худшие профес-

сии в истории Британии 
17.45, 00.00 Охотники за 

мифами 
19.45 Далтон Трамбо 
21.30 Милош Форман 
22.25 Дети Сталинграда. Мы 

были в аду 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Время Синдбада». 

ф.1. «Фламандский 
гамбит». 3 с. 

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.4. «Жара». 2 с. 

21.00 «Улицы разбитых 
фонарей». 1 с. «Кошмар 
на улице с». 

22.00 «МУР есть МУР! - 3» 6 с. 
23.00 «Иванов и Рабино-

вич». 4 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Рыбак-путеше-

ственник 
04.00, 13.00 Черное золото 
05.00 62 дня в море 
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки 

07.00, 14.00 Осторожно. 
Земляные работы! 

08.00, 10.00, 16.00 Полярные 
летчики 

11.00, 11.30 Наперекор 
стихии 

12.00 Самые крутые дально-
бойщики 

15.00 Экстремальная 
Канада 

18.00, 00.00 Герои спецназа 
19.00 Секретные операции 
20.00 Непобедимый воин 
22.00, 22.30 Реактивные 

парни 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.20, 22.00 Драма «Мне не 

больно». 
03.20 Драма «Настройщик». 
06.10 Семейное «Громовы». 

12 с. 
07.00 Драма «Парк совет-

ского периода». 
09.10 Драма «Жить». 
10.30 Мелодрама «Птица 

счастья». 
12.00 Семейное «Громовы». 

Дом Надежды». 1 с. 
13.00 Мелодрама «Дочь 

генерала». 
14.35 Мелодрама, Триллер 

«Притяжение». 
16.15 Мелодрама «Муж 

на час». 
17.55 Семейное «Громовы». 

Дом Надежды». 2 с. 
18.50 Комедия «Сказ про 

Федота-стрельца». 
20.35 Драма «Кострома». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Марафон-15» 
05.15 «Монологи о любви» 
05.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 1 с. 
«Лешаки» 

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

«Рожденные в СССР» 
09.00, 15.00, 21.00 «Именины 

сердца» Творческий 
вечер Александра 
Морозова 

10.00 Д/ф «Александр По-
крышкин» 

11.00 «Это было, было...» 
«Звезды зарубежной 
эстрады» 

11.40 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 2 с. 
«Катерина» 

16.00 «Международная 
панорама» 

16.35 «Поет Надежда 
Чепрага» 

17.00 «ПараФраз» 
17.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 3 с. 
«Лихолетье» 

22.00 «Этапы большого пути» 

СПОРТ 1
06.05 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Дерби 

- Лестер
08.00 Гольф. PGA. Tampa Bay 

Сhampionship. Обзор 
турнира

09.00, 16.15 Англия. Обзор 
Футбольной лиги

09.35, 03.10 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Сезон 
2012-2013. Обзор

10.10, 23.35 Футбол. 
Чемпионат Бельгии. Гент 
- Андерлехт

12.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Утрехт

14.00, 01.30 Баскетбол. Еди-
ная Лига ВТБ. ЦСКА - ВЭФ

15.40 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
1/2 финала. Мужчины

16.45 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. ЦСКА - 
Краснодар

18.35 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Россия 
- Португалия

20.30 Экстра-футзал
21.00 Баскетбол. Журнал 

Суперлиги
21.40 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - Аякс

СПОРТ 2
06.00, 03.45 Баскетбол. 

Еврокубок. Спартак - 
Будивельник

07.35 Экстра-футзал
08.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - Аякс

09.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Россия 
- Португалия

12.00, 01.55 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Дерби 
- Лестер

13.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Локомотив

15.45 Теннис. АТР Open de 
Nice. Франция. 1/4 фина-
ла. Симон - Белуччи

18.00 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Обзор тура

18.35 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

19.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейєнорд - Утрехт

21.05 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. ЦСКА - 
Краснодар

23.00 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2 финала. Челси 
- Суонси

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. Журнал. 
09.45 Керлинг. Чемпионат 

мира. Латвия. Женщины. 
Канада - Германия. 

11.30 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал. 

12.00 Велоспорт. Тур Ката-
лонии. Этап 2. 

13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Ханты-Мансийск 
(Россия). Масс-старт. 
Женщины. 

13.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Осло (Норвегия). HS 134. 

14.15 Ски-пасс. Горнолыж-
ный журнал. 

14.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Латвия. Женщины. 
Щвейцария - Германия. 

16.30, 00.35 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Стокгольм 
(Швеция). Спринт. 

18.15, 01.45 Велоспорт. Тур 
Каталонии. Этап 3. 

19.15, 20.00 Футбол. Next 
Gen Series. 1/4 финала. 

22.00, 00.20 Избранное по 
средам. Журнал 

22.05 Конный спорт. Кубок 
мира. Хертогенбош 
(Нидерланды). 

23.05 Новости конного 
спорта. 

23.10 Гольф. Европейский 
тур. Аванта Мастерс. 

23.35 Выбор Алексии. 
Журнал. 

23.40 Новости гольфа. 
23.45 Парусный спорт. 

Vendee Globe. 

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

22.30, 00.50, 03.00 Фут-
бол NEWS

06.10 Чемпионат Испании. 
Обзор тура

07.10 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

08.10 Ильичевец - Арсенал. 
Чемпионат Украины

10.20 Сампдория - Интер. 
Чемпионат Италии

12.15 Топ-матч
12.25 «Європейський 

weekend»
13.40 Д/ф «Быть «Ливерпуль-

цем». 3 с.
14.40 Д/ф «Быть «Ливерпуль-

цем». 4 с.
16.00 Уиган - Ньюкасл. 

Чемпионат Англии
18.00 Франция - Германия. 

Товарищеский матч
20.00 «Один на один с 

Гамулой». А. Кравец. 
Премьера

20.30 Реал - Мальорка. 
Чемпионат Испании

22.50 Нидерланды - Ита-
лия. Товарищеский матч

Середа, 20 березня
Cхід 6.01 Захід 18.11
Тривалість дня 12.10

Схід 10.55
Захід 2.00

РакІменинники: Василій, Єфрем, Євгеній, Єферій, Павло, Єміліан
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Літ до ста рости вам без старості!
У строгому костюмі Лариса Федорівна Суханова ввійшла 
до концертної зали Криворізького обласного музичного 
училища. І доки вона царствено, як висловилися б поети 
«срібного віку», йшла до сцени, глядачі стоячи вітали її 
гучними оплесками. Ще мить – і за магічним помахом її 
руки над залом уже котив свої хвилі «Голубий Дунай» 
І. Штрауса у виконанні зведеного хору в складі юних вихо-
ванців школи педагогічної практики, хору «Відродження», 
жіночого хору «Оріана», школи мистецтв №2.

Так розпочався концерт, присвя-
чений 90-річчю Лариси Суханової, 
відомого хормейстера та педагога 
(нині в неї навчаються вокалу 50 ді-
тей віком від 5 до 10 років), непере-
січної творчої і людської особистості.

На минулорічний День учителя сю-
жет про Ларису Суханову, яка розпо-
чала 37-й навчальний рік у Криворізь-
кому музучилищі і свій 70-й трудовий 
рік, знімало «ТСН-особливе». Тоді жур-
налісти допитувалися, у чому криється 
секрет її довголіття. Вона відповідала, 
що в роботі, у творчості, в її юних ви-
хованцях, без яких Лариса Федорівна 
просто не мислить свого життя. Усе це 
так, але ті з її колег, хто близько спілку-
ється з Сухановою, кажуть, що вся річ 
в оптимізмі, який випромінює ця ро-
зумна, дотепна, гостра на влучне, точне 
слівце жінка. У свої 90 вона абсолютно 
сучасна сьогоднішньому дню, мислить 
його категоріями, активно дотична до 
всіх його соціокультурних граней. А ще 
– вона справжня Жінка. Колеги кажуть, 
що при ній незручно з’явитися на ро-
боту без зачіски, у взутті без підборів, 
одягненими абияк… Лариса Федорівна 
в усьому прагне досягати гармонії і в 
цьому є для них професійним, життє-
вим зразком.

Учню, переверш свого 
вчителя

Скільки учнів виховала Лариса Су-
ханова за роки і десятиліття своєї пе-
дагогічної діяльності, годі порахувати. 

Нині вони живуть і працюють у Крив-
басі, в Україні, Росії, Німеччині, США, Із-
раїлі. Серед її вихованців – нинішні ко-
леги: заслужений працівник культури 
України, керівник хору «Відродження» 
Людмила Красільнікова, викладачі ди-
ригентського відділу Світлана Пікуль та 
Олена Калина, а також старший викла-
дач факультету мистецтв Криворізь-

кого педінституту КНУ Тетяна Фурдак. 
Утім, практично всі працівники му-
зично-педагогічного відділення цього 
факультету пройшли школу Суханової, 
яка свого часу викладала в педінсти-
туті методику музичного виховання. 
Приїхали на ювілей до своєї вчительки 
і Наталія Бизова, чий дитячий хор свого 
часу звучав на теренах України, СРСР, 
Європи, головний диригент симфоніч-
ного оркестру Донецької філармонії, 
заслужений діяч мистецтв Олександр 
Долинський.

Та найбільш знаковим гостем юві-
лейного свята став Віктор Петриченко. 
І не тільки через те, що нині він на-
родний артист України, диригент На-
ціональної заслуженої академічної 
капели «Думка», професор Київської 
національної музичної академії ім. П.І. 
Чайковського, а тому, що всього цьо-
го в його житті могло й не бути, якби 
не трапилася йому на початку твор-
чого шляху така людина з твердою 
громадянською позицією, як Лариса 
Федорівна Суханова. Свого часу вона 
не просто вступилася за цього хлопця, 
коли того хотіли відрахувати з Кри-
ворізького музучилища, а билася за 
нього так, як у разі небезпеки б’ється 
тигриця за своє дитя. Коли вже було 
вичерпано всі аргументи на захист 
Віктора, і це не допомогло, Лариса 
Федорівна поклала на стіл тодішньо-
му директорові музичного училища 

свою заяву на звільнення. «Якщо моя 
думка як педагога нічого не значить, – 
сказала при цьому вона, – то мені тут 
більше робити нічого. Я стверджую, 
що цей хлопець дуже талановитий. І 
коли ви відраховуєте його, то заодно 
звільніть і мене». Віктор тоді залишив-
ся в училищі, успішно його закінчив і 
вступив до Київської консерваторії, де 
свого часу вчилася і Лариса Суханова 
у самого Михайла Вериківського.

Та найбільша нагорода – 
любов

Вітаючи Ларису Федорівну, яку Вік-
тор Петриченко щиро називає своєю 
другою матір’ю, з 90-м її днем наро-
дження, уславлений учень вручив їй 
почесні відзнаки від голови Національ-
ної всеукраїнської музичної спілки, Ге-
роя України Анатолія Авдієвського та 
від голови Хорового товариства Украї-

ни ім. М. Леонтовича, Героя України Єв-
гена Савчука. Від себе ж особисто він 
накинув на плечі своєму улюбленому 
педагогу коштовного хутра палантин, 
який так пасував до бірюзового кос-
тюма, в який під час святкового вечора 
переодяглася невгамовна ювілярка. 
Напередодні Віктор Петриченко дав 
майстер-клас з диригування для ви-
кладачів та студентів музичного учили-
ща, а на святковому вечорі під його ди-
ригуванням співав хор «Відродження».

Утім, того дня не бракувало й інших 
нагород, вітань та подарунків. Нагруд-
ний знак «За заслуги перед містом» 
III ступеня вручила Ларисі Сухановій 
заступник міського голови Валентина 
Бєрлін. Вона ж передала ювілярці По-
дяку Дніпропетровської облдержадмі-
ністрації за вагомий внесок у розвиток 
освіти. Райрада Центрально-Міського 
району удостоїла Ларису Федорівну 
почесного знака «За розбудову Цен-
трально-Міського району» – його 
вручила заступник голови райради 
Наталія Гонченко. Та найдорожчим по-
дарунком була любов, яка струменіла 
в кожнім виступі, в кожнім слові. Грав 
симфонічний оркестр під керуванням 
Наталії Чернійчук, ансамбль скрипалів 
під керуванням Юрія Шильмана, ан-
самбль скрипалів музичної школи №1, 
бо скрипка для ювілярки – не просто 
любов на все життя, а й пам’ять серця: 
мама Лариси Суханової була професій-
ною скрипалькою. Було багато й інших 
творчих подарунків. А сама іменинни-
ця лишилася вірною собі – її життєва 
енергія, іскрометний гумор хлюпали 
через край.

– Що ж, друзі мої, до чергового 
мого ювілею! – говорила в кінці твор-
чого вечора Лариса Федорівна під 
залпи святкового феєрверку. А хор 
співав їй «Многая літа».

Мотрона ПАНОВА. 
Фото з архіву музучилища

Життя
Класні учні
Клас – багатозначне слово, що означає сукупність 
предметів, явищ, які мають спільну ознаку, рівень знань, 
майстерність піднесення чогось особливого, що радує серце 
і душу… Та найчастіше слово «клас» використовують у 
школі.

Перший клас – маленькі діти, які 
потребують особливої уваги і початко-
вих шкільних знань. П’ятий клас – учні, 
які вже створюють своє справжнє «я» 
– підлітковий характер, для чого по-
трібна розважлива допомога батьків 
та вчителів, щоб не спіткнулися вони, 
їхні діти, у сучасному житті. Випускні 
класи – це класи учнів із серйозними 
рисами характеру, зі своїм мисленням, 
прагненням жити не тільки тим жит-
тям, яке створили їм батьки, а й по-
новому, по-класному.

Класів у школі багато, але 
обов'язково серед них є такий, який 
називають класним, бо в ньому учні 
мають не тільки гарну успішність, а й 
красу стосунків між собою, інтелігент-
ність, свою неповторну особистість.

Багато випускників проводжала я 
в нове, незвідане життя, але найбільш 
незабутнім, хоч пройшли вже десятки 
років, залишився в пам'яті 8-А клас 
СШ №97 м. Кривого Рогу, 1978 року 
випуску. Класне керівництво в такому 
класі було особливо приємним. Коли 
входила у 8-А, на мене дивилися оче-
нята-зорі, рідні оченята моїх дітей, 
яких я любила, за яких раділа і хвилю-
валася, несла відповідальність.

І яке ж це щастя – пам'ятати й нині 
оті рідні і милі – карі, голубі, сірі оче-
нята і відчувати ту, минулу, їх зацікав-
леність, радість, спокій, а то й тривогу, 

згадувати їх жартівливу дотепність і 
знати, що вони – найкрасивіші, най-
розумніші діти школи.

Сергійко Маляренко, Сашко Лучи-
на, Олег Шевчук, Ігор Бортников, Юрій 
Ясинський... – витязі, красені класу з 
хорошими знаннями, котрі, хоч і не 
без дитячих витівок, але 
з якою відповідальністю, 
врівноваженістю вирі-
шували будь-які питання 
класу.

Хлопці й дівчата з 8-А 
були носіями того висо-
кого рівня учня, яким пи-
шаються і клас, і школа. 
Про таких учнів кажуть: 
«Класні учні!»

Люда Половина – со-
нячне світло, комсорг 
класу. Активна й мила 
помічниця всім учням і незамінна по-
мічниця кожному вчителеві. Не змиг-
не оком, піде працювати до дошки 
босоніж, аби не виказати того, хто по-
жартував з її взуттям. Нині – директор 
дитячого будинку №4.

Світлана Алтухова – спокійне со-
нечко з Божим даром тепла, доброти 
і краси. Поряд з нею спокійнішали на-
віть задерикуваті учні інших класів.

З великою любов'ю до сценічної 
культури ставилася Галинка Самсонова.

Ніжною струною єднання друж-

ніх стосунків у класі була Іра Попова.
Стрункий, усміхнений Ігор Бортни-

ков був завжди серед друзів, підносив 
настрій класу, а нині є членом проф-
спілкового комітету – захисник прав 
та інтересів трудівників ЦГЗК.

Переможець багатьох шкільних 
олімпіад Павлуша Шапран став все-
знаючим інженером.

Славко Васюченко – найспокійні-
ше дитя класу – одержав неабияке за-
гартування на підводному човні, під-

коряючи води Північного Льодовитого 
океану, а потім ходячи на кораблях по 
Тихому океану до Філіппін, Сінгапуру... 
Та де б не був, Україна і Кривий Ріг для 
нього – найкращі у світі.

Сашко Лучина – завідувач госпо-
дарства господарчої групи Тернів-
ського райвиконкому.

Олег Шевчук працює в управлінні 
Центрального гірничо-збагачувально-
го комбінату.

Сергій Маляренко – секретар 
міської ради м. Кривого Рогу. Своєю 

сумлінною працею 
робить кращим наше 
місто і наше життя, 
підносить гідність 
усього нашого краю 
на високий рівень…

Всі учні класу осо-
бливі – класні учні.

А як було важко 
в такому класі обирати старосту. Ди-
вишся в очі Сергійка, Сашка, Олега... а 
називаєш Юрія, бо, бач, у ньому менше 
розважливості, але більше активності. 
І залишається на все життя ота вину-
ватість перед учнями, які дійсно заслу-
говували на це почесне звання.

Ще довго згадував директор СШ 
№97 Фоменко М.Д. на святкових лі-
нійках школи про успіхи випускників 
8-А класу, про їх вступ спочатку до 
технікумів, а потім – про вступ біль-
шості учнів до вищих навчальних за-

кладів, про їхні успіхи у праці і житті.
8-А клас СШ №97 – це не просто 

клас, це сім'я споріднених душ, в якій 
і досі, хоч і пройшло багато років, усі 
підтримують стосунки одне з одним, а 
також стосунки вже із новими, ними 
створеними родинами.

Як багато хотілося написати про 
всіх учнів класу, але я впевнена, що і 
ця невелика розповідь буде прикла-
дом формування особистості школя-
рів і дорослих поколінь нашого міста.

Через 34 роки мої класні учні 
знову прийшли до своєї старенької 
шкільної мами, щоб привітати з Днем 
народження і сказати: «Ви нас на-
вчили досягати успіхів, стати такими, 
якими ми є». Як це класно! Для цього 
варто працювати і жити!

Ганна ПОСУВАЙЛО- 
МОСКАЛЕНКО, вчитель, 

ветеран праці, вул. Грозова

Сім’я споріднених душ

Навіть через 34 роки вони – разом

Лариса Суханова 
з Віктором Петриченком. 

Випуск 1973 року

Під час урочистостей

А ось як телесюжет про Л. Суханову прокоментували в соцмережах
Олена ШАФРАНОВА-БОРИСОВА:
«Лариса Федорівна – учитель мій і моєї доньки. Це найсвітліша, 
найяскравіша людина в нашому житті. Вона справжня ЗІРКА. 
Ларисо Федорівно, ми всі дуже, дуже, дуже любимо вас і щасливі 
тим, що Господь послав нам Таку Людину».
Олексій ЗАЛОЗНИЙ:
«Я думаю, що кращого вчителя для дітей, ніж Лариса Суханова, 
немає в Україні. Кажу це, бо сам навчався в неї. Раджу тим, хто за-
раз вчиться на хоровому та фортепіанному відділах музучилища, 
записуватися до неї на педпрактику – не пожалкуєте!»
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20 років тому, у перші дні народження вес-
ни, на недоторканому килимі криворізького 
телевізійного простору несміливо пробився 
первоцвіт. Той паросток зростав, міцнів, вби-
рав соки родючої рідної землі і згодом роз-
квіт молодою, потужною красою. З першим 
подихом свіжого весняного вітру найулюбле-
ніший телеканал криворізького глядача – ТРК 
«Рудана» – відзначає свій день народження. 
Цьогоріч він для руданівців двадцятий!

«Міркувалки»  
по-руданівськи

Редакцію авторських програм 
телеканалу представляє заступник 
головного редактора Анна Пауко-
ва. На «Рудану» вона прийшла 2004 
року, розпочинала з програми «Мір-
кувалки» і до сьогодні з задоволен-
ням залишається її автором.

Авторський відділ телеканалу – 
це його серце, творча лінія, – пере-
конана Анна Паукова. – На сьогодні 
в ефірі нашого каналу більше 20 ав-
торських програм. Це і великі про-
екти, відомі криворіжцям вже понад 
десятиліття: «Книжкова полиця», 
«Резонанс», «Бесіди про вічне», і 
невеличкі родзинки телевізійного 
ефіру, такі, наприклад, як «Кіно-
анонси» Андрія Власенка, де він 
цікаво представляє зразки старого 
кінопрокату, «На землі, на рідній…» 
Ольги Хвостової – вишукані зама-

льовки з історії та культури рідного 
краю. Постійно з’являються в ефірі 
нові проекти: «Зооквартал», моло-
діжна програма «Студія», музична 
програма «АРТіКУЛ». Є передачі, 
які особливо близькі криворізькому 
глядачеві. Це, зокрема, «Перчинка» 
– програма для кулінарних гурма-
нів, яку тривалий час вела Альона 
Кльонова. Нещодавно вона стала 
матусею втретє. Тож тепер свою 
синоптичну діяльність у «Прогнозі 
погоди» з кулінарною в «Перчинці» 
поєднує Сергій Єременко. «Косме-
тичка» – улюблена програма для 
жінок. «Близькі подорожі» Вікторії 
Сімкіної, яка, до слова, працює на 
каналі майже з першого дня його за-
снування, потроху стають далекими 
– команда вже подорожує до інших 
областей України. Близька глядаць-
кій аудиторії програма «На розі ву-
лиць». Глядач поволі втомлюється 
від легковажних програм і шоу, а 

історичні розвідки ріднокраю «ви-
ховують» його патріотизм.

І старому, і малому…
Телевізійний простір Рудани до-

волі багатогранний, охоплює різ-
новікову глядацьку аудиторію: від 
наймолодшого глядача до старшого 
покоління. Розважальні програми 
«Ха-ха-шоу», «Вікенд-експрес» роз-
раховані на молодіжну аудиторію, 
пізнавальні та краєзнавчі – до смаку 
глядачам похилого віку. Малим кри-
воріжцям пропонують аж три дитячі 
програми (для регіонального теле-
каналу це вельми достойна цифра): 
ветерани ефіру «Міркувалки», «Ін-

терклас» – навчальна програма з 
англійської мови і нова передача 
«Кіндерунія», ведучі якої – самі діти. 
Над народженням нової програми 
в поті чола працює ціла команда. 
Ідея може виринути «з повітря», по-
тім щось послужить поштовхом до 
її реалізації. Згодом несподівано 
вигулькне головний герой, і все за-
крутиться у творчій круговерті. Але 
втілити в життя цілий проект одній 
людині не під силу. Глядач на власні 
очі бачить лише тих, хто у кадрі, а 
насправді за картинкою стоїть згур-
тована робота професійної коман-
ди: звукорежисерів, режисерів мон-
тажу, дизайнерів. Над привабливою 

Вітаємо з ювілеєм!

На обрії квітка весняна – ефірна красуня
«Рудана»

Із перших уст

Директор ТРК «Рудана» Ірина НЕКРАСОВА:

«Ми – альпіністи, які поки що 
лише на середині гори»

– Ірино Федорівно, за ці 20 років прогрес 
у розвитку телеканалу очевидний. У чому ви 
вбачаєте його найвагоміші здобутки?

– У перші роки становлення «Рудани» у нас 
було 2 години ефіру з повторами, а зараз маємо 
цілодобове мовлення, з якого більше 16 годин 
– програми власного виробництва. Це вели-
кий крок вперед, це відповідально і серйозно. 
Вважаю, найбільші наші досягнення – велика 
кількість різнопланових програм і унікальні іс-
торичні проекти. Основні складові успішної ді-
яльності телерадіокомпанії – сучасне технічне 
оснащення і професійні кадри. І якщо кадровий 
потенціал нашої компанії – роками згуртований 
колектив, то технічне обладнання змінюється 
за вимогою часу на все більш прогресивне. Ве-
лику підтримку в питанні втілення технічних 
ідей компанії надає її засновник – Криворізька 
міська рада та особисто мер Кривого Рогу Юрій 
Вілкул.

– Керувати таким підприємством – вели-
ка відповідальність…

– Я працюю на «Рудані» вже 10 років. При-
йшла сюди з посади завідуючої відділом культу-
ри, але телебачення виявилось такою особливою 
сферою… Для мене це було все одно, що потра-
пити в команду льотчиків-випробувачів: все 
нове і незрозуміле. Три роки я засинала з книж-
ками про телебачення, їздила на всі навчальні 
курси, які тільки можна було. Тепер я «майстер 
на всі руки»: і керую, і штатив оператору ношу, 
і з монтажем допомагаю. А, головне, об’єктивно 
бачу, де спрацював людський чинник, а де від-
бувся технічний збій. Коли щось не вдається, 
звинувачую насамперед себе: неточно постави-
ла завдання, не передбачила, не скомпонувала...

– Ваш стиль керівництва демократичний 
чи авторитарний?

– Будь-якому керівнику нелегко справлятись 
зі своїми обов’язками: несеш відповідальність 
за людей, за їх достойну зарплату, кінцевий ре-
зультат командної роботи. Намагаюся завжди 
прислуховуватися до думки колективу, раджуся 
з колегами. Вони, у свою чергу, мене розуміють, 
підтримують, пропонують свої виходи з непро-
стих ситуацій.

– За якими критеріями ви добираєте ка-
дри?

– Випадкових людей у нас не буває. Даємо 
випробувальний термін, щоб претендент пока-
зав себе на 100%. Спочатку новачок виїжджає 
на зйомки разом з досвідченим журналістом, а 
вже потім робить перші самостійні кроки. Те ж 
саме стосується і працівників технічних служб. 
Якщо людина добре володіє комп’ютером, це ще 
не означає, що вона зможе працювати на теле-
баченні. Треба знати багато різних програм, 
тонкощі монтажу. Спільна ж вимога для всіх – 
уміння працювати разом, тому що телебачення 
– це команда, це своєрідний мультимедійний 
світ, технічні служби у якому – незамінні учас-
ники процесу. Важлива робота і режисерів, і опе-
раторів, і інженерів випуску. Одні відповідають 
за якісний та доцільний відеоряд, справа інших 
– добірка музичного матеріалу, у кожного – свій 
фронт відповідальної роботи. А ще – ми всі на-
магаємося іти в ногу з часом, постійно вчитися. 
В еру цифрового телебачення наші вісім опера-
торів і п'ятнадцять режисерів – незалежно від 
віку і стажу роботи на телебаченні – професіона-
ли своєї справи і в курсі всіх сучасних інновацій.

– Що для вас, власне, визнання?

– Відгук телеглядачів. Якщо телефонують, 
тривожаться змінами в програмі чи пропону-
ють вдосконалити передачу. Очікування глядача 
і його конструктивна критика для нас важливіші 
за перемоги в конкурсах. «Рудана» продовжує 
позиціонувати себе як канал «про» і «для» кри-
воріжців – людей, які люблять Кривий Ріг, жи-
вуть його життям, створюють його імідж.

– Що залишається не досягнутим, але ба-
жаним для руданівців?

– Хотілося б побільше цікавих художніх філь-
мів в ефірі, нових проектів, які приваблюють 
глядача. Розуміємо, що для закупівлі достойних 
кінострічок потрібні чималі кошти. Мріємо про 
новинки технічного обладнання, велику студію 
для сучасних телевізійних форматів.

– Ірино Федорівно, як би визначили твор-
че кредо каналу?

– «Рудана» – це альпініст, який піднявся лише 
до середини гори, а до вершини ще далеко...

– Тоді дозвольте вашим колегам-червоно-
гірничанам побажати вам якомога скоріше 
досягти тих заповітних висот!
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терклас» – навчальна програма з 
англійської мови і нова передача 
«Кіндерунія», ведучі якої – самі діти. 
Над народженням нової програми 
в поті чола працює ціла команда. 
Ідея може виринути «з повітря», по-
тім щось послужить поштовхом до 
її реалізації. Згодом несподівано 
вигулькне головний герой, і все за-
крутиться у творчій круговерті. Але 
втілити в життя цілий проект одній 
людині не під силу. Глядач на власні 
очі бачить лише тих, хто у кадрі, а 
насправді за картинкою стоїть згур-
тована робота професійної коман-
ди: звукорежисерів, режисерів мон-
тажу, дизайнерів. Над привабливою 

обгорткою руданівських 
телепрограм працюють 
два талановиті худож-
ники-графіки Валентин 
Артеменко і Дмитро 
Поліщук. Важко не по-
мітити, як змінюється, 
осучаснюється зовніш-
ній образ «Рудани».

Не така страшна та зірка,  
як її малюють

– Своє перше зіркове інтерв’ю 
Анна пам’ятає, як перше побачення.

– Моя телевізійна мама Оль-
га Чистякова відправила мене на 
інтерв’ю до Ірини Білик, – згадує 
Аня. – У мене тремтіли руки, я довго 
готувала запитання. Але, як показує 
практика, ті запитання потім так і 
залишаються на папері. З’ясувалось, 
що складніше домовлятися з ото-
ченням зірки, її численними адмі-
ністраторами, піар-менеджерами, 
які створюють навколо її персони 
особливий ореол недоторканності. 
Зірки, як правило – звичайні люди. 
У практиці «Рудани» немає звички 
ставити провокаційні питання для 
жовтого матеріалу. Ми намагаємось 
розповісти про візит зірки до Кри-
вого Рогу, показати її не лише на 
сцені, а й у гримерці, і докласти зу-
силь, щоб спогади артиста про наше 
місто були позитивними.

«Тріумфальна» хода
Існує багато галузевих конкур-

сів, які збирають телевізійників з 
усієї країни. «Рудана» щороку бере 
участь у професійних змаганнях, 
часто отримує нагороди і посідає 
призові місця.

– В цьому переліку «Телетріумф» 

– це ніби Олімп, на який дивишся 
збоку, та на себе не приміряєш, – ді-
литься телеведуча. – Але наші номі-
нації на цю премію вкотре підтвер-
дили відому істину: стукайте, і вам 
відкриють. У 2009 році в конкурсі на 
здобуття премії «Телетріумф» була 
номінована програма «Шахта Ор-
джонікідзе: три народження». Для 
всієї команди, яка працювала над 
нею, це було приємно і неочікувано. 
Мабуть, актуальна для Кривого Рогу 
тема шахтарського життя виявилась 
рідкісною для сучасного телебачен-
ня. А в 2012 році ми знову стали но-
мінантами «Телетріумфу». З успіхом 
ввійшов у трійку кращих репортаж 
Сергія Єременка «Меморіал», який 
він пропустив крізь власне серце. 
Приємно, що наші старання гідно 
оцінили на національному рівні. Але 
зупинятись на цьому не будемо. Я 
впевнена, що журналістика – спра-
ва, якій вчишся постійно. Журналіст 
– це людина, яка щоденно змінює 
вид діяльності, опиняється в нових 
умовах, з новими людьми і проек-
тами. Якщо готуєш фільм про шах-
тарів, то в шахтарську справу треба 
поринути з головою. І це стосується 
будь-якого репортажу чи проекту. 
Кожен день – неповторний, особли-
вий. Бути в епіцентрі життя, в усьому 
його різнобарв’ї – у цьому смак жур-
налістської справи.

Побажання  
рідному телеканалу
Заступник головного редактора телебачення  
Юрій ГАЄВСЬКИЙ:

– Найважливіше побажання для каналу, а значить, для 
моїх друзів і колег – щоб кількість телеглядачів, які див-
ляться і люблять «Рудану», зростала в геометричній про-
гресії. У технічному плані прогресувати нам значно допо-
могла б ПТС – пересувна телевізійна станція. Це дало б 
нам можливість транслювати будь-які концерти, заходи 
на стадіоні, яких багато проходить у місті. Ми змогли б 
охопити набагато ширший інформаційний простір. І ще 
одне важливе побажання працівникам «Рудани»  – висо-
ких зарплат, на які вони заслуговують.

Головний редактор радіо «Рудана»  
Віта ЛАВРІНЕНКО:

– У день ювілею нашої телерадіокомпанії насамперед 
хочу подякувати всім, хто розділяє з нами радість цього 
свята, – слухачам і глядачам «Рудани». Як і попередні 20 
років, ми будемо раді бувати у вашому домі, аби про все 
важливе у місті ви дізнавалися вчасно і детально. Собі ж і 
всім своїм колегам у день ювілею бажаю ще більше нових 
ідей, цікавих тем і позитивних новин.

Автор і ведуча програми «Книжкова полиця» 
Ольга ХВОСТОВА:

– Хочеться побажати «Рудані» прожити ще хоча б 
стільки років, скільки існує «Червоний гірник», а ще краще 
– стільки ж, скільки живе наше рідне місто. Але при цьому 
залишатись у такому ж «внутрішньо молодому» віці, який 
на сьогодні є середнім у нашому творчому колективі – 33 
роки. Це вік інтелектуального, культурного, емоційного 
розквіту. Хочеться, щоб загальна атмосфера, яка панує на 
каналі, постійно перебувала у такому гармонійному віці.

Заступник головного редактора радіо «Рудана» 
Олена МОТОХІНА:

– Жити ще довго і процвітати! Щоб у нашому ко-
лективі зберігалася така атмосфера, яка об’єднує нас ці 
20 років. Між нами є підтримка і взаємовиручка – це 
щастя для будь-якого колективу. Також хочеться поба-
жати, щоб наша телерадіокомпанія завжди відповідала 
запитам мешканців міста, була актуальною, додавала 
гарного настрою.

Автор і ведуча передачі «Бесіди про вічне»  
Наталія РИБЧИНСЬКА:

– Колегам побажаю творчого зростання, а телерадіо-
компанії – технічного вдосконалення. Як відомо, регіо-
нальні ЗМІ часто страждають від того, що за рівнем осна-
щення не можуть наздогнати столичних колег. Хотілося б, 
щоб зростання «Рудани» було постійним, технічні новації 
з’являлися систематично.

Від легенди – 
до легендарного 
бренду

«Ще два десятки років тому слово «Ру-
дана» в нашому місті асоціювалось перш 
за все з красивою легендою краю, багато-
го на руду. Нині ж це слово для криворіж-
ців стало настільки звичним, що увійшло 
практично у щоденне спілкування. І коли 
на вулиці, в дворі, у транспорті йдуть роз-
мови про новини у місті чи про якусь важ-
ливу для городян подію, без сумніву, по-
чуєш: «Рудана» розповідала, по «Рудані» 

показували. І це є чи не найкращим показником 
популярності нашої телерадіокомпанії і довіри 
до неї людей за двадцять років роботи в ефірі те-
леканалу і радіо «Рудана», – з гордістю констату-
ють працівники телерадіокомпанії. І з цим важко 
не погодитись – для криворіжців назва місцевого 
телеканалу давно стала брендовою.

Просвіщаємо
Сьогодні «Рудана» – один з найпопулярніших телеканалів серед криворіж-

ців. Муніципальна телерадіокомпанія, доволі молода за віком, за два десяти-
ліття свого життя зуміла здобути впливовість та довіру городян. Телерадіоком-
панія впевнено зайняла своє місце в інформаційному просторі міста і області в 
березні 1993-го року. Наразі її слухачі – це більше мільйона мешканців міста 
і прилеглих районів Дніпропетровської, Кіровоградської та Миколаївської об-
ластей. Розпочавши своє мовлення в телеефірі в числі піонерів серед україн-
ських муніципальних телерадіокомпаній, вже до свого 10-річчя ТРК «Рудана» 
отримала ліцензію Національної Ради з питань телебачення і радіомовлення 
України на право мовлення в телеефірі 20 годин на добу. Нині передачі му-
ніципального телеканалу криворіжці мають змогу дивитися цілодобово. Вони 
– про рідне місто, його історію і сьогодення. Вони відкривають городянам іме-
на талановитих земляків, прославлених працею чи мистецтвом; відтворюють 
традиції краю металургів і гірників; презентують найбільш визначні досягнен-
ня криворіжців у культурному та спортивному житті міста, країни і світу.

Інформуємо
Щоденно про новини у своєму місті телеглядачі дізнаються з семи випусків 

інформаційної програми «Місто», а в суботу та неділю – з підсумкової про-
грами «Місто-Тиждень». Нагальні проблеми різних сфер життя криворіжців, 
важливих суспільних процесів порушують теле- та радіопрограми «Контакт», 
«Докладно», «З перших вуст», «Актуально», «Моє житло», «Чистий четвер». До-
дає рейтингу програмам можливість безпосередньої участі городян в обгово-
ренні актуальних тем із допомогою інтерактивних технологій.

Перемагаємо
Програми телерадіокомпанії є успішними учасниками Всеукраїнських та 

Міжнародних фестивалів «Геліос», «Відкрий Україну», «Україна єдина», «Те-
летріумф», міжнародного телекінофоруму «Вместе». Традиційно здобувають 
перемоги на Міжнародному дитячому та молодіжному фестивалі «Кришталеві 
джерела» передачі радіо «Рудана». Колектив телерадіокомпанії двічі визна-
вався кращим електронним засобом масової інформації Придніпров’я.

Вітаємо з ювілеєм!

На обрії квітка весняна – ефірна красуня
«Рудана»

Із перших уст

Директор ТРК «Рудана» Ірина НЕКРАСОВА:

«Ми – альпіністи, які поки що 
лише на середині гори»

– Відгук телеглядачів. Якщо телефонують, 
тривожаться змінами в програмі чи пропону-
ють вдосконалити передачу. Очікування глядача 
і його конструктивна критика для нас важливіші 
за перемоги в конкурсах. «Рудана» продовжує 
позиціонувати себе як канал «про» і «для» кри-
воріжців – людей, які люблять Кривий Ріг, жи-
вуть його життям, створюють його імідж.

– Що залишається не досягнутим, але ба-
жаним для руданівців?

– Хотілося б побільше цікавих художніх філь-
мів в ефірі, нових проектів, які приваблюють 
глядача. Розуміємо, що для закупівлі достойних 
кінострічок потрібні чималі кошти. Мріємо про 
новинки технічного обладнання, велику студію 
для сучасних телевізійних форматів.

– Ірино Федорівно, як би визначили твор-
че кредо каналу?

– «Рудана» – це альпініст, який піднявся лише 
до середини гори, а до вершини ще далеко...

– Тоді дозвольте вашим колегам-червоно-
гірничанам побажати вам якомога скоріше 
досягти тих заповітних висот! Анна Паукова

Еліна Павлухіна

Тетяна ДРЄЄВА. Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Сканворд

Володимир БУХТІЯРОВ. Фотографії публікуються вперше

Це наша з тобою біографія
Біографію міста пишуть не в історичних музеях 

і не в душних кабінетах. Щось своє до історії вели-
кого промислового центру щодня вносять звичайні 

криворіжці. І якщо сучасність Кривого Рогу – на виду 
й на вустах, то минуле завжди вабить своєю таєм-
ничістю. Можливо, якась із сторінок біографії на-

шого міста ховається десь у вашому, шановні читачі, 
сімейному архіві? «ЧГ» вирішив розпочати конкурс 
«Це наша з тобою біографія». 

Світлини минулих років можете власноруч приносити або присилати електронною поштою.  Адреса редакції: пр. Металургів, 28, e-mail: rminer@rminer.dp.ua . До фото-
графії потрібно додати історію-опис про людей або події, зображені на ній. Не забудьте також вказати рік, коли зроблено цей кадр. Чекаємо на ваші відгуки.

Гіпромуч  
зразка 1929 року

І все-таки кадри вирішують усе. Це як їх під-
готувати, потім розставити по місцях. Зберіг-
ся один з перших документів, який свідчить 
про заснування в 1926 році гіпромуч. Інакше 
гірничопромислового учнівства, про образу 
СПТУ та сучасних центрів проф техосвіти. 
Посвідчення видане на ім'я Устименка Л.Н., 
який першим випуском в 1929 році закінчив 
курс гірничопромислової школи при Ленін-
ському рудокеруванні Криворізької округи. 
Виходить, що цей учбовий заклад засновано 
в 1926 році, а Устименко з його стін вийшов 
бурильником-прохідником.

По криворізькій Пітерській
У кожного міста є своя Пітерська, де можна пронестися з вітерцем. Ця назва ще й цен-

тральну магістраль символізує. У Кривому Розі тих часів (фото 1957 р.) такою був проспект 
Карла Маркса. Зовні він начебто й не змінився. А минуло понад півстоліття. 

Руднична  
красуня

Фото датується 25.04.1932 р. На звороті 
напис: «На добру й довгу згадку товаришу 
Вані від Зої Максимець. Рудня ім. Леніна». 
Перед нами образ з далеких 30-х. Красуня, 
активістка, перша криворізька гандболістка. 



«Червоний гірник» №20 (21345)
Четвер, 14 березня 2013 року 19Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

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

Телебачення
Оголошення 

Запрошуємо на виставку-ярмарок 
«Все для саду та городу»

Шановні мешканці та гості міста! З 20 по 
23 березня поточного року на площі біля спор-
тивного комплексу «Металург» (пр. Металургів) 
розпочинає свою роботу традиційна улюблена 
мешканцями міста виставка-ярмарок «Все для 
саду та городу».

Аграрії з Криму, Запоріжжя, Одеси, Дніпро-
петровська, Кіровограда, Харкова, Полтави, Кривого Рогу та інших міст України 
представлять саджанці плодових та декоративних дерев, кущів, насіння овочів і 
квітів, засоби захисту рослин, добрива, сільгоспінвентар тощо. Для городників та 
садоводів фахові спеціалісти проведуть практичні семінари та нададуть корисні 
консультації. Виставка-ярмарок працюватиме з 9.00 до 18.00.

З пропозиціями та побажаннями щодо організації виставки-ярмарку та участі у 
ній пропонуємо звертатися за телефонами: 92-20-11, 92-13-76.

Управління розвитку підприємництва міськвиконкому

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, 13.20, 15.45, 22.55, 
23.20 Погода

06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

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

все знать»
08.15 Д/ф «В.Матецкий. Было 

и прошло»
09.05, 21.00, 05.40 Итоги дня
09.30 Свет
09.55, 19.05, 01.40 О главном
10.15, 04.10 Т/с «Маруся. Воз-

вращение»
11.55, 13.15, 20.55 Официаль-

ная хроника
12.10 Здоровье
13.10, 18.50, 21.15 Деловой 

мир
13.30 Х/ф «Следствием 

установлено»
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.30 Наука
15.40, 04.05 Деловой мир. 

Агросектор
15.55 Х/ф «Так и будет»
18.45 Мир спорта
19.30 Концерт дуэта 

«Свитязь»
20.20, 21.20 Опыт (ч. 
22.45 Тройка, Кено, Максима
23.00, 01.00 Итоги
23.25 Х/ф «Цепь». 6 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 00.40 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 

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

ные века. Роксолана - 2» 
11.50, 02.05 Т/с «Лучший друг 

семьи»
12.50, 01.20 Т/с «Доярка из 

Хацапетовки - 2. Вызов 
судьбы» 

13.50, 14.50, 04.10, 05.00 «Не 
ври мне - 3»

15.55 «Простошоу с Юрием 
Горбуновым»

16.45, 00.55, 03.45 «ТСН. Из-
бранное»

20.15 Т/с «Сваты-6» 
21.20, 22.20 «Сваты за 

кадром»
23.20, 02.55 «Моя хата с 

краю»

ИНТЕР
05.30 Т/с «Объект №11»
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 «Защита свиде-
телей»

13.00 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, 03.40 «Подробности»
20.30 Т/с «Тайны следствия 

- 12»
22.25 Т/с «В зоне риска»

ICTV
04.50, 06.30, 03.10, 03.55 

Погода
04.55 Факты
05.25, 04.00 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Провокатор
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 02.25 Чрезвы-

чайные новости
10.10 Т/с «Брат за брата»
12.30 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.10, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Смерч»
16.25 Т/с «Убойная сила»
18.45 Факты. Вечер

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

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

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

Репортер
07.35, 08.35, 18.55, 00.30 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.45 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 Т/с «Друзья»

16.45, 23.05 Т/с «Светофор»
19.35, 00.25 Спортрепортер
21.00 Т/с «Кухня»

СТБ
05.25 «Чужие ошибки. Пол-

миллиона за сына»
06.10, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.00, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.20 «Звездная жизнь. Обо-

жженные славой»
10.15 Х/ф «Платье от-кутюр» 
12.00 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.55 Т/с «Уравнение любви» 
22.25 «Кулинарная дина-

стия»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.45 Этот 

удивительный мир 
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Экономи-
ческий пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00 В ожидании конца 
света 

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Юрий Любимов. Таган-

ка - жизнь моя
12.15 Василий Лановой. 

Секунды жизни
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. Черновецкий 
Леонид, 3 часть

20.00 Первобытные 
инстинкты Ричарда 
Бренсона 

21.35 Михаил Танич. Послед-
нее интервью

23.40, 04.10 Картинки дикой 
природы 

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

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00, 16.10 Т/с «Ранетки» 
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
13.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.40, 19.55 Даешь моло-

дежь!
17.10, 01.25 Досвидос 
17.45, 22.25 Чертовщина
18.10, 21.00 Виталька 
18.55 БарДак
22.00 Большая разница
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный патруль 

- 2» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.20 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Легавый» 
11.00, 21.00 Т/с «Профиль 

убийцы» 
12.00, 04.25 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.35, 21.50 Т/с «Супруги» 
15.35 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
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Детективы 

Т.Устиновой. «Большое 
зло и мелкие пакости» 

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

14.30, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 

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

мыслить как преступник» 
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 

К 1
07.00 М/фы
09.40, 21.50 «Три сестры»
10.40, 23.40 Х/ф «Поцелуй-

чик»
12.20 «Добрый вечер, 

животные»
13.20, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.15, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Рассмеши комика»
23.10 «ШОУМОНРОУ»

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

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

00.10, 03.15, 04.15 Новости 
11 канала

07.40 «Авторские путеше-
ствия»

08.00 «Променад»
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.45 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 «36,6»
15.20 Т/с «Друзья»
16.45, 23.05 Т/с «Светофор»
18.55 Погода
19.35 Спортрепортер
21.00, 22.30 Т/с «Кухня»
22.00 «Васильевский 

остров»

К 2
05.30, 01.15 Мир звезд
06.15 М/фы 
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.45 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
18.55 Семейный размер
19.55 Иностранная кухня
21.40 Незвёздное детство
23.40 Города мира

«2+2»
08.15 «Улетное видео по-

русски»
09.00, 21.00 Новости 2+ 
09.40, 19.00, 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-13» 
18.00, 20.10 «Убойное видео»
20.35 «Нереальные 

истории»
22.05 Х/ф «Неудержимые» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
07.35 Х/ф «Золотые рога»
08.50 Х/ф «Внимание, 

черепаха!»
10.15, 17.00 Т/с «Гибель 

империи»
12.05 Х/ф «Соль земли»
13.15 Х/ф «Калина красная»
15.05 Х/ф «Дежа Вю»
19.00 Х/ф «Достояние респу-

блики»
21.30 Х/ф «В огне брода нет»
23.10 Х/ф «В упор»

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

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

купка»
09.55 «Жить здорово!»
10.55, 04.05 «Модный при-

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 02.05 Т/с «Торговый 

центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
17.00 «Я подаю на развод»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.10 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов»
23.30 «Вечерний Ургант»

РТР-ПЛАНЕТА
08.05, 23.40 Т/с «В лесах и на 

горах»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.15 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 Ток-шоу «Дело Х. След-

ствие продолжается»
14.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
15.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
16.40 Т/с «Сделано в СССР»
18.30, 02.30 «Прямой эфир»
19.20 Т/с «Вероника. 

Беглянка»
21.05 Т/с «Каменская»
22.05 «Поединок»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Ириной Трухачевой
10.30 Цивилизация. Геть-

ман Иван Мазепа
11.00 Цивилизация. 

Анафема. Неизвестная 
Украина

11.30 Ювелирочка
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
17.30 Цивилизация. Лора и 

Джордж
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
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Рано утром». 
08.20 Д/ф «Всенародная ак-

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

События
09.50 Х/ф «Ты есть...» 
11.50 Д/с «Право на жизнь. 

Маскировка и защита». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва». 
13.30 Т/с «Визит к Мино-

тавру». 
14.55 Д/ф «Покровские 

ворота» 
15.50 «Осторожно, мошен-

ники!» 
16.25 «Право голоса». 
18.00 Т/с «Чёрные волки». 
20.20 Д/ф «Живешь только 

дважды». 
22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Предчувствие». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

08.00 «Вечерние новости из 
Америки»

09.00 Т/с «Таксистка-2». 
«Всегда в седле» 3 с.

10.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 1 
«Западня» 4 с.

11.00 «Страна и люди»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны 

следствия-11». Фильм 2 
«Последние часы» 2 с.

13.00 Х/ф «Место действия» 
2 с.

15.00, 18.00, 22.00 «Сейчас 
в мире»

15.08, 18.08, 01.00, 04.00 
«Особое мнение»

16.00, 02.00 Т/с «Таксистка-2». 
«Поющее такси» 4 с.

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

20.00, 03.00 Т/с «Гончие-5». 
Фильм 2 «Выхода нет» 1 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11». Фильм 3 «Сила 
звука» 1 с.

23.00 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча»

РЕН ТВ
03.00 «По закону» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Мертвое место» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Нам и не снилось»: 

«Секретное оружие 
вашего дома» 

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 «Обманутые наукой» 

19.00 «Адская кухня - 2» 
20.30 «Как надо» 
21.30 «Что случилось? с 

Михаилом Осокиным» 
21.50, 01.40 Х/ф «Идеальное 

убийство» 

TV 1000
05.40 Комедия «Prada и 

чувства» 
08.00 Боевик «Последний 

рубеж» 
10.00 Комедия «Новая рож-

дественская сказка» 
12.00 Боевик «Призрачный 

гонщик» 
14.10 Фантастика «Призрач-

ный гонщик 2» 
16.00 М/ф «Скуби-ду 2. Мон-

стры на свободе» 
18.00 Драма «Молодость без 

молодости» 
20.15 Драма «Конец романа» 
22.10 Боевик «Доказатель-

ство жизни» 

TV1000 KINO
05.00 Драма «Три женщины 

Достоевского»
07.00 Комедия «Перстень 

наследника династии»
09.00 Драма «Государыня и 

разбойник»
11.00 Комедия «Эйфория»
12.30 Триллер «Нас не до-

гонишь»
14.30 Комедия «Полный 

контакт»
16.00 Комедия «Ивановъ»
19.00 Комедия «Закон 

зайца»
21.00 Боевик «Новая Земля»
23.05 Комедия «Я, бабушка, 

Илико и Илларион»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Путь короля» 
10.05, 18.05, 02.05 Трагико-

медия «Век помрачения» 
11.55, 19.55, 03.55 Триллер 

«Профессионал» 
13.55, 21.55, 05.55 Боевик 

«Бандитский Йоханнес-
бург» 

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с «Гулящие люди». 2 с. 
08.00 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». 2 серии 
10.20 Х/ф «Плата за проезд». 
12.00 Х/ф «Необычайные 

приключения мистера 
Веста в стране больше-
виков». 

13.30 Х/ф «Война на запад-
ном направлении». 2 с. 

15.00 Х/ф «Мы - ваши дети». 
1 с. 

16.30 Х/ф «Мы - ваши дети». 
2 с. 

18.00 Т/с «Гулящие люди». 3 с. 
20.00 Х/ф «Золотая речка». 
22.00 Х/ф «Зимний круиз». 

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

семьи». 2 с. 
02.15, 08.15, 14.15 М/с «Алиса 

в Зазеркалье» 12+, 
«Спортландия» 6+, «Про 
шмелей и королей» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-
лушка» 12+, «Маленькая 
колдунья» 6+, «Домаш-
ний цирк» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Колы-
бельная для брата» 12+, 
«Комедиант» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-
диаторы» 

06.00, 12.00, 18.00 «Детские 
фантазии» 6+, «Ванька 
Жуков» 6+, «Олимпио-
ники» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Похоро-
ны викинга 

04.50 Системы управления. 
Центральный вокзал, 
Нью-Йорк 

05.40 Как это устроено?. 
Камни для кёрлинга/
Холодильники/Алюмини-
евые бейсбольные биты 

06.10 Как это сделано?. 
Серия 8 

06.35 Выжить вместе. 
Трясина 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Параллельные Все-
ленные 

08.25 Разрушители легенд. 
Крепче за баранку 
держись, шофер! 

09.20, 00.05 Системы управ-
ления. Панамский канал, 
Панама 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Махинаторы. 

BMW 840 
12.05 Автольянцы. Работа с 

кадиллаком 
12.30, 02.10 Выжить вместе. 

Под проливным дождем 
13.25 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Капи-
танство 

14.20, 00.55 Разрушители ле-
генд. Закрученные пули 

15.15 Мастера выживания. 
Покушать на природе 

16.10 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Сека Верде 

17.05 Как это устроено?. 
Строительные уровни/
Хот-доги/Шлифовальные 
камни/Наждачная бумага 

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Серия 9 

18.00 Город наизнанку. 
Древний город - Рим 

19.00 Не пытайтесь по-
вторить. Прирожденные 
смельчаки 

20.00 Как мы изобрели мир. 
Телефоны 

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Как устроена Вселенная? 

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 58 

23.15 Авиакатастрофы. 
Совершенно секретно. 
Пожар на борту 

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу
07.25 Все о собаках. Австра-

лийская овчарка
07.50 Все о собаках. Сибир-

ская лайка
08.15 Собаки, кошки и 

другие любимцы - на-
чальный курс. Шелти, 
лайка, буль-мастиф, 
большая пиренейская 
овчарка, басенджи

09.10 Необычные животные 
Ника Бейкера. Ночной 
охотник

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

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Кот с дырой 
на шее

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. Гренада

13.45 Территория животных
15.30 Pай для шимпанзе. 

Человек-вожак
16.30 Собаки, кошки и дру-

гие любимцы - началь-
ный курс. Камышовый 
кот, девон рекс, манчкин, 
лос-анджелеская кучеря-
вая, короткошерстная

17.25 Разрушители стерео-
типов. 5 с.

17.50 Разрушители стерео-
типов. 6 с.

18.20 Кошки Кло-Хилл. Кот 
из мешка

18.45 Проект «Щенки». Сери 
19.15 Обезьянья жизнь 
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич
20.35, 05.20 Pай для шимпан-

зе. Юджин становится 
диким

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Амазонка

22.00, 03.15 Доминик Мона-
ган и дикие существа

22.55, 04.05 Природа 
Великобритании с Реем 
Мирсом

23.50 Собаки-полицей-
ские

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. 

Армен Джигарханян
21.55 «КиноМакси»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Запуск спутника 
05.00, 09.00 Хищники в 

опасности 
06.00 В объективе: необыч-

ное поведение животных 
07.00, 11.00, 15.00 В ожида-

нии конца света: Тяжелые 
времена 

08.00 Призраки Чёрного мо-
ря (с Бобом Баллардом) 

10.00 Мегазаводы: супе-
равтомобили: «Гумперт 
Аполло» 

12.00, 16.00 Запреты: Демо-
ны и бесы 

13.00 Ночь льва 
14.00 В объективе: необыч-

ное поведение живот-
ных: Опасные игры 

17.00, 01.00 В ожидании кон-
ца света: Заприте дверь, 

зарядите ружьё 
18.00, 02.00 Мегазаводы: 

Роллс-Ройс 
19.00, 22.00, 03.00 НЛО над 

Европой: неизвестные 
истории: Серия 3 

20.00, 23.00 Паранормаль-
ное: Планета йети 

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Размер имеет значение 

VIASAT HISTORY
07.00, 13.25 Импрессио-

нисты 
08.10, 15.35, 01.00 Команда 

времени 
09.10, 23.00, 04.00 Наполеон 
10.10, 16.35 Страсти по 

Толстому 
11.20, 03.00 Тайна исчезно-

вения полковника Перси 
Фосетта 

12.25 Распутин. Дьявол во 
плоти 

14.35, 18.50 Худшие профес-
сии в истории Британии 

17.50, 00.00 Охотники за 
мифами 

19.50 Клетка 
20.55 История Ирен Жолио-

Кюри 
22.00, 02.00, 06.00 История 

спутника 
05.00 Звезды голубого 

экрана 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Время Синдбада». ф.1. 

«Фламандский гамбит». 
4 с. 

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.5. «Бандит». 1 с. 

21.00 «Улицы разбитых 
фонарей». 2 с. «Целую. 
Ларин». 

22.00 «МУР есть МУР! - 3» 7 с. 
23.00 «Иванов и Рабинович». 

5 с. 
00.00 «Легенда о Тампуке». 

3 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Рыбак-путеше-

ственник 
04.00, 13.00 Черное золото 
05.00, 15.00 Экстремальная 

Канада 
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки 

07.00, 14.00 Осторожно. 
Земляные работы! 

08.00, 16.00 Полярные 
летчики 

10.00 Покоритель Юкона 
11.00 Манящее безмолвие 
12.30 Соммер - экстремал 
18.00, 18.30, 00.00, 00.30 

Большие переезды 
19.00, 01.00 Интенсивный 

курс Ричарда Хаммонда 
20.00 Секретные операции 
22.00, 22.30 Реактивные 

парни 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по жизни 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.50, 23.45 Драма «Парк 

советского периода». 
04.55 Драма «Жить». 
06.15 Семейное «Громовы». 

Дом Надежды». 1 с. 
07.10 Мелодрама «Птица 

счастья». 
08.45 Мелодрама «Дочь 

генерала». 
10.20 Мелодрама, Триллер 

«Притяжение». 
11.55 Семейное «Громовы». 

Дом Надежды». 2 с. 
12.55 Мелодрама «Муж 

на час». 
14.30 «Сказ про Федота-

стрельца». 
16.25 Драма «Кострома». 
17.50 Семейное «Громовы». 

Дом Надежды». 3 с. 
18.50 «Дамский портной». 
20.20 Боевик «Парадиз». 
22.00 Комедия «Прощайте, 

доктор Фрейд». 

НОСТАЛЬГИЯ
05.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 2 с. 
«Катерина» 

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«ВРЕМЯ» 

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 
«Рожденные в СССР» 

09.00, 15.00, 03.00 «Именины 
сердца» Творческий 
вечер Александра 
Морозова 

10.00 «Международная 
панорама» 

10.35 «Поет Надежда 

Чепрага» 
11.00 «ПараФраз» 
11.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 3 с. 
«Лихолетье» 

16.00 «Под знаком «Пи» 
17.05 «Утренняя почта» 
17.40 Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина» 4 с. «Дом 
и хозяин» 

21.00 Программа «ТЕМА» 
22.00 «Марафон-15» 
23.15 «Монологи о любви» 
23.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 1 с. 
«Лешаки» 

СПОРТ 1
05.30, 02.35 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. ЦСКА - 
Краснодар

07.20, 16.55 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.00 Гольф. Europen Tour 
2013Первый день

12.05 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

12.40 Футзал. Чемпионат Ис-
пании. Интер Мовистар 
- Барселона Алуспорт

14.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды/ Сезон 2012-
2013. АЗ - Аякс

16.25 Экстра-футзал
17.35 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Химик - БК 
ОДЕССА

19.30 Гольф/ Обзор
20.00 Турнир по смешанным 

боевым искусствам

СПОРТ 2
06.00 Футзал. Чемпионат 

Испании
07.50, 22.25 Футбол. Чемпи-

онат Нидерланды. Сезон 
2012-2013

09.40 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Нидерланды 
- Турция

11.30, 05.25 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

12.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига

13.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

14.30, 03.55 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. ЦСКА - 
Жальгирис

16.05 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Обзор

16.40 Теннис. АТР Open de 
Nice. Франция. 1/4 финала

18.35 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Локомотив

20.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013.

00.25 Теннис. АТР Open de 
Nice. Франция. 1/4 финала

02.05 Футбол. Чемпионат 
мира 2014 Россия - Пор-
тугалия

EUROSPORT
09.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира. Превью сезона. 
10.00 Керлинг. Чемпионат 

мира. Латвия. Женщины 
11.30 Вот это да!!! 
11.45, 18.00, 01.00 Прыжки 

на лыжах с трамплина. 
Кубок мира 

13.00 Велоспорт. Тур Ката-
лонии. Этап 3. 

13.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 

14.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Латвия. Женщины

16.30, 02.00 Велоспорт. Тур 
Каталонии. Этап 4. 

19.00, 20.00 Футбол. Next 
Gen Series. 1/4 финала. 

22.00, 23.00 Боевые искус-
ства. Тотальный нокаут. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 15.40, 22.15, 

00.55, 03.05 Футбол NEWS
06.10 Чемпионат Англии
08.10 Чемпионат Украины
10.20 Чемпионат Испании
12.20, 23.25 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
13.25 Топ-матч
13.40 Д/ф «Быть «Ливерпуль-

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

цем». 6 с.
16.00, 01.10 Франция - Герма-

ния. Товарищеский матч
18.00, 00.25 «Один на один с 

Гамулой». А. Кравец
18.35 Нидерланды - Италия. 

Товарищеский матч
20.35 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
21.25 LIVE. Италия - Брази-

лия. Товарищеский матч

Четвер, 21 березня
Cхід 5.59 Захід 18.12
Тривалість дня 12.13

Схід 11.54
Захід 2.39

РакІменинники: Афанасій
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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, 22.55, 23.15 Погода
06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

на дом
07.15 Обзор прессы
07.20 Страна on line
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Д/ф «Е.Захарова. 

Дочка «Ленкома»
09.05, 21.00, 05.40 Итоги дня
09.20 Д/ф «Пять процентов 

нас»
09.45 Контрольная работа
10.15, 04.10 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.55, 21.10 Деловой 

мир
12.15 Ток-шоу «Вера. 

Надежда. Любовь». Теле-
марафон к Всемирному 
Дню борьбы с тубер-
кулезом

13.05 «Предвечерье» с Т. 
Щербатюк

14.00 Украинская песня
14.35 Околица
15.00, 18.20, 01.20, 02.15 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.10, 04.05 Деловой мир. 
Агросектор

15.15 Театральные сезоны
16.05 Х/ф «Матч состоится 

при любой погоде»
18.45 Мир спорта
19.10 Концерт к 60-летию 

украинского ТВ
21.15 Концерт С.Ротару 

«Я тебя по-прежнему 
люблю»

22.50 Тройка, Кено, Секунда 
удачи

23.00 Итоги
23.20 Х/ф «Цепь». 7 с.

КАНАЛ «1+1»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 05.00 ТСН: ТСН
06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 

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

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

11.50 Т/с «Лучший друг 
семьи» 

12.50 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки - 2. Вызов судьбы» 

13.50, 14.50 «Не ври мне - 3»
15.55 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 «Сваты-6» 
21.30, 22.30 «Сваты за 

кадром»
23.30 Х/ф «Чужой» 

ИНТЕР
05.30 Т/с «Объект №11»
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 «Защита свиде-
телей»

13.00 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, 03.50 «Подробности»
20.30, 23.55 «Шустер Live»
21.35 Футбол. Сборная Поль-

ши - сборная Украины

ICTV
04.50 Служба розыска 

детей
04.55, 06.35, 03.15, 04.00 

Погода
05.00 Факты
05.25, 04.30 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, 02.30 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.30 Т/с «Убойная 

сила»
12.45 Факты. День
13.00 Анекдоты по-

украински
13.05, 22.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.15, 20.10 Т/с «Морские 

дьяволы-6. Смерч»
18.45 Факты. Вечер

НОВЫЙ КАНАЛ
04.45 Служба розыска 

детей
04.50, 06.00 Teen Time
04.55 Т/с «АйКарли»
05.05 Зона ночi Культура
05.10 Iван Франко
06.05 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.45, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
06.50, 19.15 Пираньи
07.30, 08.30, 19.00, 00.05 

Репортер
07.35, 08.35, 18.55, 00.30 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.45 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 Т/с «Друзья»
16.45, 23.05 Т/с «Светофор»
19.35, 00.25 Спортрепортер
21.00 Т/с «Кухня»

СТБ
05.00 «Чужие ошибки.

Санта-барбара по-
херсонски»

05.45, 02.35 Х/ф «Человек 
родился» 

07.30 Х/ф «Другое лицо» 
09.25 Х/ф «Вербное вос-

кресенье» 
17.55, 22.00 «Вiкна-Новини»
18.05 Х/ф «Джентльмены 

удачи» 
20.00, 22.35 «Холостяк - 3»

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.50 Этот 

удивительный мир 
06.30, 08.30, 15.00, 18.30, 

21.00 «Социальный 
пульс»

06.55, 18.50, 21.25 «Эконо-
мический пульс»

07.00, 05.00 «Утренний 
эспрессо»

09.00 Первобытные 
инстинкты Ричарда 
Бренсона 

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Михаил Танич. По-

следнее интервью
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!»
17.47 День сурка
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Неизвестный 
Эрнст, 1 часть

20.00 Ванга. Противо-
стояние 

21.35 Несколько жизней 
Семена Фарады

23.40, 04.10 Картинки дикой 
природы 

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

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.00, 16.10 Т/с «Ранетки» 
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 

коллекция
13.25 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.40, 19.15 Даешь моло-

дежь!
17.10, 01.25 10 шагов к 

любви
18.10 Одна за всех
20.30 Виталька
21.30 Что если бы?
21.55 Большая разница
23.00 Слишком грубо для 

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 2» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.45 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.00, 17.20 Т/с «След» 
10.00, 20.00 Т/с «Легавый» 
11.00 Т/с «Профиль убийцы» 
12.00, 04.40 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
14.35 Т/с «Супруги» 
15.35, 02.30 Чистосердеч-

ное признание
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «Неравный брак» 
19.20, 04.05 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 Х/ф «Война» 
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Детективы 

Т.Устиновой. «Большое 
зло и мелкие пакости» 

12.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург - 9»

14.35 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00 «Свiдок»
17.00 Т/с «Висяки»
19.30 Т/с «Наркомовский 

обоз» 
23.45 Х/ф «Я - кукла» 

К 1
07.00 М/фы
09.40 «Три сестры»
10.40, 00.15 Х/ф «Лихач»
12.20 «Добрый вечер, 

животные»
13.20, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.15 «Шопинг монстры»
15.10, 18.00 «Званый ужин»
16.10 «Орел и Решка»
19.00 «КВН»
21.20 «Рассмеши комика»
22.10 «Пороблено в 

Українi»
23.20 «Вечер. Паша. 

Звёзды.»

11 КАНАЛ
04.45 Служба розыска 

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

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

00.05, 02.55, 05.25 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Мой малыш»
08.10 «Про кино»
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой»
10.00, 15.45 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.50 Т/с «Воронины»
13.25 М/с «КотПес»
14.50 Т/с «Друзья»
16.45, 23.05 Т/с «Светофор»
18.55 Погода
19.35 Спортрепортер
21.00 Тележурнал «Пассаж»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Лучшие»

К 2
05.30, 01.15 Мир звезд
06.15 М/фы 
09.00 Семья от А до Я
10.20 Бэби-бум
11.00 Школа доктора Кома-

ровского
12.30, 17.00 Женская форма
13.30 Дачные истории
14.20 Дело вкуса
15.10, 20.45 Секреты шеф-

повара
16.00, 22.40 Модный при-

говор
18.00 Время красоты
18.55 Семейный размер
19.55 Иностранная кухня
21.40 Незвёздное детство
23.40 Города мира

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

Зверороботы» 
08.15 «Улетное видео по-

русски»
09.00, 19.45 Новости 2+ 
09.40, 19.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.15, 18.00 «Убойное 

видео»
10.40 «Нереальные 

истории»
11.05, 16.00 Т/с «Новая 

жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 

13.05 «Ударная сила»
14.00 Т/с «Солдаты-13» 
20.00 Всемирная с. бокса: 

Украина - Азербайджан
22.55 Х/ф «Тяжелые деньги» 

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

Тома Сойера»
11.20, 17.00 Т/с «Гибель 

империи»
13.10 Х/ф «Соль земли»
14.25 Х/ф «Визит дамы»
19.00 Х/ф «Взбесившийся 

автобус»
20.55 Х/ф «Депрессия»
23.45 Х/ф «Восемь выходят 

из игры»
01.45 Х/ф «Белый ворон»
03.20 Х/ф «Львы для ягнят»

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

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

купка»
09.55 «Жить здорово!»
10.55, 04.40 «Модный при-

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15, 02.25 Т/с «Торговый 

центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
17.00 «Жди меня»
18.40 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний Ургант»
23.50 Х/ф «Не сошлись 

характерами»

РТР-ПЛАНЕТА
04.00 «Утро России»
08.05 Т/с «В лесах и на горах»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Вести
09.30 «Вся Россия»
09.45 Ток-шоу «1000 

мелочей»
10.20 Ток-шоу «О самом 

главном»
11.00, 03.10 Т/с «Ефросинья. 

Таежная любовь»
12.30, 15.30, 17.40 Местное 

время. Вести-Москва
12.50 Вести. Дежурная 

часть
13.00 «Право на встречу»
14.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
15.50 Вести-спорт
15.55 «Чужие тайны. Време-

на года»
16.40 Т/с «Сделано в СССР»
18.30 «Прямой эфир»
19.20 Х/ф «Серебристый 

звон ручья»
21.10 Х/ф «Формула счастья»
23.05 Х/ф «Улыбнись, когда 

плачут звезды»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

ты полов
11.30 Ювелирочка
14.30 Игра в слова и не 

только
17.30 Цивилизация. Служ-

ба Безопасности ОУН. 
Закрытые двери

19.00 Знак восклицания
21.00 Дорогие депутаты
21.30 Особый формат. Опе-

рация Перепишим
22.00, 04.00 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.25 Х/ф «Человек без 

паспорта»
08.20 Д/ф «Василий Лановой. 

Есть такая профессия...» 
09.10, 13.10 «Петровка, 38». 
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». 
11.55 Д/с «Право на жизнь. 

Жилища животных». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.30 Т/с «Визит к Мино-

тавру». 
14.55 Д/ф «Покровские 

ворота» 
15.50 «Спешите видеть!» 
16.25 «Право голоса». 
17.45 Т/с «Каменская». 
20.20 Ольга Кабо в про-

грамме «Жена. История 
любви». 

21.50 Х/ф «Американский 
дедушка». 

23.20 Х/ф «Один и без 
оружия». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Т/с «Таксистка-2». «По-

ющее такси» 4 с.
10.00 Т/с «Гончие-5». Фильм 

2 «Выхода нет» 1 с.
11.00 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским 
«Джазовый ритм Боль-
шого Яблока»

11.30 «Городские легенды» 
Ожившие картины Тре-
тьяковской галереи

12.00, 17.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11». Фильм 3 «Сила 
звука» 1 с.

13.00 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча»

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 «Таксист-
ка-2». «Изменник» 5 с.

19.00, 05.00 Т/с «Гражданин 
начальник». 1 с.

20.00, 03.00 Т/с «Гончие-5». 
Фильм 2 «Выхода нет» 
2 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-11». Фильм 3 «Сила 
звука» 2 с.

23.00 Х/ф «О любви»

РЕН ТВ
03.00 Х/ф «Идеальное 

убийство» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Странное Солнце» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Обманутые наукой» 
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»: 
«Битва за еду» 

19.00 «Странное дело»: 
«Тайное оружие Гитлера» 

20.00 «Секретные терри-
тории»: «Добрые тролли 
Вселенной» 

21.00 «Смотреть всем!» 
22.00, 02.00 Х/ф «Одиночка» 

TV 1000
04.00 Комедия «Новая рож-

дественская сказка» 
06.00 Боевик «Последний 

рубеж» 
08.00 Драма «Молодость 

без молодости» 
10.15 М/ф «Скуби-ду 2. Мон-

стры на свободе» 
12.00 Боевик «Прямая и 

явная угроза» 
14.25 Боевик «Шпион по 

соседству» 
16.05 Комедия «Спокойной 

ночи» 
18.00 Драма «Колдовство» 
20.00 Боевик «Под Откос» 
21.50 Эротический фильм 

«Спящая красавица» 
23.55 Драма «Непристойное 

предложение» 

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Полный 

контакт»
06.30 Комедия «Закон 

зайца»
08.30 Комедия «Ивановъ»
11.30 Комедия «Золотой 

ключик»
13.35 Боевик «Новая Земля»
15.40 Мелодрама «Василь-

ки для Василисы»
17.20 Комедия «Свидание»
19.00 Комедия «Настрой-

щик»
21.45 Боевик «SLOVE. Прямо 

в сердце»
23.20 Комедия «Лицо 

французской националь-
ности»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Путь короля» 
10.15, 18.15, 02.15 Драма 

«Беспокойство» 
12.05, 20.05, 04.05 Драма 

«Эскорт для дам» 
14.00, 22.00, 06.00 Комедия 

«Секс и 101 смерть» 

НАШЕ КИНО
06.00 Т/с «Гулящие люди». 

3 с. 
08.00 Х/ф «Золотая речка». 
10.00 Х/ф «Зимний круиз». 
12.00 Х/ф «60 дней». 
13.30 Х/ф «Война на запад-

ном направлении». 3 с. 
15.00 Х/ф «Заложники 

страха». 
16.30 Х/ф «Белое озеро». 
18.00 Х/ф «Простая исто-

рия». 
20.00 Х/ф «Шурочка». 
22.00 Х/ф «Упырь». 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Бронзовая птица» 1 с. 
02.05, 08.05, 14.05 М/с «Али-

са в Зазеркалье» 12+, 
«Пони бегает по кругу» 
0+, «Наследство волшеб-
ника Бахрама» 6+, «Где 
же медвежонок?» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-
лушка» 12+, «Щелкунчик» 
6+, «Одна лошадка 
белая» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф 
«Этот негодяй Сидоров» 
12+, «Илья Муромец» 
6+, «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+, 
«Глупая лошадь» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-
диаторы» 

06.00, 12.00, 18.00 «Детские 
фантазии» 6+, «Тайна 
далекого острова» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Капи-
танство 

04.50 Системы управления. 
Панамский канал, 
Панама 

05.40 Как это устроено?. 
Строительные уровни/
Хот-доги/Шлифоваль-
ные камни/Наждачная 
бумага 

06.10 Как это сделано?. 
Серия 9 

06.35 Выжить вместе. Под 
проливным дождем 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Как устроена Вселенная? 

08.25 Разрушители легенд. 
Закрученные пули 

09.20, 00.05 Системы управ-
ления. Cirque du Soleil 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Махинаторы. 

Triumph Stag 
12.05 Автольянцы. Канноли 

для Томми 
12.30, 02.10 Выжить вместе. 

После урагана 
13.25 Золотая лихорадка. 

Берингово море. Эврика! 
14.20, 00.55 Разрушители 

легенд. Термиты и лед 
15.15 Не пытайтесь по-

вторить. Прирожденные 
смельчаки 

16.10 Город наизнанку. 
Древний город - Рим 

17.05 Как это устроено?. 
Десерты из мороженого/
Деревянные клюшки 
для гольфа/Крылья 
самолетов 

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Серия 10 

18.00 Оружие, которое 
изменило мир. Пистолет 
M1911 

19.00 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 3 

19.30 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 4 

20.00 Кодекс гангстеров. 
18-ая улица 

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Быстрее света 

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 59 

23.15 Авиакатастрофы. 
Совершенно секретно. 
Загадка Боинга-737 

ANIMAL PLANET
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу 
07.25 Кошки Кло-Хилл. Кот 

из мешка
07.50 Проект «Щенки». Сери 
08.15 Собаки, кошки 

и другие любимцы 
- начальный курс. 
Камышовый кот, девон 
рекс, манчкин, лос-
анджелеская кучерявая, 
короткошерстная

09.10 Разрушители стерео-
типов. 5 с.

09.35 Разрушители стерео-
типов. 6 с.

10.05, 14.40 В дебрях 
Латинской Америки. 
Амазонка

11.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных. Рука помощи

11.55, 20.10, 04.55 Шамвари. 
Жизнь на воле 

12.20, 06.35 SOS дикой 
природы

12.50, 05.45 Последний 
шанс. Щенки с черного 
хода

13.45 Территория жи-
вотных

15.30 Pай для шимпанзе. 
Юджин становится 
диким

16.30 Собаки, кошки и дру-
гие любимцы - началь-
ный курс. Бенгальская, 
шартрезская, ванская, 
балийская, белолапая, 
американская домашняя

17.25 Пандамониум. Конец 
истории

18.20 Плохой пёс. Собаки-
примадонны и коты-
взломщики

19.15 Обезьянья жизнь
19.40 Ветеринар Бондай 

Бич
20.35, 05.20 Смутное время 

в Городе обезьян. Рож-
денные бурей

21.05, 02.25 В дебрях Латин-
ской Америки. Анды

22.00, 03.15 Челюсти. Апо-
калипсис

22.55, 04.05 Китовые войны. 
Нет в мире совершен-
ства

23.50 Собаки-полицей-
ские. Ружья убивают

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?
21.05 «Тур-Гламур»
21.55 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.30 Джунгли шоу-бизнеса

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в 

мире ремонт: Гигантский 
ветряк 

05.00, 09.00 Тайны горилл 
06.00 В объективе: не-

обычное поведение 
животных II 

07.00, 11.00, 15.00 НЛО над 
Европой: неизвестные 
истории: Серия 3 

08.00, 12.00, 16.00 Паранор-
мальное: Планета йети 

10.00 Мегазаводы: супе-
равтомобили: «Ниссан» 
GT-R 

13.00 Тайна морского 
дьявола 

14.00 В объективе: необыч-
ное поведение живот-
ных: Жизнь на воле 

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: Готовь сани 

летом 
18.00, 02.00 Мегазаводы: 

Порше 
19.00, 22.00, 03.00 Тюрем-

ные трудности: Судный 
день 

20.00, 23.00 Семейное 
оружие: Хочу джип! 

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Жадность, эгоизм и 
зависть 

VIASAT HISTORY
07.00, 13.25 Импрессио-

нисты 
08.10, 15.35, 00.55 Команда 

времени 
09.10, 22.55, 04.00 Наполеон 
10.10, 16.35 Страсти по 

Толстому 
11.20 История спутника 
12.20 Клетка 
14.35, 18.50, 19.50 Худшие 

профессии в истории 
Британии 

17.50, 23.55 Охотники за 
мифами 

20.50 Орудия смерти 
21.55 Бойцовский клуб. 

Оправданная жесто-
кость 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Время Синдбада». 

ф.2. «Подарок из Амстер-
дама». 1 с. 

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.5. «Бандит». 2 с. 

21.00 «Улицы разбитых фо-
нарей». 3 с. «Напиток для 
настоящих мужчин». 

22.00 «МУР есть МУР! - 3». 
8 с. 

23.00 «Иванов и Рабино-
вич». 6 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Рыбак-путеше-

ственник 
04.00, 13.00 Черное золото 
05.00, 15.00 Экстремальная 

Канада 
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки 

07.00, 14.00 Осторожно. 
Земляные работы! 

08.00, 16.00 Полярные 
летчики 

10.00, 10.30 Большие пере-
езды 

11.00, 19.00, 01.00 Интен-
сивный курс Ричарда 
Хаммонда 

12.00 Вертолеты 
18.00, 18.30, 00.00, 00.30 

Наперекор стихии 
20.00 Непобедимый воин 
22.00, 22.30 Реактивные 

парни 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера. С риском по 
жизни 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.55, 22.05 Драма «Жить». 
03.05, 23.15 Мелодрама 

«Птица счастья». 
04.35 Мелодрама «Дочь 

генерала». 
06.15 Семейное «Громовы». 

Дом Надежды». 2 с. 
07.10 Мелодрама, Триллер 

«Притяжение». 
08.45 Мелодрама «Муж 

на час». 
10.25 Комедия «Сказ про 

Федота-стрельца». 
12.10 Семейное «Громовы». 

Дом Надежды». 3 с. 
13.10 Драма «Кострома». 
14.35 Драма «Дамский 

портной». 
16.10 Боевик «Парадиз». 
17.55 Семейное «Громовы». 

Дом Надежды». 4 с. 
18.50 Семейное «Спар-

такиада». Локальное 
потепление». 

20.25 Драма «Кукушка». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Международная 

панорама» 
04.35 «Поет Надежда 

Чепрага» 
05.00 «ПараФраз» 
05.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 3 с. 
«Лихолетье» 

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 
«ВРЕМЯ» 

08.00, 14.00, 02.00 «Рожден-
ные в СССР» 

09.00, 03.00 «Именины серд-
ца» Творческий вечер 
Александра Морозова 

10.00 «Под знаком «Пи» 
11.05 «Утренняя почта» 
11.40 Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина» 4 с. «Дом 
и хозяин» 

15.00 Программа «ТЕМА» 
16.00 Д/ф «Берег Арабских 

Эмиратов» 
17.00 Ансамбль «Березка» 
17.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 5 с. 
«Возвращение» 

20.00 «Колба времени» 
Прямой эфир. 

21.00 «Кинопанорама» 
22.00 Д/ф «Александр По-

крышкин» 
23.00 «Это было, было...» 

«Звезды зарубежной 
эстрады» 

23.40 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» 2 с. 
«Катерина» 

СПОРТ 1
05.30, 01.30 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Спартак - 
Локомотив

07.25 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
08.00 Гольф. Europen Tour 

2013. Maybank Malaysian 
Open. Второй день. LIVE

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

12.40, 03.25 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. ЦСКА - 
Жальгирис

14.10 Экстра-футзал
14.35, 04.55 Англия. Обзор 

Футбольной лиги
15.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейенорд - Утрехт

17.00 Футбол. Англия. Кубок 
Лиги. 1/2финала. Челси 
- Суонси

18.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Говерла - БК 
Галичына. LIVE

21.05 Бокс. Нью-Йорк, 
США. Фильм Вердехо - Т. 
Арчамбульт

21.25 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Голандия 
- Эстония. LIVE

23.35 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Уэльс

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Чемпионат 

Бельгии. Сезон 2012-
2013. Гент - Андерлехт

07.50 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Локомотив

09.40 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА — ВЕФ

11.20 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Обзор

11.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Интер 
Мовистар - Барселона 
Алуспорт

13.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Россия 
- Португалия

15.45 Теннис. АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2 фина-
ла. Пары. Брайан/Брайан 
- Гуреши/Ройер

17.00 Теннис. АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2 фина-
ла. Альмагро - Симон

18.20 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

18.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. ЦСКА - 
Краснодар

20.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

21.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Уэльс. LIVE

EUROSPORT
09.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Планица (Словения). HS 
215. Квалификация. 

10.30 Велоспорт. Тур Ката-
лонии. Этап 4. 

11.30 Футбол. Next Gen 
Series. 1/4 финала. 

13.00 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанци-
ях. Сочи (Россия). 

14.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Стокгольм (Шве-
ция). Спринт. 

15.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун (Швеция). 
2,5 км. Женщины. 

16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица (Словения). 
HS 215. 

18.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун (Швеция). 
3,75 км. Мужчины. 

18.45 Велоспорт. GP E3. 
19.45, 02.05 Велоспорт. Тур 

Каталонии. Этап 5. 
21.00, 21.30 Тимберспортс. 

Норвегия. 
22.00 Бокс. Титульный 

бой по версии WBC. 
Германия. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 10.00, 15.30, 

21.25, 22.30, 23.35, 01.55, 
05.00 Футбол NEWS

06.10 Сампдория - Интер. 
Чемпионат Италии

08.10 Металлург З - Карпа-
ты. Чемпионат Украины

10.25, 16.40 Топ-матч
10.40, 16.55 Италия - Брази-

лия. Товарищеский матч
12.40 Франция - Германия. 

Товарищеский матч
14.40 LIVE. Израиль - Порту-

галия. Отбор к ЧМ - 
18.55 LIVE. Хорватия - Сер-

бия. Отбор к ЧМ - 
20.55 Futbol Mundial. Пре-

мьера
21.40 LIVE. Испания - Фин-

ляндия. Отбор к ЧМ - 
23.55 LIVE. Уругвай - Параг-

вай. Отбор к ЧМ - 

П'ятниця, 22 березня
Cхід 5.57 Захід 18.14
Тривалість дня 12.17

Схід 12.56
Захід 3.13

ЛевІменинники: Клавдія, Олександр, Кирил, Тарасій, Афанасій
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Телебачення

УТ-1 
06.00 Утренняя молитва
06.05 Итоги
06.15, 07.00, 08.55, 09.00, 

13.25, 15.25, 22.55, 23.25 
Погода

06.20, 00.40 Клуб юмора
07.05 Фильм-концерт 

«А.Буйнов. Мужчина на 
сцене и в жизни»

08.25 Барышня и кулинар
09.05 Жизнь на равных
09.25 Школа юного супе-

рагента
09.40 Х/ф «Кортик»
13.30 «Секреты успеха» с 

Н.Городенской
14.05 В гостях у Д.Гордона
14.55 Золотой гусь
15.30 10+10. Украинский 

фолк
16.40 Концерт М.Грицкана 

«Споем вместе, друзья 
мои!»

18.25 Концерт Т.Повалий 
«Украина. Голос. Душа»

20.50 Мегалот
21.00, 01.20 Итоги дня
21.25 Без цензуры
21.55 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

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Ремонт +»
06.15 Х/ф «Безбилетные 

пассажирки» 
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10 М/ф «Ангри Бёрдс»
10.15, 10.40 М/с «Чип и 

Дейл» 
11.00, 04.35 «Мир наизнанку 

- 4: Вьетнам»
12.00, 04.10 «Тачки»
12.25 «Голос страны -3»
14.55, 02.50 Х/ф «Доктор 

Дулиттл - 2» 
16.40 Х/ф «Калачи»
18.30 «Рассмеши комика»
19.30, 05.20 ТСН: ТСН
20.00 Х/ф «Казино «Рояль»» 
23.10 Х/ф «Время» 

ИНТЕР
04.55, 03.15 Х/ф «Дежурный 

папа»
06.20 «Шустер Live»
09.30 «Жди меня»
11.05 Программа «Вкусное 

свидание»
12.05 Т/с «Когда на юг улетят 

журавли»
16.05 Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала»

20.00, 02.50 «Подробности»
20.25 Концерт «Сватам 

5 лет»
23.00 Х/ф «Три дня с при-

дурком»

ICTV
05.30, 06.00 Погода
05.35 Факты
06.05, 04.15 Свитанок
06.55 Козырная жизнь
07.30 Х/ф «Битва драконов»
09.35 Звезда YouTube
10.00 Дача
11.05 Квартирный вопрос
12.05 Смотреть всем!
13.25 За рулем
13.50 Несекретные файлы
14.50 Экстренный вызов
15.50 Х/ф «Отставник»
17.45 Максимум в Украине
18.45 Факты. Вечер
19.00 Х/ф «Отставник-2: 

Своих не бросаем»
21.00 Х/ф «Отставник-3»
23.00 Х/ф «Ключ саламан-

дры»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.55 Т/с «Тру Джексон»
06.40 Новый взгляд
08.05, 10.00 Ревизор 
11.40 Уральские пельмени
13.25 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна Юкрайна
15.35 Т/с «Папины дочки»
17.40 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор»
19.30 Х/ф «Человек-Паук»
22.00 Хто зверху?- 
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Как удержаться 

на плаву»
02.00 Т/с «Эврика»
02.45, 03.40, 04.15 Зона ночi
02.50 Семеренки
03.45 Вище неба
04.20 Козацький флот
04.30 Гартуючи юнацтво
04.45 З полону на волю
05.00 Дике поле
05.15 Зона ночi Культура
05.20 Невгамовний Панте-

леймон

СТБ
05.35 «Наши любимые м/

фы» 
06.30 Х/ф «Медовый месяц» 
08.05 «Караоке на Май-

дане»
09.00 «Едим дома»
10.10 «ВусоЛапоХвiст»
10.50 «Хата на тата»
12.35 «Холостяк - 3»
16.00 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»
17.05 Х/ф «Джентльмены 

удачи» 
19.00 «Україна має та-

лант!-5»
22.10 «Следствие ведут 

экстрасенсы»

ТОНИС
06.00 Х/ф «Без сына не 

приходи» 
07.35 Ф-стиль
08.00 «Социальный пульс»
08.40, 18.55, 19.55 «Погода»
09.00 Несколько жизней 

Семена Фарады
10.00 «Светские хроники»
10.35 Х/ф «Искушение Дон 

Жуана» 
13.25 За семь морей
14.00 Дневник большой 

кошки 
14.45, 04.20 Кенгуру Данди 
15.50, 02.20 Планета жизни 
17.00, 03.50 «Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным»
17.40 «Дневник для роди-

телей»
18.20 «Цивилизация 

incognita»
18.30, 03.30 «Социальный 

пульс выходных»
19.00 Маэстро моды 
20.05 Сокровища природы 
21.15, 05.10 Клара Румянова. 

В мире много сказок 
грустных и смешных

22.20 Х/ф «Гувернантка» 

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» 
11.50 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
13.35 Т/с «Половинки» 
14.35 Х/ф «Первая дочь» 
16.45 Х/ф «Любовь-мор-

ковь» 
18.55 Х/ф «Война невест» 
20.55 Виталька 
22.25 Что если бы?
23.00 Х/ф «Жизнь за гранью» 

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 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» 
13.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 3» 
14.00 Х/ф «У реки два 

берега» 
18.00, 19.20 Т/с «Мое люби-

мое чудовище» 
22.10 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 «Вре-
мя спорта»

06.55, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 13.55, 16.10, 17.20, 
19.20, 23.40, 00.55, 03.35, 
05.55, 06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 04.00, 
05.00 «Время новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.20 «Бизнес-
время»

07.30 «180 градусов»
07.50, 10.15, 12.10, 02.30, 

03.30, 04.30, 04.55, 05.50, 
06.20 «Хроника недели»

08.30 «Не первый взгляд»
09.25 «Автоконтинент»
09.50 «Мотор-новости»
10.10, 00.30 «Новостеметр»
11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.15 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный взгляд»
19.30 «Машина времени»
20.10, 01.10, 05.10 «Портреты 

с Сергеем Дорофеевым»
21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 02.10, 03.40 «В каби-

нетах»
22.30 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»

НТН
05.50 «Легенды бандитско-

го Киева»
06.15 «Железный Оскар»
06.45 Х/ф «Месть - ис-

кусство»

08.30 Х/ф «От Буга до Вислы» 
11.30 «Речовий доказ». 

Охотники на победи-
телей

12.00, 23.00 «Главный 
свидетель»

13.00 Д/с «Тайны криминаль-
ного мира»

13.30 Х/ф «Одиночное 
плавание» 

15.20 Т/с «Шериф» 
19.00 Т/с «Паутина - 6»
00.00 Х/ф «Тайна ордена» 
01.35 Х/ф «Убить пре-

зидента» 
03.10 «Речовий доказ»
03.55 «Агенты влияния»
04.25 «Уроки тетушки Совы»
04.40 «Правда жизни»

К 1
07.00, 10.00 М/фы
09.00 М/с «Сказки Ганса Хри-

стиана Андерсена»
11.20 М/ф «Арнольд!»
12.40 Х/ф «Лэсси»
14.30 Х/ф «Городской 

пейзаж»
16.10 «Свадебный размер»
17.10 «Лямур Тужур»
18.10 «Рассмеши комика»
19.00 «КВН»
21.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
23.40 Х/ф «Красавчик» 
01.30 Х/ф «Гриффин и Фе-

никс: На краю счастья»
03.10 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.55 Т/с «Тру Джексон»
06.40 Новый взгляд
08.05 Ревизор 
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Лучшие»
11.40 Уральские пельмени
13.25 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Файна Юкрайна
15.35 Т/с «Папины дочки»
17.40 Х/ф «Кошки против со-

бак. Месть Китти Галор»
19.30 Х/ф «Человек-Паук»
22.00 Хто зверху?- 
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Как удержаться 

на плаву»
02.00 Т/с «Эврика»
02.45, 03.40, 04.15 Зона ночi

К 2
05.30, 00.50 Мир звезд
06.15 М/фы 
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.50 С белого листа
09.25 Знаете что?
10.10 Врачи
10.55 Дачные истории
11.50 Сваты у плиты
12.25 Специя
13.25, 18.40 Семейный 

размер
14.10 Модный приговор
15.10, 17.40 Женская форма
16.00 Время красоты
19.30, 23.10 Незвёздное 

детство
20.30, 00.05 Секреты судьбы
21.20 Будь по-твоему
22.20 Иностранная кухня

«2+2»
08.15 Союз М/ф 
10.00 Х/ф «Амос и Эндрю» 
12.00 Т/с «Мерлин-5» 
14.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.00 Х/ф «Национальная 

безопасность» 
17.00 Х/ф «Красная жара» 
19.20 Х/ф «Неудержимые» 
21.30 Т/с «М.У.Р.» 
01.30 Х/ф «Тяжелые деньги» 

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

Тома Сойера»
11.35 Х/ф «Человек-ор-

кестр»
13.05 Х/ф «Оскар»
14.30 Х/ф «Азазель»
17.25 Т/с «1814»
21.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
23.55 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
06.20 Х/ф «Человек-ам-

фибия»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.55 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Леонов. 

Страх одиночества»
12.15 «Абракадабра»
15.15 «Герои «Большой 

перемены»
15.45, 18.15 Х/ф «Большая 

перемена»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.05 «Yesterday live»
00.05 Сверхновый Шерлок 

Холмс. «Элементарно»
00.55 Х/ф «Акселератка»
02.20 Х/ф «Послесловие»
03.55 Х/ф «Ясь и Янина»

РТР-ПЛАНЕТА
04.00 Х/ф «Формула счастья»
05.35, 06.15 Х/ф «Серебри-

стый звон ручья»
06.00, 09.00, 12.00 Вести
07.45 «Утренняя почта»
08.20 «Субботник»
09.15, 02.20 «Проклятие 

фараонов»
10.15 Х/ф «Бродячий 

автобус»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Честный детектив»
12.55 «Особый случай»
14.00, 00.30 Т/с «Сваты»
16.05 «Субботний вечер»
18.00 Вести в субботу
18.45 Х/ф «Один на всех»
22.30 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 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, 18.45 Воздушные псы
11.30 Ювелирочка
13.30, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Элем Климов

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Секре-

ты полов
21.10 Семь чудес Украины
21.30 Особый формат. Опе-

рация Перепишим
22.00, 04.00 Jazz с Алексеем 

Коганом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Хэмфри 
Богарт и Лорен Бакал

00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.30 Х/ф «Ядвига»

ТВ ЦЕНТР
03.30 «Марш-бросок». 
04.00 Мультпарад
05.25 «АБВГДейка»
05.55 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане». 
07.35 «Православная 

энциклопедия». 
08.05 Х/ф «Самый сильный». 
09.30, 15.30, 22.05 События
09.45 «Петровка, 38». 
09.55 «Городское со-

брание». 
10.40 Д/ф «Родня». 
11.15 Х/ф «Не послать ли 

нам ... гонца?» 
13.15 Х/ф «Беглецы». 
14.55, 15.45 Х/ф «Иллюзия 

охоты». 
19.00 «Постскриптум»
20.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
22.25 Временно доступен. 

Алексей Митрофанов 
23.30 «Встречи в Доме 

Актера». 
00.40 Х/ф «Афганский 

излом». 
03.25 «Осторожно, мошен-

ники!» 

RTVI
06.00 Х/ф «На златом крыль-

це сидели»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «М/фы»
10.00, 01.30 Х/ф «Я вас 

любил...»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой 
«Квадратный фут»

14.00, 21.00, 03.00 Х/ф «Зо-
лушка из Запрудья»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

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

17.00, 00.30 «Код доступа»
18.00 «Альтернативная 

история. Турецкий 
эндшпиль»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

19.30 «Германия за неделю»
20.00 «Израиль за неделю»
23.00 «Русский акцент» с 

Владимиром Ленским 
«Джазовый ритм Боль-
шого Яблока»

23.30, 05.00 «Альтернатив-
ная история. Великий, 
великий Павел»

РЕН ТВ
03.00 Х/ф «Одиночка» 
04.15 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв» 
07.15 «100 процентов» 
07.45 «Чистая работа» 
08.30 «Территория заблуж-

дений» 
10.30 «Новости 24» 
11.00 «Военная тайна» 
13.00 «Странное дело»: 

«Тайное оружие Гитлера» 
14.00 «Секретные терри-

тории»: «Добрые тролли 
Вселенной» 

15.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман. Разоблачение»: 
«Битва за еду» 

16.00 «Представьте себе» 
16.30 «Репортерские 

истории» 
17.00 «Неделя с 

М.Максимовской» 
18.00 «Собрание со-

чинений» Концерт 
М.Задорнова 

21.20, 01.45 Х/ф «V Центу-
рия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ» 

23.30 Х/ф «Новая земля» 

TV 1000
04.00 Комедия «Спокойной 

ночи» 
06.00 Комедия «Моя первая 

свадьба» 
08.00 Боевик «Шпион по 

соседству» 
10.00 Приключения «Ок-

тябрьское небо» 
12.00 Комедия «Мышиная 

охота» 
13.45 Драма «Колдовство» 
15.45 Драма «Непристойное 

предложение» 
18.00 Комедия «Высший 

балл» 
19.40 Боевик «Призрачный 

гонщик» 
21.50 Криминальное кино 

«Отважная» 
00.00 Криминальное кино 

«Фирма» 
02.35 Комедия «Пять моих 

бывших подружек» 

TV1000 KINO
05.05 Мелодрама «Василь-

ки для Василисы»
07.00 Комедия «Свидание»
08.35 Комедия «Домработ-

ница»
10.15 Драма «Кружение в 

пределах кольцевой»
12.20 Мелодрама «Голоса 

рыб»
14.15 Комедия «Настрой-

щик»
17.00 Комедия «Ирония 

судьбы. Продолжение»
19.00 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... 
Снова»

21.05 Комедия «Контракт на 
любовь»

23.00 Приключения 
«Клоуны»

01.00 Комедия «Неадекват-
ные люди»

03.00 Драма «Письма к 
Эльзе»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Дни ангела» 
08.50, 16.50, 00.50 Драма 

«Кафе» 
10.40, 18.40, 02.40 Комедия 

«Мой папа псих» 
12.20, 20.20, 04.20 Мелодра-

ма «Любовь и прочие 
обстоятельства» 

14.10, 22.10, 06.10 Триллер 
«Темпеста - порочная 
связь» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Простая исто-

рия». 
08.00 Х/ф «Шурочка». 
10.00 Х/ф «Упырь». 
12.00 Х/ф «Под стук колес». 
13.30 Х/ф «Война на запад-

ном направлении». 4 с. 
15.00 Х/ф «На чужом празд-

нике». 
16.30 Х/ф «Очень важная 

персона». 
18.00 Х/ф «Три плюс два». 
20.00 Х/ф «Грачи». 
22.00 Х/ф «Удачи вам, 

господа!». 
00.00 Х/ф «Какое оно, 

море?». 
01.30 Х/ф «Война на запад-

ном направлении». 5 с. 
03.00 Х/ф «Через тернии к 

звездам». 1 с. 
04.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам». 2 с. 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Бронзовая птица» 2 с. 
02.05, 08.05, 14.05 М/с 

«Алиса в Зазеркалье» 
12+, «Волчище-серый 
хвостище» 0+, «Три 
дровосека» 0+, «Сказка 
за сказкой» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-
лушка» 12+, «Храбрый 
портняжка» 

04.00, 10.00, 16.00 Фильм-
сказка «Русалочка» 12+, 
«Старая лестница» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-
диаторы» 

06.00, 12.00, 18.00 «Детские 
фантазии» 6+, «Коротыш-
ка-зеленые штанишки» 
0+, «Ворона» 6+, «Горе 
не беда» 6+, «Петушок-
Золотой гребешок» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Как это устроено?. 

Крышки люков/Ис-
кусственные поленья/
Мотосани 

04.25 Джесси Джеймс. 
Гараж с нуля. Машина 
для наркотиков 

05.15, 17.05 Золотая лихо-
радка. Аляска. Серия 10 

06.10, 16.10 Золото джун-
глей. Серия 2 

07.05 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Сека Верде 

08.00 Багажные войны. 
Серия 5 

08.25 Багажные войны. 
Серия 6 

08.50 Охотники за реликви-
ями. Чикагские штучки 

09.20 Охотники за реликви-
ями. Лучший стрелок 

09.45, 00.30 Мастера вы-
живания. Покушать на 
природе 

10.40 Наука магии. Книжная 
закладка 

11.10 Наука магии. Вихре-
вая пушка 

11.35 Разрушители легенд. 
Проблемы с пузырями 

12.30 Путешествие в экс-
трим. Китай 

13.25 Быстрые и громкие. 
Дряхлый Rambler 

14.20 Как это устроено?. 
Камни для кёрлинга/
Холодильники/Алюми-
ниевые бейсбольные 
биты 

14.50 Как это сделано?. 
Серия 8 

15.15 Оружие, которое 
изменило мир. Пистолет 
M1911 

18.00 Охотники за реликви-
ями. Ложись! 

18.30 Охотники за 
реликвиями. Животные 
инстинкты 

19.00, 02.10 Короли аукцио-
нов. Серия 15 

19.30, 02.40 Короли аукцио-
нов. Серия 16 

20.00, 03.05 Багажные во-
йны. Серия 7 

20.30, 03.35 Багажные во-
йны. Серия 8 

21.00 Кодекс гангстеров. 
18-ая улица 

21.55 Правила внедорож-
ного движения. Вулкан 

22.50 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 3 

23.15 Федеральная поли-
ция Австралии. Серия 4 

23.40 Парни с Юкона. Гонка 
за мехом 

01.20 Молниеносные 
катастрофы. Серия 55 

01.45 Как это сделано?. 
Серия 6 

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Прощай, любовь моя
07.25 Введение в кото-

водство
08.15 Охотник за крокоди-

лами. Последние при-
маты Мадагаскара

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. Конго
12.50 На свободу с пит-

булем. Как спасти Тиа 
Торрес

13.45 На свободу с питбу-
лем. Испытание огнем

14.40, 15.35, 16.30, 17.25 SOS 
дикой природы. Сери 

18.20 Как выжить живот-
ным?. Пресная вода

19.15 Как выжить жи-
вотным?. Равнины и 
саванны

20.10, 00.45 Жизнь в стае. 
Возвращение домой

22.00, 03.15 Адская кошка. 
Моя кошка - задира

22.55, 23.20, 04.05, 04.30 
Билл Бэйли и павианы

23.50 Дикие и опасные. Тигр 
нападает на смотрителя

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35 Союзм/ф
10.15 «Путеводитель вы-

ходного дня»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Взрослые дети»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.35 «Выдающиеся 

мужчины»
15.45 «Время для себя»
16.10 Ювелирочка
18.55 Х/ф «Учитель танцев»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Майя Плисецкая
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00, 11.00 Делай ставки 

и взрывай: Особняк с 
шикарным авто 

04.30, 11.30 Покинутые: 
Хлопкозавод в Джор-
джии 

05.00 Предвестники Апо-
калипсиса 

06.00 Панорама 360° 
Объект всемирного на-
следия: Борободур 

07.00 Американская 
колония: Знакомство 
с гуттеритами: Деньги 
вперед! 

08.00 С точки зрения науки: 
Космические зонды 

09.00 Граница: Линия 
обороны 

10.00 Машины: разобрать и 
продать: Американская 
классика 

12.00 Дикий тунец: Горе-
рыбаки 

13.00 Следствие по делам 
хищников: Туман-убийца 

14.00 Большой побег: 
Серия 1 

15.00 Большой побег: 
Серия 2 

16.00 Саксонское золото: 
чудо-клад 

17.00 Живая Земл 
19.00, 22.00, 01.00 Зло-

ключения за границей: 
Венесуэльский контра-
бандист 

20.00, 23.00, 02.00 Поймать 
контрабандиста: От ку-
рьера до наркобарона 

21.00, 00.00, 03.00 Запреты: 
Экстремальные коллек-
ционеры 

VIASAT HISTORY
07.00 Страсти по Толстому 
08.10, 01.00 Команда 

времени 
09.10, 10.20, 11.30 Барокко 
12.40, 00.00 Тайна исчезно-

вения полковника Перси 
Фосетта 

13.40, 14.40 Охотники за 
мифами 

15.40 История спутника 
16.40 История Ирен Жолио-

Кюри 
17.45, 03.00 Великие воины 
18.45, 19.50, 02.00 Средние 

века 
20.55 Короли Хорватии 
21.55, 04.00 Кен Фоллетт о 

Тёмных веках Средне-
вековь 

22.55 Орудия смерти 
05.00 Милош Форман 
06.00 Распутин. Дьявол во 

плоти 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Время Синдбада». 

ф.2. «Подарок из Амстер-
дама». 2 с. 

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.6. «Финал». 1 с. 

21.00 «Улицы разбитых 
фонарей». 4 с. «Испор-
ченный телефон». 

22.00 «Стилет». 1 с. 
23.00 «Иванов и Рабино-

вич». 7 с. 
00.00 «Легенда о Тампуке». 

5 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00 Покоритель Юкона 
04.00, 05.00 Рыбак-путеше-

ственник 
06.00 Первый контакт 
07.00 62 дня в море 
08.00, 09.00, 10.00 Экстре-

мальная Канада 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 23.00, 00.00 По-
лярные летчики 

16.00, 16.30 Большие пере-
езды 

17.00, 18.00, 01.00, 02.00 Ин-
тенсивный курс Ричарда 
Хаммонда 

19.00, 20.00 Непобедимый 
воин 

21.00 Секретные операции 
22.00 Герои спецназа 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.45 Мелодрама «Дочь 

генерала». 
02.15 Мелодрама, Триллер 

«Притяжение». 
03.45, 22.35 Мелодрама 

«Муж на час». 
05.20 Комедия «Сказ про 

Федота-стрельца». 
07.10 Драма «Кострома». 
08.35 Мелодрама «Про-

щальные гастроли». 
09.50 Драма «Дамский 

портной». 
11.15 Боевик «Парадиз». 
13.00 Семейное «Спар-

такиада». Локальное 
потепление». 

14.35 Драма «Кукушка». 
16.25 Драма «Отпуск в 

сентябре». 1 с. 
17.35 Драма «Отпуск в 

сентябре». 2 с. 
18.50 Драма «Олигарх «. 
21.00 Драма «Папа». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Под знаком «Пи» 
05.05 «Утренняя почта» 
05.40 Х/ф «Дни и годы Нико-

лая Батыгина» 4 с. «Дом 
и хозяин» 

07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
08.00, 02.00 «Рожденные 

в СССР» 
09.00 Программа «ТЕМА» 
10.00 Д/ф «Берег Арабских 

Эмиратов» 
11.00 Ансамбль «Березка» 
11.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 5 с. 
«Возвращение» 

14.00 «Колба времени» 
15.00 «Кинопанорама» 
16.00 «Было ВРЕМЯ» 
16.55 «Под знаком зодиака. 

Овен» 
18.30 «Бенефис пред-

ставляет... Людмила 
Гурченко» 

20.00 Х/ф «Удивительный 
мальчик» 

21.25 «Вокруг да около» 
22.00 «Международная 

панорама» 
22.35 «Поет Надежда 

Чепрага» 
23.00 «ПараФраз» 
23.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 3 с. 
«Лихолетье» 

03.00 «Именины сердца» 
Творческий вечер Алек-
сандра Морозова 

СПОРТ 1
05.30 Гольф. Europen Tour 

2013. Maybank Malaysian 
Open. Третий день. LIVE

09.40, 02.15 Футбол. Чем-
пионат мира 2014. Ква-
лификационный раунд. 
Голандия - Эстония

11.35 Баскетбол. Евроку-
бок. 1/4 финала. Спартак 
- Будивельнык

13.20 Англия. Обзор Фут-
больной лиги

13.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо Мур-
сия - Интер Мовистар. 
LIVE

16.00 Бокс. Нью-Йорк, США
17.40 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Химик - БК 
Киев

19.35 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Уэльс

21.30 Турнир по смешан-
ным боевым искусствам. 
GLORY World Series. 
Лондон, Англия. LIVE

01.40 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

04.05 Экстра-футзал

СПОРТ 2
06.00 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Дерби 
- Лестер

07.50 Баскетбол. Евро-
кубок. Спартак - Буди-
вельник

09.25, 20.50 Футбол. Англия. 
Обзор Футбольной лиги

10.05, 23.20 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Спартак - 
Локомотив

11.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Фейєнорд - Утрехт

13.50 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Уэльс

15.55 Теннис. АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2 фина-
ла. Давиденко - Бейкер

18.30 Футзал. Чемпионат 
Испании. Ель Посо Мур-
сия - Интер Мовистар

20.20 Экстра-футзал
21.30 Футбол. Чемпионат 

мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Нидерлан-
ды - Эстония

01.15 Теннис. АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2 фина-
ла. Пары. Брайан/Брайан 
- Гуреши/Ройер

02.30 Теннис. АТР Open de 
Nice. Франция. 1/2 фина-
ла. Альмагро - Симон

03.50 Футбол. Россия. Пре-
мьер-Лига. Обзор тура

04.20 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
АЗ - Аякс

EUROSPORT
09.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Планица (Словения). 
HS 215. 

10.45, 15.45, 22.00, 01.00 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица (Словения). HS 
215. Командные соревно-
вания. 

12.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун (Швеция). 
2,5 км. Женщины. 

13.15, 02.00 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Фалун (Шве-
ция). 10 км. Женщины. 

14.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун (Швеция). 
3,75 км. Мужчины. 

14.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун (Швеция). 15 
км. Мужчины. 

16.30, 02.30 Велоспорт. Тур 
Каталонии. Этап 6. 

18.00, 19.00 Футбол. Товари-
щеский матч. 

19.45 Керлинг. Чемпионат 
мира. Латвия. Женщины. 

23.15 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 

00.15 Конноспортивный 
журнал. 

00.30 Ралли. ERC. Канарские 
острова. Обзор этапа. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.05, 08.00, 10.00, 15.40, 

18.05, 20.25, 22.40, 00.55, 
02.00, 03.10, 04.15 Футбол 
NEWS

06.20 Futbol Mundial
06.50, 15.30 Топ-матч
07.00 «Сеск Фабрегас». 

Премьера
08.10, 03.25 Уругвай - Параг-

вай. Отбор к ЧМ - 
10.25, 01.10 Испания - Фин-

ляндия. Отбор к ЧМ - 
12.25 «Сеск Фабрегас»
13.30 Италия - Бразилия. 

Товарищеский матч
16.05 США - Коста Рика. 

Отбор к ЧМ - 
18.25 LIVE. Кипр - Швейца-

рия. Отбор к ЧМ - 
20.40 Израиль - Португа-

лия. Отбор к ЧМ - 
22.55 Хорватия - Сербия. 

Отбор к ЧМ - 
05.20 Новости + Анонсы

Субота, 23 березня
Cхід 5.54 Захід 18.16
Тривалість дня 12.22

Схід 14.02
Захід 3.42

ЛевІменинники: Анастасія, Павло, Віктор
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.55, 09.00, 

15.25, 18.15, 22.55, 23.30 
Погода

06.10 Мир православия
06.40, 00.45 Клуб юмора
07.05 Барышня и кулинар
07.40, 23.35 Ток-шоу «Жена»
09.05 Кто в доме хозяин?
09.25 Как это?
09.50 Шаг к звездам
10.30 Шеф-повар страны
11.20 Честь имею при-

гласить
12.05 Х/ф «Остров со-

кровищ»
15.30 Ближе к народу
16.05 Караоке для взрослых
16.50 В гостях у Д.Гордона
17.45 Деловой мир. Неделя
18.20 Памяти Н.Мозгового. 

«Моя вера, надежда, 
любовь»

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
01.45 Телеакадемия
02.45 Опыт
04.40 Свет
05.05 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк

КАНАЛ «1+1»
06.05 Х/ф «С неба на землю» 
07.50 Машенькин кинозал. 

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»

12.40 «Шесть кадров»
13.25 «Меняю жену-7»
14.50, 15.55, 17.00, 18.20 Т/с 

«Сваты-6» 
19.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Голос страны -3»
22.40 «Светская жизнь»
23.40 «Что? Где? Когда? 

Звездные войны»
00.50 Х/ф «Материк» 
02.35 Х/ф «Чужой» 
04.30 Х/ф «С неба на землю»

ИНТЕР
05.50, 03.55 Х/ф «Дежурный 

папа: летний лагерь»
07.30 Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала»

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.05, 21.00 «Большие 
танцы»

12.15 Концерт «Сватам 
5 лет»

15.00 Д/ф «Сваты-5. Жизнь 
без грима»

16.00 Т/с «Один на всех»
20.00, 03.15 «Подробности 

недели»
23.25 Х/ф «Война миров» 
01.40 Х/ф «Бегущий 

человек» 

ICTV
05.00, 05.20 Погода
05.05 Факты
05.25, 03.50 Свитанок
06.10 Квартирный вопрос
07.00 Анекдоты по-

украински
07.30 Дача
08.40 Основной инстинкт
09.10 Смотреть всем!
10.25 ОлимпиЛяпы
11.30 Козырная жизнь
12.00 Мульт личности
12.20 Криминальный 

облом
12.55 Х/ф «Отставник»
14.50 Х/ф «Отставник-2: 

Своих не бросаем»
16.45 Х/ф «Отставник-3»
18.45 Факты недели
19.30 Х/ф «Сокровище 

Амазонки»
21.45 Х/ф «Широко шагая»
23.30 Т/с «Такси»
00.50 Х/ф «Помутнение» 
02.35 Х/ф «Сообразительные 

Брюс и Ллойд против 
ЦРУ» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Тру Джексон»
06.55 Новый взгляд
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
09.00 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс: Большая драка»
11.45, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.10 Хто зверху?- 
15.10 Х/ф «Кошки против со-

бак: Месть Китти Галор»
16.30 Х/ф «Человек-Паук»
19.10 Х/ф «Человек-Паук 2»
23.40 Х/ф «Сестры по не-

счастью 2»
01.50 Спортрепортер
01.55 Т/с «Эврика»

02.35, 03.40 Зона ночi
02.40 Тб про ТБ
03.10 Суперники
03.25 Нiмфея кандiда
03.45 Чорний колiр по-

рятунку
04.10 Цiна повернення
04.20, 04.55 Зона ночi 

Культура
04.25 Життя в обiймах квiтiв
04.40 Софiя - дитя кохання

СТБ
04.55 «Наши любимые м/

фы» 
06.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 
07.20 «Едим дома»
08.35 «Кулинарная дина-

стия»
10.30 «Караоке на Май-

дане»
11.30 Т/с «Уравнение любви» 
15.40 «Україна має та-

лант!-5»
19.00 «Битва экстрасенсов»
20.00 Х/ф «Лекции для до-

мохозяек» 
22.15 Х/ф «Дом на обочине» 
00.20 Х/ф «Другое лицо» 
02.10 Х/ф «Медовый месяц» 

ТОНИС
06.00 Х/ф «Искушение Дон 

Жуана» 
07.35 Дневник большой 

кошки
08.00 «Социальный пульс 

выходных»
08.35, 18.55 «Погода»
09.00 Сокровища природы 
10.00 «Будь в курсе!»
10.40 Ф-стиль
11.05 Х/ф «Без сына не 

приходи» 
13.50 За семь морей
14.30 Арт сити
15.10, 04.20 Гренландия. Ди-

кая природа викингов
16.00 Гигантские выдры в 

бассейне Амазонки 
17.00 «Украина-Европа: 

маятник Фуко»
17.45 Встреча в эру мило-

сердия? Место встречи 
изменить нельз 

18.30, 03.40 «Мир за не-
делю»

19.00 Маэстро моды 
20.00, 04.10 «Цивилизация 

incognita»
20.15 «Кумиры»
20.45 «Светские хроники»
21.10, 05.10 Владимир Вы-

соцкий. Я приду по ваши 
души!

22.15 Х/ф «Охотники за со-
кровищами» 

00.20 Х/ф «Гувернантка» 

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 «Индийские 

байки» 
10.25 М/с «Лило и Стич» 
11.00 М/ф «Алиса в стране 

Чудес» 
11.20 М/ф «Алиса в За-

зеркалье» 
12.15 М/ф «Союз зверей» 
14.10 Х/ф «Любовь-мор-

ковь» 
16.20 Х/ф «Война невест» 
18.30 Одна за всех
19.30 Даешь молодежь!
20.30 Виталька 
22.00 Х/ф «Планета Иди-

отов» 
23.55 Х/ф «Джек и Джил: 

любовь на чемоданах» 
01.25 Х/ф «Как заняться 

любовью с женщиной» 

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Серебряный 

апельсин
06.45 События
07.00 Х/ф «Большой прорыв 

Бетховена» 
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Т/с «Дорожный 

патруль - 3» 
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 «180 градусов»

07.50, 20.30, 01.55, 02.35, 
04.35, 05.50 «Хроника 
недели»

08.30 «Феерия путеше-
ствий»

09.10, 19.30, 06.00 «Большая 
политика»

09.35 «Окно в Америку»
10.10 «Мамина школа»
10.30 «Здоровые истории»
11.10 «Технопарк»
11.30 «Трансмиссия-тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»
13.10 «Защитник От-

ечества»
13.30 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»
15.15 «Акцент»
16.10 «Машина времени»
17.30 «Новости киевщины»
18.10 «Окно в Европу»
21.00 «Время: Итоги недели 

с Т. Даниленко»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.10 «Территория 

закона»
22.35, 03.40 «Кино с Яниной 

Соколовой»
23.40 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
00.30, 02.30, 03.35 «Обзор 

прессы»
01.10, 05.10 «Портреты с 

Сергеем Дорофеевым»
03.25, 06.20 «Тема недели»
04.40 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»

НТН
05.40 «Легенды бандитско-

го Киева»
06.30 Х/ф «Отряд особого 

назначения» 
07.45 Т/с «Шериф» 
11.30 «Легенды уголовного 

розыска»
12.00, 03.25 «Агенты 

влияния»
13.00 «Православные 

святые»
15.00 Т/с «Наркомовский 

обоз» 
19.00 Т/с «Бригада»
00.00 Д/с «Тайны криминаль-

ного мира»

К 1
07.00, 10.20 М/фы
09.50 М/ф «Арнольд!»
11.15 Х/ф «Лэсси»
13.00 Добрый вечер, 

животные
13.50, 01.40 Х/ф «Представь 

себе»
15.50 Х/ф «Силы природы»
18.00 «Рассмеши комика»
19.50 Х/ф «Эон Флакс» 
21.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
23.50 Х/ф «Гриффин и Фе-

никс: На краю счастья»
03.10 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.50 Т/с «Тру Джексон»
06.55 Новый взгляд
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Губка Боб Ква-

дратные Штаны»
09.00 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
09.30 Тележурнал «Пассаж»
09.50 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.10 «Родительский клуб»
10.25 «Просто собака»
10.50 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.15 «Свадебные хло-

поты»
11.45, 22.00 Педан-Притула 

Шоу
13.10 Хто зверху?- 
15.10 Х/ф «Кошки против со-

бак. Месть Китти Галор»
16.30 «Днепровская лига 

КВН. Финал»
18.00 «Вечерний разговор»
18.30 «36,6»
19.00 «Новости недели»
19.30 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
23.40 Х/ф «Сестры по не-

счастью 2»

К 2
05.30, 00.50 Мир звезд
06.15 М/фы 
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.50 С белого листа
09.25 Знаете что?
10.10 Врачи
10.55 Дачные истории
11.50 Сваты у плиты
12.25 Специя
13.25, 18.40 Семейный 

размер
14.10 Модный приговор
15.10, 17.40 Женская форма
16.00 Время красоты
19.30, 23.10 Незвёздное 

детство
20.30, 00.05 Секреты судьбы
21.20 Будь по-твоему
22.20 Иностранная кухня
01.30 Цвет Ночи

«2+2»
08.15 Союз М/ф 
09.35 Журнал Лиги Чемпио-

нов УЕФА 2012- 

10.00 Х/ф «Дьявольский 
ветер» 

12.00 Т/с «Мерлин-5» 
14.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.00 Х/ф «Побег» 
17.20 Х/ф «Настоящая 

МакКой» 
19.30 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер» 
21.30 «Профутбол»
22.40 Х/ф «Охранник» 
01.05 Х/ф «Клиент» 
03.10 «Дорожные войны»
03.40 Х/ф «Танго смерти» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.30 Х/ф «Человек-ор-

кестр»
09.50 Х/ф «Оскар»
11.15 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
14.05 Т/с «1814»
17.45 Х/ф «Азазель»
20.40 Х/ф «Колье Шарлотты»
00.15 Х/ф «Депрессия»
02.50 Х/ф «Взятка. Из 

блокнота журналиста 
Цветкова»

05.15 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Поэма о море»
08.10 «Армейский магазин»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
09.00 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Среда обитания. «Не 

все коту масленица»
13.20 «Александр Митта. 

Всегда про любовь»
14.30 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
16.20 «Форт Боярд»
17.55 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Кококо»
23.40 «Познер»
00.40 Х/ф «Чужой звонок»

РТР-ПЛАНЕТА
03.45 Х/ф «Один на всех»
07.00 «Планета собак»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.20 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.00, 12.00 Вести
09.15 «Смехопанорама»
09.45 «В мире животных»
10.20 Х/ф «Личное дело 

судьи Ивановой»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.15, 03.20 «Городок». 

Дайджест
13.45 М/ф «Маша и медведь»
14.05, 00.55 Т/с «Сваты»
16.05 Х/ф «Молодожены»
18.00 Вести недели
19.30 «Фактор А»
21.20 «Воскресный вечер»
23.10 Х/ф «Предсказание»

TBI
07.00, 22.30 Труднейший в 

мире ремонт
08.00 Великие истории 

любви 20 века. Хэмфри 
Богарт и Лорен Бакал

08.30, 16.30 Вокруг света
09.30 Звериная работа
10.00 Деловая кухня
10.45, 19.00 Воздушные псы
11.30 Ювелирочка
13.30, 19.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Дмитрий Устинов

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
17.30 Цивилизация. Жизнь 

без памяти
20.30 Сегодня. Дайджест
21.30 Против ночи с Павлом 

Шереметом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Уильям 
Рэндольф Херст и Мэри-
он Дэвис

ТВ ЦЕНТР
04.00 Х/ф «Самый сильный». 
05.20 «Фактор жизни». 
05.55 «Сто вопросов взрос-

лому». 
06.40 Х/ф «Чемпион мира». 
08.20 «Барышня и кулинар». 
08.55 «Приговор именем 

Сербского». 
09.30, 22.00 События
09.45 Х/ф «Сверстницы». 
11.25 «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 «Железная маска». 
00.55 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». 
02.55 Д/ф «Русское чтиво». 

RTVI
06.00 «Израиль за неделю»
07.00, 09.30 «М/фы»
08.00 Х/ф «Что у Сеньки 

было!»
10.00, 01.30 Х/ф «Её имя - 

весна»
12.00 «Страна и люди»
13.00 «Городские легенды»
13.30 Авторская програм-

ма Виктора Топаллера 
«Американский ликбез» 

«Русские американцы. 
Михаил Чехов и Балан-
чин (Данилова)»

14.00, 21.00, 03.00 Х/ф 
«Долгое прощание»

16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Еленой Меще-
ряковой «Квадратный 
фут»

17.00 Информационная 
программа «Грани 
недели» с Владимиром 
Кара-Мурзой

18.00 «Альтернативная 
история. Великий, вели-
кий Павел»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
23.30, 05.00 «Альтернатив-

ная история. Петрополь 
окно в Азию»

00.30 «Без дураков»

РЕН ТВ
03.00 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ» 

03.50 «Собрание со-
чинений» Концерт 
М.Задорнова 

07.00 Т/с «Хозяйка тайги» 
21.45 «Неделя с 

М.Максимовской» 
22.50 «Репортерские 

истории» 
23.20 Х/ф «Уловка 44» 
01.00 Х/ф «Клиент» 

TV 1000
04.00 Комедия «Моя первая 

свадьба» 
06.00 Приключения «Ок-

тябрьское небо» 
08.00 Комедия «Мышиная 

охота» 
10.00 Комедия «Высший 

балл» 
12.00 Боевик «Авария» 
13.45 Приключения «Лемо-

ни Сникет. 33 несчастья» 
15.50 Боевик «Призрачный 

гонщик» 
18.00 Комедия «Больше, 

чем друг» 
20.00 Фантастика «При-

зрачный гонщик 2» 
21.45 Комедия «Пять моих 

бывших подружек» 
00.00 Триллер «Подозри-

тельные лица» 

TV1000 KINO
05.05 Приключения 

«Клоуны»
07.00 Комедия «Ирония 

судьбы. Продолжение»
09.00 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
11.00, 16.55 Драма «Письма 

к Эльзе»
13.00 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... 
Снова»

15.00 Драма «Десять лет без 
права переписки»

19.00 Комедия «Неадекват-
ные люди»

21.00 Комедия «Стэп бай 
стэп»

23.00 Комедия «Два в 
одном»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Дни ангела» 
08.55, 16.55, 00.55 Мелодра-

ма «Новый свет» 
11.00, 19.00, 03.00 Драма 

«Где-то» 
12.45, 20.45, 04.45 Комедия 

«Старая добрая оргия» 
14.25, 22.25, 06.25 Драма 

«Четырежды» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Три плюс два». 
08.00 Х/ф «Грачи». 
10.00 Х/ф «Удачи вам, 

господа!». 
12.00 Х/ф «Какое оно, 

море?». 
13.30 Х/ф «Война на запад-

ном направлении». 5 с. 
15.00 Х/ф «Через тернии к 

звездам». 1 с. 
16.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам». 2 с. 
18.00 Х/ф «Карусель». 
20.00 Х/ф «Дикая любовь». 
22.10 Х/ф «Не родись кра-

сивым...». 
00.00 Х/ф «По закону». 
01.30 Х/ф «Война на запад-

ном направлении». 6 с. 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Бронзовая птица». 3 с. 
02.05, 08.05, 14.05 М/с 

«Алиса в зазеркалье» 
12+, «Горшочек каши» 0+, 
«Кто самый сильный?» 
0+, «Чуффык» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка». 24 с. 12+, «Кот 
в сапогах» 6+, «Все для 
всех» 6+, «Чьи в лесу 
шишки?» 

04.00, 10.00, 16.00 М/ф 
«Дикие лебеди» 6+, 
«Фильм, фильм, фильм» 
12+, «Цель» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-
диаторы» 

06.00, 12.00, 18.00 «Детские 
фантазии» 6+, «Нена-
глядное пособие» 0+, 
«Украденный месяц» 6+, 
«Веселая карусель» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Как это устроено?. 

Магниты/Вареная 
ветчина/Серебряные 
чайники/Манекены для 
креш-тестов 

04.25 Молниеносные 
катастрофы. Серия 45 

04.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 46 

05.15, 00.30 Discovery. 
Проект «Земля». Косми-
ческий щит 

06.10 Разрушители легенд. 
Проблемы с пузырями 

07.05 Как это устроено?. 
Строительные уровни/
Хот-доги/Шлифоваль-
ные камни/Наждачная 
бумага 

07.30 Как это сделано?. 
Серия 9 

08.00 Мастера выживания. 
Покушать на природе 

08.50 Золото джунглей. 
Серия 2 

09.45 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 10 

10.40, 21.55 Город наизнан-
ку. Древний город - Рим 

11.35, 21.00 Как мы изобре-
ли мир. Телефоны 

12.30, 19.00, 22.50 Не пытай-
тесь повторить. Прирож-
денные смельчаки 

13.25 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Терра дос Канионс 

14.20 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Каминьо Дас Агуас 

15.15 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Сека Верде 

16.10 Парни с Юкона. Гонка 
за мехом 

17.05 Багажные войны. 
Серия 7 

17.35 Багажные войны. 
Серия 8 

18.00 Наука магии. Катушка 
Теслы 

18.30 Наука магии. Вампир 
20.00, 23.40 Разрушители 

легенд. Поднять паруса! 
01.20 Молниеносные 

катастрофы. Серия 56 
01.45 Как это сделано?. 

Серия 7 

ANIMAL PLANET
07.00 Поместье сурикатов. 

Седьмая вода на киселе
07.25 Введение в собако-

ведение. Французский 
бульдог, пудель, эр-
дель-терьер, чихуахуа, 
лабрадор

08.15 Охотник за крокоди-
лами. Рептилии затерян-
ного континента

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. Туркана
12.50 Как выжить живот-

ным?. Леса
13.45 Как выжить живот-

ным?. Горы
14.40, 15.05 Шамвари. 

Жизнь на воле. Сери 
15.35 SOS дикой природы
16.30 Симпатичные котята 

и щенки. Щенки
17.25 Адская кошка. Моя 

кошка - задира
18.20 Укротитель по 

вызову. Чудовища - 
спецвыпуск

19.15 Охотник за ядом. 
Скрытые целебные 
средства

20.10, 00.45 Амба, русский 
тигр

22.00, 03.15 Неизведанные 
острова. Япония

22.55, 04.05 Доминик Мона-
ган и дикие существа

23.50 Дикие и опасные. 
Зубы, когти, ужас

01.35, 04.55 Последний 
шанс. Щенки в ожидании 
казни

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзм/ф
09.50 «Джунгли шоу-

бизнеса»
10.30 «Здоровая жизнь»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.30 «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. 

Светлана Крючкова
21.55 Х/ф «Учитель танцев»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Шоссе через ад: 

Смерть на Кокихалле 
05.00 Нашествие черных 

крыс 
06.00 В объективе: не-

обычное поведение 
животных: Дайвинг с 
акулами 

07.00 Опасные встречи: 
Дикие свиньи 

08.00 Великие миграции: 
Голод или пир 

09.00 Мегазаводы: Тягачи 
10.00 Делай ставки и 

взрывай: Особняк с 
шикарным авто 

10.30 Покинутые: Хлопко-
завод в Джорджии 

11.00 Трудное золото Аля-
ски: Дорога к богатству 

12.00 Острова: Фиджи 
13.00 Острова: Куба 
14.00 Острова: Галапагос 
15.00 Острова: Исланди 
16.00 Острова: Занзибар 
17.00 Паранормальное: 

Планета йети 
18.00, 03.00 Расследования 

авиакатастроф: Пожар в 
грузовом отсеке 

19.00, 22.00, 01.00 Взгляд из-
нутри: Боевой корабль 
21 века 

21.00, 00.00 Христианство: 
восхождение к власти: 
Христиане 

VIASAT HISTORY
07.00, 11.30, 12.40 Страсти 

по Толстому 
08.10, 01.10 Команда 

времени 
09.10, 10.20, 13.50, 15.00 

Импрессионисты 
16.10 Древние миры 
17.20 Древний Египет 
18.25, 03.10 Животные, 

которые перевернули 
историю 

18.50 Охотники за мифами 
19.50 Закон Гарроу 
21.00 Лондонская боль-

ница 
22.10, 06.00 Милош Форман 
23.10 Великие воины 
00.10 Нормандское заво-

евание Англии 
02.10 Кен Фоллетт о Тёмных 

веках Средневековь 
03.40 Дети Сталинграда. Мы 

были в аду 
04.15 Далтон Трамбо 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Время Синдбада». 

ф.2. «Подарок из Амстер-
дама». 3 с. 

20.00 «Сыщик Самоваров». 
ф.6. «Финал». 2 с. 

21.00 «Улицы разбитых 
фонарей». 5 с. «Высокое 
напряжение!». 

22.00 «Стилет». 2 с. 
23.00 «Иванов и Рабино-

вич». 8 с. 
00.00 «Легенда о Тампуке». 

6 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00 После разлива нефти. 

Последний улов 
04.00, 05.00 Рыбак-путеше-

ственник 
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00 Осторожно. Земля-
ные работы! 

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
00.10 Семейное «Про 

дракона на балконе, про 
ребят и самокат». 

01.10, 22.15 Комедия «Сказ 
про Федота-стрельца». 

02.55 Драма «Кострома». 
04.20 Драма «Дамский 

портной». 
05.50 Мелодрама «Поздняя 

встреча». 
07.15 Боевик «Парадиз». 
08.55 Семейное «Спар-

такиада». Локальное 
потепление». 

10.30 Драма «Кукушка». 
12.15 Драма «Олигарх «. 
14.25 Драма «Папа». 
16.10 Музыкальный « 

Чародеи». 1 с. 
17.25 Музыкальный « 

Чародеи». 2 с. 
18.50 Боевик «Горячие 

новости». 
20.40 Драма «Май». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Д/ф «Берег Арабских 

Эмиратов» 
05.00 Ансамбль «Березка» 
05.40 Х/ф «Дни и годы 

Николая Батыгина» 5 с. 
«Возвращение» 

07.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
08.00 «Колба времени» 
09.00 «Кинопанорама» 
10.00 «Было ВРЕМЯ» 
10.55 «Под знаком зодиака. 

Овен» 
12.30 «Бенефис пред-

ставляет... Людмила 
Гурченко» 

14.00 Х/ф «Удивительный 
мальчик» 

15.25 «Вокруг да около» 
16.00 «Шопениана» 
17.00, 02.00 «Рожденные 

в СССР» 
18.00 «Не любо - не слу-

шай...» 
19.00 Концерт, посвящен-

ный 25-летию ГЦКЗ 
«Россия» 

20.35 Д/ф «Страницы 
советского искусства. 
Литература. Театр» 

21.35 «Вечерние мелодии» 
22.00 «Под знаком «Пи» 
23.05 «Утренняя почта» 

23.40 Х/ф «Дни и годы Нико-
лая Батыгина» 4 с. «Дом 
и хозяин» 

03.00 Программа «ТЕМА» 

СПОРТ 1
04.30 Гольф. Europen Tour 

2013. Maybank Malaysian 
Open. Четвертый день. 
LIVE

05.10, 08.40 Экстра-футзал
09.05, 03.20 Футбол. Чем-

пионат мира 2014. Ква-
лификационный раунд. 
Шотландия - Уэльс

11.00 Футзал. Чемпионат 
Испании. Эль Посо Мур-
сия - Интер Мовистар

12.45 Бокс. Нью-Йорк, 
США. Фильм Вердехо - Т. 
Арчамбульт

13.00, 01.30 Футбол. Англия. 
Кубок Лиги. 1/2финала. 
Бредфорд - Астон Вилла

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

15.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Донецк - Спар-
так. LIVE

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

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Летувос Ритас - 
Азовмаш. LIVE

21.05 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.45 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки-Минск - 
Нимбурк

23.35 Футбол. Чемпионат 
мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Голандия 
- Эстония

СПОРТ 2
06.05 Футбол. Чемпионат 

мира 2014. Квалификаци-
онный раунд. Шотландия 
- Уэльс

07.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - Жаль-
гирис

09.30 Экстра-футзал
09.55 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Спартак 
- Зенит

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

13.45, 22.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

14.25 Теннис. АТР Open de 
Nice. Франция. Финал. 
Альмагро - Бейкер

15.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки-Минск - 
Нимбурк. LIVE

18.05 Турнир по смешан-
ным видам боевых 
искусств. GLORY World 
Series. Лондон, Англия

23.05 Футзал. Чемпионат 
Испании. Ель Посо Мур-
сия - Интер Мовистар

EUROSPORT
09.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Планица (Словения). HS 
215. Командные соревно-
вания. 

10.45, 15.45, 20.30, 00.30 
Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. 
Планица (Словения). 
HS 215. 

12.45, 13.15, 23.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
Фалун (Швеция). 10 км. 
Женщины. 

14.15, 14.30, 23.45 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 
Фалун (Швеция). 15 км. 
Мужчины. 

16.30, 01.30 Велоспорт. Тур 
Каталонии. Этап 7. 

18.00 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе 
Туринг. Монца (Италия). 
2-й заезд. 

19.00 Керлинг. Чемпионат 
мира. Латвия. Женщины. 

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

22.45, 01.15 Мотоспортив-
ный уикенд. Журнал. 

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

21.30, 23.45, 00.50, 02.00, 
03.00, 04.15 Футбол NEWS

06.10, 22.05 Италия - Брази-
лия. Товарищеский матч

08.10 США - Коста Рика. 
Отбор к ЧМ - 

10.20 Д/с «Непридуманные 
истории футбола». 
Марадона (2 часть). 
Премьера

10.50 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

11.20 Израиль - Португалия. 
Отбор к ЧМ - 

13.20, 00.00 Кипр - Швейца-
рия. Отбор к ЧМ - 

15.15 Журнал Лиги чем-
пионов

16.00, 02.15 Хорватия - Сер-
бия. Отбор к ЧМ - 

18.00 Football Mundial
18.30 Испания - Финляндия. 

Отбор к ЧМ - 
20.30, 04.30 «Сеск Фабре-

гас»
21.45 Уругвай - Парагвай. 

Отбор к ЧМ - 
05.30 Новости + Анонсы

Неділя, 24 березня
Cхід 5.52 Захід 18.17
Тривалість дня 12.25

Схід 15.11 
Захід 4.08

ДіваІменинники: Сафроній
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Ерудовані педагоги  
в сільських дитсадках

У Криворізькому районі відбулося 
традиційне щорічне методичне засі-
дання педагогів дошкільних навчаль-
них закладів, які проходять атестацію 
в 2012-2013 навчальному році. На цей 
раз найліпші умови для проведення за-
ходу було створено в Радушанському 
дошкільному навчальному закладі, де 
24 педагоги дитячих садків презентува-
ти кращі напрацювання та поділилися, 
зокрема, досвідом роботи з батьками 
щодо підвищення їхньої педагогічної 
компетенції, продемонстрували уміння 
роботи за комп’ютером.

Корисне навчання вихователів відбу-
лося і на базі Кіровського дитячого сад-
ка «Світлячок». Воно було присвячене 
проблемі формування зображувальних 
змін у дітей дошкільного віку через не-
традиційні прийоми малювання.

Влада йде до людей!
«Мобільний соціальний офіс», ство-

рений у сільському районі, уже став ді-
євим механізмом підвищення правової 
обізнаності громадян та оперативного 
вирішення їхніх соціальних проблем. З 
його допомогою забезпечується реалі-
зація державної політики соціального 
захисту населення, покращується об-
слуговування людей безпосередньо за 
місцем проживання, підвищується рівень 
інформованості населення щодо заходів 
соціального захисту, які передбачені ді-
ючим законодавством. «Офіс» сприяє 
ефективному зворотному зв’язку органів 
соціального захисту з населенням ра-
йону для оперативного реагування та 
задоволення актуальних потреб. Варто 
наголосити, що працівники «Мобільного 
соціального офісу» проводять свої виїз-
ди в різні куточки району з червня 2012 
року. Громадян району приймають фахів-
ці територіального центру, управління 
праці та соціального захисту населення, 
управління Пенсійного фонду, центру за-
йнятості, служби у справах дітей, центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-
ді, державної нотаріальної контори.

Криворізький район

Підготував
Микола  
КРАМАРЕНКО

НовиниБесіди за кавою

Шматочок Неба на землі
Заступник директора будівель-
ної компанії «Еталонбудсервіс» 
Ігор Беспальчук минулої весни 
був удостоєний звання «Люди-
на року Дніпропетровщини» в 
номінації «Духовне відроджен-
ня». Тоді ж у Свято-Троїцькому 
Кирило-Мефодіївському мо-
настирі на Закарпатті йому вру-
чили орден Ярослава Мудрого. 

Архієпископ Криворізький та Нікополь-
ський Єфрем неодноразово дякував йому 
за доброчинні вчинки. «Він безкорисли-
вий, благочестивий християнин, сприяє 
розбудові багатьох храмів. Укріпи, Госпо-
ди, раба Божого Ігоря в праведних трудах 
на благо Церкви та ближніх», – відповів ви-
сокопреосвященний владика 
на прохання відрекомендува-
ти цю особу.

– Ігорю В’ячеславовичу, 
чим позначений ваш шлях 
до віри?

– У молоді роки, напевно, 
як і переважна більшість лю-
дей, зрідка на празники пере-
ступав поріг церкви, великої ж 
внутрішньої потреби дотри-
муватись православних кано-
нів не мав. Але завжди ваби-
ла атмосфера умиротворен-
ня, пануюча на Божій службі, 
невимовна радість поринути 
в зовсім інший світ – без по-
всякденної суєти. З часом зародилось ро-
зуміння глибини молитви. Переломним 
моментом стало знайомство з правля-
чим архієреєм у 96-му році, покликання 
долучитись до спільної справи укріплен-
ня православ’я на криворізькій землі. Все-
вишній послав мені мудрого духовного по-
водиря, протоієрея Василія Бринзая.

– Коли виступили в якості церковно-
го зодчого?

– Святі старці наставляють: «Не ти ро-
биш, а Господь, і велика честь бути причет-
ним нести цей хрест». Вважаю себе інстру-
ментом в Його руках.

У 2002-му поховав юну доньку. Мою ди-
тину Бог наділив великими талантами, 
уже в ранньому віці опанувала англійську 
та німецьку мови, натхненно вчила фран-
цузьку. Край її злету поклало тяжке онко-
логічне захворювання. Мріяв забезпечити 
Юлії найкращу освіту, можливо, за кордо-
ном, та чого варті сподівання немічної лю-
дини перед обличчям Творця… Вона, неду-
жа, щиро молилась, разом із нею відвіда-
ли багато святих місць, перед відходом у 
Вічність її причастили Христових Таїнств, 
соборували. На заощаджені кошти вини-
кло бажання закласти капличку на цвинта-
рі, де упокоїлась Юленька. Попрохав у вла-
дики благословення на таке звершення, на-
томість отримав пропозицію звести храм, 
де служитимуть літургію і завжди помина-
тимуть її ім’я. Звісно, на масштабне спору-
дження фінансів бракувало, та знайшлись 
інші, охочі працювати во славу Божу, зо-
крема мій товариш Юрій Бобченко. Зре-
штою, довше збирали необхідний пакет 
документів, аніж безпосередньо спору-
джували. Обитель Божа в честь ікони «Все-
цариця» засяяла там, де це було найбільш 

потрібно, – на території 
онкологічного диспансе-
ру. Невимовна втіха гріє 
серце, коли тяжкохворі, 
як моя донька, незгас-
на їй пам’ять, знаходять 

тут духовну відраду, відомо й немало ви-
падків чудотворних зцілень. Іноді до при-
частя підходить понад півтори сотні вірян.

– У яких будівництвах ще брали 
участь?

– Торкаюсь цієї теми неохоче, якщо і 
здійснюю скромний внесок у зміцнення 
православної віри, то ніяк не для публіч-
ного схвалення. Надавав посильну допомо-
гу при облаштуванні Свято-Миколаївського 
храму в приміщенні колишнього кінотеа-
тру на розі вулиці Леніна та проспекту Кар-
ла Маркса. Я себе ніяк не відношу до «гро-
шових мішків», особистих статків, що до-
зволили б самостійно вирішувати виробни-
чі клопоти, не маю, тож більше намагаюсь 
згуртувати для того чуйних до духовних по-
треб людей. Власне, на Русі споконвіку со-
бори будували саме так, усім миром.

Приносило величезне моральне задо-
волення ремонтувати церкву в селі Рах-
манівка, там у богоборницьку епоху роз-
міщувався то клуб, то свинарник, то хіміч-
ний склад. Знаменно, що до тієї шляхетної 
справи мені вдалося залучити меценатів із 
Києва, Донецька, Харкова, Дніпропетров-
ська та інших регіонів. Вони не мали жод-
ного відношення до Кривого Рогу, та від-
гукнулися на заклик допомогти перетво-
рити напівруїну в ошатний храм. Його на-
стоятеля отця Сергія Холода вважаю ди-
вовижною особистістю. Щодня з кільця 
Косіора з кількома пересадками вирушає 

на приход, навіть у понеділок, коли свя-
щеннослужителям дозволено відпочивати. 
Якось пожертвували значну суму грошей 
на внутрішні опоряджувальні роботи, ба-
тюшка, перехрестившись із вдячністю, по-
клав банкноти до ветхого комода… Потім 
несміливо попрохав позичити йому кіль-
ка гривень на їжу, бо третій день сидить 
без хліба насущного. Я кажу, мовляв, он же 
скільки маєте, ні, відповідає, то на храм і 
паству, не торкнуся в жодному разі.

– Що відчуваєте, перебуваючи в 
церквах, до відродження яких доклали 
немалих зусиль?

– Не бачу різниці, в якому храмі возно-
сити хвалу Спасителю. Бога бачити про-
стому смертному не дано, але повсякчас 
відчуваються Його присутність, підтрим-
ка, любов навіть до відступників. Усі пра-
вославні церкви мають у рівній мірі благо-
дать, це ніби шматочки всеблагого Неба на 
тлінній землі.

– За що возносите молитви?
– За мирне співіснування людей. Пере-

конаний, об’єд навчим началом здатне ви-
ступити лише православ’я. Історія свідчить: 
хоч як гнобили народ, вистояли тільки з ми-
лості Всевишнього. Сучасна цивілізація па-
нічно лякається криз, епідемій, воєн; вірую-
чим те все не надто страшне, якщо керува-
тись настановою: «Богом жити, Богом захи-
щатись, Бога любити й нікого не боятись!».

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.  
Фото Олександра ПОРТНЯГІНА

Ігор Беспальчук: 
«Архімандрит з монастиря черні-
гівського міста Короп благословив 
мене передати до Кривого Рогу мощі 
майже столітнього старця Феофа-
на Рихловського, що по щиросердних 
молитвах приносять зцілення від 
лютих хвороб. При нагоді намагаюся 
звідусіль для храму привозити свя-
щенні речі»

Олег Ворона, настоятель храму в честь ікони  
Божої Матері «Всецариця»: 
«Ігор В’ячеславович переймається приходським життям, є 
ктитором храму, ще й несе послух паламаря, допоміг облад-
нати дзвіницю єдиними в місті курантами з електронним 
управлінням. Облаштовує недільну школу»

«Подарунок 
природі»

Екологічну акцію під такою назвою 
другий рік поспіль проводять волон-
тери Благодійного фонду «Громадська 
ініціатива мешканців Кривбасу» в 
парку імені Газети «Правда». Вихован-
ці дитячого притулку №3 заздалегідь 
виготовили для птахів, що оселились у 
міській лісовій зоні, достатню кількість 
годівниць. Дорослі любителі природи 
забезпечили дітей матеріалами та на-
вчили майструвати нібито й нехитрі, 
однак украй необхідні пернатим пред-
мети. Голова і засновник Благодійного 
фонду Володимир Соколовський осо-
бисто зробив декілька годівниць.

Доки діти оглядали визначні місця 
парку, на них уже очікувала пресмачна 
рибна юшка. Приєдналась до вишука-
ної трапези голова Центрально-Міської 
районної у місті ради Ірина Салтовська. 
На завершення заходу малеча за ак-
тивну турботу про довкілля отримала 
від «Громадської ініціативи мешканців 
Кривбасу» стіл для настільного тенісу.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ

Доброчинність



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №20 (21345)
Четвер, 14 березня 2013 року24 Афіша







 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

«По слідах  
трьох поросят»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 16 березня об 11.00  
та о 12.30.

«Якщо поряд  
з тобою друг»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 17 березня об 11.00  
та о 12.30.

«Порог»

Прем’єра вистави.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 16 березня о 17.00.

«Книга желаний»

Вистава для дітей.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 17 березня об 11.00.

«Прекрасная  
Елена»
Вистава.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 17 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.

«Мала  
Третьяківка»
Виставка живопису  
з фондів виставочного 
залу.
Місце: міський виставковий 
зал.

Джек – вбивця 
велетнів 3D
Пригоди, фантастика.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Таймлесс: 
Рубінова книга
Фентезі, пригоди.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

«Світ очима  
жінки»
Роботи криворізьких 
художниць.
Місце: міський виставковий 
зал.

«Квітучий оазис»
Виставка дитячих  
робіт у техніці  
кам’яної пластики.
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 17 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: 16 та 17 березня  
з 9.00 до 17.00. 
Телефон: 92-22-12. 

Кіно

Впіймай товстуху, 
якщо зможеш
Комедія, кримінал.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно».

Оз: Великий та 
Могутній 3D
Фентезі.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», «Олімп».

Сімейка Крудс 3D

Мультфільм, сімейний.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Телефони:  Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Тараса Шевченка –  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.

«Жіноча доля,  
вишита нитками»
Персональна виставка 
Надії Островської. 
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) –  
17 березня.

«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

Цирк

«Дюймовочка»

Музична казка.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху». 
Дата: 16 березня о 12.00.

«Національний 
цирк Росії» 
Циркова програма.
Місце: Криворізький  
державний цирк.
Дата: 16 березня о 12.00 та о 
15.30  та 17 березня о 15.30.
Телефон: 92-88-68.

«Тим, хто грізну 
стихію зумів 
зупинити»
Документальна  
міні-виставка.
Місце: філія КЗК «Міський істо-
рико-краєзнавчий музей» (сел. 
Веселі Терни) – 17 березня.
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«Вы послушайте, ребята, 
я хочу вам рассказать…»
Самому известному и добродушному Дяде Стёпе нашей, когда-то огромной, страны – 
Сергею Михалкову, родоначальнику славной кинематографической династии, 13 марта 
исполнилось бы 100 лет. В имени старшего Михалкова – далёкий отзвук нашого без-
заботного детства и размеренно-четкие, патриотические слова трёх государственных 
гимнов (что само по себе – явление феноменальное, достойное занять почетное место в 
Книге рекордов Гиннесса).
Благородного 
роду-племени

– Не стану лукавить и скажу 
прямо: горжусь своими предками, 
– вспоминал Сергей Владимиро-
вич. – Документы свидетельствуют: 
Михалковы — древний русский род, 
«пошел» он из Литвы. Как известно, в 
свое время западные русские земли 
оказались под властью Великого кня-
жества Литовского. В XV веке многие 
русские жители этого края, не желая 
переходить в католичество, раство-
ряться в чужой им этнической среде, 
терять свою принадлежность к рус-
скому народу, переселялись на Русь. 
В разное время Михалковы проли-
ли свою кровь в боях за Отечество, 
иные оставили о себе память как 
видные деятели русской культуры. 
Любопытно еще и то, что побочные 
ответвления генеалогического древа 
рода Михалковых ведут к близким 
родственным связям с Толстыми и к 
дальним — с Николаем Гоголем.

Мальчик Сережа — будущий зна-
менитый поэт и писатель, подлинный 
Гражданин своего Отечества появился 
на свет 13 марта 1913 года в Москве. 
Раннее детство прошло в имении 
Назарьево, что в Подмосковье, при-
надлежавшем знакомым родителей 
Яковлевым. Поскольку ходить в школу 
было далеко, начальное образование 
братья получили дома: для этого была 
приглашена немка-гувернантка Эмма 
Розенберг, заложившая в детей не 
только основы строжайшей самодис-
циплины, но и обучившая их немец-
кому языку на таком уровне, что уже 
в детстве они могли читать Шиллера и 
Гете в подлиннике.

«Мне хотелось говорить, 
и я говорил»

«Две зимы кряду наезжал к нам на 
своей лошадке, три раза в неделю, мо-
лодой священник — отец Борис, он же 
Борис Васильевич Смирнов, – вспоми-
нал Михалков, – в его задачу входило 
преподать мне основы географии, 
истории и русского языка. По своей 
инициативе он попытался было за-
нять меня и законом божьим, однако 
старания его были безуспешны, ибо 
«агитки» Демьяна Бедного начисто 
вытесняли из моей головы и Новый, и 
Ветхий Заветы.

Отец познакомил меня со стихами 
Маяковского, Есенина, Демьяна Бед-
ного. Влияние именно этих поэтов 
наиболее сильно сказалось на моих 
детских поэтических опытах. Но 
больше всего я любил сказки Пушки-
на, басни Крылова, стихи Лермонтова 
и Некрасова. Как же получилось, что, 
живя в замечательной семье, окру-
женный любовью и лаской, мальчик 
начал заикаться? Оказывается, в 
младенчестве по недосмотру няни я 
перевернулся вместе с коляской — 
это и послужило причиной последу-
ющего заикания. Как сам я относился 
к собственному заиканию? Робел ли? 
Смущался? Старался отмолчаться? 
Мне хотелось говорить, и я говорил, 
и товарищи мои действительно тер-
пеливо ждали, когда я выскажусь до 
конца. И если кто-то из них пробо-
вал поначалу подшучивать над этой 

моей бедой, я тотчас перехватывал 
инициативу и пускал в ход юмор, сам 
первым смеялся над своей «особен-
ностью».

В школе, помню, меня мое заика-
ние не раз выручало. Например, вы-
зывает меня учительница химии, я 
же не знаю, что отвечать, и начинаю с 
великим усердием заикаться… Сердо-
больная женщина ставит мне «удов-
летворительно»…

Семимильными шагами
После нескольких публикаций в 

местной печати (а к ним относились 
и хлесткие «птицеводческие» агитки, 
написанные по просьбе отца) юное 
дарование приняли в Терскую ас-
социацию пролетарских писателей 
(ТАПП). А уже в 1930 году, окончив 
пятигорскую среднюю школу, Сер-
гей решает начать самостоятельную 
жизнь — учиться и писать. В 1932 
году отец поэта умер от воспаления 
легких, не дожив до своего пятиде-
сятилетия. Ровно года не хватило ему 
для того, чтобы порадоваться успехам 
сына: начиная с 1933 года имя Сер-
гея Михалкова не сходит со страниц 
центральной прессы, его печатают в 
«Огоньке», «Известиях», «Комсомоль-
ской правде», «Вечерней Москве» и 
даже в «Правде».

1935 год. Пионерский отдел Мо-
сковского горкомитета комсомола 
предложил поэту участвовать в кон-
курсе на пионерскую песню. Чтобы 
получить соответствующий творче-
ский импульс и найти нужную 
тему, предстояло в одном из 
пионерских лагерей Подмоско-
вья провести с ребятами около 
месяца, ходить в походы, удить рыбу, 
жечь костры. А почему бы и нет? 
Ведь самому-то Сергею Михал-
кову было в то время всего 22 
года.

Из поездки поэт привез три пио-
нерских песни и несколько стихотво-
рений для детей. Отнес их в журнал 
«Пионер», редактором которого был 
пропагандист детской литературы, 
писатель и журналист Борис Ивантер 
(погиб на фронте в первые меся-
цы Великой Отечественной войны). 
Одно стихотворение, «Три граждани-
на», вскоре было напечатано, и тог-
да, окрыленный успехом, Михалков 
рискнул сочинить целую поэму для 
детей. Так родился «Дядя Стёпа». Пер-
вая публикация состоялась в №7 жур-
нала «Пионер» за 1935 год. С тех пор 
тиражи изданий «Дяди Стёпы» давно 
перевалили за двадцать миллионов 
экземпляров.

Любили его потому,
…что всех быстрее,
Без особенных трудов,
Он снимал ребятам змея
С телеграфных проводов.
И еще за то, что во время пожара, 

не щадя себя, он дотягивается до чер-
дака,

…окошко открывает.
Из окошка вылетают
Восемнадцать голубей,
А за ними воробей.

Наталья
В 1936 году произошло не менее 

значительное событие в биографии 

Сергея Михалкова — только теперь не 
в творческой, а в личной: он женится 
на Наталье Петровне Кончаловской, 
дочери замечательного художника 
Петра Кончаловского и внучке вели-
кого Василия Сурикова.

«Надо признаться, Наташа не хоте-
ла выходить за меня замуж — ее сби-
вала с толку наша разница в возрасте. 
Но я ее любил, и она меня любила. 
Однако в обществе как-то легче при-
нимался брак, если муж значительно 
старше жены, чем обратный вариант… 

Да и ее мать, Ольга Васильев-
на, дочь русского художника Василия 

Сурикова, не слишком одобряла отно-
шения своей дочери с начинающим 
поэтом, ездившим по Москве на вело-
сипеде. Зато сам Петр Кончаловский 
всегда весьма радушно принимал 

меня в своем доме и признавался, что 
ему нравятся мои стихи для детей. Я 
настаивал на регистрации брака, бо-

ясь потерять любимую женщину, и в 
конце концов Наташа сдалась. Перед 
тем как отправиться в загс, мы зашли 
в забегаловку, выпили водки, а после 
регистрации купили четверть белого 
свирского вина и пошли отмечать со-
бытие к нашему другу»...

Наталья Петровна составила 
Михалкову блестящую партию, всю 
сов местную жизнь будучи для него 
не только женой, но и другом, совет-
чиком, критиком. Супруги прожили в 
браке 52 года.

1937 год был полон для Сергея 
Михалкова событиями: он становится 
членом Союза писателей СССР, посту-
пает в Литературный институт им. А.М. 
Горького, и — самое главное! — у него 
рождается сын Андрей Михалков-
Кончаловский, ныне кинорежиссер, 
народный артист России.

«Союз нерушимый»
В годы войны Сергей Михалков 

был военным корреспондентом га-
зеты «Во славу Родины», а затем 
— цент ральной газеты Военно-воз-
душных сил Красной Армии «Сталин-
ский сокол». В Одессе был контужен, 
отступал до Сталинграда вместе с 
действующей армией. За свою дея-
тельность во время Великой Отече-
ственной войны поэт был награжден 
орденами «Красной звезды», «Крас-
ного знамени» и несколькими ме-
далями. И далеко не все знают, что 
эпитафия на могиле Неизвестного 
солдата у Кремлевской стены «Имя 
твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен» принадлежит перу Сергея 
Михалкова…

Когда летом 1943 года правитель-
ство приняло решение о создании 
нового Гимна Советского Союза, пере-
водя тем самым «Интернационал» 
в разряд Гимна партии, Михалкова 
к участию в конкурсе не пригласили, 
потому что он был детским поэтом. 
Однако по инициативе своего давне-
го друга Габо (Габриэль Аркадьевич 
Уреклян, печатавшийся под псевдони-
мом Г. Эль-Регистан) он решил вместе 
с ним попробовать свои силы в этом 
сложнейшем жанре. В 0.00 часов 1 
января 1944 года новый Гимн СССР 
впервые прозвучал по Всесоюзному 
радио.

А в личной жизни поэта происхо-
дят два события — одно трагическое, 
другое радостное: в 1943 году уми-
рает мать, Ольга Михайловна, в 1945 
— рождается второй сын, Никита Ми-
халков, впоследствии ставший режис-
сером с мировым именем, Народным 
артистом России, лауреатом престиж-
нейшей премии «Оскар» (США).

По материалам 
Интернет-изданий

Кумиры

Сыну Андрею 
знаменитый отец читает 

своего «Дядю Степу»

Сергей Михалков:
– Популярность детской книги — вещь очень загадоч-
ная. Прогнозировать ее невозможно. Но факт остается 
фактом: если в доме у ребенка много книг, а он требует, 
чтобы ему читали одну и ту же, — значит, это и есть 
настоящая детская книга. Так что не я выбрал детей, а 
дети выбрали меня. Почему? Для меня это тайна...
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Криворожане в Чернобыле

Стоявший у истоков
До этого вчерашние чернобыльцы-ликвидаторы почти 
не собирались. А если случалось, то изредка, очень узкой 
компанией. Либо те, кто работал на одном предприятии и 
был командирован на ликвидацию последствий аварии на 
том самом мятежном энергоблоке, либо те, с кем ехали в 
ту зону по военкоматовским повесткам. Владимир Пуцко 
решил объединить вокруг себя тех, кто рисковал собой 
в борьбе за жизнь на Земле после того, что случилось в 
красивейших припятских местах.

 – Я сначала узнал, – вспоми-
нает Владимир Викторович, – как 
найти ликвидаторов. Открытой 
информации по спискам черно-
быльцев тогда просто не было. 
Решил обратиться к знакомому 
врачу по месту жительства. И не 
ошибся. Узнал адреса. Ликвида-
торам требовалась медицинская 
помощь, поэтому часто они об-
ращались в лечебные заведения. 
Пошел по домам…

Владимир Викторович сумел 
убедить вчерашних борцов со 
смертельными «гаммами» и «до-
зами», и большинство пошло за 
ним. Так в начале 1991 года, когда 
валилась огромная страна, черно-
былец Пуцко повел собратьев за 
собой. Его избрали председателем 
кустового объединения черно-
быльцев-ликвидаторов из Жов-
тневого, Саксаганского и Тернов-
ского районов. Так и заявил о себе 
в Кривом Роге «Союз Чернобыль». 
К нему на помощь пришли Петр 
Мирошниченко, Петр Мадай, 
Аким Мамедов. Именно вместе с 
ними тогда младший лейтенант 
Владимир Пуцко вел смертель-
ный поединок с неуправляемым 
атомом.

Он умел и умеет повести за 
собой. Так у него повелось еще с 
армейских лет. Практически сра-
зу после окончания школы в 1970 
году его призвали в армию. По-
сле учебки попал в специальный 
батальон связи, который входил 
в состав огромной войсковой 
массы, что представляла собой 
Группу советских войск в Гер-
мании. Советские Вооруженные 
Силы находились там по реше-
нию международной конферен-
ции в Потсдаме. Ее организовали 
и провели еще в 1945 году страны 
– победители в войне с фашист-
ским режимом. Старший сержант 
Владимир Пуцко командовал 
отделением связистов, где каж-
дый был мастером своего дела. 
Ключом владел, как настоящий 
ас. Поощрялся командованием 
части. После увольнения в запас 
быстро освоил навыки маши-

ниста экскаватора. Закладывал 
площадки под строительство до-
мны-исполина № 9 завода «Кри-
ворожсталь», мощности ШПФ, 
СевГОКа. Теперь строительства 
такого объема в Кривбассе, да и в 
стране в целом, днем с огнем не 
отыскать. Поколению Владимира 
Пуцко еще будут завидовать. Вот  
тогда росла и крепла экономика 
великого региона под названи-
ем Кривбасс. Ничего не падало с 
неба, все создавалось человече-
скими руками.

Владимир Викторо-
вич горд тем, что ему 
как опытному экскава-
торщику приходилось 
быть первопроходцем на 
огромных (всесоюзного 
значения)  стройках ре-
гиона. Признается, что 
рука до сих пор тоскует по 
той мощной технике. Он знал 
мастеров, которые ковшом экс-
каватора, извините, бутылку 
пива открывали. У них учился – 
таких, как Павел Гиль, Валентин 
Мироненко, Иосиф Галенко. Все 
– Герои Социалистического Тру-
да. Они в основном отгружали 
горную массу в карьерах. Неко-

торые из них закладывала бри-
гада экскаваторщиков, в кото-
рой работал и Владимир Пуцко. 
Когда сменил профессию и стал 
снабженцем на Криворожском 
локомотиворемонтном заводе,  
– тосковал по своим ребятам.

А потом ударил чернобыль-
ский колокол. Многие сразу и не 
поняли, что же произошло той 
апрельской ночью на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской 
атомной электростанции. Даже 
всесильное Политбюро со своим 
КГБ не смогло утаить от миро-
вой общественности  катастро-
фические масштабы аварии. 
Вот тогда далеко не все дороги 
повели к Риму, большинство их 
повернуло на ЧАЭС.

20 октября все того же 1986 
года офицера запаса Владими-
ра Пуцко вызвали в Жовтне-
вый военкомат. Там он узнал, 
что и его присутствие на бе-
регах Припяти – желательное 
и даже обязательное. Судьбе 
покорился. Не он один. Все это 
выглядело довольно мирно, 

как простая армейская пере-
подготовка. Некая «запасни-
ковая» вольность, офицерская 
«партизанщина». В данном 
случае – не тут-то было. На сей 
раз людей позвали на борьбу с 
атомом. Доселе никто не ведал, 
как будет выглядеть эта борьба 
и что представляет собой это 
самое гамма-излучение.

Собственно, для Владими-
ра Викторовича чернобыль-
ская эпопея началась 25 ок-
тября 1986 года.  Его и других 
криворожан встретил поселок 
Ораное, главная база ликвида-
торов. Сюда наших земляков 
автобусом доставили прямо 
от вокзала Белой Церкви. Не-
сколько дней младший лейте-

нант Пуцко был 
не у дел. Прав-
да, он предста-
вился комбату 
воинской части 
№ 32207, ко-
торая, по сути, 
являлась 731-м 
с п е ц б а т а л ь о -
ном химиче-
ской защиты 
отдельной бри-
гады КВО. Она 
тогда значи-
лась под номе-

ром «25». Многие криворожа-
не-ликвидаторы до сих пор ее 
называют «своей». И все-таки 
Пуцко получил назначение, 
стал заместителем командира 
роты химической защиты.

 – Я помню, – говорит мой 
собеседник, – свой первый вы-
езд в зону № 3. Тогда это было 
самое опасное для всего живого 
место на Земле.

Прежде всего, замполит сле-
дил за уровнем радиации. Из-
меряли буквально каждый мил-
лиметр территории АЭС. Рота 
занималась расчисткой и дезак-
тивацией станционных админи-
стративных корпусов № 1 и № 2. 
Обследовали также подвальное 
помещение, где находился склад 
хранения ядерного топлива. 
Приходилось бороться с заниже-
нием уровня облучения лично-
го состава. А зачастую офицеры 
работали рядом с рядовыми и 
сержантами. Тогда особо никто 
не щеголял своими званиями, 
должностями и положением. Все 
делали одно дело – спасали стра-
ну и ее соседей от губительного 
воздействия радиации. И при-
думал же кто-то, а кто-то принял 

решение строить смертоносные 
корпуса атомной электростан-
ции в местах неписанной при-
пятской красоты. Мятежный 
атом перевел эту землю в разряд 
запретных зон. На многие сотни 
лет.

Вот текст благодарственно-
го письма мл. лейтенанту Пуц-
ко Владимиру Викторовичу 
от командира воинской части 
№ 06407 генерал-лейтенанта 
Р.Ризатдинова от 2 декабря 1986 
года:

«Выполняя задание Советско-
го правительства в необычайно 
сложной обстановке, Вы уверенно 
прошли испытание на мужество 
и стойкость, проявили высокие 
морально-политические и пси-
хологические качества. Глубокое 
понимание личной ответствен-
ности за порученное дело помог-
ло Вам внести достойный вклад 
в дело ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атом-
ной электростанции.

Выражаем Вам сердечную бла-
годарность за образцовое вы-
полнение патриотического долга 
перед Родиной».

Ровно через 15 дней, 
17.12.1986 года, ликвидатор 
В.В.Пуцко с «букетом» радиации 
в 23,06 рентгена уехал домой. 
Новый год встречал в кругу род-
ных. На свою и их радость. Глав-
ное – живой.

Именно Владимир Викто-
рович стоял у истоков объ-
единения криворожских чер-
нобыльцев в единую мощную 
организацию. Таких же герои-
ческих людей, как и сам. В 2011 
году в числе немногих ликвида-
торов бывший замполит Пуцко 
Указом Президента Украины 
был награжден орденом «За му-
жество» 3 степени. А еще у него 
есть советская медаль «За отли-
чие в воинской службе» 1 сте-
пени, украинская «Защитнику 
Отечества», много знаков чер-
нобыльской ассоциации. Сре-
ди них – «Герою-спасателю», 
«За мужество и честь». Ветеран 
иногда одевает их. И непремен-
но рядом – знаки «Гвардия», 
«Отличник Советской Армии» 
и др.

Воистину, Владимир Викто-
рович на себе узнал, что Черно-
быль – это не Канары. Вот и бо-
рется за права свои и таких, как 
он. О нем и  пишем, стоявшем у 
истоков общественного движе-
ния «Союз Чернобыль»…

Герой-спасатель 
В.В. Пуцко

Только что открыли памятный знак. В.В. Пуцко – 2-й слева

Фотофакт

Чекають  
лікарні

Це фото пере-
носить нас у 1955 
рік. Для цих дівчат 
закінчився триріч-
ний курс навчання в 
Криворізькому ме-
дичному училищі на 
відділенні медич-
них сестер дитячих 
закладів охорони 
здоров’я. Лікарі та 
пацієнти чекають 
на них. Публікується 
вперше.

Награда В.В. Пуцко



girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №20 (21345)
Четвер, 14 березня 2013 року 27Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

Жив у землі звичайний, 
червоний, земляний 
черв’ячок. Звали його 

Мотузочок.
 Кожного дня він сумлінно вико-

нував свою роботу: рив у землі ді-
рочки-тунелі. Навіщо їх потрібно 
рити, він не знав, але так жили його 
прадіди, так робили його батьки, так 
вчиняли всі його родичі.

 Коли день підходив до кінця, Мо-
тузочок лягав у своє довге ліжечко і 
заплющував очі.

 Як йому хотілося стати квіточкою 
і дарувати пилок бджолам! «Тоді б 
я був потрібним», – думав він. – 
Але нічого не вдієш: я народився 
черв’ячком».

 Минула весна і настало літо.
Одного разу, коли черв’ячок рив 

чергову дірочку, до нього заговори-
ла квіточка:

– Допоможи мені, – попрохала Ро-
машка. – Зроби пухкенькою землю 
біля корінчиків…

– Залюбки, – відказав Мотузочок 
і старанно розпушив землю навколо 
корінців квіточки.

– І мені, мені розпуши… – попро-
хала Волошка.

Черв’ячок і їй не відмовив.
– А нам допоможеш? – з надією 

запитали Маки.
– Звісно!
Цілий день працьовитий 

черв’ячок розпушував землю на-
вколо рослин, а коли сонечко за-
ховалося за обрій, він ледве до-
повз до ліжечка. «Важкий був 
день, але скільки корисного я зро-

бив!» – задоволено усміхнувся.
На наступний день Мотузочок 

знову допомагав квіточкам.
– Що ж діється? – здивовано запи-

тав Волошку. – Мене ніколи стільки 
не просили про допомогу.

– Спека, – втомлено пояснила 
квітка. – Дощу немає, а сонечко ви-
сушує всю вологу…

 Черв’ячок задумався: «А мені 
завжди прохолодно, адже я 
під землею». Волошка ніби 
прочитала його думки:

– Добре тобі, ти живеш 
під землею, а ми від спе-
ки пропадемо…

– Що ж робити? – забід-
кався Мотузочок.

– А що тут вдієш? – опустила лис-
точки квіточка. – Ти й так нам допо-

магаєш. Якби не ти, ми б вже заги-
нули.

«Нічого собі!» – здивувався 
черв’ячок. Він навіть не здогадував-
ся, наскільки важлива його праця.

У ту ніч він так і не ліг спати. До 
самого світанку Мотузочок збирав 
своїх родичів…

 А вже вранці земля ожила. Со-
тні малих черв’ячків старанно 
рили дірочки-тунелі, розпушуючи 
скам’янілу землю.

Працьовиті  черв’ячки
Дірочки копають.
А рослини на землі
Дощику чекають… – співали 

черв’ячки, дружно працюючи.
А коли через кілька днів з неба 

щедро полилася водичка, всі полег-
шено зітхнули.

– Дякуємо вам, – не могли надяку-
ватися рослини підземним мешкан-
цям. – Якби не ви, ми б загинули!

– Звертайтеся, – відказали 
черв’ячки. Вони попрощалися і 
розповзлися по своїх домівках.

А Мотузочок з тих пір почав пи-
шатися тим, що він черв’ячок.

Загадки

Колискова

Спи, маленька донечко, 
Найгарніше сонечко! 
Колискова пісенька лине: 
Лю-лі-лю...
Поцілую щічечки, 
Коси – хвильки річечки, 
Спи, моє коханнячко, 
Я тебе люблю!

Горизонтально:
1. Срібні птахи на гілочках
Розмістилися рядочком,
Ще й чудовий голос мають:
Як їх б’ють, вони співають.
4. На небі біліє, світить, а не гріє.
10. Звечора вмирає, вранці оживає.
11. Нявчить котик і облизується ласо.
Що занюхав котик?
12. Попереду – різня, позаду – стерня, всере-
дині – пашня.
15. Ліс густий та чисте поле, а на ньому дві то-
полі, трохи нижче – два ставочки, між ставоч-
ками – горбок, а під горбиком – млинок.
16. Хто йде поперед дами?
18. Який звір має чотири коліна і два хвости?
19. Що завжди приходить в кінці життя?
20. Лежав лежебока сто тисяч років.
Аж йому спина мохом поросла.
24. Ховається кролик, втікає заєць:
На полювання йде сіроманець.
25. Крутиться, вертиться, берега держиться.
26. Ходить пані на зеленім лані, куди гляне – 
трава в’яне.
28. Куди ступиш – всюди маєш, хоч не бачиш, 
а вживаєш.
32. Дві дощечки – дві сестри прудко мчать 
мене з гори.
33. Що це за капризи Гос-
подь сотворив: у барана 
донизу, у цапа догори?
34. Стоїть гарба повна до-
бра, схожа на корито, ві-
ком накрита.
35. У ковбаси два по-
люси і дивна ознака: 
притягує цвяха.

Вертикально:
2. Іду – іде, стану – стоїть.
3. Голубе барило увесь світ накрило.
5. Взимку зранку все село білим цвітом роз-
цвіло.
6. Взяли між пальці,
Били по шапці.
Загнали в шпарку
По саму шапку.
7. Прилетить крихітка –
Буде рада квітка
І крихітку тую
Медом почастує.
8. Сидить Марушка в семи кожушках, хто її роз-
дягає, той сльози проливає.
9. Жувати не жую, а все поїдаю, як усе поїм, з 
голоду вмираю.
13. Барвисте коромисло через річку повисло.
14. Що залишилося від зниклого Чеширського 
кота в Країні чудес?
16. Крил не має, скрізь літає та ще й куряву пі-
діймає.
17. Не сіяне родиться, а помре – в сіно пере-
твориться.
21. Не вода, не вино, ллється в хату крізь вікно.
22. Яке зерно на оці сходить?
23. Що то за голова, що лише зуби й борода?

27. Повзун повзе, на базар голки везе.
29. На галявині сиділо п’ять кроликів; 
мисливець вистрілив і одного вцілив. 

Скільки кроликів залишилося?
30. Не літає і не ходить,
Має рота, не говорить.
І велика й невеличка,
Там живе, де є водичка.
31. Їхав волох, розсипав горох, почало 
світати – нема що збирати.

«Загадковий» хрестослів

8. Сидить Марушка в семи кожушках, хто її роз-

Кросворд

Скоромовка
Бабрились в брудній баюрі
Два бобри брунатно бурі.
 – Правда, брате бобре, добре?
 – Дуже добре, брате бобре!

Гіві ЧІЧІНАДЗЕ
Говорять діти
Хлопчик хвастається перед своєю молодшою се-

строю:
 – Дивися, я знайшов підкову! Ти знаєш, що це зна-

чить?
Та смутно так:
 – Знаю: бігає десь бідна конячка босоніж!

***
Якось бабуся вкладала спатки внучку. Через деякий 

час вона заходить перевірити, чи мала спить, і бачить, 
що ні. Бабуся запитує: «Ти спиш?» Відповідь: «Чуть-чуть 
сплю, чуть-чуть дихаю».

***
Мама укладає в кімнаті спати дворічного Сергійка, а 

бабуся тихенько миє на кухні посуд.
Сергійко коментує:
 – Тарілки дзвенять.
Мама:
 – Спи, синку.
Сергійко знову:
 – Вода тече.
 – Синку, спи, а то прийде собачка і буде 

лаятися!
Бабуся, чуючи мамині слова, підтвер-

джує їх тоненьким гавкотом:
 – Гав-гав-гав.
Сергійко, помовчавши, задумливо:
 – Бабуся прогавкала.

Відповіді
Горизонтально: 1. Струни. 4. Місяць. 10. День. 11. М’ясо.12. Комбайн. 15. Лице. 16. Валет. 18. Слон. 19. Смерть. 

20. Камінь. 24. Вовк. 25. Річка. 26. Коса. 28. Повітря. 32. Лижі. 33. Роги. 34. Скриня. 35. Магніт.
Вертикально:  2. Тінь. 3. Небо. 5. Іній. 6. Цвях. 7. Бджола. 8. Цибуля. 9. Вогонь. 13. Веселка. 14. Усмішка. 16. 

Вітер. 17. Трава. 21. Світло. 22. Ячмінь. 23. Часник. 27. Їжак. 29. Один (решта повтікали). 30. Риба. 31. Зорі.

Хто це лісом зараз ходить? – 
Розмаїття ягід родить,
Тепло. Раді всі звірята.
А в пташок – вже пташенята.

Скоромовка

Тепло. Раді всі звірята.
А в пташок – вже пташенята.

Ранкова зарядка
Вправо голову і  вліво
Нахиляєм неквапливо.
Шию також розминаєм,
В різні боки повертаєм!..
 
Тулуб вправо, потім вліво
Повертаємо грайливо.
Крутимо і обертаєм,
Прогинаєм,   нахиляєм…
 
Ручки вгору, аж до неба!
Обійняти світ нам треба!
Ще раз вгору потягнулись
І до сонечка всміхнулись!

Хтось відкрив на небі душ, 
Повно на землі калюж. 
І на нас водиця л’ється. 
Як це явище зоветься?

Довго мене немає – все помирає, 
А як прийду – знов оживає.

Відповідь: літо

Відповідь: дощ

Відповідь: дощ
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Дитяча сторінка
Казка
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Перша весняна звитяга «Кривбасу»

Форвард Сергій Самодін
загасив амбіції «Зорі»
ВОЧЕВИДЬ ТАКИ ДАРЕМНО КАЖУТЬ, ЩО ОДИН У ПОЛІ НЕ ВОЇН…
Луганська «Зоря», котра 
зараз набрала ходу в 
прем’єр-лізі, минулої суботи 
в Кривому Розі проводила 
свій 350-й матч у чемпіона-
тах України. Для підопічних 
головного тренера гостей 
Юрія Вернидуба він вия-
вився «глевким»: луганчани 
«в суху» програли – 0:3. А 
ось господарі поля, після ні-
чиєї з київським «Динамо», 
добре налаштувалися на 
першу офіційну домашню 
зустріч.

Особливо злагоджено діяли 
оборона «Кривбасу» та голкі-
пер Євген Боровик. Така впев-
неність дозволила нападникам 
кривбасівців частіше з’являтися 
біля «рамки» воріт гостей. Уже 
на 26-й хвилині матчу кривба-
сівець Уча Лобжанідзе зробив 
навіс у центр на хід форварду 
Сергію Самодіну, котрий спо-
кійно вразив ворота «Зорі». Дру-
гий м’яч кривбасівці провели на 
59-й хвилині поєдинку: під час 
гострої подачі м’яча Младена 
Бартуловича, смугастого зрізав у 
власні ворота Віталій Вернидуб. 
Автогол! Цікаво, що минулого 
туру саме цей луганчанин був 
найпомітнішим у своїй команді.

Ну а героєм протистояння 
«Кривбас» – «Зоря» став С. Само-
дін. Він через 4 хвилини вийшов 
сам на сам із голкіпером По-
странським і точно пробив – 3:0. 
Міг нападник оформити й хет-
трик через кілька хви-
лин по тому, але поці-
лив у поперечину.

Звичайно, господарі 
мали шанси ще більше 
засмутити луганчан, у 
яких цього разу дуже 
невпевнено грала обо-
рона. Недаремно за-
хисники «Зорі» Ігнаті-
євич, Вернидуб, Ярмаш 
отримали найнижчі 
оцінки в цьому двобої. 
Щодо «Кривбасу», то 
в його стані особливо 
варто відзначити Віта-
лія Лисицького, Євгена 
Боровика, В’ячеслава 

Сердюка, Валерія Федорчука, 
Младена Бартуловича. Та й за-
галом уся команда старалася, 
тому й позитивний результат не 
забарився.

– Особливо й коментувати ні-
чого, – зазначив на післямат-
чевій прес-конференції голо-
вний тренер «Кривбасу» Олег 
Таран. – Це була дуже важлива 
для нас гра. Ми уважно слідку-
вали за «Зорею» – це стабільна 
команда, добре організована. 
Крім того, луганчани зміцни-
лись хорошими нападниками. 
У суперника швидкі фланги, 
потужний напад, мобільна се-
редина поля. Тому я вдячний 
хлопцям за те, що вони проде-
монстрували достойну гру й до-

билися позитивного результату.
– Ми програли одному фут-

болісту – Самодіну, котрий обі-
грав усю нашу команду, – по-
бідкався головний наставник 
«Зорі» Юрій Вернидуб. – Після 
домашнього виграшу мої пі-
допічні, очевидно, подумали, 
що все й надалі буде даватися 
легко. Хоча їх я попереджав, що 
легких матчів чекати не вар-
то. Ми детально розбирали гру 
«Кривбасу» – команда грає в 
такий футбол, що жартувати не 
можна. У цілому, нам є над чим 
працювати, попереду важкий 
поєдинок із луцькою «Волин-
ню». Чи будуть застосовуватись 
штрафні санкції до футболістів? 
Це футбол, і, думаю, ми самі 

розберемося у своєму 
«царстві» – коли буде 
треба, когось оштра-
фуємо, комусь зроби-
мо зауваження.

Таким чином, 
«Кривбас» здобув свою 
сьому вікторію в ни-
нішньому чемпіонаті 
й зараз із 25-ма тур-
нірними пунктами ді-
лить із луганчанами 
8-9 місця. Наступний 
поєдинок кривбасів-
ці проведуть у Дні-
пропетровську про -
ти «Дніпра» 17 берез-
ня нинішнього року.

Спорт

КАЛЕНДАРЬ
футбольного чемпионата 
украинской Премьер-лиги 
на весеннюю часть сезона 

2012/2013
21-й ТУР

15 марта
Металлург З – Карпаты

16 марта
Заря – Волынь
Шахтер – Черноморец
Таврия – Металлург Д

17 марта
Днепр – Кривбасс
Ильичевец – Арсенал К
Металлист – Говерла

18 марта
Динамо К – Ворскла

22-й ТУР
30 марта

Черноморец – Динамо К
Волынь – Днепр
Ворскла – Заря
Карпаты – Шахтер
Кривбасс – Металлист
Говерла – Ильичевец
Арсенал К – Таврия
Металлург Д – Металлург З

23-й ТУР
6 апреля

Динамо К – Шахтер
Металлист – Волынь
Днепр – Ворскла
Заря – Черноморец
Ильичевец – Кривбасс
Таврия – Говерла
Металлург З – Арсенал К
Металлург Д – Карпаты

24-й ТУР
13 апреля

Карпаты – Динамо К
Шахтер – Заря
Черноморец – Днепр
Ворскла – Металлист
Волынь – Ильичевец
Кривбасс – Таврия
Говерла – Металлург З
Арсенал К – Металлург Д

25-й ТУР
20 апреля

Таврия – Волынь
Ильичевец – Ворскла
Металлист – Черноморец
Днепр – Шахтер
Заря – Динамо К
Металлург Д – Говерла
Металлург З – Кривбасс
Арсенал К – Карпаты

26-й ТУР
27 апреля

Карпаты – Заря
Динамо К – Днепр
Шахтер – Металлист
Черноморец – Ильичевец
Ворскла – Таврия
Волынь – Металлург З
Кривбасс – Металлург Д
Говерла – Арсенал К

27-й ТУР
4 мая

Металлург Д – Волынь
Металлург З – Ворскла
Таврия – Черноморец
Ильичевец – Шахтер
Металлист – Динамо К
Днепр – Заря
Арсенал К – Кривбасс
Говерла – Карпаты

28-й ТУР
11 мая

Карпаты – Днепр
Заря – Металлист
Динамо К – Ильичевец
Шахтер – Таврия
Черноморец – Металлург З
Ворскла – Металлург Д
Волынь – Арсенал К
Кривбасс – Говерла

29-й ТУР
18 мая

Говерла – Волынь
Арсенал К – Ворскла
Металлург Д – Черноморец
Металлург З – Шахтер
Таврия – Динамо К
Ильичевец – Заря
Металлист – Днепр
Кривбасс – Карпаты

30-й ТУР
26 мая

Карпаты – Металлист
Днепр – Ильичевец
Заря – Таврия
Динамо К – Металлург З
Шахтер – Металлург Д
Черноморец – Арсенал К
Ворскла – Говерла
Волынь – Кривбасс

Источник:
www.ftables.rи

«Століття грації та краси»

Яскрава феєрія фітнесу
Щорічний фестиваль з фітнес-аеробіки «Століття грації 
та краси» (уже 14-й за ліком) завершився в обласному 
центрі. У ньому яскраво себе проявили юні криворіжці – 
вихованці ЦСДЮМ «Олімп».

– У фестивалі з фітнес-аеробіки 
своє вміння демонстрували майже 
півтисячі дітей з Дніпропетров-
ської області, – зазначила головний 
суддя цих змагань Євгенія Тимо-
шевська (вона керівник міської 
федерації фітнесу Дніпропетров-
ська). – Суперництво проводив 
дитячо-юнацький центр «Штурм», і 
учасники виступали за такими на-
прямками: танцювальна аеробіка, 
хореографія, черлідінг. У різних 
вікових категоріях були перемож-

ці та призери, котрих нагородили 
дипломами, кубками й солодкими 
призами.

Варто до цього додати: криво-
різькі вихованці гуртків аеробіки 
та хіп-хопу в танцювальній аеро-
біці посіли три призові місця. Ще 
успішніше виступили вихованки 
гуртків естетичної гімнастики та бо-
ді-балету в хореографії. В їхньому 
арсеналі, зокрема, чотири нагоро-
ди, серед яких три – за перші міс-
ця. Тому керівникам, які очолюють 

гуртки, – О. Зубенко, В. Балаєвій,
цІ. Манойло, С. Чуприні та іншим є 
ким пишатися. Але на досягнутому 
не слід зупинятися.

Для тебе, вболівальнику

Підготував Віталій ТКАЧУК

До уваги батьків

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ СТАНОМ НА 9.03.2013 Р.

М  Команда  І  В  Н  П  М О
1  "Зоря" Луганськ  20  7  4  9  21 – 26 25
2  "Шахтар" Донецьк  20  19  0  1  57 – 10 57
3  "Динамо" Київ  20  13  2  5  37 – 16 41
4  "Іллічівець" Маріуполь  20  7  5  8  21 – 17  26
5  "Металіст" Харків  20  13  3  4  40 – 18 42
6  "Ворскла" Полтава  20  5  5  10  18 – 24 20
7  "Волинь" Луцьк  20  6  5  9  19 – 29 23
8  "Металург" Запоріжжя  20  0  3  17  5 – 48 3
9  "Дніпро" Дніпропетровськ  20  13  5  2  35 – 13 44
10  "Карпати" Львів  20  6  4  10  26 – 30 22
11  "КРИВБАС" Кривий Ріг  20  7  4  9  22 – 30 25
12  "Чорноморець" Одеса  20  11  3  6  24 – 20 36
13  "Таврія"Сімферополь  20  7  3  10  13 – 23 24
14  "Металург" Донецьк  20  7  6  7  26 – 25 27
15  "Арсенал" Київ  20  6  5  9  19 – 31 23
16  "Говерла" Ужгород  20  2  5  13  19 – 42 11
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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

Реклама

Реклама

Питання-відповідьОбратите внимание

Помоги себе сам 

Улучшаем свое здоровье весной
Выпивайте стакан воды перед каждым приемом пищи. Вода по-

могает выводить токсины из организма. Ешьте больше проростков, по-
бегов и зелени.  Проростки несут вашему организму целый склад пита-
тельных веществ. Избегайте переохлаждения.  Будьте гибкими. Гибкие 
люди могут лучше управлять стрессом. Двигайтесь.  Прогулки становятся 
особенно ценными в солнечные дни.  Избегайте блюд с высокой степенью 
термической обработки и продуктов с очень длинным перечнем ингреди-
ентов. Высыпайтесь. Как минимум семь часов сна ежедневно помогут вам 
чувствовать себя энергичным. Растягивайтесь. У вас будет меньше шансов 
повредить себя, когда вы будете активно двигаться. Начните что-то новое. 
Начиная новый проект, хобби, работу или отношения, вы создаете движе-
ние и изменения, которые являются сущностью этого времени года.

Темные круги  
под глазами  
Они могут являться признаком заболеваний сердечно-
сосудистой системы, печени, почек, щитовидной железы, 
гиповитаминоза, анемии. 

Средство 1. Вам потребуется по-
ловиной стакана кипятка залить 
одну чайную ложку листьев шалфея. 
Средство следует настоять в течение 
пятнадцати минут, а по истечении 
этого времени процедить. Половину 
полученного настоя следует осту-
дить, а другую половину, напротив, 
подогреть. Попеременно приклады-
вайте к векам тампоны, смоченные 
в горячем и холодном настое. Такую 
процедуру нужно проводить перед 
сном, а после ее проведения кожу 
следует смазать кремом. Настой 
шалфея можно заменить отваром 
ромашки и петрушки. 

Средство 2. Необходимо отварить 
в мундире картофелину. После того, 
как она станет теплой, ее следует 
разрезать напополам и приложить к 
глазам на тридцать-сорок минут. 

Средство 3. Помогает накладыва-
ние на глаза листьев перечной мяты. 

Средство 4. Можно в две чи-
стые хлопчатобумажные тряпоч-
ки завернуть по десертной ложке 
свежего творога. Такие компрессы 

следует прикладывать к глазам на 
десять-пятнадцать минут. 

Средство 5. Для приготовления 
этого средства вам потребуется од-
ним стаканом кипятка залить одну 
столовую ложку цветков васильков, 
после чего средство нужно настаи-
вать в течение двадцати минут. По 
истечении этого времени настой 
нужно процедить. Тампоны, смо-
ченные в теплом настое, следует 
накладывать на глаза на пятнадцать-
двадцать минут, а по истечении этого 
времени на кожу следует нанести 
питательный крем. 

Чи можна потрапити на прийом до 
вузькопрофільного спеціаліста без візиту до 
сімейного лікаря? Хто при цьому виписує 
лікарняний? 

Можна потрапити на прийом до вузькопрофільного спеціаліста без направлення, якщо 
пацієнт вже спостерігається у цього лікаря і входить в його диспансерну групу. Якщо ж 
пацієнт вперше звернувся до лікувального закладу, то бажано спочатку прийти на прийом 
до лікаря загальної практики (сімейного лікаря, терапевта, педіатра). Після попередньо-
го обстеження він визначить захворювання та у разі необхідності направить пацієнта до 
вузькопрофільного спеціаліста. Лікарняний лист виписує той лікар, який лікує пацієнта. 

Кривой Рог – в КЦ «Современник», 

20-21 марта. С 10.00 до 11.00
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Увага, розшук!

Дзержинським РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розшукується без-
вісти зниклий громадянин Соловйов Володимир Петрович, 11.05.1969 р. н., уродженець 
м. Кривого Рогу, не працював, мешкає за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Іркутська, 36/1, який 
12.05.2012 року пішов із дому і до цього часу не повернувся, місцезнаходження його невідоме.

Був одягнений:  сорочка оливкового кольору, джинси сині, сандалі коричневі.
Прикмети: на вигляд 50-55 років, зріст 165 см, середньої повноти, волосся світло-русяве, 

коротко стрижене, очі сіро-блакитні.
Особливі прикмети:  татуювання на нижньому передпліччі лівої руки «факел», на пальцях 

лівої руки букви «С», « В», шрам після видалення апендициту.
Прохання до громадян, яким що-небудь відомо про місцезнаходження розшукуваного, 

повідомити за телефонами: 71-01-25 або 102.

Íå ïëà÷ü! Íå áîéñÿ! Ïðèõîäè!
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%.

Офіційно

РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 • РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 • РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 •

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

№
з/п

Балансо-
утримувач

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

Найменування Місце  знахо -
дження

Загаль-
на пло-
ща, м2

Вартість майна 
за незалежною 

оцінкою, грн.

Макси-
мально 
можли-

вий строк 
оренди

Мета використання

1 УКВМ Нежиле приміщення на 1 поверсі окре-
мо розташованої нежилої будівлі

вул. Вах тан  -
   г  ова, 6а 79,0 80723,0

Станом на 22.01.2013
2 роки 

11 місяців Під розміщення складу

2 УКВМ Нежиле приміщення, вбудоване у 1 по-
верх житлового будинку вул. Жовтнева, 4 17,0 28566,0

Станом на 12.02.2013
2 роки 

11 місяців
Під розміщення громадської при-
ймальні

3 УБЖП Нежиле приміщення, вбудоване в під-
валі житлового будинку

вул.
Кремлівська, 28 56,2 53164,0

Станом на 01.02.2013
2 роки 

11 місяців
Під розміщення майстерні з ремон-
ту побутової техніки

4 УБЖП Окремо розташована нежила однопо-
верхова будівля вул.Подлєпи, 39а 20,0 11306,0

Станом на 31.01.2013
2 роки 

11 місяців
Під розміщення пункту прийому 
склотари

5 УКВМ
Нежиле приміщення в окремо роз-
ташованій одноповерховій нежилій 
будівлі

вул.Вартаняна, 4 203,4 135208,0
Станом на 31.01.2013

2 роки 
11 місяців Під розміщення складу

Заяви про оренду зазначених об’єктів приймаються від-
ділом дозвільно-погоджувальних процедур виконкому 
міської ради протягом 10-ти робочих днів після опублі-
кування оголошення в міській комунальній газеті «Чер-
воний гірник». У разі надходження двох і більше заяв на 
один об’єкт оренди, орендодавцем буде оголошено кон-
курс на право його оренди відповідно до абз. 3 частини 4 

ст. 9 Закону України «Про оренду державного та комуналь-
ного майна» та рішення міської ради від 23.11.2011 №726 
«Про затвердження Положення про порядок оформлення 
оренди об’єктів комунальної власності міста».

Довідки можна отримати в управлінні комунальної 
власності міста виконкому міської ради (пл. Радянська, 1, 
кімн. 361, 360, тел.: 74-49-29, 74-43-97).

Масленица – один из самых любимых славянских праздников, через века 
дошедший до наших дней. Это веселые проводы зимы, озаренные радост-
ным ожиданием близкого тепла и скорого прихода весны.

Даже непременный атрибут масле-
ницы – блины имели свое ритуальное 
значение: круглые, румяные, «с пылу, 
с жару», они олицетворяли собой сим-
вол солнца, которое все ярче разгора-
лось, удлиняя дни.

Кстати, одно время царь Алексей 
Михайлович самыми строгими мера-
ми старался утихомирить своих раз-
удалых подданных. Воеводы рассыла-
ли по градам и весям царские указы, 
то запрещая частное винокурение, то 
требуя, чтобы россияне в азартные 
игры не играли, кулачных боев не про-
водили. Но ни грозные царские указы, 
ни наставления патриарха не в силах 
были совладать с бьющим через край 
весельем.

На каждый день масленой недели 
существовали определенные обряды.

Первый день – Встреча
В этот день дети утром делали куклу 

из соломы, так называемую Маслени-
цу, и наряжали ее. После собирались 
компаниями и ходили от дома к дому, 
напевая народные песни. Хозяйки уго-
щали их блинами.

Блины. Не все в этот день могли себе 
позволить печь блины, только зажи-
точные люди. Первый блин хозяйки 
всегда отдавали нищим, якобы на по-
минание усопших.

Второй день – Заигрыш
В этот день происходили смо-

трины: парни высматривали себе 
жен, а девушки украдкой строили 
понравившимся молодым людям 
глазки. В общем, масленичные за-
бавы и потехи клонились к сватов-
ству, чтобы после Великого поста 
играть на Красной 
горке свадьбу.

Третий день – 
Лакомка

В среду, на третий 
день Масленицы, тещи 
приглашали к себе 
зятьев и угощали их 
блинами. Есть даже по-
говорка – к теще на бли-
ны. Молодые женатые 
пары в этот день наде-
вали свои свадебные 
наряды.

Холостая молодежь 

продолжала резвиться и присматри-
ваться друг к другу.

Четвертый день – Разгуляй
Разгуляй – это середина веселья. 

Этот день также называли Разгульный 
четверток, Разгул, Перелом. В четверг 
на гуляние собирались все – от де-
тей до стариков. Именно в этот день 
устраивались кулачные бои и взятие 
снежных стенок. Эти моменты хорошо 
показаны в фильме Никиты Михалко-
ва Сибирский цирюльник. Массовое по-
едание блинов продолжалось.

Пятый день – 
Тещины вечерки

В этот день тещи делали обратный 
визит своим зятьям на блины: зять с 
вечера приглашал тещу в гости, а она 
присылала ему ингредиенты для бли-
нов и посуду, в которой готовить. Это 
своего рода оказание чести семьи 
жены.

Шестой день – 
Золовкины посиделки

В этот день оказывали честь семье 
мужа: молодая жена приглашала к 
себе на блины родственников со сто-
роны мужа.

Также дело наконец-то доходило до 
чучела – его сжигали. Считалось, что 
в нем сжигали Масленицу. Вокруг ко-
стра устраивали гуляния с песнями и 
плясками.

Седьмой день – 
Прощеное воскресенье

У седьмого дня Масленицы есть и 
другие названия – 
Целовальник или 
Проводы. В воскре-
сенье все четко осоз-
навали, что это по-
следний день перед 
постом, и старались 
максимально духов-
но очиститься. В ос-
новном просили друг 
у друга прощения, 
например, так: «Про-
сти меня, пожалуйста, 
буде в чем виноват 
пред тобою». А стан-
дартный ответ: «Бог 
простит».

Âàì ïîíàäîáèòñÿ:

Молоко ТМ «Добряна» – 4 стакана;

Мука гречневая – 3 стакана;

Мука пшеничная – 2 стакана;

Сливки (густые) – 1 стакан;

Масло сливочное – ТМ «Добряна» – 20 гр.;

Яйца – 5 шт.;

Дрожжи – 30 г;

Сахар – 1 ст.л.;

Соль 
по вкусу.

Блины «Боярские» 
от Добряны

Ïðèãîòîâëåíèå:
Вскипятить 2 стакана молока, осту-

дить его до температуры парного, от-
лить полстакана и в нем размешать 

дрожжи. Вылить молоко и дрожжи в 
эмалированную кастрюлю и за-

месить на гречневой муке 
опару. Когда опара подой-
дет (через 1,5-2 часа), до-

лить в нее остальное мо-
локо, добавить яичные 
желтки, растертые со сме-
таной, маслом, солью и са-

харом, пшеничную муку. Все 
хорошо вымешать и дать снова

подняться. Когда тесто вновь по-
дойдет, взбить отдельно сливки и яичные бел-
ки, влить белки в сливки и потом в тесто.

Осторожно перемешать тесто лопаточкой 
сверху вниз. Дать тесту постоять 15-20 мин.
и выпекать блины обычным способом.

Желаем вам 
Веселого праздника!

В этом году празднование Масленицы 
состоится с 11 по 17 марта.

Масленица

ству, чтобы после Великого поста 
другие названия – 

сенье все четко осоз-
навали, что это по-
следний день перед 
постом, и старались 
максимально духов-
но очиститься. В ос-
новном просили друг 
у друга прощения, 
например, так: «Про-
сти меня, пожалуйста, 
буде в чем виноват 
пред тобою». А стан-
дартный ответ: «Бог 
простит».

Управління комунальної власності міста виконкому міськради оголошує конкурс з відбору суб’єктів оці-
ночної діяльності – суб’єктів господарювання, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки безха-
зяйного нерухомого майна – окремо розташованої одноповерхової нежитлової будівлі площею основи 43,2 
м², за адресою: вул. Костенка, 1-б, що передається до комунальної власності територіальної громади міста 
Кривого Рогу і підлягає облікуванню на балансовому обліку управління комунальної власності міста згідно 
з рішенням міської ради від 27.02.2013 № 1805.

Учасникам конкурсу необхідно 
надати до конкурсної комісії такі ма-
теріали: заяву на участь у конкурсі за 
встановленою формою; нотаріально 
посвідчену копію статуту учасника кон-
курсу (для юридичних осіб); копії доку-
ментів, що підтверджують кваліфікацію 
працівників, які залучаються до неза-
лежної оцінки (кваліфікаційні свідо-
цтва оцінювачів, сертифікати суб’єктів 
оціночної діяльності); бізнес-програму 

учасника конкурсу, в якій зазначаються 
досвід та кваліфікація у сфері прове-
дення незалежної оцінки, пропозиції 
щодо умов та виконання робіт.

Пропозиції учасника конкурсу 
щодо умов оплати відповідно до 
калькуляції витрат та терміну ви-
конання подаються у запечатаному 
конверті. Пропозиції щодо умов, 
терміну виконання робіт необхідно 
зазначити в єдиній одиниці виміру – 

календарних днях.
Конкурс відбудеться 27.03.2013 

о 14.00 в управлінні комунальної 
власності міста (кімн. 246), пл. Ра-
дянська, 1.

Прийом заяв на участь у конкурсі 
здійснюється від дня публікації ого-
лошення про його проведення, кін-
цевий термін прийняття заяв – за 2 
доби до дати проведення конкурсу.

 Довідки за тел. 74-71-92.

Шановні мешканці Жовтневого району!
На виконання Постанови від 11 березня 2011 року № 238 «Про Єдиний державний реєстр гро-

мадян, які потребують поліпшення житлових умов», громадською комісією з житлових 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 громадянам необхідно звернутись до 1.04.2013 до виконкому Жовтневої район-
ної у місті ради (вул. Шурупова, 2, зупинка «КРЕС») в каб. 106, тел. 50-35-80; графік прийому: понеділок, 
вівторок, 10.00-16.30; перерва з 12.30 до 13.00.

Необхідно надати такі документи:
1. Довідку про склад сім’ї та реєстрацію. 2. Копію паспорта та ідентифікаційного номера (на всіх чле-

нів сім’ї, хто перебуває на квартирному обліку). 3. Довідку з місця роботи (на всіх повнолітніх членів 
сім’ї, які перебувають на квартирному обліку). 4. Документ, що підтверджує пільгу черговика.

Громадяни, які не перереєструються до 1.04.2013, не будуть включені до Єдиного реєстру 
громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Секретар громадської комісії з житлових питань.

Про планування регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2013 рік

Керуючись Законом України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності», рішен-
ням виконкому міської ради від 13.03.2013 до плану діяльнос-
ті виконкому міської ради з підготовки проектів регуляторних 
актів на 2013 рік, за пропозицією управління праці та соціаль-
ного захисту населення виконкому міської ради, викладено 
у новій редакції проект регуляторного акта «Про затвер-
дження Порядку компенсаційних виплат власникам ав-
тостоянок (суб'єктам господарювання) вартості послуг, 
що надані безкоштовно, зі зберігання транспортних за-
собів інвалідів, членів їх сімей, законних представників 
інвалідів та організацій» (попередня редакція проекта «Про 
затвердження Порядку компенсаційних виплат власникам 
автостоянок вартості послуг, що надані безкоштовно, зі збе-
рігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, за-
конних представників інвалідів та організацій»). Розробник 
– управління праці та соціального захисту населення ви-
конкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 

36-б, каб. 203, тел. 74-73-52).
Мета прийняття регуляторного акта – упровадження механіз-

му надання пільг власникам транспортних засобів, зазначеним 
у ст. 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності ін-
валідів в Україні», та здійснення компенсаційних виплат власни-
кам автостоянок (суб'єктам господарювання) вартості наданих 
безкоштовно послуг зі зберігання автотранспорту пільговиків 
коштом місцевого бюджету. Строк підготовки І-ІІ квартал 2012 
року.

Проект вищевказаного регуляторного акта – проект рішен-
ня виконкому міської ради та аналіз його регуляторного впли-
ву буде оприлюднено в міській комунальній газеті «Червоний 
гірник» та на офіційному сайті виконкому міської ради в мережі 
Інтернет у розділі «Інформаційна база» підрозділ «Регуляторна 
політика» www.krvvyirih.dp.ua

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні розви-
тку підприємництва виконкому міської ради (50101, м. Кри-
вий Ріг, пл. Радянська, 1, каб. 505, тел. 74-12-03).

Публічна інформація

Рекламний відділ «ЧГ»
понеділок-четвер з 9.00 до 18.00; п’ятниця з 9.00 до 17.00

Тел. 92-97-16, 067-743-79-02 e-mail: reklama@rminer.dp.ua

З метою ефективного 
використання комунального 

майна КП ДОР «Криворізьке БТІ» 
доводить до відома фізичних 

та юридичних осіб 
про можливість здачі 
в оренду приміщень, 

розташованих 
за адресою: м. Кривий Ріг, 

вул. Димитрова, 34.

Контактні телефони: 493-08-07, 74-56-30.

КП ДОР «Криворізьке БТІ» 

доводить до відома громадян 
та мешканців міста, 

що підприємство виконує 
роботи з інвентаризації 

та експертної оцінки об’єктів 
нерухомого майна фізичним 

та юридичним особам 
за адресою: м. Кривий Ріг,

 вул. Димитрова, 34.

Контактні телефони: 493-08-07, 401-15-82.



girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №20 (21345)
Четвер, 14 березня 2013 року 31Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua Оголошення

Загублене

Різне

Куплю

Продаю

Послуги

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 10 ìåñ.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

ООО «ЭТЕЛЬ-БУД»

Утепление стен
Ремонт межпанельных швов

Тел. (056) 443-03-53, 096-2166025.

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+»

Реклама

№ 281. 4-комн. квартиру с евроре-
монтом, встроенной техникой, кон-
диционерами, мебелью, автономным 
отоплением в Дзержинском р-не. Тел. 
097-4301303.

№ 168. Дачу: 3-этажный домик, 
кусты, деревья, отдельный заезд, 
3-разовый полив, 8 сот. огорода. Цена 
договорная. Тел. 050-2826045.

№ 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.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 278. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объ-
ективы, фотоаппараты, монеты, 
иконы, фарфоровые статуэтки, 
картины, часы, статуэтки, воен-
ную форму до 1960 г., знамена, 
столовое серебро, корал. бусы, 
старин. книги, мебель, люстры, 
бивни мамонта, моржа, кашало-
та (изделия), ТВ, радио до 1955 
г. Нивелир, теодолит, бинокль, 
микроскоп. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 279. Фотоаппараты: «Нарцисс» 
– 500 грн., «Горизонт» – 350 грн., 
«Ленинград» – 150 грн., «Спорт» 
– 3000 грн., «Спутник» – 200 грн., 
«Геодезия» – 2000 грн., «Репортер» 
– 1500 грн., «Киев-88» – 300 грн., 
«Лейка» – от 1000 грн., «Друг» – 
200 грн., «Искра» – 200 грн., «ФЭД» 
– 100 грн., «Зоркий» – 100 грн., 
«Киев-5» и «Алмаз» – 200 грн. ОБЪ-
ЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 грн., «Рус-
сар» – 250 грн., «Калейнар-3» – 300 
грн., «Вега-28» – 300 грн., «Гели-
ос-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.

№ 257. В любом состоянии ВАЗ, 
«Славуту», «Таврию», иномарку, ми-
кроавтобус. Дорого. Тел. диспетчера: 
50-22-74, 067-9209037, 050-0412760.

№ 256. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров и мониторов. Запись 

с кассет на DVD. Продажа и ремонт 
пультов. Б/у компьютерные комп-
лектующие. Рынок Соцгорода, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 258. ВАЗ или ИНОМАРКУ ЛЮ-
БУЮ, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 
Тел. 098-3287864.

№ 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.

№ 290. Свідоцтво про право влас-
ності на квартиру за адресою: вул. 
Кропивницького, 83а/2, видане 
20.07.1991 р. виконкомом Жовтневої 
ради на підставі рішення райвикон-
кому № 132 від 23.04.1971 р. на ім’я 
Литвинова Василя Григоровича, вва-
жати недійсним.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29в, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 249. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 251. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
с ГАРАНТИЕЙ. Тел. 36-45-65, 067-
5827721.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-
82-63, 067-3981097.

№ 282. Ремонт компьютеров и 
др. оргтехники. Заправка картри-
джей. Недорого. Тел. 401-23-83, 067-
6378323.

• ПАМ’ЯТНИКИ

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставоч-
ный зал (более 80 образцов). Про-
фессиональное художественное 
оформление. Беспроцентная рас-
срочка. Срочные заказы от трех 
дней. Хранение бесплатно. Благо-
устройство места на кладбище. 
Пенсионерам скидки с 1.01.2013 по 
31.12.2013 г. Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 
401-26-28, 098-0421494.

№ 223. Памятники. 
Гранитные, бетонные, уклад-
ка тротуарной, гранитной 
плитки. Оградки, столики, ост. 
«Большевик», храм первому-
ченика 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

№ 283. Перевезу мебель и др. 
Услуги грузчиков. Недорого. Тел. 
401-31-05, 067-5671948.

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРПУС-
НОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ! 
ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; ДЕТСКИЕ; 
ПРИХОЖИЕ и МНОГО ДРУГОЙ ИНТЕ-
РЕСНОЙ МЕБЕЛИ. КАЧЕСТВО ГАРАН-
ТИРУЕМ! ЗВОНИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! 
Тел. 096-8296577, 410-04-00.

№ 289. ПРОДАЮ В РАССРОЧКУ 
МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ. ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА, БОЛЬШОЙ ВЫБОР МЕБЕ-
ЛИ. Тел. 410-12-77, 406-28-77.

№ 291. Ремонт любой мебели: 
шкаф, комод, кровать. Реставрация 
стульев. Перетяжка мягкой мебели, 
ремонт матрацев, сборка-разборка. 
Тел. 410-07-44, 097-3853008.

• ІНШЕ

№ 238. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, котлов, стиральных 
машин, счетчиков тепла, воды, гос. 
поверка теплосчетчиков; замена 
труб. Тел. 66-05-47, 098-4842663.

№ 239. РУЧНАЯ ЧИСТКА 
СЛИВНЫХ ЯМ и КАНАЛИЗАЦИИ. 
Тел. 097-3406107.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, ка-
чество! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 287. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лоджий 
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 кри-
мінальних справах, представни-
цтво в судах у цивільних, госпо-
дарських справах. Тел. 401-04-34, 
097-0444425. Свід. 2254.

№ 208. Школа кроя и шитья. По-
иск: kroyka.nabis.info

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРОГО ЗА-
ВЕЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, КАРЬЕР-
НЫЙ, ШЛАК, ГРАНШЛАК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕРАМЗИТ, 
ЦЕМЕНТ и др. ВЫВОЗ МУСОРА НЕ-
ДОРОГО. Тел. 067-4993888, Юрий.

№ 145. Принимаю заказы на пче-
лопакеты, пчелы карпатки. Тел. 098-
4247897.

№ 261. Репетиторство английского 
языка, любой возраст, а также помогу 
в выполнении домашних заданий и 
контрольных работ по английскому 
языку. Индивидуальный подход. Тел. 
097-2986076.

№ 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.

№ 191. Псориаз. Магнипсор не гор-
мональное, эффективное лечение. 
Тел. 406-92-89, 098-9307140.

№ 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.

№ 280. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865108.

№ 286. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-КОН-
СУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-1169608.

№ 221. Требуется оператор-кон-
сультант. Возможно без о/р. Тел. 096-
7714297.

№ 252. Стабильная работа. Тел. 
067-9341691.

№ 253. Требуется консультант-дис-
петчер. Тел. 096-4128990.

№ 284. Организация примет на ра-
боту администратора для работы в 
офисе. Тел. 096-0841598, 063-2835938.

№ 288. Требуется администратор в 
офис. Оформление, премия. Тел. 067-
7505104.

№ 277. РУКОВОДИТЕЛЮ СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩ-
НИК, ВЫСОКИЙ ДОХОД, КАРЬЕР-
НЫЙ РОСТ. Тел. 098-7894818.

ПАМЯТНИКИ
Укладка плитки.

Ул. Отто Брозовского, 48/1.
ТЕЛ. 92-28-44, 067-1924375, 097-6888985

Годовщина светлой памяти

ШИЯТОГО 
Владимира Федоровича
15.05.1946 – 14.03.2012

Вся трудовая деятельность 
этого открытого и трудолюбиво-
го человека была направлена на 
развитие Саксаганского района, 
которому он служил всей душой. 
Более 13 лет, работая заместите-
лем, первым заместителем предсе-
дателя исполкома Саксаганского 
районного в городе совета, сде-
лал много добрых дел для улуч-
шения условий жизни населения.

Светлая ему память.
Друзья и коллеги

Офіційно

Легалізація трудових 
відносин – це важливо!

Право кожного громадянина на працю передбачає можливість заробляти собі на 
життя тією працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Сьогодні в 
місті, на превеликий жаль, має місце таке явище, як використання найманої праці гро-
мадян без оформлення з ними трудових відносин або виплата нелегальної заробітної 
плати. Через свою необізнаність в економічних та правових питаннях працівники, які 
погоджуються на такі умови, втрачають право на матеріальне забезпечення у вигляді 
соціального страхування в разі повної чи часткової втрати працездатності. З правової 
точки зору неоформлення трудових відносин позбавляє працівників права ви-
магати від роботодавців належних умов праці та гідної її оплати, а також захища-
ти свої права у суді, таких громадян не можна віднести до категорії «наймані пра-
цівники». Більше того, тіньова економіка призводить до недофінансування місцевого 
бюджету у вигляді ненадходження відповідних сум податку з доходів фізичних осіб, 
недоотримання внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування.

З метою посилення соціально-економічного захисту працюючих у сфері малого і се-
реднього бізнесу в місті протягом кількох років проводиться системна та послідовна 
робота щодо детінізації відносин на ринку праці. З цього напрямку працюють міська 
та районні робочі групи (комісії), які зай маються виявленням тіньових робочих місць, 
проведенням інформаційно-роз’яснювальної роботи; функціонують «телефони дові-
ри», за якими  мешканці міста  можуть звернутися до виконкомів міської та районних 
у місті рад у разі виникнення питань щодо порушень суб’єктами господарювання тру-
дового законодавства (невиплати заробітної плати, неоформлення трудових відносин, 
прихованого безробіття). 

Завдяки спільним зусиллям усіх залучених до цієї роботи служб (структурних під-
розділів виконкому міськради, податківців, виконкомів районних у місті рад) у 2012 
році легалізовано трудові відносини близько 5,5 тисячі найманих працівників, до місь-
кого бюджету додатково мобілізовано кошти у сумі майже 497 тис.грн., у січні-лютому 
поточного року легалізовано близько 800 найманих працівників, додатково залучено 
до бюджету  майже 57 тисяч грн.

Відповідно до рішення виконкому міської ради від 10.10.2012 №299 «Про заходи 
щодо детінізації трудових відносин у сфері підприємництва міста» у лютому поточного 
року із залученням фахівців Інституту розвитку міста Кривого Рогу серед мешканців 
міста було проведено опитування щодо проблем у сфері трудових відносин, зайнятості 
та соціального захисту населення. 

Опитано 647 респондентів, у тому числі 46% – фізичні особи-підприємці та засно-
вники юридичних осіб. 

Майже 69% з опитаних найманих працівників повідомили, що всю зарплату отриму-
ють офіційно (два роки тому, коли було започатковане дане дослідження, цей показник 
був на рівні 55%). Разом з тим, як і при минулих опитуваннях, понад 7% працівників від-
повіли, що все, що заробили, отримують неофіційно. 

На думку 83% опитаних найманих працівників вигідніше отримувати заробітну плату 
офіційно, і все ж таки 10% респондентів дотримуються протилежної думки.

Дві третини опитаних суб’єктів господарювання визнали, що легалізація най маних 
працівників для них – це можливість працювати спокійно та відкрито. Більшість під-
приємців відзначили, що врегулювання податкового навантаження, на їх думку, стало 
б достатньою умовою для виходу бізнесу з «тіньового» сектору.

Таким чином, результати анкетування засвідчили про актуальність та гостроту пи-
тання детінізації трудових відносин у сфері підприємництва та підтвердили необхід-
ність продовження системної роботи в цьому напрямі.

Звертаємо увагу роботодавців, що лише додержання ними норм трудового законо-
давства та законодавства про зайнятість гарантує стабільний прибутковий бізнес і дасть 
змогу уникнути непорозумінь із найманими працівниками і контролюючими органами.

Шановні громадяни! Наймаючись на роботу, подумайте про своє майбутнє. Не під-
давайтеся на переваги тимчасових зручностей в одержанні заробітної плати в «кон-
верті». Адже пообіцявши заробітну плату в «конверті», роботодавець не бере на себе 
ніяких зобов'язань, а навпаки, може не виплатити   її  взагалі. У такому випадку у вас не 
буде ніяких доказів через відсутність оформлених трудових відносин. 

Нагадуємо номер телефону довіри, який працює в управлінні розвитку підприєм-
ництва виконкому міської ради з питань невиплати заробітної плати, неоформлен-
ня трудових відносин суб’єктами малого підприємництва, – 92-25-89.

          Управління розвитку підприємництва виконкому міської ради

Òåë. 098-487-43-53Òåë. 098-487-43-53

Пенсионерам 
и постоянным 
клиентам

БЫСТРО, НЕДОРОГО

Услуги

ñêèäêà 10%

по откачке 
сливных ям 
и туалетов

Криворожская городская организа-
ция ветеранов Афганистана с глубоким 
прискорбием сообщает о кончине ру-
ководителя молодежного военно-па-
триотического клуба «Щит Родины» 

ЕГОРОВА 
Геннадия Дмитриевича 

и выражает соболезнование род-
ным и близким. Светлая память о на-
шем боевом друге навсегда останется 
в наших сердцах.

№ 262. Київський лікар психотерапевт-нарколог Гарницький В.П. допо-
може бажаючим позбавитись АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРОВОЇ ЗАЛЕЖ-
НОСТІ. Виводить із запою, зменшує зайву вагу, лікує від енурезу, заїкання, 
гіпертонію, невроз. Прийоми: 16, 17, 18, 30, 31 березня, 1 квітня 2013 р. Тел. 
401-25-42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ № 492005 від 14.12.2009 р.).



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №20 (21345)
Четвер, 14 березня 2013 року32

1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

 14.03.2013     15.03.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
14 – 15 березня

Магнітні бурі

Життя цікаве

2:00 2 2
5:00 1 1
8:00 2 2
11:00 1 1
14:00 2 2
17:00 1 1
20:00 2 2
23:00 2 2

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ «ЧГ»: 37385 (звичайна); 61621 (пільгова); 37386 (відомча) 92-89-01 ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК ПО ПЕРЕДПЛАТІ «ЧГ»

Головний редактор Ольга КАЛИНЮК
Члени редколегії:
Володимир СКІДАНОВ
(заступник головного редактора)
Тетяна ДРЄЄВА 
(заступник головного редактора)
Віталій ТКАЧУК (завідувач відділу)
Анна РОДІЧКІНА (редактор)

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 50027, пр. Металургів, 28.
Довідки по редакції: 

92-70-70, відділ реклами: 92-97-16. 
e-mail: rminer@rminer.dp.ua; reklama@rminer.dp.ua

ВІД ДРУКОВАНО В ДРУКАРНІ «СТПРЕС»
За якість друку газети від по   відальність несе друкарня. 
50025, м. Кривий Ріг, вул. Окружна, 12. Тел. 404-35-88.

 Індекс – 61621. Обсяг 8 др. арк. Друк офсетний. 
Замовлення СФ273.

Свідоцтво про державну реєстрацію газети 
«Червоний гірник» ДП реєстр № 709 від 28.02.2000 р.

Газета виходить двічі на тиждень (вівторок, четвер).
Рекомендована ціна 2,00 грн.

Разовий тираж 96239 примірників.
Тижневий тираж 122200 примірників.

Редакція може публікувати статті у порядку обговорення, не поділяючи 
точки зору автора. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відпо-
відальність за підбір та точність наведених фактів, цифр, імен. Газета ви-
плачує гонорар лише за публікацію замовлених матеріалів. За зміст та 
достовірність інформації у рекламних публікаціях відповідальність несе 
рекламодавець. Матеріали під рубрикою «Факти та подробиці» друку-
ються на правах реклами. Рукописи і фотознімки не рецензуються і не 
повертаються.

ЗАСНОВНИК:
Криворізька 
міська рада

ВИДАВЕЦЬ:
Редакція 

Криворізької міської 
комунальної газети
«Червоний гірник»

Газета нагороджена 
орденом «Знак Пошани»

Погода
Пт. 15.03

 +7…+9°С +12°С
Південний та південно- 
східний 4-9 м/сек

Сб. 16.03
  +7…+9°С +7°С
Північно-західний  
та західний, 3-6 м/сек

Нд. 17.03
 -3…-1°С +3°С
Західний та північно- 
західний, 2-4 м/сек

Посміхніться
– Любий, ти пам’ятаєш 

ту сцену з «Основного ін-
стинкту», де Шерон Стоун 
ногу на ногу перекидає?

– Звичайно!
– Ага, це ти пам’ятаєш! 

А що у дружини день наро-
дження, це ти забув!

***
Дорогий, я в барі з подру-

гами, допиваю свій остан-
ній келих. Буду вдома через 
30 хвилин. Якщо я не при-
їхала, прочитай це смс ще 
раз... 

***
– Здорово. У мене тепер 

дівчина нова!
– І як, красива?
– Та не те слово!
– Страшна???
– Во! Те слово! 

Овен (21.03—20.04)
На початку тижня ви зна-

йдете рiшення наболiлих пи-
тань. Природний оптимiзм та 
ентузiазм не зрадять вас нi в 

напруженiй роботi, нi в сiмейних справах. 
Телець (21.04—21.05)

Ви багато чого встигнете 
зробити i в роботi, i в домашнiх 
справах. Але не забувайте, 
що зараз треба вибрати таку 

стратегiю: краще за мене самого це нiхто 
не зробить. Остерігайтесь недругів.
Близнюки (22.05—21.06)

Намагайтеся триматися ко-
лектива, працювати в командi 
— як кажуть, гуртом краще i 
батька бити. Наприкiнцi тиж-

ня вам захочеться яскравих вражень, але 
зросте ризик травм чи хвороб.
Рак (22.06—23.07)

На роботi — аврал. Вiд вас 
залежить результат подальшої 
спiвпрацi з партнерами. Будь-
те активнi, не вiдкладайте на 

завт ра те, що можна зробити сьогоднi.
Лев (24.07—23.08)

Початок тижня — вдалий 
час для того, щоб творчо про-
явити себе, показати свiй та-
лант. Головне — застосувати це 

на практицi, тодi ви можете смiливо роз-
раховувати на винагороду.
Діва (24.08—23.09)

Активною та насиченою 
буде середина тижня, ви чудо-
во впораєтеся зi службовими 
питаннями i домашнiми спра-

вами. Словом, шлях подолає той, хто йде. 
Лише уникайте конфлiктiв iз колегами.
Терези (24.09—23.10)

Завдяки чи всупереч обста-
винам ви проявите iнiцiативу 
i силу волi. Друга половина 
тижня буде вдалiшою для 

вас. Знайдiть необхiдну пiдтримку в колі 
близьких.
Скорпіон (24.10—22.11)

Ви сповненi сил i натхнення. 
Завдяки наполегливостi вам 
удасться закiнчити давнi спра-
ви. Ближче до вихiдних чекай-

те приємних новин на особистому фронті.
Стрілець (23.11—21.12)

На цьому тижнi ви займати-
метеся чужими проблемами, i 
саме вам доведеться грати пер-
шу скрипку. Ви вiдчуєте гармонiю 

як на роботi, так i в особистому життi. Чудо-
вий час для просування по кар’єрнiй драбинi.
Козеріг (22.12—20.01)

У серединi тижня прокинеть-
ся азарт, особливий iнтерес до 
будь-чого. Подумайте, в яке русло 
направити свою енергiю. Будьте 

уважнi, пiдписуючи фiнансовi документи.
Водолій (21.01—19.02)

Середина тижня — напруже-
ний перiод, коли пiдвищується 
вiрогiднiсть конфлiктiв i скан-
далiв. Не поспiшайте спалю-

вати мости, не робiть поспiшних висновкiв. 
Вихiднi присвятiть родинному вiдпочинку.
Риби (20.02—20.03)

Не поспiшайте скаржитися 
на неочiкуванi повороти долi. 
Вiрогiдно, що все повернеться 
на вашу користь. Якщо брати-

метеся за органiзацiю родинних заходiв, 
остерігайтесь сварок.

Астропрогноз
Гороскоп

на 18–24 березня

Реклама Після свята

Район  Дата проведення Місце проведення, адреса
Інгулецький 15.03.2013 16.00 

(п’ятниця)
ПК ПАТ «ІнГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК», 
(пр. Перемоги, 2а, т. 22-01-35)

Жовтневий 16.03.2013 12.00 
(субота)

ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» 
(вул. Мусоргського, 19,  т. 409-57-84)

Тернівський 17.03.2013 12.00 
(неділя)

ПК ПАТ «ПівнГЗК» ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» 
(вул. Маршака, 1в,  т. 38-02-80)

Центрально-Міський 18.03.2013 15.00 
(понеділок)

Криворізький академічний міський театр драми 
та музичної комедії ім. Тараса Шевченка, 
(пр. Карла Маркса, 23,  т. 92-31-98)

Дзержинський 19.03.2013 14.00 
(вівторок)

ПК металургів ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
(пр. Металургів, 7,  т. 90-73-91)

Довгинцівський 21.03.2013 14.00 
(четвер)

ЦДЮТ «Дружба» 
(вул. Кириленка, 17, т. 408-35-19)

Заключний гала-концерт пере-
можців міського фестивалю

30.03.2013 
(субота)

ДП «Овація» ПАТ «ЦГЗК» 
(вул. Мусоргського, 19,  т. 409-57-84)

Світ освіт

Осучаснити Шевченка
За це взялися освітяни Саксаганського району. У рам-
ках проекту «Тарас Шевченко і Дніпропетровщина» 
відбувся конкурс проектів, до якого долучилося 9 на-
вчальних закладів.

Кожен творчий колектив 
учителів та учнів представив 
сучасний погляд на спадщи-
ну Кобзаря. Цікаво, що шко-
лярі досліджували не тіль-
ки фактичний матеріал, а й 
включили до своїх доробків 
творчість сучасних митців 
Криворіжжя. Зокрема, спи-
ралися на думку народного 
артиста України Володими-
ра Полубоярцева, письмен-

ника Григорія Гусейнова, ін-
ших відомих у Кривому Розі 
та й поза його межами твор-
чих особистостей.

Деякі учасники вирішили 
вийти за рамки бібліотечно-
книжкового пошуку і влашту-
вати власні екскурсійні марш-
рути місцями, де побував Та-
рас Шевченко. Так, учасники 
цих пошуково-дослідницьких 
проектів створили путівники 

для таких туристично-літера-
турних пізнавальних мандрі-
вок, а учні КЗШ №122 попра-
цювали над відеоподорожжю 
«Ім’я Тараса Шевченка на кар-
ті Дніпропетровщини». Тим 
часом юні дослідники з КНВК 
№35 вирішили не відставати 
від своїх юних колег та ман-
друвати не за допомогою ві-
деокамери, а у віртуальному 
просторі. Що в них вийшло, ви 
можете переглянути на веб-
ресурсі навчального закладу. 
Цим двом командам і дістало-
ся перше місце.

Анна РОДІЧКІНА

«Весна» прийде за розкладом

За своїм, мистецьким –  
розкладом «Весни Рудани»
Учора концертний мара-
фон розпочав фестиваль 
«Весна Рудани». 

За 11 років свого існування 
він відкрив місту багато но-
вих імен. Не виключено, що й 
цього року завдяки йому за-
майорять нові зірки сцени. А 
щоб не пропустити мить, коли 
запалюватимуться зірки, при-
йміть до уваги інформацію, 
де і коли відбудуться наступ-
ні концерти-огляди.

– Люба, ти мріяла про чобітки, дарую тобі  
універсальні гумові чоботи і спінінг на додачу!

Мал. Анатолія ГАЙНА

Кожній жінці подобається, що їй дарують квіти до тих 
пір, поки вона не взнає, що іншим дарують діаманти.

За інформацією управління культури та туризму виконкому міськради
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