
«Червоний гірник» №16 (21341)
Четвер, 28 лютого 2013 року 1Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

 3

«Твори 
людям добро, 
и оно к тебе 
вернется» 

Як встановити газове 
обладнання – 
дізнайтеся в матеріалі 5

У  НОМЕРІ

АНОНС

Реклама

Криворізька міська комунальна газета виходить з 7 грудня 1924 року
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Командирський візит
Кривий Ріг завжди із радістю зустрічає давніх друзів. Тим 
паче, коли йдеться про визначні дати в його історії. При-
міром, як День визволення міста, котрий ми відзначили 
минулої п’ятниці. 

Цього дня Кривий Ріг при-
ймав тих, хто забезпечував без-
пеку держави, готовий у будь-
який час встати на її захист, 
тільки Батьківщина покличе: 
колишніх командирів криво-
різьких танкістів. І нехай дехто 
з них у відставці, серцем вони, 
відчувалося, продовжують зали-
шатися серед своїх товаришів по 
службі.

У числі почесних гостей – ге-
нерал-майор Анатолій Пала-
марчук (командував дивізією 
в 1987-1991 роках), генерал ар-
мії Іван Свіда (1992-1994 роки), 
генерал-лейтенант Олександр 
Чаповський (1994 рік) – усі троє 

вже у запасі. Генерал-лейтенант 
Рауф Нуруллін у 1994 році був за-
ступником комдива, а тепер та-
кож на заслуженому відпочинку. 
Продовжує служити Олександр 
Супрун – заступник командира 
6 армійського корпусу. Разом з 
ними прибув представник Ген-
штабу України Іван Чубенко, аби 
вручити відзнаки ветеранам.

Військовиків прий няв місь-
кий голова Юрій Вілкул. У зустрі-
чі взяв участь народний депутат 
України Костянтин Павлов. Мер 
міста ознайомив гостей із тим, 
що було зроблено в Кривому 
Розі останніми роками та чим 
він живе нині. З реалізацією тих 

масштабних проектів, що посту-
пово змінюють його на краще. 
Приміром, як започаткований 
нинішнім віце-прем’єром Олек-
сандром Вілкулом, ще за часів 
його роботи в гірничій галузі, 
проект «Місто без околиць». Не 
менш вражаючою обіцяє стати 
й реконструкція станції Року-
ватої. Триває реформа медич-
ної сфери. Зводяться об’єкти 
інфраструктури, ремонтуються 
дороги… Власне, як відзначив 
Юрій Вілкул, приклади того, що 
здійснюється в місті, аби зро-
бити його більш комфортним 
для мешканців, можна наводити 
довго.

Зі свого боку, Іван Свіда за-
значив, що військові завжди 
гордилися не лише своєю диві-
зією, але й тим, що їхня служба 
проходить саме в Кривому Розі. 

Таке ставлення, що склалося в 
городян до дивізії, чудове поро-
зуміння між керівництвом міс-
та і танкового з’єднання, ніде 
більше не зустрічалося, конста-
тував колишній комдив і додав: 
«Тут військові відчувають, що 
вони в одній родині. І на свята 
разом, і в скрутні часи». У цьому 
Івана Свіду підтримали всі при-
сутні.

На колишніх командирів 
криворізьких танкістів чекала 
екскурсія містом та його новин-
ками. Зокрема, вони ознайоми-
лися з експозицією відеогалереї, 
що розташувалась у Квітковому 
годиннику. Побували в «Льо-
довій арені». Поспілкувалися з 
особовим складом танкового 
з’єднання.

Володимир СКІДАНОВ. 
Фото АндріяТРУБІЦИНА

НАЙБІЛЬШИЙ 
ТИРАЖ –
НАЙЕФЕКТИВНІША 
РЕКЛАМА 122000

У ТИЖ ДЕНЬ  

Пряма лінія 
«ЧГ»
Про питання 
зайнятості
Наступної 
середи, 
6 березня, 
на прямому 
зв’язку 
з читачами 
буде 
керівник 
Криворізького міського 
центру зайнятості 
Ігор Богданович Вознюк.

Цього року в сфері зайнятості 
відбулось чимало змін. Стосу-
ються вони як роботодавців, так 
і найманих працівників. Отри-
мати компетентні відповіді сто-
совно цих змін можна буде під 
час чергової прямої лінії. 

Телефонуйте за номером 
92-82-09 6 березня з 15 до 16 го-
дини. Чекаємо на ваші дзвінки.
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У переможцях – 
правоохоронці

 У VІ cпартакіаді держслужбовців та 
посадових осіб місцевого самовряду-
вання взяли участь команди працівників 
прокуратури, міліції, суду, військово
службовців військової частини Т0400, 
працівників райвиконкому і депутатів 
Тернівської райради. Вони змагалися 
в іграх з волейболу, настільного тенісу, 
шахів та шашок. За підсумками спар-
такіади, І місце посіла команда право-
охоронців. ІІ місце зайняли депутати. ІІІ 
місце – працівники райвиконкому.
Про них дізналися  
в Європі

Щойно з Києва, з міжнародного фо-
руму «Гармонія інтелекту та здоров’я», 
в якому брали участь учителі з України, 
Росії, країн Балтії, Німеччини, Польщі, 
Румунії, Франції, повернулися праців-
ники санаторної школиінтернату №8. 
Цей оздоровчий навчальний заклад 
для дітей з малими та затухаючими 
формами туберкульозу є учасником ІІ 
етапу всеукраїнського експерименту 
«Здоров’язбережувальний освітній про-
стір як фактор розвитку соціально актив-
ної особистості». В його рамках у школі 
створено екопроект «Здорове середови-
ще – справа кожного», у реалізації якого 
беруть учні 59 класів. Нещодавно прой-
шов конкурс на кращий дитячий ескіз 
створення острівця здоров’я на території 
школиінтернату. Тож на форумі криво-
різькі педагоги презентували інноваційні 
методи навчання і виховання екологічно 
орієнтованої особистості дитини. За під-
сумками форуму вони запрошені також 
до участі в міжнародній виставці «Сучас-
ні навчальні заклади – 2013».

Їдальня на колесах
Вона обладнана на базі автомобіля 

БілАЗ і призначена для комфортного 
харчування гірників Першотравневого 
кар’єру ПАТ «ПівнГЗК». Тут можна замо-
вити обід, розігріти власний «тормозок», 
отоварити талони на молоко. За всіма 
сучасними стандартами упорядкували 
пересувну їдальню спеціалісти підпри-
ємства «Північавто».

Тернівський район

Підготувала
Мотрона
ПАНОВА

Новини Сімейна медицина – за євростандартами

Новенька амбулаторія  
для 10 тисяч саксаганців
У Кривому Розі нині успішно функціонує сім 
Центрів первинної медико-санітарної допомо-
ги, до складу яких входить 26 амбулаторій – і їх 
буде ще більше. Торік також відкрили амбулато-
рії в селищах Рудничному та Авангарді. 

І ось минулої п’ятниці після 
капітального ремонту гостинно 
відчинила двері новенька сучас-
на амбулаторія загальної прак-
тики – сімейної медицини №6 
Центру первинної медико-сані-
тарної допомоги №4 за адресою: 
вул. Мануйлова, 5а. У ній будуть 
обслуговуватися понад 10 тисяч 
жителів Саксаганського району, 
в тому числі 4 тисячі діточок. 
На цю приємну подію завітали 
губернатор Дніпро-
петровщини Дми-
тро Колєсніков, го-
лова облради Євген 
Удод та Криворізь-
кий міський голова 
Юрій Вілкул. Вони 
під оплески пред-
ставників медич-
ної громадськості 
та міської громади 
відкрили новеньку 
амбулаторію.

– Зараз ми впро-
ваджуємо нові єв-
ропейські стандарти з надання 
медичної допомоги, і лише за 
один рік модернізації охорони 
здоров’я вже зроблено немало, 
– наголосив, вітаючи земляків 
із такою подією, Д. Колєсніков. – 
Ми, розширяючи мережу амбу-
латорій, створюємо для людей 
комфортні умови. Тобто атмо-
сферу, котра сприяє їх одужан-
ню. Уперше за тривалі роки в 
медустановах області з’явилося 
таке поняття, як сервіс.

Поздоровивши земляків, 
міський голова Юрій Вілкул за-
значив, що медична реформа в 
Кривому Розі здійснюється не 
на словах, а на практичних ді-
лах. Вона має за мету поліпши-
ти якість життя кожного криво-
ріжця.

Дякуючи за ось такий дару-
нок, головний лікар Центру пер-

винної медико-санітарної до-
помоги №4 Анжеліка Логінова 
пояснила, що сьогодні створено 
всі умови для ефективної ро-
боти лікарів і комфортного пе-
ребування пацієнтів. Встанов-
лено сучасне медобладнання, 
придбано нові меблі, з’явилися 
додаткові санітарні кімнати, у 
тому числі для людей з обмеже-
ними можливостями, амбулато-
рія також має легковий автомо-

біль «Geeli».
Серед іншого 

обладнання – ком - 
п’ютери, но утбуки, 
х о л о д и л ь н и к и , 
електрокардіог ра - 
 фи, отоларин го - 
логічне та оф таль- 
мологічне мед-
устаткування, сум-
ки-укладки для лі - 
карів та медсестер. 
Відтак, у таких гід-
них умовах паці-
єнти зовсім інакше 

себе почувають. А поєднання 
доброзичливого персоналу та 
першокласного ремонту нала-
штовуює на швидке одужання 
пацієнтів.

Зрозуміло, що губернатор 
та голова облради не приїха-

ли на відкриття амбулаторії з 
порожніми руками: керівники 
вручили медзакладу первинно-
го рівня сучасний комп’ютер, 
електрокардіограф та гематоло-
гічний аналізатор. Під оплески 
присутніх медики щиро подя-
кували за це й запевнили, що 
вони будуть працювати ще кра-
ще на благо здоров’я городян.

Відкриття таких амбулаторій 
– це реалізація соціальних ре-
форм у модернізації сфери охо-
рони здоров’я України. Це, зо-
крема, зазначили й побратими 
з Нижнього Тагілу. Вони поділи-
лися своїми враженнями, огля-
нувши відкриту амбулаторію.

– Приємно радує те, що в 
місті-побратимі відчиняються 
такі соціально значущі об’єкти, 
– сказав керівник тагільської 
делегації, глава адміністрації 
Дзержинського району Ниж-

нього Тагілу Руслан Юсупов. 
– Виконано чудовий ремонт, 
встановлено сучасне медичне 
обладнання, взагалі, все укомп-
лектовано й продумано на ви-
сокому рівні. Ми сьогодні також 
приділяємо багато уваги охоро-
ні здоров’я в нашому місті.

– Наступного року ми теж 
введемо в експлуатацію відо-
мчу суперполіклініку з новіт-
нім обладнанням й сучасними 
технологіями, – зазначив ди-
ректор з персоналу корпора-
ції «Уралвагонзавод», депутат 
міської Думи Нижнього Тагілу 
Сергій Саранчук. – Тому з ціка-
вістю ознайомились із тим, що 
робиться в цьому плані в наших 
побратимів-криворіжців. Тим 
більше, що в корпорації я якраз 
займаюсь охороною здоров’я і 
соціальними питаннями. Уже 
нинішнього року презентувати-
мемо новий проект щодо вдо-
сконалення й модернізації ме-
дицини. Тому нам цікаві ваші 
досвід і напрацювання. Пере-
конаний: коли у вашому місті 
з’являються такі сучасні амбу-
латорії, то й півищиться якість 
надання медичних послуг на-
селенню. Уже зараз, під час від-
криття амбулаторії, видно, як 
щиро радіють появі такого чу-
дового медоб’єкта жителі най-
ближчих вулиць.

Віталій ТКАЧУК.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

До Дня визволення міста

І визволяли, і відбудовували
Великими жертвами визволявся Кривий Ріг. Про них не з чуток, не з цифр 
сухої статистики і не з розумних історичних книжок знає учасник бойових 
дій Великої Вітчизняної війни Лідія Стадник.

Знає, тому що на той час вона працювала в 
госпіталі й чула з уст тих, хто лишився живим, 
але скаліченим, про те, які бої тривають на пе-
редовій. Напередодні Дня визволення Кривого 
Рогу Лідію Стадник відвідав міський голова Юрій 
Вілкул. Зі словами подяки за подвиг звернувся 
він до жінки, яка є повним кавалером нагрудно-
го знака «За заслуги перед містом», 
вручив їй подарунки та квіти.

– Ми навіть не знали, в якій 
частині міста розташований наш 
шпиталь. Роботи було стільки, що 
ні до спання, ні до відпочинку, ні 
до якихось питань просто руки не 
доходили. Ось як я пригадую ви-
зволення Кривого Рогу, – говорить 
Лідія Стадник. Звістку про Пере-
могу вона почула аж в Болгарії, 
перед тим пройшовши визволь-
ним шляхом по Дніпропетровщи-

ні, Одеській області, Молдові та Румунії. А після 
закінчення війни працювала на Криворізькому 
металургійному заводі.

Лідія Миколаївна – не корінна криворожан-
ка, родом – із Пермської області, але поверну-
лася до нашого міста у післявоєнний час. Так 
само і Петро Савельєв, уродженець Казахстану, 

не мислить себе без Криворіжжя. 
У часи Великої Вітчизняної йому 
довелося в страшних боях визво-
ляти й наше місто. З подарунками 
та святковим букетом до нього теж 
завітала почесна делегація. Юрій 
Вілкул запевнив визволителя, що 
пам’ять про їхню самовіддану бо-
ротьбу буде збережено.

– Велика вам подяка за визво-
лення нашого міста, за визволення 
України та інших країн. На вашу 
долю випала не тільки війна, але 

й відбудова країни в післявоєнні роки. Ми зна-
ємо, що підняти місто з руїн коштувало немалих 
зусиль, – звернувся мер до ветерана, який у мир-
ний час пропрацював двадцять років фельдше-
ром другої міської лікарні.

Прийнявши поздоровлення, колишній 
фронтовик поділився спогадами та показав 

фотографії. Одна з них – найцінніша:
– Це перша світлина, зроблена під 

час війни, – коментує майор запасу Пе-
тро Савельєв. – Не встиг я вивчитися на 
фельдшера, як загриміли перші залпи 
війни. Одразу нас забрали, і ешелоном 
– на Урал. Там почала формуватися 195 
дивізія. З нею ми й рушили захищати 
Вітчизну. Взяли напрям на Кривий Ріг 
після того, як звільнили Дніпродзер-
жинськ. І знаєте, під час звільнення 
Дніпродзержинська погода була чудо-
ва. Тиха, спокійна осінь. Але щойно по-
чали доходити до криворізьких країв, 
почалися вітри, сніг, заноси. І пішло – то 
відлига, то приморозить, то сніг, то до-
щить. Усе ніби сповіщало про те, що за 

це місто триватимуть страшні бої.
Нині, на заслуженому відпочинку, ветеран 

пише чудові вірші та час від часу зустрічається 
зі школярами – ділиться спогадами і проводить 
уроки мужності.

Анна РОДІЧКІНА.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА
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Какими качествами должен обладать настоящий мужчина, какими принци-
пами руководствоваться в жизни? Надежный, порядочный, образованный, 
жизнерадостный и решительный, – таков список пяти топовых характерис
тик, которые хотят видеть в мужчинах представительницы прекрасного 
пола. Герой нашей статьи как нельзя лучше соответствует такому описанию. 
Мужчина с большой буквы, профессионал своего дела, представитель из-
вестной медицинской династии, криворожанин – Николай Веропотвелян.

Николай Петрович – замечательный 
врач, талантливый ученый, неутомимый 
исследователь, опытный руководитель, 
и, что скрывать, обаятельный мужчина, в 
родном городе в особых представлениях не 
нуждается. Будучи главным врачом Меж
областного центра медицинской генетики 
и пренатальной диагностики, идейным 
генератором внедрения на криворожской 
базе передовых методик современной ге
нетики, он – самый востребованный специ
алист в области «женских вопросов». И, на
верное, один из немногих мужчин, которые 
точно знают, чего хочет женщина – иметь 
счастливую семью, быть матерью.

Каждый день его телефон разрывается 
от сотни звонков, рабочий стол заполнен 
десятками женских писем с просьбами о 
помощи. У каждой из них – своя история, 
своя боль, свои надежды. И для каждой у 
него находится время, силы и желание по
мочь. «Проконсультируйтесь у Веропотве
ляна» – такой совет, как правило, слышат 
и те, кто уже отчаялся испытать радость 
материнства, и те, кто мечтает выносить 
и подарить мир здоровому малышу. Еже
годно в межобластной центр, уникальное в 
своем роде учреждение, обращается свыше 
25 тысяч пациентов, консультацию полу
чают более 5 тысяч семей, обследуются бо
лее 11 тысяч беременных. Однако никакие 
количественные показатели не способны 
отобразить настоящую картину жизни это
го удивительного по своей природе цен
тра. Ведь, без всякого преувеличения, здесь 
ежедневно рождается новая надежда и впо
следствии – новая жизнь. Именно этому 
Николай Веропотвелян посвятил большую 
часть своей жизнедеятельности.

Сегодня – он кандидат медицинских 
наук, вице – президент Украинской ассо
циации перинатальной медицины, врач 
высшей квалификационной категории по 
четырем специальностям («Генетика ме
дицинская», «Акушерство и гинекология», 
«Ультразвуковая диагностика» и «Органи
зация и управление здравоохранением»), 
автор более 480 научных работ. А в детстве, 
как и многие ребята, мечтал стать военным. 
Чтобы приносить пользу людям. Со време
нем детские мечты воплотились в реаль
ность, но на мирной, врачебной, стезе. Если 
учесть, что форма «белых халатов» в семье 

традиционная, подругому, наверное, и 
быть не могло. Отец Николая, заслуженный 
врач Украины, специалист высочайшего 
профиля, доктор, что называется, от Бога, – 
самый строгий его наставник и самый глав
ный авторитет. Генетика, в переводе с гре
ческого — происхождение, происходящий 
от когото, это наука о закономерностях 
наследственности. Вполне закономерно, 
что сын унаследовал от отца и рассудитель
ность, и доброту, и настойчивость в до
стижении целей. А главное, по наследству 
передался и самый главный, для медика – в 
особенности, «ген человеколюбия». Нико
лай Петрович искренне признается в том, 
что этот фактор не раз помогал ему и оты
скать нужные слова, и не отчаиваться в са
мых трудных ситуациях. «Твори людям до
бро, и оно к тебе вернется», – такой совет из 
поколения в поколение передается в этой 
семье от отцов к сыновьям.

Николай Веропотвелян по праву гордит
ся семейным «детищем», центром, кото
рый не без оснований считается одним из 
лучших медицинских учреждений данного 
профиля в СНГ. «Идея создать генетический 
центр в нашем городе принадлежит моему 
отцу, – рассказывает Николай. – Буквально 
с первых лет своей работы, будучи глав
ным врачом Горроддома №1, он обратил 
внимание на то, что в городе, в области, в 
стране рождаются дети с наследственными 
болезнями и врожденными пороками раз
вития, и чтото нужно предпринять, что
бы это случалось реже. Он всегда следил и 
продолжает следить за всем новым и пере
довым. Еще тогда, в 60е, он понимал, что 
за генетикой большое будущее. Создание 
центра – интересная история и заслужи
вает отдельного рассказа. Но если вкратце 
– инициативу отца поддержали городские 
власти, одобрили высшие инстанции в Мо
скве, несмотря на сложности и проблемы 
в утверждении проекта в Киеве, центр по
строили в 1975 году, он стал первым меди
когенетическим центром в практическом 
здравоохранении СССР и еще в 1988 году 
получил статус Республиканского. С тех 
пор, как я его возглавляю, мы продолжаем 
двигаться вперед. У нас много достижений 
и званий. Центр неоднократно становился 
победителем различных национальных и 
международных рейтингов и сегодня он 

поистине является самым крупным и од
ним из лучших не только в Украине, но и в 
СНГ. Однако, несмотря на все внушитель
ные достижения, самой главной наградой 
центра был и остается наш неутомимый 
медицинский коллектив, а самое ценное 
сокровище – еще не рожденный ребенок».

Во всем мире молекулярная генетика 
считается очень дорогой отраслью науки. 
И, несмотря на это, криворожские ученые–
генетики умудряются шагать в ногу со вре
менем, делать открытия в этой области и 
во многом быть примером для других. Так, 
именно в нашем городе сделана первая в 
Украине операция по внутриутробному 
переливанию крови плоду. Более ранние 
попытки, проведенные в других центрах, 
заканчивались неудачами. Уникальное по 
своей природе оперативное вмешательство 
требует максимальной, «ювелирной» точ
ности и огромного, человеческого муже
ства. Нужно попасть специальной иглой в 
кровеносный сосуд в пуповине плода, ори
ентируясь по изображению на экране аппа
рата УЗИ. Жизнь крохотного, не родивше
гося человечка, буквально висит на волоске 
(диаметр пуповины на таком сроке – от 
3 до 6 миллиметров) Во всем мире таких 
операций проведено не больше сотни. На 
сегодняшний день больше десяти успеш
ных – дело «золотых рук» Веропотвеляна. 
И это – лишь один из многих примеров 
повседневной работы Николая Петровича. 
Гиппократ утверждал, что медицина – са
мое благородное из всех искусств. Трудно 
не согласиться с ним.

Каждый прошедший день для доктора 
Веропотвеляна – как маленькая жизнь. А 
сколько жизней подарил миру этот человек, 
не возьмется посчитать даже он сам. Как и 
невозможно подсчитать, скольких мальчи
ков нарекли именем Коля в честь врача, ко
торый помог появиться на свет здоровым, 
сколько малышей в первые мгновения 
своей жизни увидели улыбку этого доброго 
усатого доктора.

Во время интервью с Николаем Петрови
чем мы не могли удержаться от разговора 
о женщинах. Так, Николай, как настоящий 
мужчина уверен – главная женская сила 
женщин в их слабости. «Женщины самые 
прекрасные существа на свете и без них 
жизнь потеряла бы всякий смысл, по край
ней мере, для меня, так как вся моя работа 
и жизнь связаны с женщинами. Моя рабо
та дает возможность подарить им главное 
счастье – материнство. А еще в преддве
рии праздника Весны – 8 Марта, хочу по
желать всем нашим женщинам: «Весны в 
душе независимо от времени года, счастья 
и радости взаимной любви. Любить и быть 
любимыми!»

Офіційно
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 міської ради від 27.02.2013 до плану діяльності міської 
ради з підготовки проектів регуляторних актів, за пропози-
цією управлінь містобудування і архітектури, земельних ре-
сурсів та комунальної власності міста виконкому міської ради, 
внесено зміни:

– доповнено пунктом 4 розробку проекту рішення місь-
кої ради «Про внесення змін до Положення про порядок 
оформлення оренди об’єктів комунальної власності міс-
та», строк підготовки І півріччя 2013 року. Мета прийняття 
регуляторного акта – впорядкування орендно-договірних 
відносин щодо надання в оренду майна комунальної влас-
ності міста. Розробник – управління комунальної влас-
ності міста виконкому міської ради (50101, м. Кривий Ріг, 

пл. Радянська, 1, каб.246, тел.493-04-14);
– перенесено з І кварталу строк підготовки пункту 3 проек-

ту рішення міської ради «Про внесення змін до Тимчасового 
порядку розміщення об’єктів містобудування та надання 
вихідних даних для їх проектування» на І півріччя 2013 
року. Мета прийняття регуляторного акта – удосконален-
ня процедури розробки та погодження містобудівного 
розрахунку з техніко-економічними показниками, ви-
значеної розділом 3.2 Тимчасового порядку розміщення 
об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх 
проектування, затвердженого рішенням міської ради від 
22.02.2012 №978. На місцевому рівні впорядкувати шлях 
набуття громадянами права використання земельних ді-
лянок для розміщення індивідуальної садибної забудови в 
м. Кривому Розі. Розробник – управління містобудування 

і архітектури виконкому міської ради (50101, м. Кривий 
Ріг, пл. Радянська, 1, каб.520, тел.92-13-81) та управлін-
ня земельних ресурсів виконкому міської ради (50101,  
м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 36б, каб.217, тел.72-24-33).

Проекти вищевказаних регуляторних актів – проектів 
рішень міської ради будуть розміщено в міській кому-
нальній газеті «Червоний гірник» та на офіційному сайті 
виконкому міської ради в мережі Інтернет у розділі «Ін-
формаційна база» підрозділ «Регуляторна політика» www.
kryvyіrih.dp.ua.

Рішенням виконкому міської ради 13.02.2013 №41 до-
повнено:

– реєстр діючих регуляторних актів Криворізької 
міської ради та її виконкому. Реєстр сформовано з 38 
регуляторних актів (26 рішень міської ради та 12 рішень 

виконкому міської ради) по п’яти розділах «Правила про-
вадження господарської діяльності»; «Місцеві збори та 
тарифи»; «Земельні та майнові відносини»; «Санітарно-
екологічні норми»; «Особливості здійснення окремих ви-
дів господарської діяльності»;

– графік здійснення заходів з відстеження результа-
тивності дії регуляторних актів відділами, управліннями, 
іншими виконавчими органами міської ради на 2013 рік.

Вищевказані документи розміщено на офіційному 
сайті виконкому міської ради в мережі Інтернет у розділі 
«Законодавство» підрозділ «Регуляторна політика» www.
kryvyіrih.dp.ua.

Додаткову інформацію можна отримати в управлінні 
розвитку підприємництва виконкому міської ради (50101, 
м. Кривий Ріг, пл.Радянська,1, каб.505, тел.74-12-03).

Ні – шкідливим 
звичкам!

Систематичну профілактичну роботу, 
спрямовану на попередження шкідли-
вих звичок серед неповнолітніх, прово-
дить служба у справах дітей виконкому 
Жовтневої районної у місті ради. Так, у 
навчальному закладі «Криворізький 
професійний гірничо-технологічний лі-
цей» відбулася зустріч з учнями на тему: 
«Ні – шкідливим звичкам! Так – здоро-
вому способу життя».  Кожен учень міг 
отримати кваліфіковану відповідь сто-
совно того чи іншого питання. Сьогод-
ні така ж зустріч щодо попередження 
паління, вживання алкогольних та нар-
котичних засобів відбудеться з учнями 
Криворізького обласного ліцею-інтер-
нату для сільської молоді.

Схід сухобалчан
Понад 300 мешканців житломасиву 

«Суха Балка» зібралися в приміщенні 
КСШ № 71 на інформаційну зустріч з 
представниками керівництва району. 
З вуст головного лікаря КУ «Криво-
різька міська лікарня № 16» Дніпро-
петровської облради» Ігоря Криштопи 
сухобалчани почули про хід нинішньої 
модернізації медицини в нашому міс-
ті. Депутат Жовтневої райради Раїса 
Костиркіна доповіла про виконання 
соціальних зобов’язань, взятих перед 
виборцями. Про реформування житло-
во-комунального господарства району 
розповіли заступник голови Жовтневої 
райради Олександр Швець та директор 
ТОВ «Керівна компанія «ДОМ.КОМ» Іван 
Карий. 

Жовтневий район

Підготував
Віталій  
ТКАЧУК

Новини

Покваптесь  
на реєстрацію!

За 5 днів (5 березня 2013 року 
включно) спливає кінцевий термін 
реєстрації учасників зовнішнього не-
залежного оцінювання (ЗНО), тож 
майбутнім абітурієнтам, які планують 
вступати до вищих навчальних закла-
дів, слід поквапитись. На сьогодні своє 
бажання пройти тестування вже засвід-
чили 207 тисяч українських абітурієн-
тів. Всього очікується, що зовнішнє не-
залежне оцінювання пройдуть 311-312 
тисяч осіб.

У нашому місті для проходження 
ЗНО наразі зареєструвався 3551 учас-
ник (88% від загальної кількості випус-
кників 11-х класів). Останній дзвінок 
для школярів, у тому числі й 4025 кри-
ворізьких одинадцятикласників, цього 
навчального року пролунає 24 травня 
(25 травня для шкіл з шестиденним ро-
бочим тижнем).

 Тетяна ДРЄЄВА

Світ освіт

«Твори людям добро, 
и оно к тебе вернется»
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Про виховну роботу 
та виробничий  
травматизм

Відбулося чергове засідання викон-
кому Саксаганської райради, на якому 
розглянуто два планові питання. З першо-
го – «Про організацію виховної роботи у 
закладах вищої та професійно-технічної 
освіти району» – доповідала завідуюча 
відділом у справах сім‘ї і молоді Світлана 
Волинкіна. Вона охарактеризувала орга-
нізацію цієї роботи як таку, що потребує 
постійного вдосконалення, пошуку й ство-
рення нових форм впливу на учнівську 
та студентську молодь. З другого питання 
– «Про стан виробничого травматизму 
та професійних захворювань на підпри-
ємствах району» – виступила начальник 
управління праці та соціального захисту 
населення Світлана Гугуєва. Було проана-
лізовано стан виробничого травматизму 
та профзахворювань, вказувалось на 
основні недоліки щодо допущення не-
щасних випадків виробничого характеру, 
недостатню роботу стосовно запобігання 
профзахворюванням та несвоєчасне вне-
сення змін і доповнень до діючих догово-
рів. На засіданні розглянули ще 46 питань.

Низький вам уклін, 
ветерани- 
визволителі!

З нагоди визволення нашого міста від 
фашистських загарбників у районі від-
бувся захід «Сльози пам’яті» біля братської 
могили радянських воїнів та комсомоль-
ців-підпільників. У ньому взяли участь 
близько 300 саксаганців, були присутні 
заступник міського голови Костянтин Бє-
ліков, голова Саксаганської райради Ва-
лерій Беззубченко та керівник районної 
ветеранської організації Євген Ковальчук. 
А біля пам’ятного знака пройшли урочис-
тості «Дякуємо вам за ваш подвиг». При-
сутні, а їх зібралося понад 600 чоловік, 
висловили слова вдячності ветеранам Ве-
ликої Вітчизняної війни за їхню мужність. 
У цьому районному святі брав участь і 
визволитель Кривого Рогу Володимир Іва-
нович Гапченко, а також ветерани району, 
військовослужбовці та офіцери військової 
частини 3011, представники трудових і 
студентських колективів. 

У районі впорядковано пам’ятник ро-
бітникам і службовцям рудоуправління 
імені К. Лібкнехта, загиблим у роки Вели-
кої Вітчизняної війни, братську могилу ра-
дянських воїнів та комсомольців-підпіль-
ників біля ПК «Саксагань» та пам’ятний 
знак на честь 50-річчя визволення міста 
від фашистських окупантів. Було обсте-
жено матеріально-побутові умови героїв-
визволителів Кривого Рогу, виявлено їхні 
потреби й надано адресну допомогу. 

Саксаганський район

Підготував
Віталій 
ТКАЧУК

Новини

Подробиці

До уваги майбутніх 
абітурієнтів!

Усіх бажаючих пройти пробне тес-
тування з математики запрошує Кри-
ворізький педагогічний інститут КНУ. 
16 березня о 9.00 в головному корпусі 
педінституту (пр. Гагаріна, 54, аудито-
рія № 315) ви зможете попередньо 
випробувати свої сили і перевірити 
рівень знань з математики. Організа-
ційний внесок за участь у пробному 
тестуванні складає 20 гривень. При 
собі мати ручку, олівець та лінійку. До-
відки за тел. 71-71-38.

Тетяна ДРЄЄВА

Світ освіт

Александр Вилкул поздравил жителей 
Днепропетровщины с Днем защитника Отечества
По инициативе председателя областной организации 
Партии регионов, Вице-премьер-министра Украины 
Александра Вилкула в Днепропетровской области реали-
зуется множество масштабных проектов, направленных 
на заботу о ветеранах, военно-патриотическое воспита-
ние и защиту правдивой истории Украины. 

В рамках этой системной де-
ятельности 23 февраля в об-
ластном центре состоялся 
праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества.

«Уважаемые ветераны, во-
еннослужащие, курсанты, 
воины-интернационалисты, 
призывники! Я поздравляю 
вас, ваших родных и близ-

ких, которые находятся ря-
дом с вами! От всего сердца 
желаю вам счастья, здоровья, 
благополучия и успехов в слу-
жении на благо Украины! Се-
годня Украина чествует тех, 
кто служил и продолжает не-
сти службу в Вооруженных си-
лах, отважных мужчин и жен-
щин, настоящих патриотов, 

которые защищают Родину и 
ее граждан. Мы благодарим 
военнослужащих, которые сто-
ят на страже покоя и благопо-
лучия нашей страны! Мы отда-
ем дань уважения тем, кто по-
жертвовал своей жизнью ради 
мирного неба», – сказал Алек-
сандр Вилкул.

 «На всех этапах истории на-
шей страны ее защитники сме-
ло отстаивали границы своей 
Отчизны. Многие поколения 
жителей Днепропетровщины 
внесли весомый вклад в укре-
пление обороноспособности 
Украины. И все же самым яр-

ким примером мужества, ге-
роизма, верности своей зем-
ле были, есть и будут ветераны 
Великой Отечественной. Забо-
та о них – в числе приоритетов 
социальной политики нашего 
Президента Виктора Янукови-
ча. Создание достойных усло-
вий жизни героев-освободи-
телей, их социальная защита, 
воспитание на их примере по-
драстающего поколения – за-
дача региональной власти», –
отметил в своем выступлении 
председатель Днепропетров-
ского областного совета Евге-
ний Удод.

Помним и чтим

Предварительные итоги

Украина обновляется
25 февраля исполнилось ровно три года 
со дня инаугурации Президента Украины 
Виктора Фёдоровича Януковича. За это 
время было сделано немало, а главное 
– началась работа по реформированию, 
комплексной модернизации страны.

Сегодня под руководством 
Главы государства реализуется 
более 20 комплексных реформ, 
которые затрагивают практи-
чески все сферы жизнедея-
тельности страны и общества. 
Впервые в истории независи-
мой Украины команда Виктора 
Януковича, рискуя рейтингами 
и популярностью (ведь пере-
мены всегда даются непросто, 
а потому и непопулярны), взя-
лась за эту нелегкую работу. И 
результат Партии регионов на 
парламентских выборах 2012 
года, а также высокий рейтинг 
самого Президента свидетель-
ствуют о том, что люди доверя-
ют команде Главы государства, 
а сама она движется в правиль-
ном направлении. Ведь даль-
ше ждать страна не может, ре-
формы назрели давно, и сегод-
ня они жизненно необходимы. 
Достаточно вспомнить, что, по 
статистике, устаревшими яв-
ляются 80% основных фондов 
промышленных предприятий, 
на 70-80% изношены сети ком-
мунальной инфраструктуры.

«Модернизация страны – 
единственный путь к разви-
тию отечественной экономи-
ки и ее устойчивому росту. Уже 
третий год в Украине внедря-
ются реформы в разных сфе-
рах. Реализация некоторых 
идет не так быстро, как хоте-
лось бы, но постепенно про-
исходит модернизация основ-
ных отраслей и страны в целом. 
И у этого пути нет альтернати-
вы», – заявил Президент Укра-
ины Виктор Янукович. По его 
убеждению, эти обновления 
позволят создать гибкие меха-
низмы реагирования на неста-
бильную экономическую ситу-
ацию в мире, которые помогут 
минимизировать влияние кри-
зисных явлений на украинскую 
экономику.

Полностью согласен с Пре-
зидентом страны Премьер-
министр Украины Нико-

лай Азаров. «Мы вме-
сте должны завер-
шить реформирование 
судебной системы, за-
конодательства о выбо-
рах, обеспечить выпол-
нение согласованной 
с ЕС Повестки дня ас-
социации – будет под-
писано Соглашение об 
ассоциации, включая 
всеобъемлющую зону 
свободной торговли с 
Европейским Союзом. 
Я подчеркиваю, что у 
Верховной Рады и Кабинета 
Министров есть прагматичная 
программа необходимых стра-
не и неотложных преобразова-
ний, которую надо выполнить», 
– подчеркнул Глава Правитель-
ства, заметив, что в вопросах 
реформирования и модерни-
зации недопустимо останавли-
ваться на полпути, а результа-
та можно достичь, лишь про-
должая системную работу и не 
допуская половинчатых и неза-
вершенных действий.

В ближайшее время будет 
представлена программа Пра-
вительства до 2014 года, про-
грамма социально-экономи-
ческого роста. «Ключевые во-
просы, которые рассматрива-
ются в программе экономиче-
ских действий Правительства, 
– это четкий выверенный на-
бор шагов, которые необходи-
мо сделать. В экономике – это 
поддержка базовых отраслей, 
таких как горно-металлур-
гический комплекс, угольная 
промышленность, тяжелое 
машиностроение. Безуслов-
но, должно быть содействие 
модернизации, энергоэффек-
тивности, нашей конкуренто-
способности и внутри страны, 
и на внешних рынках. Мы зна-
ем, что последние три года у 
нас хороший рост, четкий рост 
именно ІТ-индустрии, именно 
там, где высокая добавленная 
стоимость, где нужен интел-

лект, где мы сильны. Это одна 
из тех отраслей, в которых мы 
имеем конкурентное преиму-
щество», – заявил Вице-пре-
мьер-министр Украины, пред-
седатель Днепропетровской 
областной организации Пар-
тии регионов Александр Вил-
кул.

Европа становится ближе
«Успешное проведение 

Евро-2012 – важный этап на 
пути евроинтеграции Украи-
ны. Чемпионат показал, что Ук-
раина – это развивающееся ев-
ропейское государство, а ин-
теграция в Европейский Союз 
– осознанный выбор украин-
ского народа. Мы будем сохра-
нять такой курс нашей поли-
тики. Правда в том, что успеш-
ное проведение Евро-2012 – 
это часть и определенный этап 
системных преобразований и 
европейской интеграции. Та-
кой опыт на пути реформи-
рования государства стоит не 
меньше, чем инвестиционные 
ресурсы», – подчеркнул Пре-
мьер-министр Украины Нико-
лай Азаров.

Кроме того, проведение 
Евро-2012 стало определенным 
тестом на самостоятельность, 
самодостаточность страны в 
реализации проектов. Ведь Ук-
раина самостоятельно постро-
ила стадионы, аэропорты, вок-
залы, скоростные железные до-

роги, в то время как Польша по-
лучала поддержку от Европей-
ского Союза.

Необходима  
вторая каденция

Вице-премьер-министр Ук-
раины, председатель ДОО Пар-
тии регионов Александр Вил-
кул уверен, что для успешно-
го развития страны необхо-
димо, чтобы Виктор Янукович 
стал Президентом на следую-
щий срок.

«Президент является почет-
ным лидером нашей партии, и 
Партия регионов будет делать 
максимум, чтобы страна полу-
чила успешное развитие и по-
следовательность после 2015 
года. Для того чтобы реализо-
вывать реформы, необходи-
ма последовательность поли-
тики. Партия регионов сдела-
ет все, чтобы Виктор Фёдоро-
вич имел возможность завер-
шить начатые преобразования. 
Я уверен, что это критично не-
обходимо государству. Вторая 
каденция Президента Викто-
ра Фёдоровича Януковича – это 
мегаважно для страны. Долж-
ны быть завершены те измене-
ния и реформы, которые нача-
ты сейчас», – сказал Александр 
Вилкул.

«С избранием Виктора Фё-
доровича Януковича на пост 
Президента Украины Днепро-
петровщина и Кривой Рог по-
лучили «второе дыхание». Речь 
идет о тысячах вводимых в эк-
сплуатацию инфраструктур-
ных проектов, о созданных ра-
бочих местах, о новых дорогах, 
школах и больницах, обо всем 
том, что повышает качество 
жизни наших земляков. Сегод-
ня нужны не политические ло-
зунги, которые так любят наши 
оппоненты, а совершенно кон-
кретные экономические проек-
ты, направленные на то, чтобы 
улучшить жизнь людей, сделать 
нашу страну действительно ев-
ропейской по своей сути, а не 
только по географическому по-
ложению», – сказал народный 
депутат Украины, председатель 
Криворожской городской орга-
низации Партии регионов Кон-
стантин Павлов.

Страницу подготовил Андрей МИХЕЙЧЕНКО
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НовиниВстановлення нового  
газового обладнання  
повинно бути оформлене
Минула пряма лінія «Червоного гірника» 
виявилась вельми плідною: за дві години 
розмови вільної хвилини між дзвінками не 
було. Перший заступник голови правління – 
головний інженер ПАТ «Криворіжгаз» Юрій 
Безпрозваний тільки завершував спілкування з 
одним читачем – і відразу починав відповідати 
на запитання іншого.

– До вас звертається 
мешканка вулиці Ко-

сіора. У мене стоїть газовий 
лічильник. Встановила п’ять 
років тому. Тепер потрібно 
його повіряти.

– Усе вірно.
– Я це розумію, от і зате-

лефонувала в дільницю, де 
проводять таку повірку. Мені 
сказали, що дзвінок зафік-
сували. Потім, мовляв, при-
їдуть, заберуть на повірку. 
Минуло вже декілька місяців, 
а нікого немає навіть близь-
ко. Що, як мене обдурили, а 
потім виставлять штраф за 
використання неповіреного 
обладнання?

– Реєстрацію на повірку роб-
лять справді за телефонним 
дзвінком. При цьому вам по-
винні повідомити орієнтовний 
час, коли буде здійснено зняття 
лічильника на повірку, та на-
гадати, що представник ПАТ 
«Криворіжгаз» попередньо пе-
редзвонить для уточнення часу 
зняття лічильника. Таким чи-
ном ви будете впевнені в тому, 
що ваше замовлення зареєстру-
вали. Щодо приїзду бригади, 
котра зніматиме лічильник на 
повірку, то існує черга, відпо-
відно до якої вони й виконують 
свої обов’язки.

– Тож мене не штрафува-
тимуть?

– Якщо ви справді телефону-
вали щодо необхідності повірки 
– звичайно, ні.

– А повірка ця безкоштов-
на?

– Так, повірка лічильника 
– безкоштовна. Її повинні про-
вести за 60 днів. У цей час вам 
нараховуватимуть обсяги вико-
ристання газу за середніми по-
казниками.

– Юрію Леонтійови-
чу? До вас звертаєть-

ся Світлана. У мене питання, 
власне, стосовно моїх батьків. 
Вони живуть в Рахмановому. 
Використовують балонний 
газ. Утім, останні декілька мі-
сяців їм його не возять. Щось 
кажуть про поламану маши-
ну. Доводиться користувати-
ся пічкою. Для людей літніх 
це важкувато…

– Розумію. Але, пробачте, за-
питання дещо не за адресою. 
«Криворіжгаз» не займається 
скрапленим газом. Це прерога-
тива Самарівського виробничо-
го управління газового госпо-
дарства. Це його спеціалізація 
на території всієї Дніпропе-
тровської області.

– То мені знов до них?
– Звичайно. Зі свого боку, 

спробую допомогти, дізнатися, 
що в них там сталося і коли від-
новлять завезення скрапленого 
газу до села, де мешкають ваші 
батьки.

– Микола Івано-
вич з Саксаганського 

району. В нашому будин-
ку – проблема з газовим 
обладнанням, що знахо-
диться за межами квар-
тир. Відчувається запах 
газу…

– Викликали аварій-
ку?

– Так, одразу за-
телефонували на 
«104». Хлопці при-
їхали, визначили: 
витік був з газово-
го крану, що на фасаді будин-
ку біля під’їзду. Ліквідували 
виток, щось там підмотавши 
та замазавши.

– Уже не відчувається запах 
газу?

– Ні. Але ж він знов буде, 
тільки дайте час. Потрібно 
міняти сам кран.

– Ми готові вам у цьому по-
сприяти, провести заміну без-
коштовно, якщо справді ситу-
ація аварійна. Однак для цього 
вам потрібно спочатку самим 
придбати відповідний газовий 
кран.

– Але ж то ваша відпові-
дальність за газопостачання 
та належний стан обладнання.

– «Криворіжгаз» відповідає 
за належну якість природного 
газу, що поставляється до спо-
живача та за якість технічного 
обслуговування. Що стосуєть-
ся обладнання, то в зоні нашої 
відповідальності лише ті мере-
жі, які підводять газ до будинку. 
Далі, починаючи від загального 
газового крана, відповідаль-
ність за будинкову мережу не-
суть співвласники будинку. У 
вас квартира приватизована?

– Звичайно.
– У такому разі, ця відпо-

відальність і на вас як на спів-
власнику будинку. Зберіться 
разом з іншими мешканцями і 
таки придбайте кран, який по-
трібно замінити, а ми допомо-
жемо його встановити. До того 
ж, абсолютно безкоштовно.

– Нарешті додзво-
нилася… Це Вікторія 

Павлівна вас турбує. У мене 
зламалася газова плита, про-
горів піддон. Прийшли ваші 
фахівці, кажуть, таке об-
ладнання використовувати 
не можна. Я прошу заміни-
ти плиту, а не хочуть. Але ж 
вона стара, скільки десяти-
літь минуло з пуску будинку, 
а її не міняли…

– «Криворіжгаз» за власний 
рахунок не замінює ані газових 
плит, ані газових котлів у по-
мешканнях. Цим повинен опі-
куватися власник помешкання. 
Ми виконуємо поставку природ-

ного газу споживачу, аби він мав 
змогу своїм обладнанням нор-
мально користуватися. На його 
заміну підприємство не має ані 
коштів, ані повноважень.

– То хоч запчастину допо-
можіть знайти…

– Підприємство займається 
ремонтом хатнього газового 
обладнання, але не тримає за-
пасів запчастин. Хоча, якщо 
знайдете відповідну запчасти-
ну, наші спеціалісти допомо-
жуть її встановити.

– Доброго дня. Ма-
рія Іванівна з Дзер-

жинського району телефо-
нує. Нас попередили про те, 
що незабаром установлюва-
тимуть газові лічильники. Це 
безкоштовно чи доведеться 
щось платити?

– Встановлення лічильника 
абсолютно безкоштовне.

– А моїм знайомим, коли 
встановили, довелося плати-
ти…

– Вони перед тим замінюва-
ли газове обладнання – плиту 
чи колонку?

– Так.
– У такому разі, вони, пев-

но, платили за оформлення 
документів із заміни газового 
обладнання. Хочу зазначити, 
нині «Криворіжгаз» проводить 
це за спрощеною процедурою. 
Потрібно оплатити лише ви-
готовлення ескізу та прове-
дення випробувань. Усе разом 
це коштуватиме трохи більше 
двохсот гривень. Натомість при 
проведенні повної процедури, 
з виготовленням проекту, це 
обійшлося б споживачу суттєво 
дорожче.

– Не розумію, навіщо уза-
конювати, коли, приміром, 
особисто я встановила нову 
газову колонку на місце, де 
знаходилася стара.

– Кожна заміна газового об-
ладнання повинна відповідним 
чином фіксуватися в організа-
ції, що займається постачан-
ням газу в оселю. Це не примха 
«Криворіжгазу», а законодавча 
вимога, прописана в Прави-
лах безпеки газопостачання 

України. Тому раджу не від-
кладати цю справу, узаконити 
встановлення газової колонки. 
В іншому разі ми маємо право 
припинити договірні умови зі 
споживачем і відключити газ.

– Співак Людмила 
Іванівна телефонує 

з вулиці Дмитра Донського. 
Хочу висловити велику по-
дяку вашому працівникові з 
дільниці №4 Дейнеко Раїсі 
Олександрівні за те, що вона 
дуже уважна. Працює на ви-
сокому професійному рівні. 
Коли потрібно, і підкаже, і 
розкаже, як правильно роби-
ти… Це дуже радує.

– Дякую за такі щирі слова. 
Обов’язково передамо вашу по-
дяку.

– Крім того, у мене є запи-
тання.

– Слухаю.
– Сім років тому в мене ви-

йшла з ладу газова колонка. 
Працювала вона ще з часів, 
коли здавався в експлуата-
цію наш будинок. Купили та 
встановили нову колонку. Те-
пер, кажуть, потрібно її уза-
конити. Але вона стоїть на 
тому самому місці, та сама 
підводка…

– Якщо змінилося облад-
нання – потрібно оформити 
документально зміну. І немає 
значення, встановили ви нове 
на тому самому місці чи кудись 
його перенесли. Це законодавча 
вимога. У Правилах безпеки га-
зопостачання України говорить-
ся: будь-яка реконструкція чи 
заміна обладнання проводиться 
тільки спеціалізованим підпри-
ємством газового господарства 
за технічними умовами і згідно 
з проектною документацією.

Аби легше та дешевше було 
споживачу виконати цю ви-
могу, на підприємстві нині діє 
спрощена схема оформлення 
проведених змін. Вам підготу-
ють ескіз та проведуть роботи, 
що дозволяють його оформити і 
підтвердити герметичність сис-
теми. Потрібно звернутися на 
підприємство…

– Мені про це розповіли. 
Однак, ще сказали: потрібно 
встановити сигналізатор газу. 
А можна спочатку узаконити 
обладнання, а потім уже вста-
новлювати сигналізатор?

– Сигналізатор – це прилад 
для контролю за витоком газу. 
Він фіксує два параметри – на-
явність метану та оксиду вуг-
лецю. При перевищенні їхньої 
концентрації в приміщенні, 
сигналізатор сигналізує. Його 
наявність у приміщеннях з газо-
вими водонагрівачами – зако-
нодавча вимога. І ми не може-
мо дозволити роботу газового 
обладнання без облаштування 
такого сигналізатора. Тому про-
бачте, але доведеться разом із 
оформленням необхідного до-
зволу встановити такий прилад. 
Йдеться про вашу безпеку.

Володимир СКІДАНОВ.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА

Якщо у вас виникають запитання щодо роботи ПАТ «Криворіжгаз», телефонуйте: 405-40-01 або 
409-59-44, довідково-консультативна група.

Юрій Безпрозваний

Низький уклін  
Петру Петровичу

З нагоди 69 річниці визволення міста 
Кривого Рогу від фашистських загарб-
ників 22 лютого в Парку залізничників 
проведено районний мітинг та урочисте 
покладання квітів до братської могили 
загиблих воїнів. Низький уклін та по-
шана єдиному ветерану – визволителю 
міста Кривого Рогу Петру Петровичу 
Савельєву, який проживає в Довгинців-
ському районі.

У закладах освіти району відбулися 
єдині виховні години, уроки мужності та 
пам’яті за участю ветеранів Великої Ві-
тчизняної війни, вечори спогадів, зустрі-
чі поколінь тощо.

«Солдатська пісня» 
на сцені

На базі ЦДЮТ «Дружба» відбувся 
галаконцерт районного військовопа-
тріотичного фестивалю «Солдатська 
пісня». Участь у ньому брали дошкільні, 
позашкільні, загальноосвітні навчальні 
заклади та заклади культури району. 
Серед переможців – колектив КЗШ 
№89, учениця КЗШ №  88 А. Власенко, 
вихованка Криворізького гуманітарно
технічного ліцею №129 В. Пурік, соліст 
КДНЗ №  128 П. Молдован та солістка 
ЦДЮТ «Дружба» А. Кузя. Вихованці 
КДНЗ № 203 Ярослав Захаров і Тимур 
Данілейченко здобули головну нагороду 
фестивалю – гранпрі.

«Передамо  
нащадкам наш 
скарб – рідну мову»

У закладах освіти відзначено Між-
народний день рідної мови. Зокрема, 
в усіх школах відбулися інформаційні 
п’ятихвилинки, виховні години, літера-
турномистецькі заходи за темою: «Як 
парость виноградної лози, плекайте 
мову…», «Передамо нащадкам наш 
скарб – рідну мову» тощо. Під час про-
ведення заходів говорилося про важ-
ливість підтримки української мови як 
державної мови нашої країни та рідної 
для більшої частини населення, а також 
про потребу створення умов для вільно-
го розвитку всіх мов, носії яких прожи-
вають в Україні.

Дозвіл – вчетверо 
швидше

Мінрегіон України вживає вичерп-
них заходів до дерегуляції будівель-
ної галузі. 

У 2012 році практично завершена 
реформа дозвільної системи у будів-
ництві. Про це повідомив Міністр ре-
гіонального розвитку, будівництва та 
житловокомунального господарства 
України Геннадій Темник, доповідаючи 
про результати роботи будівельного 
комплексу в 2012 році віцепрем’єр
міністру України Олександру Вілкулу.

«Реформа дозвільної системи у бу-
дівництві на рівні законодавства та 
актів Уряду завершена. Справа за впро-
вадженням її результатів на місцях. 
Однак уже зараз тривалість отриман-
ня дозвільної документації скорочена 
більше, ніж у 4 рази, з 416 до 90 днів. 
Кількість дозвільних процедур у будів-
ництві теж скорочена учетверо: з 93 до 
23», – наголосив Геннадій Темник.

Новина
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На захист Вітчизни
У рамках святкування 69 річниці 

визволення міста Кривого Рогу від фа-
шистських загарбників, у районі прово-
дилися численні заходи із широким за-
лученням представників громадськості.

Зокрема, напередодні визначної дати 
в КЗШ № 15, яка є базовою у військово
патріотичному вихованні молоді району, 
проведено районну святкову програму 
«Памяти звучит набат». Наступного дня 
в цій же школі за участю представників 
Партії регіонів, районної ветеранської 
організації проведено тематичну про-
граму для допризовників району «За-
хист Вітчизни – справа честі!».
Фізкультурний  
район

Минулого тижня відбулося пленарне 
засідання сесії Дзержинської райради.

На сесії депутати затвердили звіт про 
виконання Програми соціальноекономіч-
ного і культурного розвитку за 2012 рік, 
прийняли відповідну Програму на 2013 
рік. На сесії було оголошено результати 
фізкультурнооздоровчої та спортивно
масової роботи за 2012 рік, за підсумками 
якої голова райради Сергій Степанюк від-
значив нагородами кращих представни-
ків спортивної молоді. Крім того, голова 
райради вручив нагрудний знак «За осо-
бистий внесок у розвиток Дзержинського 
району» Ігорю Сутулі, колишньому на-
чальнику пожежної частини №11, а нині 
– заступнику начальника 3го державного 
пожежнорятувального загону.
Хоч тимчасовий, 
але борг

Ліквідація такого явища, як заборго-
ваність по виплаті заробітної плати, за-
лишається одним з головних напрямків 
діяльності райвиконкому.

Хоча в районі на сьогодні серед під-
приємств немає боржників по виплаті 
заробітної плати, але все ж таки періо-
дично з’являються такі, де за одиндва 
місяці не виплатили своїм працівникам 
зарплату. На початок 2013 року в районі 
обліковувалося 5 діючих підприємств – 
боржників по виплаті заробітної плати 
із сумою боргу 768,8 тис. грн. Станом на 
18 лютого таких залишилося два.

Продовжує свою роботу надзвичайна 
комісія з питань заборгованості по заробіт-
ній платі та недоїмки до Пенсійного фонду. 

Дзержинський район

Підготував
Володимир
СКІДАНОВ

Новини

Е. МІСЦЕВИЙ
(Автор висловлює щиру подяку фахівцям міського управління статистики за надану допомогу при підготовці цього матеріалу)

Товарна структура експорту в січні-листопаді 2012 року  
(відсотків)

 Чорні метали 55,5
 Руди, шлаки та зола 40,9
 Інші товари 1,0
 Палива мінеральні; нафта  

 та продукти її перегонки 1,7
 Залізничні локомотиви 0,9

55,5

40,9

1,0
1,7 0,9

Зміни обсягів будівельних робіт
(наростаючим підсумком у % до відповідного періоду  

попереднього року)

Чисельність зареєстрованих безробітних  
на кінець відповідного місяця

Цифри та факти

Статистика знає все 
і свідчить, що загальна соціально- 
економічна ситуація в місті доволі прийнятна
За сухими цифрами часто-густо можна побачи-
ти цікаві тенденції, які дозволяють озирнутися 
назад, зазирнути вперед і чіткіше визначитись у 
сьогоденні. У цьому допоможуть відомості щодо 
соціально-економічного становища міста за ре-
зультатами минулого року, надані нашій редак-
ції управлінням статистики у місті Кривому Розі.
Промислова складова

Місто живе доти, доки живе 
його промисловість, яка в пря-
мому розумінні годує городян, 
при цьому ще й наповнюючи 
місцевий бюджет. Причому 
провідним є і залишається саме 
гірничо-металургійний комп-
лекс, на який орієнтований 
весь регіон. Згідно з відомос-
тями, за 2012 р. у добувній про-
мисловості підприємствами з 
видобування залізних руд ви-
пущено 64,2 млн. т руд та кон-
центратів залізних неагломе-
рованих, що на 0,1 млн. т, або 
на 0,2%, менше рівня 2011 р. 
Обсяг виробництва руд і кон-
центратів залізних агломеро-
ваних, крім піриту випаленого, 
склав 24,8 млн. т і збільшився 
на 1,3 млн. т, або на 5,4%.

Отже, на якісь частки відсот-
ка щось втратили, а в чомусь 
і додали. А в середньому, як 
мовиться, усе в рамках. Утім, 
нині не так важливо, скільки 
виробили, а принципово – на-
скільки зуміли реалізувати. У 
цьому сенсі криворізька про-
мисловість не пасе задніх, а з 
точністю до навпаки – попере-
ду більшості. Адже торік про-
мисловими підприємствами 
– учасниками короткотерміно-
вих обстежень реалізовано про-
дукції, робіт і послуг на суму 
75,7 млрд. грн., що становить 
37% обсягу реалізації по всій 
Дніпропетровській області.

Звісно, що економіка регіону 
переважним чином була і за-
лишається експорто-спрямова-
ною. Згідно з даними, підготов-
леними на основі інформації 
Державної митної служби Укра-
їни, у січні-листопаді 2012 р. об-
сяги експорту товарів станови-
ли $4,7 млрд., імпорту  – $967,3 
млн., і проти відповідного пері-
оду попереднього року експорт 
зменшився на 3,4%, імпорт – на 
0,7%. Позитивне сальдо зовніш-
ньої торгівлі товарами склада-
ло $3,7 млрд. (у січні-листопаді 
2011 р. – $3,8 млрд.).

Зовнішньоторговельні то-
варні операції місто здійсню-
вало з партнерами із 95 країн 
світу. Проти січня-листопада 
2011 р. обсяги експорту до кра-
їн Америки зросли у 6,8 раза, 
СНД – на 41,1%, Африки – на 
32,2%, але зменшились до кра-
їн Європи – на 21,4%, Азії – на 
8,8%. Обсяги імпорту товарів 
збільшилися з країн Австралії 
та Океанії – у 5,3 раза, Європи 
– у 1,9 раза, Азії – у 1,7 раза, Аф-
рики – у 1,5 раза, зменшились 
до країн Америки – у 1,4 раза, 
СНД – на 10,3%.

У загальних обсягах екс-
порту та імпорту міста питома 
вага країн Азії становила від-
повідно 50,8% та 5,2%, Європи 
– 22,1% та 24,2%, СНД – 16,3% 
та 49%, Африки – 10,8% та 0,1%. 

Питома вага експорту до країн 
Америки – лише 0,01%, а частка 
імпорту складає 21,4%.

Як збудуємо,  
так і напрацюємо

Отже, як бачите, робота про-
ведена чимала, і, що важливіше, 
вона матиме своє продовження 
в подальшому. Утім, розвитку 
не буває без будівництва, без 
створення чогось нового та по-
трібного. Тож чим нас торік по-
радували будівельники?

За 2012 р. підприємствами 
міста виконано будівельних ро-
біт власними силами на суму 
2070,0 млн. грн., що становило 
44% до загального обсягу по 
Дніпропетровській області. У 
порівнянні з 2011 р. обсяг вико-
наних будівельних робіт змен-
шився на 5,2%.

Як бачите, наявне певне па-
діння обсягів – на трохи більше 
як п’ять відсотків. Але навіть 
при цьому зведене на Криво-
ріжжі – це майже половина від 
збудованого по всій Дніпропе-
тровщині. Що, у свою чергу, го-
ворить, що ще є резерви та мож-
ливості. Котрі напевне будуть 
використані нинішнього року.

Кадри вирішують усе
Будь-яка робота неможлива 

без тих, чиїми руками вона тво-
риться, тобто – без працівників. 
Виходячи з наявних відомостей, 
практично кожен бажаючий пра-
цювати спроможний знайти собі 
роботу до смаку. Про це, зокрема, 
свідчить той факт, що станом на 1 
січня 2013 р. на обліку служби за-
йнятості міста перебувало тільки 
4534 незайнятих громадянина, з 
яких 65,5% складали жінки, 51,6% 
– особи у віці до 35 років.

Рівень зареєстрованого без-
робіття в місті станом на 1 січня 
2013 р. становив 1,1% від серед-
ньорічної чисельності населен-
ня працездатного віку. Причому 
варто зважати на той чинник, що 
з січня 2012 року в чисельності 
населення працездатного віку 
враховано жінок віком 55 років, 
тому порівняння рівня зареє-
строваного безробіття з відповід-
ним показником минулого року є 
не вповні коректним.

Кількість вільних робочих 
місць на кінець 2012 р. була на 
24% менша, ніж на кінець по-
переднього року, та склала 2361 
вакансію. Співвідношення між 
попитом і пропозицією робочої 
сили, а саме – навантаження на 
одне вільне робоче місце, стано-
вило близько 2 осіб. З кожних 100 
вільних робочих місць 59 при-
значалось особам без професії, 
28 – громадянам робітничих про-
фесій, решта – фахівцям і спеціа-
лістам.

Скільки нас є
Залишається лишень ді-

знатися, скільки ж нас, криво-
ріжців, нині мешкає в рідному 
місті. Оціночна чисельність на-

явного населення міста станом 
на початок нинішнього року 
становить 659,2 тис. жителів. 
Упродовж минулого року вона 
скоротилась усього тільки на 
3,7 тис. людей, а загальне змен-
шення сталося передовсім за 
рахунок природного та мігра-
ційного скорочення.

Торік народилось 7,5 тис. не-
мовлят, а кількість померлих 
дорівнює 10,8 тис. осіб. При 
цьому, порівняно з попереднім 
роком, природне скорочен-
ня населення зменшилось на 
11%, що пов’язано насамперед 
з підвищенням рівня народжу-
ваності – з 10,6 народжених на 
1000 жителів у 2011 р. до 11,3 
– у 2012-му. Також змінилась 
торішня міграційна активність 
у порівнянні з позаторішньою: 
кількість прибулих до міста ста-
новила 5,5 тис. осіб та зросла 
на 7,8%, водночас кількість ви-
булих зменшилась на 5,4% та 
склала 6 тис. осіб. Відтак, різни-
ця – усього тільки 500 людей, що 
для майже 660 тисяч практично 
непомітно.

Замість підсумку
Ось так проглянеш такі цифри 

і на душі стає приємно за рідне 
місто, за свою малу Батьківщину 
– робота є, криворізька продук-
ція на світовому та внутрішньо-
українському ринку затребува-
на, народжуються і ростуть діти. 
І це означає, що є майбуття і для 
нас, і для наших нащадків. А зна-
чить, Кривий Ріг і надалі житиме 
та розквітатиме.

З цим себе і поздоровимо. 
Адже в цих відомостях – частка 
душі та вправних рук кожного з 
нас, кожного, хто по праву но-
сить горде ім’я криворіжця.

До уваги

Укртелеком  
знову в «Нова-Ком»

З березня 2013 року відновлено 
прийом платежів від абонентів Укрте-
лекому за надані телекомунікаційні 
послуги через Єдину систему кому-
нальних платежів «НоваКом». Ви має-
те змогу сплачувати телекомунікаційні 
послуги від Укртелекому у звичних для 
вас пунктах платежів нашого міста.

Отримати інформацію про суму 
до сплати за надані телекомуніка-
ційні послуги можна на сайті www.
ukrtelecom.ua та за телефонами:
176 – інформаційнодовідкова   
 служба з питань розрахунків;
177 (4)+свій номер телефону – 
 інформація про оплату  
 за послуги Укртелекому;
493-00-00 – детальна інформація  
 про надання та отримання  
 телекомунікаційних послуг.
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Диво-прилади
Переходимо в лабораторію з ви-

явлення ГМО. Тут працюють в бахілах 
і рукавичках. Зразки досліджуваних 
продуктів не дозволяється перемі-
щувати з кімнати в кімнату, їх можна 
лише передати у віконечко. Другий 
етап дослідження – виділення нукле-
їнової кислоти. Це робиться в спеці-
альному боксі, за певними етапами 
виділяється ДНК. Аналізує ДНК спе-
ціальний апарат ампліфікатор. Після 
аналізу проби він видає результат: 
виявлено у зразку ГМО чи ні.

– Ми виявляємо його вкрай рідко, 
– обнадійливо коментує лаборант. – 
Зазвичай це соя або кукурудза. І хоч 
на українському ринку ситуація з за-

стосуванням ГМО регульована, але всетаки її треба 
постійно перевіряти. Чим, власне, ми і займаємось…

Влітку минулого року лабораторія отримала но-
вий прилад – хроматограф. Хроматографія засто-
совується для аналізу різних речовин, визначення 
пестицидів у компонентах, твердих жирів, домі-
шок (барвників, кислоти сорбінової, консервантів, 
гормональних препаратів) у харчових продуктах. 
По суті хроматограф визначає, якісний продукт 
чи фальсифікований. Провідний інженер випро-
бувальної лабораторії Ольга Мартинюк та інжене-
рилаборанти Тетяна Риженкова і Євгенія Мороз 
демонструють дивоапарат в дії. У прилад вставля-
ється зразок продукту і починається «зчитування» 
інформації. Фахівці демонструють, як у газовому 
хроматографі працює програма аналізу вершково-
го масла (у наступних номерах газети ви зможете 
дізнатись результати цього тестування).

Детектор якості

Щоб пам’ятали…
За ініціативи благодійного фонду «Гро-

мадська ініціатива мешканців Кривбасу» 
у нашому місті буде вшановано пам’ять 
першовідкривачів і геологорозвідників 
Кривбасу. На центральній алеї парку іме-
ні Газети «Правда» встановлено 27тонну 
брилу, яка стане основою пам’ятного зна-
ку. Згодом її оброблять і викарбують імена 
знакових для Криворіжжя постатей.

За словами заступника директора іс-
торикокраєзнавчого музею Олександра 
Мельника, це данина пам’яті людям, які 
зробили вагомий внесок у відкриття при-
родних багатств криворізьких надр і роз-
будову промислового потенціалу нашого 
міста. У числі пошанованих особистостей 
будуть імена Сергія Колачевського – пер-
шого доктора медичних наук у Кривбасі, 
успішного підприємця і мецената, Григо-
рія Гутовського, який за 19 років керів-
ництва містом вивів Кривий Ріг на друге 
місце в СРСР за показниками житлового 
будівництва, учених Григорія Малахова і 
Володимира Бизова. Повний список імен, 
достойних увічнення в «кам’яному» літо-
писі міста, на стадії формування.

Бій з тінню
Минулого тижня відбулося засідання 

виконкому ЦентральноМіської райради, 
на якому йшлося про стан виконання за-
ходів щодо протидії тіньовому виробни-
цтву, обігу фальсифікованих алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів в об’єктах 
бізнесу. Станом на 01.02.2013 року було 
обстежено 229 об’єктів бізнесу, які реа-
лізовують підакцизні товари. Робочою 
групою, разом з членами громадського 
формування «Криворізька гвардія», за 
2012 рік проведено 24 рейди та обсте-
жено 83 об’єкти бізнесу на предмет ви-
явлення фактів недотримання суб’єктами 
господарювання встановлених обмежень 
щодо продажу алкогольних напоїв, пива, 
тютюнових виробів особам, які не до-
сягли 18 років. З перевірених об’єктів у 
8 були виявлені факти продажу пива та 
тютюнових виробів неповнолітнім. На 
працівників суб’єктів господарювання 
накладені штрафи. ЦентральноМіським 
райвідділом міліції проведено 11 пере-
вірок, у ході яких виявлено 1 факт по-
рушення чинного законодавства у сфері 
обігу підакцизних товарів, вилучено ал-
когольні напої та застосовано адміністра-
тивних штрафів на загальну суму 34 грн.

Ц.-Міський район

Підготувала
Тетяна
ДРЄЄВА

НовиниХочеш знати, що їси?
Численні випадки фальсифікації продуктів харчування нині викликають 
неабияку тривогу споживачів. Докладна інформація про те, що ми 
їмо, цікавить громадян чи не найбільше. Маючи в рідному місті таке 
підприємство, як ДП «Кривбасстандартметрологія», нам з вами, як 
мовиться, й сам Бог велів знати все про вміст продуктів, які нам пропонують 
виробники. Спільно з цим підприємством «ЧГ» започатковує своєрідний 
лікнеп для споживача. Сьогодні ми розкажемо вам про прилади, якими у 
випробувальній лабораторії «Продтест» тестують продукцію, а в наступних 
випусках на вас чекатимуть конкретні результати тестування продуктів, 
представлених на продовольчому ринку нашого міста.

Андрій Андрюшко

Інна Кулько

Тетяна ДРЄЄВА.

– ДП «Криворізький науково-вироб-
ничий центр стандартизації, метрології 
та сертифікації» регулярно акредитується 
НААУ (Національне агентство з акреди-
тації України) з різних напрямків та ви-
дів випробувань, – представив очолюва-
не ним підприємство директор Андрій 
Андрюшко. – Відповідно до атестата про 
акредитацію, центр може здійснювати 
випробування будівельних та промисло-
вих матеріалів, металевих конструкцій 
та виробів, харчової продукції, сільсько-
господарської, парфумерно-косметичної 
сировини і продукції, виробів побутової 
хімії, іграшок, 
продукції легкої 
промисловості, 
плівок, меблів, 
електротехнічні 
випробування. Як 
відомо, минулого 
року, відповідно 
до рішення ви-
конкому Криво-
різької міської 
ради, наше під-
приємство взяло 
активну участь 
у розробці та реалізації проекту «Марка 
якості «Криворіжжя». Ця ініціатива спря-
мована на поліпшення екологічної ситуа-
ції та умов життя населення, підвищення 
якості, безпеки та конкурентоспромож-
ності продукції місцевих товаровироб-
ників. Звісно, ми б дуже хотіли не лише 
тестувати продукцію, а й сповіщати кри-
ворізьких споживачів про стан справ на 
ринку товарів.

У складі ДП «Кривбасстандартметро-
логія» наразі успішно функціонує ла-
бораторія «Продтест», яка займається 
випробуваннями харчової продукції та 
сільськогосподарської сировини за різ-
ними напрямками.

Інна Кулько, начальник випробу-
вальної лабораторії «Продтест»:

– На жаль, на ринку продовольчих то-
варів ми не завжди можемо придбати 
якісний товар, справжній вміст продукту 
часто не відповідає вказаному на мар-
куванні. Наша мета – не допустити, щоб 
городяни споживали неякісні продукти. 
Лабораторія має на оснащенні сучасне 
обладнання, на якому ми й здійснюємо 

різні види тестувань, головно продуктів 
харчування. Досліджуємо зразки про-
дуктів за різноманітними показниками: 
органолептика (смак, колір, запах), фізи-
ко-хімічні показники (цукор, жир, кис-
лотність, пористість), безпека та вміст 
ГМО. Приміром, 
якщо це вода, то 
перевіряємо її 
жорсткість, кис-
лотність, сухий за-
лишок, якщо хліб, 
то жир, цукор, по- 
 ристість. Лабора- 
торія успішно спів- 
 працює з багатьма 
підприємствами. 

У нас працю-
ють високок-
валіфіковані фахівці-інженери, які зна-
ються на своїй справі. Ми півроку тісно 
співпрацювали з запорізьким замовни-
ком – тестували привезені ним ковбасні 
вироби, вино, майонез, масло, кондитер-
ські вироби, новорічні іграшки, гірлянди. 
Уважно й ретельно досліджуємо дитячі 
іграшки. Коли ми бачимо на телебаченні 
істерики з приводу небезпеки дитячих 
іграшок, то нерідко дивуємось: до сих 
пір у жодному екземплярі, які нам при-
носять на сертифікацію, не було виявле-
но відхилень від норм або небезпечних 
для здоров’я дитини речовин...

Забезпечення контролю за якістю  
і безпекою продукції
З метою недопущення надходження на споживчий 
ринок міста неякісної, фальсифікованої та небезпечної 
продукції, яка не відповідає вимогам законодавчих актів 
і нормативним документам, 21 лютого 2013 року було 
проведено засідання міської робочої групи з питань 
функціонування об’єктів бізнесу, на якому були розглянуті 
питання щодо забезпечення контролю за якістю та 
безпекою продукції у місті.

У засіданні міської робочої гру-
пи з питань функціонування бізнесу 
брали участь виконкоми районних 
у місті рад, фахівці спеціально упо-
вноваженого органу у сфері захисту 
прав споживачів та органів, що здій-
снюють державний санітарноепіде-
міологічний та ветеринарний нагляд, 
керівники торговельних мереж.

Аналіз стану споживчого ринку 
свідчить, що деякі суб’єкти господа-

рювання продовжують поставляти 
споживачам товари та послуги низь-
ких споживчих властивостей, іноді 
неякісних та небезпечних, без на-
лежної інформації.

Заступник міського голови Олек-
сандр Вікторович Світличний звер-
нув увагу на те, що захист прав спо-
живачів – мешканців міста є одним 
з найбільш актуальних та повсякден-
них соціальноекономічних питань.

Зазначив, що ми повинні разом 
шукати нові підходи до організа-
ції діяльності всіх причетних до 
проблем захисту прав споживачів 
– громадян нашого міста. З одного 
боку не перешкоджати, а сприяти 
розвитку бізнесу, а з іншого − захи-
щати конституційне право громадян 
на безпеку товарів, робіт та послуг. 
А поряд з цим, одночасно, має бути 
втілений ефективний механізм осо-
бистої відповідальності виробників 
і керівників торговельних мереж за 
реалізацію небезпечної продукції та 
нанесення шкоди громадянам.

Міська влада зацікавлена у тому, 
аби до споживачів потрапляла якіс-
на, безпечна продукція, у тому, щоб 
вітчизняний виробник заслуговував 

довіру та зміцнював свої позиції на 
внутрішньому та зовнішньому рин-
ках.

Одним із основних напрямків ді-
яльності є тісна співпраця з вироб-
никами, які розуміють сьогоднішню 
потребу у здійсненні добровільної 
сертифікації продукції, розробленні 
та впровадженні сучасних систем 
управління якістю, безпечністю хар-
чової продукції, як того вимагають 
час та споживачі.

Нагадав, що в місті впровадже-
но відповідно до рішення викон-
кому Криворізької міської ради від 
14.03.2012 № 80 муніципальний 
проект «Марка якості «Криворіжжя». 
Реалізація даного проекту спрямова-
на на підвищення якості та безпеки 

продуктів харчування, а також під-
тримку місцевих товаровиробників.

Звернувся до всіх суб’єктів госпо-
дарювання, які здійснюють вироб-
ництво та реалізацію продуктів хар-
чування у місті, взяти участь у цьому 
проекті.

Підкреслив, що відкрита співпра-
ця усіх учасників споживчого ринку 
допоможе налагодити взаєморозу-
міння у ланці влада – виробник – 
споживач, спільними зусиллями буде 
підвищено якість життя наших меш-
канців міста.

Відділ з питань захисту  
прав споживачів апарату  

міської ради і виконкому

Хроматографи лабораторії «Продтест»

Євгенія Мороз
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Творча майстерня

Ляльку беріть і в оселю несіть
Повз експозицію яскравих, дбайливо виготовлених ля-
льок-мотанок молодої майстрині Марії Чичикалової 
байдуже не пройдеш – так і ваблять око чепурні різно-
кольорові іграшки. Їх можна побачити на традиційних 
виставках і ярмарках, приурочених до міських і держав-
них свят. Цього разу ляльки Марії стали окрасою виставки 
декоративно-ужиткового мистецтва на фестивалі «Душі 
криниця».

– Вони зараз дуже популярні й 
модні, – лагідно про своїх мотаних 
«діток» промовляє майстриня. – Це 
добре, що національні традиції й 
культура відроджуються, переда-
ються у спадок. Я зацікавилась цим 
видом народної творчості ще з ди-
тинства, читаю відповідну літературу, 
іноді шукаю викрійки в Інтернеті. Ви-
готовляю ляльок двох напрямків: су-
часна лялька Тільда і народна ляль-
ка-мотанка.

Молитву читаю –  
оберіг мотаю

До створення ляльки-
мотанки треба підходити з 
чистими помислами, про-
читавши молитву. Для того, 
щоб вона стала справжнім 
оберегом, обличчя по-
трібно викласти хрестом. 
Хрест має символічне зна-
чення, адже це знак сонця, 
знак духовного єднання 
неба та землі, чоловічого 
та жіночого начала.

– Сакральний хрест 
намотується лише в пев-
ному напрямку, – пояснює 

моя співрозмовниця, – ні в якому 
разі не можна проколювати ляльку 
голкою або різати ножицями. Щоб не 
порушити цілісність оберега, голкою 
взагалі користуватися заборонено, 
деталі можна лише прив’язувати, 
примотувати, намотувати.

– А чому ці ляльки зображуються 
без очей?

– Очі на обличчі не зображуються 
навмисне, бо через них нібито може 
вселитись злий дух і нашкодити гос-
подарю. Замість очей нитками намо-

тують сакральний хрест. Всі ці зобра-
ження мають смислове навантаження, 
оберігають власника іграшки. А от де-
коративні, сувенірні ляльки не мають 
значення оберега, зате ними можна 
оригінально прикрасити інтер’єр.

У ляльці – казка,  
розрада й ласка

На досягнутому Марія не спиня-
ється, вона повсякчас в активному 
творчому пошуку. Наразі в іграшко-
вому арсеналі майстрині – текстиль-
ні ляльки і цілі лялькові будиночки, 
чайники і котики, ялинки й новорічні 
віночки. А яких тільки «тільдочок» 
не виготовляли вправні руки жінки: 
хазяйновита Тільда кавова, кумедна 
банно-ванна, незграбна сплюха, гор-
довита принцеса і кирпаті кухонні 
янголи Ребекка й Марта.

Талантом і натхненням Марія Чи-
чикалова щедро ділиться зі своїми 
підопічними – вихованцями гуртка 
«Інтер’єрна іграшка» ЦДТ «Мрія» Ін-
гулецького району.

– Їм подобається це заняття, – пе-
реконує лялькарка, – воно заспо коює 
гіперактивних і розкомплексовує 
скутих, розвиває уяву і вчить зосе-
редженості. Але найважливіше у про-
цесі створення оберега маленькими 
українцями – відновлення генетич-
ної пам’яті, етнічної приналежності, 
зв’язку поколінь.

Тетяна ДРЄЄВА.  
Фото  

Олександра ПОРТНЯГІНА  
та  з особистого архіву 

На часі

Факти та подробиці

Валерій Шеєв, начальник Криворізького управління УкрСиббанку BNP Paribas Group:

«Практично кожен третій працюючий 
криворіжець – це наш клієнт»
Нинішнього року виповнюється 14 років відтоді, як у на-
шому місті розпочало свою роботу відділення УкрСиббан-
ку. Це стало приводом озирнутись назад і окреслити май-
бутні перспективи розвитку, про які під час нещодавньої 
прес-конференції розповіли керівник роздрібного бізне-
су в Дніпропетровському регіоні УкрСиббанку BNP Paribas 
Group Валерій Сіроштан та начальник Криворізького 
управління УкрСиббанку BNP Paribas Group Валерій Шеєв.

В. Сіроштан на початку під-
креслив, що Кривий Ріг був та 
залишається стратегічно важли-
вим для всієї структури банку, 
тож нашому регіону приділяєть-
ся чимала увага. Це відобража-
ється, зокрема, у тому, що в місті 
одна з найбільших по всій Укра-
їні мережа відділень та банко-
матів. Також нині на Криворіж-
жі банк обслуговує більше 110 
тисяч індивідуальних клієнтів.

– Таким чином, коли полі-
чити працездатних городян, то 
практично кожен третій спів-
працює з нами, – зауважив на це 
В. Шеєв. – Ми дуже цінуємо таку 
увагу з боку криворіжців і до-
кладаємо максимум зусиль, аби 
відповідати всім вимогам.

Та й на загальноукраїнсько-
му рівні, зазначив В. Сіроштан, 
УкрСиббанк пристойно займає 
провідні позиції, що засвідчу-
ють і визнання знаних еконо-
мічних часописів країни. Примі-
ром, за версією журналу «Forbes 
Україна» УкрСиббанк входить 
до ТОП-10 найбільш ефектив-
них банків країни. Натомість 
видання «Коммерсантъ» визна-
ло його провідним банком у но-

мінаціях «Обслуговування юри-
дичних осіб», «Зарплатні про-
екти» та «Овердрафти» у 2012 
році в рейтингу «50 провідних 
банків України». «Інвестгазета» 
присвоїла УкрСиббанку зван-
ня «Банк підприємців», а ви-
давництво «Економіка» визна-
ло його переможцем рейтингу 
«ТОП-10. Кращі компанії Украї-
ни». Чимало нагород останніми 
роками УкрСиббанк BNP Paribas 
Group отримав і на міжнарод-
ному рівні, перебуваючи в пер-
шій п’ятірці кращих у світовому 
рейтингу.

– Ці визна-
ння зобов’-
язують нас 
працювати над 
собою та на-
давати клієн-
там сервіс най-
вищої якос-
ті, – зазначив 
В. Сіроштан. – 
А тому з одно-
го боку ми постійно проводимо 
тренінги та підвищення квалі-
фікації для наших співробітни-
ків, а з іншого – впроваджуємо 
нові і дуже цікаві програми для 

наших клієнтів. Особливо шано-
вані для нас – це пенсіонери, які 
своїм трудовим життям заслуго-
вують на окреме ставлення, яке 
й отримують у нашому банку.

– Ми регу-
лярно прово-
димо «Дні від-
критих две-
рей», – продов-
жив В. Шеєв. 
– Запрошуємо 
до відділення 
пенсіонерів на 
чаювання та 
роздачу подарунків. Людині ж 
потрібна увага, вона бажає по-
спілкуватись з нашим консуль-
тантом невимушено, за чашкою 
чаю з печивом, довірливо пого-
ворити з ним. І такий підхід дає 
результати – приблизно десять 
відсотків криворізьких пенсі-
онерів уже обслуговуються в  
Укр Сиб банку. Вони не лише 
отримують пенсію, а й користу-
ються багатьма іншими банків-
ськими продуктами.

До речі, банку є що запропо-

нувати клієнтам. Наприклад, де-
позитні програми, кожна з яких 
має свої особливості та пере-
ваги. Скажімо, «Персональний 
план збагачення» – чудовий спо-
сіб накопичити необхідну суму 
на відпочинок, весілля, велику 
покупку тощо, або «Гарантова-
ний капітал», який принесе мак-
симальний дохід. Не менш ціка-
вим для городян є вклад «Надій-
ний дохід», спрямований на збе-
реження заощаджень та щомі-
сячний прибуток, чи програма 
«Активні гроші», які дозволяють 
мати вільний доступ до коштів 
та одночасно отримувати додат-
ковий дохід. Є й цікаві пропози-
ції по споживчим кредитам та 
багато іншого.

Темп життя людей стрімко 
зростає. У цьому вирі подій бу-
ває непросто знайти час, необ-
хідний для відвідування бан-
ку, щоб здійснити навіть зви-
чайні платежі. Чудово розумію-
чи, в якому ритмі знаходяться 
клієнти, УкрСиббанк пропонує 
проводити основні операції че-

рез Інтернет у будь-який зруч-
ний час. Наприклад, переказа-
ти гроші з одного куточка краї-
ни в інший можна, не відходячи 
від комп’ютера.

– Цю операцію можете здій-
снити через Інтернет-банкінг 
Star24 в системі грошових пе-
реказів «За мить». Для цього до-
статньо вказати прізвище, ім’я, 
по батькові та номер мобільного 
телефону одержувача. Як тільки 
ви перерахуєте необхідну суму, 
вашим рідним прийде SMS-
повідомлення з номером пере-
казу, і вони зможуть отримати 
кошти в будь-якому з більш ніж 
600 відділень Укрсиббанку, – по-
яснює В. Шеєв.

Крім того, за його словами, 
через Інтернет можна здій-
снювати безліч інших опера-
цій: оплачувати послуги опе-
раторів мобільного зв’язку, пе-
реказувати кошти між власни-
ми рахунками і на рахунки тре-
тіх осіб, поповнювати депозит 
і погашати кредит, сплачува-
ти рахунки за товари і послу-
ги різних компаній, комуналь-
ні послуги та т.д.

Між іншим, усі ці операції 
можна проводити в будь-якому 
зручному для вас місці, навіть 
за кордоном. Головне, щоб був 
доступ до Інтернету. Незалежно 
від місця розташування, Інтер-
нет-банкінг доступний 24 годи-
ни на добу і 7 днів на тиждень.

Е. МІСЦЕВИЙ.  
Фото Андрія ТРУБІЦИНА.

Валерій  
Сіроштан

Валерій Шеєв

Незаміжні дівчата робили ляльки, які ставили на підвіконня як сигнал для парубків, 
що дівчина готова йти під вінець. Ляльку-мотанку дарували нареченим на весілля, 
вона мала слугувати не тільки забавкою для майбутніх діток, а й бути оберегом для 
молодої сім’ї. Ляльки-трав`янки захищали від хвороб. Лялька Спиридон-сонцеворот 
слугувала символом руху, змін у житті.
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Тож як було не познайомитися з ним 
ближче. І ось він гостинно стрічає мене на 
порозі. Прямо навпроти вхідних дверей – 
картина Миколи Рябоконя, на якій зобра-
жено квіти.

– А це я спеціально замовив її Миколі 
Петровичу, – перехоплює мій погляд гос-
подар, – щоб оце як хто ввійшов до квар-
тири, а йому одразу букет. Уже в людини 
настрій кращає. Ми сьогодні мало дарує-
мо одне одному радості, а дарма… Усе ж 
починається з любові й доброти.

Батькова школа
У світлиці Станіслав Олександрович, 

також для настрою, ставить мені на па-
тефоні танго «Бризки шампанського», і 
розмова плавно переходить на його захо-
плення давніми речами.

– Це ж так цікаво – самому відновити 
якусь річ, – говорить мій співрозмовник, – 
ось такі радіоприймачі, приміром, уперше 
почали випускати в СРСР у 1937 р., і на-
зивалися вони Супер ГЕТЕР-1 6НІ, а мій 
– 1938 року випуску. Його криворіжець 
Костянтин Павлов ще в 1943 р. виміняв у 
свого друга. Згодом цю родинну реліквію 
його син Ігор передав місцевому крає-
знавцю Миколі Бабенку, а я вже у того ви-
міняв. Звісно, був він у поганому стані. До-
велося поморочитися, але тепер і працює, 
і вигляд має пристойний. 

Узагалі, інтерес до історії, краєзнавства 
– це в мене від батька, теж людини не-
абиякої біографії. Оцей кабінетний фото-
апарат – це його воєнний трофей. І скажу, 
чому саме фотоапарат, а не щось інше. 
Перед початком Великої Вітчизняної мій 
батько Олександр Поривай вступив до  
Єйського військово-морського авіаційно-
го училища на спеціальність «Технік фо-
тообладнання авіарозвідки». Прямо з кур-
сантської лави потрапив на фінську війну 
(з листопада 1939 р. по березень 1940). Ось 
гляньте, у найпершому батьковому вій-
ськовому білеті записано «фінська кампа-
нія», а згодом у новому військовому білеті 
ця подія взагалі не зазначена. Начебто й 
не далекі події, а як по-різному вони оці-
нюються. Думав, що служитиме в авіації, 
а потрапив на Балтійський флот. Війну 
пройшов від першого дня 22 червня 1941р. 
до останнього – 9 травня 1945 р. Ось на цій 
фотографії, якою батько дуже дорожив, він 
(у центрі) сфотографований на сходах 2-го 
поверху рейхстагу з боку Бранденбурзь-
ких воріт 12 травня 1945 року. Там на стіні 
і він залишив свій автограф переможця. 

У батьковому фронтовому альбомі без-
ліч фотографій – знати б, хто ці люди, чи 
дійшли вони до Перемоги, як склалося 
їхнє подальше життя. Це ж теж малень-
кі штрихи великої історії. Можливо, для 
когось би ці фото були безцінними. Тому 
я відцифрував їх на комп’ютері і таким 
чином продовжив їхнє життя. Після війни 
батько ще якийсь час займався професією 
фотокора – працював у РАТАУ (Радіотеле-
графне агентство України) при Раді Міні-
стрів УРСР, обслуговував, як записано ось 
у цьому посвідченні, Криворізький район, 
Нікополь, Марганець та прилеглі райони 

південної частини Дніпропетровщини. 
Так що в моїх подальших захопленнях 
старовинною фотографією – батькова 
школа. 

Я трепетно ставлюся до дореволюцій-
них світлин, – Станіслав Поривай розгор-
тає віялом десятки групових і портретних 
знімків на цупкій картонній основі. – По-
перше, подивіться на ці благородні облич-
чя, тогочасний одяг. По-друге, в них – істо-
рія фотосправи, і Кривого Рогу в тім числі. 
А ось ця світлина для мене особливо уні-
кальна, бо це фотографія-доля. Я купив її 
в одного колекціонера. Коли вдома почав 
уважно розглядати, помітив, що під верх-
ньою фотографією схована ще одна. Обе-

режно зняв верхню – і ахнув: під нею 
було дореволюційне фото. Можу тільки 
припустити, що люди на фото або були 
репресовані, або вислані з СРСР, або 
належали до знатного роду, що не ві-
талося більшовиками, – і щоб зберегти 
пам’ять про них, хтось наклеїв на фото 
звичайну радянську віньєтку. Коли за-
глиблюєшся в матеріал, мимоволі ста-
єш дослідником.

– А пригадуєте, що стало початком 
вашого колекціонування?

– Срібна ювілейна монета, випущена 
до 300-річчя Дому Романових (1613-1913 
рр.), яку я виміняв у друга. Мені тоді було 
13 років. Знову ж таки, мій батько був не-
байдужою до всього людиною і мене до 
того приохочував. Батько помер у лютому 
минулого 2012-го у віці 92 років. Так що 
ми прожили з ним поруч довге, красиве, 
цікаве життя. Я любив малювати, і ми по-
дружилися з Борисом Куновським – ось це 
портрет моєї дружини роботи Бориса Пав-
ловича. Спілкування з ним, з колом його 
друзів – це для мене відкриття мистецько-
го всесвіту. Зараз товаришуємо з Миколою 
Рябоконем. Знайомство з краєзнавцем-
любителем Миколою Бабенком змусило 

зануритися і в цю тему. 
Особливо захопився іс-
торією родини Сергія 
Колачевського і його 
впливом не тільки на 
промисловий, а й на 
соціокультурний роз-
виток Криворіжжя. Це, 
без сумніву, була уні-
кальна людина. Шкода, 
що його ім’я досі не 
увічнене в топоніміці 
нашого міста. 

Мною зібрано ціка-
вий матеріал також про 
інші родини, які внесли 
свою лепту в розвиток 
Кривого Рогу в кінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. 
А що може бути пре-
краснішим за рідно-
край! Адже, куди б доля 
не закинула людину, 
вона завжди пам’ятає, 
звідки родом, де її мала 

батьківщина. Світ моїх захоплень – це іс-
торія Кривого Рогу в усіх його іпостасях – 
культура, побут, етнографія, персоналії… 
Це надзвичайно цікаво.

Ми проговорили зі Станіславом По-
риваєм кілька годин і тільки по дотичній 
торкнулися багатьох його життєвих за-
хоплень. Укотре переконуюсь, скільки ж 
цікавих, непересічних людей живе поруч 
з нами.

Мотрона ПАНОВА.  
Фото з архіву Станіслава ПОРИВАЯ.

О. Поривай (в центрі).  
Бійці 176-го винищувального авіаційного 
Берлінського Червонопрапорного полку. 

Рейхстаг, 2 травня 1945 р.  
2-й поверх з боку Бранденбурзьких воріт

Німеччина, м. Дрезден, червень 1945 р.

На минулорічному червоногірничанському фестива-
лі меду цей чоловік привертав увагу тим, що для всіх 
бажаючих крутив пластинки на власноруч відрестав-
рованому раритетному патефоні, давав роздивитися 
такий же раритетний, як по нинішніх часах, довоєнний 
фотоапарат на тринозі. Звуть його Станіслав Поривай. 
За освітою електрик, він усе своє трудове життя від-
дав шахті ім. Леніна. А за покликанням, за колом своїх 
захоплень – краєзнавець, колекціонер, шанувальник 
старовини. 

На минулорічному червоногірничанському фестивалі меду

Усе починається  
з любові

Радіоприймач Супер ГЕТЕР-1 6НІ  
1938 року випуску

Интересно

Первый в мире фотоаппарат
Современный человек очень любит фотографироваться. Именно поэтому неудивительна популяр-

ность этого вида искусства. Однако для того чтобы наслаждаться современными цифровыми снимками 
человечеству пришлось немало потрудиться. 

В 16 веке в камеру-обскуру 
ученый Джероламо Кардано по-
местил линзу. В результате этого 
у него получились первые, хоть и 
размытые снимки. Уже в 1727 году 
с помощью процесса реагирования 
соли серебра на свет, Иоганн Шульц 
усовершенствовал установку.

Первой полноценной фотографией, которая сохрани-

лась до нашего времени, стал снимок, сделанный Ньеп-
сом в 1820 году. Однако его прибор так и не был запущен 
в массовое производство, так как этому помешали со-
мнительное качество фотографии и 8-часовая выдержка.

1839 год – Ньепс совместно с Луи Жак Манде Дагером 
изобретают фотокамеру. Для проявки снимков в ней 
использовался йодид серебра, который позволил со-
кратить время выдержки до 20 минут. Для распростра-
нения портретных фотографий 20 минут было слишком 
длительным временем выдержки. Усовершенствовав 
систему (заменив йодид серебра на бромид серебра), 
фотоснимок получался за несколько секунд.

Джероламо 
Кардано

Особистості



Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №16 (21341)
Четвер, 28 лютого 2013 року10

Реклама

Сесія міськради

Край ланцюговій  
реакції неплатежів

У інтересах держави, а саме міністер-
ства палива та енергетики, і енергопос-
тачальної компанії «Дніпрообленерго» 
Інгулецька прокуратура ще у серпні 
2011-го пред’явила позов у розмірі 8 
мільйонів 20 тисяч 278 гривень ще й 13 
копійок до комунального підприємства 
«Криворіжтепломережа» за спожиту, 
проте не оплачену електроенергію. 
Восени того ж року Господарський суд 
Дніпропетровської області вимогу задо-
вольнив, однак боржники не поспішали 
розплачуватись по зобов’язаннях. На-
певно, далася взнаки ланцюгова реакція 
неплатежів, що бере витоки від недо-
бросовісних споживачів тепла – пере-
січних громадян.

Кілька тижнів тому зусиллями проку-
ратури Інгулецького району, як повідо-
мив старший прокурор Геннадій Зусько, 
розпочалось примусове виконавче про-
вадження по «Криворіжтеплоенерго», 
станом на середину лютого борг з під-
приємства стягнуто майже у повному 
обсязі.
Дитсадки 
виховують 
у батьків 
відповідальність

У дитсадку №132 інгулецькі педагоги 
обговорили засади взаємодії дошкіль-
них навчальних закладів з різними со-
ціальними партнерами, громадськістю, 
формування у батьків свідомого розу-
міння відповідальності за виховання 
своїх дітей, їхню партнерську участь в 
освітньому процесі. Разом із традицій-
ними формами роботи з батьками (анке-
тування, співбесіди, відвідування вдома, 
збори, дні відкритих дверей, спільні свя-
та) було розглянуто нові, інтерактивні: 
родинні світлиці, ігрові тренінги, тема-
тичні майстер-класи, творчі майстерні, 
спілкування через мережу Інтернет.

Завідуюча дитсадком №132 Валенти-
на Устиченко поділилася досвідом залу-
чення громадськості до адміністратив-
ного керування закладом, піклувальна 
рада виправдала покладені на неї спо-
дівання. Практичний психолог дитсадка 
Оксана Шевченко презентувала власні 
пропозиції пожвавлення корекційно-
діагностичної співпраці з батьками, як 
приклад було продемонстровано аналіз 
позитивних наслідків після проведення 
серед батьків конкурсу родинних газет.

Інгулецький район

Підготував
Тарас 
ЗАТУЛЬНИЙ

Новини

До уваги городян

Графік надання консультацій міськими спеціалістами  
при КЗ «Криворізький центр здоров’я» на березень 2013 року
Психолог Драгожилова Інна Василівна – кожен вівторок (5; 12; 19; 26.03.13.) та 

п’ятницю (1; 15; 22; 29.03.13.) з 9.00 до 12.00
Алерголог Коляда Лідія Василівна – перша середа, 6.03.13., з 10.00 до 11.00
Ендокринолог (попередній запис 28 лютого о 8.30 за телефоном 407-12-80) Ви-

сочина Олена Олександрівна – третя середа, 20.03.13., з 10.00 до 11.00
Нарколог Коркошук Олександр Володимирович – четверта середа, 27.03.13., з 

10.00 до 12.00
Дитячий нефролог Пенкель Тетяна Георгіївна – третій четвер, 21.03.13., з 10.00 

до 13.00
Невролог (попередній запис 28 лютого о 8.30 за телефоном 407-12-80) Єжемен-

ська Олена Миколаївна – другий четвер, 14.03.13., з 12.00 до 14.00
Дитячий психіатр Хомишин Володимир Мирославович – четвертий четвер, 

28.03.13., з 10.00 до 12.00
Ревматолог Гетманець Олександр Веніамінович – перша п’ятниця, 1.03.13.,  

з 9.00 до 14.00
Кардіолог Смирнова Людмила Іванівна – третя п’ятниця, 15.03.13., з 9.00 до 14.00

Наша адреса: 3 дільниця, вулиця Орджонікідзе, 2. Кінцева зупинка швидкісного 
трамваю, поряд з будівлею станції швидкої медичної допомоги.

ДАІ інформує

«Пішохід – Водій»
Аналіз аварійності свідчить про те, 
що через відсутність взаємної по-
ваги, ігнорування вимог Правил до-
рожнього руху, а подекуди й почуття 
елементарного самозбереження на 
території Дніпропетровщини значна 
кількість автопригод відбувається за 
участю пішоходів.

– Протягом січня поточного року на території 
Дніпропетровської області зареєстровано 85 до-
рожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, 
в яких 9 осіб загинуло, а 81 людина отримала ті-
лесні ушкодження, – говорить начальник секто-
ру профілактичної роботи міського відділу ДАІ, 
майор міліції Володимир Кісліченко. – Протягом 
першої декади лютого вже зареєстровано 26 до-

рожньо-транспортних пригод за участю пішоходів, 
в яких шестеро осіб загинуло, а 23 отримало тілес-
ні ушкодження. Основними причинами дорожньо-
транспортних пригод стали перехід у невстанов-
леному місці, несподіваний вихід на проїжджу 
частину та перебування в нетверезому стані.

З метою профілактики дорожньо-транспортних 
пригод, прищеплення почуття відповідальності за 
дотримання ПДР, ввічливого та коректного ставлен-
ня до всіх учасників дорожнього руху на території 
нашої області проводяться профілактичні заходи 
під умовною назвою «Пішохід – Водій». Вони пе-
редбачають насамперед широке інформування про 
стан аварійності та наслідки ДТП, що сталися через 
зневажливе ставлення до Правил дорожнього руху. 
Також значно посилюється контроль за всіма учас-
никами руху, в тому числі й за пішоходами, які при-
тягатимуться до відповідальності в разі порушень.

Державтоінспекція м. Кривого Рогу звертається до 
водіїв та пішоходів із закликом берегти своє життя і 
життя оточуючих. Пам’ятайте, що через свої безграмот-
ні дії на дорозі ви самі можете потрапити в аварію.

Е. МІСЦЕВИЙ

Повідомлення
Про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Криворізької міської ради  
«Про затвердження Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного будівництва» та аналіз його регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на 
виконання вимог рішення міської ради від 30.11.2010 №7 
«Про Регламент міської ради», з метою отримання пропо-
зицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх 
об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих 
органів у здійсненні державної регуляторної політики 
05.03.2013 на офіційних сторінках в мережі Інтернет:

– виконкому міської ради у підрозділі «Регуляторна по-
літика» розділу «Інформаційна база» www.kryvyіrih.dp.ua;

– виконкомів районних у місті рад Дзержинської, Довгин-
цівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернівської, 
Центрально-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 

«Червоний гірник» оприлюднюється регуляторний акт – про-
ект рішення міської ради «Про затвердження Порядку прива-
тизації об’єктів комунальної власності міста та незаверше-
ного будівництва» та аналіз його регуляторного впливу.

Метою регуляторного акта є подальше удосконалення 
організації порядку здійснення приватизації об’єктів кому-
нальної власності міста, правового врегулювання процесу 
приватизації.

Зі змістом зазначених матеріалів також можна ознайоми-
тись щоденно (крім святкових, вихідних днів) у розробника 
проекту – управління комунальної власності міста викон-
кому міської ради (50101 м. Кривий Ріг, пл. Радянська,1, 
каб. 246 тел. 493-04-14) та в управлінні розвитку підпри-
ємництва виконкому міської ради (50101 м. Кривий Ріг, пл. 
Радянська,1, каб.505, тел. 74-12-03).

Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмо-
вій формі по 05.04.2013 за адресою 50101, м. Кривий Ріг, 
пл.Радянська,1:

управлінням комунальної власності міста виконкому 
міської ради (каб.246 тел. 493-04-14), електронна пошто-
ва скринька: ukvm.krih@pochta.ru;

управлінням розвитку підприємництва виконкому місь-
кої ради (каб.510, тел.74-39-72);

на електронні поштові скриньки виконкому міської ради 
radakr@ukrpost.ua і виконкомів районних у місті рад Дзер-
жинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаган-
ської, Тернівської, Центрально-Міської: dzr_vk@ukrpost.
ua, dlg_vk@riad.com.ua, ing.zagal104@ukr.net, zhv_vk@
ukrpost.ua, saks1242@ukrpost.ua, trn_vk1@ukrpost.ua, cg-
ispolkom-zag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.

Про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Криворізької міської ради «Про внесення змін  
до Тимчасового порядку розміщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних для їх проектування» та аналіз його регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на 
виконання вимог рішення міської ради від 30.11.2010 №7 
«Про Регламент міської ради», з метою отримання пропо-
зицій, зауважень громадян, суб’єктів господарювання, їх 
об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих 
органів у здійсненні державної регуляторної політики 
05.03.2013 на офіційних сторінках в мережі Інтернет:

– виконкому міської ради у підрозділі «Регуляторна по-
літика» розділу «Інформаційна база» www.kryvyіrih.dp.ua;

– виконкомів районних у місті рад Дзержинської, До-
вгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тер-
нівської, Центрально-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 «Червоний гірник» оприлюднюється 
регуляторний акт – проект рішення міської ради «Про вне-
сення змін до Тимчасового порядку розміщення об’єктів 
містобудування та надання вихідних даних для їх про-

ектування» та аналіз його регуляторного впливу.
Мета зазначеного регуляторного акта:
– удосконалення процедури розробки та погодження 

містобудівного розрахунку з техніко-економічними показ-
никами, визначеної розділом 3.2 Тимчасового порядку роз-
міщення об’єктів містобудування та надання вихідних даних 
для їх проектування, затвердженого рішенням міської ради 
від 22.02.2012 №978;

– на місцевому рівні впорядкувати шляхи набуття грома-
дянами права використання земельних ділянок для розмі-
щення індивідуальної садибної забудови в м. Кривому Розі.

Зі змістом зазначених матеріалів також можна озна-
йомитись щоденно (крім святкових, вихідних днів) у 
розробника проекту – управління містобудування і ар-
хітектури виконкому міської ради (50101, м.Кривий 
Ріг, пл.Радянська,1, каб.520 тел.92-13-81), управління 
земельних ресурсів виконкому міської ради (50101, м. 
Кривий Ріг, пр.Металургів,36б, каб. 217, тел.74-24-33) та 
в управлінні розвитку підприємництва виконкому міської 

ради (пл. Радянська,1, каб.505, тел.74-12-03).
Зауваження та пропозиції будуть прийматись у письмо-

вій формі по 05.04.2013 за адресою 50101, м. Кривий Ріг, 
пл.Радянська,1:

управління містобудування і архітектури виконкому 
міської ради (каб. 520 тел. 92-13-81), електронна поштова 
скринька: u.architecture@kryvyirih.dp.ua;

управлінням розвитку підприємництва виконкому місь-
кої ради (каб.510, тел.74-39-72);

управління земельних ресурсів виконкому міської ради 
(пр.Металургів,36б, каб. 217, тел.74-24-33) електронна по-
штова скринька: v.ground@ kryvyirih.dp.ua

на електронні поштові скриньки виконкому міської ради 
radakr@ukrpost.ua і виконкомів районних у місті рад Дзер-
жинської, Довгинцівської, Жовтневої, Інгулецької, Саксаган-
ської, Тернівської, Центрально-Міської: dzr_vk@ukrpost.
ua, dlg_vk@riad.com.ua, ing.zagal104@ukr.net, zhv_vk@
ukrpost.ua, saks1242@ukrpost.ua, trn_vk1@ukrpost.ua, cg-
ispolkom-zag@mg.dp.ua в мережі Інтернет.

Офіційно
«Про наслідки відстеження резуль-
тативності дії регуляторного акта

Керуючись Законом України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності» на засіданнях 22.02.2013 
постійними комісіями міської ради з питань регу-
ляторної політики та підприємництва; планування 
бюджету та економіки ухвалено звіт про повторне 
відстеження результативності дії регуляторного 
акта – рішення міської ради від 29.12.2011 №838 
«Про встановлення ставок єдиного податку для 
суб’єктів малого підприємництва міста».

Зі змістом звіту можна ознайомитись на офі-
ційних сторінках в мережі Інтернет:

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

– виконкомів Дзержинської, Довгинцівської, 
Жовтневої, Інгулецької, Саксаганської, Тернів-
ської, Центрально-Міської районних у місті рад: 
www.dzr.dp.ua, www.dlgr.ho.ua, www.zhrrkrog.
dp.ua, http//ing-org.dp.ua, http//srvk.org.ua, 
www.trnvk.dp.ua, http//vykonkom-tsmkr.gov.ua».
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 Програма телебачення  з 4 по 10 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 «Человек в футляре»
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 Д/ф «Микола мащенко. Не-

завершений портрет...»
23.40 «Вкусы культур»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
03.30 «Золотая коллекция кино» 

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

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

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

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

ствия»
09.00 «Телеспортклуб»
09.40, 14.45, 19.55 «Рассуждалки»
09.50 «Сад. Огород. Цветник»
10.05 «Зооквартал»
10.35 Д/ф «Микола Мащенко. Не-

завершений портрет...»
11.00 «Мир животных»
11.25, 22.25 «Епiзоди колишнього»
11.30, 23.45 «Вкусы культур»
12.00 «Книжная полка»
12.30, 02.30 «Беседы о вечном»
13.00, 05.00 «Музыкальный 

калейдоскоп»
13.30 «На углу улиц»
14.00 «Сделано руками»
14.30 «Интеркласс»
14.55, 20.20, 22.15 «На землi на 

рiднiй...»
15.15 «Кiндерунiя»
15.30 Х/ф «Тревожная молодость» 
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 журнал»
23.15 Д/ф «Володимир Горовиць. 

Варiацiї долi»
00.10 «Антропологiя»

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 «Володимир Горовиць. 

Варiацiї долi»
11.00 «Мир животных»
11.25, 18.55, 22.25 «Епiзоди 

колишнього»
11.30, 23.40 «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 «Поединок» 
16.55 «Магия природы»
17.15 «На углу улиц»
18.30 «Кiндерунiя»
18.50, 22.20 «На землi на рiднiй...»
19.15 Погода
19.25 «Пiдземка»
19.35 «Медицинский журнал»
20.00 «Телеспортклуб»
21.15 «Моє житло»
21.30 Молодёжная программа 

«Студия»
22.00 «Чоловiчий клуб»
22.15 «Афиша»
23.10 Д/ф «Досье художника»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
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 «Досье художника»
11.15 «Мир животных»
11.40, 23.40 «Вкусы культур»
12.05, 20.05 «Епiзоди колиш-

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

калейдоскоп»
13.30 Молодёжная программа 

«Студия»
14.00 «Резонанс»
14.15 «Медицинский журнал»
14.30 «Беседы о вечном»
15.15 Х/ф «Аилет идет в горы» 
17.00 «Интеркласс»
17.15 «Близкие Путешествия»
17.30 Д/с
18.10, 23.05 Погода
18.30, 01.30 «Этот загадочный мир»
19.25 «Перчинка»
20.15 «Афиша»
21.15 «Чистий четвер»
21.30 Д/ф «Брати Нарбути»
22.00 «Книжная полка»
23.10 Д/ф «Колеси. Честь i дяка»
00.10 «Антропологiя»
01.00 «Я i мiй дiм»
02.30 «Сделано руками»
03.00 «Золотая коллекция кино»

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30 «Мiсто»
07.00 «Спорт»
07.05, 09.30, 23.00 «Погода»
07.10, 08.25, 09.35, 15.00, 17.15, 

18.55 Телегазета
07.15 «Перчинка»
07.45 «Вечiрня казка «Соники»
08.00, 11.20 «Рассуждалки»
08.10, 11.55, 14.25 «На землi на 

рiднiй...»
08.20 «Епiзоди колишнього»
09.00 «Беседы о вечном»
09.40, 23.05 «Близкие Путеше-

ствия»
10.00, 02.30 Молодёжная про-

грамма «Студия»
10.30 Д/ф «Колеси. Честь i дяка»
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»
15.05 Х/ф «Шуми, городок» 1 

категория
16.35 «Магия природы»
17.00 «Кiндерунiя»
17.20, 18.50 Погода
17.25 Х/ф «Максимко» 1 кате-

гория
19.00 «Косметичка»
19.30 «Зооквартал»
20.00 «Книжная полка»
20.30 Святковий концерт 

«За рулём - жiнки!» (ПАТ 
«АрселорМiттал Кривий Рiг»)

22.30 «Уїк-енд експрес»
23.20 Концерт «Любов останною 

нiколи не буває»
01.10 «Сад. Огород. Цветник»
01.30 «Антропологiя»
03.00 «Золотая коллекция кино» 

ТРК «РУДАНА»
06.00, 08.30 «Бодрое утро»
06.30, 12.00, 02.00 Д/ф
07.05, 17.15, 19.25, 21.00, 23.00 

«Погода»
07.10, 12.40, 21.05 Телегазета
07.15, 05.00 «На углу улиц»
07.45 «Вечiрня казка «Соники»
08.00 «Контакт»
09.00 «Перчинка»
09.30, 15.15 «Гарна новина»
09.35 «Интеркласс»
09.50, 13.20, 19.15 «Рассуждалки»
10.00 Святковий концерт 

«За рулём - жiнки!» (ПАТ 
«АрселорМiттал Кривий Рiг»)

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 Концерт «Любов 

останною нiколи не буває»
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 «Брати Нарбути»
23.05 «Я i мiй дiм»
00.00 «Золотая коллекция кино» 

1 категория
04.30, 05.30 «Музыкальный 

калейдоскоп»

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

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

22.55 «Погода»
08.05, 12.35, 16.30, 21.05 Теле-

газета
08.10 «Телеспортклуб»
09.00, 00.30 «Золотая коллекция 

кино» 1 категория
09.55, 12.40, 14.15, 15.30, 18.15, 

18.55, 21.10 «TV-кухня»
10.00, 16.00, 19.15 «20 рокiв. Полiт 

нормальний»
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 «Мiський роман»
14.20, 22.15 М/ф
14.30, 19.45 Молодёжная про-

грамма «Студия»
15.00, 22.25 «Зооквартал»
15.45, 19.00 «Близкие Путеше-

ствия»
16.35, 03.15 Х/ф «Строгий юноша» 

1 категория
18.25 «Перчiнка»
21.15, 02.00 Хит-парад «На все 

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

доскоп»

Понеділок, 4 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Вівторок, 5 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

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

Середа, 6 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, 7 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, 8 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00 Кривбасс-Центр
09:20 Новости регионов
09:35 Кабмин на связи 
19:00 Мир красоты
19:35 Поверь в себя
19:50 Юные эксперты

Субота, 9 березня
ТРК  «КРИВОРІЖЖЯ»

09:00  Мир красоты
09:35  Поверь в себя
09:50 Юные эксперты
19:00  Новости регионов
19:20  Календарь событий
19:35 Новая волна

Неділя, 10 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 Путешествия

Анонс

Двома прем’єрами порадує березень
Академічний міський театр драми та музичної комедії імені Тараса 

Шевченка готується випустити в березні аж дві прем’єри – драму та 
водевіль. «Пролог» – так називається перша вистава, драма на дві 
дії. Її криворізьким театралам вперше покажуть у суботу, 16 березня, 
о 17.00. Те, як режисеру Михайлу Мельникову вдалося втілити на криво-
різькій сцені сюжет відомого білоруського драматурга Олексія Дуда-
рєва, можна буде побачити й в інший день – 24 березня о тій же порі.

А другою березневою прем’єрою на сцені театру стане водевіль 
за твором Григорія Квітки-Основ’яненка «Голубая турецкая шаль». 
За її втілення взялася Тетяна Вєтковська, запрошений режисер.

«Позитивна музика в «ШELTER+»
Саме так називається благодійний проект культурно-громад-

ського центру. В його рамках 2 березня криворіжців заряджатимуть 
позитивною енергетикою два цікаві музичні гурти – «Barbotage» і 
«Times Goes Dance More», або «TGDM».

Криворізькі музиканти «Barbotage» схильні змішувати різні му-
зичні стилі, тож від них можна очікувати скільки завгодно сюрпри-
зів.  «Times Goes Dance More» позиціонує себе як столичний колек-
тив, який, тим не менш, теж дуже тісно пов’язаний із Кривим Рогом. 
Адже саме тут кілька років тому Єгор Погрєбняк і Семен Казаков 
разом із Анастасією Пліс створили тріо «45 ЕН». За їхньою музикою 
і досі сумують численні фани. Нині ж вони всю свою творчу енергію 
вдихають у «TGDM».  Словом, такий музичний старт якнайкраще під-
ходить для початку весни з бадьорим настроєм і бажанням зміню-
вати світ на краще. Отже, «ШELTER+», 2 березня, 18.00.

У гастрольному графіку Земфіри – Дніпропетровськ
Гастрольний тур російської співачки Земфіри присвячений ви-

ходу  її нового альбому «Жизнь в твоей голове». Його наживо цієї 
весни зможуть почути меломани п’яти українських міст – Києва, 
Харкова, Донецька, Одеси і, звичайно, Дніпропетровська. 

Першими в цьому списку – одесити. А в нашому обласному цен-
трі концерт відомої співачки відбудеться 13 квітня в СК «Метеор».

Музтусівка

«Тенета»  
пообіцяли постійні 
акустичні вечірки

– Сили з космо-
су нам підказали, що 
необхідно організу-
вати акустичний кон-
церт, – усміхається 
фронтмен відомого 
в місті гурту «Тенета» 
Олексій Плєшивцев. 
– А ще – ми повинні 
запрошувати сюди різних цікавих музичних людей.

На цей раз під визначення «цікаві музичні люди» 
підпали учасники гурту «ПікUP». Минулого тижня в 
клубі «Бочка» відбувся концерт «Тенет» разом із тер-
нівчанами з  «ПікUp». 

Україномовні тексти і музика – це, мабуть, єдине, що 
об'єднує ці дві команди. 

Нині «тенетівці» готують нову музичну програму, 
щоб показати її кіровоградському та столичному гля-
дачу, але про криворіжців теж обіцяють не забувати. 
Музиканти запевняють, що подібні акустичні вечірки 
стануть хорошою традицією, якщо це буде цікаво го-
родянам і знайде відгук у публіки. На якийсь час цей 
гурт, що існує у Кривому Розі вже надцять років, зник з 
музичної мапи міста.

– Ми боролися з поганими звичками та не мали 
можливості через це виступати, – жартує Олексій Плє-
шивцев. – Та ми їх побороли, знайшли нового бара-
банщика. У наших планах – цілковито нова програма. 
Я втомився від старих пісень і думаю, що скоро від 
«Тенет» ви почуєте дещо абсолютно нове.

А от учасники гурту «ПікUp» байдики не били – уже 
встигли заявити про себе на декількох фестивалях і 
талант-шоу.

– Ось нещодавно ми пройшли у фінал «Червоної 
рути». Цей фестиваль зробив відомими багатьох україн-
ських зірок,  – говорить Дмитро Загрибаєв, який у гурті 
грає на гітарі та кахоні. Кахон виглядає як звичайна 
дерев’яна коробка, одначе звуків з неї можна видобути 
стільки, що ця коробка запросто може замінити бара-
банну установку. Крім такого незвичного ударного інстру-
мента, «пікапівці» вдаються ще й до бітбоксу. З сучасними 
елементами музиканти поєднують близький їм фольк. 

Анонс

Підготувала Анна РОДІЧКІНА
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Телебачення

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

Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 

12.15, 13.20, 15.35, 16.15, 
22.50, 23.15 Погода

06.20 Рецепты здоровья
06.25 АгроЭра
06.30 Смех с доставкой 

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

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 21 с.
09.05 Итоги недели
09.30 Аудиенция. Страны 

от А до Я
09.50 Без цензуры
10.15, 03.55 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.50, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.55, 21.25 Деловой 

мир
12.25 Свет
12.50 Право на защиту
13.10 Темный силуэт
13.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» 6с
14.40 Окно в Америку
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 

Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.50 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
16.20 Т/с «Москва.Три 

вокзала»
17.10 Х/ф «Вечный зов» 14с
18.40 Мир спорта
18.45 Агро-News
19.10 Сельсовет
19.25 Творческий вечер 

Ю.Рыбчинского «Культ 
личности»

21.00, 05.30 Итоги дня
21.35 Вечер памяти Народ-

ного артиста Украины 
Н.Яремчука

22.55 Тройка, Кено, Секунда 
удачи

23.00, 01.00 Итоги
23.20 Кино в деталях
00.15 От первого лица
00.40 Между строк
01.35 О главном
02.25 ТелеАкадемия

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

19.30, 23.20, 03.20 ТСН: 
ТСН

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

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

ственные века. Роксо-
лана - 2» 

12.00 Х/ф «Свидание»
13.55, 03.35 «Не ври мне - 3»
15.00 «Семейные мело-

драмы»
16.00 «Простошоу с Юрием 

Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Ищите маму» 
22.15, 02.30 «Деньги»
23.35, 05.10 Т/с «Незабы-

ваемое» 

ИНТЕР
05.15 Х/ф «Сделка»
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, 12.25 Т/с «Танки грязи 
не боятся» 

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

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

нию 2: Возвращение 
Сандры» 

20.00, 03.20 «Подробности»
20.30 Т/с «Второе дыхание»
00.00 Х/ф «Спецназ города 

ангелов» 

ICTV
05.05 Служба розыска 

детей
05.10, 06.25, 02.15, 02.30 

Погода
05.20, 04.05 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30 Т/с «Такси»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Факты недели
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 01.25 Чрезвы-

чайные новости
10.10 Х/ф «Смерти вопреки»
12.30 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
12.55 Х/ф «Антикиллер»
16.10 Х/ф «Неизвестный»
18.45 Факты. Вечер
20.10 Т/с «Страсти по Чапаю»
22.15 Т/с «Прокурорская 

проверка»
23.25, 02.35 Свобода слова

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Как сказал Джим»
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.00 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 00.25 

Погода
09.00 Х/ф «Вертикальный 

предел»
11.40, 17.55, 21.00 Т/с «Во-

ронины»
13.15, 14.30 Kids Time
13.20 М/с «КотПес»
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
19.15, 00.20 Спортрепортер
19.40 Пираньи
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой-2»
22.00 Ревизор- 
00.30 Т/с «Дневники вам-

пира-2» 
01.20 Т/с «Эврика»

СТБ
05.40 «Чужие ошибки. По-

хороненная живьем»
06.25, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.10, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 «Звездная жизнь. За-

ложницы эпизодов»
10.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» 
12.55 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут 

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

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.35 Этот 

удивительный мир
06.30, 08.30 «Мир за не-

делю»
07.00, 05.00 «Утренний 

эспрессо»
09.00 Фрэнк Герли: искус-

ство фотографии
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Отшельники. Игра 

в прятки
12.15 Эхо джунглей
14.00 Планета жизни
15.00, 18.30, 21.00 «Социаль-

ный пульс»
15.15, 18.55, 21.30 «Погода»
15.30 «Светские хроники»
17.45 Реальные истории
18.50, 21.25 «Экономиче-

ский пульс»
19.00 В гостях у Дмитрия 

Гордона. Ерофеев Вик-
тор, 1 часть

20.00 Валерий Золотухин. 
Я чуть не проспал 
Бумбараша

21.35 Александр Абдулов. 
Роман с жизнью

22.40 Невероятные путе-
шествия

23.40, 04.00 В мире 
животных: путешествия 
животных

00.55 Амурные мелодии 
01.10 Х/ф «Другая женщина» 

ТЕТ
06.00 Приколы на пере-

менке
06.05, 12.00 Т/с «Метод 

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

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

курсанты» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

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

няня» 
14.45, 20.35 Даешь Моло-

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

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

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Условия кон-

тракта» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

События
07.20 Утро с Украиной
09.20, 13.10, 17.20 Т/с «След» 
10.00 Т/с «Кордон следовате-

ля Савельева» 
12.00, 04.35 Ток-шоу «Пусть 

говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

рит Украина»
20.00 Т/с «Легавый» 
21.50 Х/ф «Кинг-Конг» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
14.00 «Програма передач»
14.10 «5 элемент»

14.50, 17.20, 17.50, 22.50, 
23.50, 02.25, 03.55 «По-
года»

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

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

время»
18.50, 23.40, 00.30, 03.20 

«Время спорта»
19.30, 20.10, 21.10, 01.10, 

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

Тайм»
22.15, 02.40 «Налоговый 

дневник»
22.40, 23.20, 00.15, 02.30, 

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

04.15 «Обзор прессы»

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
06.30 Х/ф «Скорый поезд» 
08.10 «Агенты влияния»
09.00 «Православные 

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

детель»
19.00, 23.45, 02.10, 04.15 

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

мыслить как пре-
ступник» 

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00.15 Х/ф «Шестой день» 

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.45 Х/ф «Оттепель»
11.15 Х/ф «Лемони Сникет: 

33 несчастья»
13.10 «Пороблено в 

Українi»
14.25, 18.00 «Званый ужин»
15.25 «КВН»
19.00 «Шопинг монстры»
20.00 «Лямур Тужур»
21.00 «Рассмеши комика»
22.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима 4: Протокол 
фантом» 

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

Самое шокирующее
06.40, 07.40 Подъем
07.10 «Экономика в 

деталях»
07.30, 08.30 Репортер
07.35, 08.35 Погода
08.45 «Родительский клуб»
09.00 Х/ф «Вертикальный 

предел»
11.40, 17.55 Т/с «Воронины»
13.15, 14.30 Kids’ Time
13.20 М/с «КотПес»
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Т/с «Друзья»
15.50 Т/с «Кадетство»
16.50 Т/с «Светофор»
19.00, 21.30, 00.00, 03.20, 

04.40 Новости 11 канала
19.30 «Доживем до по-

недельника»
20.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой-2»
21.00 «Дело вкуса»
22.00 Ревизор- 
00.30 Т/с «Дневники вам-

пира-2»
01.20 Т/с «Эврика»

К 2
05.15, 00.45 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.55 Семья от А до Я
10.25 Бэби-бум
11.00, 11.35, 19.40 Школа 

доктора Комаровского
12.25, 17.40 Женская форма
13.25, 18.40 Дачные истории
14.10, 20.20 Незвёздное 

детство
15.10 Специя
15.45 Секреты шеф-повара
16.40, 23.05 Модный при-

говор
21.20 Иностранная кухня
22.15, 01.30 Семейный 

размер
00.00 Секреты судьбы

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

Зверороботы» 
08.15, 09.40 «Улетное видео 

по-русски»
09.00, 21.00 Новости 2+ 
10.00 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» 
16.00 Х/ф «Армия одиночки» 
18.00 «ОбломUA»
19.00, 21.25 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
20.10 «Убойное видео»
20.35 «Месть природы»
23.10 Х/ф «Особь» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы

06.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта»

15.05, 20.10 Т/с «Охота на 
Берию»

17.05 Х/ф «Бессмертный 
гарнизон»

18.45 Х/ф «Отряд особого 
назначения»

21.10 Т/с «Александровский 
сад»

22.15 Х/ф «Спящий»
23.35 Х/ф «Куба»

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

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

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Ирина Купченко. Не-

обыкновенное чудо»
17.00, 02.20 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.05 «Давай по-

женимся!»
19.55, 01.20 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 «Свобода и справед-

ливость»

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

мелочей»
10.35 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15, 00.30 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25 Вести-Спорт
12.35 Ток-шоу. «Дело Х. 

Следствие продолжа-
ется»

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

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

15.25 «Те, с которыми я... Под 
сенью Вайды. Польская 
тетрадь». «Даниэль 
Ольбрыхский»

16.10 «Academia». «Русский 
ХIХ век»

16.55, 18.30 Т/с «Принцесса 
и нищенка»

17.40 Местное время. 
Вести-Москва

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

родственники»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий
23.20 «Тем временем»
00.05 Новости культуры

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

гадки нашей памяти
11.30 Ювелирочка
14.30 Лекции и события
17.30 Цивилизация. Тарас 

Шевченко. Завещание
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
19.30 Сегодня о главном
20.30, 23.30 Сегодня
21.00 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
22.00 Особый формат. Опе-

рация Перепишим
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Т/с «Каменская». 
08.35 Д/ф «Пираты ХХ века». 
09.10, 17.45, 03.40 Петровка, 

38 
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
09.50 «Постскриптум». 
10.55 «В центре событий». 
11.55 «Доказательства ви-

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

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

14.55 «Доктор И...» 
15.50 «Операция «Жесть». 

Специальный репортаж 
16.25 «Право голоса». 
18.00 Т/с «Немного не в 

себе». 
20.20 «Без обмана. Миллион 

с алых роз» 
21.10 Д/ф «Март-53. Чекист-

ские игры». 
22.05 События. 25-й час
22.40 «Футбольный центр»
23.10 «Мозговой штурм» 
23.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 

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

«Грабёж средь бела дня»
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 4 «Гастролёры» 
3 с.

11.00 «Грани недели» с Вла-
димиром Кара-Мурзой

12.00, 17.00 Т/с «Тайны 
следствия-10». Фильм 
8 «Любовь к деньгам с 
первого взгляда» 1 с.

13.00 Х/ф «Бравые парни»
14.30 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой 
«Тайны Бродвея»

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». 
3 с. «День рождения»

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-9. Голланд-
ский пассаж». 11 с.

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

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 8 
«Любовь к деньгам с 
первого взгляда» 2 с.

23.00 Х/ф «За Ветлугой-
рекой»

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

для неудачника» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
08.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» 
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»: «Твор-

цы человечества» 
21.30 «Новости 24» Итого-

вый выпуск 
21.50, 00.35 Х/ф «Дом боль-

шой мамочки» 
23.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 

TV  1000
04.00 Комедия «Выход на 

сцену» 
05.55 Комедия «Множе-

ство» 
08.00 Криминальное кино 

«В последний момент» 
09.50 Боевик «Шпион по 

соседству» 
11.30 М/ф «Беовульф» 
13.30 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гроб-
ниц - Колыбель жизни» 

15.45 Криминальное кино 
«Опустевший город» 

18.00 Боевик «Пророк» 
19.45 Боевик «Властелин 

колец. Братство кольца» 
22.55 Боевик «Властелин 

колец 2. Две крепости» 

TV1000 KINO
05.00 Мелодрама «Анна»
07.00 Мелодрама 

«Мeтеоидиот»
09.00 Драма «Сон слепого 

человека»
11.00 Приключения «Две-

надцатое лето»
12.55 Комедия «Ивановъ»
15.55 Комедия «Свидание»
17.30 Комедия «Шуб-баба 

Люба!»
19.00 Комедия «Эйфория»
21.00 Комедия «All Inclusive, 

или все включено»
23.00 Драма «Александра»
01.00 Драма «Кармен»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Комедия 

«Милу в мае» 
09.50, 17.50, 01.50 Драма 

«Окись» 
11.40, 19.40, 03.40 Драма 

«Джинджер и Фред» 
13.50, 21.50, 05.50 Драма 

«Край» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи» 
08.00 Х/ф «Змеиный ис-

точник» 
10.00 Х/ф «Поздние сви-

дания» 
12.00 Х/ф «Пятый океан» 
13.30 Х/ф «Овод» 1 с. 
15.00 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»» 1 с. 
16.30 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»» 2 с. 
18.00 Х/ф «Ночь на кордоне» 
20.00 Х/ф «Средь бела дня...» 
22.00 Х/ф «Звезда экрана» 
00.00 Х/ф «Юность коман-

диров» 
01.30 Х/ф «Овод» 2 с. 
03.00 Х/ф «Восемь дней 

надежды» 
04.30 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь» 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Шутите?»
02.25, 08.25, 14.25 М/с 

«Светлячок», «Похожде-
ния Чичикова. Ноздрев» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска - спецвыпуск 2 
сезона. За кулисами 

04.50 Гигантские стройки. 
Строительство самого 
длинного моста в 
Сербии 

05.40 Как это устроено?. 
Стеклянные бутылки/
Ножовки/Вратарские 
маски 

06.10 Как это сделано?. Эй-
фелева башня/Сноуборд 

06.35 Мужчина, женщина, 
природа. Калифорни 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Что произошло до на-
чала начал? 

08.25 Разрушители легенд. 
Видеоклипы 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Невероятное 
преображение Азер-
байджана 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Отцы и дети. 
Перемена настроения 
- Часть 1 

12.05 Классика с Южного 
пляжа. Эдвард 

12.30, 02.10 80 способов 
обогнуть земной шар. 
Серия 1 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Смерть в воде 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Телефонный 
справочник 

15.15 Разрушители легенд. 
Мини-легенды 

16.10 Как мы изобрели мир. 
Небоскребы 

17.05 Как это устроено?. 
Клюшки для лакросса/ 
Мороженая рыба/Фона-
рики/Кисти 

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Кофе без кофеина/
Копчености/Водомет-
ный двигатель 

18.00 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 8 

19.00 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Серия 3 

20.00 Кладоискатели 
Америки. Серия 13 

20.30 Кладоискатели 
Америки. Серия 1 

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Мы одни или нет? 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. Сери 
07.25 Плохой пёс. Бессо-

вестные грязные собаки
08.15 Введение в собако-

ведение. Далматинцы, 
сибирские лайки, корот-
кошерстные пойнтеры, 
шпицы

09.10 Пандамониум. Исто-
рия Ю-Ю

10.05, 14.40 В дебрях 
Латинской Америки. 
Патагония

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Аппалуза

11.55, 20.10, 04.55 Ветерина-
ры-спасатели. Сери 

12.20, 06.35 SOS Дикой при-
роды. Сери 

12.50, 05.45 Ветеринар на 
марше. 5 с.

13.15, 06.10 Ветеринар на 
марше. 6 с.

13.45 Территория живот-
ных. Еще одна попытка

15.30 Pай для шимпанзе. С 
Жозефиной поведешься 
- хлопот не оберешься! 
( часть 

16.30 Введение в собако-
ведение. Английские 
овчарки, чау-чау, той-
фокстерьеры, бретонцы, 
миниатюрные шнауцеры

17.25 Охотник за крокоди-
лами. Горстка слонов

18.20 Симпатичные котята 
и щенки. Котята-пуши-
стики

19.15 Обезьянья жизнь. 
Сери 

19.40 Спасти дикую при-
роду Африки. Сери 

20.35, 05.20 Pай для шим-
панзе. Семеро малюток в 
новой семье (часть 

21.05, 02.25 Неизведанные 
острова. Занзибар

22.00, 03.15 Укротитель 
скунсов. Сторми выходит 
из себя

22.25, 03.40 Укротитель 
скунсов. Что грызет Неда 
Бруху?

22.55, 04.05 Адская кошка. 
Неуправляемый Роско

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

00.45 Добыча - человек. 
Коты и собаки - убийцы

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

все»
08.45, 12.40 «Восточные 

танцы»
09.20, 10.35, 23.05 «Ukrainian 

Fashion Week»
11.05 «Джунгли шоу-

бизнеса»
11.45, 15.55 «Выдающиеся 

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

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

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Чудеса инженерии: 

Грузовой самолет 
05.00, 09.00 Как змей 

морской 
06.00 Опасные встречи: 

Змееробот 
07.00, 11.00, 15.00 Убийство 

Линкольна 

10.00 Мегазаводы: 
Электромобиль «Chevy 
Volt» 

13.00 Моя жизнь с горил-
лами 

14.00 Медвежий кочевник: 
Дикая Аляска 

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: В паучьей 
норе 

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили: 
«Порше-911» 

19.00, 22.00, 03.00 Амери-
канская колония: Зна-
комство с гуттеритами: 
Огонь на поражение 

20.00, 23.00 Злоключения за 
границей: Apecт на Бали 

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Охота началась 

VIASAT HISTORY
07.00 Гениальная геометри 
08.00, 15.30, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 04.00 Тайная 

война 
10.00, 16.30 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.10 Покинутая крепость 
крестоносцев 

12.10 Закон Гарроу 
13.20 В поисках Гайдна 
14.20, 18.40 Ферма в годы 

войны 
17.40, 00.00 Охотники за 

мифами 
19.50 Древний Египет 
20.55 Скрытые миры. Под-

земный Рим 
22.00, 03.00 Рыцари замка 

Маргат 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.1. «Путь на 
север». 3 с. 

20.00 «Основная версия». 
ф.4. «Взлом без кражи». 

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.1. «Третий 
патрон». 1 с. 

22.00 «МУР есть МУР!» 6 с. 
23.00 «Идеальная пара». 6 

с. «Особенности эмоцио-
нальных выборов». 

00.00 «Время жестоких» 6 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 03.30, 09.00 Охотник-

собиратель 
04.00, 13.00 Черное золото 
05.00 Судьбе назло 
06.00, 06.30 Монтажники - 

высотники 
07.00, 14.00 Мегаперевоз-

чики 
08.00, 16.00 Один на один с 

дикой природой 
10.00, 10.30 Наперекор 

стихии 
11.00 Осторожно. Земля-

ные работы! 
12.00, 12.30 Большие и 

быстрые 
15.00 Так или эдак? 
17.00, 17.30, 21.00, 21.30 Изо-

бретатели-самоучки 
18.00, 00.00 Полярные 

летчики 
19.00, 19.30, 01.00, 01.30 

Большие переезды 
20.00, 02.00 Самые крутые 

дальнобойщики 
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.10, 22.05 Триллер «Из-

гнанник». 
02.35, 23.30 Драма «Петля 

Нестерова». 
04.10 Комедия «Не послать 

ли нам...гонца?». 
05.55 Семейное «Громовы». 

1 с. 
06.45 Комедия «Ой, 

мороз,мороз!». 
08.25 Комедия «Мордашка». 
10.00 Боевик «Война «. 
12.00 Комедия, Семейное 

«Громовы». 2 с. 
12.50 Драма «Игры мотыль-

ков». 
14.40 Боевик «Месть-

искусство». 
16.25 Мелодрама «Женские 

слезы». 
18.00 Семейное «Громовы». 

3 с. 
18.50 Мелодрама « Ирония 

удачи». 
20.25 Комедия «Оособен-

ности национальной 
охоты». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Было ВРЕМЯ» 
05.05 «Под знаком зодиака. 

Рыбы» 
06.40 «Рикки э повери» 
08.00 Х/ф «Нужные люди» 
09.30 «Пока все дома» 
10.00 «Ночной хит» 
11.00, 02.00 «Колба вре-

мени» 
12.00 «Пен-клуб. Писатели 

подполья» 
13.00 Спектакль «Дальше - 

тишина» 
15.30 «Песни Беранже» 
16.00 «...До 16 и старше» 
16.55 Д/ф «Разбег» 
17.25 Х/ф «Адам женится 

на Еве» 
18.35 «Поет Алла Пугачева» 
19.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
20.00 «Рожденные в СССР» 
21.00 «Экран друзей» 
22.05 Д/ф «Третья мировая 

война. Отсчет секунд. 
Карибский кризис» 

23.10 «Если хочешь быть 
здоров» 

23.30 Х/ф «Ювелирное дело» 

СПОРТ  1
03.40, 16.25 Баскетбол. 

Журнал Суперлиги
04.15, 17.00 Футбол. 

Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 
2012-2013. Неймеген - 
Фейенорд

14.05 Экстра-футзал
14.30, 01.55 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Кардифф Сити

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Туров. LIVE

21.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

22.05 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Говерла

СПОРТ 2
02.00 Профилактика
14.05, 03.10 Баскетбол. Еди-

ная Лига ВТБ. Спартак 
- Астана

15.55, 21.05 Экстра-футзал
16.30 Футзал. Чемпионат 

Испании. Марфил 
Санта-Коломна - Гальдар 
Гран-Канария

18.15, 02.30 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

18.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Калев - Азов-
маш. LIVE

21.35 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Туров

23.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

EUROSPORT
09.30 Лыжные гонки. 

Чемпионат миа. Вал Ди 
Фимме. 50 км. Мужчины 

10.15, 19.15, 00.30 Легкая 
атлетика. Чемпионат 
Европы. Готеборг. 

11.15, 20.30 Снукер. Откры-
тый чемпионат в Китае. 
Финал. 

12.30, 17.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Вал Ди Фимме. HS 
134. Командный старт 

13.30 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Женшины. 

14.15 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Мужчины 

15.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. Пролог. 

15.45 Велоспорт. Париж - 
Ницца. Этап 1. 

18.30, 01.30 Футбол. Еврого-
лы. Журнал. 

21.45, 02.05 Вот это да!!! 
22.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE. 
22.45 Про рестлинг. Винтаж-

ная коллекция. США. 
23.45 Конноспортивный 

журнал. 
23.55 Бизнес-класс. 

Журнал. 
00.00 Боевые искусства. 

Тотальный нокаут. 
02.15 Технический пере-

рыв

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

22.45, 00.30, 03.10 Футбол 
NEWS

06.10 Черноморец - Ворск-
ла. Чемпионат Украины

08.10 Валенсия - Леванте. 
Чемпионат Испании

10.20, 15.10, 18.15, 00.00 
Журнал. Лига Чемпионов 
УЕФА

10.50 Таврия - Карпаты. 
Чемпионат Украины

12.45, 15.50 Futbol Mundial
13.15 Шахтер - Волынь. 

Чемпионат Украины
16.15 Боруссия Д - 

Ганновер. Чемпионат 
Германии

18.40 Чемпионат Испании. 
Обзор тура. Премьера

19.40 Чемпионат Италии. 
Обзор тура. Премьера

20.30, 01.45 «Європейський 
weekend»

21.55 LIVE. Астон Вилла - 
Ман Сити. Чемпионат 
Англии

00.45, 04.10 Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура

03.25 Чемпионат Италии. 
Обзор тура

05.10 Новости + Анонсы

Понеділок, 4 березня
Cхід 6.35 Захід 17.35
Тривалість дня 11.10

Схід 00.48
Захід 9.43

СтрілецьІменинники: Максим, Євгеній, Макарій
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Телебачення

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

Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 11.45, 

12.15, 15.35, 16.15, 22.50, 
23.15 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 Х/ф «Колдунья». 22 с.
09.05, 21.00, 05.30 Итоги дня
09.25 Театральные сезоны
10.15, 04.00 Т/с «Маруся. Воз-

вращение»
11.55, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.20 Шеф-повар страны
13.10 Шаг к звездам
13.55 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень» 7с. (закл.)
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 Ново-

сти (с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
16.20 Т/с «Москва.Три 

вокзала»
17.10 Х/ф «Вечный зов» 15с
18.40 Мир спорта
19.00, 01.35 О главном
19.25 221. Экстренный вызов. 

Неделя
20.10 Концерт памяти М. 

Бернеса
21.30 Социальное шоу 

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

та-2». 7 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 23.50 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 «Величествен-

ные века. Роксолана - 2» 
12.00 Х/ф «Ищите маму» 
13.50, 03.10 «Не ври мне - 3»
14.55, 04.45 «Семейные 

мелодрамы»
15.55, 00.55 «Простошоу с 

Юрием Горбуновым»
16.45, 05.30 «ТСН. Избранное»
20.25 «Спецвыпуск 95 

квартала. О спорте и не 
только»

21.30 Футбол. Лига 
чемпионов. «Боруссия» 
(Германия) - «Шахтер» 
(Украина)

00.05, 04.00 Т/с «Незабыва-
емое» 

01.40 Т/с «Тайна секретного 
бастиона»

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

09.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро 

с ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Робинзон»
11.05, 12.15 Д/с «Следствие 

вели... с Леонидом 
Каневским»

14.05 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.05 Т/с «Анечка»
18.10 Т/с «Брак по завещанию 

2: Возвращение Сандры» 
20.00, 03.45 «Подробности»
20.30 Т/с «Второе дыхание»
00.00 Х/ф «Сириана» 
02.10 Х/ф «Беги, толстяк, 

беги» 

ICTV
04.40, 06.20, 03.20, 04.10 

Погода
04.45 Факты
05.15, 04.15 Свитанок
06.15, 07.35 Деловые факты
06.25 Т/с «Такси»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.40 Стоп- 
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 02.35 Чрезвычай-

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

битых фонарей»
12.20 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 22.20 Т/с «Прокурор-

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

Чапаю»
18.45 Факты. Вечер

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Княгиня Ольга
05.40, 05.10 Зона ночi 

Культура
05.55, 06.45 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер

07.35, 08.35, 19.20, 00.35 
Погода

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

10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55, 21.00 Т/с «Во-

ронины»
13.20, 14.30 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Т/с «Друзья»
16.50, 22.05 Т/с «Светофор»
19.15, 00.30 Спортрепортер
19.40 Пираньи
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вам-

пира-2» 
01.30 Т/с «Эврика»

СТБ
05.40 «Чужие ошибки. Друж-

ная семья»
06.25, 16.00 «Все буде добре!»
08.10, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.50 «Звездная жизнь. Дети-

Актеры: жертвы ранней 
славы»

10.45 Х/ф «Привет, киндер!»
12.50 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
20.00 «Следствие ведут экс-

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

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

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.45 Этот удиви-

тельный 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 Валерий Золотухин. 

Я чуть не проспал 
Бумбараша

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Александр Абдулов. 

Роман с жизнью
12.15 Реальные истории
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.15, 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. Ерофеев Виктор, 
2 часть

20.00 Александр Демьянен-
ко. Изношенное сердце

21.35 Леонид Броневой. Под 
колпаком у Мюллера

23.40, 04.05 Вооруженные 
животные

00.50 Амурные мелодии 

ТЕТ
06.00 Приколы на переменке
06.05, 12.00 Т/с «Метод 

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

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

курсанты» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
13.00, 19.30 Богиня шопинга
13.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.45, 20.35 Даешь Моло-

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

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

Ю-туб’а

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Условия контракта» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.40 

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

говорят»
15.35 Чистосердечное 

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

Украина»
21.50 Т/с «Супруги» 
23.50 Т/с «Гримм» 
00.45 Х/ф «Кинг-Конг» 
05.25 Серебряный апельсин

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, 23.00, 
00.00, 01.00, 05.00 «Время 

новостей»
07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 

00.15, 02.30, 03.15 «Бизнес-
время»

07.20 «Автопилот-новости»
07.30 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
07.40, 08.40 «Трансмиссия-

новости»
07.55, 09.50, 12.50, 14.50, 

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

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

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

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

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

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

НТН
05.50 «Правда жизни»
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные дела»
10.00 «Медицинские тайны»
10.25 Т/с «Робинзон»
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 7»
14.35, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.10, 04.15 

«Свiдок»
17.00 Т/с «Сокровища 

мертвых»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

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

Грендель» 
02.40 Т/с «Чисто английские 

убийства» 
04.45 «Речовий доказ»
05.35 «Уроки тетушки Совы»

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.10, 22.00 «Три сестры»
10.15, 00.30 Х/ф «Откройте, 

полиция - 3»
12.10 «Добрый вечер, 

животные»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Орел и Решка»
20.00 «Рассмеши комика»
21.00 «Большая разница»
23.00 «Мисс Украина 2011»

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

шокирующее
06.40 Подъем
07.10, 08.30, 19.00, 21.30, 

00.10, 03.20, 04.45 Новости 
11 канала

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

доктора Зайцевой-2»
10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40 «Мой малыш»
15.10 Т/с «Друзья»
15.45 Teen Time
16.50 Т/с «Светофор»
19.30 «36,6»
21.00 «Васильевский 

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

К 2
05.15, 00.45 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.55 Семья от А до Я
10.25 Бэби-бум
11.00, 11.35, 19.40 Школа 

доктора Комаровского
12.25, 17.40 Женская форма
13.25, 18.40 Дачные истории
14.10, 20.20 Незвёздное 

детство
15.10 Специя
15.45 Секреты шеф-повара
16.40, 23.05 Модный при-

говор
21.20 Иностранная кухня
22.15, 01.30 Семейный 

размер
00.00 Секреты судьбы
02.05 Цвет ночи

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

Зверороботы» 
08.15 «Улетное видео по-

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

видео по-украински»
10.45 «Месть природы»
11.25 «Дорожные войны»
12.00 Т/с «Наркотрафик» 
14.00 Т/с «Солдаты-12» 
16.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» 
18.00 «ОбломUA»
20.10 «ДжеДАИ»
21.25 Лига Чемпионов УЕФА. 

1/8 финала. Манчестер 
Ю - Реал. 

Прямая трансляция
23.40 Про Лигу Чемпионов + 

обзор игрового дня

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.45 Х/ф «Три толстяка»
09.00 Х/ф «Транти-ванти»
10.20 Х/ф «Без свидетелей»
12.00 Х/ф «Я вас дождусь»
13.15 Х/ф «Благие намерения»
14.45 Т/с «Охота на Берию»
15.45, 20.10 Т/с «Александров-

ский сад»
16.50 Х/ф «Как Вас теперь 

называть»
18.40 Х/ф «Тяжелая вода»
22.20 Х/ф «Куба»
00.30 Х/ф «Состояние ис-

ступления»

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

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

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Прекрасная Эльза»
17.00, 02.20 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.05 «Давай поже-

нимся!»
19.55, 01.20 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина»
23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости
00.20 «Городские пижоны» 

«Лиллехаммер»

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

мелочей»
10.35 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15, 00.30 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25 Вести-Спорт
12.35 Ток-шоу. «Дело Х. След-

ствие продолжается»
13.25 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
14.10, 03.40 Т/с «Тайны 

института благородных 
девиц»

15.25 «Те, с которыми я... Под 
сенью Вайды. Польская 
тетрадь». «Ежи Гофман»

16.10 «Academia». «Русский 
ХIХ век»

16.55, 18.30 Т/с «Принцесса и 
нищенка»

17.40 Местное время. Вести-
Москва

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

родственники»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Специальный корре-

спондент»
23.25 «Магия кино»
00.05 Новости культуры

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Ириной Трухачевой
10.30, 17.30 Цивилизация. 

Тарас Шевченко. За-
вещание

11.30 Ювелирочка
14.30 Знак восклицания с 

Артемом Шевченко
15.30 Особый формат. Опе-

рация Перепишим
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.00 Альбертэйнштейн
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30, 09.50 Х/ф «Террор 

любовью». 
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
10.50 Петровка, 38. 
11.10 Лариса Голубкина в 

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

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

14.55 «Доктор И...» 
15.50 Линия защиты 
16.25 «Право голоса». 
17.45 Петровка, 38 
18.00 Т/с «Немного не в себе». 
20.20 Д/ф «Мужчина и 

женщина. Почувствуйте 
разницу». 

22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Жизнь одна». 
00.40 «Pro жизнь» 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка». 3 с. 

«День рождения»

10.00 Т/с «Мент в законе-6». 
Фильм 4 «Гастролёры» 4 с.

11.00 «Германия за неделю»
11.30 «Американский 

ликбез» «Русские 
американцы. Владимир 
Набоков»

12.00, 17.00 Т/с «Тайны 
следствия-10». Фильм 
8 «Любовь к деньгам с 
первого взгляда» 2 с.

13.00 Х/ф «За Ветлугой-
рекой»

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». 4 
с. «Несладкая жизнь»

19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург-9. Голландский 
пассаж». 12 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в 
законе-6». Фильм 5 «При-
говор» 1 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 9 «Кто 
старое помянет» 1 с.

23.00 Х/ф «И повторится 
всё...»

РЕН ТВ
03.00 «По закону» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Последние из 

атлантов» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Заговор богов» 
08.00 «НЛО. Дело особой 

важности» 
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» Итоговый 

выпуск 
21.50, 00.40 Х/ф «Дом боль-

шой мамочки 2» 
23.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 

TV  1000
04.00 Боевик «Шпион по 

соседству» 
05.40 Боевик «Доказатель-

ство жизни» 
08.00 Комедия «Новая рож-

дественская сказка» 
09.50 Боевик «Пророк» 
11.35 Криминальное кино 

«Опустевший город» 
13.50 Приключения «Ок-

тябрьское небо» 
15.45 Комедия «Любовь по 

правилам и без» 
18.00 Комедия «Пять моих 

бывших подружек» 
19.45 Боевик «Властелин 

колец 2. Две крепости» 
22.50 Боевик «Властелин 

колец. Возвращение 
Короля» 

TV1000 KINO
05.00 Приключения «Две-

надцатое лето»
06.50 Комедия «Ивановъ»
09.50 Комедия «Я, бабушка, 

Илико и Илларион»
11.25 Драма «Кавказ»
13.05 Комедия «All Inclusive, 

или все включено»
14.50 Комедия «Эйфория»
16.15 Комедия «Настрой-

щик»
19.00 Мелодрама «Про 

любо� »
21.00 Драма «Кармен»
23.00 Фантастика «Первые 

на Луне»
01.00 Комедия «А мама луч-

ше! Вся прелесть любви»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Детектив 

«Большое алиби» 
09.40, 17.40, 01.40 Драма «И 

свет во тьме светит» 
11.40, 19.40, 03.40 Триллер 

«Невидимый» 
13.25, 21.25, 05.25 Драма 

«Криминальный роман» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Ночь на кордоне» 
08.00 Х/ф «Средь бела дня...» 
10.00 Х/ф «Звезда экрана» 
12.00 Х/ф «Юность коман-

диров» 
13.30 Х/ф «Овод» 2 с. 
15.00 Х/ф «Восемь дней 

надежды» 
16.30 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь» 
18.00 Х/ф «Учитель» 
20.00 Х/ф «Ой, вы, гуси» 
22.00 Х/ф «Небывальщина» 
00.00 Х/ф «Земля в плену» 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Академия пана 
Кляксы». 1 с. 

02.25, 08.25, 14.25 М/с 
«Светлячок», «Сокровища 
затонувших кораблей». 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-
лушка» 12+, «Приключе-
ния барона Мюнхаузена». 
6+, «Водопровод на 
огород». 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Маль-
чик и лось» 12+, «Генерал 
Топтыгин» 6+, «Увеличи-
тельное стекло». 

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

DISCOVERY CHANNEL

04.00 Золотая лихорадка. 
Аляска. Смерть в воде 

04.50 Гигантские стройки. 
Невероятное преображе-
ние Азербайджана 

05.40 Как это устроено?. 
Клюшки для лакросса/ 
Мороженая рыба/Фона-
рики/Кисти 

06.10 Как это сделано?. Кофе 
без кофеина/Копчености/
Водометный двигатель 

06.35 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 1 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Мы одни или нет? 

08.25 Разрушители легенд. 
Телефонный справочник 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Незасушливая 
Австрали 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Отцы и дети. 
Перемена настроения 
- Часть 2 

12.05 Классика с Южного 
пляжа. Крутые клиенты 

12.30, 02.10 80 способов 
обогнуть земной шар. 
Серия 2 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Круглосуточная 
работа 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Водяной электро-
пистолет 

15.15 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Серия 3 

16.10 Золотая лихорадка. 
Аляска. Серия 8 

17.05 Как это устроено?. 
Батареи глубокого за-
ряда-разряда/Жестяные 
банки/Линзы 

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Пожарники-следователи/
Дела дубовые 

18.00 Быстрые и громкие. 
Перекроенный Ford 

19.00 Джесси Джеймс. Гараж 
с нуля. Хотрод для неиз-
вестного клиента 

20.00 Курс экстремального 
вождения. Серия 9 

20.30 Курс экстремального 
вождения. Серия 10 

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Путешествие во времени 
- фантазия или реаль-
ность? 

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 46 

23.15 В момент катастрофы. 
Флорида. Застигнутые 
врасплох 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. Сери 
07.25 Симпатичные котята и 

щенки. Котята-пушистики
08.15 Введение в собако-

ведение. Английские 
овчарки, чау-чау, той-
фокстерьеры, бретонцы, 
миниатюрные шнауцеры

09.10 Охотник за крокодила-
ми. Горстка слонов

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова. Занзибар

11.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных. 
Бравый солдат

11.55, 20.10, 04.55 Ветерина-
ры-спасатели. Сери 

12.20, 06.35 SOS Дикой при-
роды. Сери 

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

13.45 Территория животных. 
Истрия Бренди

15.30, 20.35, 05.20 Pай для 
шимпанзе. Семеро малю-
ток в новой семье (часть 

16.30 Введение в со-
баковедение. Пекинесы, 
кортхальские гриффоны, 
охотничьи, австралий-
ские овчарки

17.25, 17.50 Аэропорт для 
животных. Сери 

18.20 Адская кошка. Не-
управляемый Роско

19.15 Обезьянья жизнь. 
Сери 

19.40 Спасти дикую природу 
Африки. Сери 

21.05, 02.25 Неизведанные 
острова. Карибы

22.00, 03.15 SOS дикой при-
роды. Сери 

22.55, 04.05 Ветеринар в 
дикой природе. Замбия

23.50 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных. 
Дыши!

00.45 Косатки - убийцы

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

танцы»
09.20, 23.05 «Ukrainian 

Fashion Week»
09.55, 22.30 «Мир путеше-

ствий»
10.35 «Мама в большом 

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

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

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Чудеса инженерии: 

Купол 

05.00, 09.00 Знакомьтесь - 
динозавры 

06.00 Опасные встречи: 
Людоеды 

07.00, 11.00, 15.00 Американ-
ская колония: Знакомство 
с гуттеритами: Огонь на 
поражение 

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

10.00 Кумбха Мела 
13.00 Людоед реки Конго 
14.00 Медвежий кочевник: 

Гризли 
17.00, 01.00 В ожидании 

конца света: На черный 
день 

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили: 
«Мустанг» 

19.00, 22.00, 03.00 Делай 
ставки и взрывай: Забро-
шенный пансионат 

19.30, 22.30, 03.30 Покину-
тые: Бумажная фабрика 
в Мэне 

20.00, 23.00 Машины: разо-
брать и продать: Горячие 
хэтчбеки 

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Месть рыбаков 

VIASAT HISTORY
07.00, 13.20 В поисках Гайдна 
08.00, 15.30, 19.50, 01.00 

Команда времени
09.00, 23.00, 04.00 Тайная 

война 
10.00, 16.30 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.10 Великое путешествие 
Рамсеса Второго 

12.20 Древний Египет 
14.20, 18.40 Ферма в годы 

войны 
17.40, 00.00 Охотники за 

мифами 
20.50 Германские племена 
22.00, 03.00, 06.00 Орудия 

смерти 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.1. «Путь на 
север». 4 с. 

20.00 «Основная версия». 
ф.5. «Записки от поклон-
ников». 

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.1. «Третий 
патрон». 2 с. 

22.00 «МУР есть МУР!» 7 с. 
23.00 «Идеальная пара». 7 

с.»Магнитная воронка». 
00.00 «Время жестоких» 7 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Охотник-со-

биратель 
04.00, 13.00 Черное золото 
05.00, 15.00 Так или эдак? 
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 21.00, 

21.30 Изобретатели-
самоучки 

07.00, 14.00 Мегаперевоз-
чики 

08.00, 16.00 Один на один с 
дикой природой 

10.00, 18.00, 00.00 Полярные 
летчики 

11.00, 11.30 Большие пере-
езды 

12.00, 20.00, 02.00 Самые 
крутые дальнобойщики 

19.00, 19.30, 01.00, 01.30 На-
перекор стихии 

22.00 Специальная миссия 
Уиллиса 

23.00 Опасные связи Дэнни 
Дайера 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.00 Комедия «Не послать 

ли нам...гонца?». 
02.40, 22.55 Комедия «Ой, 

мороз,мороз!». 
04.20 Комедия «Мордашка». 
05.50 Комедия, Семейное 

«Громовы». 2 с. 
06.40 Боевик «Война «. 
08.45 Драма «Игры мотыль-

ков». 
10.35 Боевик «Месть-

искусство». 
12.15 Семейное «Громовы». 

3 с. 
13.05 Мелодрама «Женские 

слезы». 
14.40 Мелодрама « Ирония 

удачи». 
16.20 Комедия «Оособен-

ности национальной 
охоты». 

18.00 Семейное «Громовы». 
4 с. 

18.50 Мелодрама «Медве-
жья шкура». 

20.30 Драма «Перегон «. 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Ночной хит» 
05.00, 14.00, 20.00 «Рожден-

ные в СССР» 
06.00 «Пен-клуб. Писатели 

подполья» 
07.00 Спектакль «Дальше - 

тишина» 
09.30 «Песни Беранже» 
10.00 «...До 16 и старше» 
10.55 Д/ф «Разбег» 
11.25, 17.25 Х/ф «Адам женит-

ся на Еве» 
12.35 «Поет Алла Пугачева» 
13.00, 19.00 «ВРЕМЯ» 
15.00 «Экран друзей» 
16.00 «Сергей Прокофьев. 

Сюита жизни» 
18.35 Фильм-концерт 

«Водоворот» 
21.00 «Женщина всегда 

права» 
22.00 «Было ВРЕМЯ» 
23.05 «Под знаком зодиака. 

Рыбы» 

00.40 «Рикки э повери» 
02.00 Х/ф «Нужные люди» 
03.30 «Пока все дома» 

СПОРТ  1
06.05 Баскетбол. Единая Ли-

га ВТБ. Спартак - Астана
08.00, 17.00 Футбол. Чем-

пионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

09.05, 01.25 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. БК До-
нецк - Туров

11.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Нейме-
ген - Фейенорд

12.55, 04.10 Баскетбол. 
Суперлига Украины. БК 
Черкаские Мавпы - БК 
Говерла

14.45, 03.15 Экстра-футзал
15.10 Футзал. Чемпионат 

Испании. Марфил 
Санта-Коломна - Гальдар 
Гран-Канария

18.05 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. Калев - Азовмаш

20.00 Гольф. PGA. The Honda 
Classic. Обзор

21.00, 03.40 Англия. Обзор 
Футбольной лиги.

21.35 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Химик - БК 
Кривбасбаскет

23.30 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Се-
зон 2012-2013. Миддлсбро 
- Кардифф Сити

СПОРТ  2
07.00, 22.45 Баскетбол. 

Единая Лига ВТБ. Калев - 
Азовмаш

08.50, 03.55 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - Аякс

10.50 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. БК Донецк - Туров

12.40, 21.35 Экстра-футзал
13.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

14.10, 02.00 Футбол. Англия. 
nPower Championship. Се-
зон 2012-2013. Миддлсбро 
- Кардифф Сити

16.00, 00.40 Теннис. АТР Open 
Sud de France, Montpellier. 
1/4 финала. Гаек - Ледра

17.20 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

18.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Нейме-
ген - Фейенорд

19.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Марфил 
Санта-Коломна - Гальдар 
Гран-Канария

22.05 Футбол. Англия. Обзор 
Футбольной лиги

EUROSPORT
09.30, 12.00, 23.00 Вот это да!!! 
10.45 Футбол. Евроголы. 

Журнал. 
11.15, 18.30, 01.00 Биатлон. 

Кубок мира.Осло. 
Женшины. 

13.00, 20.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Вал Ди Фимме. HS 
134. Командный старт 

14.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос (Швейцария). 
10 км. Свободный стиль. 
Женщины. 

15.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. Этап 1. 

15.45 Велоспорт. Париж - 
Ницца. Этап 2 

16.15 Снукер. Открытый Чем-
пионат Уэльса. Финал. 

21.00 Бокс. Титульный бой по 
версии WBO в тяжелом 
весе. Брамер - Гуткнеч 

00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат 
мира. Вал Ди Фимме. HS 
134. Командный старт 

01.45 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Мужчины 

02.30 Технический перерыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.50, 03.10 

Футбол NEWS
06.10 Чемпионат Италии. 

Обзор тура
07.00, 21.25 Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура
08.10 Шахтер - Волынь. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 22.30 Футбол 

NEWS. LIVE
10.20, 18.00, 03.45 

«Європейський weekend»
11.35, 01.05 Астон Вилла - 

Ман Сити. Чемпионат 
Англии

13.30 Самые смешные фут-
больные моменты

13.40 Боруссия Д - Ганновер. 
Чемпионат Германии

16.00 Реал - МЮ. Лига Чемпи-
онов УЕФА

19.25 Шахтер - Боруссия Д. 
Лига Чемпионов УЕФА

22.50 Боруссия Д - Фейе-
норд. Финал (2001/2002). 
Лучшие матчи Кубка УЕФА

03.15 Futbol Mundial

Вівторок, 5 березня
Cхід 6.33 Захід 17.47
Тривалість дня 11.14

Схід 1.53
Захід 10.37

КозерігІменинники: Лев, Тихон, Савва, Давид, Василій, Фома 
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Телебачення

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

Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 11.45, 

12.15, 15.35, 16.15, 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 Гигабайт
07.25 Страна on line
07.30 Гость студии
07.40 Эра бизнеса
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 23 с.
09.05, 11.55, 20.55 Официаль-

ная хроника
09.10 Околица
09.35, 03.30 Правительство 

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

вращение»
12.10, 18.45, 21.20 Деловой 

мир
12.20 Желаем счастья
12.45 Книга.ua
13.05 Украинская песня
13.45 Х/ф «Ищи ветра»
15.00, 18.20, 01.20, 02.10 Ново-

сти (с сурдопереводом)
15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 03.55 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
16.20 Т/с «Москва.Три 

вокзала»
17.05 Х/ф «Вечный зов» 16с
18.40 Мир спорта
19.00, 01.35 О главном
19.25 «Трембитарь украин-

ской души» И.Попович
20.50 Мегалот
21.00, 05.30 Итоги дня
21.30 221. Экстренный вызов. 

Неделя
22.20 Концерт к 60-летию 

Н.Гнатюка «Время рекой 
плывет»

22.50 Суперлото, Тройка, 
Кено

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

та-2». 8 с.

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

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

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

ные века. Роксолана - 2» 
11.55 «Не ври мне - 3»
13.00, 13.55, 04.40 «Семейные 

мелодрамы»
14.55 «Спецвыпуск 95 

квартала. О спорте и не 
только»

15.55, 00.35 «Простошоу с 
Юрием Горбуновым»

16.45, 05.25 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Маша» 
22.15, 01.20 «Иллюзия без-

опасности. Цена красоты»
23.35, 03.55 Т/с «Незабыва-

емое» 

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

Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро 

с ИНТЕРом»
08.00, 08.30, 09.00 «Новости»
09.10 Т/с «Робинзон»
12.15 Д/с «Следствие вели... с 

Леонидом Каневским»
14.05 «Судебные дела»
15.05 «Семейный суд»
16.05 Т/с «Анечка»
18.10 Т/с «Брак по завещанию 

2: Возвращение Сандры» 
20.00, 04.05 «Подробности»
20.30 Т/с «Второе дыхание»
00.00 Х/ф «Вам письмо» 
02.05 Х/ф «Презумпция не-

виновности» 
04.35 Д/ф «Наталья Гвозди-

кова и Евгений Жариков. 
Рожденные революцией»

ICTV
04.45 Служба розыска детей
04.50, 06.30, 03.20, 04.05 

Погода
04.55 Факты
05.20, 04.10 Свитанок
06.25, 07.35 Деловые факты
06.35 Т/с «Такси»
07.00 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Несекретные файлы
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 02.35 Чрезвычай-

ные новости
10.10, 16.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.20 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 22.20 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.10, 20.10 Т/с «Страсти по 

Чапаю»
18.45 Факты. Вечер

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Как сказал Джим»
05.30, 04.50 Зона ночi 

Культура
05.55, 06.45 Очевидец. Самое 

шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 00.35 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой-2»
10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55, 21.00 Т/с «Во-

ронины»
13.20, 14.30 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Т/с «Друзья»
16.50, 22.05 Т/с «Светофор»
19.15, 00.30 Спортрепортер
19.40 Пираньи
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вам-

пира-2» 
01.30 Т/с «Эврика»
02.15 Т/с «Риззоли и Айлc»

СТБ
05.35 «Чужие ошибки. Днев-

ник моей смерти»
06.20, 16.00 «Все буде добре!»
08.05, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.45 «Звездная жизнь. 

Белые вороны»
10.45 «Дорогая, мы убиваем 

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

трасенсы»
21.00 Т/с «Метод Фрейда» 
22.25 «Хата на тата»
00.05 Т/с «Доктор Хаус» 
01.05 Х/ф «Исполнение 

желаний» 

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.45 Этот удиви-

тельный 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 Александр Демьянен-

ко. Изношенное сердце
10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Леонид Броневой. Под 

колпаком у Мюллера
12.15 «Социальный статус: 

ваша пенсия»
14.00, 22.40 Невероятные 

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

Дмитрием Выдриным»
17.45 Золотая пара. Счастли-

вы вместе
19.00 В гостях у Дмитрия Гор-

дона: Новиков Александр, 
1 часть

20.00 Алена Яковлева. Арти-
сток - много! Она - одна!!!

21.35 Леонид Каневский. 
Приключения сыщика

23.40, 04.10 Создания при-
роды

00.50 Амурные мелодии 
01.05 Х/ф «Девушка по 

вызову» 
02.25 Х/ф «Компрометирую-

щие ситуации. Любители 
остренького» 

ТЕТ
06.00 Приколы на переменке
06.05, 12.00 Т/с «Метод 

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

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

курсанты» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
13.00, 19.30 Богиня шопинга
13.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.45, 20.35 Даешь Моло-

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

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

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты
00.00 Т/с «Реальная кровь» 
01.00 Твою маму!
01.50 Бабуны & дедуны

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Условия контракта» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

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

говорят»
14.40, 21.50 Т/с «Супруги» 
15.40, 03.00 Чистосердечное 

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

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, 00.35, 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 «Бизнес-
время»

07.20 «Автопилот-новости»
07.30 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
07.40, 08.50 «Трансмиссия-

новости»
07.55, 09.50, 13.50, 14.50, 

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

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

звездой»
09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 

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

21.10, 01.15, 05.10 «Время. 
Итоги дня»

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

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

НТН
06.15 Х/ф «Выгодный 

контракт» 
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные дела»
10.00 «Медицинские тайны»
10.25 Т/с «Робинзон»
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 7»
14.30, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 01.55, 04.00 

«Свiдок»
17.00 Т/с «Сокровища 

мертвых»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как преступник» 
22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00.15 Х/ф «Превращение» 
02.25 Т/с «Чисто английские 

убийства» 
04.30 «Агенты влияния»
05.00 «Уроки тетушки Совы»
05.20 «Правда жизни»

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.25, 22.00 «Три сестры»
10.30, 00.50 Х/ф «Человек-

оркестр»
12.10 «Добрый вечер, 

животные»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
23.00 «Мисс Украина 2012»
02.20 «Ночная жизнь»

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

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

00.10, 03.30, 04.45 Новости 
11 канала

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

10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.30 Т/с «Школа гениев»
14.45 Т/с «Друзья»
15.45 Teen Time
16.50, 22.40 Т/с «Светофор»
19.40 Пираньи
21.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
22.00 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.20 «Мой новый 

DRESSCODE»
23.10 Т/с «Счастливы вместе»

К 2
05.15, 00.45 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.55 Семья от А до Я
10.25 Бэби-бум
11.00, 11.35, 19.40 Школа 

доктора Комаровского
12.25, 17.40 Женская форма
13.25, 18.40 Дачные истории
14.10, 20.20 Незвёздное 

детство
15.10 Специя
15.45 Секреты шеф-повара
16.40, 23.05 Модный при-

говор
21.20 Иностранная кухня
22.15, 01.30 Семейный 

размер
00.00 Секреты судьбы

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

Зверороботы» 
08.15 «Улетное видео по-

русски»

09.00, 21.00 Новости 2+ 
09.40, 19.00, 21.25 «Сумасшед-

шее видео по-украински»
10.45 «ДжеДАИ»
11.25 «Дорожные войны»
12.00 Т/с «Наркотрафик» 
14.00 Т/с «Солдаты-12» 
16.00 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
18.00, 20.35 «ОбломUA»
20.10 «Убойное видео»
22.05 Х/ф «Создание-2» 
00.05 Х/ф «Обмен телами» 

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

Буратино»
10.00 Х/ф «Сорок первый»
11.40 Х/ф «Педагогическая 

поэма»
13.30 Х/ф «Уходя - уходи»
15.10, 20.10 Т/с «Александров-

ский сад»
17.15 Х/ф «Действуй по 

обстановке!»
18.35 Х/ф «Тайная прогулка»
22.20 Х/ф «Состояние ис-

ступления»
00.40 Х/ф «Перемещаясь во 

времени»
02.10 Х/ф «Тяжелая вода»
03.30 Х/ф «Паспорт»
05.05 Саундтреки

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

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

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

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Замуж за принца»
17.00, 02.20 Т/с «Неравный 

брак»
18.40, 03.05 «Давай поже-

нимся!»
19.55, 01.20 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина»
22.25 «Олег Янковский, 

Александр Абдулов. По-
следняя встреча»

23.25 «Вечерний Ургант»
00.05 Ночные новости

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

мелочей»
10.35 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15, 00.30 Т/с «Пелагия и 

белый бульдог»
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.25 Вести-Спорт
12.35 Ток-шоу. «Дело Х. След-

ствие продолжается»
13.25 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь»
14.10, 03.40 Т/с «Тайны 

института благородных 
девиц»

15.25 «Те, с которыми я... Под 
сенью Вайды. Польская 
тетрадь». «Кшиштоф 
Занусси»

16.10 «Academia». «Всемир-
ная история женщин»

16.55, 18.30 Т/с «Принцесса и 
нищенка»

17.40 Местное время. Вести-
Москва

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

родственники»
21.35 Т/с «По горячим 

следам»
22.30 «Тайна горы мертвецов. 

Перевал Дятлова»
00.05 Новости культуры
01.15 «Вести +»
01.30 Х/ф «Тетя Маруся»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Тарас Шевченко. За-
вещание

11.30 Ювелирочка
14.30 «Тендер News» с На-

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

Портникова
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Весенние хло-

поты». 
08.10, 09.50 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое». 
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
10.40 Петровка, 38. 
11.00 Наташа Королёва в 

программе «Жена. Исто-
рия любви». 

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

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона»

14.55 «Доктор И...» 
15.50 «Осторожно, мошен-

ники!» 
16.25 «Право голоса». 
17.45 Петровка, 38 
18.00, 01.25 Т/с «Немного не 

в себе». 

20.20 «Русский вопрос» 
21.15 «Хроники московского 

быта. Диеты советского 
времени» 

22.05 События. 25-й час
22.40 Х/ф «Следы на песке». 
00.40 «Pro жизнь» 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости из 

Америки»
09.00 Т/с «Таксистка». 4 с. «Не-

сладкая жизнь»
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 5 «Приговор» 1 с.
11.00 «Израиль за неделю»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны след-

ствия-10». Фильм 9 «Кто 
старое помянет» 1 с.

13.00 Х/ф «И повторится 
всё...»

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». 5 
с. «Угон»

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

20.00, 03.00 Т/с «Мент в 
законе-6». Фильм 5 «При-
говор» 2 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 9 «Кто 
старое помянет» 2 с.

23.00 Х/ф «Капель»

РЕН ТВ
03.00 «По закону» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Бойцы Вселенной» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Живая тема»: «Творцы 

человечества» 
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»: «И 

создал Бог женщину...» 
21.30 «Новости 24» Итоговый 

выпуск 
21.50, 01.40 Х/ф «Дом боль-

шой мамочки 3» 

TV 1000
04.00 Комедия «Новая рож-

дественская сказка» 
06.00 Приключения «Ок-

тябрьское небо» 
08.00 Драма «Одна неделя» 
09.45 Комедия «Любовь по 

правилам и без» 
12.00 Комедия «Пять моих 

бывших подружек» 
14.00 Комедия «Больше, 

чем друг» 
16.00 Комедия «Братья 

Соломон» 
18.00 Комедия «Мисс 

Петтигрю» 
19.45 Боевик «Властелин 

колец. Возвращение 
Короля» 

23.10 Драма «Вероника 
решает умереть» 

01.00 Комедия «Телеведу-
щий» 

02.35 Фильм ужасов «Выбор 
киллера» 

TV1000 KINO
05.00 Комедия «Я, бабушка, 

Илико и Илларион»
06.40 Драма «Кавказ»
08.20 Комедия «Настрой-

щик»
11.10 Фантастика «Гадкие 

лебеди»
13.10 Мелодрама «Коро-

лева»
14.55 Мелодрама «Про 

любо� »
16.55 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... Снова»
19.00 Мелодрама «Молчун»
21.00 Комедия «А мама луч-

ше! Вся прелесть любви»
23.00 Приключения 

«Клоуны»
01.00 Криминальное кино 

«Вареники с вишней»
03.00 Комедия «Пакостник»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Боевик 

«Расплата 2» 
09.45, 17.45, 01.45 Драма 

«Девушка в парке» 
11.40, 19.40, 03.40 Драма 

«Поп» 
13.55, 21.55, 05.55 Мелодрама 

«Болезнь любви» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Учитель» 
08.00 Х/ф «Ой, вы, гуси» 
10.00 Х/ф «Небывальщина» 
12.00 Х/ф «Земля в плену» 
13.30 Х/ф «Овод» 3 с. 
15.00 Х/ф «Крупный раз-

говор» 
16.30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы»» 
18.00 Х/ф «Мне двадцать лет» 
21.00 Х/ф «Праздник Не-

птуна» 
22.00 Х/ф «Генерал» 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Академия пана 
Кляксы». 2 с. 

02.20, 08.20, 14.20 М/с 
«Светлячок», «Лесные 

путешественники» 
03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-

лушка» 12+, «Королевские 
зайцы» 6+, «Сампо из 
Лапландии» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Не-
разлучные друзья» 12+, 
«Приключение на даче» 

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

06.00, 12.00, 18.00 «Ариф-
метика-малышка» 6+, 
«Недодел и Передел» 6+, 
«Голубой щенок» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Круглосуточная 
работа 

04.50 Гигантские стройки. 
Незасушливая Австрали 

05.40 Как это устроено?. 
Батареи глубокого за-
ряда-разряда/Жестяные 
банки/Линзы 

06.10 Как это сделано?. По-
жарники-следователи/
Дела дубовые 

06.35 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 2 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Путешествие во времени 
- фантазия или реаль-
ность? 

08.25 Разрушители легенд. 
Водяной электропи-
столет 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Футуристиче-
ский плавучий город в 
Амстердаме 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Работа началась 
12.05 Классика с Южного 

пляжа. Серия 8 
12.30, 02.10 80 способов 

обогнуть земной шар. 
Серия 3 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. На самом дне 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. Прыжок на 
мотоцикле 

15.15 Курс экстремального 
вождения. Серия 9 

15.45 Курс экстремального 
вождения. Серия 10 

16.10 Быстрые и громкие. 
Перекроенный Ford 

17.05 Как это устроено?. 
Подковы/Посудомоечные 
машины/Графитовые 
стержни/Замороженная 
пицца 

17.35, 01.45 Как это сделано?. 
Суперкосилки/Торговые 
точки/Вода 

18.00 Выжить вместе (бра-
зильский вариант). Терра 
дос Канионс 

19.00 Мастера выживания. 
Начальный курс вы-
живани 

20.00 Речные монстры. 
Нерассказанные байки. 
Серия 5 

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Как мы сюда попали? 

22.50 Молниеносные ката-
строфы. Серия 47 

23.15 В момент катастрофы. 
Водопроводная ката-
строфа 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. Сери 
07.25 Адская кошка. Не-

управляемый Роско
08.15 Введение в со-

баковедение. Пекинесы, 
кортхальские гриффоны, 
охотничьи, австралий-
ские овчарки

09.10, 09.35 Аэропорт для 
животных. Сери 

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова. Карибы

11.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных. 
Собачий питомник

11.55, 20.10, 04.55 Ветерина-
ры-спасатели. Сери 

12.20, 06.35 SOS Дикой при-
роды. Сери 

12.50, 05.45 SOS дикой при-
роды. Сери 

13.45 Территория животных. 
Сери 

15.30 Pай для шимпанзе. 
Семеро малюток в новой 
семье (часть 

16.30 Введение в собако-
ведение. Швейцарские 
овчарки, афганцы, 
португальсие водные, 
скотч-терьеры, лайки

17.25 Необычные животные 
Ника Бейкера. Невидимая 
ящерица

18.20 Все о собаках. Эрдель
18.45 Все о собаках. Японский 

хин
19.15 Обезьянья жизнь. 

Сери 
19.40 Спасти дикую природу 

Африки. Сери 
20.35, 05.20 Pай для шимпан-

зе. Жизнь в карантине
21.05, 02.25 Неизведанные 

острова. Галапагосские
22.00, 03.15 Планета мутан-

тов. Мадагаскар
22.55, 04.05 Дикая Франция. 

Скрытая жизнь бокажа
23.50 Полиция Хьюстона - от-

дел по защите животных. 
Крик

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 «Буду Артистом!»
11.10 Что такое хорошо и 

что такое плохо? Юлия 
Айсина

13.15, 16.15 Ювелирочка
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
21.05 «Женские откровения»
21.55 «Кухня на шпильках»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Чудеса инженерии: 

Небесное колесо 
05.00, 09.00 Тайна морского 

дьявола 
06.00 Опасные встречи: Укус 

акулы 
07.00, 11.00, 15.00 Делай 

ставки и взрывай: Забро-
шенный пансионат 

07.30, 11.30, 15.30 Покинутые: 
Бумажная фабрика в 
Мэне 

08.00, 12.00, 16.00 Машины: 
разобрать и продать: 
Горячие хэтчбеки 

10.00 Мегазаводы: «Ма-
зерати» 

13.00 Поле боя хищников 
14.00 Медвежий кочевник: 

Белые медведи 
17.00, 01.00 В ожидании кон-

ца света: Заприте дверь, 
зарядите ружьё 

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
Феррари 

19.00, 22.00, 03.00 В ожи-
дании конца света: Не 
дадим победить злу 

20.00, 23.00 Запреты: Смена 
пола 

VIASAT HISTORY
07.00 В поисках Гайдна 
08.00, 15.25, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00, 04.00 Тайная 

война 
10.00, 16.25 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.10 Рыцари замка Маргат 
12.10 Германские племена 
13.10 По следам Берлиоза 
14.15, 18.35 Ферма в годы 

войны 
17.35, 00.00 Охотники за 

мифами 
19.45 Мао - китайская сказка 
20.55, 03.00 Живое оружие 
21.55 Капхёнская битва 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.1. «Путь на 
север». 5 с. 

20.00 «Основная версия». 
ф.6. «Живой товар». 

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.1. «Третий 
патрон». 3 с. 

22.00 «МУР есть МУР!» 8 с. 
23.00 «Идеальная пара». 8 

с.»Ай лав ю». 
00.00 «Время жестоких» 8 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Охотник-со-

биратель 
04.00, 13.00 Черное золото 
05.00, 15.00 Так или эдак? 
06.00, 06.30, 17.00, 17.30, 21.00, 

21.30 Изобретатели-
самоучки 

07.00, 14.00 Мегаперевоз-
чики 

08.00, 16.00 Один на один с 
дикой природой 

10.00 Полярные летчики 
11.00, 11.30 Наперекор 

стихии 
12.00 Самые крутые дально-

бойщики 
18.00, 00.00 Герои спецназа 
19.00, 01.00 Две недели в 

тюрьме Сан-Квентин 
20.00 Непобедимый воин 
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера 
02.00, 02.30 Большие и 

быстрые 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.30 Комедия «Мордашка». 
01.55, 22.05 Боевик «Война «. 
03.55 Драма «Игры мотыль-

ков». 
05.40 Семейное «Громовы». 

3 с. 
06.30 Боевик «Месть-

искусство». 
08.10 Мелодрама «Женские 

слезы». 
09.45, 10.30 Мелодрама « 

Ирония удачи». 
11.20 Семейное «Громовы». 

4 с. 
12.10 Комедия «Оособен-

ности национальной 
охоты». 

13.50 Мелодрама «Медве-
жья шкура». 

15.35 Драма «Перегон «. 
18.00 Семейное «Громовы». 

5 с. 
18.50 Комедия, Мелодрама 

«Мы поженимся, в край-
нем случае, созвонимся!». 

20.15 Драма «Не скажу». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «...До 16 и старше» 
04.55 Д/ф «Разбег» 
05.25, 11.25 Х/ф «Адам женит-

ся на Еве» 
06.35 «Поет Алла Пугачева» 

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

«Рожденные в СССР» 
09.00 «Экран друзей» 
10.00, 16.00 «Сергей Проко-

фьев. Сюита жизни» 
12.35 Фильм-концерт 

«Водоворот» 
15.00, 21.00 «Женщина всегда 

права» 
17.10 «Знак вопроса» 
17.30 Комедия-шутка «Муж-

чина и женщины» 
18.35 «ВИА «Верасы» 
22.00 «Ночной хит» 
00.00 «Пен-клуб. Писатели 

подполья» 
01.00 Спектакль «Дальше - 

тишина» 

СПОРТ  1
06.00 Футбол. Чемпионат 

Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Нейме-
ген - Фейенорд

07.55 Гольф. PGA. The Honda 
Classic. Обзор

09.00, 17.20 Англия. Обзор 
Футбольной лиги.

09.35 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. Калев - Азовмаш

11.30 Футзал. Чемпионат 
Испании. Марфил 
Санта-Коломна - Гальдар 
Гран-Канария

13.20, 04.05 Баскетбол. 
Суперлига Украины. БК 
Химик - БК Кривбасбаскет

15.25, 02.15 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Спартак 
- Астана

17.55 Баскетбол. Еврокубок. 
1/4 финала. Спартак - 
Будивельнык LIVE

20.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Обзор

21.00 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

21.40 Вечер бокса. США, Нью-
Йорк. Вячеслав Глазков 
- Малик Скотт

СПОРТ  2
06.00, 22.10 Футбол. Чемпио-

нат Бельгии. Сезон 2012-
2013. Андерлехт - Зульте 
Варегем

07.50, 14.45, 19.10 Футбол. 
Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

08.30 Баскетбол. Единая Ли-
га ВТБ. Спартак - Астана

10.25, 17.15, 00.05 Футбол. 
Англия. nPower 
Championship. Сезон 
2012-2013. Миддлсбро - 
Кардифф Сити

12.20 Теннис. АТР Open Sud 
de France, Montpellier. 
1/4 финала. Ниеминен - 
Стаховский

15.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредивизие. 
Сезон 2012-2013. Нейме-
ген - Фейенорд

19.45 Баскетбол. Еврокубок. 
Спартак - Будивельник

21.40 Экстра-футзал
02.00 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Черкаские 
Мавпы - БК Говерла

04.05 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-2013. 
Брюгге - Андерлехт

EUROSPORT
09.30 Велоспорт. Париж - 

Ницца. Этап 2 
10.30 Снукер. Открытый Чем-

пионат Уэльса. Финал. 
11.45 Легкая атлетика. Чем-

пионат Европы. Готеборг. 
12.45, 22.00 Вот это да!!! 
13.30 Биатлон. Кубок мира.

Осло. Женщины 
14.15 Биатлон. Кубок мира. 

Осло. Мужчины 
15.00, 17.15, 00.50, 01.45 Ве-

лоспорт. Париж - Ницца. 
Этап 3 

18.15 Биатлон. Кубок мира.
Осло. Мужчины 

18.45 Футбол. Кубок Альгар-
вы. Групповой этап. Дания 
- Германи 

21.00 Футбол. Кубок Аль-
гарвы. Групповой этап. 
Швеция - Китай 

22.55 Гольф. Тур Хонда. 
23.55 Гольф. Открытый евро-

пейский тур Швейн. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.30, 02.40 

Футбол NEWS
06.10, 10.25, 16.00 Чемпионат 

Испании. Обзор тура
07.10, 04.50 Чемпионат 

Италии. Обзор тура
08.15 Черноморец - Ворск-

ла. Чемпионат Украины
10.00, 15.40 Футбол NEWS. 

LIVE
11.25 Валенсия - Леванте. 

Чемпионат Испании
13.25 Самые смешные фут-

больные моменты
13.40 Астон Вилла - Ман Сити. 

Чемпионат Англии
17.00 Futbol Mundial
17.30 Ювентус - Челси. Лига 

Чемпионов УЕФА
19.30 «Один на один с Гаму-

лой». А. Алиев (1 часть). 
Премьера

20.00, 22.45, 23.45 «Нiч Лiги 
Чемпiонiв»

21.30 LIVE. ПСЖ - Валенсия. 
Лига Чемпионов УЕФА

00.45 Зенит - Ливерпуль. Лига 
Европы УЕФА

Середа, 6 березня
Cхід 6.31 Захід 17.48
Тривалість дня 11.17

Схід 2.50
Захід 11.41

КозерігІменинники: Тимофій, Георгій



«Червоний гірник» №16 (21341)
Четвер, 28 лютого 2013 року 15Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

Полигон

«Червоний гірник» поддержал  
стрелковые традиции Кривбасса
24 февраля в селе Вольном, что на выезде из Кри-
вого Рога по Кировоградскому шоссе, на протяже-
нии нескольких часов гремели выстрелы. Это были 
не полевые учения и не военно-историческая ре-
конструкция. Просто на стенде стрелково-спортив-
ного комплекса «Медведь» проходило соревно-
вание среди стрелков-любителей по спортингу – 
стрельбе по летающим целям, посвященное Дню 
защитника Отечества. Информационным спонсо-
ром мероприятия стала газета «Червоний гірник», 
Кубок которой разыграли между собой лучшие  
дуплетчики.

Желающих попробовать свои 
силы вначале было немного – за 
первые полчаса регистрации за-
писалось только четыре участ-
ника. Однако позже выяснилось, 
что один из лучших стрелков 
Кривбасса, председатель Криво-
рожского межрайонного обще-
ства охотников и рыболовов, ма-
стер спорта по стендовой стрель-
бе Леонид Петров не будет участ-
вовать в соревнованиях. Это 
придало уверенности любите-
лям стрельбы, и желание сорев-
новаться изъявили уже полтора 
десятка человек.

«Для многих психологически 
тяжело выступать рядом со мной, 
ведь далеко не каждый стрелок в 
нашем городе более-менее ре-
гулярно тренируется на стенде, 
не говоря о регулярных участи-
ях в турнирах, – поясняет Лео-
нид Петров, который в 2011 году 
выиграл Кубок Украины по спор-
тингу в категории «Ветераны». 
– Для нас же главное – популя-
ризировать спортивную стрель-
бу, привлечь, в первую очередь, 
новичков и любителей. Поэтому 
в этом году я сосредоточился на 
судействе соревнований, а также 
на организации техники безопа-
сности и соблюдении правил».

К участию в соревнованиях 
допускались все желающие охот-
ники и владельцы гладкостволь-

ных ружей. Тип ружья значе-
ния не имел, и в руках участни-
ков были как современные ита-
льянские и турецкие двустволки, 
так и видавшие виды советские 
«ИЖи», «ТОЗы» и полуавтоматы 
МЦ-21-12. Правда, оружие мень-
ше 12 калибра (диаметр ствола – 
около 18,5 мм) никто не приме-
нял, дабы не уменьшать шансы 
на успех. В итоге, как показала 
практика, решающее значение 
имела не модель ружья, а при-
родные данные, опыт и личное 
мастерство стрелков.

Патроны использовались пре-
имущественно заводского изго-
товления – заряжая гильзы са-
мостоятельно, очень сложно до-
биться стабильного качества 
бое припаса. По правилам, к со-
ревнованию допускались патро-

ны с навеской дроби 
не более 28 граммов, 
номер дроби – не бо-
лее седьмого (2,5 мм).

Как вид стрелко-
вых соревнований 
спортинг максималь-
но приближен к усло-
виям стрельбы на 
охоте. Мишени в виде 
ярко окрашенных та-
релочек могут лететь 

достаточно высоко, 
имитируя полет птицы, либо же 
катиться, подражая бегу зайца. 
Зачастую, стрелок не видит ми-
шени до ее вылета, что вносит 
дополнительные сложности при 
изготовке оружия, наведении и 
поражении цели. Еще одну слож-
ность создает разнообразие тра-
екторий движения мишени, на-
личие максимальных дистанций 
стрельбы, продолжительность 
соревнований, что требует выно-
сливости и правильного распре-
деления сил.

Соревнование по спортин-
гу, посвященное Дню защитни-
ка Отечества, продолжалось око-
ло трех часов. Сначала участники 
были распределены на две груп-
пы, каждая из которых по оче-
реди прошла по номерам (ме-
стам для стрельбы) и отстреляла 

мишени, вылетающие из самых 
разных направлений. Двадцать 
пять выстрелов – вот тот мини-
мум, который пришлось выпол-
нить каждому из участников.

По итогам соревнований в 
общем зачете лучшим стрел-
ком стал Сергей Доценко. Вто-
рое место занял Сергей Ковниц-
кий, «бронза» досталась Нико-
лаю Азаренко.

Лучшим дуплетчиком турни-
ра также стал Сергей Доценко, 
который получил в награду Ку-

бок газеты «Червоний гірник». 
Интересно, что стрелял победи-
тель из видавшего виды полуав-
томата «Браунинг Голд», кото-
рый, по словам владельца, пере-
жил не один ремонт, но по-преж-
нему не подводит его в ответст-
венные моменты.

«Спортинг является лучшей 
тренировкой охотника, – говорит 
Леонид Петров. – Именно на таких 
соревнованиях проверяется уме-
ние стрелка поражать дичь, не тра-
тя лишних патронов и не оставляя 
подранков. Умение делать дупле-
ты – залпы из двух стволов с пора-
жением сразу двух мишеней – не-
обычайно сложное и в то же вре-
мя красивое искусство. Для это-
го стрелок должен в совершенстве 
владеть оружием, быть сосредото-
ченным, иметь хорошую реакцию, 
чтобы переключиться с одной ми-
шени на другую. Можно только 
приветствовать возрождение ма-
стеров-дуплетчиков».

«Первые соревнования по 
спортивной стрельбе из охотни-
чьих ружей среди охотников-лю-
бителей прошли в Кривом Роге 
85 лет назад, в 1928 году. Тогда 
также было две главные номина-
ции: лучший стрелок и лучший 
дуплетчик. Мы как старейшее 
печатное издание Кривбасса ре-
шили поддержать давние стрел-
ковые традиции нашего региона 
и учредили Кубок газеты лучше-
му дуплетчику. Думаю, при на-
шей информационной поддер-
жке спортинг станет более попу-
лярным, а число участников по-
добных соревнований будет ра-
сти», – сказала главный редактор 
газеты «Червоний гірник» Ольга 
Калинюк.

Следующие соревнования по 
спортингу планируется провести 
ко Дню Победы 9 мая.

Андрей МИХЕЙЧЕНКО. 
Фото Андрея ТРУБИЦЫНА

Минуле – сучасне

Барви реалізму
Справжній образ події слабне прямо пропорційно тому, як 
глибоко в минуле вона відходить. За мірками історії люд-
ства, кровопролиття Великої Вітчизняної лише вчора об-
палило українську землю незгладимою раною, та й цього 
відтинку часу вистачило для певного затьмарення спогадів 
про жахливу сутність. 

Представники Всеукраїнської 
громадської організації «Союз «На-
родна пам’ять» та історико-патріо-
тичного руху «Пошук-Дніпро» по-
всякчас протистоять нашестю забуття 
вікопам’ятних сторінок Другої світо-
вої, відтак дали змогу криворізькій 
пресі ввійти в контакт із потворним 
обличчям масового і безтямного лю-
диновбивства.

Оглядовий маршрут проліг шля-

хами Софіївського району, де при 
визволенні Кривбасу від загарбни-
ків вирували виснажливі бої. Апогей 
битви був на хуторі Високому. Донині 
дослідники не визначили остаточно-
го числа втрат Червоної Армії, проте 
це ніяк не менше 10 тисяч воїнів, 
загиблих на обмеженій, стратегічно 
важливій території. Про затятість 
опору ворога свідчить, зокрема, факт, 
наведений головою криворізького 

крила організації «Пошук-Дніпро» 
Олександром Дузем: за три тиж-
ні безкінечних сутичок радянські 
війська просунулись усього на два 
кілометри вглиб розташування про-
тивника.

Пошуковці спільно з клубом вій-
ськово-історичної реконструкції 
Червоної Армії повернули з полону 
десятиліть обставини умовної типо-
вої сутички – проте на місці справж-
нього окопу. Нехай і не пол-
кового залпу, але й черг з 
кількох автоматів і рушниць 
вистачило для створення 
багатовимірної картини по-
єдинку, що розгорівся тут 
майже три чверті століття 
тому. Перенестись у фрон-
тову молодість запросили і 
ветеранів: їхні рукостискан-
ня прикладу безвідмовного 
ППШ, нехай і спорядженого 
холостими набоями, були 
схожі на вітання з вірними 
бойовими побратимами.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. 
Фото  

Олександра  
ПОРТНЯГІНА

Сергей Доценко на позиции

Организатор  
и судья соревнований  

Леонид Петров

Вручение кубка «ЧГ» лучшему дуплетчику.

Захоплення



16 Моя Дніпропетровщина

Починалось із козаків
Це місто відзначає свято визво-

лення від фашистських загарбни-
ків на тиждень раніше за Кривий 
Ріг. Завідуючий відділом регіо-
нальної політики виконавчого ко-
мітету Павлоградської міськради 
Олександр Рєзніков переконаний: 
це єдиний населений пункт на 
території колишнього СРСР, що 
під час Великої Вітчизняної ві-
йни самостійно й безповоротно 
вигнав окупантів після народного 
повстання. До слова, Олександр 
Борисович називає себе напівкри-
воріжцем, бо на початку 70-х здо-

був у Кривбасі освіту й розпочав 
кар’єрне сходження.

Віхи життєпису Павлограда не-
роздільно пов’язані з війнами. 
Власне, місто виросло в придні-
провському степу два з половиною 
століття тому з давнього козацько-
го поселення як місце дислокації 
потужного гусарського полку. Чу-
дові природні умови, багаті чор-
ноземи давали змогу землеробам 
нарощувати економічну міць, 
кілька десятиліть вистачило на пе-
ретворення військової слободи на 
крупний та заможний купецький 
осередок: навіть у Катеринославі, 

губернському центрі, з середи-
ни ХІХ віку не діяло аж чотири 
великі біржі. З усього світу сюди 
з’їжджалися покупці по збіжжя та 
коней, ці символи нині увічнені на 
гербі.

Знову-таки, суто військові по-
треби зародили промислову мо-
гутність. Довкола міста діяло з 
десяток розплідників породистих 
скакунів, значна частина поголів’я 
постачалась кавалерійським під-
розділам, для обслуговування кін-
ноти створювалися незчисленні 
мануфактури, об’єднання май-
стрів, а то й крупні трести. На той 
період існувало сім ковальських 
вулиць та декілька ремісничих 
кварталів. А продукції все не ви-
стачало, тож був заснований обо-
зний завод, разом із реманентом 
для армії, його спеціалізацією 
стали гарматні лафети, випуска-
лися плуги, сіялки, інше сільсько-

господарське знаряддя, що вмить 
розліталося просторами Росій-
ської імперії. Після початку Вели-
кої Вітчизняної містоутворююче 
підприємство евакуювалося до 
Балашова Саратовської області. У 
кінці 40-х частина виробничих по-
тужностей повернулася до місця 
історичної прописки. Віднедавна 
міста побратались, як Кривий Ріг 
із Нижнім Тагілом.

Гордість за «персональні» 
ядерні бомби

За більшовицької доби в Пав-
лограді нарощували військову 
промисловість. Під час індустріа-
лізації виник завод боєприпасів, 

згодом перетворе-
ний на хімічний. 
Та прилегле до 
нього величезне, 
найбільше в Союзі 

стрільбище для випробування ар-
тилерійських снарядів, авіаційних 
бомб. Досі в народній топоніміці 
та територія, розташована у двох 
районах, зветься неспокійним 
ім’ям Полігон. В епоху освоєння 
космосу Південний машинобу-
дівний завод, ширше відомий як 
«Южмаш», переніс на павлоград-
ські підприємства трохи не поло-
вину виробництва. Місто опини-
лось окутаним суперсекретами, 
іноді навіть у стінах однієї уста-
нови не відали, чим займаються в 
сусідніх кабінетах. Представники 
старшого покоління пригадують 
Івана Івановича, миршавенько-
го, доброзичливого дідуся з філії 
конструкторського бюро імені 
Янгеля, щовечора він брав пакет 
сметанки для рудого кота. Тільки 
після його смерті люди довідались, 
що звали чоловіка зовсім не так і 
мав він звання академіка та гору 

найвищих державних нагород за 
розробку балістичних ракет. Так 
само павлоградці довідалися про 
причетність своїх підприємств 
до створення космічного човника 
«Буран» – обставини видатного 
проекту відкрилися, коли після 
успішного запуску багатьох премі-
ювали автомобілями. Також опісля 
ядерної розрядки надійшли відо-
мості, котрі для павлоградців нині 
становлять неабияку гордість: у 
випадку атомної війни Сполучені 
Штати передбачали випустити на 
Радянський Союз близько двох со-
тень боєголовок, трьом з них «пер-
сонально» призначалось летіти 
сюди.

Отже, на машинобудівному за-

воді виготовляли ракетні двигуни, 
досі вони перебувають на бойово-
му чергуванні в російській армії. 
На сусідньому, хімічному, напо-
внювали їх надзвичайно отруй-
ним паливом. Епоха роззброєн-
ня внесла радикальні корективи 
в схеми кооперації. Звідусіль до 
Павлограда звозили зайвих між-
континентальних монстрів. До-
сконалих технологій переробки 
об’єктів суто військового призна-
чення для мирного вжитку не іс-
нує й зараз. Останнім часом хі-
мічна сфера активно включилась 
у переробку артилерійських сна-
рядів та – особливо – протипіхот-
них мін, заборонених усюди у сві-
ті міжнародною конвенцією, але 
мільйонами тонн накопичених на 
складах. До слова, Статут Органі-
зації Об’єднаних Націй написав 
уродженець Павлограда Лео Пас-
вольський. А ще серед місцевих 
мешканців уперто циркулює чут-
ка, ніби з того самого ракетного 
палива частково випускається ви-
бухівка для криворізьких залізо-
рудних кар’єрів.

Внесок у Перемогу творця важких танків 
павлоградця Жозефа Котіна неоціненний

Удосталь принад має Павлоград
Географічно Павлоград належить до Західного Донба-

су. Поклади корисних копалин розвідували ще за царя, 
проте тільки від середини 60-х років минулого століття 
стрімкими темпами почалося становлення гірничодобув-
ної галузі. За незвичною для Кривбасу моделлю: шахти 
споруджувались за межами міста, наразі це околиці-су-
путники, поєднані інфраструктурою, але з власними міс-
цевими радами. 

Віднедавна відчувається серйозний брак робітничих 
кадрів, дедалі більше шахтарів вахтовим способом при-
бувають із Луганської та Донецької областей. Та масово 
затребувані не лише гірники, гостро постала проблема 
із замалою кількістю вправних токарів, фрезерувальни-

ків, слюсарів-збірників, бо нові виробництва розгорну-
ли завод технологічного обладнання, стан з волочіння 
труб, меблева й лакофарбова фабрики. Тому розроблено 
масштабну програму впровадження підготовки власних 
трударів. 

Акціонерне товариство «Донбаська паливно-енерге-
тична компанія «Павлоградвугілля» володіє десятьма 
копальнями, бере участь у багатьох соціальних програ-
мах, не шкодує коштів на розвиток міста, у тім числі роз-
будовує сферу професійно-технічного навчання.

У місті мешкає 111 тисяч осіб, створено 110 ОСББ, ді-
ють 22 школи, 40 дитсадків, немало спортивних і куль-
турних закладів. 
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Шість століть під водою
Півстоліття тому в Павлогра-

ді виникло унікальне краєзнавче 
явище. За покликом ентузіастів 
від краєзнавства зем - 
ляки заходилися зно- 
сити сімейні реліквії 
до народного музею. 
З бабусиних скринь 
витягували безцін-
ні вироби народних 
умільців, віджилі 
своє предмети побу-
ту, вбрання, кроєне 
по моді невідомо 
яких періодів… На-
уковим співробіт-
никам лишалось 
оформити барвисту 
експозицію. Відтоді 
виставкові вітрини поповнюва-
лися тільки в такий спосіб.

Директор музею Тетяна Ведмідь 
розповіла, що під його приміщення 
віддали дореволюційної побудови 
маєток настоятеля величного хра-
му, освяченого в останнє десятиріч-
чя ХІХ століття знаменитим право-
славним святим, як його величали 
– «духівником усія Русі», Іоанном 
Кронштадтським. Знала церква не-
мало чудесних зцілень, мироточи-
вих ікон, умиротворюючих душі ві-
рян проявів Божого промислу.

Фірмовим знаком є можливість 
вільно тримати в руках експона-
ти. Зустрічає відвідувачів багате 
зібрання археологічних знахідок. 
Кам’яні сокири первісних предків. 
Прикраси скіфської жриці – при-
міряйте, україночки, їхні пра-
прапраонуки! У кого прокинувся 
козацький дух, не налюбується 
вишуканими й водночас грізними 
шаблюками запорозьких січовиків. 
Не обов’язково мати безпосеред-
ній тілесний контакт із безцінним 
предметом, аби щиро перейняти-
ся його енергетикою. На видному 
місці завмерла козацька «чайка», 
видовбана, як і годиться, з єдиного 
стовбура понад шістсот років тому. 
«Морений» часом і випробування-
ми стародавній дуб випромінює 
невимовні флюїди. Літ із тридцять 
тому спускали озерце, юні рибачки 
витягнули човна із мулу, відчисти-
ли... і два літа плавали на ньому по 

плесу. Довідалися старші, одразу 
передали пам’ятку до музею. Зна-
вці старовини трохи не з усенького 
світу постійно благають продати 
єдине в державі справжнє суден-

це козацької доби за 
астрономічні, шес-
тизначні суми – пат-

ріотам ріднокраю воно необхідне 
самим.

Інший шедевр оглядового мар-
шруту – тачанка з обозу батька 
Махна. Уздовж і впоперек прошита 
кулями, обпалена в горнилі битв 

громадянської війни. Довгий час її 
господар приховував походження 
бойового візка повстанської кінно-
ти, боявся конфіскації. Перед смер-
тю розповів і документально довів 
її походження. Звісно, «гроза полів» 
тепер устаткована бутафорським 
кулеметом, одежинами тої пори, 
супутніми атрибутами – знову-та-
ки, аби гості мали нагоду сфотогра-
фуватись у повному екіпіруванні, 
причому безкоштовно.

Павлоградський музей певною 
мірою є прекрасним прикладом за-
лучення громадян будь-яких упо-
добань, віку, інтересів, політичних 
переконань до щирого вивчення 
історії. У той же час, це і підказка 
для вдалого господарювання. Та це 
далеко не все. Участь у профільних 
конкурсах, отримання грантів за 
здобуті перемоги дозволяють про-
водити ремонти, вигадувати все 
нові шляхи розширення кола від-
відувачів, відкривати «свіжі» тема-
тичні зали. Водночас музей давно 
перетворився на осередок народ-
ної творчості, безперестанку про-
водяться виставки молодих авторів 
– різних напрямів образотворчо-
го мистецтва, часто авангардних 
спрямувань, предалеких від акаде-
мічних жанрів, що, здавалось би, й 
не зовсім личило такому поважно-
му закладу. Затишні зали облюбу-
вали й рукодільниці. Спадкові май-
стрині відроджують традиційні, 
проте забуті в добу комп’ютерних 
технологій промисли.

Гусарська анекдотобалада
Ну, а де ж Кутузов?! Михайло 

Іларіонович довго командував 
тут полком гусарських пікінерів і 
володів чималими угіддями. Що-
правда, землі, мабуть, записува-
лись на його дружину. Чиновни-
ки завжди мали схожі повадки. 
Якраз при ньому нікому не відоме 
село перетворилося на населений 
пункт, сучасною мовою, губерн-
ського значення, якщо не біль-
ше. Герой Вітчизняної війни 1812 
року мав п’ятьох дочок, троє з них 
народились у Павлограді. Одна 
з них, Дарія, сама того не волію-
чи, послала на смерть Пушкіна: 
Дантес через трьох близьких зна-

йомих поета передав виклик на 
дуель, і тільки вона вручила зло-
щасного листа. У чому розкаюва-
лась до останнього подиху. Тетяна 
Ведмідь часто здійснює візити 
до державних архівів Москви та 
Санкт-Петербурга, вишукує доку-
менти по родині Кутузових і ви-
ступає з науковими доповідями.

Наукові розвідки працівників 
музею вилились у книгу «Вій-
на і мир Кутузова». Простору 
для ґрунтовних досліджень ви-
стачає. Приміром, судячи з дат 

народження доньок, навряд чи 
вони всі від законної дружини, 
так хто ж тоді причарував гене-
рал-фельдмаршала? Очевидно, 
такі пікантні факти й відіграли 
роль у встановленні в Павлограді 
пам’ятника поручику Ржевсько-
му: серцеїду – коли мовчать гар-
мати, шибайголові – на полі бою, 
не знаючому смутку дотепнику. В 
незаміжніх панянок народилося 
повір’я – досить посидіти на колі-
нах мов живого персонажа байок, 
і суджений неодмінно дуже скоро 
з’явиться. Хлопці ж для посилен-
ня привабливості вірять у магічну 
силу торкання до вус бронзового 
кумира-мачо.

Ідейно характер постаті бра-
вого гусара черпався, образно 
кажучи, з усної народної творчос-
ті, та скульптору насправді позу-
вало двоє парубків на прізвище 
Ржевський. Обоє виявилися від-
ставними офіцерами, як самі зі-
знавались, таки із вдачею супер-
популярного героя анекдотів, чим 
несказанно пишалися.

Кривий Ріг – Павлоград –  
Кривий Ріг.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ. Фото 
Олександра ПОРТНЯГІНА.

Автори дякують голові 
Дніпропетровської терито

ріальної організації профспілки 
працівників вугільної промисло
вості Сергію Юнаку за допомогу 

у створенні статті 

Після ритуалу з бронзовим 
Ржевським дівиці неодмінно 

йдуть під вінець

Тетяна Ведмідь 

Удосталь принад має Павлоград
ків, слюсарів-збірників, бо нові виробництва розгорну-
ли завод технологічного обладнання, стан з волочіння 
труб, меблева й лакофарбова фабрики. Тому розроблено 
масштабну програму впровадження підготовки власних 
трударів. 

Акціонерне товариство «Донбаська паливно-енерге-
тична компанія «Павлоградвугілля» володіє десятьма 
копальнями, бере участь у багатьох соціальних програ-
мах, не шкодує коштів на розвиток міста, у тім числі роз-
будовує сферу професійно-технічного навчання.

У місті мешкає 111 тисяч осіб, створено 110 ОСББ, ді-
ють 22 школи, 40 дитсадків, немало спортивних і куль-
турних закладів. 

Здобутки майстрів різних мистецтв давно сягнули на-
ціонального рівня. Так, дитячий рок-н-рольний танцю-
вальний колектив «Восток» двічі виступав з представни-
ками України на «Євробаченні», отримав запрошення на 
цей найпрестижніший конкурс естрадної пісні й ниніш-
нього року. 

Із вагомих клопотів є відсутність вищих навчальних 
закладів, проте гідні робітничі спеціальності надають 
машинобудівний технікум, професійно-технічний ліцей 
і медичне училище. Молодь, яка здобуває вищу освіту 
в інших містах, знехотя повертається до отчої сторони. 
Закономірно, що абсолютна більшість фахівців гірничої 
справи та педагогів свого часу навчалась у Кривому Розі.

Обласна влада 
при  діляє Павлограду 
значну увагу, зазначає 
Олександр Рєзніков. 
Напевно, у тім числі й з 
огляду на несприятли-
ву екологічну ситуацію. 
Торік екс-губернатор 
Олександр Вілкул іні-
ціював асигнування з 
бюджету для очищен-
ня русла річки Вовчої 

(за легендою, джерело вдарило 
там, де степовий вовк рив собі ко-
нуру), принагідно було побудовано 
важливу переправу. На стадії оста-
точного вирішення – спорудження 
об’їзної магістралі, нині майже че-
рез центр міста щодоби проїздить 
до 50 тисяч одиниць транзитного 
великовантажного транспорту. Ве-
личезних зусиль коштувало при-
хорошування окраси міста – цент-
рального парку. Його план, як і 
проект самого поселення, ще в кінці 
18-го сторіччя накреслив легендар-
ний полководець Михайло Кутузов. 

Олександр Рєзніков

ЧГ
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Сканворд

Випуск 1941-го
Фінальні акорди випускних урочистостей перервало приголом-

шливе повідомлення. Почалась війна. На цьому фото спеціалісти 
маркшейдерії, які в червні 1941 року закінчили Криворізький гір-
ничорудний технікум. Ніхто з них так і не зміг заступити на свою 
дипломовану посаду в межах підземного Кривбасу. Хто на фронт 
пішов, хто на схід подався під виття німецьких літаків. Відомо, що 
військовий керівник Вентер додому з фронту не повернувся, а ось 
викладач Ейдізон і після війни багато років у технікумі вів заняття. 

Палац при всій красі
На цьому фото від 25 січня 1959 року Палац металургів. Тоді йому ви-

повнилося лише п’ять років. Як і ведеться, на куполі партійні гасла. До речі, 
того року відбувся позачерговий з’їзд КПРС, який дав старт семирічці. Вона 
виявилася першою й останньою. Експеримент, як кажуть, не вдався. 

Світлини минулих років можете власноруч приносити або присилати електронною поштою.  Адреса редакції: пр. Металургів, 28, e-mail: 
rminer@rminer.dp.ua . До фотографії потрібно додати історію-опис про людей або події, зображені на ній. Не забудьте також вказати рік, 
коли зроблено цей кадр. Чекаємо на ваші відгуки.

Офіційно
На виконання Закону України «Про житлово-комунальні по-

слуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 
№631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з на-
дання житлово-комунальних послуг», Наказу Державного ко-
мітету України з питань житлово-комунального господарства 
від 25.04.2005 №60 «Про затвердження Порядку визначення 
виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді», 
конкурсною комісією визнано управителів будинком, спору-
дою або групою будинків Довгинцівського району, а саме:

Об’єкт №1 – ТОВ «Житлосервіс-КР» (б-р Кірова, 1, 1а, 3, 5, 5а, 
6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 25, 27, 29, вул. Водоп’янова, 1, 2, 3, 
4, 6, 7, вул. Гутовського, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 57, 59, 61, 
63, вул. Лісового, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 
31, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, вул. Незалежності України, 3, 6, 8, 9, 
10, 11, 13, 13а, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 31, 33, вул. При-
озерна, 19, 21, вул. Сахарова, 1, 7, 9, 13, 15, 17, вул. Симонова, 1, 
1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Об’єкт №2 – КП «Послуга» (вул. Башкирська, 1а, вул. Вахруше-
ва, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, вул. Достоєвського, 1, 3, 9, 22, 26, 30, 
вул. Жигулівська, 42, 44, 46, 48, вул. Кириленка, 5, 7, 8а, 10, 11, 12, 
14, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, вул. Кокчетавська, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, вул. 
Ленінського комсомолу, 4, 5, 9а, 11, 13, 17, вул. Лобачевського, 2, 
4, 6, 8, вул. Мухіної, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, вул. Об-
норського, 21, 23, 25, 78, 80, 82, вул. Промислова, 2, 4, 6, 8, 10, вул. 
Тамбовська, 52, вул.  Футбольна, 72а, Військове містечко-33, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27)

Об’єкт №3 – ТОВ «Комбінат Благоустрою» (пр. Гагаріна, 56, 61, 
61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 81, вул. Ба-
туринська, 78, 93, 95,  вул. Блюхера, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, вул. 
Будьонного, 2, 4, вул. Вечірньокутська, 52, 54, вул. Димитрова, 72, 
76, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 
101, 103, 122, 126, 128, 130, вул. Дніпропетровське шосе, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 42, 46, 50, 52, 54, 56, 64, 
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, вул. Донецька, 1, 3, 7, 9, вул. Косіора, 
56, 58, 60, 64, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
86, 87, 87а, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 103, 105, 109, 111, 
113, вул. Котляревського, 5, 7, 9, 11, 15, вул. Леоніда Бородича, 2, 
4, 6, вул. Отто Брозовського, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, вул. 
Постишева, 37, 39, 43, 45, вул. Революційна, 45, 47, 53, 55, 57, 59, 
61, 65, 67, 73, вул. Телевізійна, 1, 4, 6, вул. Транспортна, 14, 55, 56, 
57, вул. Тягова підстанція, 4).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Управління земельних ресурсів виконкому міської ради, ке-

руючись ст. 128 Земельного кодексу України та рішенням міської 
ради від 24.06.2009 № 3340, інформує.

 Згідно з рішенням міської комісії переможцем конкурсу з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які залучаються до прове-
дення оцінки земельних ділянок  несільськогосподарського при-
значення площею 0,0068 га на пр. 200-річчя Кривого Рогу, 42 в 
Саксаганському районі для розміщення павільйону «Свіжа риба» 
та площею 0,0035 га на вул. Косіора, 29н у Дзержинському ра-
йоні для розміщення існуючої будівлі торговельного павільйону, 
що підлягають продажу шляхом викупу відповідно до рішення 
Криворізької міської ради від 28.12.2012 №1663, за підсумками 
рейтингового голосування визначено ТОВ «Добробут».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 великого промислового цен-

тру щодня вносять звичайні криворіжці. І 
якщо сучасність Кривого Рогу – на виду й 
на вустах, то минуле завжди вабить своєю 
таємничістю. Можливо, якась із сторінок біо-

графії нашого міста ховається десь у вашому, 
шановні читачі, сімейному архіві? «ЧГ» ви-
рішив розпочати конкурс «Це наша з тобою 
біографія». 
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Телебачення

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

Новости
06.10, 07.05, 23.10, 01.10 

Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 

11.45, 12.15, 13.00, 15.35, 
22.45, 23.15 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 Х/ф «Колдунья». 24 с.
09.05, 21.00, 05.35 Итоги дня
09.25 Ток-шоу «Вера. На-

дежда. Любовь»
10.15, 04.05 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.55, 20.55 Официальная 

хроника
12.10, 18.30, 21.15 Деловой 

мир
12.20 Здоровье
13.10 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка 
(жен.)

15.00, 18.20, 01.20, 02.05 
Новости (с сурдопере-
водом)

15.15 Euronews
15.25 Наука
15.30, 04.00 Деловой мир. 

Агросектор
15.40 Ток-шоу «Легко быть 

женщиной»
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка 
(муж.)

18.45 Бенефис композитора 
Николо

21.25 Опыт
22.50 Тройка, Кено, 

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

та-2». 9 с.
00.15 От первого лица
00.40 Между строк

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Служба поиска 

детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 

19.30, 05.25 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» 

11.55 Х/ф «Маша» 
13.50, 03.50 «Не ври мне - 3»
14.55, 04.40 «Семейные 

мелодрамы»
15.55, 03.10 «Простошоу с 

Юрием Горбуновым»
16.45 «ТСН. Избранное»
20.15 Х/ф «Титаник» 
00.15 Д/ф «Cелин: мир ее 

глазами»

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

Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 

«Утро с ИНТЕРом»
08.00, 08.30, 09.00 «Но-

вости»
09.10 Т/с «Робинзон»
12.15 Д/с «Следствие вели... 

с Леонидом Каневским»
14.05 «Судебные дела»
15.00 «Семейный суд»
16.00 Т/с «Анечка»
18.10 «Концерт Елены 

Ваенги»
20.00, 04.10 «Подробности»
20.30 Т/с «Второе дыхание»
00.00 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» 

ICTV
04.45, 06.25, 03.15, 04.05 

Погода
04.50 Факты
05.15, 04.10 Свитанок
06.20, 07.35 Деловые факты
06.30 Т/с «Такси»
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Украине
08.45 Факты. Утро
09.15, 19.25, 02.30 Чрезвы-

чайные новости
10.10, 16.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
12.30 Анекдоты по-

украински
12.45 Факты. День
13.00, 22.20 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.10, 20.10 Т/с «Страсти по 

Чапаю»
18.45 Факты. Вечер
00.55, 03.20 Т/с «Кодекс 

чести»

НОВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Как сказал Джим»
05.50, 04.55 Зона ночi 

Культура
05.55, 06.45 Очевидец. 

Самое шокирующее
06.40, 07.10, 07.40, 08.45 

Подъем
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 

Репортер
07.35, 08.35, 19.20, 00.35 

Погода
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой-2»
10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55, 21.00 Т/с «Во-

ронины»
13.20, 14.30 Kids Time
13.25 М/с «КотПес»
14.40, 15.45 Teen Time
14.45 Т/с «Друзья»
16.50, 22.05 Т/с «Светофор»
19.15, 00.30 Спортрепортер
19.40 Пираньи
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вам-

пира-2» 
01.30 Т/с «Эврика»

СТБ
05.45 «Чужие ошибки. 

Жестокие игры»
06.30, 16.00 «Все буде 

добре!»
08.20, 18.20 «Невероятная 

правда о звездах»
09.55, 01.05 Х/ф «Арфа для 

любимой» 
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 
13.35 «МастерШеф - 2»
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини»
19.55 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
20.50 Т/с «Метод Фрейда» 
22.25 «Кулинарная дина-

стия»
00.05 Т/с «Доктор Хаус» 

ТОНИС
06.00, 16.00, 03.55 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, 04.55 «Утренний 
эспрессо»

09.00 Алена Яковлева. Арти-
сток - много! Она - одна!!!

10.00, 16.50 «Алло, доктор!»
11.15 Леонид Каневский. 

Приключения сыщика
12.15 Золотая пара. Счаст-

ливы вместе
14.00, 22.40 Невероятные 

путешествия
15.15, 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: Новиков Алек-
сандр, 2 часть

20.00 Александр Зацепин. 
Есть только миг

21.35 Александра Пахму-
това. Женщина, которую 
поют

23.40 Колдунья-природа

ТЕТ
06.00 Приколы на пере-

менке
06.05 Т/с «Метод Лавровой» 
07.00 Лентяево
07.30, 08.25 М/с «Даша-

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

курсанты» 
10.00 Т/с «Все женщины - 

ведьмы» 
11.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками» 
13.00, 19.30 Богиня шопинга
13.40 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
14.45, 20.35 Даешь Моло-

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

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

Ю-туб’а
23.30 Анекдоты

ТРК «УКРАИНА»
06.00 Т/с «Условия кон-

тракта» 
07.00, 17.00, 19.00, 03.30 

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

говорят»
14.40 Т/с «Супруги» 
15.40, 03.00 Чистосердеч-

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

рит Украина»
21.50 Д/с «1941»
22.50 Ток-шоу «1941: Запре-

щенная правда»
00.00 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»
02.40 «Энергонадзор»
04.20 «Жизнь интересна»
04.40 «Машина времени»

НТН
05.45 «Легенды уголовного 

розыска»
06.15 Х/ф «Выгодный 

контракт» 
08.30 Утренний «Свiдок»
09.00 «Криминальные 

дела»
10.00 «Медицинские 

тайны»
10.25 Т/с «Робинзон»
12.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург - 7»
14.30, 19.30 Т/с «Литейный»
16.45, 19.00, 23.45, 02.00, 

04.15 «Свiдок»
17.00 Т/с «Сокровища 

мертвых»
21.45 Т/с «Криминалисты: 

мыслить как пре-
ступник» 

22.45 Т/с «CSI: Лас-Вегас» 
00.15 Х/ф «Семь приключе-

ний Синдбада» 

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.15, 22.00 «Три сестры»
10.15, 01.10 Х/ф «Кемпинг»
12.10 «Добрый вечер, 

животные»
13.10, 17.00 «Дом на зависть 

всем»
14.10, 19.00 «Шопинг 

монстры»
15.00, 18.00 «Званый ужин»
16.00 «Орел и Решка»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Рассмеши комика»
23.00 «Мисс Мира 2012»

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

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

00.10, 04.15, 05.15 Ново-
сти 11 канала

07.40 «Путь к спеху»
08.00 «Променад»
09.00, 20.00 Т/с «Дневник 

доктора Зайцевой-2»
10.00, 15.50 Т/с «Кадетство»
11.00, 17.55, 21.00 Т/с «Во-

ронины»
13.20 Kids’ Time
13.25 М/с «КотПес»
14.30 «36,6»
15.00 Т/с «Друзья»
15.45 Teen Time
16.50, 22.30 Т/с «Светофор»
19.30 Музыкальное по-

здравление от «Злагоды»
19.40 Пираньи
22.00 «Васильевский 

остров»
23.10 Т/с «Счастливы вместе»
00.40 Т/с «Дневники вам-

пира-2»

К 2
05.15, 00.45 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.55 Семья от А до Я
10.25 Бэби-бум
11.00, 11.35, 19.40 Школа 

доктора Комаровского
12.25, 17.40 Женская форма
13.25, 18.40 Дачные истории
14.10, 20.20 Незвёздное 

детство
15.10 Специя
15.45 Секреты шеф-повара
16.40, 23.05 Модный при-

говор
21.20 Иностранная кухня
22.15, 01.30 Семейный 

размер
00.00 Секреты судьбы

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

Зверороботы» 
08.15 «Улетное видео по-

русски»
09.00 Новости 2+ 
09.40, 19.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
10.45 «ДжеДАИ»
11.25 «Дорожные войны»
12.00 Т/с «Наркотрафик» 

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

сыщика Гурова. Про-
должение» 

18.00 «ОбломUA»
20.00 Лига Европы УЕФА. 1/8 

финала. Штутгарт - Ла-
цио. Прямая трансляция

22.00 Лига Европы УЕФА. 1/8 
финала. Базель - Зенит. 
Прямая трансляция

00.00 Про Лигу Европы + 
обзор игрового дня

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
08.10 Х/ф «Транти-ванти»
09.40 Х/ф «Жизнь и необык-

новенные приключения 
Робинзона Крузо»

11.15 Х/ф «Паспорт»
13.00 Х/ф «Рейс 222»
15.25, 20.10 Т/с «Алексан-

дровский сад»
17.35 Х/ф «Слушать в от-

секах»
22.20 Х/ф «Перемещаясь во 

времени»
00.00 Х/ф «Калифорния»
01.55 Х/ф «Тайная прогулка»
03.10 Х/ф «Уходя - уходи»
04.40 Саундтреки

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

18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
05.15 «Пока все дома»
09.15 «Контрольная за-

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

вьица!»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Многодетные не-

весты»
17.00, 03.05 Т/с «Неравный 

брак»
18.40 «Давай поженимся!»
19.55 «Поле чудес». Празд-

ничный выпуск
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Письма к Джу-

льетте»
23.25 «Вечерний Ургант». 

Праздничный выпуск
00.15 Х/ф «Старомодная 

комедия»
01.55 Х/ф «Сватовство 

гусара»
03.50 Х/ф «Семейное 

счастье»

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

мелочей»
10.35 Ток-шоу. «О самом 

главном»
11.15 Т/с «Пелагия и белый 

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

Следствие продолжа-
ется»

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

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

15.25 «Те, с которыми я... 
Под сенью Вайды. Поль-
ская тетрадь». «Беата 
Тышкевич»

16.10 «Academia». «Всемир-
ная история женщин»

16.55, 18.30 Т/с «Принцесса 
и нищенка»

17.40 Местное время. 
Вести-Москва

19.15, 03.00 «Прямой эфир»
20.00 «Юрмала»
21.30 Х/ф «Женская инту-

иция»
23.50 «Бомонд в Доме 

актера»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Ириной Трухачевой
10.30, 17.30 Цивилизация. 

Тарас Шевченко. За-
вещание

11.30 Ювелирочка
14.30 Политклуб Виталия 

Портникова
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 Игра в слова и не 

только
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
04.00 «Настроение»
06.30 Х/ф «Дамское танго». 
08.10, 09.50 Х/ф «Дом-

фантом в приданое». 
09.30, 12.30, 15.30, 20.00 

События
10.45 Петровка, 38. 
11.00 Татьяна Устинова в 

программе «Жена». 
12.50, 17.30 Город новостей
13.10 «Наша Москва» 
13.30, 20.20 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

14.55 «Доктор И...» 
15.50 «Спешите видеть!» 
16.25 «Право голоса». 
17.45 Петровка, 38 
18.00, 01.55 Т/с «Немного не 

в себе». 
23.20 Д/ф «Мужчина и 

женщина. Почувствуйте 
разницу». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Т/с «Таксистка». 5 с. 

«Угон»
10.00 Т/с «Мент в законе-6». 

Фильм 5 «Приговор» 2 с.
11.00 «Страна и люди»
12.00, 17.00 Т/с «Тайны след-

ствия-10». Фильм 9 «Кто 
старое помянет» 2 с.

13.00 Х/ф «Капель»
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». 

6 с. «Выходной»
19.00, 05.00 Т/с «Бандитский 

Петербург-10. Расплата». 
2 с.

20.00, 03.00 Т/с «Мент в 
законе-6». Фильм 5 
«Приговор» 3 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 10 
«Гоп-стоп» 1 с.

23.00 Х/ф «Поезд до Бру-
клина»

РЕН ТВ
03.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки 3» 
04.00 М/с «Бэтмен» 
04.30, 11.00 «Званый ужин» 
05.30 «Дом на краю Галак-

тики» 
06.30, 10.30, 17.30 «Новости 

24» 
07.00 «Нам и не снилось»: «И 

создал Бог женщину...» 
10.00, 17.00 «Экстренный 

вызов» 
13.00 «Семейные драмы» 
14.00, 15.00 «Не ври мне!» 
16.00 «Верное средство» 
18.00 «Какие люди!» 
19.00 «Адская кухня - 2» 
20.30, 00.30 Х/ф «Черный 

рыцарь» 

TV  1000
04.00 Драма «Одна неделя» 
06.00 Комедия «Теле-

ведущий» 
08.00 Комедия «Больше, 

чем друг» 
10.00 Комедия «Братья 

Соломон» 
12.00 Комедия «Мисс 

Петтигрю» 
14.00 Комедия «Мачеха» 
16.10 Комедия «Мисс 

Никто» 
18.00 Фильм ужасов «Сон-

ная Лощина» 
20.00 Фильм ужасов «Выбор 

киллера» 
21.40 Комедия «Карманные 

деньги» 
23.50 Криминальное кино 

«Отважная» 

TV1000 KINO
05.00 Фантастика «Гадкие 

лебеди»
07.00 Комедия «Разрешите 

тебя поцеловать... 
Снова»

09.05 Мелодрама «Коро-
лева»

11.00 Комедия «Пакостник»
13.00 Криминальное кино 

«Вареники с вишней»
15.00 Мелодрама «Молчун»
17.00 Мелодрама «Ненор-

мальная»
19.00 Комедия «Клуши»
21.00 Драма «Три женщины 

Достоевского»
23.00 Мелодрама «Анна»
01.00 Драма «Кавказская 

рулетка»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Фиориль - пора цве-
тения» 

10.05, 18.05, 02.05 Комедия 
«Сочинение ко дню 
Победы» 

12.00, 20.00, 04.00 Драма 
«Не уходи» 

14.05, 22.05, 06.05 Триллер 
«Убийства в Оксфорде» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Мне двадцать 

лет» 
09.00 Х/ф «Праздник Не-

птуна» 
10.00 Х/ф «Генерал» 
12.00 Х/ф «Вот такие чудеса» 
13.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 1 с. 
15.00 Х/ф «Хомут для 

Маркиза» 
16.30 Х/ф «Путешествие 

будет приятным» 
18.00 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» 
20.00 Х/ф «Цветы кален-

дулы» 
22.10 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза» 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Х/ф 

«Сенсация» 
02.30, 08.30, 14.30 М/с 

«Светлячок», «Новогод-
няя ночь». 

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка» 12+, «Замок 
лгунов» 6+, «Я жду 
птенца» 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Не-
допесок Наполеон III» 0+, 
«Сказка старого дуба» 

6+, «Жадный Кузя» 
05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-

диаторы» 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. На самом дне 
04.50 Гигантские стройки. 

Футуристический плаву-
чий город в Амстердаме 

05.40 Как это устроено?. 
Подковы/Посудомоеч-
ные машины/Графито-
вые стержни/Заморо-
женная пицца 

06.10 Как это сделано?. 
Суперкосилки/Торговые 
точки/Вода 

06.35 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 3 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Как мы сюда попали? 

08.25 Разрушители легенд. 
Прыжок на мотоцикле 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Строительство 
аэропорта в Мумбае 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Назад в про-
шлое 

12.05 Классика с Южного 
пляжа. О-очень большой 

12.30, 02.10 80 способов 
обогнуть земной шар. 
Серия 4 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Золотоносная 
порода 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. В гробу 

15.15 Мастера выживания. 
Начальный курс вы-
живани 

16.10 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Терра дос Канионс 

17.05 Как это устроено?. 
Клапаны/Валики для 
нанесения краски/Пара-
шюты/Дымоходы 

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Спички/Хром 

18.00 Город наизнанку. Ле-
дяной город - Торонто 

19.00 Не пытайтесь повто-
рить. Короли разрушени 

20.00 Как мы изобрели мир. 
Автомобили 

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Из чего мы действитель-
но состоим? 

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 48 

23.15 Выбраться живым. 
Угон самолета Pan Am 73 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. Сери 
07.25 Все о собаках. Эрдель
07.50 Все о собаках. Япон-

ский хин
08.15 Введение в собако-

ведение. Швейцарские 
овчарки, афганцы, 
португальсие водные, 
скотч-терьеры, лайки

09.10 Необычные жи-
вотные Ника Бейкера. 
Невидимая ящерица

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова. Галапагосские

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Ураган Айк

11.55, 20.10, 04.55 Ветерина-
ры-спасатели. Сери 

12.20, 06.35 SOS Дикой при-
роды. Сери 

12.50, 05.45 Ветеринар в 
дикой природе. Малави

13.45 Территория живот-
ных. Тюльпан и Шеба

15.30 Pай для шимпанзе. 
Жизнь в карантине

16.30 Введение в собако-
ведение. Английский 
мастиф, китайский 
гребешок, итальянская 
борзая, пограничный 
колли

17.25 Разрушители стерео-
типов. 1 с.

17.50 Разрушители стерео-
типов. 2 с.

18.20 Кошки Кло-Хилл. 
Свежий улов

18.45 Кошки Кло-Хилл. 
Внимание.ведется на-
блюдение

19.15 Обезьянья жизнь. 
Сери 

19.40 Ветеринар Бондай 
Бич. Сери 

20.35, 05.20 Pай для шим-
панзе. Казанова в раю

21.05, 02.25 Неизведанные 
острова. Шри Ланка

22.00, 03.15 Доминик Мона-
ган и дикие существа. 
Сери 

22.55, 04.05 Природа 
Великобритании с Реем 
Мирсом. Сери 

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

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 «Буду Арти-

стом!»
11.10 «Сейшн»

13.15, 16.15 Ювелирочка
15.55 «Выдающиеся 

мужчины»
21.05 Портретные очерки. 

Наталья Белохвостикова
21.55 «КиноМакси»

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Глубоководная 
техника 

05.00, 09.00 Мегарыба 
06.00 Опасные встречи: 

Рыбы-экстремалы 
07.00, 11.00, 15.00 В ожи-

дании конца света: Не 
дадим победить злу 

08.00 Кумбха Мела 
10.00 Мегазаводы: Швед-

ский суперавтомобиль 
12.00, 16.00 Запреты: Смена 

пола 
13.00 Нашествие: Питоны 

переходят в насту-
пление 

14.00 По следам мифических 
чудовищ: Африканский 
болотный монстр 

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: Готовь сани 
летом 

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили: 
«Корвет» ZR1 

19.00, 22.00, 03.00 НЛО над 
Европой: неизвестные 
истории: Серия 1 

20.00, 23.00 В погоне за 
НЛО: Посадочная зона 
НЛО? 

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Размер имеет значение 

VIASAT HISTORY
07.00 По следам Берлиоза 
08.00, 15.30, 01.00 Команда 

времени
09.00, 23.00 Рыцари замка 

Маргат 
10.00, 16.30 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.10 Мао - китайская сказка 
12.20, 04.05 Наследие 

кельтов 
13.20 По следам Оффенбаха 
14.20, 18.40 Ферма в годы 

войны 
17.40, 00.00 Охотники за 

мифами 
19.50, 03.05 Клетка 
20.55 Спасение Парфенона 
22.00 Тайна кода май 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.1. «Путь на 
север». 6 с. 

20.00 «Основная версия». 
ф.7. «Школа выживания». 

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.1. «Третий 
патрон». 4 с. 

22.00 «МУР есть МУР! - 2». . 
ф.8. 1 с. 

23.00 «Идеальная пара». 9 
с.»Игра в поддавки». 

00.00 «Время жестоких» 9 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00, 09.00 Охотник-со-

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

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки 

07.00, 14.00 Мегаперевоз-
чики 

08.00, 16.00 Один на один с 
дикой природой 

10.00 Особенности бы-
строго питани 

11.00 Две недели в тюрьме 
Сан-Квентин 

12.00, 12.30 Большие и 
быстрые 

18.00, 18.30, 00.00, 00.30 
Большие переезды 

19.00, 01.00 Осторожно. 
Земляные работы! 

20.00, 02.00 Большие и 
маленькие 

22.00 Специальная миссия 
Уиллиса 

23.00 Опасные связи Дэнни 
Дайера 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.30 Драма «Игры мотыль-

ков». 
02.25, 23.20 Боевик «Месть-

искусство». 
04.05 Мелодрама «Женские 

слезы». 
05.35 Семейное «Громовы». 

4 с. 
06.25 Мелодрама « Ирония 

удачи». 
07.55 Комедия «Особен-

ности национальной 
охоты». 

09.35 Мелодрама «Медве-
жья шкура». 

11.20 Семейное «Громовы». 
5 с. 

12.10 Драма «Перегон «. 
14.35 Комедия, Мелодрама 

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

16.05 Драма «Не скажу». 
18.00 Семейное «Громовы». 

6 с. 
18.50 Мелодрама « Белая 

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

ночь, нежная ночь». 2 с. 
20.40 Комедия «Травести». 
22.10 Драма «Юрка-сын 

командира». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00, 10.00 «Сергей Проко-

фьев. Сюита жизни» 
05.25, 23.25 Х/ф «Адам 

женится на Еве» 
06.35 Фильм-концерт 

«Водоворот» 
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ» 
08.00, 14.00, 20.00, 02.00 

«Рожденные в СССР» 
09.00, 15.00 «Женщина 

всегда права» 
11.10 «Знак вопроса» 
11.30 Комедия-шутка 

«Мужчина и женщины» 
12.35 «ВИА «Верасы» 
16.00 «Под знаком «Пи» 
17.00 «Вокруг да около» 
17.30 Телеспектакль «Мы-

мужчины» 
21.00 «Голубой огонек» 
22.00 «...До 16 и старше» 
22.55 Д/ф «Разбег» 

СПОРТ  1
06.00, 16.10 Футбол. 

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

07.55, 14.50 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

08.35, 18.05 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Кардифф Сити

10.30 Баскетбол. Евроку-
бок. 1/4 финала. Спартак 
- Будивельнык

12.25 Англия. Обзор Фут-
больной лиги.

13.00, 01.05 Баскетбол. 
Единая Лига ВТБ. Цмоки 
Минск - ВЭФ

15.25 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
1/2финала. Смешанная 
пара

20.00, 02.55 Экстра-футзал
20.30 Гольф. European Tour 

Weekly. Обзор
21.00 Гольф. WGC Cadillac 

Championship. Флорида, 
США. Первый день. LIVE

СПОРТ  2
06.00 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. Спартак - 
Астана

07.50 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Неймеген - Фейенорд

09.45 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-
2013. Андерлехт - Зульте 
Варегем

11.40, 18.30, 02.55 Футбол. 
Англия. Обзор Футболь-
ной лиги

12.15 Футзал. Чемпионат 
Испании. Марфил 
Санта-Коломна - Гальдар 
Гран-Канария

14.00, 21.00, 05.05 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Обзор

15.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Калев - 
Азовмаш

17.00 Теннис. АТР Open Sud 
de France, Montpellier. 
Финал. Гаске - Пер

19.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Туров

22.05 Вечер бокса. США, 
Нью-Йорк. Вячеслав 
Глазков - Малик Скотт

EUROSPORT
09.30, 15.00 Велоспорт. 

Париж - Ницца. Этап 3 
10.30, 19.15 Велоспорт. 
11.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира. 
Вал Ди Фимме. HS 134. 
Командный старт 

12.30 Биатлон. Чемпионат 
мира.Осло. Женщины 

13.00, 20.15, 01.00 Биатлон. 
Кубок мира. Сочи Ин-
дивидуальные заезды. 
Женщины. 

15.45, 02.15 Вот это да!!! 
16.15, 21.00 Биатлон. 

Кубок мира. Сочи Ин-
дивидуальные заезды. 
Мужчины. 

18.15 Велоспорт. Париж - 
Ницца. Этап 4 

22.00 Боевые искусства. 
Тотальный нокаут. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.30, 02.40 

Футбол NEWS
06.10 Астон Вилла - Ман 

Сити. Чемпионат Англии
08.10 Таврия - Карпаты. 

Чемпионат Украины
10.00, 15.40, 20.45 Футбол 

NEWS. LIVE
10.25, 00.45 ПСЖ - Валенсия. 

Лига Чемпионов УЕФА
12.25 Чемпионат Испании. 

Обзор тура
13.30 Самые смешные фут-

больные моменты
13.40 Атлетико - Рубин. 

Лига Европы УЕФА
16.00, 04.50 «Один на один с 

Гамулой». А. Алиев
16.30 Зенит - Ливерпуль. 

Лига Европы УЕФА
18.40 Обзор матчей. Лига 

Европы УЕФА
19.40, 22.45, 00.00 «Шлях до 

Амстердама»
19.50 LIVE. Стяуа - Челси. 

Лига Европы УЕФА
22.00 LIVE. Лучшие моменты 

матчей. Лига Европы 
УЕФА

02.55 Стяуа - Челси. Лига 
Европы УЕФА

05.15 Новости + Анонсы

Четвер, 7 березня
Cхід 6.29 Захід 17.50
Тривалість дня 11.21

Схід 3.38
Захід 12.52

КозерігІменинники: Афанасій
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.00, 08.00 Новости
06.10, 07.05 Спорт
06.15, 07.10, 08.05, 09.00, 

12.15, 14.30, 17.05, 22.50, 
23.00 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 Глас народа
07.45 Киножурнал «Хочу 

все знать»
08.15 Х/ф «Колдунья». 25 с.
09.05, 21.00, 05.45 Итоги дня
09.20, 20.55 Официальная 

хроника
09.25 Д/ф «Раиса Недашков-

ская. То, что не умирает»
10.15, 04.10 Т/с «Маруся. 

Возвращение»
11.45 «Предвечерье» с Т. 

Щербатюк
12.25 Star-шоу
14.35 Концерт «Мелодия 

двух сердец» В.и 
С.Билоножко

17.10 Концерт А.Демиденко 
«На расстоянии души»

21.10 Концерт «Тебе, един-
ственной»

22.55 Тройка, Кено, Секунда 
удачи

23.05 Смех с доставкой на 
дом. О жене, о теще, о 
блондинке

00.30 Конкурс «Мисс Блонд 
Украины»

КАНАЛ «1+1»
06.15, 02.40 Х/ф «Наслед-

ница» 
08.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих» 
11.10 Т/с «Величественные 

века. Роксолана - 2» 
13.10 Х/ф «Титаник» 
17.10 Премьера! Фильм-

призер 5-ты «Оскарiв» 
«Артист» 

19.30, 04.55 ТСН: ТСН
20.05 «Вечерний Квартал. 

8 марта»
22.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
00.45 Х/ф «Лучший друг» 

ИНТЕР
06.25 Т/с «Самая счастливая» 
09.50 «Концерт Елены 

Ваенги»
12.05 Т/с «Салями» 
16.00 Концерт «Тебе един-

ственной»
18.00, 20.30 Концерт «8 мар-

та в Большом городе»
20.00, 04.25 «Подробности»
22.35 Х/ф «8 первых сви-

даний»
00.40 Концерт «Валерия. 

Русские романсы. Золо-
тые хиты ХХ века»

ICTV
06.05 Т/с «Такси»
06.30 Т/с «Леся+Рома»
07.05, 16.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
08.10 Х/ф «Тутси»
10.45 Х/ф «За бортом»
13.05, 21.10 Т/с «Прокурор-

ская проверка»
14.15, 19.00 Т/с «Страсти по 

Чапаю»
18.45 Факты. Вечер
23.45 Х/ф «Посейдон» 
01.35 Х/ф «Похитители тел» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45 Служба розыска 

детей
05.50 М/ф «Сказ про Федота-

стрельца, удалого 
молодца»

07.30 Х/ф «Джинсы талисман 
2»

09.25 Х/ф «Пожарный пес»
11.30 Х/ф «Гениальные 

младенцы»
13.30 Х/ф «Денис-мучитель»
15.30 Х/ф «Денис-мучитель 

2»
17.10 Х/ф «Мгновение Нью-

Йорка»
19.00 Х/ф «Секс в большом 

городе»
22.00 Х/ф «Секс в большом 

городе 2»
01.00 Х/ф «Зак и Мири 

снимают порно» 
02.55 Т/с «Эврика»
03.35, 04.40 Зона ночi
03.40 Благословляю i 

молюся
04.10 Митрополит Дмитро 

Могила
04.45 Пристрастi навколо 

символiки
05.00 Зона ночi Культура
05.05 Життя в обiймах квiтiв
05.20 Сонячна людина

СТБ
06.10 Х/ф «Укротительница 

тигров» 
07.55 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная» 
09.40 Х/ф «Зита и Гита» 
12.45, 00.20 Х/ф «Бинго-

Бонго» 
14.55 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 
17.00 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 
20.00 «Холостяк - 3»
23.15 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»

ТОНИС
06.00, 03.40 Этот удивитель-

ный мир
06.30, 08.30 «Социальный 

пульс»
07.00 Колдунья-природа
08.55 «Погода»
09.00 Александр Зацепин. 

Есть только миг
10.00, 05.00 «Утренний 

эспрессо»
11.45 Александра Пахму-

това. Женщина, которую 
поют

14.00, 22.15 Невероятные 
путешествия

15.00 Х/ф «Трест, который 
лопнул»

19.00 В гостях у Дмитрия 
Гордона: Новиков Алек-
сандр, 3 часть

20.10 Чары Мэрилин Монро
21.10 Что я в жизни успел. 

Николай Расторгуев
23.15, 04.00 Гладиаторы в 

природе

ТЕТ
06.00, 09.00 Приколы на 

переменке
06.05 Т/с «Все женщины - 

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

следопыт» 
07.55 Мультик с Лунтиком
09.40 Королева бала 
18.35 Х/ф «Красотка» 
21.00 Виталька.8 Марта
21.30 Виталька- 
22.00 Большая разница
23.00 Т/с «Секс и город» 

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 14.00 Т/с «Условия 

контракта» 
07.00, 19.00, 03.30 События
07.20 Утро с Украиной
09.10, 03.50 Х/ф «Женская 

интуиция - 2» 
12.00, 01.50 Концерт «Все 

звезды для любимых»
18.00, 19.20 Т/с «Условия 

контракта - 2» 
22.10 Х/ф «Люблю 9 марта» 
23.50 Х/ф «Да, возможно» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30, 18.40, 03.30 «Киевское 

время»
06.45, 07.45, 18.50, 23.40, 

00.30, 03.20 «Время 
спорта»

06.50 «Обзор прессы»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

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

07.15, 08.10, 22.40, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.20 «Автопилот-ново-
сти»

07.30 «Обрати внимание с 
Т. Рамус»

07.40, 08.40 «Трансмиссия-
новости»

07.55, 09.50, 12.50, 13.50, 
14.50, 16.10, 17.20, 17.50, 
22.50, 23.50, 03.35 «По-
года»

08.20, 03.40 «Утро со 
звездой»

09.15, 13.10, 14.10, 15.15 «5 
элемент»

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

16.15, 04.40 «Лесной 
патруль»

17.15 «Мотор-новости»
17.25 «Не первый взгляд»
18.15 «Реальный сектор»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.15 «Особенный взгляд»
22.45 «Хроника дня»
23.30, 00.20 «CRIME NEWS»
23.45, 00.35, 02.30, 04.15 

«Хроника недели»

НТН
06.00 «Легенды уголовного 

розыска»
06.30 Х/ф «Родня» 
08.05 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 
09.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» 
11.20 Т/с «Сердца трех» 
16.30 Т/с «Лектор»
00.00 Х/ф «Секс на вы-

живание» 
01.35 Х/ф «Угроза из про-

шлого» 

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
08.45 «Три сестры»
09.45, 22.15 Т/с «От любви до 

кохання»
18.00 «Званый ужин»
19.00 «КВН»
21.20 «Рассмеши комика»
05.25 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ 
05.45 Служба розыска 

детей
05.50 М/Ф «Сказ про Фе-

дота-стрельца, удалого 
молодца»

07.30, 08.55 Новости 11 
канала

08.00 «Мой малыш»
08.30 «Про кино»
09.25 Х/ф «Пожарный пес»
11.30 Х/ф «Гениальные 

младенцы»
13.30 Х/ф «Денис-мучитель»
15.30 Х/ф «Денис-мучитель 

2»
17.10 Х/ф «Мгновение Нью-

Йорка»
19.00 Х/ф «Секс в большом 

городе»
20.40 Тележурнал «Пассаж»
21.10 «Лучшие»
21.40 «Бюро адвокатских 

расследований»
22.00 Х/ф «Секс в большом 

городе 2»

К 2
05.15, 00.45 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.55 Семья от А до Я
10.25 Бэби-бум
11.00, 11.35, 19.40 Школа 

доктора Комаровского
12.25, 17.40 Женская форма
13.25, 18.40 Дачные истории
14.10, 20.20 Незвёздное 

детство
15.10 Специя
15.45 Секреты шеф-повара
16.40, 23.05 Модный при-

говор
21.20 Иностранная кухня
22.15, 01.30 Семейный 

размер
00.00 Секреты судьбы

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

Зверороботы» 
08.00 Х/ф «Лангольеры» 
12.00 Т/с «Мерлин-5» 
14.00 Х/ф «Вокруг Света за 

80 дней» 
16.25 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» 
18.20 Х/ф «Бездна» 
21.00 Х/ф «Планета обезьян» 
23.20 Х/ф «Охотники за 

разумом» 
01.30 Х/ф «Цунами» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
05.45 Советские м/фы
07.55 Х/ф «Зеленые 

цепочки»
09.40 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
11.10 Х/ф «Даурия»
14.20, 20.10 Т/с «Алексан-

дровский сад»
16.30 Х/ф «Порох»
18.15 Х/ф «Генерал»
22.20 Х/ф «Калифорния»
00.20 Х/ф «Полуночная 

чистка»
02.15 Х/ф «Время выбрало 

нас»
05.40 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба с при-

даным»
08.00 Х/ф «Женщины»
10.10 Х/ф «Гусарская 

баллада»
12.15 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
14.00 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
15.40 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная»
17.20 «Угадай мелодию». 

Праздничный выпуск
17.55 Х/ф «Служебный 

роман»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Мамы»
23.15 «Самый лучший день». 

Юбилейный концерт 
Григория Лепса

00.55 Х/ф «Любовь зла...»

РТР - ПЛАНЕТА
06.00 Х/ф «Свинарка и 

пастух»
07.25 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки»
09.40, 02.45 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя»
10.55, 12.15, 04.00 Х/ф 

«Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

12.00, 18.00 Вести
12.50 Х/ф «Женить милли-

онера»
15.50 «Кривое зеркало»
18.30 Х/ф «Обучаю игре на 

гитаре»
21.30 Праздничное шоу 

Валентина Юдашкина
23.20 Х/ф «Полет фантазии»
01.10 Х/ф «Любовь по рас-

писанию»

TBI
06.30 Голос верующего
07.00, 19.30 Сегодня о 

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

Тарас Шевченко. За-
вещание

11.30 Ювелирочка
14.30 Игра в слова и не 

только
18.45 Семь чудес Украины
19.00 Знак восклицания
21.00 Дорогие депутаты
21.30 «Тендер News» с На-

тальей Седлецкой
22.30 Особый формат. 

Каневский вирус
23.00 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом

ТВ ЦЕНТР
03.55 Мультпарад
05.10 Х/ф «Здравствуй и 

прощай». 
07.10 «Песни для мам и 

бабушек». Концерт 
08.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
09.30, 12.30, 19.00, 21.10 

События
09.45 Д/ф «По семейным 

обстоятельствам» 
10.20 Х/ф «Разные судьбы». 
12.45 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки». 
13.35 Х/ф «Арлетт». 
15.25 Х/ф «Моя новая 

жизнь». 
19.20 Приют комедиантов. 
21.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»

00.25 Т/с «Немного не в 
себе». 

02.25 Д/ф «Золото: обман 
высшей пробы». 

RTVI
06.00 «Особое мнение», 

«Экономические 
новости»

07.00 «М/фы»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 Т/с «Таксистка». 6 с. 

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

Фильм 5 «Приговор» 3 с.
11.00 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой 
«Тайны Бродвея»

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

следствия-10». Фильм 10 
«Гоп-стоп» 1 с.

13.00 Х/ф «Поезд до Бру-
клина»

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». 
7 с. «Бомба»

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

20.00, 03.00 Т/с «Мент в 
законе-6». Фильм 5 
«Приговор» 4 с.

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-10». Фильм 10 
«Гоп-стоп» 2 с.

23.00 Х/ф «Свадебный по-
дарок»

РЕН ТВ
03.00 Т/с «Наваждение» 
10.00 Т/с «Нина» 
18.00 «Родина хрена» Кон-

церт Михаила Задорнова 
20.00 Х/ф «Такси 2» 
21.50 Х/ф «Васаби» 
23.30 Х/ф «Четыре свадьбы 

и одни похороны» 

TV 1000
06.00 Комедия «Мисс 

Никто» 
08.00 Комедия «Мачеха» 
10.10 М/ф «Лови волну!» 
11.45 Фильм ужасов «Сон-

ная Лощина» 
13.45 Приключения «Лемо-

ни Сникет. 33 несчастья» 
16.00 Боевик «Короли 

Догтауна» 
18.00 Драма «Колдовство» 
19.55 Драма «Девушка из 

воды» 
21.50 Драма «Мария-Анту-

анетта» 
00.05 Фильм ужасов 

«Звонок» 

TV1000 KINO
05.00 Мелодрама «Ненор-

мальная»
07.00 Драма «Государыня и 

разбойник»
09.00 Мелодрама «Анна»
11.00 Драма «Три женщины 

Достоевского»
13.00 Драма «Александра»
15.00 Комедия «Клуши»
17.00 Драма «Кавказская 

рулетка»
19.00 Комедия «Без 

мужчин»
21.00 Драма «Жила-была 

одна баба»
23.40 Драма «Сынок»
01.30 Драма «Гастарбайтер»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Разрисованная вуаль» 
10.10, 18.10, 02.10 Драма 

«Римская весна миссис 
Стоун» 

12.10, 20.10, 04.10 Мелодра-
ма «В стране женщин» 

13.55, 21.55, 05.55 Мелодра-
ма «Пианино» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду» 
08.00 Х/ф «Цветы кален-

дулы» 
10.10 Х/ф «Ловкач и 

Хиппоза» 
12.00 Х/ф «Комета» 
13.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 2 с. 
15.00 Х/ф «Цыганское 

счастье» 
16.30 Х/ф «Зорка Венера» 
18.00 Х/ф «День счастья» 
20.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 
22.00 Х/ф «Уходя-уходи» 
00.00 Х/ф «Божья тварь» 
01.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 3 с. 
03.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 1 с. 
04.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 2 с. 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Двенадцать 
месяцев» 1 с. 

02.05, 08.05, 14.05 М/с «Свет-
лячок», «Капитошка» 0+, 
«Возвращайся, Капитош-
ка» 0+, «Как дед великое 
равновесие нарушил» 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-
лушка» 12+, «Ореховый 
прутик». 6+, «Жили-были 
мысли» 

04.00, 10.00, 16.00 Сказка 
«Ледяная внучка» 12+, 
«Грибок» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-
диаторы». 5 с. 

06.00, 12.00, 18.00 «Утренняя 
зарядка» 6+, «Тройная 
уха» 6+, «Про Фому и про 
Ерему» 6+, «Где ты, мой 
конь». 

DISCOVERY CHANNEL
04.00 Золотая лихорадка. 

Аляска. Золотоносная 
порода 

04.50 Гигантские стройки. 
Строительство аэро-
порта в Мумбае 

05.40 Как это устроено?. 
Клапаны/Валики для 
нанесения краски/Пара-
шюты/Дымоходы 

06.10 Как это сделано?. 
Спички/Хром 

06.35 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 4 

07.30 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Из чего мы действитель-
но состоим? 

08.25 Разрушители легенд. 
В гробу 

09.20, 00.05 Гигантские 
стройки. Турецкий ги-
гант. Плотина Деринер 

10.15, 21.55 Top Gear. Сери 
11.10, 03.05 Американский 

чоппер. Общая почва 
12.05 Классика с Южного 

пляжа. Серия 10 
12.30, 02.10 80 способов 

обогнуть земной шар. 
Серия 5 

13.25 Золотая лихорадка. 
Аляска. Ложись! 

14.20, 00.55 Разрушители 
легенд. А в конце - 
взрыв! 

15.15 Не пытайтесь повто-
рить. Короли разрушени 

16.10 Город наизнанку. Ле-
дяной город - Торонто 

17.05 Как это устроено?. 
Картриджи с углекис-
лым газом/Соленые 
кренделя/Рычажные 
подъёмники/Катки 

17.35, 01.45 Как это сдела-
но?. Внедорожник/Седла 
для Дикого Запада/Мука 
и пироги 

18.00 Парни с пушками. 
Серия 14 

19.00 Исповедь члена 
шайки. Билл Кутоло 
младший 

19.30 Исповедь члена шай-
ки. Большой Рон Revite 

20.00 Секреты спецслужб. 
Серия 2 

21.00 Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом. 
Загадка черных дыр 

22.50 Молниеносные 
катастрофы. Серия 49 

23.15 Выбраться живым. 

Катастрофа на шахте 
Кикрик 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00, 16.00 Самое дикое 

шоу. Сери 
07.25 Кошки Кло-Хилл. 

Свежий улов
07.50 Кошки Кло-Хилл. 

Внимание.ведется на-
блюдение

08.15 Введение в собако-
ведение. Английский 
мастиф, китайский 
гребешок, итальянская 
борзая, пограничный 
колли

09.10 Разрушители стерео-
типов. 1 с.

09.35 Разрушители стерео-
типов. 2 с.

10.05, 14.40 Неизведанные 
острова. Шри Ланка

11.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных. Сварливая Вильма

11.55, 20.10, 04.55 Ветерина-
ры-спасатели. Сери 

12.20, 06.35 SOS Дикой при-
роды. Сери 

12.50, 05.45 Последний 
шанс. Великий побег

13.45 Территория 
животных. Никогда не 
сдавайся

15.30 Pай для шимпанзе. 
Казанова в раю

16.30 Введение в собако-
ведение. Дизайнерские 
собаки

17.25 Пандамониум. Исто-
рия Мей Шеня

18.20 Плохой пёс. Кошки 
и большие неприятности

19.15 Обезьянья жизнь. 
Сери 

19.40 Ветеринар Бондай 
Бич. Буш

20.35, 05.20 Pай для 
шимпанзе. У Жозефины 
выходной

21.05, 02.25 Неизведанные 
острова. Гебриды

22.00, 03.15 Воздушные 
челюсти 

22.55, 04.05 Китовые войны. 
Фарерские острова. Курс 
на столкновение

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

00.45 Дикий Криминал. 
Медведи

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 «Буду Артистом!»
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? Вадим 
Красноокий

21.05 «Тур-Гламур»
21.55 «Путеводитель вы-

ходного дня»
22.30 Джунгли шоу-бизнеса

NATIONAL GEOGRAPHIC
04.00 Труднейший в мире 

ремонт: Реанимация 
самолётов 

05.00, 09.00 Медузы-
монстры 

06.00 Опасные встречи: 
Поймать бегемота 

07.00, 11.00, 15.00 НЛО над 
Европой: неизвестные 
истории: Серия 1 

08.00, 12.00, 16.00 В погоне 
за НЛО: Посадочная зона 
НЛО? 

10.00 Мегазаводы: Тягачи 
13.00 Загадки лосей 
14.00 По следам мифиче-

ских чудовищ: Кошмар в 
Амазонии 

17.00, 01.00 В ожидании 
конца света: Бережёного 
бог бережёт 

18.00, 02.00 Мегазаводы: 
суперавтомобили: 
«Пагани» 

19.00, 22.00, 03.00 Тюрем-
ные трудности: Любовь 
за решеткой 

20.00, 23.00 Семейное ору-
жие: Козырной туз 

21.00, 00.00 Дикий тунец: 
Жадность, эгоизм и 
зависть 

VIASAT HISTORY
07.00 По следам Оффенбаха 
08.00, 15.30, 01.15 Команда 

времени
09.00, 19.50, 03.10 Катюша 

большая и маленька 
10.00, 16.30 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.10 Клетка 
12.10 Волшебник страны 

Оз. Реальная истори 
13.20 По следам Пуччини 
14.20, 18.40 Ферма в годы 

войны 

17.40, 00.15 Охотники за 
мифами 

20.40 Мать Тереза - святая 
во власти тьмы 

21.40 Любовные неудачи 
Джейн Остин 

23.15 Тайны истории. Коро-
лева-девственница 

02.15, 06.00 Сад Агаты 
Кристи 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.1. «Путь на 
север». 7 с. 

20.00 «Основная версия». 
ф.8. «Дом с привиде-
ниями». 

21.00 «УГРО. Простые 
парни-3». ф.2. «Кредит 
доверия». 1 с. 

22.00 «МУР есть МУР! - 2». . 
ф.8. 2 с. 

23.00 «Идеальная пара». 10 
с.»На белом катере». 

00.00 «Время жестоких» 
10 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00 Охотник-собира-

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

21.00, 21.30 Изобретате-
ли-самоучки 

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 
15.00, 16.00 Машины с 
того света 

09.00, 10.00, 13.00, 14.00 Из 
грязи в князи 

18.00, 18.30, 00.00, 00.30 
Наперекор стихии 

19.00, 01.00 Осторожно. 
Земляные работы! 

20.00 Непобедимый воин 
22.00 Специальная миссия 

Уиллиса 
23.00 Опасные связи Дэнни 

Дайера 
02.00, 02.30 Большие и 

быстрые 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
00.55 Мелодрама «Женские 

слезы». 
02.25 Мелодрама « Ирония 

удачи». 
03.55, 22.20 Комедия «Оосо-

бенности национальной 
охоты». 

05.30, 23.50 Мелодрама 
«Медвежья шкура». 

07.10 Драма «Перегон «. 
09.35 Комедия, Мелодрама 

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

11.05 Драма «Не скажу». 
13.00 Мелодрама « Белая 

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

ночь, нежная ночь». 2 с. 
14.50 Комедия «Травести». 
16.30 Комедия «Берегите 

женщин». 1 с. 
17.40 Комедия « Берегите 

женщин». 2 с. 
18.50 Комедия «Мамы». 
20.35 Драма « Жизнь одна «. 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00, 22.00 «Сергей Про-

кофьев. Сюита жизни» 
05.10 «Знак вопроса» 
05.30 Комедия-шутка 

«Мужчина и женщины» 
06.35 «ВИА «Верасы» 
07.00, 13.00, 19.00, 01.00 

«ВРЕМЯ» 
08.00, 14.00, 02.00 «Рожден-

ные в СССР» 
09.00, 03.00 «Женщина 

всегда права» 
10.00 «Под знаком «Пи» 
11.00 «Вокруг да около» 
11.30 Телеспектакль «Мы-

мужчины» 
15.00 «Голубой огонек» 
16.00 Д/ф «Дениска-Денис» 
16.30 «Утренняя почта» 
17.00 Д/ф «... с участием 

Клары Румяновой» 
17.40 Х/ф «Семья как семья» 
20.00 «Колба времени» 
21.00 «Кинопанорама» 
23.25 Х/ф «Адам женится 

на Еве» 
00.35 Фильм-концерт 

«Водоворот» 

СПОРТ  1
06.05, 02.05 Баскетбол. 

Еврокубок. 1/4 финала. 
Спартак - Будивельнык

08.00 Гольф. European Tour 
Weekly. Обзор

08.35, 04.20 Футбол. 
Чемпионат Нидерланды. 
Эредивизие. Сезон 2012-
2013. Твенте - Аякс

10.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Андерлехт - 
Зульте Варегем

12.25, 18.30 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

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

13.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
ОДЕССА. LIVE

16.00, 03.55 Экстра-футзал
16.25 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Будивель-
нык - БК Азовмаш. LIVE

19.05 Баскетбол. Суперлига 

Украины. БК Днепр - БК 
Химик

21.00 Гольф. WGC Cadillac 
Championship. Флорида, 
США. Второй день. LIVE

01.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

СПОРТ  2
06.00, 18.25 Футбол. 

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

07.55, 22.50 Экстра-футзал
08.25 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Кардифф Сити

10.20, 04.10 Баскетбол. 
Еврокубок. Спартак - 
Будивельник

12.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Неймеген - Фейенорд

14.20, 01.15 Теннис. АТР 
Open Sud de France, 
Montpellier. Финал. 
Гаске - Пер

15.50, 02.40 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

16.30 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-
2013. Андерлехт - Зульте 
Варегем

20.20 Футбол. Англия. Об-
зор Футбольной лиги

20.55 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
ОДЕССА

23.25 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Будивель-
ник - БК Азовмаш

03.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Обзор

EUROSPORT
09.30 Велоспорт. Париж - 

Ницца. Этап 4 
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Сочи Индивидуальные 
заезды. Женщины. 

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Сочи Индивидуальные 
заезды. Мужчины. 

12.45 Двоеборье. Лахти. 
HS 130 

14.15 Футбол. Кубок Аль-
гарвы. Групповой этап. 
Германия - Япони 

16.15, 01.45 Велоспорт. 
Париж - Ницца. Этап 5 

17.15 Велоспорт. 
18.00 Мотоспорт. Журнал 
18.15 Двоеборье. Лахти. 

Гонка по системе Гун-
дерсена. 

19.00, 00.00 Прыжки с 
трамплина. Лахти. Ква-
лификация. HS 130 

20.00 Футбол. Кубок Аль-
гарвы. Групповой этап. 
Швеция - Китай 

22.00 Бокс. Больше - лучше. 
Журнал. Греция. 

01.00 Вот это да!! 
03.00 Технический пере-

рыв

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 00.55, 03.10, 

03.55, 04.40 Футбол 
NEWS

06.10 Валенсия - Леванте. 
Чемпионат Испании

08.10 Заря - Говерла. Чемпи-
онат Украины

10.00, 15.40, 22.15 Футбол 
NEWS. LIVE

10.25, 16.00 Стяуа - Челси. 
Лига Европы УЕФА

12.25 Лучшие моменты мат-
чей. Лига Европы УЕФА

14.30 Самые смешные фут-
больные моменты

14.40 Обзор матчей. Лига 
Европы УЕФА. Премьера

18.00, 19.45, 20.55 Футбол 
LIVE

18.55 LIVE. Металлург Д - 
Ильичевец. Чемпионат 
Украины

21.25 LIVE. Аугсбург - 
Нюрнберг. Чемпионат 
Германии

23.25 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

23.55 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру. 
Премьера

00.25 Futbol Mundial. Пре-
мьера

01.10 Металлург Д - 
Ильичевец. Чемпионат 
Украины

03.25 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру. 
Премьера

04.10 Чемпионат Испании. 
Предисловие к туру

04.55 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

П'ятниця, 8 березня
Cхід 6.27 Захід 17.52
Тривалість дня 11.25

Схід 4.16
Захід 14.06

ВодолійІменинники: Полікарп, Іоанн, Антоній, Мойсей, Олександр
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.35, 08.55, 09.00, 

13.55, 22.45, 23.00 Погода
06.10 Смех с доставкой на 

дом. О жене, о теще, о 
блондинке

07.40 Д/ф «И.Муравьева. 
Самая обаятельная и 
привлекательная»

08.30 Барышня и кулинар
09.05 Школа юного супе-

рагента
09.25 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо»
12.35 В гостях у Д.Гордона
13.25 Золотой гусь
14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт (муж.)
15.25 «Крылья мечты моей». 

Иво Бобул
16.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт (жен.)
18.20 Концерт к Дню Собор-

ности Украины
19.40 Шевченковский 

вечер
20.50 Мегалот
20.55, 01.40 Официальная 

хроника
21.00, 01.20 Итоги дня
21.20 Без цензуры
21.55 Кабмин: событие 

недели
22.05 Украинская песня
22.50 Суперлото, Тройка, 

Кено
23.05 Эра здоровья
23.30 Кино в деталях
00.20 Юмористический 

концерт «Женская 
логика»

01.45 Театральные сезоны

КАНАЛ «1+1»
06.00 «Ремонт+»
06.15, 04.05 Х/ф «Как выйти 

замуж за миллионера» 
08.00 «Светская жизнь»
09.00 «Кто там?»
10.10, 10.35 М/с «Чип и 

Дейл» 
11.00 «Мир наизнанку - 4: 

Вьетнам»
12.15 «Что? Где? Когда? 

Звездные войны»
13.40 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
16.30 «Вечерний Квартал. 

8 Марта»
18.30 «Рассмеши комика 

- 2»
19.30, 05.35 ТСН: ТСН
20.00 «8 марта в большом 

городе»
22.10 Х/ф «Джунгли» 
00.00 Х/ф «В джазе только 

девушки» 
02.30 Х/ф «Артист» 

ИНТЕР
05.45 Х/ф «Сказка о женщи-

не и мужчине» 
07.20 Х/ф «Формула любви» 
09.00 Программа «Орел и 

Решка»
10.00 Программа «Вкусное 

свидание»
10.55 Концерт «8 марта в 

Большом городе»
14.10 Т/с «Биение сердца»
18.00 «Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала»»

20.00 «Подробности»
20.25 «Международный 

фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»»

22.25 Х/ф «Мамы» 
00.35 Т/с «Салями»

ICTV
04.40, 05.00 Погода
04.45 Факты
05.05 Свитанок
05.50 Козырная жизнь
06.25 Х/ф «Тутси»
08.45 Мульт личности
09.05 Звезда YouTube
09.45 Дача
10.55 Квартирный вопрос
11.55 Смотреть всем!
13.00 За рулем
13.25, 19.00 Т/с «Хиромант»
18.45 Факты. Вечер
00.00 Х/ф «Посейдон» 
01.55 Х/ф «За бортом»
03.40 Х/ф «Дон Жуан де 

Марко» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Тру Джексон»
06.40 Новый взгляд
09.00 М/с «Рога и Копыта: 

Возвращение»
09.35 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
10.00 Ревизор- 
11.40 Уральские пельмени
13.20 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Т/с «Папины дочки»
15.05 Х/ф «Мгновение Нью-

Йорка»
17.00 Х/ф «Секс в большом 

городе»
20.00 Х/ф «Блондинка в 

законе»
22.00 Хто зверху?- 
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Престиж» 

СТБ
06.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» 
07.50 «Караоке на Май-

дане»
08.45 «Едим дома»

09.50 «Хата на тата»
11.40 «Холостяк - 3»
14.55 «Как выйти замуж с 

Анфисой Чеховой»
16.00 Х/ф «Москва слезам 

не верит» 
19.00 «Україна має та-

лант!-5»
22.00 «Следствие ведут 

экстрасенсы»
01.50 «Детектор лжи - 3»

ТОНИС
06.00 Х/ф «Искушение Дон 

Жуана»
07.35 Ф-стиль
08.00, 18.30, 03.40 «Социаль-

ный пульс выходных»
08.35, 18.55, 19.55 «Погода»
09.00 Что я в жизни успел. 

Николай Расторгуев
10.00 «Светские хроники»
10.40 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
13.40 За семь морей
14.20 Эхо джунглей
15.00 Художественные 

истории. Скрипичная 
вселенная, 1 часть

15.55, 02.00 Планета жизни
17.00, 04.00 «Ронин. Ток-шоу 

с Дмитрием Выдриным»
17.40, 04.45 «Дневник для 

родителей»
18.20, 04.35 «Цивилизация 

incognita»
19.00 Игорь Кириллов. 

Улыбка шире, ты в эфире
20.00 День, когда Земля 

изменилась
21.15, 05.10 Михаил Жванец-

кий. «Тщательней надо, 
ребята»

22.20 Х/ф «Праздник любви» 
00.20 Х/ф «Похищенная» 

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик» 
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 М/с «Даша-следопыт» 
10.00 М/с «Лило и Стич» 
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня» 
13.10 Т/с «Половинки» 
14.50, 20.50 Виталька.8 

Марта
15.35 М/ф «Золушка 2: 

Мечты сбываются» 
16.55 Х/ф «Золушка» 
18.40 Х/ф «Предложение» 
21.20 Виталька- 
22.20 Что если бы?
23.00 Т/с «Секс и город» 

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.20 Серебряный 

апельсин
07.00, 19.00, 03.30 События
07.10 Х/ф «Бетховен - 5» 
09.00 Т/с «Интерны» 
10.00 Тайны звезд
11.00 Лучший повар на селе
12.00 Т/с «Дорожный 

патруль» 
14.00, 18.00, 19.20 Т/с «Усло-

вия контракта - 2» 
22.30 Т/с «Влюбленный 

агент» 
02.00 Х/ф «Кабельщик» 
03.50 Х/ф «Да, возможно» 

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 «Клуб 700»
08.30 «Не первый взгляд»
09.25 «Автоконтинент»
09.50 «Мотор-новости»
10.10, 00.30 «Новостеметр»
10.15, 12.10, 02.30, 03.30, 

04.30, 04.55, 05.50, 06.20 
«Хроника недели»

11.10 «Трансмиссия»
11.30 «Автопилот-тест»
12.15 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
13.30 «Драйв»
14.10, 23.50 «История 

успеха»
14.25 «Игра судьбы»
15.15 «Кино с Яниной Со-

коловой»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феерия путеше-

ствий»
18.15 «Особенный взгляд»
19.30 «Машина времени»
20.10, 01.10, 05.10 «Портреты 

с Сергеем Дорофеевым»
21.10 «Большая политика»
21.40, 03.00, 06.00 «Окно в 

Америку»
22.00, 02.10, 03.40 «В каби-

нетах»
22.30 «Мастер-класс с На-

талкой Фицич»

НТН
06.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» 
07.30 Х/ф «Пленный»
08.55 Т/с «Лектор»
16.00 Т/с «Инкассаторы»
00.00 Х/ф «Мистер Бонс» 
01.50 Х/ф «Красный барон» 
03.30 «Речовий доказ»
04.20 «Агенты влияния»
04.50 «Уроки тетушки Совы»
05.10 «Правда жизни»

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30 М/фы
09.00 М/с «Сказки Ганса Хри-

стиана Андерсена»
10.00 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама»
11.30 Х/ф «Идеальная 

игрушка»
13.20 «Подари себе жизнь»
14.30 Х/ф «М + Ж»
16.10, 18.00 «Рассмеши 

комика»
17.00 «Лямур Тужур»
19.00 «КВН»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
00.10 Х/ф «Мальчик в 

девочке» 
01.45 Х/ф «Реальная 

любовь» 

11 КАНАЛ 
05.35 Т/с «Тру Джексон»
06.40 Новый взгляд
09.00 «Мой малыш»
09.30 «Променад»
10.00 «Перевоплощение»
10.40 «Просто собака»
11.00 «Лучшие»
11.30 Т/с «Школа гениев»
11.50 Уральские пельмени
13.20 Люди ХЭ
14.00 Нереальная история
14.40 Т/с «Папины дочки»
15.05 Х/ф «Мгновение Нью-

Йорка»
17.00 Х/ф «Секс в большом 

городе»
20.00 Х/ф «Блондинка в 

законе»
22.00 Хто зверху?- 
23.55 Спортрепортер
00.00 Х/ф «Престиж»

К 2
05.15, 00.50 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.55 С белого листа
09.15 Знаете что?
10.05 Врачи
11.00 Дачные истории
12.00 Сваты у плиты
12.25 Специя
13.20, 18.45 Семейный 

размер
14.10, 23.55 Модный при-

говор
15.05, 17.45 Женская форма
16.05 Время красоты
19.30 Холостяки
20.30 Секреты судьбы
21.20 Будь по-твоему
22.10 Иностранная кухня
23.00 Незвёздное детство
01.40 Цвет ночи

«2+2»
08.00 Х/ф «Копье судьбы» 
12.00 Т/с «Мерлин-5» 
14.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
15.20 ЧУ 20 тур. Кривбасс 

- Заря
17.30 ЧУ 20 тур. Карпаты - 

Черноморец
19.30 Т/с «М.У.Р.» 
23.30 Х/ф «Монтана» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
08.55 Х/ф «Жизнь и необык-

новенные приключения 
Робинзона Крузо»

10.00 Х/ф «Жандарм на 
отдыхе»

11.45 Х/ф «Жандарм 
женится»

13.20 Х/ф «Время выбрало 
нас»

18.45 Х/ф «Порох»
20.30 Х/ф «Генерал»
22.25 Х/ф «Крепость»
00.05 Х/ф «Долгая дорога 

к себе»
01.35 Х/ф «Дети Солнца»
04.20 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
06.25 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Андрей Миронов и 

его женщины»
12.15 Х/ф «Небесные 

ласточки»
15.00 Х/ф «Служебный 

роман»
18.15 «Любовь глазами 

женщин»
19.15 Х/ф «Мужчина с 

гарантией»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.55 Х/ф «А-Студио»

00.40 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно»

01.25 Х/ф «Путешествие 
мсье Перришона»

02.45 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую»

04.20 Х/ф «Неповторимая 
весна»

РТР - ПЛАНЕТА
06.00, 09.00, 12.00 Вести
06.10, 09.15, 12.20 Местное 

время. Вести-Москва
06.20 Х/ф «Мелодия любви»
07.45 М/фы
08.00 «Планета собак»
08.25 «Субботник»
09.25 «Пугачева, Рас-

путина... Все звезды 
Дербенева»

10.10 «Пряничный домик»
10.40, 02.15 Х/ф «Семь ста-

риков и одна девушка»
12.25, 05.10 «Леонид 

Гайдай... и немного о 
«бриллиантах»

13.10 «Все звезды для 
любимой». Праздничный 
концерт

14.40 Т/с «Сваты»
16.25, 03.35 «Субботний 

вечер»
18.00 Вести в субботу
18.50 Х/ф «Продается 

кошка»
20.40 Х/ф «Только о любви»
00.00 «Романтика романса»
00.55 Х/ф «Люблю 9 марта»

TBI
06.30 Благая весть с Риком 

Реннером
07.00 Сегодня о главном
08.00, 20.30 World Stories. 

Международные корре-
спонденты

08.30, 16.30 Вокруг света
09.30 Звериная работа
10.00 Деловая кухня
10.30, 17.30 Цивилизация. 

Тарас Шевченко. За-
вещание

11.30 Ювелирочка
13.20 Спорт на ТВi
13.30, 22.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Балерина и царь» 
(Матильда Кшесинская)

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
21.10 Семь чудес Украины
21.30 Против ночи с Павлом 

Шереметом
23.30 Великие истории 

любви 20 века. Де Голль 
и Ивонн Вендру

00.00 Клуб эротики

ТВ ЦЕНТР
03.30 Марш-бросок 
04.00 Х/ф «Дамское танго». 
05.50 АБВГДейка
06.20 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре 
Айвенго»

07.50 Православная энци-
клопеди 

08.20 Праздничный 
концерт в Цирке на 
Цветном. 

09.30, 15.30, 19.00, 21.25 
События

09.45 Д/ф «Карнавал» 
10.20 Х/ф «Тонкая штучка». 
12.00 Д/ф «Пять историй про 

любовь». 
12.50 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». 
14.55, 15.45 Х/ф «Уравнение 

со всеми известными». 
19.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
21.45 «Временно до-

ступен». Эвелина 
Хромченко. 

22.50 Х/ф «Последний шанс 
Харви».  

RTVI
06.00 Х/ф «Усатый нянь»
08.00 «Вечерние новости 

из Америки»
09.00 «М/фы»
10.00, 01.30 Х/ф «Прощайте, 

фараоны!»
11.30 «Живое слово»
12.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Русский акцент» с 

Евгением Масловым 
«Подземный Нью-Йорк»

14.00 Телешоу «Удиви 
меня»

16.00 «Эхо недели»
16.30 «Американский 

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

17.00, 00.30 «Код доступа»
18.00 «Великий обман. Он 

продал транссибирскую 
магистраль»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

19.30 «Германия за неделю»
20.00 «Израиль за неделю»
21.00, 03.00 Х/ф «Заяц над 

бездной»
23.00 «Русский акцент» с 

Еленой Мещеряковой 
«Тайны Бродвея»

23.30, 05.00 «Альтернатив-
ная история. Великая 
октябрьская эволюция»

РЕН ТВ
06.00 «Родина хрена» Кон-

церт Михаила Задорнова 
08.00 «Первые НЛО» 
09.00 «Битва за Снежное 

королевство» 
10.00 «Боги подводных 

глубин» 

11.00 «Проклятие Великого 
магистра» 

12.00 «Звездные шепоты» 
14.00 «Грибные при-

шельцы» 
15.00 «Хранители тонких 

миров» 
16.00 «Марсианские 

хроники» 
17.00 «Эликсиры древних 

богов» 
18.00 «День Апокалипсиса» 
19.00 «НЛО. Шпионская 

война» 
21.00 «Мемуары гейши» 
23.00 Х/ф «Электра» 

TV1000
04.00 Драма «Истинные 

цвета» 
05.55 М/ф «Лови волну!» 
07.30 Приключения «Лемо-

ни Сникет. 33 несчастья» 
09.40 Боевик «Короли 

Догтауна» 
11.40 Комедия «Сильная 

женщина» 
13.55 Драма «Колдовство» 
15.50 Драма «Мария-Анту-

анетта» 
18.00 Драма «Готика» 
20.00 Фильм ужасов 

«Звонок» 
22.00 Драма «Девять» 
00.05 Криминальное кино 

«Отсчет убийств» 
02.10 Криминальное кино 

«Телохранитель» 

TV1000 KINO
07.00 Драма «Александра»
09.00 Комедия «Вход через 

окно»
11.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
13.00 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
15.00 Комедия «Без 

мужчин»
17.00 Драма «Не делайте 

бисквиты в плохом на-
строении»

19.00 Комедия «Семейка 
Ады»

21.00 Драма «Ретрум»
23.00 Мелодрама 

«Мeтеоидиот»
01.00 Комедия «Бабло»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Отверженные» 
09.05, 17.05, 01.05 Комедия 

«Гении» 
10.40, 18.40, 02.40 Комедия 

«Ограбление по-
французски» 

12.25, 20.25, 04.25 Боевик 
«Американец» 

14.15, 22.15, 06.15 Мелодра-
ма «Я никогда не буду 
твоей» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «День счастья» 
08.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман» 
10.00 Х/ф «Уходя-уходи» 
12.00 Х/ф «Божья тварь» 
13.30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией» 3 с. 
15.00 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 1 с. 
16.30 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» 2 с. 
18.00 Х/ф «Крепостная 

актриса» 
20.00 Х/ф «Белые росы» 
22.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска» 

00.00 Х/ф «Только в мюзик-
холле» 

01.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» 4 с. 

ДЕТСКИЙ МИР
01.00, 07.00, 13.00 Фильм-

сказка «Двенадцать 
месяцев» 2 с. 

02.20, 08.20, 14.20 М/с 
«Светлячок», «Лебеди 
Непрядвы». 

03.00, 09.00, 15.00 М/с 
«Золушка». 9 с. 12+, «Кот, 
который гулял сам по 
себе». 6+, «Про всех на 
свете». 

04.00, 10.00, 16.00 Х/ф «Ма-
ленькие беглецы» 12+, 
«Прямое попадание» 

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

06.00, 12.00, 18.00 «Утрен-
няя зарядка» 6+, «Добро 
пожаловать» 0+, «Про 
поросенка, который 
умел играть в шашки» 
0+, «Дядя Миша» 

DISCOVERY CHANNEL
06.10, 16.10 Золотая лихо-

радка. Берингово море. 
Серия 3 

07.05 Выжить вместе 
(бразильский вариант). 
Терра дос Канионс 

08.00 Багажные войны. 
Серия 1 

08.25 Багажные войны. 
Серия 2 

08.50 Охотники за реликви-
ями. Плод любви 

09.20 Охотники за реликви-
ями. Диско и удача 

09.45, 00.30 Мастера выжи-
вания. Начальный курс 
выживани 

10.40 80 способов обогнуть 
земной шар. Серия 10 

11.35 Разрушители легенд. 
Мини-легенды 

12.30 Курс экстремального 
вождения. Серия 9 

13.00 Курс экстремального 
вождения. Серия 10 

13.25 Быстрые и громкие. 
Перекроенный Ford 

14.20 Как это устроено?. 
Подковы/Посудомоеч-
ные машины/Графито-
вые стержни/Заморо-
женная пицца 

14.50 Как это сделано?. 
Суперкосилки/Торговые 
точки/Вода 

15.15 Парни с пушками. 
Серия 14 

18.00 Охотники за реликви-
ями. Жара в Майами 

18.30 Охотники за реликви-
ями. Чикагская удача 

19.00, 02.10 Короли аукцио-
нов. Серия 11 

19.30, 02.40 Короли аукцио-
нов. Серия 12 

20.00, 03.05 Багажные во-
йны. Серия 3 

20.30, 03.35 Багажные во-
йны. Серия 4 

21.00 Секреты спецслужб. 
Серия 2 

21.55 Речные монстры. 
Нерассказанные байки. 
Серия 5 

22.50 Исповедь члена 
шайки. Билл Кутоло 
младший 

23.15 Исповедь члена шай-
ки. Большой Рон Revite 

23.40 В поисках йети. 
Серия 20 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00 Поместье сурикатов. 

Брат мой, враг мой
07.25 Введение в собако-

ведение. Спецвыпуск. 
Экстремалы

08.15 Охотник за крокоди-
лами. Рогатая гремучая 
змея Аризоны

09.10 Зоотур Микаэлы. 
Сери 

10.05 Обезьянья жизнь. 
Сери 

10.30 Зоосад Криса Хамфри. 
Сери 

11.00 Необыкновенные 
собаки. Сери 

11.25 Самое дикое шоу. 
Сери 

11.55, 21.05, 02.25, 05.45 
Неизведанные острова. 
Галапагосские

12.50, 13.45, 14.40, 15.35 
Скорая помощь для 
животных. Сери 

16.30 На свободу с питбу-
лем. Кто кого

17.25 На свободу с питбу-
лем. Окончательный 
приговор

18.20 Дикая Франция. Под 
палящим солнцем

19.15 Дикая Франция. Край 
тысячи озер

20.10, 00.45 Жизнь в стае. 
Закон буша

22.00, 03.15 Адская кошка. 
Кошачий побег

22.55, 04.05 Укротитель 
скунсов. Сторми выходит 
из себя

23.20, 04.30 Укротитель 
скунсов. Что грызет Неда 
Бруху?

23.50 Дикие и опасные. 
Нападение черного 
дельфина

01.35, 04.55 Полиция Хью-
стона - отдел по защите 
животных. Мать

06.35 SOS дикой природы. 
Сери 

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 15.25, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.10 Йога
09.35 Союзм/ф
10.15 «Путеводитель вы-

ходного дня»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «Буду Артистом!»
12.25 «5 идей для детской»
13.00 Тур-Гламур
15.35 «Выдающиеся 

мужчины»
15.45 «Время для себя»
16.10 Ювелирочка
18.55 Х/ф «Победи дьявола»
21.05 «Женские откро-

вения»
21.50 «Все про все»
22.10 «КиноМакси»
22.55 Портретные очерки. 

Светлана Крючкова
23.45 «Ukrainian Fashion 

Week»

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00 Медвежий кочевник: 

Дикая Аляска 
07.00 Американская 

колония: Знакомство с 
гуттеритами: Огонь на 
поражение 

08.00 С точки зрения науки: 
Танки: железные воины 

09.00 Граница: Свежая 
кровь 

10.00 Машины: разобрать 
и продать: Бандитские 
авто 

12.00 Дикий тунец: Охота 
началась 

13.00 Следствие по делам 
хищников: Косатка, со-
жравшая акулу 

14.00 Убийство Линкольна 
16.00 Неисследованные 

глубины: Огонь со-
творени 

17.00 Земля из космоса 
19.00, 22.00, 01.00 Зло-

ключения за границей: 
Побег из чилийской 
тюрьмы 

20.00, 23.00, 02.00 Поймать 
контрабандиста: Скры-
тый героин 

21.00, 00.00, 03.00 Запреты: 
Уродство 

VIASAT HISTORY
07.00 По следам Пуччини 
08.00, 01.00 Команда 

времени
09.00, 10.10 Восток - Запад. 

Путешествия из центра 
мира 

11.20 Капхёнская битва 
12.25, 06.00 Рыцари замка 

Маргат 
13.25, 04.00 Гуге - древнее 

королевство Тибета 
14.25 Тайны истории. Коро-

лева-девственница 
15.25, 16.25, 17.25 Охотники 

за мифами 
18.25 Животные, которые 

перевернули историю 
19.00, 20.05, 02.00 Средние 

века 
21.10, 22.05, 03.05 Короли 

Хорватии 
23.00 Орудия смерти 
00.00 Тайна кода май 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.1. «Путь на 
север». 8 с. 

20.00 «Основная версия». 
ф.9. «Тихое место». 

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

22.00 «МУР есть МУР! - 2». 
ф.8. 3 с. 

23.00 «Жизнь и смерть 
Лёньки Пантелеева». 1 с. 

00.00 «Время жестоких» 
11 с. 

VIASAT EXPLORER
03.00 Так или эдак? 
04.00, 05.00 Охотник-со-

биратель 
06.00 Особенности бы-

строго питани 
07.00, 08.00, 09.00, 10.00 

Черное золото 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

Один на один с дикой 
природой 

15.00 Большие и маленькие 
16.00, 16.30 Большие пере-

езды 
17.00, 18.00, 01.00, 02.00 

Осторожно. Земляные 
работы! 

19.00, 20.00 Непобедимый 
воин 

21.00 Две недели в тюрьме 
Сан-Квентин 

22.00 Герои спецназа 
23.00, 00.00 Полярные 

летчики 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
01.25 Драма «Перегон «. 
03.45, 23.55 Комедия, Мело-

драма «Мы поженимся, 
в крайнем случае, со-
звонимся!». 

05.10 Драма «Не скажу». 
07.00 Комедия «12 стульев». 

1 с. 
08.10 Комедия «12 стульев». 

2 с. 
09.25 Мелодрама « Белая 

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

ночь, нежная ночь». 2 с. 
11.10 Комедия « Берегите 

женщин». 1 с. 
12.20 Комедия « Берегите 

женщин». 2 с. 
13.30 Комедия «Мамы». 
15.20 Драма «Жизнь одна «. 
17.05 Комедия «Здрав-

ствуйте, я ваша тётя!». 
18.50 Комедия «Мужчина 

в доме». 
20.15 Драма «Связь 

времен «. 
22.05 Мелодрама «Медве-

жья шкура». 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 «Под знаком «Пи» 
05.00 «Вокруг да около» 
05.30 Телеспектакль «Мы-

мужчины» 
07.00, 13.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
08.00, 02.00 «Рожденные 

в СССР» 
09.00 «Голубой огонек» 
10.00 Д/ф «Дениска-Денис» 
10.30 «Утренняя почта» 
11.00 Д/ф «... с участием 

Клары Румяновой» 
11.40 Х/ф «Семья как семья» 
14.00 «Колба времени» 
15.00 «Кинопанорама» 
16.00 «Было ВРЕМЯ» 
17.00 «Вокруг смеха» 
18.30 «Концерт 8 марта» 
19.50 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали» 
21.15 «По страницам амери-

канского кино» 
22.00 «Сергей Прокофьев. 

Сюита жизни» 
23.10 «Знак вопроса» 
23.30 Комедия-шутка 

«Мужчина и женщины» 
00.35 «ВИА «Верасы» 

СПОРТ  1
06.10 Футзал. Чемпионат 

Испании. Марфил 
Санта-Коломна - Гальдар 
Гран-Канария

08.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Киев - БК 
ОДЕССА

09.50, 16.00, 19.05 Баскет-
бол. Журнал Суперлиги

10.30 Баскетбол. Евроку-
бок. 1/4 финала. Спартак 
- Будивельнык

12.25 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
1/2финала. Женщины

13.05 Бадминтон. Команд-
ный чемпионат Европы. 
1/2финала. Женщины. 
Пары

13.55 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Крылья 
Советов - ЦСКА. LIVE

16.30 Экстра-футзал
16.55 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пэлас - Лидс. LIVE

19.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк- 
МБК Николаев

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

23.45 Гольф. WGC Cadillac 
Championship. Флорида, 
США. Третий день

СПОРТ  2
06.00, 04.10 Футбол. Англия. 

nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Миддл-
сбро - Кардифф Сити

07.50 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-
2013. Брюгге - Андерлехт

09.40, 16.00, 03.40 Экстра-
футзал

10.10 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Твенте - Аякс

12.00 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Спартак - 
Астана

13.55 Футзал. Чемпионат 
Испании. Барселона - 
Каха Сеговия. LIVE

16.30 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Крылья 
Советов - ЦСКА

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

20.15 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

20.55 Футбол. Чемпионат 
Бельгии. Сезон 2012-
2013. Андерлехт - Мехе-
лен. LIVE

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

23.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - ПСВ

01.50 Баскетбол. Евро-
кубок. Спартак - Буди-
вельник

EUROSPORT
09.30 Велоспорт. Париж - 

Ницца. Этап 5 
10.15, 13.30, 18.15, 01.00 

Прыжки с трамплина. 
Лахти. Квалификация. 
HS 130 

11.00 Двоеборье. Лахти. 
HS 130 

11.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти Спринт. 
Мужчины и Женщины. 

14.00 Биатлон. Кубок мира. 
Сочи. Спринт. Мужчины. 

15.15 Двоеборье. Лахти. HS 
130. Кубок мира. 

16.00 Двоеборье. Лахти. 
Кубок мира. 

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Сочи. Спринт. Женщины. 

19.45, 02.15 Велоспорт. 
Париж - Ницца. Этап 6 

21.00 Велоспорт. 
22.00 Боевые искусства. 

Тотальный нокаут. Миро-
вая с. Токио. 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 23.45, 00.55, 

02.00, 03.05, 04.10 Футбол 
NEWS

06.15 Чемпионат Италии. 
Предисловие к туру

06.45, 10.20 Чемпионат 
Испании. Предисловие 
к туру

07.15 Чемпионат Англии. 
Предисловие к туру

07.45, 18.50 Самые смешные 
футбольные моменты

08.10 Аугсбург - Нюрнберг. 
Чемпионат Германии

10.00, 12.45, 16.00, 18.30, 
19.45, 21.45 Футбол 
NEWS. LIVE

10.45 Металлург Д - 
Ильичевец. Чемпионат 
Украины

13.00, 14.15, 15.30 Футбол 
LIVE

13.25 LIVE. Металлург 
З - Таврия. Чемпионат 
Украины

16.25 LIVE. Шальке - Бо-
руссия Д. Чемпионат 
Германии

18.55 LIVE. Вальядолид 
- Малага. Чемпионат 
Испании

20.55 LIVE. Барселона - 
Депортиво. Чемпионат 
Испании

22.55 LIVE. Мальорка - Севи-
лья. Чемпионат Испании

01.10 Металлург З - Таврия. 
Чемпионат Украины

Субота, 9 березня
Cхід 6.25 Захід 17.53
Тривалість дня 11.28

Схід 4.49
Захід 15.22.

ВодолійІменинники: Сімеон, Анна, Власій, Роман
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Телебачення

УТ- 1
06.00 Утренняя молитва
06.05, 07.35, 08.55, 09.00, 

23.35 Погода
06.10 Мир православия
06.40 Смех с доставкой 

на дом
07.10 Сельский час
07.40, 23.40 Ток-шоу «Жена»
09.05 Кто в доме хозяин?
09.25 Шаг к звездам
10.05 Шеф-повар страны
11.00 Честь имею при-

гласить
11.45 В гостях у Д.Гордона
12.35 Караоке для взрослых
13.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета (муж.)
14.55 Ближе к народу
15.25 Деловой мир. Неделя
15.55 Футбол. Чемпионат 

Украины. Премьер-лига. 
«Ворскла» (Полтава) - 
«Шахтер» (Донецк)

16.45 В перерыве: Погода
18.00 Симфоническая 

премьера «Страсти по 
Тарасу»

19.05 «Я пришел в этот мир 
любить». С.Гига

20.50 Официальная 
хроника

21.00, 01.20 Итоги недели
21.30 Точка зрения
21.55 Главный аргумент
22.05 Фольк-music
22.55 Тройка, Кено, 

Максима
23.00 Эра бизнеса. Итоги
00.50 Юмористический 

концерт «Женская 
логика»

01.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета (жен.)

03.15 Х/ф «Тарас Шевченко»

КАНАЛ «1+1»
06.05, 04.05 Х/ф «Сколько 

весит любовь» 
07.50 М/ф 
08.10 «Ремонт +»
09.00 «Лото-Забава»
10.10, 10.35 М/с «Чип и 

Дейл» 
11.00 «Гастрономические 

путешествия с Юлией 
Высоцкой. Венеция»

11.40 «Воскресенье с 
Кварталом»

12.35 «Шесть кадров»
13.15 «8 марта в Большом 

городе»
15.40 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» 
17.40 Х/ф «Джунгли» 
19.30 «ТСН-неделя»
20.15 «Голос страны - 3»
22.25 «Светская жизнь»
23.25 «Что? Где? Когда? 

Звездные войны»
00.35 Х/ф «Лурд» 
02.20 Х/ф «Лучший друг» 

ИНТЕР
05.20 Х/ф «Сто дней до 

приказа»
06.25 Концерт «Тебе един-

ственной»
08.05 «Международный 

фестиваль юмора 
«Юрмала»»

09.30 «Школа доктора Кома-
ровского»

10.55 «Международный 
фестиваль юмора «Юр-
мала 2012»»

12.55 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» 

16.45 Х/ф «Служебный 
роман» 

20.00, 02.50 «Подробности 
недели»

20.55 Х/ф «Служебный 
роман. Наше время» 

22.55 Х/ф «Ангелы Чарли» 

ICTV
04.50, 05.10 Погода
04.55 Факты
05.15, 04.20 Свитанок
06.05 Квартирный вопрос
06.55 Анекдоты по-

украински
07.15 Дача
08.35 Основной инстинкт
09.05 Смотреть всем!
10.20 ОлимпиЛяпы
10.45 Козырная жизнь
11.15, 19.30 Т/с «Хиро-

мант-2»
18.45 Факты недели
01.00 Т/с «Такси»
02.15 Х/ф «День Колумба» 

НОВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с «Тру Джексон»
06.10 Новый взгляд
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25, 09.35 М/с «Пингвины 

из Мадагаскара»
09.00 М/с «Рога и Копыта: 

Возвращение»
10.00 М/ф «Астерикс и 

викинги»
11.45 Т/с «Счастливы вместе»
13.05 Хто зверху?- 
15.05 Х/ф «Секс в большом 

городе 2»
18.00 Х/ф «Блондинка в 

законе»
20.00 Х/ф «Блондинка в 

законе 2»
22.00 Педан-Притула Шоу
23.40 Х/ф «Ананасовый экс-

пресс: Сижу, курю» 
01.55 Спортрепортер

СТБ
05.25 «Наши любимые м/

фы» 
06.25, 02.05 Х/ф «Вам и не 

снилось» 
08.00 «Едим дома»
09.05 «Кулинарная дина-

стия»
10.45 «Караоке на Май-

дане»
11.40 Т/с «Метод Фрейда» 
15.55 «Україна має та-

лант!-5»
19.00 «Битва экстрасенсов»
19.55 Х/ф «Женский день» 
22.05 Х/ф «Срочно ищу 

мужа» 
00.00 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 

ТОНИС
06.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
07.40 Эхо джунглей
08.00 «Социальный пульс 

выходных»
08.40, 18.55 «Погода»
09.00 День, когда Земля 

изменилась
10.00 «Будь в курсе!»
10.40 Ф-стиль
11.05 Х/ф «Искушение Дон 

Жуана»
13.45 За семь морей
14.25 Арт сити
15.00 Художественные 

истории. Скрипичная 
вселенная, 2 часть

15.50 Пять откровений Тара-
са Петриненко

16.40 Марк Бернес. Три года 
ты мне снилась

17.00 «Украина-Европа: 
маятник Фуко»

17.50 Жила-была бабка. 
Татьяна Пельтцер

18.30, 04.00 «Мир за не-
делю»

19.00 От охотника до жерт-
вы. Урмас Отт

20.00 «Цивилизация 
incognita»

20.15, 04.30 «Кумиры»
20.45 «Светские хроники»
21.10, 04.45 Фамилия 

Ширвиндт
22.40 Х/ф «Похищенная» 
00.45 Х/ф «Праздник любви» 
02.25 Амурные мелодии 
02.40 Х/ф «Голое разобла-

чение» 

ТЕТ
06.00 Ералаш
07.15 М/с «Лунтик» 
07.40 Твинисы
08.00 Телепузики
08.35 Лентяево
09.00 Мультик с Лунтиком
09.25 М/с «Даша-следопыт» 
10.00 М/с «Лило и Стич» 
11.00 М/ф «Дюймовочка» 
12.50 М/ф «Золушка 2: 

Мечты сбываются» 
14.10 Х/ф «Золушка» 
15.55 Х/ф «Я, снова я и Ирен» 
18.25 Даешь Молодежь!
19.15 Виталька.8 Марта
20.00, 00.45 Виталька- 
21.00 Т/с «Восьмидесятые» 
23.00 Х/ф «Новые муравьи в 

штанах» 
01.00 Профилактика

ТРК «УКРАИНА»
06.00, 05.50 Серебряный 

апельсин
07.00 События
07.20 Х/ф «Люблю 9 марта» 
09.00 Добро пожаловать
10.00 Герои экрана
11.00 Т/с «Дорожный 

патруль» 
13.00, 20.00, 21.00 Т/с 

«Интерны» 
14.00 Самый умный
15.50 Т/с «След» 
19.00, 03.40 События недели
23.00 Ток-шоу «Великий 

футбол»
00.30 Т/с «Дикий» 
04.25 Х/ф «Бетховен - 5» 

5 ТЕЛЕКАНАЛ
06.30 «Киевское время»
06.45, 07.10, 08.25, 18.50, 

23.35, 00.20, 03.20 «Время 
спорта»

06.50, 07.15, 08.10, 08.55, 
10.55, 13.55, 14.10, 14.55, 
17.10, 17.50, 19.10, 00.25, 
00.40, 02.55, 03.30, 05.55, 
06.25 «Погода»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 05.00 «Время 
новостей»

07.20, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15 «Бизнес-
время»

07.30 «Клуб 700»
08.30 «Феерия путеше-

ствий»
09.10, 19.30, 06.00 «Большая 

политика»
09.35 «Окно в Америку»
10.10 «Мамина школа»
10.30 «Здоровые истории»
11.10 «Технопарк»
11.30 «Трансмиссия-тест»
12.10, 04.15 «Жизнь инте-

ресна»
13.10 «Защитник От-

ечества»
13.35 «Мотор»
14.20 «Игра судьбы»

15.15 «Акцент»
16.10 «Машина времени»
17.30 «Новости киевщины»
18.10 «Окно в Европу»
20.30, 01.55, 02.35, 04.35, 

05.50 «Хроника недели»
21.00 «Время: Итоги недели 

с Т. Даниленко»
21.40, 03.00, 04.00 «Время-

Тайм»
22.00, 02.10 «Территория 

закона»
22.35, 03.40 «Кино с Яниной 

Соколовой»
23.40 «Обрати внимание с 

Т. Рамус»
00.30, 02.30, 03.35 «Обзор 

прессы»
01.10, 05.10 «Портреты с 

Сергеем Дорофеевым»

НТН
06.00 Х/ф «Максим Пере-

пелица» 
07.25, 15.00 Т/с «Инкасса-

торы»
11.30 «Легенды уголовного 

розыска». По следу От-
равителя

12.00, 03.50 «Агенты 
влияния»

13.00 «Православные 
святые»

19.00 Т/с «Слепой - 3»
23.00 «Лохотрон»
23.30 Х/ф «Неваляшка» 
01.15 Х/ф «Мистер Бонс - 2» 
03.00 «Речовий доказ»
05.15 «Уроки тетушки Совы»

К 1
06.00 «Утро на К1»
07.30, 10.15 М/фы
08.40 М/ф «Горбун из Нотр 

Дама»
10.45 Х/ф «Идеальная 

игрушка»
12.20 Х/ф «Преступление 

моды»
14.10 «Добрый вечер, 

животные»
15.10 Х/ф «Отель для собак»
17.00 «Рассмеши комика»
19.00 Х/ф «Чего хотят 

женщины»
21.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 
00.10 Х/ф «Реальная 

любовь» 
02.20 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона» 
03.50 «Ночная жизнь»

11 КАНАЛ
05.45 Т/с «Тру Джексон»
06.10 Новый взгляд
07.45 Церковь Христова
08.00 Спросите у доктора
08.25 М/с «Пингвины из 

Мадагаскара»
09.00 М/с «Рога и Копыта. 

Возвращение»
09.35 Тележурнал «Пассаж»
09.55 «Бюро адвокатских 

расследований»
10.10 «Родительский клуб»
10.25 «Просто собака»
10.50 «Мой новый 

DRESSCODE»
11.15 «Свадебные хло-

поты»
11.45 Т/с «Счастливы вместе»
13.05 Хто зверху?- 
15.05 Х/ф «Секс в большом 

городе 2»
18.00 «Вечерний разговор»
18.30 «36,6»
19.00 «Новости недели»
19.30 «Экономика в 

деталях»
20.00 «Автострасти с Лари-

сой Максименко»
20.30 «Дело вкуса»
21.00 «Перевоплощение»
22.00 Педан-Притула Шоу
23.40 Х/ф «Ананасовый экс-

пресс. Сижу, курю»
01.55 Спортрепортер
02.00 Т/с «Эврика»
02.40, 03.45 Зона ночi
02.45 Вище неба
03.15 Червона Земля (Terra 

Vermelha)
03.50 Українцi Вiра
04.40, 05.25 Зона ночi 

Культура
04.45 Невгамовний Панте-

леймон
05.15 Зоря вечiрняя

К 2
05.15, 00.50 Мир звезд
06.00 Телеторговля
07.00 М/фы 
08.00 Дело вкуса
08.55, 16.55 С белого листа
09.15 Знаете что?
10.05 Врачи
11.00 Дачные истории
12.00 Сваты у плиты
12.25 Специя
13.20, 18.45 Семейный 

размер
14.10, 23.55 Модный при-

говор
15.05, 17.45 Женская форма
16.05 Время красоты
19.30 Незвёздное детство
20.30 Секреты судьбы
21.20 Будь по-твоему
22.10 Иностранная кухня
23.00 Холостяки
01.40 Цвет ночи

«2+2»
08.15 СоюзМ/ф 
09.35 Журнал Лиги Чемпио-

нов УЕФА 2012- 

10.00 Х/ф «Копье судьбы» 
12.00 Т/с «Мерлин-5» 
14.00 «Сумасшедшее 

видео по-украински»
17.20 ЧУ 20 тур. Волынь - 

Динамо
19.30 ЧУ 20 тур. Арсенал - 

Металлист
21.30 «Профутбол»
22.40 Х/ф «Планета обезьян» 
01.10 Х/ф «Айноа» 
02.50 «Дорожные войны»
03.35 Х/ф «Тайна Чингис-

хана» 

ЭНТЕР-ФИЛЬМ
08.25 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
10.00 Х/ф «Жандарм 

женится»
11.35 Х/ф «Жандарм на 

отдыхе»
13.20 Х/ф «Руины стреляют»
21.05 Х/ф «Солдаты»
23.00 Х/ф «Голубая стрела»
00.40 Х/ф «Дни хирурга 

Мишкина»
04.10 Х/ф «Крепость»
05.40 Саундтреки

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. УКРАИНА
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Семья Ивановых»
08.05 «Армейский магазин»
08.40 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.35, 04.10 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка»
14.45 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
16.35 «Форт Боярд»
17.55 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница 

ТВ»
23.45 Юбилейный концерт 

Вячеслава Бутусова
01.25 Х/ф «1000 долларов в 

одну сторону»

РТР - ПЛАНЕТА
06.00 Х/ф «Бесприданница»
07.20 «Сам себе режиссер»
08.00 «Смехопанорама»
08.25 «Утренняя почта»
09.00, 12.00 Вести
09.10 Местное время. 

Вести-Москва. Неделя 
в городе

09.45 «В мире животных»
10.10 «Пряничный домик»
10.40, 02.05 Х/ф «Двое в 

новом доме»
12.20 Местное время. 

Вести-Москва
12.25 «Абсолютный слух»
13.10 Большой празднич-

ный концерт
14.45 Т/с «Сваты»
16.30, 03.20 «Смеяться раз-

решается»
18.00 Вести недели
19.30 «ФАКТОР А»
21.10 Х/ф «Только о любви»
00.30 Х/ф «Подруги»

TBI
07.00, 09.30 Звериная 

работа
07.30 Великие истории 

любви 20 века. Де Голль 
и Ивонн Вендру

08.00, 23.30 Великие 
истории любви 20 века. 
Чарльз и Уна Чаплин

08.30, 16.30 Вокруг света
10.00 Деловая кухня
10.30, 17.00 Цивилизация. 

Тарас Шевченко. За-
вещание

11.30 Ювелирочка
13.30, 22.30 Исторические 

хроники с Николаем Сва-
нидзе. Марина Цветаева

14.30 Лекции и события
16.15 Здоровая жизнь с 

Ириной Трухачевой
20.30 Сегодня. Дайджест
21.30 Против ночи с Павлом 

Шереметом
00.00 Клуб эротики
02.00 КлубНички
04.00 Клипы Jazz с Алексеем 

Коганом

ТВ ЦЕНТР
006.35 Х/ф «Выстрел в 

тумане». 
08.20 «Барышня и кулинар» 
08.55 «День мужчин. 8-е 

марта». Специальный 
репортаж 

09.30, 22.00 События
09.45 Х/ф «Дети понедель-

ника». 
11.40 «Смех с доставкой 

на дом». 
12.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» 
12.50 Московская неделя
13.20 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи». 
15.15 Т/с «Телохранитель». 
19.00 «В центре событий»
20.00 Т/с «Война Фойла». 
22.20 Х/ф «Колесо любви». 
00.00 Х/ф «Окна». 
01.50 Д/ф «Шаг навстречу 

смерти. Шаг навстречу 
жизни». 

RTVI
06.00 «Израиль за неделю»
07.00, 09.30 «М/фы»
08.00 Х/ф «Шаг с крыши»
10.00, 01.30 Х/ф «Мальчик и 

девочка»
12.00 «Страна и люди»
13.00 «Городские легенды»
13.30 «Американский 

ликбез» «Русские 
американцы. Владимир 

Набоков (часть 2)»
14.00 Х/ф «Заяц над без-

дной»
16.00 «Арт-навигатор»
16.30, 23.00 «Русский 

акцент» с Евгением 
Масловым «Подземный 
Нью-Йорк»

17.00 «Грани недели» с Вла-
димиром Кара-Мурзой

18.00 «Альтернативная 
история. Великая ок-
тябрьская эволюция»

19.00 «Сейчас в мире», 
«Мегаполис»

19.30 «Эхо недели»
20.00 «В Нью-Йорке с 

В.Топаллером»
21.00, 03.00 Телешоу «Удиви 

меня»
23.30, 05.00 «Альтернатив-

ная история. Красно-
белая Россия»

00.30 «Без дураков»

РЕН ТВ
03.00 «Страшные игрушки» 
04.00 Т/с «Кулинар» 
23.40 Х/ф «Разборка в 

маленьком Токио» 
01.10 Х/ф «Специальное 

задание» 

TV1000
06.00 Комедия «Сильная 

женщина» 
08.15 Комедия «Мертвец в 

колледже» 
10.00 Комедия «Дорожное 

приключение» 
12.00 Драма «Дорогой 

Джон» 
14.00 Драма «Готика» 
16.00 Комедия «Школа 

рока» 
18.00 Драма «В погоне за 

счастьем» 
20.05 Криминальное кино 

«Отсчет убийств» 
22.10 Криминальное кино 

«Телохранитель» 
00.00 Драма «Молодость 

без молодости» 

TV1000 KINO
07.00 М/ф «Иван Царевич и 

серый волк»
09.00 Драма «Не делайте 

бисквиты в плохом на-
строении»

11.00 Драма «Две истории 
о любви»

13.00 Комедия «Семейка 
Ады»

15.00 Драма «Ретрум»
17.00 Комедия «Спар-

такиада. Локальное 
потепление»

19.00 Комедия «Бабло»
21.00 Драма «И была война»
23.10 Драма «Мама»
01.00 Комедия «Контракт на 

любовь»

TV XXI FILM
08.00, 16.00, 00.00 Драма 

«Отверженные» 
09.00, 17.00, 01.00 Драма 

«Лопе де Вега: распутник 
и соблазнитель» 

10.50, 18.50, 02.50 Комедия 
«Законы привлекатель-
ности» 

12.25, 20.25, 04.25 Триллер 
«Предчувствие» 

14.05, 22.05, 06.05 Комедия 
«Турне» 

НАШЕ КИНО
06.00 Х/ф «Крепостная 

актриса» 
08.00 Х/ф «Белые росы» 
10.00 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного 
розыска» 

12.00 Х/ф «Только в мюзик-
холле» 

13.30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией» 4 с. 

15.00 Х/ф «Объяснение в 
любви» 1 с. 

16.30 Х/ф «Объяснение в 
любви» 2 с. 

18.00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» 

20.00 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» 

22.00 Х/ф «Личное оружие» 
00.00 Х/ф «Прыжок с крыши» 

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

сенние перевертыши» 
02.30, 08.30, 14.30 М/с 

«Светлячок», «Отчаян-
ный кот Васька». 

03.00, 09.00, 15.00 М/с «Зо-
лушка» 12+, «Рикки-Тик-
ки-Тави» 6+, «Тигренок на 
подсолнухе» 

04.00, 10.00, 16.00 М/ф 
«Снегурочка» 6+, 
«Песенка мышонка» 0+, 
«Топтыжка» 

05.30, 11.30, 17.30 М/с «Гла-
диаторы». 7 с. 

06.00, 12.00, 18.00 «Утренняя 
зарядка» 6+, «Дочь ве-
ликана» 6+, «Похитители 
красок» 

DISCOVERY CHANNEL
06.10 Разрушители легенд. 

Мини-легенды 
07.05 Как это устроено?. 

Клапаны/Валики для 
нанесения краски/Пара-
шюты/Дымоходы 

07.30 Как это сделано?. 
Спички/Хром 

08.00 Мастера выживания. 
Начальный курс вы-
живани 

08.50 Золотая лихорадка. 
Берингово море. Серия 3 

09.45 Золотая лихорадка. 

Аляска. Серия 8 
10.40, 21.55 Город наи-

знанку. Ледяной город 
- Торонто 

11.35, 21.00 Как мы изобре-
ли мир. Автомобили 

12.30, 19.00, 22.50 Не пытай-
тесь повторить. Короли 
разрушени 

13.25 Битва за недвижи-
мость. За закрытыми 
дверьми 

13.55 Битва за недвижи-
мость. Можно обжечьс 

14.20 Битва за недвижи-
мость. Не вешайте 
трубку 

14.50 Битва за недвижи-
мость. Малыш в миллион 
долларов 

15.15 Битва за недвижи-
мость. Горячее дело 

15.45 Битва за недвижи-
мость. Древесина! 

16.10 В поисках йети. 
Серия 21 

17.05 Кладоискатели 
Америки. Серия 13 

17.35 Кладоискатели 
Америки. Серия 1 

18.00 Наука магии. Полет 
из пушки 

18.30 Наука магии. Опасное 
падение 

20.00, 23.40 Разрушители 
легенд. Серия 6 

01.20 Молниеносные 
катастрофы. Серия 46 

01.45 Как это сделано?. По-
жарники-следователи/
Дела дубовые 

02.10 Курс экстремального 
вождения. Серия 9 

02.40 Курс экстремального 
вождения. Серия 10 

ANIMAL PLANET (KIEV)
07.00 Поместье сурикатов. 

Тяжела ты, шапка Моно-
маха

07.25 Введение в котовод-
ство. Сери 

08.15 Охотник за кро-
кодилами. Заплыв с 
аллигаторами

09.10 Зоотур Микаэлы. 
Сери 

10.05 Обезьянья жизнь. 
Сери 

10.30 Зоосад Криса Хамфри. 
Сери 

11.00 Необыкновенные 
собаки. Сери 

11.25 Самое дикое шоу. 
Сери 

11.55, 21.05, 02.25, 05.45 
Неизведанные острова. 
Шри Ланка

12.50 Дикая Франция. Вдоль 
по течению

13.45 Дикая Франция. Со-
кровища глубин

14.40, 15.05 Шамвари. 
Жизнь на воле. Сери 

15.35, 06.35 SOS дикой при-
роды. Сери 

16.30 Симпатичные котята 
и щенки. Водоплаваю-
щие щенки

17.25 Адская кошка. Коша-
чий побег

18.20 Укротитель по вы-
зову. Рассвирепевшие 
черепахи

18.45 Укротитель по 
вызову. Хищник на 
свиноферме

19.15 Охотник за ядом. Яд 
из пустыни

20.10, 00.45 Жизнь в стае. 
История двух вожаков

22.00, 03.15 Планета мутан-
тов. Мадагаскар

22.55, 04.05 Доминик Мо-
наган и дикие существа. 
Сери 

23.50 Дикие и опасные. 
Опасные игры с аллига-
торами

MAXXI-TV
06.40, 08.10, 01.10 

MaxxiМузыка
07.50 «Сбросим лишнее»
08.50, 18.30 Йога
09.35 Союзм/ф
10.15 «Джунгли шоу-

бизнеса»
11.00 «Кухня на шпильках»
11.50 «5 идей для детской»
12.30 «Буду Артистом!»
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. 

Наталья Андрейченко
21.55 Х/ф «Победи дьявола»

NATIONAL GEOGRAPHIC
06.00 Медвежий кочевник: 

Гризли 
07.00 Опасные встречи: 

Скользкие монстры 
08.00 Великие миграции: 

Зов природы 
09.00 Мегазаводы: 

Электромобиль «Chevy 
Volt» 

10.00 Делай ставки и 
взрывай: Заброшенный 
пансионат 

10.30 Покинутые: Бумаж-
ная фабрика в Мэне 

11.00 Трудное золото 
Аляски: Разбогатей или 
умри на прииске 

12.00 Апокалипсис: Вторая 
мировая война: Развязы-
вание войны 

13.00 Апокалипсис: Вторая 

мировая война: Сокру-
шительное поражение 

14.00 Апокалипсис: Вторая 
мировая война: Мир в 
войне 

15.00 Апокалипсис: Вторая 
мировая война: Мир 
в огне 

16.00 Апокалипсис: 
Вторая мировая война: 
Крупнейшие десантные 
операции 

17.00 В погоне за НЛО: По-
садочная зона НЛО? 

18.00, 03.00 Расследования 
авиакатастроф: Фаталь-
ная фиксаци 

19.00, 22.00, 01.00 Следую-
щее мегаземлетрясение 

21.00, 00.00 Христианство: 
восхождение к власти: 
Мессии 

VIASAT HISTORY
07.00 Как Франц Лист стал 

великим композитором 
07.55, 01.10 Команда 

времени
08.55, 10.05, 11.15 Восток - 

Запад. Путешествия из 
центра мира 

12.25 Гуге - древнее коро-
левство Тибета 

13.25 Тайна кода май 
14.25 Катюша большая и 

маленька 
15.15, 18.50 Охотники за 

мифами 
16.15 Любовные неудачи 

Джейн Остин 
17.50 Древний Египет 
19.50 Закон Гарроу 
21.00 Лондонская боль-

ница 
22.10 Клетка 
23.10, 04.00 Живое оружие 
00.10 Древняя медицина 

Кореи 
02.10 Средние века 
03.10 Короли Хорватии 
05.00 Добро пожаловать 

в 80-е 
06.00 Назад к истокам - уро-

ки каменного века 

ТЕЛЕКЛУБ
19.00 «Странствия 

Синдбада». ф.2. «Путь на 
запад». 1 с. 

20.00 «Основная версия». 
ф.10. «Скрытая угроза». 

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

22.00 «МУР есть МУР! - 2». 
ф.8. 4 с. 

23.00 «Жизнь и смерть 
Лёньки Пантелеева». 2 с. 

00.00 «Время жестоких» 
12 с. 

VIASAT EXPLORER
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00 Специальная 
миссия Уиллиса 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Изобретате-
ли-самоучки 

16.00, 16.30 Наперекор 
стихии 

17.00, 18.00 Самые крутые 
дальнобойщики 

19.00, 20.00 Полярные 
летчики 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00 
Труднейшие профессии 

23.00 Две недели в тюрьме 
Сан-Квентин 

00.00 Герои спецназа 

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
05.00 Комедия «Мамы». 
06.50 Комедия «12 стульев». 

3 с. 
08.15 Комедия «12 стульев». 

4 с. 
09.35 Комедия «Травести». 
11.15 Драма «Жизнь одна «. 
13.00 Комедия «Мужчина 

в доме». 
14.25 Драма «Связь 

времен «. 
16.25 Драма « Единствен-

ный мужчина». 1 с. 
17.35 Драма « Единствен-

ный мужчина». 2 с. 
18.50 Комедия «Дикарка». 
20.35 Мелодрама «Стерва». 
22.00 Драма «Перегон «. 

НОСТАЛЬГИЯ
04.00 Д/ф «Дениска-Денис» 
04.30 «Утренняя почта» 
05.00 Д/ф «... с участием 

Клары Румяновой» 
05.40 Х/ф «Семья как семья» 
07.00, 01.00 «ВРЕМЯ» 
08.00 «Колба времени» 
09.00 «Кинопанорама» 
10.00 «Было ВРЕМЯ» 
11.00 «Вокруг смеха» 
12.30 «Концерт 8 марта» 
13.50 Х/ф «Бабушки надвое 

сказали» 
15.15 «По страницам амери-

канского кино» 
16.00 «Любимые песни» 
17.00, 02.00 «Рожденные 

в СССР» 
18.00 «Кабачок 13 стульев» 
19.00 «Театральные 

встречи» 
20.30 «Дидье Моруани 

и группа «Спейс» в 
Москве» 

22.00 «Под знаком «Пи» 
23.00 «Вокруг да около» 
23.30 Телеспектакль «Мы-

мужчины» 

СПОРТ  1
06.00 Бадминтон. Команд-

ный чемпионат Европы. 
1/2финала. Мужчины

07.10 Футбол. Россия. 

Премьер-Лига. Крылья 
Советов - ЦСКА

09.05 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - ПСВ

11.00 Гольф. WGC Cadillac 
Championship. Флорида, 
США. Третий день

15.30, 05.30 Экстра-футзал
15.55 Баскетбол. Единая 

Лига ВТБ. БК Донецк - 
Летувос Ритас. LIVE

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

19.35 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки Минск - 
Жальгирис

21.15 Гольф. WGC Cadillac 
Championship. Флорида, 
США. Третий день. LIVE

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

03.00 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Донецк- 
МБК Николаев

04.55 Баскетбол. Журнал 
Суперлиги

СПОРТ  2
06.00 Футбол. Чемпионат 

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

07.50 Баскетбол. Евро-
кубок. Спартак - Буди-
вельник

09.45, 02.50 Футбол. Англия. 
nPower Championship. 
Сезон 2012-2013. Кристал 
Пелес - Лидс

11.40 Экстра-футзал
12.05 Футбол. Росия. 

Премьер-Лига. Крылья 
Советов - ЦСКА

14.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерланды. Эредиви-
зие. Сезон 2012-2013. 
Херенвен - ПСВ

15.55 Футбол. Росия. 
Премьер-Лига. Рубин - 
Зенит. LIVE

18.05, 00.25 Баскетбол. 
Журнал Суперлиги

18.45 Баскетбол. Суперлига 
Украины. БК Днепр - БК 
Химик

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

22.30 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. БК Донецк - 
Летувос Ритас

01.05 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. Цмоки Минск - 
Жальгирис

04.40 Теннис. АТР Open Sud 
de France, Montpellier. 
Финал. Гаске - Пер

EUROSPORT
09.30 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Лахти Спринт. 
Мужчины и Женщины. 

10.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти. 10 км. 
Женщины. 

10.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Заезд первый. 
Мужчины. 

12.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти. 15 км. 
Мужчины 

13.15, 18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Сочи. Эстафета. 
Мужчины. 

14.45, 21.00, 01.45 Прыжки 
с трамплина. Лахти. Ко-
мандные выступления. 
HS 130 

16.30, 01.00 Биатлон. Кубок 
мира. Сочи. Эстафета. 
Женщины 

19.00 Велоспорт. Париж - 
Ницца. Этап 7 

20.00 Велоспорт. 
22.15 Бокс. Кубок мира. 

Германия. Абрахам - 
Боуадиа. 

00.00 Шорт трек. Чемпи-
онат мира. Дебрецен 
(Венгрия). 

ТК «ФУТБОЛ»
06.00, 08.00, 22.45, 23.55, 

01.00, 02.10, 03.15, 04.20 
Футбол NEWS

06.10 Металлург З - Таврия. 
Чемпионат Украины

08.10 Шальке - Боруссия Д. 
Чемпионат Германии

10.00, 12.45, 15.40, 20.45 
Футбол NEWS. LIVE

10.25 Д/с «Гений системы». 
В. Лобановский. 2 часть. 
Премьера

11.00 Журнал. Лига Чемпио-
нов УЕФА. Премьера

11.30 «Один на один с Гаму-
лой». А. Алиев (1 часть)

12.00, 13.00, 14.15, 15.25, 
15.45, 16.45, 17.55 Футбол 
LIVE

13.25 LIVE. Говерла - Днепр. 
Чемпионат Украины

15.55 LIVE. Ворскла - Шах-
тер. Чемпионат Украины

18.25 LIVE. МЮ - Мидлсбро/
Челси. Кубок Англии

20.25 LIVE. Сельта - Реал. 
Чемпионат Испании

21.55 LIVE. Атлетико - Со-
сьедад. Чемпионат 
Испании

00.10 Говерла - Днепр. 
Чемпионат Украины

02.25 Ворскла - Шахтер. 
Чемпионат Украины

Неділя, 10 березня
Cхід 6.23 Захід 17.55
Тривалість дня 11.32

Схід 5.18 
Захід 16.37

РибиІменинники: Тарасій
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Щоб із пустощів не наробити горя
Якось в Інтернеті потрапив мені на очі ролик 
з присвятою дітям того покоління, до якого, 
власне, належу і я. Його автор з ностальгією 
згадував, як наші батьки йшли на роботу на 
цілий день, не боячись залишати нас на самих 
себе. Як ми лазили в сусідські садки, не боя-
чись, що сусід зненацька пальне в нас з мис-
ливської рушниці. Як ми збиралися у дворові 
команди і часом до синців захищали їх честь, 
не боячись того, що чийсь батько прийде з 
нами розправлятися за набитий синець. 

Якщо ми, діти, робили щось 
не так, наша мама казала: «Хто 
не був малим, той не був дур-
ним», – і цим ніби виправдову-
вала нас і перед нею, і перед са-
мими собою. Я не ідеалізую ні 
ту країну, ні той час. Я просто 
кажу: так було.

Сьогодні інший час, інак-
шою стала наша країна, бага-
то в чому змінився уклад сім’ї, 
інакшими стали стосунки між 
людьми. Зазнали змін і закони, 
які регламентують ці стосунки. 
Саме про це – наша розмова з 
начальником міського управ-
ління освіти і науки Наталією 
Касимовою, яка щиро стурбова-
на тим, що стан духовної куль-
тури і моралі суспільства, не-
хтування правовими нормами 
з кожним роком становлять де-
далі більшу соціальну проблему.

Не доспи, не доїж,  
а дитину потіш

– Дитині властиво пізнавати 
світ навколо себе, – говорить На-
талія Олександрівна. – Її психіка, 
як губка, вбирає як позитивну 
інформацію, так і негативну. На 
жаль, мусимо визнати, що в сус-
пільстві сьогодні домінує агре-
сія, яка вихлюпується через те-
леекран, комп’ютерну гру, через 
особистісні стосунки в родині та 
поза нею, – і це, безумовно, по-
значається на формуванні сте-
реотипу поведінки дитини. Тому 
спільно з працівниками міської 
та районних служб у справах ді-
тей, комітетів у справах сім’ї і 
молоді, центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, разом з 
учителями шкіл ми велику увагу 
зосереджуємо на профілактич-
ній та просвітницькій роботі се-
ред дітей та їхніх батьків. Залу-
чаємо до цього також працівни-
ків юридичних установ і фахів-
ців правоохоронних органів.

– Як не дивно, всяке цивілі-
заційне благо чомусь оберта-
ється бідою. Нині комп’ютер, 
Інтернет почасти становлять 
загрозу – діти стають кіберза-
лежними, заходять на такі сай-
ти, де їм не місце.

– Тому в першу чергу ми й 
апелюємо саме до мам і татусів, 
інформуємо їх про те, що вже 
створено комп’ютерні програ-

ми, які допомагають вста-
новити батьківський конт-
роль за тим, що їхні діти 
дивляться в Інтернеті. Ми 
прагнемо переконати бать-
ків, що при всій великій за-
йнятості треба знаходити 
час для спілкування зі свої-
ми дітьми, а не передовіряти їх 
виховання телевізійній рекла-
мі, яка, іноді спекулюючи на-
віть на святих патріотичних по-
чуттях, нахабно закликає наших 
дітей пити пиво, палити цигар-
ки, фільмам та комп’ютерним 
іграм-бойовикам, герої яких 
культивують насильство та 
агресію, тощо. Мене як керів-
ника освіти бентежить те, що 
нині в нашому місті почастіша-
ли випадки скоєння протиправ-
них дій та правопорушень серед 
учнів початкових і середніх кла-

сів. Зокрема, з початку 2013 року 
в шкільних навчальних закла-
дах було зафіксовано 11 випад-
ків бійок між учнями.

– Та це ж діти – сьогодні по-
билися, завтра помирилися і 
все забули. Хоча й те правда, що 
бійка від бійки відрізняється, – 
наші діти стали більш жорсткі і 
навіть жорстокі в своїх дитячих 
«розборках». І все ж не думаю, 
що всі оті 11 випадків, про які 
ви сказали, насправді були аж 
настільки серйозними.

– Дійсно, в одному випадку 
першокласник після уроків гой-
дався на своїй парті і ненароком 
штовхнув ногою свого одноклас-
ника. Хлопчик упав. Мама по-
вела дитину на обстеження в лі-
карню, і там встановили в неї за-
бій. Ще один першокласник, в ін-
шій школі, граючись на перерві, 
стукнув порожньою пластико-

вою пляшкою по голові дівчинку. 
Схожі на ці й інші випадки. Воно 
нібито звичайні дитячі пустощі, 
але матері розцінили це як пору-
шення гідності їхніх дітей і звер-
нулися з відповідними заявами 
до райвідділу міліції.

Добре слово будує,  
а зле – руйнує

– При цьому хочу звернути 
особливу увагу на те, що 20 лис-
топада 2012 року набрав чин-
ності новий Кримінально-про-
цесуальний кодекс України, – 
продовжує Наталія Касимова. 
– Згідно зі ст. 214 КПК України, 
відтепер факти порушень зако-
ну, в яких вбачаються ознаки 
злочинів, містяться дані щодо 
завдання легких тілесних ушко-
джень та скоєння протиправних 

дій, вносяться до Єдиного реє-
стру досудових розслідувань та 
за фактами їх скоєння відкрива-
ється кримінальне проваджен-
ня. Тож подані батьками заяви 
про завдання легких тілесних 
ушкоджень їхнім дітям якраз 
і підпадають під дію цієї стат-
ті. У райвідділі міліції ведеться 
журнал Єдиного реєстру, куди 
вносяться всі факти, з приво-
ду яких було зроблено звернен-
ня до міліції. Якщо слідчий ви-
значає наявність кримінально-
го правопорушення, факт його 
скоєння вноситься до Єдино-
го реєстру, матеріали досудово-
го розслідування будуть переда-
ні до суду для розгляду по суті. У 
разі, якщо суд виносить обвину-
вальний вирок, особа вважаєть-
ся засудженою доти, доки суди-
мість в установленому порядку 
не буде погашена або знята. У 

випадку, якщо дитині, яка ско-
їла правопорушення (побила-
ся з іншою дитиною, штовхну-
ла тощо), на момент інциден-
ту не виповнилося 14 років, до 
адміністративної відповідаль-
ності згідно зі ст. 184 Кодек-
су України про адміністратив-
не правопорушення притягу-
ються батьки як такі, що злісно 
ухиляються від виконання сво-
їх батьківських обов’язків. І цей 
факт також вноситься до Єди-
ного реєстру та залишається 
там назавжди. А тепер змоде-
люємо реальну ситуацію. За по-
даною батьками заявою, факт 
того, що першокласник ударив 
ногою ровесника і завдав йому 
легких тілесних ушкоджень, за-
носиться до Єдиного реєстру. 
Хлопчина виросте, захоче всту-
пати до військового, юридично-
го вишу чи працювати на дер-
жавній службі, де однією із умов 
прийому є також перевірка, чи 
не значиться, бува, ця особа в 
Єдиному реєстрі досудових роз-
слідувань. І як тоді?

– Лишається сподіватися, що 
подібні заяви розглядають усе-
таки адекватні, розумні люди, 
які не будуть на малого пусту-
на вішати довічний ярлик пра-
вопорушника…

– Ми ретельно розбирали-
ся по кожному з 11 фактів, і 
можу сказати: те, що батьки, 
які звернулися до міліції, ви-
значають як протиправні дії, 
– насправді або не більше, ніж 
тимчасова конфліктна ситу-
ація між дітьми, або зіткнен-
ня амбіцій самих батьків. І це 
цілком можна було б виріши-
ти в межах повноважень адмі-
ністрації школи, районних від-
ділів освіти, служби у справах 
дітей, не вдаючись до залучен-
ня правоохоронних органів. Як 
кажуть, давайте домовлятися 
ще на цьому березі. Адже в за-
палі емоцій сьогодні ви можете 
легко перекреслити долю чиє-
їсь дитини, а завтра хтось так 
само перекреслить долю вашої.

– Тепер зрозуміло, чому з 
усіх сторін стільки нарікань на 
недосконалість нового Кримі-
нального кодексу України, хоча 
мені здавалося, що законослух-
няним громадянам нема чого 
остерігатися…

– Цей документ уже набрав 
чинності, і ми повинні дотри-
муватися його вимог. Тому з 
боку управління освіти ми на-
стійно рекомендуємо керівни-
кам навчальних закладів яко-
мога більше уваги приділяти 
роботі з роз’яснення положень 
КПК України щодо порядку за-
несення фактів протиправних 
дій учнів до Єдиного реєстру, 
щодо притягнення батьків до 
адміністративної відповідаль-
ності. Хочу і від себе особис-
то звернутися до батьків на-
ших школярів: у конфліктних 
ситуаціях будьте розважливи-
ми, не давайте волі емоціям, не 
поспішайте з висновками, на-
вчіться слухати і чути одне од-
ного. Адже йдеться не просто 
про дитячий конфлікт, а про 
майбутню людську долю того 
ж сьогоднішнього першоклас-
ника. Повірте, є чимало інших 
способів знайти порозуміння. 

Розмову вела  
Мотрона ПАНОВА.  

Фото Андрія ТРУБІЦИНА

Актуально

Назустріч 
підприємцям

20 лютого в Криворізькій райдерж-
адміністрації відбулося засідання ко-
ординаційної ради з питань розвитку 
підприємництва, на якому було розгля-
нуто план роботи на 2013 рік. Під час 
засідання також обговорювались пи-
тання законодавчого та інституційного 
процесу формування і розвитку малого 
бізнесу району.

На думку підприємців, робота коор-
динаційної ради корисна та сприяє по-
дальшому розвитку підприємництва в 
Криворізькому районі. У свою чергу, це 
призводить до підвищення конкуренто-
спроможності економіки регіону, активі-
зації інноваційних процесів і реальних 
механізмів узгодження інтересів влади 
та бізнесу.
Охороні праці – 
особлива увага

У сільськогосподарських підприєм-
ствах Криворізького району розпочала-
ся підготовка до проведення весняно-
польових робіт.

З метою попередження випадків трав-
матизму, забезпечення належних умов 
праці та відпочинку працівників на весня-
но-польових роботах Територіальне управ-
ління Держгірпромнагляду по Дніпропе-
тровській області дало розпорядження 
керівникам підприємств вжити низку за-
ходів. Зокрема, провести перевірку знань 
з питань охорони праці трактористів-ма-
шиністів та інших працівників, чия робота 
пов’язана з підвищеною небезпекою. Також 
слід організувати медичні огляди для цієї 
категорії працівників та водіїв транспорт-
них засобів. Окрему увагу потрібно приді-
лити належному стану техніки та забезпе-
ченню працівників спец одягом і засобами 
індивідуального захисту.
У Зеленому Полі  
виросло «Дерево  
добрих вчинків»

У Зеленопільській середній школі 
пройшла акція «День доброти». За до-
помогою вчителів діти обговорили такі 
важливі та філософські питання, як при-
рода добра, чи існує воно у світі, що таке 
добрий вчинок, чи варто творити добро.

У результаті акції школярі створили 
справжнє «Дерево добрих вчинків» – на 
папері кожен учень розмістив відтиск 
власної долоні та розповів про власний 
добрий вчинок.

Криворізький район

Підготував
Андрій  
МІХЕЙЧЕНКО

Новини

Соцзахист

Телефони, за якими вам завжди готові допомогти гідно вийти із 
конфліктної ситуації:

74-44-50 – міське управління освіти і науки;
493-04-75 – міська служба у справах дітей;
409-60-99 – громадська приймальна міського управління юстиції. 
Крім того, у кожній школі є «гаряча лінія», куди ви, в разі потреби, 

можете звернутися найперше.

Наталія Касимова

Гарантовано права  
багатодітним сім’ям

У зв’язку з тим, що наша держава посилює со-
ціальний захист багатодітних сімей та створює 
більш сприятливі умови для виховання дітей в 
багатодітних сім’ях, в Криворізькому районі за 
дорученням голови райдержадміністрації про-
ведено звіряння та уточнення банку даних бага-
тодітних родин, родин, які опинилися в складних 
життєвих обставинах. Ця робота проводилася в 
тісній співпраці відділу у справах сім’ї, молоді та 
спорту райдержадміністрації, управління праці 
та соціального захисту населення Криворізько-
го району та Криворізького центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді.

 В 2012 році, тобто до звіряння, на обліку було 
446 родин, на вихованні яких знаходилося 1527 
дітей. Щоб всі багатодітні сім’ї могли реалізува-
ти своє право на одержання гарантованих дер-
жавою соціальних прав, нововиявленим сім’ям 
запропоновано надати необхідні документи 
для видачі їм посвідчення багатодітної родини. 
На даний час посвідчення багатодітної родини 
в Криворізькому районі отримали 409 сімей та 
961 дитина.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту  
Криворізької райдержадміністрації
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 Телефони кінотеатрів:  «Олімп» –  440-07-77, «Мультиплекс» –  493-83-63, 493-84-74,  «Одеса-кіно» – 493-09-09.

Телефони:  міський історико-краєзнавчий музей  – 90-27-56, філія міського історико-краєзнавчого музею – 35-13-66, міський виставковий зал – 90-37-59. Час роботи: 10.00-17.00.

Вистави

Виставки

«І знову  
про Телесика»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 2 березня об 11.00  
та о 12.30.

«Веселі 
ведмежата»
Вистава для дітей.
Місце: Криворізький міський 
театр ляльок. 
Дата: 3 березня об 11.00  
та о 12.30.

«Мауглі»

Вистава для дітей.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
драми та музичної комедії  
ім. Тараса Шевченка. 
Дата: 3 березня об 11.00.

Виставка  
фоторобіт
Наума Страшуна.
Місце: міський виставковий 
зал.

Ювілейна 
виставка

фоторобіт  
«Кривбасфотоклубу».
Місце: міський виставковий 
зал.

Ювілейна  
виставка
живописних робіт  
Миколи Рябоконя.
Місце: міський виставковий 
зал.

Втеча з планети 
Земля 3D
Комедія.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Повернення героя

Бойовик, трилер.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

«Празькі пейзажі»

живопису Олександра 
Козарецького.
Місце: міський виставковий 
зал.

Персональна 
виставка
Людмили Халабуди в 
техніці арт-фіш.
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) – 3 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 криворізьких художників.
Місце: відеогалерея КЗК «Міський історико-краєзнавчий 
музей».
Дата: 2 та 3 березня з 9.00 до 17.00. 
Телефон: 92-22-12.

Кіно

Що творять  
чоловіки
Комедія.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно».

Прекрасні  
створіння
Драма, фантастика.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», «Олімп».

Метро

Драма, трилер.
Кінотеатри: «Мультиплекс», 
«Одеса-кіно», «Олімп».

Кохання  
по-дорослому
Комедія.
Кінотеатри: «Мультиплекс»,  
«Одеса-кіно», «Олімп».

Телефони:  Криворізький академічний міський театр драми та музичної комедії ім. Тараса Шевченка –  410-33-00,  
Криворізький міський театр ляльок –  26-61-45, Академія руху – 440-19-77.

Виставка  
пластичної  
мініатюри
Василя Новікова.
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Персональна  
виставка
заслуженого художника 
України Л. Давиденка.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Живі традиції»

Персональна виставка 
витинанок  та ляльок-
мотанок члена НСМНМУ  
Маріанни Любас. 
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей. 

«Скарби курганів 
Криворіжжя»
Виставка нових  
над ходжень з архео логії 
2008-2011 років.
Місце: міський історико-
крає знавчий музей.

«Земля, яку я  
люблю, зберіг  
для мене солдат»
Виставка робіт вихо-
ванців гуртка «Стендо-
ве моделювання».
Місце: міський історико- 
крає знавчий музей.

Виставки

«Нові пригоди  
Буратіно»
Музична казка.
Місце: Криворізький  
академічний міський театр 
музично-пластичних мистецтв 
«Академія руху». 
Дата: 2 березня о 12.00.

Відеогалерея

«Новорічний 
вернісаж»
Виставка робіт  
вихованців станції  
юних техніків.
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) – 3 березня.

«Тим, хто грізну 
стихію зумів 
зупинити»
Документальна  
міні-виставка.
Місце: філія КЗК «Міський 
історико-краєзнавчий музей» 
(сел. Веселі Терни) – 3 березня.
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Метеорит Саттер Милл,  
22 апреля 2012

Этот метеорит с названи-
ем Sutter Mill появился на 
Земле 22 апреля 2012, дви-
гаясь с бешенной скоростью 
29 км/сек. Он пролетел над 
штатами Невада и Калифор-
ния, разбросав свои раска-
ленные обломки, и взорвался 
над Вашингтоном. Мощность 
взрыва была около 4 кило-
тонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, мощность вче-
рашнего взрыва метеорита при падении на Челябинск состави-
ла 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Ученые выяснили, что 
метеорит Саттер Милл появился еще в первые дни существова-
ния нашей Солнечной системы, а космическое телопрародитель 
сформировалось свыше 4566,57 миллиона лет назад.

Метеоритный дождь в Китае,  
11 февраля 2012

Почти год назад, 11 февраля 2012 около сотни метеоритных 
камней упали на площади 100 км в одном из районов Китая. 
Самый крупный найденный метеорит весил 12.6 кг. Считается, 
что метеориты прилетели из пояса астероидов между Марсом 
и Юпитером.

Метеорит из Перу,  
15 сентября 2007

Этот метеорит упал в Перу у озера Титикака, недалеко от гра-
ницы с Боливией. Очевидцы утверждали, что сначала был силь-
ный шум, похожий на звук падающего самолета, но потом они 
увидели некое падающее тело, охваченное огнем. Яркий след от 
разогретого до белого каления космического тела, вошедшего 
в атмосферу Земли, называется метеором. На месте падения от 
взрыва образовался кратер диаметром 30 и глубиной 6 метров, 
из которого забил фонтан кипящей воды. Вероятно, в метеорите 
содержались ядовитые вещества, поскольку у 1 500 людей, жи-
вущих поблизости, начались сильные головные боли.

Фрагменты перуанского метеорита

Метеорит Куня-Ургенч  
из Туркмении, 20 июня 1998

Метеорит упал около туркменского города КуняУргенч, от-
сюда и его название. Перед падением жители видели яркий 
свет. Самая большая часть метеорита, весом 820 кг, упала в 
хлопковое поле, образовав 
воронку около 5 метров. Этот 
возрастом более 4х милли-
ардов лет получил сертификат 
Международного метеоритного 
общества и считается самым 
крупным среди каменных мете-
оритов из всех падавших в СНГ 
и третьим в мире.

Фрагмент туркменского метеорита

Метеорит Стерлитамак,  
17 мая 1990

Железный метеорит Стерлитамак весом 315 кг упал на поле 
совхоза в 20 км западнее города Стерлитамак в ночь с 17 на 
18 мая 1990 года.  При падении метеорита образовался кратер 
диаметром 10 метров. Сначала были найдены мелкие металли-
ческие обломки, и только год спустя на глубине 12 метров был 
найден самый крупный обломок весом 315 кг. Сейчас метеорит 
(0.5 х 0.4 х 0.25 метра) находится в Музее археологии и этно-
графии Уфимского научного центра Российской академии наук. 
Фрагменты метеорита.

Слева — тот самый осколок весом 315 кг:

Крупнейший метеоритный 
дождь, Китай, 8 марта 1976

В марте 1976 года в 
китайской провинции 
Цзилинь прошел круп-
нейший метеоритный 
каменный дождь в 
мире, продолжавший-
ся 37 минут. Космиче-
ские тела падали на 
землю со скоростью 12 
км/сек. 

Потом нашли около сотни метеоритов, включая самый большой 
— 1,7тонный метеорит Цзилинь (Гирин).

Метеорит Сихоте-Алиня,  
Дальний Восток, 12 февраля 1947

Метеорит упал в Уссурийской 
тайге в горах СихотэАлинь. Он 
раздробился в атмосфере и вы-
пал в виде железного дождя на 
площади 10 кв.км. После паде-
ния образовалось более 30 кра-
теров диаметром от 7 до 28 м и 
глубиной до 6 метров.

Фрагменты «железяк», которые падали  
с неба во время метеоритного дождя

Метеорит Гоба,  
Намибия, 1920

Гоба — крупнейший из найденных метеоритов. Он упал при-
мерно 80 000 лет назад. Этот железный гигант весом около 66 
тонн и объёмом 9 куб. м упал в доисторическое время, а был най-
ден в Намибии в 1920 г. Метеорит в основном состоит из железа и 
считается самым тяжелым из всех небесных тел этого рода, когда
либо появившихся на Земле. Это и самый большой на Земле кусок 
железа природного происхождения. С 1920 года метеорит слегка 
уменьшился: эрозия, научные исследования и вандализм сделали 
свое дело: метеорит «похудел» до 60ти тонн.

Загадка тунгусского метеорита, 
1908 год

30 июня 1908 года над 
территорией бассейна 
Енисея пролетел большой 
огненный шар. Полет за-
кончился взрывом на высоте 
710 км над тайгой. Мощ-
ность взрыва оценивается 
в 4050 мегатонн. Скорость 
полета космического гиган-
та составляла десятки кило-
метров в секунду. Масса — от 
100 тыс. до 1 млн. тонн.

В результате взрыва были повалены деревья на территории 
более 2000 кв. км, оконные стекла в домах были выбиты в не-
скольких сотнях километров от эпицентра взрыва. Взрывной 
волной в радиусе около 40 км были уничтожены звери, по-
страдали люди. В течение нескольких дней на территории от 
Атлантики до центральной Сибири наблюдалось интенсивное 
свечение неба и светящиеся облака. Но что это было? Если это 
был метеорит, то на месте его падения должен был бы появиться 
огромный кратер глубиной в полкилометра. Но ни одной из экс-
педиций найти его не удалось…

Метеоритный дождь 1833 года
В ночь 13 ноября 

1833 года над терри-
торией США прошел 
метеоритный дождь. 
Он продолжался не-
прерывно в течение 
10 часов! За это время 
на поверхность Земли 
упало около 240 000 
метеоритов разного размера. Источником метеоритного дождя 
1833 года стал самый мощный из известных метеорных потоков. 
Сейчас этот поток называют Леониды в честь созвездия Льва, на 
фоне которого он виден каждый год в середине ноября.

Невпізнане

Недавнее падение метеорита в Челябинске вызвало много шума и вновь напомнило о не-
бесной угрозе для всего живущего на Земле. Предлагаем ТОП-10 самых крупных метеоритов, 
упавших когда-либо на планету.

Самые крупные метеориты,  
падавшие на Землю

Фрагменты метеорита  
Саттер Милл.

Место падения метеорита в Перу

За год на поверхность Земли падает не менее тысячи метеоритов, но в руки учёных попадают немногие. Практически 
все они найдены случайно. Известно три основных класса метеоритов. Железные представляют собой монолитные куски 
железоникелевого сплава. Железокаменные напоминают металлическую губку, заполненную силикатным веществом.  
На Земле такие горные породы не встречаются. Каменные метеориты узнать труднее. 

Украинские памятки от «гостей» из космоса
На территории Украины также име-

ются следы от метеоритных бомбарди-
ровок, хотя падение больших обломков 
космических тел – редкое явление.

Об этом ZN.UA рассказал заведующий 
отделом малых тел Солнечной системы 
астрономической обсерватории Киев-
ского национального университета, кан-
дидат физикоматематических наук Ва-
лерий Клещонок, комментируя падение 
метеорита в Челябинской области РФ.

«Это не уникальный случай в истории 

человечества, такие события происходи-
ли неоднократно в разных местах нашей 
планеты, вспомним, в частности тунгус-
ский метеорит, когда были повреждены 
сотни квадратных километров земной 
поверхности, и единственное, что спасло 
от катастрофы с многочисленными жерт-
вами – он упал в тайге».

«На всех телах Солнечной системы 
есть следы от метеоритных бомбарди-
ровок. На территории Украины также 
остались памятки от «каменных гостей» 

из космоса. Есть такая памятка около 
Винницы, которая имеет название Ильи-
нецкая астроблема, – после падения 
метеорита, которое случилось, очевидно, 
несколько миллионов лет назад, обра-
зовался гигантский кратер, диаметром 5 
км. В Закарпатской области вблизи села 
Турьи Реметы в 2001 году упал большой 
метеорит, который получил одноимен-
ное название с населенным пунктом, но 
больших обломков на землю не попало», 
– отметил ученый.



girnyk.com.ua

Читайте нас на сайті
www.girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №16 (21341)
Четвер, 28 лютого 2013 року26 Архіваріус

Сторінку підготував Володимир БУХТІЯРОВ, тел.: 097-2801876

Доброволец
Говорят, их отец такое мог выковать, что заглядишься. В кузницу 
приходили не только зеваки, а и люди солидные. Интересовались, 
откуда такие навыки. А Иван Тарасович усмехался в пышный ус и 
продолжал работать. Стук молотков, молотов и молоточков по креп-
ким наковальням сопровождал его всю жизнь. Так было в Украине 
(отсюда пышные усы), так было в Казахстане (никто не знает, как 
туда семья попала), так было, когда снова оказался в Кривом Роге. 

Часто подбегал к горну старшень
кий Николай... От каждого рывка все 
ярче вспыхивали угли, от которых 
краснели, шипели и легко поддава
лись обработке металлические за
готовки. То угадывались очертания 
змея, которого победил святой Геор
гий, то райское яблоко, а то и сын что
либо мастерил. 

Старший из младших Житников, 
Николай, родился 1 сентября 1927 
года в далеком Кустанае. Сохранилось 
свидетельство о рождении. Его пере
дал автору этих строк брат Николая 
Житника, Филипп. Весной 1938 года 
семья оказалась в Кривом Роге, а точ
нее, в поселке Дубовая Балка Криво
рожского района. Собственно, Кривой 
Рог занимал тогда совсем иную пло
щадь, чем теперь. 

Родители, Иван Тарасович и Еф
росинья Тихоновна, устроились на 
рудник им. Фрунзе. Отец, конечно, 
в кузницу, а мать – на склад шахты 
«Центральная». Семья росла. К при
езду ее в Кривбасс чета Житников 
воспитывала дочь Любовь, сыновей 
Николая и Дмитрия. Уже в поселке 
родились Анатолий и Филипп. Самый 
младший появился на свет при фа
шистах. Родители прятали от облав и 
ищеек Николая. Молодежь гурьбой 
гнали на каторжные работы в Гер
манию. Както Ефросинья Тихонов
на поменяла метрики 
Николая и Дмитрия. 
Дмитрий менее 
походил на под
ростка, чем 

высокий и крепкий Николай. Какоето 
время это срабатывало. Ктото пре
дал. Николая Житника схватили по
лицаи и поволокли на сборный пункт. 
Там уже много собралось рудничной 
молодежи. Стояли плач, крик, пере
палки с конвоем. У ограды собрались 
родные невольников, чтото кричали 
каждый своему.

 Вскоре всех увезли. У нас нет све
дений, где почти два года содержали 
Николая Житника. До наших дней до
шел документ, который пролил неко
торый свет на те события. Родителям 
Николая пишут его знакомые по сбор
ному пункту в Бельской округе, что 
на территории Польши. Текст письма 
подаем, как обычно, без правок, они 
недопустимы:

«День добрий супруги Житник.
На перший погляд цей лист Вам буде 

здаватися, що це сон, але це буде дійсна 
правда.

Перш за все я хочу Вам написати, 
аби виконати прохання Вашого сина 
Миколи Івановича, з яким я розстався 
лише 23 лютого 1945 р., який просив 
мене сповістити Вам про себе.

Він до 23.02.45 р. був увесь час зі 
мною, а 23.02.45 р. я з ним розлучився в 
м. Новий Сонч у Польщі, в одному з пере-
сильних таборів.

На запитання коменданта табору, 
як ти думаєш, додому, то він, як герой, 
на це запитання майора відповів, що 
піде добивати фріців. Так я з ним попро-
щався, побажав йому кращого успіху, і 
на другий день бачив його в новій формі, 
бадьорого, здорового.

Коли одержите цього листа, то 
дайте відповідь. Я напишу Вам все в 

подробицях.
А поки з привітом від сина 
Миколи, а також і від нас.

Первун К.С. та сер-
жант Дев’ятов». 

Новые друзья 
Николая Жит

ника, которые 
наверняка ос
вободили его 
из фашистской 

неволи, не знали дальнейшей его 
судьбы. У парня был выбор: либо до
мой ехать, либо взять в руки оружие. И 
он выбрал второй путь.

Красноармейца Житника зачисли
ли в пулеметный расчет 989 стрелко
вого полка 226 ГлуховскоКиевской 
Краснознаменной стрелковой диви
зии. Отцуматери, сестре и братьям 
пришло одноединственное письмо. 
Николай написал его 13 марта 1945 
года. Дивизия вела бои в Германии, а 
уже к апрелю ее полки рвались на по
мощь чехам и словакам. 

В официальном извещении, кото
рое открыли в Кривом Роге 17 ноября 
1945 года, сообщается, что красноар
меец Житник Николай Иванович по
гиб в бою 20 апреля 1945 года и похо
ронен у пос. Завада вблизи г. Глучин 
(Чехословакия). Уже без участия кри
ворожанина 226я удостоена ордена 
Суворова 2 степени.

Из всей когдато большой семьи 
остался только Филипп Иванович, са
мый младший из «довоенных» Жит
ников. А текст последнего письма бра
та – простой, душевный и житейский: 

«13.03.1945 г.
Здравствуйте, мои родные!
Первыми строками пишу я Вам, мои 

родные. Передаю я Вам, что жив, здо-
ров, чего и Вам желаю.

Передаю привет горячий Вам, мама. 
Пожал бы руку всем я Вам, но не дома. 
Передаю привет Филиппу Ивановичу. 
Я его еще не забыл, братика родного, 
также Анатолия, Митю, Любу и Вас, 
мама. Всех я вас еще не забыл.

Я вам, мои родные, уже написал 1 
письмо. Всего хорошего. Жив, здоров, 
желаю и Вам того же.

Пока до свидания. 13.03.45 г.                          
Житник Николай Иванович».

Письма павшего солдата

мсіВМ

Визволитель 

Орден 
комдива
Коли готували двотомник «Енциклопедія 
Криворіжжя», то дату народження одно-
го із «криворізьких» комдивів довіда-
тися не довелося. Так і написали: початок 
ХХ ст.  І помилилися. Зовсім недавно 
з’ясувалося, що командир 28ї гвардій-
ської стрілецької дивізії генералмайор 
Георгій Чурмаєв народився в 1895 році, 
десь у Краснодарському краї. 

У коротенькій біогра-
фії позначається, що він 
у Червоній Армії з 1918 
року і… до 1938-го. По-
тім знову, але вже з 1940 
року. Напевно, Георгій 
Іванович, тоді майор, 
пізнав на собі сталінську 
чистку командного скла-
ду РСЧА в 1937-1938 
роках. 

Перед війною встиг 
закінчити Вищі військо-
ві курси «Постріл». Вою-
вати почав у липні 1941 
року на посаді коман-
дира 21 стрілецького 
полку 180 стрілецької 
дивізії. Так вийшло, що 
Георгій Чурмаєв всю 
війну пройшов у лавах 
одного з’єднання. Річ у 
тому, що 180 СД за муж-
ність особового складу 
здобула гвардійський 
прапор, а це  значить 
– змінила нумерацію. 
Ми її знаємо як 28-му 
гвардійську стрілецьку 
дивізію. Свій перший 
бойовий орден відваж-
ний краснодарець здо-
був ще на початку 1942 
року. За провідну участь 
його полку, як сказано 
в документі фронтових 
років, у розгромі 290-ї 
німецької піхотної ди-
візії на Новгородському 
напрямку. Тоді команду-
вання представляло ма-
йора Чурмаєва до орде-
на Червоного Прапора, 
та в Генштабі нагороду 
«зрізали» до Червоної 
Зірки.

Полковник Чурмаєв 
прийняв полки 28-ї гвар-
дійської в кінці грудня 
1942 року. З’єднання 
особливо відзначилось у 
боях на Курській дузі і під 
час визволення Харкова. 
Майстрині вишили на 
прапорі напис «Харків-

ська», а комдиву вручили 
орден Червоного Прапо-
ра. Такого саме ордена й 
почесного найменування 
«Червонопрапорної» 
дивізія удостоєна за бої 
на Криворіжжі. Комди-
ву тоді вручили орден 
Кутузова 2 ступеня. Ось 
текст із нагородних до-
кументів, підписаний ко-
мандуючим 37-ю армією 
генерал-лейтенантом 
Шарохіним та членом 
Військової Ради цієї ж 
армії полковником Ано-
шиним:

«Гвардії генерал-ма-
йор Чурмаєв у період 
боїв за оволодіння м. 
Кривий Ріг уміло орга-
нізував бій, правильно 
оцінюючи і розгадавши 
задум противника, в ре-
зультаті чого м. Кривий 
Ріг 22.02.44 р. було взяте.

За час наступаль-
них боїв по взяттю м. 
Кривий Ріг частинами 
дивізії знищено більше 
800 солдатів та офіцерів 
противника, 33 кулемети, 
8 гармат різного калібру 
та більше 35 автомашин 
з військами та вантажем 
противника, а також взяті 
трофеї.

Завдяки правильно-
му керівництву гене-
рал-майора Чурмаєва, 
особовий склад дивізії 
виявив хоробрість та 
героїзм під час здобут-
тя м. Кривий Ріг. За це 
дивізія представлена до 
найменування «Криво-
різька».

За відмінно проведе-
ні операції і правильне 
керівництво полками 
в наступальних боях із 
оволодіння м. Кривий Ріг 
генерал-майора Чурма-
єва представлено до ор-
дена Кутузова 2 ст.».

Із висновками коман-
дарма погодилися всі 
інстанції аж до Президії 
Верховної Ради СРСР. До 
9 травня 1945 року ви-
зволитель Кривого Рогу 
вів своїх бійців у бій. За-
служив ще один орден  
Червоного Прапора та 
Богдана Хмельницького 
2 ступеня, Великий Хрест 
«За хоробрість» (Болга-
рія). Невдовзі після Пе-
ремоги генерал Чурмаєв 
пішов у запас. Помер у 
Краснодарі в останній 
день січня 1968 року.

Г.І. Чурмаєв

Фотохроніка 20ї

Імпровізований 
мітинг

На цьому місці працівники за-
воду «Комуніст» розіб’ють парк. Це 
станеться років через десять після 
подій, що зафіксувала фронтова 
фотокамера. Офіцер політвідділу 
20-ї гвардійської Криворізької стрі-
лецької дивізії майор С. Винокуров 
проводить імпровізований мітинг 
з нагоди визволення Кривого Рогу. 
Бої тут були настільки лютими, що 
вибухи, гусениці та шини бронеав-
тотехніки вщент знищили сніг. Як 
свідчили очевидці, на цих зборах 
бійців і командирів мова йшла ще 
й про державні позики у фонд обо-
рони. Визволителі переказували чи 
не останні кошти. Із зібрань вете-
рана 20-ї гвардійської, визволителя 
Кривого Рогу, професора медицини 
А.С. Єршової. 

Фото публікується вперше.

Николай Житник
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– То це твоя жінка з кимсь? – допетрав 
водій, вирулюючи на широкий проспект.

– Про це й кажу. Мені треба дізнатися, 
де вони будуть, щоб застукати прямо на 
гарячому, а вже потім, – він кровожерли-
во посміхнувся своїм думкам, – а потім їм 
обом буде. Таке їм обом буде…

– Ти теє, тільки без крові, – напівобер-
нувся таксист. – Бо нащо мені зайвий кло-
піт, щоб до міліції через тебе тягали.

– Кермуй давай, – обірвав того знерво-
ваний пасажир. – Твоє діло – десяте, довіз, 
куди скажуть, – та й гайда, нічого не знаю, 
нікого не бачив. Зате копійкою розжи-
вешся недурною.

– Ну дивись, – якось непевно сказав 
водій, вміло вкручуючись у надвечірній 
транспортний потік і не гублячи з виду 
жовтого легковика попереду.

Через кілька перехресть автопромів-
ський витвір пригальмував на узбіччі, і з 
нього майже випурхнула тендітна жінка 
у світлому плащику, яку супроводжував 
добродій у сірому пальто. Він галантно 
відчинив двері бутіка, пропускаючи даму 
вперед, а потім і сам увійшов. Крізь про-
зорі вітрини освітленої крамниці було 
чудово видно, як вони стояли поруч, про-
глядаючи крам та щось жваво обговорю-
ючи.

– А ти не дуже перегнула палицю з цією 
виставою, Марино? – дещо стривожено 
поцікавився чоловік у своєї супутниці.

– Вадиме, і раніше казала, і нині повто-
рюся – усе буде гаразд. Я тобі дуже вдяч-
на за поміч, бо Олег мене замучив своїми 
ревнощами, з цим треба щось робити. Ти 
точно бачив, що він за нами встигав?

– Та точно, ще й пригальмував, доки він 
таксі шукав. І тільки коли твій Олег всівся, 
лишень тоді рушив. Він нас і зараз бачить.

– А як ти знаєш?
– Обережно скоси погляд праворуч та 

придивися крізь вікно. Бачиш темну іно-
марку із «шашечками» на тому боці?

– Бачу.
– Це і є таксі, в якому твій Олег сидить 

і нас крізь вітрину споглядає. На освітле-
ному тлі ми чудово вирізняємось, коли 
дивитись із темряви. І він прямо зараз ди-

виться й, мабуть, зубами від люті скрего-
че. Як тільки уявлю це собі – так і мурахи 
по всьому тілу, бо він у тебе такий скаже-
ний.

– На роботі ти більш упевнений, не та-
кий боязкий, – дещо презирливо погляну-
ла на супутника Марина. – Тому до тебе й 
звернулася.

– То ж на роботі, а тут – зовсім інше, – 
визнав той. – Ти ліпше вибирай для свого 
краватку чи що тим там шукаєш, і вже по-
їхали. Хочу здихатись халепи, до якої ти 
мене втягнула.

– І ще треба шкарпетки. Йому потрібні 
під цю краватку. Потай візьми під прилав-
ком мою кредитку й сам розплатися. Ніби 
не для нього, а для тебе вибирали. Та не 
дрижи так сильно – люди помітять…

*   *   *
– Довго ще тут стовбичитимемо? – так-

сист нетерпляче глянув на годинника.
– Тобі яка різниця, – відмахнувся від 

нього Олег. – Сиди собі, а подумки гроші 
рахуй. Я мушу це бачити, мушу їх спійма-
ти. Бач, ще й краватку йому вибирає, от 
шльондра. Ну хай, хай тільки до вас до-
беруся. Знати б тільки, де ваше лігво, там 
би вас обох і зустрів – свою кохану і цього 
живчика в капелюсі, ото вже радість мені 
буде. Я б того капелюха знаєш куди йому 
запхав…

І за мить:
– Усе, заводь, вони вийшли. І не поспі-

шай, нехай від’їдуть трошки. Ось тепер – 
за ними, і борони тебе Боже їх загубити 
або на очі потрапити.

Жовта «шістка» м’яко ввійшла в порі-
ділий транспортний потік, за нею невдо-
взі й трохи пошарпана іномарка рушила. 
Вони їхали одна за одною до чергового 
перехрестя. На світлофорі починало бли-
мати зелене вічко, й «Жигулі» за давньою 
водійською звичкою встигли проскочити 
перетин шляхів. А ось таксі мусило їха-
ти вже на жовте. І де той даішник узяв-
ся, який вигулькнув ніби нізвідки, але 
владним помахом смугастого жезла враз 
притис іномарку до краю дороги. За мить 
жовтий легковик зник, ніби розчинив-
шись у надвечір’ї.

– Приїхали, – зло видихнув таксист. – 
Ось тепер справжній клопіт починається 
– і на заборонене світло, і створення ава-
рійної ситуації, і ще бозна-що мені зараз 
припишуть.

– Ну чого ти зупинився? – вибухнув гні-
вом пасажир. – Де їх тепер шукатимемо?

– Де хочеш, там і шукай, – байдуже мах-
нув на нього водій. – Твій клопіт. У мене 
через тебе свого по вінця вистачає, – кив-
нув у бік інспектора, який поволі набли-
жався.

Олег кинув на сидіння зім’яту сотню й 
видряпався з машини. Озирнувся, орієн-
туючись, де опинився, і натрапив очима 
на кафе, що заклично миготіло вогника-
ми вивіски. Подумки відзначив, що не так 
і далеко від дому, і навіть зробив кілька 
кроків у тому напрямку, але ноги ніби 
самі понесли, як метелика на вогонь, до 
напівпрочинених дверей, за якими грала 
гучна музика. У напівтемряві не одразу 
розгледів вільне місце, але коли очі при-
звичаїлись, то погляд швидко намацав 
незайнятий столик. Утомлено вмостився 

на стільці, який 
жалібно під ним скрип-

нув, і підняв очі на прудко-
ногу офіціантку:
– Сто п’ятдесят мені принеси. 

Ні, хай краще триста буде.
– То, може, одразу пляшку? – окинула 

його професійним оком.
– Давай пляшку, – не став сперечатись 

Олег. – І щось закусити. Тільки пляшку – 
одразу, знаю я вас – не дочекаєшся.

– За мить усе буде, – випарувалась офі-
ціантка, залишивши по собі ледь поміт-
ний аромат.

Через хвилинку порожній столик пере-
творився на самобранку, на якій голов-
ною прикрасою стала спітніла пляшка в 
оточенні нарізки та салатів, як та короле-
ва поміж своїх фрейлін. Після кількох ча-
рок лють не покинула Олега, а ніби схова-
лась десь у затінку душі, чекаючи нагоди 
повернутись. До нього за столик підсідали 
якісь люди, говорили якісь слова, але все 
те проходило повз, не зачіпаючи ні душу, 
ні тіло, бо думалося про своє. І тільки коли 
чомусь змовкла музика, дійшов до тями. 
Над ним стояла та сама офіціантка, три-
маючи довгий рахунок:

– Вибачте, але ми зачиняємось. Пізно 
вже. Прошу – розрахуйтесь.

– Звісно, серденько.
Він ледь глянув на підсумкову цифру, 

дістав із товстої пачки «відпускних» кіль-
ка купюр і, віддаючи їх, побажав:

– Нехай тобі в житті пощастить на чес-
них людей, – і з щемом додав: – Ненави-
джу брехливих.

Ніч зустріла прохолодою, що приєм-
но холодила розпашіле чоло. По дорозі 
зрідка проїжджали автівки, в яких сиділи 
люди, котрі напевне поспішали додому.

«А мені чого додому йти? – майнуло в 
голові. – Марина десь із тим піжоном пуп-
ками треться, чи, може, й повернулась. І 
поводитиметься так, ніби нічого не стало-
ся і ніби всі мої підозри – то пусте».

«Не пусте, – прокидалась лють. – Ти сам 
усе бачив на власні очі. Такого вибачати 
не можна. Інакше який ти мужик після 
цього?» – ніби плюнула в душу та затягну-
ла очі червоним.

– А ось і він, – почувся збоку знайомий 
голос. – Я ж казав, хлопці, що він до того 
бару зайшов.

З темряви проявилося троє, серед яких 
один знайомий – таксист.

– Розрахуватись, чоловіче, треба, – по-
казав якусь залізяку в руках. – Бо через 

тебе мене даішник так «нагрів», що я й без 
прав лишився. Як мені тепер працювати і 
свою сім’ю годувати? Розрахуватися тре-
ба, – з неприкритою погрозою.

– Треба, – додав чоловік ліворуч.
– Дуже, – погодився праворуч. – Через 

тебе людина постраждала, права й роботу 
втратила, а ти гадав якоюсь сотнею відка-
раскатись. Тут не менше п’яти штук треба.

– А гроші в тебе є, сам нахвалявся сво-
їми «відпускними», – піддакнув уже ко-
лишній таксист.

– Он ви про що, хлопці, – трохи задум-
ливо відповів Олег. – Утрьох на одного за 
п’ять тисяч, значить. Гаразд. Коли зможе-
те відібрати, то вони ваші. Щоправда, там 
трохи менше, але теж достатньо. А як не 
зможете, то ваша біда – начувайтесь.

– Ти ще нам і погрожуєш? – щиро зди-
вувався «лівий». – Ну, браття-таксисти, 
покажемо цьому пасажиру, як їздити тре-
ба, – обходячи Олега збоку…

*   *   *
Кіоскерка на зупинці підозріло глянула 

на чолов’ягу в подраній куртці та з син-
цем на вилиці. Але у своєму цілодобово-
му житті вона різне бачила, тому мовчки 
взяла гроші, віддавши навзамін пляшку 
мінеральної та дволітрове пиво. Потім 
жахнула віконцем, відгородившись ним 
від усього світу. Олег ще раз помацав під-
боріддя, що наливалося болем, рвучко 
відкрив мінералку й вилив воду на голову. 
У мозку після бійки трохи прояснилося, і 
навіть миттю пробігла думка викликати 
«швидку» для тієї трійці, що лишилася в 
темряві охати та сипати прокльонами. 
Бійці з таксистів виявилися ніякі, тож на-
віть не весь запал люті на них витратив. 
Вона ще лишилася на денці душі, але по-
троху кудись дівалася, зникаючи в нікуди, 
як вода крізь пісок.

Доплентавшись до свого під’їзду, звич-
но глянув на вікна четвертого поверху. 
Темно, дома нікого – син у матері в селі, а 
Марина... А Марина ще десь, з кимсь, але 
не з ним і не тут.

Лавка ніби припрошувала присісти й 
прикластися до пива. Не встиг і кілька 
ковтків бурштинового напою зробити, як 
поруч зупинилась розцяцькована автівка 
з мигалкою, звідки вийшло кілька бравих 
хлопців у формі.

– Значить, розпиваємо в громадському 
місці, – підморгнув прапорщик своїм під-
леглим. – Будемо протокольчик оформлю-
вати чи як?

– Це вже було, це вже колись трапляло-
ся, – підвів на нього очі Олег. – Усенький 
вечір мене думка непокоїла, що десь таке 
я вже бачив або чув. Дежавю... І тільки 
ваша поява дала підказку – дійсно ба-
чив, давно колись, у кінотеатрі. Попереду 
якраз міліціонер сидів і півекрана мені 
затуляв. А кіно йшло польське, «Знахар» 
називається. Там про чоловіка, який загу-
бив жінку, а потім напився, йому дали по 
голові, обікрали, і він втратив пам’ять. Ну 
точно як у мене нині. Майже.

– Ти що, зовсім до «білочки» допився? – 
не на жарт стривожився прапорщик. – До 
відділення захотів, у «мавпятнику» давно 
не був?

– Ніколи не був, – розвів руками Олег. 
– Як треба – то беріть, однаково мені йти 
нікуди.

– Не треба, не руште, не чіпайте! – ви-
летіла з під’їзду Марина, яка із-за фіранки 
темної кухні споглядала за чоловіком, аж 
доки міліція не прибула. – Це я в усьому 
винна, я одна! І це все я вигадала, і той 
триклятий магазин з великими вікнами 
також я знайшла, щоб він спочатку при-
ревнував, а потім побачив, що ревнощі 
його нічого не варті. Олег ні в чому не ви-
нен – мене забирайте, а чоловіка мого не 
чіпайте! – у домашніх капцях і халатику 
стала поміж нарядом та чоловіком, ніби 
намагаючись затулити його собою.

– Пощастило тобі з дружиною, – рап-
том зглянувся прапорщик. – Забирайся 
звідси і йди додому. Але щоб у перший та 
останній раз.

– Це я вам можу гарантувати, – спалах-
нула радістю Марина. – Вдруге на таку ду-
рість мене вже не вистачить.

Е. МІСЦЕВИЙ 

Н а заднє сидіння плюхнувся стривожений чолов’яга:
– Давай, командире, за тими жовтенькими «Жигулями», 

– майже прокричав таксисту. А на його здивований погляд 
гаряче додав: – Не хвилюйся, не ображу – грошей повні кишені, 
тільки «відпускні» отримав. Головне – щоб «Жигуль» той не втік. 
Бо в ньому – моя благовірна з якимсь живчиком. І ось тепер я їх 
точно застукаю на гарячому і… Чого стоїш – газуй, тобі кажу. Ба-
чиш – уже рушають, давай за ними.

– Ну за ними, то за ними, – знизав плечима таксист, повертаючи 
ключа запалення.

– Тільки не надто близько, трохи віддаля їдь, щоб не помітили, 
– видихнув пасажир. – Це для них має бути сюрприз, це такий має 
бути сюрприз, щоб довіку запам’ятали, як мене в дурні шити, а за 
моєю спиною свої шашні крутити.

Дежавю
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Баскетбольний Кубок Гурова

Чи зможуть інгульчанки,  
як і хлопці, виграти турнір?
Добре все-таки, що в криворізької молоді є 
баскетбольний турнір – Кубок Гурова, котрий 
проводиться вже тринадцять років поспіль, 
причому як серед хлопців, так і серед дівчат. 
Вони його чекають з нетерпінням, ретельно 
готуються, тренуються. Ось і нині поєдинки серед 
юнаків тривали на гарній спортбазі ДЮСШ №10 
чотири дні й викликали непідробний інтерес. 
Присвячувались баскетбольні баталії 69 річниці 
визволення нашого міста від фашистських 
поневолювачів.

У запальних поєдинках, 
які одразу розпочалися після 
параду, як і було раніше, по-
мірялися силою 8 команд (це 
7 збірних колективів районів 
міста та команда з професійно-
технічних закладів). Спочатку 
вони суперничали в районних 
змаганнях, а згодом вже най-
достойніші завоювали право 
захищати спортивну честь сво-
го району.

– Ми прагнемо стабільності 
в проведенні таких змагань, і 
це вдається, – зазначив Почес-
ний громадянин Кривого Рогу 
Вадим Гуров. – Тобто до турніру 
ставимося серйозно, адже його 
учасники – наші діти. А спорт, 
зокрема баскетбол, – це, насам-
перед, здоров’я молоді. Саме в 
такому змаганні молодь відто-
чує свою майстерність. А вона, 
до речі, щороку зростає. Чимало 
з тих, хто свого часу грав у Кубку 
Гурова, нині виступає за профе-
сійні клуби України. Побільше б 
нам своїх класних баскетболіс-
тів, а не легіонерів, яких чимало 
сьогодні в національній супер-
лізі! Як знаєте, у турнірі Кубка 
Гурова виступають і зростають 
юнаки та дівчата. До всіх у мене 
однаково батьківське ставлен-
ня. Так, можливо хлопці більше 
схильні до спорту, але дівчата 
такі азартні й емоційні – вищий 
клас! Де вони ще зможуть так 
грати: міських турнірів у дівчат-
баскетболісток небагато. Тому 
всім бажаю удачі та обіцяю, 
окрім нагород, ще й солодкі по-
дарунки на честь Міжнародного 
жіночого дня – 8 Березня.

– Нинішній турнір харак-
терний тим, що за ініціативи 
Вадима Гурова проходить та-
кож під егідою баскетбольного 
Євро-2015, – пояснює головний 
суддя змагань Олександр По-
рохненко. – Загалом, криво-
різький турнір «народив» цілу 
групу здібних баскетболістів, 
котрі пройшли гарну спортив-
ну школу в розіграші Кубка Гу-
рова. Вони захищають кольори 
різних збірних. Зокрема, це Ігор 
Зайцев, який нині успішно грає 
за сильний маріупольський 
«Азовмаш». Він входить і до на-
ціональної збірної України й, 
думається, згодом стане в ній 
лідером. У цьому році в Киє-
ві відбудеться відомий турнір 
«ТОП-16», в якому гратимуть і 
баскетболісти з Кривого Рогу.

– У нинішньому розіграші 
Кубка Гурова можна когось 
назвати фаворитом?

– Гадаю, що ні. Щороку хлопці 
закінчують школи, змінюються 
й склади команд. Так що будь-
яка з них може виграти кубко-
вий трофей. До того ж, юнаць-
кий шкільний баскетбол, по суті, 
вирівнявся.

– Олександре Васильовичу, 
щось давненько вже ми не 
бачимо в нашому місті вашо-
го брата Андрія, котрий теж 
захоплюється грою «гулліве-
рів».

– Він зараз мешкає з сім’єю 
в столиці Польщі – Варшаві. У 
якості судді обслуговує матчі 
національного баскетбольного 
чемпіонату цієї країни. Працює 
там також репортером в одній із 

столичних спортивних газет, ви-
ховує чотирьох синів…

Та повернімося до нашого 
турніру.

– Дуже приємно, що наші 
хлопці та дівчата тягнуться до 
спорту, зокрема до баскетболу, 
– тішиться координатор коман-
ди з професійно-технічних на-
вчальних закладів міста Віталій 
Сапіга. – Нині вже маємо в кож-
ному навчальному закладі по 
кілька команд. Проводимо влас-
ні турніри в системі профтехос-
віти, а найсильніші юнаки та 
дівчата вже виступають у розі-
граші Кубка Гурова. Помітний 
і прогрес: в останніх турнірах 
наші баскетболісти знаходяться 
в середині турнірної таблиці. Та 
головне, що вони гартуються фі-
зично, набираються здоров’я.

Суперництво хлопців під щи-
тами тривало чотири дні. Ніхто 
не хотів поступатись. У проти-
стоянні за третє місце зустріли-
ся між собою хлопці з Саксаган-
ського та Жовтневого районів. 
Цього разу вікторію святкували 
господарі спортмайданчика, 
саксаганці, – 56:28.

Ну а справжньою окрасою 
став фінальний поєдинок між 
інгульчанами й тернівчанами. 
У цьому двобої перемога (а зна-

чить, і головний Кубок Гурова) 
дісталася збірній Інгулецького 
району, котра переграла своїх 
ровесників-тернівчан – 43:35 
(тренує переможців В. Пере-
верзєв). За вирішальним мат-
чем спостерігали поважні гості, 
котрі й нагородили найкращих 
учасників: це заступник місь-
кого голови Валентина Бєрлін, 
Почесний громадянин Криво-
го Рогу Вадим Гуров, заступ-
ник голови міськспорткомітету 
Олександр Ступак. Переможці 
та призери отримали кубки, гра-
моти, медалі та баскетбольні 
м’ячі. А тренери були відзначе-
ні грошовою винагородою від 
спонсорів – ПАТ «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг». Компетент-
на бригада суддів визначила й 
кращих баскетболістів турніру: 
до їх числа ввійшли центровий 
Сергій Буткевич із Тернівського 
району, захисник Дмитро Ва-
сильченко (Інгулецький район) 
та нападник Роман Панченко 
(Саксаганський район). Неза-
баром свої сили та амбіції під 
щитами продемонструють діво-
чі баскетбольні збірні Кривого 
Рогу. Вже 1 березня стане відома 
команда-переможниця. А може, 
інгульчанки-баскетболістки під-
хоплять естафету хлопців?

Чемпіонат області

Виловили  
в басейні  
Дніпро- 
дзержинська 
медалі

П’ять плавців із криво-
різької ДЮСШ № 1 зуміли 
здобути після запливів у 
Дніпродзержинську медалі 
різного ґатунку. 

У цьому місті кілька днів 
проводився відкритий чем-
піонат Дніпропетровської 
області з плавання, в якому 
суперничали на голубих до-
ріжках спортсмени Дніпро-
петровська, Кривого Рогу, 
Рівного, Марганця, Дніпро-
дзержинська. Вікторію на 
різних дистанціях святкував 
Олександр Шульга. Серед 
призерів – Іван Адамович, 
Володимир Воронько, Олек-
сандр Синій та Євген Яценко.

Баталії в Донецьку

Троє наших  
дівчат  
із киями були 
з призами

Донецьк став місцем 
проведення I етапу Куб-
ка України з більярдного 
спорту серед юніорів, юна-
ків та дівчат. Троє криво-
різьких дівчат привезли до 
рідного міста три медалі.

А саме: Марія Пудовкіна 
завоювала перше місце, а її 
колеги по команді Юлія Кра-
вець та Віра Меденко стали 
бронзовими призерками. А 
вже 2 березня в більярдно-
му клубі «Аризона» дівча-
та схрестять киї в міському 
турнірі, який присвячувати-
меться Міжнародному жіно-
чому дню – 8 Березня.

Сторінку підготував Віталій ТКАЧУК

Міні-футбол

Голи сипалися, немов  
із рогу достатку…
Триває чемпіонат Криворізького району з міні-футболу.  
Вже проведено п’ять турів у цьому році  
серед 12 команд.

– Лідирує поки що команда з Надеждівки, 
котра не зазнавала гіркоти поразки, – комен-
тує керівник КРСТО «Федерація футболу Дні-
пропетровської області» Олексій Кузнєцов. – 
Хлопці набрали 11 турнірних пунктів. На одне 
очко менше в представників радушанської ко-
манди «Бунтар», на третій позиції – футболісти 
Кіровки з 9 очками. Щоправда, їм «дихають у 
спину» одразу чотири колективи. Тож уся бо-
ротьба ще попереду.

– А хто нині «гріє дно» турнірної таблиці?
– Одразу три футзальні дружини – христо-

форівський «Простір», Широке та Южне (у них, 
відповідно, три, два та одне очко). Найрезульта-

тивнішим виявились поєдинки, що проводились 
у селищах Веселе та Широке. «Весельчани» роз-
громили вдома «Олімп» із Красіного з хокей-
ним рахунком – 8:1. А ось широчани поступи-
лися команді з Гейківки з ще непристойнішим 
рахунком – 5:11. Тобто в цих двох зустрічах 
голи сипалися, мов із рогу достатку: було забито 
25 м’ячів! Хто більше? Тож не дивно, що серед 
найвлучніших бомбардирів чемпіонату Криво-
різького району – Єфим Шемет з команди «Гей-
ківка». У нього на рахунку 15 точних попадань 
у ворота суперників. Такий же показник (15 
м’ячів) у Віталія Дорофєєва. Думається, що в на-
ступних турах боротьба буде не менш гострою.

Головну нагороду вручив  
Почесний громадянин Кривого Рогу Вадим Гуров

Фото з сайту krlife.com.ua

Батькам на замітку



girnyk.com.ua

«Червоний гірник» №16 (21341)
Четвер, 28 лютого 2013 року 29Читайте нас на сайті

www.girnyk.com.ua

Коротко

Щоб ніжки не втомлювалися 
Ви так набігалися за день, що ноги гудуть від 

втоми? Помасажуйте їх шматочком лимона.

Від головного болю
Якщо розболілася голова, спробуйте експрес-

метод: нанесіть на скроні кілька крапель лимон-
ного соку. А якщо є півгодини-година вільного 

часу, то наріжте лимон часточками і покла-
діть на чоло, потім ляжте на ліжко в темній 

прохолодній кімнаті, поклавши під ноги подушку 
– щоб вони були вище рівня всього тіла.

Від застуди і болю в горлі
Приготуйте собі чашку гарячої води з лимо-

ном. До цього питва можна додати мед за сма-
ком. Добре допомагає полоскання: вичавте сік 
з половини лимона, додайте до нього кавову 
ложку крупної солі і розчиніть у половині чаш-
ки теплої води.

Без хвороб

Є ПИТАННЯ 
ЩОДО МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я? 

ЗВЕРТАЙТЕСЯ!
Телефон «гарячої» лінії

Головного управління 
охорони здоров’я 

Дніпропетровської 
облдержадміністрації:

0-800-50-72-50
Якщо людина знаходиться 
у тижневому відрядженні 
в іншому місті, і у цей 
період вона захворіла, 
наприклад, на ОРВІ. Чи 
може вона звернутися до 
найближчої амбулаторії 
(до сімейного лікаря)? Та чи 
може цей фахівець виписати 
лікарняний?

Так, може. Згідно Законодавства 
(наказ МОЗ України №756), надан-
ня необхідної меддопомоги у не-
відкладних станах здійснюється в 
амбулаторії сімейної медицини без 
попереднього запису, позачергово 
та незалежно від того, прикріплений 
пацієнт до цього медзакладу чи ні.

У такому випадку листок не-
працездатності видається за міс-
цем тимчасового перебування 
пацієнта, з дозволу головного лі-
каря цієї медустанови (наказ МОЗ 
України №455).

Перед тим, як скориста ти ся порадами, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем

діть на чоло, потім ляжте на ліжко в темній діть на чоло, потім ляжте на ліжко в темній 
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 На замітку

Як смачно підтримати здоров'я
Щовечора перед сном протягом 1,5 місяця з’їдайте 

один плід інжиру, п’ять сушених абрикосів, один плід 
чорносливу. Ці плоди містять речовини, що викликають 
відновлення тканин – складових міжхребцевих м’яких 
дисків, роблять тканини більш стійкими і пружними. 
Зміцнення цих тканин приводить до того, що хребці по-
чинають самі ставати на відведені їм природою місця, 
без зовнішньої мануальної корекції.

Спробуйте так зробити – і ви забудете про проблеми 
з хребтом. Речовини, необхідні для здійснення такого 
лікування, не містяться в кожному плоді окремо, а утво-
рюються при їх змішуванні. Це поєднання має буквально 
магічну силу, а також здатне підвищувати статеву силу.

КУРАГА – безсумнівно, просто скарбниця корисних ре-
човин. Науково доведено, що сушені абрикоси мають спри-

ятливий вплив на серцевий м’яз завдяки вмісту калію. Крім 
того, це чудова профілактика онкозахворювань. У складі цьо-
го «чудо-сухо-фрукта» – фосфор, залізо, каротин, вітамін В5.

ІНЖИР – профілактичний засіб від раку, нормалізує 
діяльність щитовидної залози. Крім того, інжир сприяє ви-
веденню паразитів з кишечника. 

ЧОРНОСЛИВ – ще один подарунок природи для 
здоров’я. Мабуть, перше, на що сприятливо впливають суше-
ні сливи – це шлунковокишковий тракт. Настій з чорносли-
ву сприяє позбавленню від закрепів і нормалізації роботи 
системи травлення. До того ж, чорнослив корисний тим, у 
кого є проблеми з серцем і високим тиском. Вважається, що 
чорнослив корисний при хворобах нирок, ревматизмі, за-
хворюваннях печінки та атеросклерозі. А завдяки високій 
концентрації вітаміну А, він ще й покращує зір.

 Варто знати

Імунітет руйнують стреси

Ознаки зниження імунної активності: 
швидка стомлюваність, хронічна втома, 
сонливість або навпаки безсоння, го-

ловний біль, біль у м’язах і 
суглобах,  нескінченні «боляч-
ки». Герпес на губах означає, 
що в організмі є збій і потрібно 
вживати термінових заходів.

Найкорисніші для 
імунітету: зелений чай;  
часник і цибуля; цитрусові,    
кефір;  риба,  морква, 
перець червоний 
солодкий;  
чорниця, 
смородина, 
журавлина; 
петрушка, 
спаржа, імбир, 
кориця.

Може, й справді? 

Кориця проти гніву,
а ваніль – для любові 
Спеції, що допомагають позбутися від...
...страху, неспокою, перенапруження: кардамон, кориця, 
гвоздика, кмин, гірчиця (насіння);
...гніву, ненависті, заздрості: кмин, коріандр,  шафран, кур-

кума, фенхель;
...нерішучості, жадібності, схильності до депресій:  чер-
воний і чорний перець, кардамон, гвоздика, кмин, імбир, 
куркума. 
Спеції, що допомагають розвинути...
...гостроту реакції, жвавість уяви: імбир, кориця, черво-

ний перець, кардамон;
...хорошу пам’ять, гостроту розуму, інте-
лект, інтелігентність: тамаринд, черво-
ний і чорний перець, імбир, гвоздика, 

кардамон;
...стабільність, енергійність, умиро-
творення, ніжність, доброту, любов, 

милосердя: коріандр,  шафран, курку-
ма, фенхель, ваніль.

Природна аптека

Сховище примхливого вітаміну
Лимон – вічнозелене плодове дерево, яке належить до 
роду цитрусових. Батьківщиною цієї рослини є Південна і 
ПівденноСхідна Азія. У дикорослому вигляді лимон не зу
стрічається. Є відомості, що в XI столітті він був завезений 
до Середземномор’я, де добре прижився і широко поши
рився. Головна цінність лимона – високий вміст аскорбіно
вої кислоти.

Ще на початку XVIII століття 
лимон почали використовува
ти як профілактичний засіб від 
гіповітамінозів і цинги. Почи

наючи з Джеймса Кука, всі мо
реплавці брали із собою лимони 
в морські подорожі. Хімічний 
склад лимона став відомий по

рівняно недавно, але те, що ли
мон є джерелом вітамінів, гово
рила чудова властивість ягоди 
лікувати від цинги. Лимон — це, 
в першу чергу, сховище вітамі
ну С. Саме сховище, тому що за 
кількістю вітаміну С деякі фрук
ти та ягоди випереджають ли
мон, але тільки в лимоні вітамі
ни захищені товстою шкіркою і 
тому зберігаються набагато дов
ше, ніж в інших фруктах.

Сама шкірка дуже корисна че
рез білий несмачний прошарок 
між м’якоттю і цедрою. Він міс
тить основний запас вітаміну С і 
біофлавоноїди, що сприяють за
своєнню цього вітаміну.

Вітамін С – примхливий, 
«утримати» його на відкритому 
повітрі дуже складно. Він швид
ко руйнується від підвищених 
або знижених температур, в по
єднанні зі звичним нам цукром. 
Щоб отримати максимальну ко

ристь, вживати лимон 
треба свіжим. Вітамін 

С незамінний для 
правильного обміну 

речовин в орга
нізмі й бере 
участь у жив
ленні тканин. 
Крім того, 
цей вітамін 
належить до 

імуномоделю
ючих засобів.

Крім вітаміну С, лимон міс
тить вітаміни А, В1, В2, D, вітамін 
Р, пектинові речовини, солі за
ліза, фосфору, калію, кальцію і 
магнію.

У виробництві лимони пере
робляють і виробляють лимон
ний сік та лимонну кислоту, з 
цедри виділяють ефірні олії з ха
рактерним яскравим ароматом. 
У побуті лимони використову
ють для приготування варення і 
джемів, цукатів, цедру додають 
в якості натурального аромати
затора навіть у вина та салати. 
Кисла прозора м’якоть приховує 
в собі гладкі гіркуваті насінини, 
які ні в якому разі не варто дода
вати в їжу, смак відразу зміню
ється цитрусовою гіркотою.

Не забуваймо, що яскрава ли
монна шкірочка і тонкий аромат 
завжди прикрасять наш стіл. Не
повторний смак доповнить стра
ви, освіжить їх і надасть нового 
звучання.

Під загрозою перебувають 
також люди, які у зв’язку зі 
специфікою роботи змуше
ні не дотримуватися режиму 
сну, прийому їжі та фізичних 
вправ. Особи похилого віку 
теж потрапляють у групу ри
зику. Імунітет у новонародже
них і грудних дітей дуже недо
сконалий, тому велику роль у 
захисті дитини віком від 6 до 
12 місяців відіграють грудне 
вигодовування і профілактика 
дисбактеріозу.

Причини зниження
Погана екологія. Наші ба

бусі й дідусі жили в кращих 
екологічних умовах, тому не 
застуджувалися від відкритої 
кватирки і не «схоплювали» 
ангіну від ковтка холодної 
води.

Харчування. Недоброякіс
на, штучна, маринована їжа, 
що містить багато консерван
тів, стабілізаторів, барвників, 
розпушувачів. Продукти з 
високим вмістом цукру по
слаблюють імунітет. Кислі, со
лодкі, шипучі напої отруюють 
водне середовище клітинних 
і міжклітинних просторів, 
руйнуючи імунітет. У жінок 
нищівний удар по імунітету 
наносять голодування й вічні 
дієти. На імунітеті згубно від
биваються як надлишкова, так 
і недостатня вага. Тож не слід 
ні голодувати, ні переїдати.

Дефіцит вітамінів і мі-
кроелементів. Нестача мі
кроелементів, особливо базо
вих, життєво необхідних, які 
беруть участь у ферментатив
ному обміні, таких, напри
клад, як цинк і селен.

Антибіотики. У жодному 
разі не займайтеся самоліку
ванням і не купуйте «на свій 
смак» антибіотики в аптеках, 
навіть якщо вони продаються 

без рецепта! Анти
біотики слід при
ймати лише за при
значенням фахівця. 
Не менш важливо 
зменшити вживан
ня м’яса, що містить 
антибіотики. Ку
пуйте м’ясо і курку 
в магазинах, яким 
ви довіряєте.
Стреси.
Фізичні й розумові 
перевантаження.
Вірусні інфекції, 
мікроби, бактерії.
Хронічне недо-
сипання.

Вітамінні чаї 
для імунітету

• Порізати час
точками 3 не
очи щених яб лу
ка середнього 

розміру, залити 1 л кип’яченої 
води, варити 10 хв. на слабкому 
вогні, настояти 30 хв., додати 
мед за смаком і пити як чай.

• 1 частину апельсинових шкі
рочок, 1 частину чорного байхо
вого чаю, ½ частини лимонних 
шкірочок змішати, залити окро
пом: на 60 г сухої суміші — 1 л 
окропу. Додати апельсиновий 
сироп за смаком і настояти 5 хв.

• 6 ч. ложок чорного чаю 
заварити 500 мл окропу, на
стояти протягом 5 хв., про
цідити, охолодити, з’єднати з  
рівною кількістю смородино
вого соку, розлити по чашках і 
розбавити на 1/3 або 1/2 міне
ральною водою. Цукор додати 
за смаком.

Найчастіше різке зниження імунітету виникає при стресах і великих 
навантаженнях. Тому в групу ризику входять люди, чиї професії так чи 
інакше з цим пов'язані.
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Вітаємо!
Поздравляем с 55-летием учителя КЗШ № 23

Бондареву Ирину Алексеевну!
Сердечно здоровья хотим пожелать,
Удачу пусть жизнь дарит чаще,

В реальность все планы, мечты воплощать,
Успехов в работе и счастья!
С уважением педагогический 

коллектив школы.

ПАМЯТНИКИ
Укладка плитки.

Ул. Отто Брозовского, 48/1.
ТЕЛ. 92-28-44, 067-1924375, 097-6888985

Продажа 
угля

ЦЕНА БЕЗ НДС
Антрацит АКО – 1400 грн./т
Антрацит орех – 1300 грн./т
Антрацит семечка – 1200 грн./т
Пламенный – 1400 грн./т

Оптовая 
продажа
речного песка
1 ТОННА – 100 ГРН. БЕЗ НДС (ОТ 5 ТОНН).

Тел.: 443-01-42, 097-9163388, 
050-4883816, 050-7111573.
Тел.: 443-01-42, 097-9163388, 

«МСМ-Инвест»

Форма оплаты 
любая.

ÐÅÌÎÍÒ È ÏÅÐÅÒßÆÊÀ
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ 10 ìåñ.

Телефон: 410-12-88
http:\\gordienko.uaprom.net

Контактный телефон 067-5834043.

ООО «ЭТЕЛЬ-БУД»

Утепление стен
Ремонт межпанельных швов

Тел. (056) 443-03-53, 096-2166025.

• РЕКЛАМА «ЧГ» • 067-7437902 • REKLAMA@RMINER.DP.UA • 

Хроніка пригод

Смертельні відгомони минулого
Під час польових робіт поблизу села Петро-

ве Софіївського району члени військово-патрі-
отичної організації «Пошук-Дніпро» виявили 
схованку з десяти артилерійських снарядів 
калібру 76 мм. Місце було надійно оточене для 
захисту від проникнення сторонніх осіб. І не-
дарма! Наступної доби піротехніки знайшли 
ще 173 вибухонебезпечні предмети, у тому 
числі – майже сотню ручних гранат і 26 міно-
метних мін калібру 82 мм. 

23 лютого під с. Катеринівка Апостолівсько-
го району чоловік знайшов снаряд, викликані 
сапери добули з грунту ще сотню боєприпасів. 
Смертельні відгомони минулого знищено.

Божевільна самовбивця
З третього поверху недобудованої споруди 

по вулиці Декабристів у Центрально-Міському 
районі вистрибнула психічно хвора 30-річна 
жінка. Від отриманих травм внутрішніх орга-
нів та тяжких переломів ніг через кілька годин 
вона померла в реанімації 2-ї міськлікарні.

Смерть на сходах
На мешканців будинку по вулиці Соціаліс-

тичній у неділю чекало важке видовище. На 
перилах між поверхами повішався сусід, 1976 
року народження, який зловживав спиртним. У 
передсмертному посланні до дружини й сина 
він просив вибачення за своє безпутне життя.

Обачності навчить струс мозку?
Лишається загадкою, на що розраховував 

громадянин 1946 року народження, коли в го-
дину «пік» раптово вибіг на проїжджу частину 
проспекту 200-річчя Кривого Рогу. Закономір-
но, що потрапив під колеса мікроавтобуса. Чи 
стануть необачному наукою струс головного 
мозку і численні садна обличчя?

Інсульт у дорозі
22 лютого близько 15-ї години навпроти 

зупинки громадського транспорту «Мудрьона» 
біля залізничного мосту по вулиці Волгоград-
ській водій маршрутного таксі №312, 1964 
року народження, від інсульту втратив свідо-
мість, унаслідок чого автівка налетіла на бор-
дюр, зачепила залізобетонну конструкцію мос-
ту і перекинулася. Постраждало близько десяти 
пасажирів, у тім числі й неповнолітні.

Тяжка ціна необачності
Серед ночі по вулиці Модрівській трамвай 

наїхав на чоловіка, котрий після вживання на-
півсмертельної дози оковитої упав на колію. 
Випивака позбувся лівої руки.

Уранці 24 лютого по вулиці Світлогірській 
водій «Деу Нексії» не обрав безпечного ре-
жиму руху, вилетів на узбіччя, де зіткнувся з 
електроопорою. Ціна перевищення швидкості 
– зламані ребра й кістки тазу.

Відсидів, пограбував – 
знову за грати. «Романтика»!

У злочинний, проте звичний йому спосіб 
вирішив роздобути кошти на гулянку з при-
воду Дня захисників Вітчизни раніше судимий 
23-річний кримінальний елемент. На світанку 
суботи він підстеріг біля під’їзду першу-ліпшу 
перехожу та, погрожуючи фізичною розпра-
вою, відібрав золоті сережки, обручку, браслет, 
мобільний телефон на загальну суму близько 
7 тисяч гривень. Патрульні постові по гарячих 
слідах схопили рецидивіста.

Відпочинок має бути безпечним
Співробітники Криворізького міськрайон-

ного відділу Держтехбезпеки провели пере-
вірку дотримання вимог законодавства щодо 
пожежної безпеки в розважальних закладах з 
масовим перебуванням людей. Було обстежено 
36 об’єктів, розповів начальник відділу Вале-
рій Костенко. Їхні власники про позаплановий 
рейд попереджались заздалегідь, часу для на-
ведення ладу в господарстві вистачало, проте 
суттєві недоліки в організації усунення наслід-
ків імовірних надзвичайних ситуацій залиши-
лись. Не виникло зауважень лише в кількох ви-
падках, майже бездоганно поставлена справа 
у розважальному комплексі «Пікнік» по вулиці 
23 Лютого.

Винесено 347 приписів, більшість рекомен-
дацій власники закладів виконали негайно, 

протягом місяця належить здійснити ще 139 
заходів, що вимагають немалих витрат. Так, 9 
закладів мають встановити протипожежну сиг-
налізацію. Жорсткі штрафні санкції не застосову-
вались, однак 15 керівників таки притягнуто до 
адміністративної відповідальності. Призупинено 
використання 5 приміщень, від електропостачан-
ня тимчасово відключено 7 пожежонебезпечних 
ділянок. Адміністраціям 8 об’єктів відведено мі-
сяць на усунення порушень, інакше буде накла-
дена заборона загальної експлуатації закладу.

Валерій Костенко звернув увагу, що порядок 
сумлінніше підтримується на молодіжних диско-
теках, аніж у ресторанах, як, наприклад, у ресто-
рані «Динар», що в Саксаганському районі: вог-
негасники не перезаряджені, електромережі без 
сертифікатів, приміщення не оснащені засобами 
виявлення пожежі. Серед нічних клубів за кількіс-
тю порушень лідирував «Форсаж». Поширеною 
тенденцією є дотримання вимог у великих залах, 
де спостерігається найбільше скупчення відвіду-
вачів. Разом з тим, менші приміщення – більярдні, 
бари, відгороджені для створення затишку кабі-
нети – лишаються поза увагою, хоча якраз звідти 
може поширитись полум’я.

Перевірка мала за головну мету вказа-
ти власникам на слабкі місця облаштування 
техногенної безпеки – вони сприйняли це з 
розумінням, нарікань не виникало, мабуть, ре-
зонансні трагедії останнього часу переконали в 
необхідності суворого дотримання норм.

Тарас ЗАТУЛЬНИЙ.

Офіційно

Шановні підприємці міста!
Відділ державних реєстраторів апарату міськради і виконкому інформує, 

що станом на 20 лютого 2013 року 98% суб’єктів господарювання здійснили 
заміну видів економічної діяльності з КВЕД-2005 на КВЕД-2010.

Прийом документів від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 
приведення видів економічної діяльності у відповідність до національного 
класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяль-
ності» продовжується.

Одночасно нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства (крім бюджетних 
установ) надають державним реєстраторам фінансову звітність про господар-
ську діяльність (за підсумками 2012 року) у термін до 1 червня 2013 року у 
складі балансу і звіту про річні фінансові результати.

Фінансова звітність приймається також в електронному вигляді. Для цього 
необхідно завантажити безкоштовно програмне забезпечення «АРМ Внесен-
ня фінансової звітності ЄДР» (http://www.drsu.gov.ua або http://www.irc.gov.
ua) та мати електронні цифрові підписи (ЕЦП) керівника, головного бухгалте-
ра та електронну печатку юридичної особи.

Запрошуємо звертатися до Реєстраційної палати м. Кривого Рогу
(м-н Праці, буд. 1, 2-й поверх, телефони для довідок: 65-65-70, 65-13-82, 

65-79-26, 440-77-37).
Відділ державних реєстраторів апарату міськради і виконкому

До відома мешканців Тернівського району!
У виконкомі Тернівської районної у місті ради для покращення якості на-

дання адміністративних послуг працює режим «одного вікна».
Метою діяльності режиму «одного вікна» є вдосконалення та спрощення 

дозвільно-погоджувальних процедур для суб'єктів господарювання, які мають 
намір провадити або провадять господарську діяльність, також забезпечення 
їх необхідною інформацією про порядок отримання документів дозвільного 
характеру.

Для отримання відповідної послуги необхідно звернутися до головного 
спеціаліста з питань погоджувальних процедур за адресою: 50077, м. Кривий 
Ріг, Тернівський район, вул. Короленка, 1а, тел. 35-41-74 (кімн. 116); 

– скористатися інформацією на офіційній сторінці виконкому Тернівської 
районної у місті ради в мережі Інтернет httр://www.trnvk.dp.uа/; 

– ознайомитись з переліком послуг, які надаються, та зробити свій вибір.
Прийом та видача документів здійснюються: з понеділка по п'ятницю (крім 

святкових днів) з 9.00 до 20.00, перерва з 12.30 до 13.00, у суботу з 8.30 до 
17.00, перерва з 12.30 до 13.00.

17 марта с 9.00 
Харьковский выездной 

лечебно-диагностический 
медицинский центр 

предлагает:
КОМПЛЕКСНУЮ ДИАГНОСТИКУ 

ВСЕГО ОРГАНИЗМА, ПОЗВОЛЯЮЩУЮ: 
выявить заболевания на ранних стадиях 
развития; определить причину заболевания, 
склонность к хроническим, наследственным 
и онкологическим заболеваниям.

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ОРГАНИЗМА ВК ЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОС-
МОТР: сердечно-сосудистой системы, со-
судов головного мозга; нервной системы; 
верхних дыхательных путей: бронхов, легких, 
и ЛОР-органов; желудка и двенадцатиперст-
ной кишки; толстого и тонкого кишечника; 
печени и желчного пузыря; почек и мочевого 
пузыря; гинекологические заболевания, мо-
лочные железы, репродуктивные мужские 
органы; урологические, венерические забо-
левания; эндокринных желез: щитовидной, 
поджелудочной, надпочечников, гипофиза; 
кожных, потовых, сальных желез; крови, лим-
фы, тест организма на предмет аллергии.

ТЕСТИРОВАНИЕ: на наличие новообра-
зований (фибромы, кисты, полипы, аденомы и 
т.д.); на наличие бактериальной и вирусной ин-
фекции (стафилококк, стрептококк, хламидии, 
глисты, лямблии и др.) результат выдается сразу.

По окончании обследования выдается вы-
писка с диагнозом по каждому органу. Назна-
чается курс лечения препаратами, которые 

можно приобрести сразу в Медцентре.
Обследование организма 135 грн. 
Повторное обследование 45 грн.

Запись на обследование по телефонам: 
401-24-28, 067-8678062.  Адрес: 
ул. Мелешкина, 14а (рядом с ДК Артема.  
Бывшее рудоуправление им. Кирова).

РЕКЛАМНИЙ ВІДДІЛ «ЧГ»
Понеділок-четвер з 9.00 до 18.00, 

п’ятниця з 9.00 до 17.00
 Моб. тел. 067-7437902. 
e-mail: reklama@rminer.dp.ua

ООО «Пресса
-М»

П Р О Д А Е Т 

ТОРГОВЫЕ КИОСКИ
ОТ 10 000 ГРН.

Шкіряне взуття
Дніпропетровське шосе, 30, 

зуп. «Взуттєва фабрика». Телефон 067-9512805.

Весняна колекція – 
більше 200 моделей


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%.
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Різне
Куплю

Продаю

Послуги

ІЗ ЧОРНОГО, ЧЕРВОНОГО, 
СІРОГО та ін. ГРАНІТІВ:

пам’ятники, вази, свічники, 
плитка та ін.

В наявності і на замовлення по каталогах та 
індивідуальних ескізах замовника. Профе-
сійне художнє оформлення, розстрочка, до-
ставка, установка, безкоштовне зберігання 
до установки.
Трампарк, торговий центр, 1 поверх, 
вул. Каховська, 116.
Тел. 401-16-27, 
067-9806960, 
098-2197663.

Знижки!
з 01.01.13 р. по 31.12.13 р.

ПАМ’ЯТНИКИ

САЛОН-ВИСТАВКА «ГРАНІТ+»

Õèðóðãèÿ
1. УДАЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЙ КОЖИ (па-
пилломы, бородавки, невусы) без рубцов.
2. СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕ-
НИЯ ВРОСШЕГО НОГТЯ (в/s пластины).
3. АППАРАТНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕ-
ДИКЮР - удаление мозолей, натопты-
шей (без боли).
1. ОМОЛАЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ 
НА ЛИЦЕ И ВЕКАХ (блефаропластика, 
липосакция подбородка).
2. КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ УШНЫХ РА-
КОВИН (коррекция лопоухости).
3. ИНТИМНАЯ ХИРУРГИЯ (обрезание 
крайней плоти, уменьшение малых по-
ловых губ).

г.  Кривой  Рог, ул. Филатова, 10. 
Тел. 050-2840575, 096-732-26-85.

 • МЕБЛІ

№ 207. Перевезу мебель и др. Ус-
луги грузчиков. Недорого. Тел. 401-
31-05, 067-5671948.

№ 1665. ПЕРЕТЯЖКА и РЕ-
МОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ! НАША 
ФИРМА МОЖЕТ ПРЕДОСТАВИТЬ 
ВАМ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ, в КО-
ТОРОМ НУЖДАЕТСЯ МЯГКАЯ 
МЕБЕЛЬ! РАБОТАЕМ по ГОРОДУ 
и БЛИЗЛЕЖАЩИМ СЕЛАМ! ВЫ-
ЗОВ и ДОСТАВКА по ГОРОДУ 
БЕСПЛАТНО+СКИДКА КАЖДОМУ 
КЛИЕНТУ 20%. Тел. 097-3223562, 
401-39-01, Звоните, не пожалеете!

№ 25. ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОР-
ПУСНОЙ МЕБЕЛИ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ! ШКАФЫ-КУПЕ; КУХНИ; 
ДЕТСКИЕ; ПРИХОЖИЕ и МНОГО 
ДРУГОЙ ИНТЕРЕСНОЙ МЕБЕЛИ. 
КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ! ЗВО-
НИТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ! Тел. 096-
8296577, 410-04-00.

• ІНШЕ

№ 112. Ремонт и установка бой-
леров, колонок, котлов, стираль-
ных машин, счетчиков тепла, воды; 
замена труб. Тел. 66-05-47, 098-
4842663.

№ 87. Ручная чистка сливных ям и 
канализации. Тел. 097-3406107.

№ 38. РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ 
ВАНН без мусора на дому. Новые 
технологии. Договор, гарантия, ка-
чество! Тел. 404-91-04, 098-6585254.

№ 79. Эмалировка ванн. Выбор 
цвета. Качество, гарантия. Тел. 27-
58-95, 096-2452758.

№ 18. Врезка замков, утепление, 
обшивка дверей, балконов, лод-
жий пластиком. Тел. 401-35-15, 098-
2413969, 65-98-52.

№ 153. Ремонт квартир, шпаклев-
ка стен и потолков. Малярные рабо-
ты. Тел. 097-4204903, 096-6910423.

№ 19. Спил деревьев. Порезка, 
вывоз, корчевка, обрезка кустов. Тел. 
097-0341978.

№ 31. Спил деревьев бензопилами 
(с автовышкой). Порезка, вывоз, кор-
чевка. Продаю дрова круглогодично. 
Тел. 098-6929955.

№ 208. Школа кроя и шитья. По-
иск: kroyka.nabis.info

№ 113. ГАЗ-53. НЕДОРО-
ГО ЗАВЕЗЕМ ПЕСОК РЕЧНОЙ, 
КАРЬЕРНЫЙ, ШЛАК, ГРАНШЛАК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ ГРАНИТНЫЙ, КЕ-
РАМЗИТ, ЦЕМЕНТ и др. ВЫВОЗ 
МУСОРА НЕДОРОГО. Тел. 067-
4993888, Юрий.

№ 190. АДВОКАТ: захист у кри-
мінальних справах, представни-
цтво в судах у цивільних, госпо-
дарських справах. Тел. 401-04-34, 
097-0444425. Свід 2254.

№ 145. Принимаю заказы на 
пчелопакеты, пчелы карпатки. Тел. 
098-4247897.

№ 157. Требуется водитель на 203 
маршрут. Тел.: 096-527-08-81.

№ 24. Снимем квартиру. Тел. 410-
01-77, 097-4810162.

№ 25. Куплю гараж. Тел. 401-39-
19, 067-7659992.

№ 122. Київський лікар психоте-
рапевт-нарколог Гарницький В.П. 
допоможе бажаючим позбавитись 
АЛКОГОЛЬНОЇ, ТЮТЮНОВОЇ, ІГРО-
ВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ. Виводить із запою, 
зменшує зайву вагу, лікує енурез, за-
їкання, гіпертонію, невроз. Прийоми: 
2, 3, 4, 16, 17, 18 березня 2013 р. Тел. 
401-25-42, 067-7992465. (Ліц. МОЗУ 
№ 492005 від 14.12.2009 р.).

№ 191. Псориаз. Магнипсор не гор-
мональное, эффективное лечение. 
Тел. 406-92-89, 098-9307140.

№ 209. Прошу вернуть за возна-
граждение, утерянные 14.02.2013 
г. в районе магазина «Восход», 
документы на имя Якубовского В.Б. 
Тел. 097-4491126, 067-7794897.

№ 216. СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В 
ОФИСЕ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ, 2000-2500 грн. Тел. 
067-5865108.

№ 65. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 116. Нужен консультант-диспет-
чер. Тел. 096-4128990.

№ 119. Работа. Помощник админи-
стратора. Тел. 066-7182005.

№ 147. ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР-
КОНСУЛЬТАНТ, 2600 грн. Тел. 067-
1169608.

№ 149. Требуется сотрудник с 
функциями диспетчера, прием тел. 
звонков. Гибкий график, высокий 
доход. Тел. 067-8539123.

№ 154. Помощь в трудоустройстве. 
Тел. 067-7835074.

№ 194. Требуется диспетчер, 
охранник-администратор, пн. – пт. 
Тел. 096-6153620.

№ 185. СРОЧНО! ТРЕБУЕТСЯ ПО-
МОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. Тел. 098-
7894818.

№ 180. Требуется оператор входя-
щих звонков. Доход 2500+%. Запись 
на собеседование. Тел. 095-0569218.

№ 181. Работа для активных пен-
сионеров. Оплата еженедельно. Тел. 

067-1552226.
№ 212. Энергичные пенсионеры, 

безработные! Работа в офи-
се, дружный коллектив. Доход 
постоянный. Тел. 067-5693287.

№ 221. Требуется оператор-кон-
сультант. Возможно без о/р. Тел. 096-
7714297.

№ 224. Предприятию на посто-
янную работу требуются активные 
люди. Тел. 096-0841598.

Рада організації ветеранів Інгу-
лецького району висловлює щире 
співчуття колишній голові ради 
Лихолат Валентині Володимирівні 
у зв’язку зі смертю сестри

БЄСОВОЇ
Катерини 

Володимирівни

Реклама

№ 227. Две деревянные одно-
спальные кровати, в хорошем состо-
янии (при необходимости – с достав-
кой в пределах 10-15 км). Цена – по 
200 грн. за одну кровать. Тел. 096-
5476072.

№ 222. Дом добротный, ухоженный 
6х8 и времянку, газ, вода в доме, зем-
ли 7 сот., виноград, хорошие сосе-
ди, тихое место, удобный транспорт, 
Долгинцевский р-н, ост. «Будка», 
ц. 27000 у.е. Тел. 097-2268508.

№ 151. 3-комн. квартиру (Соцго-
род), 2/4, сделан ремонт, теплая, 
светлая, все раздельно. Есть конди-
ционер, бойлер, кабельное ТВ. Цена 
23000. Тел. 74-22-61, 097-4193740, 
067-6286456.

№ 226. 2-комн. квартиру со «свежим» 
евроремонтом и мебелью по ул. Буден-
ного, 13: 3/5, рядом парк, напротив ма-
газина «Мир кафеля», не над дорогой, 
магазины, садик, школа, остановки ря-
дом. Тел. 097-1880439, 096-4723677.

№ 168. Дачу: 3-этажный домик, 
кусты, деревья, отдельный заезд, 3- 
разовый полив, 8 сот. огорода. Цена 
договорная. Тел. 050-2826045.

№ 196. Участок 720 кв.м по ул. Ма-
лоархангельской, 70-А (Долгинце-
во): фундамент с цоколем 12х12, го-
това выгребная яма, свет, газ, вода, 
есть кадастровый номер. Тел. 063-
3323659.

№ 138. Помещение общ. пл. 69 кв.м 
под магазин, офис в центре Соцгоро-
да, выведенное с жилого фонда. Тел. 
401-04-17, 050-3213250.

№ 183. 2 кровати полуторные, 
полированные, темные, пр-во 
Румынии, б/у, перины – 2 шт., 
полуторные, новые. Тел. 64-28-33.

№ 197. Ксерокс А-3; мебель для 
канцтоваров черную; метал. подстав-
ку под ТВ; стекла толстые б/у, большие, 
дешево. Тел. 067-5998506, 53-33-90.

№ 171. КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ на 
НКГОКе (ПОД ТРУБОЙ). ЕСТЬ СВЕТ, 
ЯМА, ЭСТАКАДА В КООПЕРАТИВЕ. 
Тел. 098-5642732.

№ 188. «Волгу-31029», один хозяин. 
Тел. 096-7697610.

№ 44. КРЫМСКИЙ БЛОК РАКУШ-
НЯК, ДОСТАВКА. СУПЕРЦЕНА! Тел. 
067-5581550.

№ 195. Очень дорого! Цена до-
говорная. Старинные награды, 
знаки, документы на них. Кино-
камеру «Красногорск-3», объекти-
вы, фотоаппараты, монеты, иконы, 
фарфоровые статуэтки, картины, 
часы, статуэтки, военную форму 
до 1960 г., знамена, столовое се-
ребро, корал. бусы, старин. книги, 
мебель, люстры, бивни мамонта, 
моржа, кашалота (изделия), ТВ, ра-
дио до 1955 г. Нивелир, теодолит. 
Тел. 401-17-42, 063-7670807, 066-
1761807, 097-0422903.

№ 196. Фотоаппараты: «Нар-
цисс» – 500 грн., «Горизонт» – 
350 грн., «Ленинград» – 150 грн., 
«Спорт» – 3000 грн., «Спутник» – 
200 грн., «Геодезия» – 2000 грн., 
«Репортер» – 1500 грн., «Киев-88» 
– 300 грн., «Лейка» – от 1000 грн., 
«Друг» – 200 грн., «Искра» – 200 
грн., «ФЭД» – 100 грн., «Зоркий» – 
100 грн., «Киев-5» и «Алмаз» – 200 
грн. ОБЪЕКТИВЫ: «Зодиак» – 400 
грн., «Руссар» – 250 грн., «Калей-
нар-3» – 300 грн., «Вега-28» – 300 
грн., «Гелиос-40» – 300 грн., «Юпи-
тер» (3, 9, 11, 12) от 150 до 650 
грн., «Карл Цейс», «Пентакон», 
«Пан Колор», «Волна» и «Мир» – 
350 грн. и др. Тел. 401-17-42, 063-
7670807, 066-1761807, 097-0422903.

№ 220. Очень дорого! Ордена, 
медали, нагрудные знаки «По-
четный...», «Заслуженный...», «От-
личный…», «Отличник...», «Удар-
ный...», «Ударник...». Награды 
царской России. Удостоверения к 
медалям, знакам, грамоты и бла-
годарности. Иконы, монеты, стату-
этки, столовое серебро, картины, 
портсигары, самовары и мн. др. 
Тел. 408-16-68, 067-5641655.

№ 1. ВАЗ у будь-якому стані, ДЕУ, іно-
марку, «Славуту», «Таврію», мікроавто-
бус. Дорого. Тел. 50-22-74, 067-9209037.

№ 68. ВАШ АВТОМОБИЛЬ на 
ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ. ВОЗМО-
ЖЕН ВЫКУП из КРЕДИТА. ПОРЯ-
ДОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮ. Тел. 
067-5392676.

№ 98. Покупка, продажа, ремонт 
компьютеров и мониторов. Запись 
с кассет на DVD. Продажа и ремонт 
пультов ДУ. Рынок Соцгорода, маг. 
«Ковры». Тел. 401-33-74, 067-5980996.

№ 106. ВАЗ или ИНОМАРКУ ЛЮ-
БУЮ, В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 
Тел. 098-3287864.

№ 124. ПОСТІЙНО КУПУЄМО МЕД. 
РОЗРАХУНОК ВІДРАЗУ. Тел. 067-
9210634, 067-9243057, 066-8271468.

№ 123. ФОТОТЕХНИКУ СССР. Тел. 
097-7571414, 066-6814431.

• ПОБУТОВА ТЕХНІКА
№ 11. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 

Гума. Будинок «Ремпобуттехніка», пр. 
Миру, 29-В, 8. Тел. 74-52-59, 401-50-38, 
067-5993757. Професіоналізм.

№ 10. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КІВ ВДОМА. Гарантія. Тел. 95-66-68, 
067-3165901, 050-5614766. Ремонт 
пральних машин. Тел. 440-38-10, 
401-57-12. Майстерня – вул. Крем-
лівська, 28.

№ 12. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. 
Гума. Вдома і в майстерні. Тел. 401-02-
85, 097-7795606. Дешево.

№ 55. РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ. 
ВЫЕЗД за ГОРОД. Тел. 410-03-73, 
098-5105170.

№ 2. Ремонт ТВ на дому. Тел. 401-
82-63, 067-3981097.

№ 64. Ремонт СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН, МИКРОВОЛНОВОК, ТV, КО-
ФЕ-МАШИН, БОЙЛЕРОВ. Тел. 440-
18-10.

• ПАМ’ЯТНИКИ
№ 1502. Гранит (каталог – более 90 

образцов), крошка, бетон; 
оградки, столики, скамейки. 
Укладка плитки недорого и 
качественно. Тел. 440-50-39, 
401-17-82, 098-1229633, ул. 
Телевизионная, 1-А.

№ 110. ПАМЯТНИКИ. Пл. АРТЕ-
МА, 3. Тел. 401-26-28. Выставочный 
зал (более 80 образцов). Професси-
ональное художественное оформ-
ление. Беспроцентная рассрочка. 
Срочные заказы от трех дней. Хра-
нение бесплатно. Благоустройство 
места на кладбище. Пенсионерам 
скидки с 1.01.2013 по 31.12.2013 г. 
Пл. АРТЕМА, 3. Тел. 401-26-28, 
098-0421494.

№ 54. Памятники. Черный, красный 
гранит. Долгинцево. Тел. 499-09-49, 
067-5690949.

№ 223. Памятники. Гранитные, 
бетонные, укладка тротуарной, 
гранитной плитки. Оградки, сто-
лики, ост. «Большевик», храм пер-
вомученика Архидьякона Стефа-
на; 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.

№ 139. Изготовим ворота въезд-
ные (в т.ч. откатные), ограждения, 
решетки, двери с накладками МДФ, 
предметы интерьера (кровати, ка-
минные наборы и др.). Горячая ков-
ка. Арки и двери межкомнатные под 
любой размер. Тел. 401-04-17, 050-
3213250.

№ 184. Изготовление металлоиз-
делий промышленного, строитель-
ного, бытового назначения. Мех. 
обработка. Антикоррозиостойкие и 
химически стойкие покрытия. Тел. 
401-04-17, 050-3213250.

2 березня 
минає річниця 

трагічної смерті 
в несправному 

ліфті

Тетяни 
Дмитрівни 

КОКУЛ

«Нет Тани». Ці слова свинцем 
тиснуть горло, крають серце. 
Ллються сльози.

Дорога доченька, добру пам’ять 
несуть рідні, колеги, друзі. Разом 
із квітами весни наш тобі земний 
уклін, любов і вічна пам’ять.

Рідні, колеги, друзі.
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1. Нема помітних збурень.
2. Невеликі збурення.
3. Слабка геомагнітна буря.
4. Мала геомагнітна буря.
5. Помірна геомагнітна буря.
6. Сильна геомагнітна буря.
7. Жорсткий геомагнітний шторм.
8. Екстремальний шторм.

 28.02.2013     01.03.2013

ГЕОМАГНІТНИЙ 
ПРОГНОЗ 
по Кривому Рогу
28 лютого – 1 березня

Магнітні бурі

Життя цікаве

2:00 2 1
5:00 1 2
8:00 2 1
11:00 1 3
14:00 2 2
17:00 1 1
20:00 2 1
23:00 2 2
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рекламодавець. Матеріали під рубрикою «Факти та подробиці» друку-
ються на правах реклами. Рукописи і фотознімки не рецензуються і не 
повертаються.
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Погода
Пт. 1.03

 -2…-1°С +8°С
Західний та південно- 
західний, 1-6 м/сек

Сб. 2.03
  -2…-1°С +6°С
Західний, 2-6 м/сек

Нд. 3.03
 -4…0°С +3°С
Південно-західний,  
західний, 3-6 м/сек

Посміхніться
После новогодних празд-

ников никак не могу понять 
– я потолстел или опух?

***
Зашел в метро, стоит 

девушка беременная, меся-
цев 8-9. Милостыню про-
сит! Жалко ее стало, уже 
года 2 тут стоит, никак 
родить не может.

***
Люди как растения: при 

недостаточном уходе – за-
сыхают, при чрезмерном – 
становятся гнилыми.

***
Стоят на посту два  

ГАИшника, никого нету, и 
вдруг видят – телега запря-
женная едет. Решили при-
кольнуться, останавлива-
ют:

– А-ну дедушка, предъя-
вите ваше удостоверение!

Дед, поднимая хвост ло-
шади:

– Посмотрите в бардач-
ке...

***
Пришёл вдрызг пьяный 

домой. Залез купаться в 
ванну. Поскользнулся, упал, 
сбил кран головой. Вода со 
всей силы бьёт в потолок... 
А я лежу довольный – во 
даю, умудрился затопить 
соседей сверху.

***
На приёме у доктора.
Врач: Скажите, батень-

ка, и что заставляет Вас 
так «нажираться» каждый 
день?

Пациент: Ничего не за-
ставляет, я доброволец.

Овен (21.03-20.04) 
Наступний тиждень стане 

для вас вiдрадою. Подiї швидко 
змiнюватимуться, спiлкування 
з цiкавими людьми виявиться 

достатнiм, щоб не сумувати.
Телець (21.04-21.05) 

Тиждень буде динамiчним 
для вас. У понедiлок–вiвторок 
краще пiдбивати пiдсумки по-
переднього тижня, робити ви-

сновки i будувати плани, реалiзовувати якi 
починайте ближче до вихiдних.
Близнюки (22.05-21.06) 

Найближчим часом варто 
провести ретельну роботу над 
помилками, щось виправити 
у своєму життi. Не лiнуйтеся 

аналiзувати недолiки, це розвиває 
об’єктивне сприйняття реальностi.
Рак (22.06-23.07) 

Для вас тиждень буде не-
передбачуваним i веселим. 
Бiльше спiлкуйтеся, вiдвiдуйте 
цiкавi мiсця, це надихне на 

новi iдеї. У вихiднi придiлiть увагу собi та 
своєму внутрiшньому свiтовi.

Лев (24.07-23.08) 
Очiкується вдалий i навiть 

переможний перiод. Не 
лiнуйтеся – i встигнете зробити 

набагато бiльше, нiж планували, i вдома, i на 
роботi. Вихiднi присвятiть дiтям i близьким.
Діва (24.08-23.09) 

Зараз з’являться новi, iнодi 
неочiкуванi способи досягнен-
ня запланованого. Не бiйтеся 
мiняти плани, результат пере-

вершить усi очiкування. Це стосується і по-
бутових, i робочих справ.
Терези (24.09-23.10) 

Будьте готовi зайнятися 
вирiшенням давнiх проблем 
i забутих питань, iнакше вони 
перетворяться на снiгову кулю. 

У вас з’явиться можливiсть навести лад в 
оселi й позбутися зайвих речей.
Скорпіон (24.10-22.11) 

Очiкується енергiйний i про-
дуктивний перiод. Ви багато 
встигнете зробити не тiльки для 
себе, а й для оточуючих. У вихiднi 

варто перейматися проблемами родини.
Стрілець (23.11-21.12) 

Зараз ви можете опинитися 
у неприємнiй ситуацiї, вибира-
тися з якої доведеться само-
му. Не поспiшайте з виснов-

ками, краще передивитися ще раз свої 
можливостi.
Козеріг (22.12-20.01) 

Ризиковані плани реалi-
зуються вдало. Ви смiливо мо-
жете братися за справи, спро-
бувати себе в новому амплуа, 

розвивати й надалi свої таланти. 
Водолій (21.01-19.02) 

Чудовий час для екс пе-
риментiв i творчої само-
реалiзацiї. Можливо, вам до-
ведеться надихати колег на 

новi подвиги. Наприкiнцi тижня уникайте 
побутових конфлiктiв з родичами.
Риби (20.02-20.03) 

Початок тижня виявить-
ся суперечливим, ви можете 
зiпсувати стосунки з партнера-
ми. Новi враження дозволять 

поглянути на багато речей пiд iншим ку-
том, а це завж ди корисно.

Прекрасне
Астропрогноз
Гороскоп

на 4–10 березня

Цвітуть азалії  
в саду
Хоч надворі за календарем – зима, та в оранжереях 
Криворізького ботанічного саду НАНУ буяє весна. 

Пишним цвітом знову вибухнули десятки кущів азалій 
– від білих, рожевих до кумачево-червоних. За ніжність і 
неповторність барв ці квіти ще називають альпійськими 
фіалками. Традиційно в пору цвітіння азалій працівники 
ботанічного саду проводять для городян щоденні екскур-
сії по оранжереї. До речі, крім азалій, тут квітують й інші 
тропічні рослини. Особливо рясно нині зацвіла стреліція 
королівська, квіти якої нагадують жар-птицю. Ваблять 
око примхливі орхідеї. Тож не втрачайте нагоди помилу-
ватися цим рукотворним дивом, приходьте в ботанічний 
сад, щоб набратися вдосталь позитивних емоцій, подару-
вати собі, своїм рідним і друзям гарний настрій.

Мотрона ПАНОВА.  
Фото надане Криворізьким ботанічним садом НАНУ

Цветы уже давно стали универсальным подарком для 
прекрасной половины человечества. Правда, некото-
рые представители растительного мира стоят далеко не 
одну тысячу гривен.

1 Самый дорогой цветок в мире – орхидея «Золото Кинаба-
лу». Она растет исключительно на горе Кинабалу острова 

Борнео и отличается необычными, почти горизонтальными ле-
пестками и полосатой раскраской. Один побег этого необычного 
цветка стоит около 5 тысяч долларов.

2 Нежно-розовая мединелла считается одним из самых кра-
сивых экзотических цветков. Ее родина – влажные тропи-

ческие леса Филиппинских островов и Мадагаскара. Цена за ва-
зон с элегантно свисающими гроздьями мединеллы порой до-
стигает 700$.

3 Эти радужные розы – вовсе не продукт фотошопа и не сон 
безумного селекционера, а результат технологии, разрабо-

танной голландской компанией Den Bosch. Чтобы получить та-
кие яркие оттенки, краситель помещают в стебель розы, а ле-
пестки поглощают его по мере роста. Букет из 30 самых разно-
цветных в мире роз обойдется примерно в 325$.

4 Один из самых дорогих в мире цветов – тюльпан лилово-
черного цвета «Король ночи». Правда, самым дорогим он 

был в прошлом: во времена «тюльпанной лихорадки» одну его 
луковицу можно было обменять на стадо овец, четыре быка, че-
тыре свиньи, четыре тонны пшеницы, восемь тонн ржи, две тон-
ны масла, 300 литров вина, четыре тонны пива, 300 килограмм 
сыра, а в придачу – потребовать серебряный кубок. Сегодня же 
цена за одну луковицу черного тюльпана составляет не более 20$.

5 Самой дорогой и красивой розой мира считается «Пьер де 
Ронсар» – любимый цветок Луи де Фюнеса. Плетущийся 

куст этих крупных роз с тяжелыми бутонами кремово-розового 
цвета является гордостью любого садовода. Цена за одну такую 
розу достигает 15 евро.

Топ-5

Бесценная 
красота

1

2

3

4

5


	Червоний_гирник_28_02_2013
	Червоний_гирник_28_02_2013_1_подача
	1
	1-2,5-7,25,27,28
	3,26,29,30,31
	4,8,32
	1-2,5-7,25,27,28
	4,8,32


	Червоний_гирник_28_02_2013_2_подача
	9,16-18
	10,15,23,24
	11
	12,13,14,19,20,21,22
	10,15,23,24
	9,16-18
	12,13,14,19,20,21,22
	10,15,23,24

	Червоний_гирник_28_02_2013_1_подача
	1
	1-2,5-7,25,27,28
	3,26,29,30,31
	1-2,5-7,25,27,28
	3,26,29,30,31

	4,8,32



