
14 квіт-
ня - Марії Єги-
петської. Щоб 
дізнатись про 
літо, спостері-
гали за нічним 
небом: якщо ніч 
ясна - літо буде 
тепле й сухе. 

 10-11  стор.

9 квітня - хмарно, 
дощ, вночі 8-10, вдень 
6-9 градусів тепла. 
Схід сонця - 6.37, захід 
- 20.01.   

10 квітня - хмар-
но з проясненням, 
без опадів, вночі 2-3, 
вдень 10-11 граду-
сів тепла. Схід сонця - 
6.36, захід - 20.02.

11 квітня - хмар-
но, у другій полови-
ні дня дощ, вночі 1-3, 
вдень 7-8 градусів те-
пла. Схід сонця - 6.34, 
захід - 20.03.

12 квітня - хмар-

но, дощ, вночі 5-6, 
вдень 12-13 граду-
сів тепла. Схід сонця 
- 6.32, захід - 20.05.

13 квітня - 
хмарно з прояснен-

ням, можливий дощ, 
вночі 6-8, вдень 12-14 
градусів тепла. Схід 
сонця - 6.30, захід - 
20.06.

14 березня - хмар-
но з проясненням, 
можливий дощ, вночі 
5-6, вдень 11-12 гра-
дусів тепла. Схід сон-
ця - 6.28, захід - 20.08.

15 квітня - хмарно 
з проясненням, мож-
ливий дощ, вночі 3-4, 
вдень 10-13 граду-
сів тепла. Схід сонця - 
6.26, захід - 20.09.

Погода 
в Тернополі 
й області

«Наш ДЕНЬ»
індекс - 68710

У ціну газети враховано вар-
тість поштових послуг: 

прийом та доставка видання 
до передплатників

1 місяць – 7,63
3 місяці – 22,29

6 місяців – 42,93
8 місяців – 57,74

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь-
якому поштовому відділенні або у листоноші.
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Наш
Заснований у червні 2013 року

Народний 
синоптик

5 стор.  8  стор.

Магнітні бурі у квітні
Цього місяця геомагнітна об-

становка буде достатньо неспо-
кійною. Загалом може бути до 
восьми магнітних бур – 8 квітня, 
12 квітня, 13 квітня, 19 квітня, 21 
квітня, 22 квітня, 25 квітня та 29 
квітня.

Зокрема, найбільшу 
активність прогнозують:

8 квітня – з 13 до 17 год.
12 квітня – з 5 до 8 год.
13 квітня – з 7 до 12 год.
19 квітня – з 14 до 17 год.
21 квітня – з 19 до 21 год.
22 квітня – з 18 до 21 год.
25 квітня – з 6 до 10 год.
29 квітня – з 4 до 8 год.

У дні, коли магнітні бурі є най-
більш ймовірними, варто обмежи-
тись від перенавантажень, сварок. 
Слід якомога більше відпочивати й 
отримувати позитивні враження.

Моряки з корвета «Тернопіль» 
розповіли про те, як пережили 
блокаду та штурм 

Детальніше - на  3 стор.
Коли верстався номер
Росія погодилася віддати Україні захопле-

ні кораблі. За словами т.в.о. заступника го-
лови адміністрації президента Андрія Сен-
ченка, першими виводять корвет «Терно-
піль», ракетний катер «Прилуки» і танкер 
«Фастів», які перебувають у Севастополі.

Громадський «рентген» для суддів
Учора Верховна Рада прийняла закон 

«Про відновлення довіри до судової систе-
ми України». Відповідне рішення підтрима-
ли 234 народних депутати.

Цей законопроект визначає правові та ор-
ганізаційні засади проведення спеціальної пе-
ревірки суддів судів загальної юрисдикції.

Закон, на думку авторів, дозволить відно-
вити довіру до судової влади в Україні, здій-
снити справжню, а не формальну люстрацію 
суддівського корпусу, запобігши проявам ко-
рупції в системі.  

Цей «гарячий»  
Південний Схід

Луганськ
Сепаратисти замінували бу-

дівлю СБУ у місті та захопили 
заручників.

«Погрожуючи зброєю та ви-
бухівкою, сепаратисти насиль-
но утримують близько 60 грома-
дян, не дають людям залишити 
приміщення і повернутися до-
дому. Тобто вдаються до засобів, 
які використовують терористи», 
- повідомляє «Українська прав-
да» з посиланням на СБУ.

Харків
Учасники проросійського 

мітингу поблизу будівлі Хар-
ківської ОДА зупинили автобу-
си з міліцією та «обстріляли» їх 
камінням.

Трьом із чотирьох автобусів 
із міліціонерами вдалося про-
їхати вулицею Чернишевсько-
го. У четвертому, заблоковано-
му, були розбиті вікна, міліціо-
нери захищали голови щитами.

Активісти, які блокували 
автобус, спробували витягнути 
водія в вікно кабіни, але у них 
не вийшло.

В автобусах їхали курсанти 
внутрішніх військ. Постражда-
лих немає.

Донецьк
Група сепаратистів в Доне-

цькій ОДА, що називаються ке-
рівництвом «Донецької респу-
бліки», проголосила себе «легі-
тимною владою».

Відповідну заяву вони зачи-
тали на «засіданні» в ОДА.

Сепаратисти, зокрема, зая-
вили, що не визнають україн-
ську владу; «призначають» на 
11 травня референдум про са-
мовизначення Донецька; по-
чинають процес пошуку меха-
нізмів співпраці з Митним сою-
зом та іншими сепаратистськи-
ми групами (у Харкові та Лу-
ганську).

«Кримський синдром»  

Ось-ось 
вишні 
зацвітуть

Життєві історії від Зіни Кушнірук
у «Сімейному гніздечку»

Лимонно-
апельсинова

країна, 
з якої не хочеться 

повертатися
– випробування 
на все життя

Цукровий 
діабет
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Політик зазначив, що в Кон-
ституції написано: президент 
України як Верховний головно-
командувач забезпечує недо-
торканність кордонів, терито-
ріальну цілісність, національну 
безпеку і оборону країни.

«Хто зараз президент? Тур-
чинов! Він не забезпечив всьо-
го цього. Тому що величезну 
територію України, яка дорів-
нює площі кількох європей-
ських держав, віддав під окупа-
цію. Такі речі не можна проща-
ти! За це потрібно нести відпо-
відальність», – наголосив Ана-
толій Гриценко.

Крім того, він вважає, що по-
літичну відповідальність має 
також нести й партія «Батьків-
щина», оскільки саме вона за-
раз перебуває при владі, і всі 
ключові посади в державі за-
ймають саме її представники.

«Відторгнення Криму мож-
на було уникнути, якби нова 
українська влада відреагувала 
відразу – тоді, коли з’явилися 
перші сто чоловік зі зброєю і за-

хопили адміністративні будівлі 
у Сімферополі, – переконаний 
Гриценко. – Для припинення 
окупації півострова тоді не по-
трібна була армія, вистачило б 
СБУ та її спецпідрозділів».

 Тепер же Україні знадо-
биться не менше десяти років 
для того, щоб повернути Крим, 
заявив кандидат на посаду пре-
зидента України, застерігаючи 
українців від необдуманих дій 
щодо відвоювання Криму.

«Це буде справжня війна, де 
загинуть десятки тисяч людей, 
- підкреслив політик. - Я не хо-
тів би давати людям пустих обі-
цянок щодо Криму. Зараз зрозу-
міло, що Крим відійшов, він вже 
не наш, і так буде не рік і не два. 
Я дуже позитивно ставлюся до 
кримських татар: вони справ-
жні патріоти України».

На думку Анатолія Гри-
ценка, перед татарами постав 
складний вибір. На відміну від 
військових - вихідців з інших 
регіонів України, які можуть 
повернутися додому, крим-

ським татарам нема куди по-
вертатися: це їхня рідна земля.

«Добре, що Верховна Рада 
не відмовляється від своїх гро-
мадян, включаючи кримських 
татар. Але їм об’єктивно важ-
ко. Особливо людям старшого 
віку», - впевнений політик.

Також лідер «Громадянської 
позиції» співчуває тим, кого 
змушують отримувати росій-
ські паспорти і сподівається, що 
татари зможуть залишитись на 
своїй землі, збережуть свою на-
ціональну ідентичність, поки в 
України з’явиться можливість 
повернути Крим без широко-
масштабної війни.

Наразі Україна має зроби-
ти все, щоб запобігти військо-
вим діям. Для цього треба від-
ремонтувати військову техні-
ку, щоб вона стояла не в боксах, 
звідки не можна виїхати, а була 
оснащена шинами та акумуля-
торами, яких нема.

На думку екс-міністра обо-
рони Анатолія Гриценка, це 
можна було вирішити вчас-

но, і така рішучість намірів по-
казала б, що Україну ліпше не 
чіпати. Влада не діяла і осто-
ронь спостерігала, як Путін за-
хоплює Крим. Як одна за одною 
«падають» військові частини, 
захоплюються кораблі й аеро-
дроми... Крим Путін уже захо-
пив... 

Тепер влада так само не діє 
і осторонь спостерігає, як Пу-
тін захоплює Схід України - Лу-
ганськ, Донецьк, Харків...

З цього приводу політик 
розповів:

- Мені телефонують офі-
цери СБУ з Луганська: «Сепа-
ратисти захоплюють будівлю 
Управління СБУ! Там зброя, до-
кументи, в тому числі - таємні, 
оперативна робота, агентура! 
Звертаємося до міліції та спец-
підрозділів, а їх на площі 2500 
бійців: «Чому не захищаєте?!» 
У відповідь чуємо: «У нас наказ 
не втручатися». «Хто коман-
дир, старший офіцер?» Мов-
чать. Пане Гриценко, це - зра-
да? Київ здає Луганськ? Увесь 
Донбас? Чому на місці немає 
Авакова, Наливайченка, Пару-
бія, Турчинова? 

Змушений повторити: вва-
жаю, що це бездіяльність і са-
ботаж влади, як мінімум, або ж 
- зрада! 

Стратегічна змова з Путі-
ним чи тактичний хід для зу-
пинки президентських виборів 
(бо хтось побачив, що не має 
шансів) - причина бездіяльнос-
ті влади мені достеменно неві-
дома. Може, вам вона відома?

Сподіваюся, що влада у Ки-
єві якнайшвидше зробить не-
обхідні кроки, аби відновити 
контроль над ситуацією. 

Анатолій Гриценко: «Відповідальність   
за стан в Україні  лежить 

на Турчинові  та партії 
«Батьківщина»

Політичну відповідальність через здачу 
Криму має понести Олександр Турчинов та 
партія «Батьківщина». Про це 5 квітня ска-
зав кандидат на посаду президента Анато-
лій Гриценко.

Шановні 
громадяни!

Ми обираємо Президен-
та України, який згідно Кон-
ституції України є
ГАРАНТОМ 

- прав і свобод громадян;
- цілісності та незалеж-

ності України;
- Конституції України
- ВЕРХОВНИМ                                          

ГОЛОВНО-
КОМАНДУЮЧИМ 

Збройних сил України
За інші питання відпо-

відатиме Прем’єр-міністр 
України, якого обиратиме 
Верховна Рада України

ЗАПИТАЙМО 
СЕБЕ:

Хто з сьогоднішніх 
кандидатів на пост 
Президента України 
відповідає цим повно-
важенням?

Петро ЛАНДЯК.

Мабуть, у жодній державі 
світу сепаратисти не 
почувають себе так 

комфортно, як в Україні. 
Вони сидять у Верховній Раді, бало-

туються в президенти, ведуть бізнес, без 
проблем потрапляють у телеефіри, захо-
плюють органи держвлади,  глумлять-
ся над символікою, вивішують прапо-
ри країни-окупанта, викрадають зброю, 
б’ють людей, на них не реагує міліція… 
Хто ховається за масками і балаклавами? 
Варто б перевірити їхні паспорти. Ймо-
вірно, серед палких прихильників «Расєї-
матушки», які влаштували чергове заво-
рушення в Донецьку, Харкові і Луганську, 
є чимало земляків Путіна.   

Чи можна уявити, що в Росії поліція 
спокійно споглядатиме, як захоплюють 
федеральний орган влади і вивішують 
прапор чужої держави? 

Чи можна уявити, що в США, де про-
живають представники усіх країн сві-
ту, якась діаспора звертається до ке-
рівника європейської, африканської, 
південно-американської чи азійської 
держави, звідки є вихідці цієї общини, 
аби напав на Штати і «захистив» їх від 
вивчення англійської мови, дотримання 
й поваги законів тощо? 

Людина може змінити місце прожи-
вання, якщо є потреба. Країну, якщо по-
чуває себе некомфортно. І тільки наші во-
йовничі сусіди вважають: Росія там, де я. 

Під час недільних сепаратистських 

заворушень в ефірі англомовного теле-
каналу «Євроньюс» мешканка Донецька 
істерично заявила: «Я хочу вернуться в 
Россию!». Це не означає, що вона бажає 
зібрати валізи й залишити Україну. Це 
означає, що Росія має прийти на Донбас. 

Політологи і експерти кажуть: сепа-
ратистські акції, організацію яких сьо-
годні стимулює Росія, ретельно готува-
лися кілька років. Путін свідомо фор-
мував в Україні проросійську політичну 
еліту. Спеціально підбирали людей з ан-
тиукраїнськими поглядами у правоохо-
ронні та державні органи. Підтримува-
ли антиукраїнських бізнес, зорієнтова-
ний на Росію, а не на Європу. Путін діяв 
через «Росукренерго», Фірташа, Бойка, 
Януковича та його голів облдержадмі-
ністрацій на Південному Сході, інших 
політиків. Контролював адміністрацію 
президента й силовиків. За словами по-
літолога Віктора Небоженка, Путін мав 
намір «по-тіньовому» захопити Украї-
ну. Але після перемоги Майдану пішов 
на конфронтацію з українським суспіль-
ством відкрито, оскільки план прова-
лився.  

З боку української влади мають по-
слідувати жорсткі дії для придушення 
сепаратистської загрози на Сході та Пів-
дні. У Харкові вдалося без жодного по-
стрілу звільнити ОДА і затримати 70 се-
паратистів.    

До речі, з 9 травня в Росії набуває 
чинності закон, згідно з яким за публіч-

ні заклики до порушення територіаль-
ної цілісності держави, передбачене по-
карання у вигляді штрафу у сумі 300 ти-
сяч рублів (близько 96 тисяч гривень) 
або обов’язкові роботи терміном 300-
480 годин чи ув’язнення від трьох до 
п’яти років. 

Законодавство Європи щодо бороть-
би з сепаратизмом також досить суво-
ре. У Швеції, наприклад, сепаратистам 
присуджують десять років позбавлення 
волі, або ж взагалі - пожиттєве. В Грузії 
порушення територіальної недоторкан-
ності карається позбавленням волі від 
п’яти до п’ятнадцяти років. У Голландії 
- довічним ув’язненням. У Польщі - не 
менше десяти років.

Кого в Україні покарали за сепара-
тизм? Хто відповів за Крим? За Харків, 
Донецьк, Луганськ, де проросійські сили 
вже кілька разів без особливих проблем 
влаштували сепаратистські шабаші?    

Нарешті обізвався олігарх Рінат Ах-
метов. Запропонував сепаратистам 
бути посередником. З цього приводу 
Сергій Лещенко на сторінках «Україн-
ської правди» пише, що «Києву донецькі 
можуть висунути купу вимог: російська 
мова, як друга державна; податки зали-
шати в області; окрема зовнішня полі-
тика; закон про місцевий референдум, 
щоб шантажувати кримським сценарі-
єм. Може навіть бути відмова від Зони 
вільної торгівлі з ЄС». А пакет ахметов-
ських економічних вимог може почина-

тися з вугільних дотацій і закінчуватись 
тарифами на перевезення залізної руди.

А як пояснити мляву реакцію на по-
дії деяких високопосадовців? Тим, що 
все має свою ціну? 

Не хочеться вірити, що в боротьбі за 
Україну може програти народ. Адже за-
плачено надто велику ціну - життя, ба-
гато життів… І не багатії та політики ки-
нулися допомагати пораненим на Май-
дані, морякам, армії, біженцям з Криму. 
Прості українці взяли на себе цю місію. 

Держава отримала колективного Ге-
роя - звичайних українців, які в морози 
вистояли на майданах, яких били і калі-
чили, обзивали, зневажали, принижува-
ли. Які пережили останній смертний бій 
у столиці. Рятували поранених, виноси-
ли на щитах мертвих друзів, втратили 
синів, доньок, чоловіків, братів. Тепер 
вони скромно кажуть: я нічого такого не 
зробив чи не зробила, просто, мусив чи 
мусила там бути. Для цього колективно-
го Героя настає інше випробування - по-
трібно рятувати економіку держави. До-
ведеться знову платити за все дорого. 

А ще, за даними НАТО, біля кордонів 
з Україною знаходяться 40 тисяч росій-
ських військових. І не доморощені се-
паратисти, їхні «вожді», олігархи, якщо, 
не доведи Господи, виникне потреба,            
підуть захищати Батьківщину. Вони з 
Путіним лише готові роздерти Україну 
на шматки…       

Ольга ЧОРНА.   

Вони готові роздерти Україну на шматки…       
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«Росія обіцяла 
солодке життя»

– Корвет пройшов не одну тисяч 
миль, брав участь у багатьох мирот-
ворчих операціях під егідою НАТО, 
ООН, тож екіпаж був дуже добре під-
готовлений. За весь час, що трива-
ла блокада, бойовий дух моряків за-
лишався високим. Ми не відчували 
страху, але було нерозуміння ситуа-
ції. Ніхто не очікував такої агресії з 
боку Російської Федерації, – розпо-
відає помічник командира корабля 
капітан-лейтенант Олексій Кирилов. 

За його словами, «Тернопіль», 
який на початку березня потрапив 
у блокаду біля берегів Севастополя, 
прорватися самостійно вже не міг.

– Ще під час війни Севастополь-
ська бухта повністю перегороджу-
валась,  – каже помічник команди-
ра. – Російська Федерація виставила 
таку ж загорожу на виході з бухти, піс-
ля чого туди підійшли кораблі флоту 
РФ, які всіляко заважали нам вийти в 
море. 

Пережити тритижневу блокаду 
екіпажу допомагали українці, окремі 
жителі Криму безстрашно серед ночі 
підпливали до корабля з провізією. 
Тишком по канатах передавали про-
дукти,  прісну воду в пляшках. Про-
те, вслід за блокадою росіяни розпо-
чали активні дії. Нападники буксира-
ми приперли корвет до стінки, виса-
дили групи захоплення, побили ілю-
мінатори, закидали світлошумовими 
гранатами.

– Корабель був захоплений людь-
ми в масках, – пригадує Олексій Кири-
лов. – Росія, фактично, заявила про те, 
що це була самооборона Криму. Але за 
формою одягу тих людей, їхнім озбро-
єнням і організацією було зрозуміло, 
що це ніяка не самооборона. 

Весь час, поки тривала блокада, 
окупанти намагалися то залякати 
українських моряків, то пробували їх 
підкупити, обіцяючи всілякі блага на 
службі військово-морських сил РФ. 
Після захоплення корабля моральний 
тиск на екіпаж став ще сильнішим. 

– Були люди, які від самого початку 
блокування висували нам ультимату-
ми: корабель повинен скласти зброю, 
а екіпаж – залишити борт, – каже по-
мічник корабля. – Кілька разів на при-
чальну стінку прибували офіцери РФ, 
які обіцяли нам солодке життя, якщо 
перейдемо на бік Росії: йшлося про 
підвищену зарплату, постійну дисло-
кацію на території Криму, проходжен-
ня служби на своєму кораблі, забез-
печення квартирами й соціальними 
виплатами. Але відповідь була одно-
значною: «Тернопіль» залишається 

вірним Україні». 
За словами 

Олексія Кирилова, 
після захоплення 
корвета десятеро 
членів екіпажу все 
ж перейшли на бік 
Російської Федера-
ції. Усі решта не зра-
дили присязі.

–  Я 25 років жив 
у Севастополі, наро-
дився в Донецьку, – 
зауважує він. – Але 
я офіцер військово-
морських сил і да-
вав присягу Украї-
ні. Присяга даєть-
ся раз у житті. Як і більшість моря-
ків корвета, я вийшов на материкову 
Україну. Серед тих, хто прийняв таке 
ж рішення, є і корінні кримчани, які 
теж служили на кораблі. 

Сьогодні частина екіпажу та ко-
мандир залишилися в Севастополі 
чекати подальших вказівок керівни-
цтва. Адже, сподіваються, корабель 
повернуть Україні. У будь-якому ви-
падку, каже Олексій Кирилов, моря-
ки проситимуть керівництво держа-
ви,  щоб їх екіпаж не був розформова-
ний, а надалі проходив службу разом.

–  На корветі ми не тільки служи-
ли, а жили, – розповідає він. – Разом 
переживали різні події, погані й добрі 
моменти. Людям, які не знають, що 
таке корабель і його команда, важко 
пояснити. Наведу простий приклад: 
це наче равлик і його будиночок. За-
раз є равлик, у якого забрали дім…

«Без надії 
сподівалися»

Скільки часу моряки гостювати-
муть на Тернопіллі, поки що не відо-
мо – вже найближчим часом, кажуть, 
вони можуть отримати наказ про пе-
редислокацію в Одесу. Більшість із них 
не лише вперше побували у нашому 

місті, а й у Західній Україні. А дехто ще 
не був вдома після штурму корабля.

Старший мічман корвета Василь 
Тимощук приїхав до Тернополя з дру-
жиною і донькою. Розповідає, що пе-
режите ще більше об’єднало команду, 
і зараз вони – як одна сім’я.

– Ми вкладали душу в корвет, він 
був доглянутий, ніби тільки зійшов 
на воду, – каже мічман. – Коли поча-
лася блокада, нічого не ламали, була 
надія, і досі є, що корабель повернуть. 
Хоча певний час було відчуття безви-
ході, ми жили висловом Лесі Україн-
ки – «без надії сподіваюся». Звичай-
но, важко миритися з тим, що зму-
шені залишити корабель. Але після 
трьох тижнів протистояння іншого 
виходу не було. Якби ми застосували 
зброю, було б чимало жертв, безглуз-
дих і нікому не потрібних. Але ми не 
підняли білий прапор, жодна людина 
не втекла з корабля, всі трималися до 
останнього.

За словами пана Василя, коман-
да корвета охоче їхала до Тернополя, 
адже цікаво побачити місто, на честь 
якого назване їх судно. 

– Ми знали, що люди тут привітні, 
– зауважує дружина мічмана Людми-
ла. – Хоча багато кримчан справді ві-
рять у розповіді про агресивних меш-

канців Західної України, які поширю-
ють проросійські сили. Ми самі з чо-
ловіком – із Житомирщини, і скільки 
в Криму жили, нас постійно називали 
бандерівцями. Хоча після всіх подій, 
що відбулися в Україні, ці слова вже 
сприймаю як комплімент.
Герб, прапори та корок 

від шампанського…
Реліквії з корвета, які моряки при-

везли до Тернополя, відтепер будуть 
зберігати у міській раді. Під час зустрічі 
з керівництвом міста й області Олексій 
Кирилов передав герб корабля, прапор 
військово-морських сил України, що до 
останніх хвилин прикрашав щоглу суд-
на, а також прапор Тернополя, який 
громада свого часу подарувала екіпажу. 
Віддав помічник командира і корок від 
шампанського, яке було розбите в день 
першого виходу корвета на воду.

Екіпажу нелегко було розлуча-
тися зі своїми реліквіями. Однак ці 
речі, сподіваються вони, у місті бу-
дуть лише тимчасово. Моряки ві-
рять, що корвет повернуть до складу 
військово-морських сил України, і всі 
ці реліквії знову займуть свої місця на 
бойовому кораблі.

Антоніна БРИК.

«Корабель із командою – як равлик. 
Зараз є равлик, 

у якого забрали дім…»
Моряки з корвета «Тернопіль» 
розповіли про те, як пережили 
блокаду та штурм 

Під час захоплення російськими військовими 
українських кораблів у Криму моряки з проти-
човнового корвета «Тернопіль» протягом трьох 
тижнів протистояли окупантам. Весь цей час 
озброєні загарбники то солодкими обіцянками, 
то погрозами тиснули на екіпаж. Але він майже 
у повному складі залишився вірним своїй прися-
зі. Перед тим, як покинути судно, команда заспі-
вала гімн України. Над кораблем підняли росій-
ський триколор лише тоді, коли з нього зійшов 
останній український моряк. 

Тернополяни з тривогою слідкували за подія-
ми на корветі. Намагалися допомогти коштами 
й необхідними речами, діти передавали симво-
лічні малюнки. Минулої п’ятниці на запрошення 
керівництва області 42 моряки екіпажу прибу-
ли до Тернополя, в честь якого було назване суд-
но. Їх поселили в одному з місцевих санаторіїв, де 
вони проходитимуть реабілітацію. З собою вій-
ськові привезли українську символіку з корабля 
та передали реліквії місту для тимчасового збе-
рігання. 
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Долі біженців схожі на пе-
рекотиполе. Вирвані з корін-
ням із рідної землі, вони зму-
шені шукати притулку дале-
ко за межами країни, в якій на-
родилися. По-різному склада-
ються їхні життя. Одні так і за-
лишаються чужинцями усюди, 
де б не жили, інші знаходять 
собі другу батьківщину.

Лоран родом із далекої Си-
рії. В Україну приїхав у 2006-
му, аби вступити в донецький 
виш, але доля склалася по ін-
шому. Раз приїхавши до Тер-
нополя, він тут і залишився. 
Кмітливий юнак швидко ви-
вчив мову і освоївся в новому 
місті. Згодом став студентом 
Тернопільського національ-
ного технічного університе-
ту. До слова, був зарахований 
до української групи, чим нині 
надзвичайно пишається.

Та закінчити навчання у 
виші Лорану не вдалося. У 
2011-му в Сирії розпочався 
збройний конфлікт.  Його сім’я 
зазнала значних фінансових 
втрат і більше не мала змо-
ги допомагати сину-студенту. 
Якийсь час оплачував навчан-
ня самотужки, але зрештою 
університет довелося поки-
нути.   Повернутися ж додо-
му для нього означало підда-
тися  жорстоким гонінням че-
рез віру: у Сирії саме почали 
переслідувати християн.  Але 
остаточно з Україною сирій-
ця пов’язало народження до-
нечки. 

– Доля подарувала мені 
трьох принцес, які у моєму сер-
ці займають рівноцінне міс-
це, – зізнається Лоран. – Одна 

– брюнетка із карими очима 
– Сирія, інша – блакитноока 
блондинка – Україна, третя – 
моя донечка Інесса, яка взяла 
найкраще від двох попередніх.

Рішення зостатися було 
прийняте. Відтак Лорану не-
обхідно було оформити закон-
но своє проживання в Україні.

До міграційної служби він 
звернувся у 2013-му. Після 
проведення усіх процедур, пе-
редбачених чинним україн-
ським законодавством, його 
було визнано особою, яка по-
требує додаткового захисту. 
Найближчим часом він отри-
має відповідне посвідчення. 
Цей документ надасть йому 
усіх прав громадянина Украї-
ни, окрім виборчого.

– Тернопіль навчив мене 
любити Україну, – каже моло-
дий чоловік. – Тому, коли в Ки-
єві почалися масові протисто-
яння, відчув потребу зроби-
ти щось для країни, яка мене 
захистила. На жаль, на Май-
дан вдалося поїхати лише на 
початку березня. Там позна-
йомився з людьми, які пере-
жили  усі страшні події грудня-
лютого, віддав шану загиблим. 

Лоран каже, що вірить в 
нову Україну та її народ, не-
дарма, коли у нього з’явилась 
можливість переїхати до Шве-
ції, він відмовився.  

– Тепер головне не втрати-
ти можливість, змінити краї-
ну, а заодно й себе, – зауважує 
Лоран. – Що посадили, треба 
виростити!  Цього  й бажаю 
українцям.

Оксана ПЕТРІВ.

Безсумнівно, що повернення до 
Конституції 2004 року зупинить 
узурпацію влади та сповзання 

України у прірву диктатури.
Але чи зможе це парламентське рішення по-

ставити непрохідний бар’єр всюдисущому хабар-
ництву чиновників, правоохоронних і фіскаль-
них органів,  працівників прокуратури та служи-
телів Феміди?

На жаль, це запитання так і залишається 
суто риторичним навіть з огляду на те, що упро-
довж шести років країна вже жила за Основним 
законом, який зараз опозиційні політики вва-
жають чи не панацеєю від усіх гострих вира-
зок суспільства. Українці мали парламентсько-
президентську форму правління, у якій були за-
діяні чи не всі важелі противаг і стримувань, од-
нак, як і тоді, так і тепер за рівнем корупції кра-
їна посідала останні місця у рейтингах глобаль-
ної антикорупційної неурядової організації.

У 2006 році ми розділяли  99-104 місця серед 
163 країн світу, а вже через три роки скотилися 
на 146-153 позиції зі 180 країн, охоплених торіш-
нім дослідженням.

У минулорічному рейтин-
гу Україна посіла 144-е міс-
це – поряд з Нігерією, Папуа-
Новою Гвінеєю, Іраном, Ка-
меруном і Центральноафри-
канською Республікою. Осно-
вними причинами такого не-
завидного стану справ орга-
нізатори моніторингу вважа-
ють корумпований протекці-
онізм і злиття політичних та 
бізнес-інтересів.

Тож, можна сміливо при-
пустити, що, справа не тіль-
ки у конституційному ладі, не 
у тому, хто призначає на поса-
ди ласих до чужих грошей лю-
дей, а, за великим рахунком, у 
відсутності дієвого контролю 
за діяльністю державних ін-
ституцій та в інфантильнос-
ті самого суспільства, яке не 
лише не бореться з хапугами 
при портфелях, а й фактично 
спонукає їх «брати на лапу».

Безкарність завжди поро-
джує спокусу, а вона, у свою 
чергу, дозволяє заплющувати 
очі на реальний стан справ,  
діяти на шкоду державі чи 
окремій людині, приймати 
незаконні рішення, виноси-
ти неправосудні вироки і вер-
дикти.

Нині ми всі одностайно 
обурюємося тим, що якийсь 
«мажор» на  крутому авто, 
збивши на пішохідному пе-
реході дітей, через тиждень-
другий опинявся на волі, а 
простому киянину з кількома шинами у багаж-
нику старенького «жигуля» загрожувала тюр-
ма на довгі роки. Ми ніяк не можемо зрозуміти, 
чому олігархи можуть привселюдно зізнаватися, 
що постійно приховують податки, а в той же час 
дрібні та середні підприємці змушені згортати 
свій бізнес саме через величезні побори дозвіль-
них і фіскальних служб. А хіба органічно не впи-
сується у цю зовсім не веселкову картину всюди-
сущий дерибан землі та майна громади на міс-
цях? Хіба не доповнює її тотальне хабарництво у 
закладах охорони здоров’я, освіти і науки, хіба не 
діє «телефонне право» в різних управліннях, бю-
джетних організаціях, комунальних установах?

Кілька років тому моєму знайомому довело-

ся зіткнутися із зовсім не сліпою вітчизняною 
Фемідою. У результаті – ще й дотепер страждає 
його бізнес, він не має змоги не те, щоб розви-
вати його за власні гроші, які не віддали, а й по-
трапив у кабальну залежність від банків, у яких 
брав кредити.

До речі, коли тривали всі ці судові перипетії,  
Україна жила ще за Конституцією 2004 року. Зго-
дом законодавча база змінилася, а моральна ни-
цість заангажованих вершителів правосуддя не 
зазнала жодних перетворень у кращу сторону.

Відтак, справа далеко не у системі влади, а 
у системі взаємовідносин цієї влади з народом. 
І якщо найближчим часом не змінити пріорите-
ти, якщо і надалі високі посади живитимуть чи-
новників нетрудовими доходами, а їхні підписи 
на титульних аркушах і, в тому числі, на рішен-
нях «ім’ям України» будуть «конвертованими», 
жоден, навіть найдемократичніший, Основний 
закон не запрацює на благо людей.

Саме тому я глибоко переконаний, що гро-
мадянське суспільство в цілому і Майдан у Киє-
ві зокрема мають чітко усвідомлювати серйоз-
ні небезпеки та реальні ризики від  досягнен-

ня локальних успі-
хів на шляху онов-
лення України, але 
без досягнення 
максимального ре-
зультату – без по-
вного перезаван-
таження усіх гілок 
влади, без ради-
кального реформу-
вання суспільно-
правових відносин 
на усіх рівнях.

Нині корупція, 
як іржа, роз’їдає усі 
без винятку сфери 
суспільного життя. 
Найпростіший ре-
цепт «щоб держав-
ні чиновники  не 
брали хабарів – не 
треба їх давати» 
вже не спрацьо-
вує.  Потрібні зна-
чно ефективніші 
ліки, набагато рі-
шучіші інструмен-
ти для викорінен-
ня корупції. Може-
мо придумати свої 
власні, адаптова-
ні суто до україн-
ських реалій, а мо-
жемо і запозичити 
їх, наприклад, у Да-
нії чи Новій Зелан-
дії, які очолили ми-
нулорічні рейтин-
ги найбільш успіш-
них в антикоруп-

ційному плані країн. Це – не гроші, повертати не 
треба.

Якось на вічі у Тернополі один з народних де-
путатів навів такий приклад: вже тут, у нашому 
файному місті, інспектор ДАІ зупинив за переви-
щення швидкості його помічника. Порушник пра-
вил дорожнього руху представився. «То ви – по-
мічник опозиційного депутата, справді, опозицій-
ного?» – перепитав постовий. Водій підтвердив і 
після цього без жодних проблем поїхав далі.

- Тернопільська міліція – з народом! – зробив 
висновок виступаючий на мітингу.

А чи це справді так? Чи, може, ми все ж пови-
нні боротися за те, щоб закон був один для всіх?

Олег ГРУШКОВИК.

Найважливіша проблема 
країни - корупція

Серед першочергових реформ, які не-
обхідні державі, українці на перші місця 
поставили боротьбу з корупцією - 63 відсо-
тки і зміни в економіці - 61 відсоток, свід-
чать дані опитування, проведеного соціо-
логічною групою «Рейтинг». На думку 42 
відсотків респондентів, реформ також потре-
бують армія, оборона та забезпечення тери-
торіальної цілісності України. 35 відсотків 
очікують реформ в охороні здоров’я, 30 - со-
ціальному захисті, 28 - у промисловості, 25 - у 
сільському господарстві, 21 - в міліції. А серед 
основних критеріїв, за якими повинна про-
водитися люстрація, більше половини опи-
таних назвали причетність до корупційних 
схем. Переважна більшість респондентів - 71 
відсоток - вважають: люстрація повинна сто-
суватися осіб, які були причетні до корупції і 
протиправних дій, незалежно від політичної 
орієнтації та періоду перебування у владі. 

Щоб не брали, треба, 
як мінімум, не давати

«Тернопіль 
навчив 
мене 
любити 
Україну», –

каже сирієць Лоран, який навчався у «файному місті». Тут  
він не лише вивчив українську мову, а й відчув потребу зро-
бити щось для країни, яка його прихистила. Заради України 
він навіть відмовився переїхати до Швеції, коли з’явилася 
така можливість. 
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Взяти столову ложку сушеного листа 
чорниці на 200 грам окропу. Настоювати 
приблизно 30-40 хвилин, після цього від-
вар потрібно процідити. Вживати охоло-
дженим три рази на день по 200 г відва-
ру. Застосовується при низькому відсо-
тку цукру в крові, або на початковій ста-
дії діабету.

На початкових стадіях діабету мож-
на подрібнити 1 ст. ложку ( на 0.5 л води) 
осикової кори, прокип’ятити її 30 хвилин 
на невеликому вогні. Настояти як міні-
мум 2-3 години, процідити. Випивати до 
їжі, по 50 грам, 4 рази на день.

Допомагає свіжо вичавлений сік буря-
ка (червоного). Його п’ють по 150 грамів на 
добу. Корисні гірчичні насіння, які потрібно 
вживати по чайній ложці 3 рази на день.

Розтерти часник в кашку. 100 г кашки 
залити 1 л червоного сухого вина, насто-

ювати в теплому місці на світлі 2 тижні, 
періодично струшуючи вміст, профіль-
трувати. Зберігати у холодильнику. При-
ймати по 1–2 столових ложки 3 рази на 
день до їди.

Розтерти в кашку 3–4 зубчики часни-
ку, залити 0,5 л киплячої води, настоюва-
ти, обгорнувши, 20 хвилин. Пити як чай 

протягом дня.
Очистити від лушпиння 4–5 цибулин 

середнього розміру, подрібнити і поміс-
тити в скляну банку, залити 2 л холод-
ної кип’яченої води. Настоювати протя-
гом 1 доби при кімнатній температурі, 
потім процідити. Приймати по 0,3 склян-
ки 3 рази на день за 20 хвилин до їди. На-

стій зберігати при кімнатній температу-
рі. Курс лікування – 17 днів. Лікування 
проводити тільки 1 раз на рік.

Змолоти в кавомолці 2 столових лож-
ки гречаної крупи і змішати з 1 склянкою 
кефіру — разова порція. Пити 2 рази на 
день, вранці і увечері, за 30 хвилин до їди.

При підвищенні концентрації цукру в 
крові налити в невеликий термос 300 мл 
кип’ятку, покласти туди 10 лаврових лис-
тів, перемішати і настоювати добу. Пити 
по 50 мл 3 рази на день за 30 хвилин до 
їди. Курс лікування – 2–3 тижні.

 Варто зазначити, що лікування діа-
бету народними засобами не завжди дає 
очікуваний результат, так як у кожної 
людини своя схильність і патологія цієї 
хвороби і перш ніж приступати до на-
родного лікування недуги, краще всього 
проконсультуватися з лікарем. 

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ 5nday.te.uaЗдоров’я

– Василю Романовичу, у 
чому особливість цієї недуги?

– Цукровий діабет – невпин-
но прогресуюче хронічне за-
хворювання ендокринної сис-
теми, що виникає через дефі-
цит гормону підшлункової за-
лози інсуліну або порушення 
його взаємодії з клітинами ор-
ганізму, через що в крові збіль-
шується вміст цукру. Захворю-
вання супроводжується пору-
шенням усіх видів обміну ре-
човин: вуглеводного, жирово-
го, білкового, мінерального та 
водно-сольового. Існують два 
типи цього захворювання. При 
діабеті 1-го типу клітини під-
шлункової залози, які за нор-
мальних умов виробляють ін-
сулін, руйнуються. Маніфеста-
ція (виявлення) діабету 1 типу 
проходить швидко, у віці до 30 
років.

При діабеті 2-го типу кліти-
ни підшлункової залози все ще 
продукують інсулін, але вони 
могли втратити здатність ви-
діляти його достатню кіль-
кість швидко та вчасно, напри-
клад, після прийому їжі. Діабет 

2 типу проявляється після 35-
40 років. Із загальної кількос-
ті хворих близько 95% мають 
саме цей вид недуги. 

– Які симптоми цукрово-
го діабету? Що має насторо-
жити?

– Найстрашніше те, що час-
то діабет не дає про себе зна-
ти до певного часу. Але існує 
комплекс характерних симпто-
мів, для цукрового діабету двох 
типів. Зокрема, це посилене ви-
ділення сечі як в денний, так 
і в нічний час, постійна спра-
га, невгамовний постійний го-
лод. Крім того, ознаками діа-
бету першого типу є схуднен-
ня, швидка стомлюваність, ну-
дота, іноді блювота, болі в сер-
ці, в литкових м’язах і судоми 
в них, шкірний свербіж, голо-
вний біль, дратівливість, пору-
шення сну. 

Для діабету другого типу 
характерні відчуття  оніміння  
ніг, біль у ногах і руках, свербіж, 
погіршення зору, погане заго-
єння ран, наявність шкірних ін-
фекцій, стомлюваність, посту-
пове збільшення ваги. Нерід-

кі випадки, коли захворюван-
ня протікає мляво, що усклад-
нює встановлення діагнозу. У 
подібних випадках діабет вияв-
ляють випадково, після аналізу 
на цукор або дослідження сечі.

– Які  причини виникнення 
цієї недуги?

– Важливу роль відіграє 
спадковість та малорухливий 
спосіб життя, надмірна вага. 
Впливають також сильні стре-
си та важкі вірусні інфекції, які  
можуть провокувати появу діа-
бету першого типу. Часто неду-
га з’являється у тих діток, які 
важко перенесли кір, вітрянку. 
Після вираженої інфекції виро-
бляються антитіла, які все руй-
нують на своєму шляху, особли-
во бета-клітини підшлункової 
залози. Також варто звертати 
увагу на стреси. Буває, дитина 
просто чогось злякалася, «ой-
кнула», згодом заспокоїлася, 
забула – і більше про це не зга-
дує. А за місяць проявляються 
всі симптоми недуги – сухість, 
спрага, частий сечопуск. Бать-
ки звертаються до лікаря, а цу-
кор уже значно підвищений. 

– В останні роки «солод-
ка хвороба» значно помолод-
шала. У чому причина такого 
явища? 

– В Україні щороку зростає 
кількість дітей з цукровим ді-
абетом. За 10 років дитяча за-
хворюваність майже подвоїла-
ся. Особливо молодшає діабет 
1типу. На сьогодні найшвид-
шими темпами захворювання 
розвивається у молодшій віко-
вій групі – до 6 років. Це значна 
проблема. У першу чергу на це 
впливають генетичні факто-
ри, а також різні вірусні інфек-
ції. Другий тип діабету харак-
терний для дітей, які стражда-
ють ожирінням. Сидіння перед 
комп’ютером, малорухомість, 
любов до солодкого, переїдан-
ня, – всі ці чинники провокують 
виникнення багатьох недуг не 
лише у дітей, а й у дорослих.

– Наскільки вчасно хворі 
на цукровий діабет зверта-
ються до лікаря?

– У дуже багатьох випадках 
запізно. Зазвичай,  на початку 
захворювання людину нічого 
не турбує або симптоми мало-
виражені, тому вона не надає їм 
великого значення, і звертаєть-
ся до лікаря тоді, коли симпто-
ми уже заважають у повсякден-
ному житті. Тоді рівень цукру в 
крові значно підвищений.  

Закликаю усіх хоча б раз у 
рік перевіряти вміст цукру в 
крові. Особливо це стосується 
групи ризику – пацієнтів, які 
мають схильність до цієї не-
дуги. До них належать люди з 
надмірною масою тіла, родичі 
хворих на цукровий діабет, осо-
би з підвищеним тиском, ате-
росклерозом, подагрою, хро-
нічними захворюваннями пе-
чінки, нирок, серцево-судинної 
системи,  жінки, у яких були  по-
логи мертвим чи великим пло-
дом (масою понад 4 кг), мате-
рі дітей з вадами розвитку та 
інші. Отож, зверніться до сво-
їх сімейних лікарів, щоб пройти 
обстеження.

– Чи можливо побороти 

цю недугу?
– На жаль, цукровий діабет 

невиліковний. Але це, швид-
ше, не хвороба, а спосіб життя. 
Людина повинна пристосува-
тися до нього і навчитися жити 
з цією недугою. Для першого 
типу характерна інтенсивна ін-
сулінотерапія, яка передбачає 
ретельний самоконтроль. Для 
таких хворих важливо вести 
рухливий спосіб життя та до-
тримувати дієти. При другому 
типі головну роль відіграє  зба-
лансоване харчування, фізичні 
навантаження, цукрознижуючі 
препарати та фітотерапія. Вза-
галі, сам по собі цукровий діа-
бет не настільки страшний, як 
ускладнення. Це інфаркти, ін-
сульти, ретинопатії аж до втра-
ти зору, ниркова недостатність, 
гангрена та навіть ампутація. 
Цих ускладнень можна уникну-
ти або ж мінімізувати їх наслід-
ки, якщо вчасно діагностувати 
діабет і розпочати лікування, 
вести постійний самоконтроль 
рівня цукру. Інсулін та цукроз-
нижуючі препарати хворі отри-
мують безкоштовно.

– Як вберегтися від «со-
лодкої недуги»?

– Потрібно уникати стресо-
вих ситуацій, займатися спор-
том, повноцінно та збалансо-
вано харчуватися, адже від-
сутність деяких вітамінів, мі-
кро- та макроелементів веде 
до порушення функцій не лише 
підшлункової, а й щитовидної 
залози, інших ендокринних ор-
ганів. Також не переїдати, об-
межити вживання борошняних 
виробів, контролювати спожи-
вання цукру, здійснювати про-
філактику простудних захво-
рювань.  Занедужавши на різ-
номанітні вірусні інфекції, зо-
крема грип та ГРВІ, вчасно 
звертатися до лікарів, щоб не 
допустити ускладнень. І, звісно 
ж, регулярно перевіряти рівень 
цукру в крові.

Розмовляла 
Юля ТОМЧИШИН.

– випробування на все життя
Цукровий діабет

У зоні ризику – 
гіпертоніки 
і матусі, 
які народили 
чотири-
кілограмових 
немовлят

Цукровий діабет називають неінфекційною епідемією 21 століття. Щороку ця недуга за-
бирає 4,6 мільйони життів. Вона не оминає ні багатих, ні бідних, не шкодує ні дітей, ні до-
рослих.  Кожні сім секунд у світі реєструють два нові випадки захворювання на цукровий ді-
абет і кожні сім секунд одна людина помирає від його ускладнень. За даними Міжнародної 
федерації діабету, торік кількість хворих на цю недугу в світі досягла рекордної цифри – 385 
мільйонів. На початок цього року в Україні кількість зареєстрованих хворих на цукровий ді-
абет уже 1 349 500 осіб.

Детальніше про цю небезпечну хворобу, її особливості, симптоми та способи профілак-
тики ми попросили розповісти лікаря-ендокринолога Тернопільської міської лікарні №2 Ва-
силя Перейму. 

Допоможе чорниця і буряк
Народне лікування цукрового 

діабету в основному 
ґрунтується на настої різних 

трав, які знижують рівень цукру 
і холестерину в крові. Наводимо 
вам кілька старовинних рецептів  
лікування цієї недуги народними 
засобами.
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У Міністерстві внутріш-
ніх справ вже виріши-
ли, хто очолить об-

ласне управління міліції Тер-
нопільщини. Як інформує 
прес-служба міністерства, ка-
дрова комісія серед кандида-
тів обрала полковника Васи-

ля Облещука. За попере-
дньої влади він був за-
ступником начальника 
установи. 

Раніше на сайті мі-
ністерства опубліку-
вали список із восьми 
кандидатів на заміщен-
ня цієї посади. До обго-
ворення запрошували і 
громадськість.

Чи то обговорення 
кандидатур було недо-
статньо плідним, але 
одразу ж після призна-

чення у Тернополі розгорілися 
неабиякі суперечки. Минулої 
п’ятниці під будівлею облас-
ного управління внутрішніх 
справ зібралися на пікет пред-
ставники двох  політичних сил 
– «Свободи» й УДАРу, які були 

незадоволені таким кадровим 
рішенням. Свої протести вони 
мотивували тим, що полков-
ник міліції Облещук працював 
при режимі Януковича. 

Водночас, до управління 
міліції прийшли і люди, які ви-
ступили із зустрічною акцією 
на його підтримку. Отож без 
словесної перепалки не обі-
йшлося.

Своєю чергою, у комента-
рі журналістам Василь Обле-
щук запевнив, що «докладе 
всіх зусиль, аби повернути до-
віру краян до міліції». Також 
при управлінні міліції обіця-
ють створити громадську раду 
та виносити на її обговорення 
всі проблеми відомства – від 
кадрових призначень до резо-
нансних подій.  

У Києві визначилися з начальником 
тернопільської міліції

Досі люди 
тримають 
коштовності 

й великі суми 
грошей у сервізах 
чи шафках з 
одягом. Саме там, 
застерігають 
міліціонери, злодії 
шукають їх у першу 
чергу. 

Навіть обладнав-
ши вдома сейф, власни-
ки квартир забувають 
про елементарні прави-
ла безпеки. Класикою «злодій-
ського жанру» вже стала квар-
тирна крадіжка, скоєна в Тер-
нополі три роки тому. Тоді у 
підприємця поцупили вели-
чезну суму – 120 тисяч доларів 
готівкою. Гроші були в сейфі, 
ключ від якого лежав… поряд. 

Щоб не стати жертвою «не-
проханих гостей», варто при-
слухатися до простих порад, 
які «Нашому ДНЮ» надали 
працівники міліції.

–  Квартирних крадіжок на 
Тернопіллі побільшало – цьо-
го року пограбували вже 44 
помешкання, – розповідає за-
ступник начальника управ-
ління карного розшуку облас-
ної міліції Анатолій Гуска. – 28 
з них вдалося розкрити. Най-
більше від квартирних злоді-
їв потерпають мешканці об-
ласного центру, особливу ті, 
що живуть у мікрорайоні «Со-
нячному». Там цьогоріч обі-
крали 19 квартир. Друге місце 
займає «Дружба», де «почисти-
ли» 8 осель, 5 пограбували у 
Центрі, ще 2 – на Новому світі.  

На чуже майно у Тернопо-
лі в основному спокушають-
ся гастролери, кажуть у мі-
ліції. Шість квартир обікрав 
черкащанин. Його впіймали і 
справа вже в суді. Дві «почис-
тили» сусіди-львів’яни, ще 8 
– на рахунку мешканця Фран-
ківська. 

Злодії в основному йдуть 
на «промисел» у будні, від 8-ї 
до 18-ї години, коли власники 
помешкань на роботі. Як пра-
вило, «полюють» на золото та 
гроші, мобільні телефони. Їх 
можна  заховати в кишеню й 
покинути місце злочину непо-
мітним. Тому, за словами пра-
воохоронців, коштовності кра-
ще тримати у банку. А якщо й 
залишати вдома, то варто зна-
йти для них надійний сховок. 
Насамперед злодії перевіря-
ють меблі – «стінки», які у нас 
традиційно ставлять у віталь-
нях, шафи з білизною, а також 
сервізи і навіть горнятка на 
кухні. Тож, зрозуміло, цінності 
у них ховати не варто.

Полегшують роботу гра-

біжникам і прості замки, які 
легко зламати, відсутність до-
мофонів у під’їздах. Правоохо-
ронці радять встановлювати 
як мінімум два замки, які слід 
міняти кожні 5-7 років. Захис-
тити квартиру допоможуть і 
подвійні двері. 

Власникам квартир на пер-
шому та другому поверхах не 
завадить обладнати вікна ре-
шітками. Чимало громадян на-
далі переконані, що пласти-
кові вікна надійно захищають 
житло від злодіїв. Насправді ж 
домушники давно навчилися 
долати таку перешкоду. Захис-
ні решітки допоможуть вбе-
регти оселю і тим, чиї кварти-
ри розташовані на верхніх по-
верхах, якщо поблизу вікон є 
пожежні драбини.

Обкрадають любителі лег-
кої наживи і приватні будин-
ки – цього року вже зафіксува-
ли 59 таких злочинів: один в 
Тернополі, решта – в районах 
області. Характерно, що біль-
шість з них були скоєні, як вка-
зується у міліцейських прото-
колах, «шляхом вільного досту-
пу». Тобто злодії скористалися 
легковажністю власників осе-
лі, які забули, покидаючи жит-
ло, зачинити двері та всі вікна.

Якщо залишаєте квартиру 
порожньою на кілька днів, по-
просіть сусідів припильнува-
ти, щоб біля ваших дверей не 
крутилися підозрілі особи, ка-
жуть міліціонери. Недавно у 
Тернополі затримали 42-річ-
ного місцевого жителя, який 
ходив під’їздами та шукав не-
замкнені двері. Збагатитися 
таким чином йому вдавалося 
не раз. Вийти на його слід до-
помогла пильність одного з 
мешканців будинку. Нині зло-
вмисник затриманий.

Та кращий захист кварти-
ри, доводить практика, це сиг-
налізація. Щоб вберегтися від 
квартирної крадіжки, можна 
скористатися послугами Дер-
жавної служби охорони або 
ж іншої охоронної структури, 
якій довіряєте. Вам не тільки 
встановлять сигналізацію, а 
й постійно наглядатимуть за 
квартирою.

До місця події скерували 
фахівців групи піротехнічних 
робіт аварійно-рятувального 
загону. Пошуки та вилучення 
вибухонебезпечних предметів 
тривали чотири дні. Загалом у 
лісосмузі виявили 196 боєпри-
пасів часів Другої світової ві-
йни. Серед них – 180 артиле-
рійських снарядів калібром 57 
мм і 16 – калібром 76 мм. 

Після завершення пошуко-
вих робіт боєприпаси знищи-
ли шляхом контрольованого 
підриву в безпечному місці.

Найчастіше «чистять» квартири, 
коли власники на роботі

Біля Копичинців знайшли 
арсенал боєприпасів

196 артилерійських сна-
рядів викопали у лісосму-
зі неподалік Копичинців Гу-
сятинського району. На                       
підозрілі предмети, зовні 
схожі на боєприпаси, натра-
пили місцеві жителі в субо-
ту, 5 квітня. Про знахідки 
люди повідомили рятуваль-
никам. 

Правоохоронці затримали 
26-річного жителя 
Теребовлянського району.  Аби 

доїхати додому, зловмисник за одну ніч 
зазіхнув на два чужих автомобілі. Один 
із них йому все ж вдалося викрасти.

Виявилося, що молодик уже був неоднора-
зово судимий. Того дня він електричкою повер-
тався з Теребовлі додому. Випите спиртне змо-
рило чоловіка. Заснувши, проїхав зупинку. До-
велося вийти на кінцевій – у За-
ліщиках. На залізничному вок-
залі райцентру він порушував 
громадський порядок, тож пра-
цівники міліції доставили його 
до райвідділу. Після складення 
адмінпротоколу відпустили. Од-
нак на цьому пригоди молодого 
чоловіка не закінчилися.

У дворі одного з будинків він 
звернув увагу на вантажівку, не 
обладнану сигналізацією. Две-
рі зламав, а запустити двигун 
не зміг. Невдача не розчарува-
ла. Взявся за «Жигулі», що були 
припарковані поруч. 

Розбивши вікно на задніх дверцятах, потра-
пив до салону. Цього разу справився з провода-
ми замка запалювання. Та доїхати до кінцево-
го пункту на краденій автівці не зміг – зламала-
ся на півдорозі. Додому добрався попутками. А 
там на нього вже чекали правоохоронці.

Щодо крадія розпочали кримінальні прова-
дження. Відповідати йому доведеться  за неза-
конне заволодіння транспортним засобом і за-
мах на крадіжку.

Аби доїхати додому, викрав автомобіль

До речі, минулого й цього року в Тернополі злодіям не 
вдалося обчистити жодної оселі, що перебувала під охоро-
ною ДСО. А в період свят, кажуть у міліції, мешканці облас-
ті можуть встановити у своїй квартирі сигналізацію за 
соціальними цінами. Деталі можна дізнатися за телефо-
нами у Тернополі: 52-55-94, 52-79-89.

Антоніна БРИК.
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Заслані в Україну російські провокатори й  банди, 
які повсюдно на мітингах кричать «фашизм не про-
йдет!», діють гірше від фашистів і підтверджують 
звірячу сутність їх породи. 

Згадайте з минулого багато-що: колективізацію, 
голодомори, розстріли надуманих «ворогів» народу, 
звіряче нищення українців, яких називали братами, 
а потім з братніх почуттів відключали газ в люті мо-
рози, щоб заморозити недознищених «братів»; зга-
дайте депортацію із Криму корінного етносу - татар-
ського народу, згадайте розстріли мітингарів в різ-
них містах...  

Цей суперфашизм народився в Росії і називався 
більшовизм!  Росія, на жаль, не зупинилась, а навпа-
ки, вдосконалилась до суперсадизму у сьогоденні: 
«Мы прийдем войсками в Украину защищать укра-
инских граждан и впереди себя поставим женщин и 

детей, пусть попробуют стрелять в них! Кто отдаст 
приказ?» - заявив президент Росії у брифінгу на по-
чатку березня. 

То хіба це не ознаки хворості суперфашиста?!  Чи 
таких захисників хочуть діждатись країни Європи, 
Азії та інших частин Світу?! Більшість переконана, 
що цього «захисника» треба вже «лікувати»!            

У Вербну Неділю святкуємо славний 
в‘їзд Господа нашого Ісуса Христа в 
місто Єрусалим. Цей в’їзд був справді 

величавий! Було велике захоплення в народі. 
Багато людей 

вітали Христа не 
тільки з пальмо-
вими галузками, 
а й скидали з себе 
одежу і стелили 
Йому під ноги по 
дорозі, де Він мав 
проїжджати. Чути 
було голосні вигу-
ки: «Осанна Сину 
Давидовому! Бла-
гословен, Хто йде 
в ім‘я Господнє!» 
(Мф.21,9). 

Тому не дивно, 
що питалися: «Хто 
це такий?» Бо ско-
лихнулося усе міс-
то Єрусалим, пере-
живаючи глибоке піднесення. Раділи старші, молодші 
і навіть діти, зустрічаючи Ісуса Христа.

Ця славна подія в житті нашого Господа відбула-
ся за шість днів до старозавітного свята Пасхи. Святі 
євангелісти розповідають нам про те, як напередодні 
цього дня Ісус Христос здійснив найбільше Своє чудо – 
воскресив чотириденного у гробі Лазаря. Це чудо Гос-
подь здійснив у Віфанії, розташованій недалеко від 
Єрусалима.

Чутка про це велике диво Христове швидко поши-
рилася в Єрусалимі. Вороги Христа, первосвященики, 
фарисеї і садукеї, заздрячи могутньому впливові Гос-
пода на простий іудейський народ, вирішили на таєм-
ній нараді віддати Його на смерть, а також і воскресло-
го Ним Лазаря. Простий же народ, почувши про вели-
ке чудо Христове, вирішив наступного дня вийти з Єру-
салима і піти у Віфанію, щоб побачити і вітати велико-
го Чудотворця.

Спаситель, оточений безліччю радісного люду, 
в’їхав на ослі до Єрусалима, наче цар, не з тим, щоб по-
сісти престол Давидів, щоб знищити ворогів іудеїв – 
римлян, як думали багато іудеїв, а направив Свій шлях 
до величного храму Єрусалимського. Бо сказано, що 
Царство Христове «не від світу цього». Господь є істин-
ний Цар, але не якогось малого царства, а всього без-
межжя Всесвіту, Цар духовного царства – Своєї Церкви.

Увійшовши до Єрусалимського храму, Господь, як 
цар і повелитель, вигнав з нього усіх, хто осквернив 
святиню недостойним користолюбством. Спаситель 
при цьому виявив велику милість простим віруючим 
людям, зцілив кульгавих, сліпих і калік, які зустріли 
Його у храмі. Господь, розкривши уста Свої, багато по-
вчав народ Царству Небесному і явно відкрив, що Він 
є обіцяний Богом Отцем через пророків Месія – Хрис-
тос.

Згадуючи цю велику подію з життя Господа нашо-
го Ісуса Христа, перенесімось думкою в ті далекі, але 
близькі нашій віруючій душі часи, і приєднаємось до 
сонму апостолів і віруючих у Христа в Його урочисто-
му прямуванні до Єрусалима. З цією метою свята Церк-
ва заповідає нам приходити з гілками верби, що роз-
пустилася, щоб стати духовними співучасниками при 
радісній зустрічі улюбленого нашого Спасителя і Гос-
пода. Потурбуймося, щоб іскра живої віри Христової з 
кожним днем все більше і більше розгорялася у душі і 
щоб вона захопила всю нашу істоту. Тоді наші думки бу-
дуть світлі і чисті, почуття  святі і непорочні, а бажання 
спрямовані до небесного і вічного.

Святкуючи світлий в’їзд Ісуса Христа в Єрусалим, і 
ми з галузками освяченої верби зробімо тріумфальний 
вхід Господеві, як Переможцеві над злом світу, в наші 
серця, як Спасителеві і Цареві миру.

о. Богдан ЗІНЧЕНКО, 
член Національної                  

                             спілки журналістів України.

            .

«Осанна 
Сину Давидовому!»  

Захід відбувся у рамках Все-
українського конкурсу дитячо-
го читання «Книгоманія-2014», 
яким прагнуть розвивати у хлоп-
чиків і дівчаток любов до книг. 
Саме читання, кажуть бібліотека-
рі, відкриває дітям стежинку до 
знань, веде їх у чудовий світ лі-
тературних героїв, розкриває по-
няття добра і зла.

Юні тернополяни презен-
тували свої читацькі щоденни-
ки, демонстрували ерудицію, ар-
тистизм і творчий підхід до кон-
курсу. Особливу увагу школя-
рі звернули на сучасних україн-
ських авторів, які пишуть для ді-
тей. А також змагалися у різнома-
нітних конкурсах: «Лідер читан-
ня-2014», «Кращий знавець твор-
чості Т. Шевченка». 

Підтримати школярів при-
йшли батьки, завідуючі бібліотек 

для дітей Тернополя. Завітали 
також письменниця, дипломант 
міжнародного літературного 
конкурсу «Коронація слова» Га-
лина Шулим і представниця «Ви-
давництва Старого Лева»  Тетяна 
Мельник, яка розповіла дітям про 
книжкові новинки.

Родзинкою конкурсу стала 
скайп-конференція з поетесою 
Оксаною Лущевською, нині – ас-
піранткою Університету Джор-
джії (США).  Пані Оксана запро-
понувала тернопільським шко-
лярам дописувати у її блог про 
сучасну дитячу літературу «Каз-
карка» і взяти участь в акції «Моє 
улюблене місце», яку організовує 
з «Видавництвом Старого Лева». 

Журі обрало трьох перемож-
ців, які отримали звання «Най-
кращий читач бібліотек для ді-
тей Тернополя-2014». Серед пе-

реможців – шестикласниця Анас-
тасія Гута, учень 7-го класу Семен 
Млинко і восьмикласниця Діана 
Сікиринська.

Призери отримали грамоти 
й подарунки від Тернопільської 
міської центральної бібліотеч-
ної системи. А найкращою наго-
родою, звісно ж, стали нові книги.

Інна МАТУШ.

У Тернополі обрали найкращих 
юних читачів
Незвичайний конкурс 

юних знавців книг 
відбувся у Тернопільській 

центральній дитячій бібліотеці, 
що на вулиці Миру. Провели 
його для учнів 6-8 класів. Діти  
змагалися за звання найкращого 
читача бібліотек для дітей 
Тернополя. 

Від Шевченка слова віщі,
Актуальні й живі:
«Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люди
Роблять лихо з вами!
Москаль любить жартуючи,
Жартуючи кине…
Бо москалі – чужі люди»,
З ними рід загине!
Таке саме зроблять з Кримом,
Обдурять Іуди!
Уявила Москва Римом
Себе. Й лізе всюди.
Руськомовних «захищає»
У чужих країнах,
А в самій Росії руських
У тюрми саджає.
Бо посміли тії руські
Проти війни встати,
Й про незгоду з президентом 
На весь світ сказати.
Бонапартик образився,
 Заблищали очі,

І ще більше поспішає
З військом вдень і вночі.
Чужі йому всі слов’яни, 
Бо він з угро-фінів,
Народ його п’є і п’яний,
Він же вчить грузинів!
Народ його п’є і п’яний,
Кінці ледве зводить,
А він в зброю кошт вкладає,
Світу страх наводить!
Орда війська із Росії
В Україну суне -
Відродились угри сиві,
Аттіла і гунни.
За доктриною цих гуннів –
Захоплять Вкраїну,
Далі на полях Європи
Розведуть «малину».
Відзначала вся Європа:
Гітлер-Хайль вже згинув. 
Потім раптом схаменеться –
Путлер–Хайль приплинув!
Поки розуміння прийде
Союзу Європи,

Задимленим сонце зійде,
Й російські холопи
Будуть у містах усюди!
Схаменіться ж !… Люди!
Нема хати з краю!
Єдністю відгородіте
Шлях до пекла й раю!
А ще краще укажіте
Путлеру і гуннам
Найкоротший шлях у пекло,
 А з ними й комунам!
Москалям не довіряйте,
Надто вже брехливі,
Їх думки приховані,
А вчинки жахливі!
Росія совість втратила 

і втратила обличчя,
Шле провокаторів 

й підбурювачів шле,
Ними себе в чужу країну кличе,
Й сама нахабно з зброєю іде!

   Михайло КУТОВИЙ, 
професор.
м. Харків.

Пророчі слова Шевченка

Суперфашизм із Росії
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Французька Рів’єра завжди 
вабила на відпочинок 
королів, принців, 

художників, які спеціально 
будували тут красиві вілли і 
проводили весь холодний сезон. 

Адже зими, як такої, тут просто не іс-
нує! М’який клімат дозволяє вирощу-
вати цитрусові весь рік. А ще ментонці 
стверджують, що їхні лимони – «найли-
монніші». У них, мовляв, і вітамінів най-
більше, й олія зі шкірки особлива. Як 
би там не було, але нині свято стало не 
менш популярним, ніж карнавал у Вене-
ції і є прикладом геніального маркетин-
гового ходу, коли на цитрусовій фантазії 
можна заробити і гроші, і славу. Між ін-
шим, раніше Ментон належав князівству 
Монако, але черговий правитель продав 
його Франції, щоб з отриманих коштів 
побудувати казино в Монте-Карло. Що з 
цього вийшло – знають усі. Але і ментон-
ці виявилися не промах. Крихітне містеч-
ко оголошує себе столицею лимонів. Уже  
всередині 19 століття тут росте 80 ти-
сяч лимонних дерев, з яких збирають 12 
мільйонів плодів.

 У 1920-х  роках місто стає найбіль-
шим постачальником цитрусових у Євро-
пі. Але туристи не поспішають відвідува-
ти його. Сільськогосподарські землі ста-
ло вигідніше віддавати під будівництво 
готелів і вілл. Здавалося, час лимонів ми-
нає. Але… Якось одному з власників готе-
лю прийшла ідея  влаштувати виставку 

цитрусових у своєму саду, 
виклавши з них різні фі-
гури. Подія мала настіль-
ки великий успіх, що на-
ступного року фестиваль 
вже проводили на вули-
цях: по них «пливли» чов-
ни з лимонними і апель-
синовими деревами ра-
зом з прекрасними дівча-
тами Ментона. Офіцій-
но свято було вперше проведене у 1934 
році. Сьогодні на нього з’їжджаються 
близько чверті мільйона туристів. Розпо-
чинається фестиваль у середині лютого 
і триває майже три тижні. Паркова зона 
(ботанічний сад – Бьове) є головною аре-
ною свята. Вхід сюди коштує для дорос-
лих 9 євро. Зате враження – незабутні!

 Деякі фігури з лимонів, апельсинів, 
грейпфрутів досягають 10 і більше ме-
трів у висоту. Тут виростають цитрусо-
ві замки, казкові персонажі та величез-
ні їстівні фігури. Усе це в обрамленні різ-
нокольорових, густо розквітлих цикла-
менів, інших квітів, дерев мімози, диво-
вижних фонтанчиків, під якими ви мо-
жете просто присісти і відпочити. Утім, 
часу якраз на це і нема, хоч і гудуть ноги. 
Адже хочеться усе обійти, побачити, до-
торкнутися, скуштувати щойно достиглі 
лимони, напої з цього прекрасного фрук-
та, а також солодощі і випічку з додаван-
ням інших цитрусових. Апельсиновий 
мед, грейпфрутовий лікер, мандарино-

ве желе, надзвичайно смачнючі міні-
апельсинки, які, виявляється, слід спо-
живати разом із шкіркою. Крім їстівно-
го, продавці пропонують лимонне мило, 
лимонну «оливкову» олію, свічки із запа-
хом лимона, всілякі сувенірчики…

Лимон став символом міста – він і на 
гербі, і на печатках, і, напевне, в серцях 
самих жителів. Тут вам із задоволенням 
розкажуть легенду, за якою Єва, зірвав-
ши таємно лимон в райському саду, зако-
пала його у місці, де в подальшому і ви-
никло місто Ментон.

Усі 80 років на фестивалі намагають-
ся вибирати нову тему для композицій, 
аби туристам щоразу було цікаво при-
їжджати. Близько 300 митців складають 
фігури та мозаїки, при цьому використо-
вується 150-180 тонн вітамінних плодів.

У яскраві шати «одягають» всілякі 
конструкції та скульптури, здатні утри-
мати на собі сотні кілограмів цитрусо-
вих.

Процес організації фестивалю дуже 
довгий і кропіткий. Моделі конструкцій 

повинні бути продумані до деталей, адже  
важливо, щоб вони не лише казково ви-
глядали, а й міцно трималися на землі, чи 
навіть приводили в рух певні механізми. 
Під час фестивалю майже сотня праців-
ників замінюють зіпсовані фрукти. Робо-
та нелегка, адже треба замінити 4-5 тонн 
підгнилих плодів. Та відвідувачі карнава-
лу цього не помічають, вони просто на-
солоджуються чудовим, до дрібниць про-
думаним святом. І, повірте, ніхто не по-
вертається з Ментона без сувеніра, кіль-
кох кілограмів цитрусових, які мають 
дійсно неймовірний смак, бо не обробле-
ні хімікатами кільканадцять разів, як ті, 
що купуємо вдома на ринках. А ще вели-
чезного букета мімози, який коштує тут 
не більше євро. 

Атмосфера свята захоплює і на ву-
лицях Ментона. Довкіл танцюють сміш-
ні клоуни та професійні артисти, грають 
оркестри, проводяться ярмарки, де, зно-
ву ж таки, можна поласувати різнома-
нітними цитрусовими стравами. Поруч 
– море, і в лютому купаються не лише 
місцеві відчайдухи, а й дехто спробував 
з моїх колег-журналістів. Пальми і сонце. 
І – спокій.  

Однак свято закінчується, слід де-
монтувати конструкції, на створення 
яких пішло кілька місяців, і «оновити» 
всі рослини і траву в саду Бьове, адже він 
є пам’яткою міста. На це дається робочим 
всього 4 дні. І, як вони самі зізнаються, їм 
дуже сумно руйнувати таку красу.  

А куди ж іде ця величезна кількість 
фруктів після закінчення фестивалю? 
Як розповідав наш гід, плоди в хорошо-
му стані продають за досить низькою ці-
ною до радості любителів мармеладу, си-
ропу, апельсинового вина чи лімончел-
ли. До речі, майже у цей час у Ніцці три-
ває не менш захоплююче дійство – квіт-
ковий фестиваль. На Лазуровому узбе-
режжі, біля самого моря тисячі туристів 
споглядають казкову феєрію особливої 
краси. Але це вже інша історія.

 Зіна КУШНІРУК.
Тернопіль – Франція.

P. S. Висловлюю щиру вдячність го-
лові Українського журналістського 
фонду Людмилі Ольховській за органі-
зацію поїздки.  

Лимонно-апельсинова країна, 
з якої не хочеться повертатися

На фестивалі 
цитрусових 

у французькому 
містечку 

витрачають 
150 тонн 

вітамінних плодів!   

Неймовірні композиції з ци-
трусових, казкові фігури і пер-
сонажі, велетенські конструк-
ції і просто цілі гірки лимонів се-
ред квітів, на зеленій траві – усе 
це можна побачити лише у Мен-
тоні. Містечко розташоване на 
Лазуровому узбережжі Франції, 
практично на кордоні з Італією. 
А ще – по сусідству з улюбленою 
туристами Ніццою. Славить-
ся Ментон всесвітньо відомими 
фестивалями лимонів. Цьогоріч 
карнавал святкував 80-річний 
ювілей, тож тематикою осно-
вних витворів стала назва ро-
ману Жуль Верна «Навколо світу 
за 80 днів».  

Автор з колегою - редактором обласної 
газети «Вінниччина» Любою Добринською
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Україна
Молдова має намір вступи-

ти в Євросоюз у 2019 році
Молдова має реальні шанси у 

майбутньому стати повноправним 
членом Євросоюзу. Таку думку ви-
словив прем’єр-міністр Молдови Юріє 
Лянке, повідомляє «Укрінформ». «Піс-
ля підписання Угоди про асоціацію 
Молдова має всі шанси стати канди-
датом на членство в Євросоюзі у 2019 
році, коли головуватиме в ЄС Руму-
нія», - підкреслив Лянке. У свою чергу, 
президент Молдови Ніколає Тімофті 
під час зустрічі з міністром закордон-
них справ Фінляндії Ерккі Туоміоя за-
явив, що статус кандидата на вступ в 
ЄС Молдова сподівається отримати у 
2015 році. Слід зазначити, для грома-
дян Молдови ЄС скасував візовий ре-
жим. 

Путіна треба судити 
в Гаазькому трибуналі

Президента РФ Володимира Пу-
тіна необхідно судити в Гаазько-
му трибуналі або в іншому міжна-
родному суді, вважає екс-президент 
Польщі, лауреат Нобелівської пре-
мії миру Лех Валенса. В інтерв’ю га-
зеті «Rzeczpospolita» він заявив: «Не 
можна порушувати норми, договори 
і створювати небезпеку для народів 
світу. Потрібно щось зробити, щоб ко-
жен знав, що за подібне буде судимий. 
Для цього потрібно організувати сві-
тову комісію і почати процес проти Ро-
сії. Світ повинен об’єднатися у спільну 
силу, яка змусить Путіна вибрати пове-
дінку, гідну XXI століття… Ми не може-
мо погодитися на нову «залізну заві-
су». Не можемо віддати Україну Путіну, 
або дозволити розділити її. Не можемо 
допустити війни. Західні країни пови-
нні спільно протистояти Путіну. Якщо 
йому зараз все пробачити, це погано 
закінчиться для всіх нас», - сказав Ва-
ленса. «Перша помилка Заходу кошту-
вала Польщі п’ятдесяти років комуніз-
му. Західна Європа і США щодо України 
зараз роблять цю ж помилку», - наго-
лосив він. 

Лондон можуть закрити 
для багатих іноземців

Вартість житлової нерухомості в 
Лондоні росла так швидко в останні 
місяці, що місцеві мешканці втрати-
ли можливість придбати собі житло, 
пишуть іноземні ЗМІ. Лондонці вима-
гають обмежити продаж нерухомості 
багатим іноземним покупцям, попит з 
боку яких і підтримує зростання цін. У 
середньому, в 69 відсотках операцій на 
ринку нерухомості британської столи-
ці покупцями є іноземці. Наразі неві-
домо, яким чином влада може обмеж-
ити продаж житла іноземцям, оскільки 
Лондон є найбільш популярним міс-
том серед людей, чиї статки обчислю-
ються мільярдами доларів. А популяр-
ність обумовлена необхідністю жити у 
тому місці, яке має вирішальне значен-
ня для бізнесу. Крім цього, проживан-

ня у «платиновому трикутнику» до-
зволяє увійти в особливий «клуб мі-
льярдерів», тобто нерухомість тут - це 
необхідний статус.

Окупанти визнали, 
що туристичний сезон 
у Криму вони зірвали

Відновити туристичний потік до 
Криму до початку літа навряд чи 
вдасться, вважає прес-секретар Ро-
сійського союзу туріндустрії Ірина 
Тюріна. На її думку, основна причина 
- транспортна проблема. Авіарейсів не 
вистачить, щоб перевезти всіх турис-
тів, у тому числі й тих, хто раніше при-
їжджав поїздами. Необхідно не мен-
ше 600 рейсів на тиждень, а це нере-
ально. За словами Тюріної, час втраче-
но, продажі у туроператорів йдуть по-
гано. «Укрзалізниця» скоротила на 40 
відсотків кількість поїздів до Криму, 
а «Євроконтроль» заборонив польоти 
на півострів. Туди літають загалом ро-
сійські авіакомпанії. Час у дорозі збіль-
шився приблизно на годину, оскіль-
ки літаки змушені оминати територію 
України. 

Міста, де люблять 
жити мільярдери

Середній статок мільярдера 
складає $2,97 млрд., і в кожної такої 
людини є чотири розкішні будин-
ки. Загальний капітал 2170 мільяр-
дерів у всьому світі сягає $6,3 триль-
йони - це вдвічі більше, ніж п’ять ро-
ків тому, повідомляють іноземні ЗМІ. 
Жити й відпочивати ці люди воліють у 
суворо визначених місцях. Лідирує Єв-
ропа. Цей регіон вибирають як бага-
тії, яким гроші дісталися у спадок, а їх 
близько 20 відсотків, так і ті, хто «зро-
бив себе сам» - частка таких мільярде-
рів складає 60 відсотків. Лондон - най-
популярніше місто серед людей, чий 
капітал обчислюється мільярдами до-
ларів. 67 мільярдерів живуть саме тут. 
Париж може похвалитися 25-ма мі-
льярдерами. До речі, найбагатші люди 
у світі живуть саме в Парижі. У Жене-
ві проживають 18 надбагатих людей - 
Швейцарія традиційно приваблювала 
мільярдерів. Супербагатіям також по-
трібна нерухомість, аби з комфортом 
можна було вибратися на відпочинок. 
Найбільш популярними при купівлі 
будинків для відпочинку є французька 
Рів’єра, Тель-Авів і Тоскана. 

Росію можуть 
виключити з ПАРЄ

Через порушення Москвою тери-
торіальної цілісності та сувереніте-
ту України російську делегацію мо-
жуть виключити з ПАРЄ. У Страсбур-
зі триває сесія Парламентської асамб-
леї Ради Європи, на якій делегати ма-
ють намір розглянути це питання, ін-
формує «Deutsche Welle». У ПАРЄ заре-
єстрували дві пропозиції щодо подаль-
шої долі російської делегації. В одній 
ідеться про виключення РФ з ПАРЄ. 
Під пропозицією  підписалося 74 депу-
тати за необхідних п’ятдесяти. У дру-
гій, яка зібрала 53 підписи, пропону-
ють призупинити право голосу росій-
ської делегації. Голосування відбудеть-
ся у четвер. Інтригу додають заяви ро-
сійських депутатів про те, що коли пи-
тання виключення РФ з ПАРЄ буде ви-
несено на голосування, то вони самі 
складуть свої повноваження. У цьому 
випадку дебати відбудуться, проте пи-
тання будь-яких санкцій проти росій-
ської делегації буде автоматично зня-
то. У 1969 році подібний прецедент 
трапився з Грецією.  

Проти Майдану 
застосовували вибухівку, 

заборонену в світі
Тимчасова слідча комісія Верхо-

вної Ради володіє фактами, які під-
тверджують, що на Майдані проти 
мирних мітингувальників застосову-
вали вибухівку й боєприпаси, які за-
боронені для використання навіть під 
час військових дій, повідомляє УНІАН 
з посиланням на главу комісії Генна-
дія Москаля. Він, зокрема, розповів про 
два літаки з Росії, які привезли спецзасо-
би для придушення демонстрантів. Ви-
бухівка і боєприпаси в Україні забороне-
ні законодавством, а частина з них - під 
забороною Женевської конвенції. «Вони 
заборонені для використання у світовій 
практиці, навіть під час військових дій, 
а не те що під час мирних акцій протес-
ту», - сказав голова комісії. І додав: забо-
ронені спецзасоби міліція розмитнюва-
ла як феєрверки. Ними було травмовано 
3,7 тисячі цивільного населення. 

Аваков хоче карати 
виборців, які продають 

свої голоси

Міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков пропонує посилити відпові-
дальність сторін виборчого проце-
су за підкуп виборців. Відповідні змі-
ни до Кримінального кодексу він запро-
понував разом із групою фахівців. Йдеть-
ся про покарання за підкуп виборців, 
підтасування результатів волевиявлен-
ня, підробку виборчої документації та ін-
ших правопорушень виборчого процесу. 
«Ще одна новація для українського зако-
нодавства - ввести кримінальну відпові-
дальність для виборців, які погоджують-
ся прийняти кошти та інші матеріальні 
блага в обмін на голосування за того чи 
іншого кандидата чи політичну силу», - 
зазначив міністр. Це може бути штраф 
у розмірі від 1700 до 5400 гривень, ви-
правні роботи терміном до двох років 
чи обмеження волі. Якщо на «гарячо-
му» спіймають осіб, які пропонують ви-
борцю хабара, термін ув’язненення може 
сягнути від 5 до 7 років. Аваков має на-
мір звернутись до в.о. президента, Кабмі-
ну з пропозицією внести відповідний за-
конопроект до повістки дня найближчо-
го засідання Ради для негайного та поза-
чергового обговорення. 

Баррозу: Об’єднана Європа 
не готова прийняти Україну 

Голова Єврокомісії Жозе Мануель 
Баррозу вважає, що Україна не гото-
ва до того, аби вступити до Євросою-
зу в найближчому майбутньому. Про 
це він заявив у інтерв’ю німецькому ви-
данню «Berliner Zeitung». «Україна ще 
не готова. Ні сьогодні, ні у найближчому 
майбутньому», - сказав Баррозу у відпо-
відь на запитання газети про те, чи змо-
гло б членство у ЄС допомогти Україні в 
нинішній ситуації. Глава Єврокомісії під-
креслив, що і ЄС не налаштований зараз 
на те, аби «взяти у співтовариство таку 

державу, як Україна». Баррозу, однак, за-
значив: підписана 21 березня у Брюсселі 
політична частина угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС дозволить зблизити 
сторони для того, щоб «допомогти Укра-
їні вийти з тієї безнадійної ситуації, яка 
склалася». 

Тимошенко проти 
виборів за правилами ЄС
Юлія Тимошенко виступає проти 

парламентських виборів за відкри-
тими списками. Про це вона сказала на 
прес-конференції в Донецьку, критику-
ючи мажоритарні вибори за підкуп ви-
борців. На думку Тимошенко, вибори по-
винні відбуватися за закритими списка-
ми, але попередньо їх «треба відкрива-
ти для аналізу громадянським суспіль-
ством» і видаляти кандидатів, які викли-
кають критику. Як відомо, система вибо-
рів за відкритими списками міститься у 
проекті Виборчого кодексу, підготовле-
ного разом із європейськими експерта-
ми за підтримки ОБСЄ. У системі виборів 
за відкритими списками виборці самі ви-
значають черговість кандидатів від пар-
тій у списку. У системі виборів за закри-
тими списками черговість кандидатів 
визначає лідер партії та його оточення, 
що викликає критику через кулуарний 
розподіл місць. 

Загарбників 
потягнуть до суду

Ринкова вартість втраченої для 
України матеріально-сировинної бази 
в Криму складає майже 127 млрд. грн., 
повідомив міністр екології та природ-
них ресурсів Андрій Мохник. «Праців-
ники міністерства провели оцінку рин-
кової вартості матеріально-сировинної 
бази підприємств АР Крим. За попере-
дніми підрахунками, вона склала 126,8 
млрд. грн. Тобто, питання окупації Росі-
єю Криму не тільки політичне. Воно на-
буває нового змісту - це захоплення рен-
табельних працюючих підприємств і 
перспективних родовищ», - заявив поса-
довець. За його словами, відшкодовува-
ти втрати, ймовірно, доведеться за до-
помогою міжнародних судів. Мін’юсту 
вже доручено підготувати позови. Піс-
ля анексії Криму самопроголошена вла-
да оголосила про націоналізацію україн-
ських держпідприємств, які знаходяться 
на території півострова, і їхній перехід у 
російську власність.

Перевізники - в «тіні» 
Український ринок перевезень 

таксі сьогодні на 95 відсотків перебу-
ває в «тіні», ринок пасажирських пе-
ревезень - на 70 відсотків, вантаж-
них - на 50. Такі дані озвучив голова 
Держінспекції з безпеки на наземному 
транспорті Валерій Черненко. «Ми були 
дуже здивовані, що навіть на залізни-
ці працює більше двох тисяч неліцен-
зійних суб’єктів господарювання», - ска-
зав він. Щодо пасажирських перевезень, 
то, за словами посадовця, склалася див-
на ситуація, коли в багатьох містах кон-
курси вигравали компанії, які не мають 
жодного власного автобуса. Ці компанії 
створили тіньову систему поборів з ре-
альних перевізників, які мають автобу-
си, але не мають можливості працювати 
легально. Валерій Черненко підкреслив, 
що «Укртрансінспекція» почала «лама-
ти» цю систему шляхом проведення пе-
ревірок згаданих конкурсів. Матеріали 
передають до правоохоронних органів, 
Генпрокуратури, СБУ. «Думаю, наслідком 
буде не одне кримінальне проваджен-
ня щодо чиновників, які підробляли до-
кументи, фальсифікували їх на конкурсі 
тощо», - сказав голова інспекції.

Україна Світ
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гніздечко
Сімейне

іспити. І хто за Тамарою тепер 
буде дивитися? 

Уперше Мар’яна не стерпіла:
- Для вас, тітко Надіє, я за-

вжди була чужою. А чому ж ти, 
тату, забув, що я твоя донька? І 
взагалі, я не повинна весь віль-
ний час проводити з Тамарою. 

Після перепалки Надя сказа-
ла малій: «Томочко, твоя сестра 
тебе не любить». Мала вередли-
во кинула Мар’яні: «Я тебе також 
не люблю». Топнула ніжкою і до-
дала: «Я не хочу, щоб ти з нами 
жила». 

…Перед закінченням інсти-
туту Петро сказав:

- Мар’яно, про заміжжя пора 
подумати. Тісно у двокімнатній 
квартирі. Томочка підростає…

- Мене все влаштовує. А якщо 
тітці Наді щось не подобається - 
це її справа. І не забувай: кварти-
ра належала моїй мамі.  

Двоюрідний материн брат, 
не останній серед чиновницької 
гвардії, допоміг племінниці зна-
йти роботу в одному з банків. 

- Мар’яно, ти дівчина мудра, 
- настановляв дядько, - слухайся 
шефа. Жодних інтриг! Якщо все 
буде добре, то й кар’єру зробиш. 
Зароблених грошей на дурни-
ці не трать. Збирай на квартиру. 
Хоча б на однокімнатну. Бо в тому 
тераріумі жити неможливо. А 
ще краще - знайди нареченого з 

ж и т -
лом. 

…Знайомство з Григорієм 
було доволі «романтичним» - на 
квітковому ринку. Мар’яна виби-
рала квіти, аби привітати з днем 
народження подругу. Григорій 
купував букет для сестри. Про-
давщиця вихваляла перед ним 
квіти, схожі на штучні. Мар’яна 
пригадала, як колись підсовува-
ли їй з батьком на ринку найгір-
ші речі. 

- Не купуйте це! - звернулася 
до незнайомця. 

Він здивовано усміхнувся і 
запитав:

- А що ви порадите? Я шукаю 
букет для сестрички.

- Які квіти вона любить?
- Не знаю. Їй подобається все, 

що ми даруємо. Нас, братів, у неї 
аж четверо.  

Вони вибрали по букету бі-
лих троянд. 

- А ви які квіти любите? - за-
питав Григорій.

- Бузок.
- Шкода, що зараз рання вес-

на. 
…Григорій за професією архі-

тектор. Але працював будівель-
ником. Платили більш-менш 
нормально. Його проекти і про-
жекти очікували на кращі часи. 
Наразі потрібно допомагати 
сім’ї. Він - найстарший. Дачу тре-
ба добудувати, щоб улітку від-
почивати від тісноти у трикім-
натній квартирі. Один з братів 
збирається вступати до вузу, се-
стра через рік закінчує школу. 
Хлопчики-двійнятка - семиклас-
ники. 

- Наша сім’я - чудова, - роз-

повів Григорій. - Коли я навчав-
ся у вузі в іншому місті, то суму-
вав за веселим, дружнім родин-

ним вуликом. Так тато на-
зиває сім’ю.

Мар’яна з Григорієм по-
чали зустрічатися. Їй подо-
балося, як він на серветках 
у кав’ярнях малював якісь 

неймовірні екскізи і жарту-
вав, що мріє збудувати для сво-
єї майбутньої сім’ї будиночок 
у стилі Гауді. Він захоплювався 
химерно-фантастичними робо-
тами іспанського архітектора, 
мріяв побувати в Барселоні й со-
творити щось своє у стилі арт-
нуво та модерн. 

…Коли зацвіли бузки, Григо-
рій приносив Мар’яні пахучі білі 
й фіолетові галузки. Якось у буке-
ті знайшла мініатюрну листівку з 
кількома віршованими рядками.

…подарую тобі
з білих зір кришталеве намисто,
поспішатиму завжди  
з далеких і близьких доріг. 
Оберемки бузку
із холодним вологим листям,
буду класти на твій 
опівнічний поріг. 

Зізнався: вірш допомогла пи-
сати сестричка.    

…Батько побачив Григорія, 
коли він проводив Мар’яну до-
дому. Вмовив зайти на горня 
кави. Надя безцеремонно запи-
тала:

- Молодий чоловіче, ви маєте 
власне житло?

Коли ж почула, що Григорій 
живе у «веселому, дружньому 
вулику», сказала: 

- Ви й не думайте претенду-
вати на наші квадратні метри. 
За традицією, старша донька 
йде в невістки. А у вас там… сво-
їх вистачає. 

Мар’яна просила у Григорія 
вибачення за тітку Надю. А він 
заспокоював: 

- Я збираюсь на роботу за кор-
дон, в Іспанію. Зароблю грошей, 
аби звести будиночок у стилі Га-

уді. Я не знаю, скільки мені дове-
деться працюватим і чи дочека-
єшся мене. Але як би не було, я бу-
дуватиму фантастично-химерне 
щастя лише для тебе.

…Тітка Надя називала пад-
черку старою дівою. І зловтіша-
лася: колишній залицяльник 
вже давно знайшов у Іспанії дру-
жину або коханку. Навіть додому 
не показується. А те, що шле лис-
ти через інтернет - дурниці. 

- І хто тепер на тебе, тридця-
тирічну, поласиться?              

…Мар’яна відкрила вікно. Ніч 
пахла весняною грозою і буз-
ком. Вона домовилася з рієлто-
ром подивитися завтра після ро-
боти, точніше, вже сьогодні, на 
однокімнатну квартиру в сусід-
ньому мікрорайоні. Помешкан-
ня на першому поверсі. Якщо ку-
пить, обов’язково посадить під 
вікнами кущик білого і фіолето-
вого бузку. 

…Поспішала на зустріч з рі-
єлтором. Вибігла з банку.

- Мар’яно! 
З величезним оберемком її 

улюблених квітів стояв біля схо-
дів Григорій. Вона розгубилася. 
А потім плакала, сховавши об-
личчя в ароматні кетяги. І наре-
шті згадала про рієлтора. 

- Відміни зустріч, - сказав 
Григорій. 

- Але ж… квартира…
- Я не говорив тобі, хотів, аби 

це було сюрпризом. Мої фантазії 
і прожекти виявились не марни-
ми. Я вже працюю архітектором, 
а не простим будівельником. Бос 
задоволений і добре платить. 
Пам’ятаєш, я обіцяв звести буди-
ночок у стилі Гауді? Я вже знаю, 
яким він буде.            

- Фантастично-химерне щас-
тя, - тихо мовила Мар’яна.  

- Я приїхав, аби… Ти вийдеш 
за мене заміж? 

- Ми посадимо біля будиноч-
ка бузок?

- А він росте в Іспанії?..
Ольга ЧОРНА. 

Квітень плаче прохолодним 
дощем, усміхається теплим сон-
цем. Вітер розносить запах гіа-
цинтів та ранніх нарцисів. Поміж 
зеленої травички розсіялися за-
пашні фіалочки. У природі повна 
ідилія – весна неквапливо, але 
впевнено вступає у свої права. А 
ось у моїй душі повне сум’яття…

Утім, ще не так давно я була 
дуже щаслива і навіть давала по-
ради іншим. Адже ми були ра-
зом, ділилися усім – і радістю, 
й печаллю. Щомиті я відчувала 

твоє міцне пле-
че, дужі чолові-

чі руки. Мож-
ливо, хтось 
і осуджував 
мене, адже 

ти прийшов жити до мене, зали-
шивши дружину і сина. Але син 
твій – майже дорослий, цьогоріч 
закінчує школу. З дружиною, як 
ти переконував мене, у вас уже 
давно не було порозуміння, лише 
сварки та суперечки.

Я намагалася догодити тобі в 
усьому. Свіжі сніданки, випрасу-
вані сорочки, лагідні слова. Не до-
коряла нічим, зайвий раз не запи-
тувала: де був, з ким зустрічався, 
чому повернувся пізно? У відпо-
відь ти запевняв мене, що я – іде-
альна жінка. Я усміхалася і тіши-
лася, що тобі зі мною добре. Та 
щастя виявилося надто корот-
ким.

Котрогось вечора ти не по-
вернувся додому. Наступного 
дня, ніби нічого не сталося, по-
відомив, що заночував у товари-
ша. Мовляв, засиділися допізна за 
келихом пива, за розмовами про 
політику… Я повірила. Черговою 
стала ночівля на рибалці, потім  
- на роботі, бо треба було «підго-
туватися» до перевірки. Причин 
щораз ставало більше. 

Одного дня мені перехотілося 

бути ідеальною жінкою. Я запи-
тала тебе про все й одразу. А голо-
вне, чи любиш ти мене? Усе було 
зрозуміло і без твоєї відповіді. Я 
просто стала затишною тимчасо-
вою гаванню, де можна було пе-
ребути певні життєві незручнос-
ті. Поки тобі знову не захотілося 
свіжих відчуттів. 

Та чи лише ти один у цьо-
му винен? Хіба не я повірила, що 
у тебе недобра прискіплива до 
всього дружина, яка ще й підбу-
рює проти батька сина? 

Я зібрала твої речі, і ти пішов. 
Мабуть, інша жінка тепер стала 
для тебе ідеальною. Чи надовго 
– хтозна. Дивно, але я чомусь на-
віть не сумую за тобою. У душі - 
хіба незрозумілі почуття образи 
на саму себе. Не дівчисько ж, а так 
купилася. А пишу цього листа до 
«Сімейного гніздечка» заради од-
ного: щоб інші жінки не повторю-
вали моїх помилок. І коли чийсь 
чоловік розказує вам, яка погана 
у нього дружина, згадайте мудрі 
слова. Про те, що у кожного – своя 
правда.

Неля С. Зборівський район.  

Заспані вікна 
дивились з докором: 
цієї ночі вона знову 

сполохала їх яскравим 
світлом. Колись матір 
казала: «Манюня, як 
не будеш спати, нічка 
образиться на тебе. І 
ти ніколи не станеш 
великою. Бо дітки 
ростуть, коли сплять». 

Коли не стало матері, бать-
ко привів нову дружину - тіт-
ку Надю. Мар’яні йшов дванад-
цятий рік. Мачуха ставилася до 
падчерки ніяк. Мар’яна з бать-
ком ходила на ринок за взувач-
ками і одяганками. Продавщиці 
радили, що ліпше пасує дівчин-
ці. Не завжди це була правда. Їм 
головне, аби крам продати. Бать-
ко в моді нічого не тямив. А не-
сміливе заперечення дівчинки 
нікого не цікавило. Тому, бува-
ло, їй діставалися речі, на які ніх-
то не те, що око, навіть півока не 
поклав. 

Коли тітка Надя народила Та-
мару, дитинство Мар’яни закін-
чилося. Вона мусила бавити малу, 
бігати до магазину і не запрошу-
вати додому подруг. Батько пере-
став купувати їй смаколики. Світ 
у сім’ї зійшовся на Тамарі. 

Родина покійної Мар’яниної 
матері совістила чоловіка: «Пе-
тре, ти власну дитину в прислу-
гу перетворив. Надя їй мачуха. А 
ти… Не по-батьківськи це». 

Коли Мар’яна вступила до 
інституту, тітка Надя заломила 
руки, мовляв, бачиш, Петре, яка 
невдячна твоя донька, навіть не 
сказала, у якому вузі  складала 

За Аралом
Вітри  гарячі  пропікають тіло
Пустинний степ, 

пожухла ковила.
А думка в Україну полетіла,
У сад вишневий дівчинкою йшла.
Всміхалась, як Оксана синьооко,
Із жмені простягала черешень,
«Тарасе, подивися, он високо
Є стільки соковитих, 

ти лишень,..»
«Шевченко, в стрій, 

і не збиватись з кроку!» =
Звучить нараз. І  соловіє степ.
Пищить тушканчик. 

Тут уже два роки,
Та серцем в Україні кожен день. 

*     *     *Слова, колись живі, 
тепер забуті,

Зібрались, наче сироти в кутку,
Вони в свій час 

допомагали людям
У непросту годину і в легку.
Тепер зачахли, як осіннє листя,
Чекають ще для себе диво днів,
Ще  сила є в них, 

і краса, і пристрасть,
Щоб душі  запалили, як вогні.
Черпаймо з них наснагу, 

пам’ятаймо,
Що  й ми в історію підемо, 

як вони,
Словами добрі справи 

починаймо,
Бо сила пращурів захована у них.                 
Райтак
Сушили на подвір’ї урожай:
Під сонцем красувалася 

пшениця,
Білів на спориші обрусу край,
Тремтів в руках райтак, 

як паляниця -
Відвіював полову від зерна.

Вітрець усе розносив по горбах,
Всміхалось сонце 

оком золотавим.
Крутивсь райтак 

у маминих руках,
І радість щира душі зігрівала,
Що буде з хлібом ще одна весна.

Веретено
Дівчина сукає пряжу у нитки,
Зорі заглядають через фіранки.
Спритно веретено 

крутиться в руках,
Тихо пісня ллється. 

Сум бринить в словах.
Вітер обізвався шелестом 

кущів
І принишк: замріяв 

під дівочий спів.
Руки лиш не знають 

суму і  жалю –
Крутять веретено – 

ниточку снують.

Жорна
Скрипіли жорна: сипалась мука,
Крутила мати камінь уночі.
Німіла з болю втомлена рука,
Та буде хліб, нехай не калачі,
Щоб дітям дати 

в ту тяжку війну…
Ховається вночі від німака, -
А зранку прокладати борозну…
«Жіноча доле, ти така важка,
Та я тебе осилю, все одно».
…Скрипіли жорна: 

сипалась мука…
Марія Гуменюк.

Невеликий хутір 
майже непомітний 
для проїжджих. 

Окутаний туманами, захований 
серед густих садів, він живе 
своїми клопотами. Ось-ось 
зацвітуть вишні, справжнє 
весняне тепло зігріє оселі і над 
хутірцем розіллється п’янкий 
запах розквітлого маю. 

На лавці зберуться ввечері сусіди, 
аби обговорити останні новини, у тому 
числі і їхні, хутірські. Хоч тут, як і всю-
ди, кожне диво – три дні, а на четвер-
тий уже обов’язково хочеться чогось 
свіжого, «сенсаційного». Тож коли до 
хворої Катерини приїхала Ліда, її назва-
на донька, хутір ожив, загомонів. Хтось 
приніс їм молока, хтось слоїчок меду, 
ще хтось приїхав просто так: невже 
справді Ліда, колись зникле несподіва-
но дівча, приїхала, повернулася назад? І 
вже згадували призабуті події: скільки 
ж то літ минуло?

Згадувала і вона, Ліда, як уперше 
з’явилася на хуторі. Маленька, зляка-
на, закутана у велику картату хустку. 
Ховала очі від цікавих поглядів дорос-
лих дядьків і тіток, біля яких раз по раз 
зупинялися вони з татом. «Татом» Ліда 
називала не дуже знайомого їй дядька 
Павла, що міцно тримав її за руку і ши-
роко посміхався усім перехожим. 

- Ось, - казав, - Катерині доньку везу, 
нехай тішиться. 

Утім, на хуторі вже знали, що Пав-
ло з Катериною беруть собі дівчинку з 
дитячого будинку. Кілька разів перед 
тим їздили, приглядалися, вибирали. 
Катерина хотіла обов’язково світлень-

ку, таку, як кульбаба. А Павло впер-
ся: Лідусю і все. І ось бігає уже сільськи-
ми вулицями дівча,  то тут,  то там майо-
рить чорнява голівка.

Хуторяни схвалювали вчинок су-
сідів. Катерина з Павлом – немолоді, 
обом – за сорок. Сподіватися, що і до 
них ще загляне лелека, марно. А так ви-
ростять, виховають Лідусю, буде на ста-
рості до кого прихилити голову. 

Удвох вели дівчинку до школи на 
перший дзвінок. Катерина поправля-
ла то бант на голові, то біле мереживо 
комірця на платті Лідусі. Тільки й роз-
мов було що про доньку. Хваляться жін-
ки своїми дітьми – і Катерина теж: Лі-
дуся – найкраща.

Минав час. На хутір уже вкотре при-
йшла осінь. У їхньому саду падали яблу-
ка. Павло збивав ящики. Катерина ви-
стеляла їх старими газетами: завтра 
вони утрьох збиратимуть садовину. 
Трохи яблук сховають у льох, для себе 
на зиму. Решту – продадуть. Справлять 
Лідусі нове пальто, чобітки. Вона у них 
вже велика, у восьмий клас перейшла, 

справ-
жня красуня.       

Яблука падали і падали. Ліду рані-
ше відіслали спати, щоб назавтра була 
бадьорою. Їй снилися тато і мама, і була 
вона маленька, як тоді, коли вперше 
з’явилася на хуторі. Тільки чому знову 
злякана, адже тепер усе по-іншому?

Хтось гупав у двері. І мама уже буди-
ла її, виривала із солодкого сну. 

- Прокидайся, Лідо, вставай, біда з 
татом…

І гірко голосила: 
- Ой, Павле, Павле, чого ж ти зірвав-

ся на світанку, чого побіг до того села?
Ліда виплутувалася зі сну – у вікна 

справді заглядали лише перші промені. 
Дослухалася про що говорили дорослі. 
Про те, як рано-раненько Павло пішов 
до села, до місцевого фермера. Хотів по-
просити коней, щоб відвезти до рай-
центру яблука на продаж. Уже повер-
тався назад, як зненацька з-за поворо-
ту вискочила вантажівка. Сполохалися 
коні і помчали у поля. Покалічили Пав-
ла. Знайшли його селяни, завезли до лі-
карні, хтозна, чи й виживе.

Ліда з Катериною добиралися до 
райцентру. Лікар впустив їх у палату, 
лише попередив, щоб ненадовго.

Павло лежав блідий, нерухомий. 
Тільки очі дивилися сумно-сумно. І 

ніжно, з тихим жалем – на Лідусю.
- Вийди на хвильку, доню. Я щось 

маю сказати мамі.
Вона принишкла за дверима па-

лати. Ледь чутно доносилися слова.
- Лідуся – моя донька, - казав тато.

- І моя, наша. Хіба я заперечую? – це 
мама. 

- Я не про те. Ліда – моя рідна донь-
ка, Катерино. Рідна…

Після цього дні були, мов у тума-
ні. Татів похорон, вся у чорному мама. 
Утім, Катерина змінилася. Більше не 
кликала Ліду донькою, ніби й не помі-
чала її. А якось не стрималася, штовхну-
ла дівчину. 

- Це через тебе, через тебе пішов мій 
Павло у могилу, - і плакала, і кричала до 
Ліди.

А потім хутором поповзла чутка: Ка-
терина відвезла доньку в інтернат. Від-
мовилась назавжди. Вирубала в саду усі 
яблуні і ніби записалася у черниці: ні до 
кого у гості не ходила, нікого до себе не 
кликала. Лише десь через рік вибрала-
ся у місто. Не обмовилася навіть сусі-
дам: куди, до кого?

Ці поїздки Катерини стали 
обов’язковими перед Різдвом, Велико-
днем. І так щороку, аж поки не захво-
ріла, не злягла. Ось уже кілька років не 
навідується вона до міста. Зрідка загля-
нуть до Катерини сусіди, прийде сіль-
ська сестра милосердя. Принесе з мага-
зину хліба, солі, розпалить грубку.

А зараз на хутірці – весна. І Ліда, Лі-

дуся, Катеринина донька, витріпує на 
свіжому вітрі доріжки, просушує на 
сонці ковдри та подушки.

Вона з’явилася на хуторі якось так, 
ніби лише вчора покинула його. Ішла 
вулицею, віталася привітно з усіма, хто 
впізнавав і не впізнавав її.

Того вечора довго-довго світилися 
вікна у Катерини. 

- Я мушу все оповісти тобі, доню…
- Не треба, мамо…
Вона, Ліда, знала усе давно. Зокрема, 

те, що Катерина щороку бувала в інтер-
наті, передавала через виховательку їй 
різні гостинці. Якось вона не втрима-
лась, вибігла за нею услід:

- Мамо!..
Але Катерина не оглянулася.
Знала, що Павло справді був її рід-

ним батьком. Що мав гріх у сусідньому 
селі, бо звабив молоду дівчину. А та на-
родила її, Ліду, і зреклася ще у полого-
вому будинку. Тому й шукав Павло се-
ред малят у сиротинці завжди її, голу-
бив, приносив гостинці. А потім разом 
з Павлом приїхала Катерина і вибрала її 
за доньку. І якби не ті яблука, не ті спо-
лохані коні. Якби не батькове зізнання 
у лікарні.

Вона давно скінчила школу-
інтернат. Вийшла заміж, мала уже сина. 
А й досі чекала гостинців від Катерини, 
що їх передавала вихователька.

Якось гостинців не стало. І ось вона 
тут, на хуторі. А завтра поїде до міста, 
треба Катерині купити ліків. І привезе 
бабусі онука. Ось-ось зацвітуть вишні, 
весна ж надворі. Така, як багато років 
тому, коли тато вів її хутірською вули-
цею до мами.

Зіна КУШНІРУК.    

Просто життя

Азбука для дорослих

На фото Мирослава КОЛОМИЙЧУКА: Таня Сидорук і Сашко Базан, 
учасники зразкового  хореографічного колективу «Ольвія» Лановецького 
районного будинку дитячої та юнацької творчості.  
Цей ансамбль під керівництвом Ольги Голишевої  - частий переможець 
різних всеукраїнських та місцевих конкурсів.

Коли вам кажуть 
«ідеальна жінка»

щастя
Фантастично-
химернеЦе прекрасне почуття 

саме по собі доросле і мудре. 
Перша закоханість, розбите 
серце – усе це робить вас до-
рослішими і мудрішими. Не 
бійтеся любити, висловлю-
вати людям свої почуття, 
навіть якщо вони не взаємні. 

Мудрі висловлювання про 
любов допоможуть вам збаг-
нути силу і глибину цього по-
чуття.

*     *     *
Розлука завжди посла-

блює помірну любов і, навпа-
ки, підсилює справді міцну. Це 
дуже схоже на сильний вітер, 
який легко гасить палаючу 
свічку, але ще сильніше роз-
дмухує багаття. 

Ларошфуко 
*     *     *

Те, що доторкається 
до серця людини, повинно 
обов’язково йти від іншого 
серця. 

Москвін
*     *     *

Серце будь-якої люди-
ни знаходиться в рівнова-
зі тільки перебуваючи на ві-
стрі ножа.

 П’єр Реверди
*     *     *

Ніякою акторською грою 
неможливо приховати свою 
любов, якщо вона є. І ніяк не-
можливо висловити її, якщо її 
ніколи й не було. 

Ларошфуко 

Про любов –  
устами відомих

Дві долі, 
мов крила,

Дві долі, 
як пломінь,

Як весни 
щасливі,

І літо червоне
Від солоду 

вишень,
Від лип 

златоцвіту…
Зіграй же нам, 

скрипко, 
Про весни 

й про літо…

Ось-ось 
вишні 
зацвітуть



№15 (44)/9 квітня - 15 квітня 2014 р. Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ12 nday.te.ua Спорт

«Динамо» – «Металіст» – 4:2 
У першому забитому м’ячі можна сміливо звинувачувати гол-

кіпера «Металіста», який несвідомо допоміг киянам  вразити пус-
ті ворота.

Невдовзі харків’яни дальнім ударом зрівняли рахунок.
Не менш видовищним був другий гол господарів – м’яч спочат-

ку влучив у стійку, а вже від неї затріпотів у сітці – 2:1.
Друга 45-хвилинка завершилась з таким же рахунком, однак 

розвиток подій помітно відрізнявся. Господарі занадто притислись 
до власних воріт, за що з часом «Металіст» їх покарав, засвітивши 
на табло нічийний рахунок. 

І все ж кияни змогли знову вийти вперед - Андрій Ярмоленко з 
11-ти метрів не залишив воротареві шансів.

 Під кінець зустрічі «Динамо» поставило переможну крапку – 
4:2. 

 «Севастополь» - «Ворскла» - 1:0
Севастопольці зуміли перервати серію поразок, а полтавчани 

можуть лише згадувати низку нереалізованих стовідсоткових мо-
ментів.

«Таврія» - «Дніпро» - 0:2
Дніпропетровці на одному диханні проводять усі весняні матчі, 

виграючи «під нуль» і забиваючи не менше двох м’ячів за гру
«Шахтар» - «Карпати» - 3:0
Реванш донеччан за поразку у Львові у першому колі був пере-

конливим – господарі показали свій кращий матч у цьому році.
 «Говерла» - «Металург» Д. – 0:0
В Ужгороді глядачі голів не побачили, однак це той випадок, 

коли нічию можна назвати по-справжньому бойовою.
«Чорноморець» – «Металург» З. – 3:0
Перша весняна перемога одеситів стала найпереконливішою у 

поточному сезоні і дозволила піднятись на 4 місце.
«Зоря» – «Іллічівець» – 3:0
Вперше в історії зустрічі цих команд одна з них довела свою пе-

ревагу настільки переконливо.
ФК “Волинь” не брала участі у турі у зв’язку з виключенням ФК 

“Арсенал” зі змагань.

    Команда            І           В             Н                П               Р/П            О
Шахтар                   21 15 2  4 48-18    47
Дніпро         20 13 5  2 39-18    44
Динамо                   21 13 3  5 44-24    42
Чорноморець       20 10 6  4 22-14    36
Металіст                19  9 7  3 35-23    34
Ворскла                  21  7 9  5 29-29    30
Зоря                         20  7 7  6 24-21    28
Металург Д           21  7 7  7 32-34    28
Волинь                   20  7 6  7 21-27    27
Карпати                 20  5 7  8 20-27    22
Севастополь       20  6 4 10 20-35    22
Іллічівець        20  6 3 11 18-25    21
Говерла                  21  5 4 12 17-30    19
Металург З        21  2 5 14 17-39    11
Таврія        21  2 3 16 13-35     9

Кияни вдруге здолали харків’ян

Здається, півза-
хисник київсько-
го «Динамо» вже 
оговтався від зі-
ткнення з ворота-
рем «Дніпра» Де-
нисом Бойком і ра-
зом з  дружиною 
побував на зйом-
ках чергового шоу 
від «Кварталу 95»

Олег був у хоро-
шому настрої, нія-
ких наслідків трав-
ми не було помітно.

Олег Гусєв таки одужує

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики, 
який проходить в Тель-Авіві,  збірна України 
завоювала першу медаль. 

У ваговій категорії до 53 кг Юлія Паратова стала другою, на-
бравши за сумою двох рухів 194 кг. Для «золота» нашій спортсмен-
ці не вистачило всього кілограма. 

Одеситка підняла 88-кілограмову штангу у ривку та 106-кіло-
грамову - у поштовху. 

Українець Жан 
Беленюк завоював 
золоту медаль на 

чемпіонаті Європи 2014 
року з греко-римської 
боротьби, що фінішував у 
Фінляндії. 

У півфінальній сутичці в ка-
тегорії до 85 кг. Жан Беленюк 
взяв гору над росіянином Олек-
сієм Мішиним, а у фіналі здолав 
опір фінського борця Рамі Хі-
єтаініємі, причому останні се-
кунди поєдинку українець про-
водив із закривавленим облич-
чям.

Раніше  «бронзу» у вазі до 80 
кг здобув  українець Олександр 
Шишман.

Українка підкорила «срібну» вершинуТріумф борця

Андрій Шевченко знову став батьком
6 квітня у родині 

відомого 
українського 

футболіста народився ще 
один синочок.

До речі, Андрій з дружиною 
Крістен Пазік вже виховують 

9-річного Джордана, 7-річного 
Крістіана та 2-річного Олексан-
дра. Ім’я новонародженому поки 
що не підібрали, повідомив щас-
ливий батько, проте цим особли-
во не переймаються. Головне, щоб 
малюк та мама були здоровими.

У 22 турі Першої ліги наші земляки у рідних стінах 
здобули впевнену перемогу над третьою командою 
у турнірній таблиці — алчевською «Сталлю». 

І хоча у підсумку рахунок був переконливим, проте саме гості ак-
тивніше розпочали зустріч, контролюючи м’яч. Уже на перших хвили-
нах «Сталь» була близькою до взяття воріт, але удар нападника гос-
тей пройшов мимо воріт. Незабаром «Ниві» вдалося відтіснити супер-
ників на їхню половину поля. Перший небезпечний момент «Нива» 
створила на 10 хвилині, але невдовзі знову пропустила гострий контр 
випад. 

У такому руслі гра проходила до 42 хвилини. «Нива» контролюва-
ла гру, а «Сталь» шукала нагоди біля воріт Новака лише на контрата-
ках. Під завісу першого тайму господарі розіграли хорошу комбінацію 
і відкрили рахунок - 1:0.

 Окрилена успіхом «Нива» пішла вперед і у другому таймі. Уже на 
50 хвилині Яворський невідпорно пробив з-за меж штрафного май-
данчика  - 2:0.

 Алчевці, пропустивши вдруге, спробували якомога швидше віді-
гратися. Найбільше гостроти гості створювали з лівого флангу і саме 
звідси на 66 хвилині матчу іхній гравець не реалізував стовідсотко-
вий момент - наш воротар зіграв блискуче, відвівши загрозу від воріт. 

Останні хвилини 
матчу пройшли у рів-
ній боротьбі. «Сталь» 
намагалася заби-
ти бодай гол прести-
жу, а «Нива» чекала 
фінального свистка, 
щоб відсвяткувати 
другу поспіль пере-
могу у весняній серії, 
повідомили у прес-
службі тернопіль-
ського клубу.

Бий своїх, щоб 
чужі боялися

Під час матчу 
«Таврія» - «Дніпро» 
були затримані 

сімферопольські фанати. 
«Все почалося коли на 

п’ятому секторі наші ультраси 
розтягнули прапор України. Мі-
ліціонери попросили його при-
брати, щоб не допустити кон-
флікту з іншими вболіваль-
никами, тим більше, що інші 
глядачі появу прапора зустрі-
ли дуже нервово. Але ультраси 
прибирати прапор відмовили-
ся і почали словесну перепал-
ку з силовиками. У підсумку од-
ного з керівників сімферополь-
ських ультрас забрали в штаб 
місцевої самооборони.

Їх ніхто не чіпав, не бив. 
Була роз’яснювальна бесіда і 
не більше того», - повідомили у 
МВС Криму.

Після цього інциденту уль-
трас «Таврії» заявили, що не бу-
дуть підтримувати команду у 
чемпіонаті Росії .

«У чемпіонат країни-
окупанта? Ми, як і весь цивілі-
зований світ, не визнаємо анек-
сію Криму. Якщо так станеться, 
не підтримуватимемо коман-
ду”, - наголосили вони.

До речі, минулої суботи 
«Дніпро» став другим україн-
ським клубом, який наважив-
ся відвідати Автономну респу-
бліку Крим після окупації цієї 
території російськими війська-
ми. Один із лідерів української 
збірної Євген Коноплянка не 
відчував у Сімферополі особли-
вого дискомфорту. 

Гра цілком 
виправдала свій 
високий статус, а 

суперники довели, що 
вони достойні один 
одного.

Розпочали команди без роз-
відки. Першими намагалися за-
хопити ініціативу, та перевести 
гру на половину поля господа-
рів наші земляки, але до серед-
ини тайму господарі вирівняли 
гру і на 27-й хвилині іх напад-
ник фактично з лінії штрафного 
майданчика поцілив у верхній 
кут воріт Плетеницького – 1:0. 

До честі тернополян, ще у 
першому таймі вони відіграли-

ся - м’яч від стійки перетнув лі-
нію воріт «Гірника» – 1:1.

Вже перед самою перервою 
сталося те, чого найбільше не 
люблять команди – наші земля-
ки отримали так званий «гол у 
роздягальню» - 2:1.

Друга половина гри про-
йшла більш спокійно, а встано-
вили рівновагу тернополяни у 
середині тайму. 

Ближче до завершення зу-
стрічі гра заспокоїлась – гравці 
змирилися із нічийним підсум-
ком, який, фактично, підтвер-
див, що команди недарма пере-
бувають на сусідніх позиціях у 
турнірній таблиці.

«Нива» «пробила» «Сталь»

Розділили очки порівну
«Гірник-Спорт» - «Тернопіль» -2:2
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Наші предки вміли спостерігати 
за природою і знали напевне, 
коли й що треба сіяти, аби 

зібрати щедрий урожай. Візьміть 
до уваги їхні поради і ви. Згідно з 
народним прогностиком, висівали: 

кукурудзу – на початку цвітіння абрико-
сів; 

огірки, гарбузові, бобові – коли прилеті-
ла зозуля; 

моркву – коли зацвіла осика; 
капусту – коли цвіте бузина; 
горох – коли на дубі з’являється листя; 
помідори – коли почала цвісти горобина; 

картоплю садять не раніше, ніж розпус-
тяться бруньки на березі, і не пізніше, ніж за-
цвіте черемха; 

столові буряки висівають після того, як 
повністю відцвітуть абрикоси; 

вільха відцвіла – сій гречку; 
розпустилася ліщина – час обробляти 

ґрунт, висівати редиску і шпинат; 
вовчі ягоди (бирючина) зацвіли – можна 

сіяти цибулю; 
розцвіла нічна фіалка – час сіяти моркву, 

петрушку, кріп, фенхель; 
почала цвісти горобина – на часі висаджу-

вати розсаду огірків та помідорів.

• Первоцвіти, що відцвіли, 
потрібно підживити. Внести пе-
регній у вигляді мульчі, додав-
ши суперфосфату, сульфату ка-
лію, сечовини. 

• Посипати аміачною селі-
трою, сечовиною (по 2 г /кв. м) 
або нітрофоскою (1 стол. л./кв. 
м) сходи нарцисів, гіацинтів, 
тюльпанів. 

• З кінця квітня висаджують 
гламінії (знайомий усім мініа-
тюрний гладіолус), ацидантеру. 

• Підживіть троянди орга-
нічними добривами – перепрі-
лим гноєм, компостом, пере-
гноєм. Або можна внести аміач-
ну селітру (1 стол. ложку на 10 
л води). Розмножують відвода-
ми троянди, що плетуться, ро-
додендрони.

• Бульби жоржин ви-
ймають із місць збері-
гання та уважно огляда-
ють. Уражені місця зрі-
зають до здорової тка-
нини, обробляють зе-
ленкою усі надрізи, тріш-
ки підсушують. Виклада-
ють їх у ящики, засипав-
ши субстратом на 1/3 ви-
соти для пророщування. 

• Відчищають цибу-
лини гладіолусів від лу-
сочки, що їх вкриває. Ви-
браковують хворі. На-
прикінці місяця виса-
джують “дітки” гладіо-
лусів. 

• Пікірують сіянці 
квітів. 

• Висаджують у ґрунт 

холодостійкі однорічники, бага-
толітники. 

• Ділять і пересаджують ба-
гатолітники.

• Очищають міжряддя піонів 
від торфу чи інших утеплюваль-
них матеріалів. 

• Завершують весняне обрі-
зання кущів. 

• Підживлюють кімнатні 
рослини. 

• Продовжують пересаджу-
вати кімнатні рослини. На по-
чатках вони вимагають незна-
чного поливання, регулярно-
го вприскування та притінення 
від прямих сонячних променів. 
Як тільки з’являться нові силь-
ні пагони – рослини виставля-
ють на світле місце та збільшу-
ють полив. 

Весна у розпалі, а 
це гаряча пора 
для дачників-

городників. 
Потрібно скопа-

ти земельну ділянку, 
зробити грядки та за-
сіяти насіння в благо-
датний ґрунт. Отож кіль-
ка корисних порад про те, як, 
де і коли краще сіяти та са-
дити овочі, вочевидь ста-
нуть у нагоді тим, хто 
саме взявся за цю спра-
ву. 

Здавалося б, що за 
питання — коли сія-
ти моркву? Звичай-
но ж, у квітні-травні, 
коли й усі інші куль-
тури. Однак є деякі 
нюанси. Моркву для 
раннього споживан-
ня садять пізно во-
сени — під зиму, або 
ранньою весною, в 
квітні. Моркву, призначену 
для зберігання, краще са-
джати в само-
му кінці травня 
або на початку 
червня, припус-
тимі навіть строки 
до 20-25 червня. При тако-
му посіві цей овоч мен-
ше пошкоджуєть-
ся морквяною 
мухою, яка осо-
бливо активна 
у травні в пе-
ріод цвітіння 
бузку. 

Існує ще 
один давній та 
уже призабутий 
«морквяний» се-
крет. Насіння моркви 
краще проростає, коли при сівбі 
дотримуватися принципу «зни-
зу — твердо, зверху — м’яко». 
Це означає, що лежати насінина 
має на щільному ґрунті, а зверху 
її слід присипати пухкою і лег-
кою землею. Зробити це мож-
на в такий спосіб. На підготов-
леній грядці намітити рядки, 
але не зовсім звичайним спосо-
бом: їх треба протоптати. Вихо-
дять широкі ущільнені борозни. 
Після доброго зволоження саме 
в такі борозни по всій їх шири-
ні слід засіяти насіння, бажа-
но якомога рідше. Зверху при-
сипати пухким сухим ґрунтом 
(шаром не більше 2 см завтовш-
ки) і накрити грядку плівкою, 
щоб зберегти вологу до появи 
сходів. Така методика дозволяє 
обійтися без проріджування, 
яке тільки приваблює морквя-
ну муху запахом свіжозірваної 
морквини. Надалі грядку необ-
хідно періодично поливати, не 
допускаючи пересихання ґрун-
ту. Адже морква дуже потребує 
вологи, особливо в період про-
ростання насіння. 

Цей же метод посіву підхо-
дить і для буряка. Перед посі-
вом його насіння для приско-

рення подальшого про-
ростання бажано за-
мочити приблизно 
на півдоби. Ґрунт на 
грядці постійно аж 

до появи сходів має 
бути вологим. Осо-
бливо це важливо 

при посіві сухого на-
сіння, інакше внаслідок 

нестачі вологи воно втра-
тить схожість. 

Є деякі маленькі хитро-
щі й у посадці картоплі. На-
віть якщо стоїть суха погода, 

починати поливати ґрунт по-
трібно тільки після появи па-

ростків. До цього бульби ще не 
в змозі засвоювати всю вологу 
і можуть загнити. Після дощів 
або поливу ґрунт навколо схо-
дів картоплі обов’язково слід 
періодично розрихлювати, щоб 

забезпечити доступ по-
вітря до коренів. 
В іншому випад-
ку на бульбах утво-
рюються білі цят-

ки, крізь які в карто-
плю потрапляє різна ін-

фекція. А щоб бульби нали-
валися швидше, необхідно ви-

даляти квіти в фазі бутонізації. 
Тоді всі сили рослина на-

править не на цвітін-
ня, а на утворення 

клубнів. 
Ранню ка-

пусту слід 
в и с а д ж у в а -
ти у відкри-
тий ґрунт на-
прикінці квіт-

ня — на почат-
ку травня, не піз-

ніше 10 числа. Ці 
терміни підходять для клі-

матичних умов середньої сму-
ги. Розсада при цьому повинна 
мати не менше 5-6 міцненьких 
листочків, тому що 2-3 листки 
при приживанні неодмінно ві-
дімруть. Саджати її краще ря-
дами з міжряддями в 50-60 см 
і 30 см між окремими рослина-
ми. При такій посадці в подаль-
шому буде легше знищувати 
бур’яни боронуванням грабля-
ми і робити підгортання порос-
лих рослин. А ось пізню капусту 
висаджують після 20 травня і до 
першої декади червня. 

Цибулю не обов’язково ви-
саджувати по рівній поверх-
ні. З’ясовується, ще наші праді-
ди знали, що вона краще росте, 
висаджена в борозенки — вони 
краще прогріваються сонцем 
і більш повітропроникні. А це 
саме ті умови, які дуже любить 
цибуля. Спочатку на грядці слід 
зробити неглибокі канавки на 
відстані близько 40 см одна від 
одної, полити їх водою з марган-
цівкою і посипати попелом. По-
тім у них розмістити цибулини, 
заглиблюючи їх у ґрунт на одну 
третину і нагрібши з двох боків 
вал. 

Гарного вам урожаю!

• Експериментально доведено, що в цибулин-
ні є великий набір макро- та мікроелементів, а 
його барвник має бактерицидну дію. Тому й не 
дивно, що у рослин, оброблених цибулевим на-
стоєм, підвищується імунітет. 

• Відвар і настій цибулиння стимулюють ріст 
рослин, підвищують врожайність. Для піджив-
лення рослин використовують розчин (10 г ци-
булиння залити 5 л окропу). 

• Лушпиння вбиває патогенну мікрофлору в 
ґрунті. 

• Ідеальний засіб і для захисту рослин від 
листогризучих шкідників: 0,5 відра лушпин-
ня залити 10 л гарячої (70 °С) води, настоювати 
добу. Перед застосуванням розвести розчин чи-
стою водою у пропорції 1:1. Лушпиння має бути 
з абсолютно здорових цибулин, а цибулевий роз-
чин – тільки свіжоприготовлений. 

• Коли починає жовтіти листя огірків, треба 
взяти дві пригорщі цибулиння, покласти в ема-
льовану 10-літрову посудину, налити доверху 
води і прокип’ятити 5 хв. Знявши відвар з вогню, 

дати йому настоятися, потім процідити. У відро 
води додати 2 л відвару. Обробити листя огірків 
з обприскувача або з лійки. 

• При зараженні огірків павутинним кліщем 
слід використовувати для обприскування рос-
лин настій цибулиння (200 г лушпиння настояти 
у 10 л води чотири-п’ять днів, процідити). Про-
вести не більш як три обприскування з інтерва-
лом у п’ять днів. 

• Під моркву від дротянки та хвороб добре лити 
настій цибулиння (залити гарячою водою, зали-
шити на три-чотири дні), а під час садіння карто-
плі жменю цибулиння слід класти у кожну лунку. 

• Лушпиння, яке залишилося після відвару, – 
чудова мульча. 

• Стовчене лушпиння застосовують для три-
валого зберігання фруктів. Яблука, груші укла-
дають у поліетиленові мішки і пересипають по-
дрібненим цибулинням. 

• Коренеплоди не вражають грибкові захво-
рювання, якщо перед закладанням на зберіган-
ня їх опудрити подрібненим цибулинням.

Посієш вчасно – збереш рясно
 Як правильно саджати, 

щоб гарний урожай мати

У квітні дбаємо про квіти

Цибулиння не у смітник, а на город

Народні 
прикмети

Яка погода 21 квітня – та-
ким буде літо. 

Дуб зазеленів раніше за 
ясена – на сухе літо. 

Рясно цвіте осика – на 
врожай вівса. 

Бджоли літають допізна – 
на негоду. 

Пізня весна – ознака того, 
що влітку переважатиме хо-
роша погода. 

Черемха зацвітає перед 
останніми весняними замо-
розками. 

Рясно цвіте горобина – на 
добрий урожай льону. 

Зазеленів березовий гай – 
пересаджуй дерева. «Місячник 
лісу» – від цвітіння ліщини до 
появи китиць на черемсі. 

Доки не розвилася жовта 
верба – не висаджуй у ґрунт 
будь-якої розсади.
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УТ-1
06.20,06.40,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.50,18.50 Час-Ч.
10.15,15.55,19.45 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “Пастка”, 1 с.
13.55 Право на захист.
14.15 Армiя.
14.35 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
21.40 Шустер Live. Буднi.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.10 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
11.10 Комедiя “Iван Васильович змiнює 

професiю”.
13.00,02.30 Мелодрама “Салямi”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
22.15 “Грошi”.
23.55 Т/с “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,

17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Т/с “Зозуля”, 1-3 с.
12.25 Т/с “Зозуля”, 4 с.
13.45,14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Безсоння”.
23.20 Х/ф “Екiпаж”.

ICTV
06.55 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
09.50 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Шерлок Холмс”.
16.15 Х/ф “Месники”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Дiстало!
21.10 Свобода слова.
00.05 Х/ф “Встигнути, хоч би там що”. 

(2 категорiя).
01.40 Т/с “Неймовiрна iсторiя”.

ÑТБ
06.10,16.00 “Усе буде добре!”
08.00,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.20,00.55 Х/ф “Здивуй мене”.
11.05 Х/ф “З привiтом, Козаностра”.
12.50,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.30 “Детектор брехнi 5”.
23.45 “Один за всiх”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.15,08.35,19.45,22.40,23.25,23.35,03.15,

06.15 Тема/Хронiка дня.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.50,23.45,00.55 Огляд преси.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15,20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. 

Пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,15.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Обдури, якщо любиш”, 3 i 4 с.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 25 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 26 с.
23.30 Х/ф “Острiв проклятих”. (2 

категорiя).

Ê1
07.30 М/с “Смiшарики”.
09.10 Х/ф “Земля бiзонiв”.
10.50 Х/ф “Волохатий тато”.
12.30 Х/ф “Остання вiдпустка”.
14.30 “КВК-2014”.
16.50 М/ф “Шрек”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
21.10 “Розсмiши комiка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍТÍ
05.15 Т/с “Повернути на дослiдування”.
08.30 “Правда життя. Професiя льотчик”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.50 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.30 Т/с “УГРО 5”.
15.05 Т/с “Даїшники”.
19.00,21.40,02.10,05.10 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Охоронець”.
22.00 Т/с “Елементарно 2”. (2 категорiя).
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).

ТÅТ
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
09.55 Єралаш.
10.25 Одна за всiх.
12.15,21.55 6 кадрiв.
13.40 Т/с “Крем”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
23.45 Дурнєв+1.
00.10 Надто грубо для Ю-туб`а.

ТÂi
06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Стоп-кадр.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15 

ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0

0 Сьогоднi.
13.00,19.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Осо-

блива думка.
16.30,17.30,19.10,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
22.00,02.00 Знак оклику!

Тоíiñ
07.00 “Алло, лiкарю!”
15.00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
16.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних 

тварин”.
16.50 “Алло, лiкарю!”
17.50 Тлумачення сновидiнь.
18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Михайло 

Саакашвiлi, ч. 1.
20.00 Пророки наукової фантастики.
21.30 Rolling Stones. Просто для запи-

су, ч. 1.
22.40 Монстри всерединi мене.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).

МÅГА
06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.
08.50 Top Gear.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30,02.40 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Путiвник пригод.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Дика Америка.

Enter-фіëьм
08.25 Х/ф “Канiкули Петрова i Васєчкiна. 

Звичайнi i неймовiрнi”.
11.00,19.55 Жарт за жартом.
12.00,18.15 Т/с “Клон”.
13.40,20.55 Т/с “Синi ночi”.
15.30 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
16.45 Х/ф “Поїзд поза розкладом”.
22.45 Х/ф “Калiфорнiя”.
00.55 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
08.00 “Облом.UA. Новий сезон”.
09.00 Д/ф “Велика подорож”.
10.00 Д/ф “Великi битви”.
10.40 Д/ф “Великi катастрофи”.
11.20 Д/ф “Велика подорож у глибини 

океану 3D”.
12.45 Д/ф “Оборотна сторона Всесвiту”.
13.45 Д/ф “Битва планет”.
14.45 Д/ф “9 рота: як це було”.
15.10 Д/ф “Тонька-кулеметниця”.
16.00 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
16.50 Д/ф “Тегеран 43”.
17.40 Д/ф “Таємницi наркомiв”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Злива”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Акули”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Детектив “Розiрване коло”. 

(12+).
08.00 Х/ф “Други iгрищ i забав”.
08.30,14.30 Комедiя “Крiпосна актриса”.
10.30,16.30 Х/ф “Озброєний i дуже не-

безпечний”. (12+).
14.00 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Драма “Сiрано де Берже-

рак”. (6+).
20.30,02.30 Мелодрама “Французький 

вальс”. (6+).
22.30,04.30 Х/ф “Блокада. Лужський 

рубiж”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Авто i мотоспорт. Мотоспортив-

ний журнал.

09.45 ЧC у класi Туринг. Марракеш. Коло 1.
10.15 ЧC у класi Туринг. Марракеш. Коло 2.
11.00,14.30 Велоспорт. Париж - Рубе.
11.45 Велоспорт.
12.00 Лижнi перегони.
13.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. Жiнки. 

+75кг.
13.45,21.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 

Чоловiки. +105кг.
15.15 Футбол. Реал Мадрид (Iспанiя) - 

Бенфiка (Португалiя).
16.15 Футбол. Шальке-04 (Нiмеччина) - 

Барселона (Iспанiя).
17.15,23.30 Футбол. Фiнал.
19.45,01.15 Футбол. Євроголи.
20.45,01.00 Футбол. Бразiлманiя.
21.45,02.15 All sports. Тележурнал “Watts”.
22.00,22.30 Про рестлiнг. (16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.45,18.30 Новини.
08.15 Чемпiонат Iталiї. “Болонья” - “Пар-

ма”.
10.05 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” - 

“Iнтер”.
11.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Хоффен-

хайм” - “Аугсбург”.
14.00 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Севiлья”.
15.50 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - 

“Ман. Сiтi”.
17.40,07.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.40 “Тисяча i один гол”.
19.40 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.40 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Ювен-

тус”. Пряма трансляцiя.
23.45 2 Бундеслiга. “Динамо” (Дрезден) - 

“Мюнхен 1860”.

National Geographic Channel
05.00 Iнженернi iдеї: Поїзд-куля. (12+).
06.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога: 

Мексика. (12+).
07.00 Нiч лева. (12+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Небо, 

повне привидiв. (12+).
09.00,14.00,18.00,21.00 Космос: Простiр i 

час: Сховатися на свiтлi. (12+).
10.00 Машини: розiбрати i продати: 

Маленькi та молодецькi. (12+).
11.00 Мегазаводи: суперавтомобiлi: 

Електромобiль “Тесла”. (6+).
12.00 Золото мiста-привида: Срiбне мiсто. 

(12+).
15.00 Атака нiльського крокодила. (12+).
16.00 Убивство Лiнкольна. (18+).
17.00,02.00 Таємницi iсторiї: Авраам 

Лiнкольн. (12+).
17.30,02.30 Шукачi скарбiв: Трофеї 

Лiнкольна. (12+).
19.00,22.00,00.00,03.00 Космос: Простiр 

i час: Усе глибше i глибше. (12+).
20.00,01.00,04.00 Наука майбутнього 

Стiвена Хокiнга: Натхненний При-
родою. (12+).

23.00 Розслiдування авiакатастроф: Бо-
ротьба за життя. (16+).

УТ-1
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.55,20.40 Час-Ч.
10.20,15.55,18.55 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “Пастка”, 2 с.
13.55 Д/ф “Ловець слiв”.
14.50 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Українського роду.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,01.00 Пiдсумки.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00,20.55 “Чистоnews”.
10.15,04.15 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10,02.40 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05,03.30 Т/с “Справа лiкарiв”.
1 2 . 5 5 , 1 3 . 5 0 , 0 0 . 5 5 , 0 1 . 5 0  Т / с 

“Склiфосовський 2”.
14.45,21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.40 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
22.15 “Мiняю жiнку 9”.
00.05 Т/с “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,

17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25,20.30 Т/с “Безсоння”.
12.50 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
13.40,14.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.20 Х/ф “Земне ядро”.
01.50 Х/ф “Коматозники”. (2 категорiя).

ICTV
06.05 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.00,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Дiстало!
14.35,16.15 Т/с “Братани 3”.

16.50 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
22.05 Четверта вежа 2.
23.00 Х/ф “Невидимка”. (2 категорiя).
01.05 Х/ф “Останнiй перегiн”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.40,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.55 Х/ф “П`ять рокiв i один день”.
11.45,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.40,00.20 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.30 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 Територiя закону.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Обдури, якщо любиш”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 27 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 28 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 34 i 35 с.

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Смiшарики”.
10.00 Х/ф “Земля бiзонiв”.
11.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.10 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.

09.00,04.30 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.15 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.05,19.30 Т/с “Охоронець”.
15.00,19.00,21.40,02.15,05.05 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства 2”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2 

категорiя).
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/ф “Сердитi пташки”.
12.00,21.55 6 кадрiв.
13.40 Т/с “Крем”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.45 Мiж нами.

ТÂi
07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15 

ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0

0 Сьогоднi.
13.00,19.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Осо-

блива думка.
16.30,17.30,19.10,22.00,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
02.00 Double Ять.

Тоíiñ
06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00,20.00 Пророки наукової фантастики.
11.00 Rolling Stones. Просто для запи-

су, ч. 1.
12.15 “Таємницi закулiсся з Олександром 

Ржавським”.
13.10,16.00 Д/с “60 найбiльш смертонос-

них тварин”.
14.00,22.40 Монстри всерединi мене.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Михайло 

Саакашвiлi, ч. 2.
21.30 Rolling Stones. Просто для запи-

су, ч. 2.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).

МÅГА
07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.
08.50 Top Gear.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10,00.30 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Путiвник пригод.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Дика Америка.

Enter-фіëьм
09.00 Х/ф “Увага, вiдьми”.
10.25,20.05 Жарт за жартом.
11.25,18.25 Т/с “Клон”.
13.05,21.05 Т/с “Синi ночi”.
14.55 Х/ф “Вершник без голови”.
16.40 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
22.55 Х/ф “Чоловiча робота”.
00.45 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 Х/ф “Стамбулський транзит”.
08.00,09.30 Т/с “Нове життя сищика Гу-

рова. Продовження”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
16.30 Т/с “Солдати 15”.
18.50 ЧУ 19 Тур. Днiпро - Волинь.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Каратель”. (2 категорiя).
23.10 Х/ф “Акуловосьминiг”. (3 категорiя).
01.00 Х/ф “Акули”. (2 категорiя).
02.30 Х/ф “Легенда про княгиню Оль-

гу”, 2 с.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Драма “Сiрано де Берже-

рак”. (6+).
08.30,14.30 Мелодрама “Французький 

вальс”. (6+).
10.30,16.30 Х/ф “Блокада. Лужський 

рубiж”. (12+).
18.30,23.40 Детектив “Сумка iнкасатора”. 

(12+).
20.05 “Плюс кiно”. (12+).
20.35 Драма “Царевич Олексiй”. (Росiя - 

Польща). (6+).
22.25 Х/ф “Блокада. Пулковський 

меридiан”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,13.00,18.00 Футбол. Євроголи.
10 . 30 , 14 . 00 , 19 . 00 , 02 . 15  Футбол . 

Бразiлманiя.
10.45,02.00 All sports. Тележурнал “Watts”.
11.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Фiнал.
14.15 Футбол. Фiнал.
15.45 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. Жiнки. 

+75кг.
16.45 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 

Чоловiки. +105кг.
19.15 Футбол. Товариський матч. До 20 

рокiв. Нiмеччина - Iталiя.
21.30 All sports.
22.00 Снукер. Хайку Уорлд Оупен. Ки-

тай. Фiнал.
23.30 ЧC у класi Туринг.
00.00 Автоперегони. Свiтова серiя Рено 

Iталiя. Огляд.
00.30 Автоперегони. Серiя Blancpain 

Endurance Монца.
01.30 Мотокрос. ЧC. Трентiно (Iталiя).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.50,18.45 Новини.
08.10,14.00 “Тисяча i один гол”.
09.10,15.00 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
10.10,16.00 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
11.10 2 Бундеслiга. “Динамо” (Дрезден) - 

“Мюнхен 1860”.
13.00 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
16.55 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Ювен-

тус”.
18.55,23.45 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
19.50 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Ма-

лага”.
21.40 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Вест 

Хем”. Пряма трансляцiя.

National Geographic Channel
05.00 Iнженернi iдеї: Арабська вежа. (12+).
06.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога: 

Квiнсленд. (12+).
07.00 Сходження чорного вовка. (6+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Усе 

глибше i глибше. (12+).
09.00,14.00 Наука майбутнього Стiвена 

Хокiнга: Натхненний Природою. 
(12+).

10.00 Машини: розiбрати i продати: Воїни 
на вихiднi. (12+).

11.00 Мегазаводи: суперавтомобiлi: “По-
рше-911”. (6+).

12.00 Золото Юкона: Гора надiй. (12+).
15.00 Замбезi: Джерело життя. (12+).
16.00 Атомний секрет “Титанiка”. (12+).
17.00,02.00 Врятувати “Титанiк” з Бобом 

Баллардом. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Битва за грата-

ми. (16+).
19.00 Захоплююча наука: Громи i ха-

пай. (12+).
19.30 Захоплююча наука: Грiм i блискав-

ка. (12+).
20.00,00.00,03.00 Науковi дурощi, ч. 9. 

(18+).
20.30,00.30,03.30 Науковi дурощi, ч. 3. 

(18+).
21.00,01.00,04.00 Захоплююча наука: На 

лiнiї вогню. (12+).
21.30,01.30,04.30 Захоплююча наука: Пiд 

тиском. (12+).
22.00 Дикий тунець: Кiнець гри. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Мов-

чання “Фантома”. (16+).

Поíåдіëоê

Âіâòороê

14 квітня

15 квітня
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УТ-1
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.50,18.50 Час-Ч.
10.00 Включення з Кабiнету Мiнiстрiв 

України.
10.15 Уряд на зв`язку з громадянами.
11.00,16.00,19.45 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.35 Т/с “Пастка”, 3 с.
13.45 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
14.15 ЧС з футболу 2014. Щоденник FIFA.
14.50 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Шлях до ЧС FIFA 2014. Бразилiя.
19.00 Про головне.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00,20.55 “Чистоnews”.
10.15,04.15 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10,02.40 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05,03.30 Т/с “Справа лiкарiв”.
1 3 . 0 0 , 1 3 . 5 5 , 0 1 . 0 0 , 0 1 . 5 0  Т / с 

“Склiфосовський 2”.
14.50,21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.45 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
22.15 “Чотири весiлля 3”.
00.05 Т/с “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,

17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25,20.30 Т/с “Безсоння”.
12.50 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
13.40,14.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.20 Х/ф “Вежi-близнюки”.
01.45 Х/ф “Максимальний ризик”. (2 

категорiя).

ICTV
06.55,16.50 Т/с “Братани 2”.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
09.55,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Четверта вежа 2.
14.30,16.15,20.15 Т/с “Бомбила. Продо-

вження”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.05 Кримiнальна Україна.
23.00 Х/ф “Людина-невидимка 2”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.05,16.00 “Усе буде добре!”
08.00,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.15 “Зiркове життя. Дружини футболiстiв: 

гра в сiм`ю?”
10.10 “Зiркове життя. Любов на все життя”.
11.05,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.00,00.25 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.30 “Хата на тата”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Зооакадемiя.
17.35 Арсенал.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.
00.35 Новини Київщини.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,15.00,19.00,03.15 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.10,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 24 i 25 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “Оса”, 41 с.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 29 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 30 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 37 i 38 с.

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍТÍ
06.00 Х/ф “У небi “Нiчнi вiдьми”.
07.20 Х/ф “Сержант мiлiцiї”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.25 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.05 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Охоронець”.
15.00,19.00,21.40,02.10,03.55 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства 2”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 

10”. (2 категорiя).
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).

ТÅТ
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
09.55 Єралаш.
10.25 Одна за всiх.
12.15,21.55 6 кадрiв.
13.40 Т/с “Крем”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.45 Мiж нами.

ТÂi
07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15 

ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0

0 Сьогоднi.
13.00,19.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Осо-

блива думка.
16.30,17.30,19.10,22.00,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.

Тоíiñ
06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
10.00,20.00 Пророки наукової фантастики.
11.00 Rolling Stones. Просто для запи-

су, ч. 2.
12.15 “Щоденник для батькiв”.
13.10 Д/с “60 найбiльш смертоносних 

тварин”.
14.00,22.40 Монстри всерединi мене.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
16.00 Захоплююча зоологiя.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Любомир Гу-

зар, ч. 1.

21.30 Rolling Stones. Просто для запи-
су, ч. 3.

00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).

МÅГА
07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.
08.50 Top Gear.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30,02.40 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Путiвник пригод.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Планета людей.
00.30 Покер.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
09.40 Х/ф “Ключi вiд неба”.
11.05,20.05 Жарт за жартом.
12.05,18.25 Т/с “Клон”.
13.45 Т/с “Синi ночi”.
15.35 Х/ф “Увага, вiдьми”.
17.05 Х/ф “Безневиннi створiння”.
21.05 Т/с “Графиня де Монсоро”.
23.10 Х/ф “Упритул”.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,17.30 “Новини 2+2”.
09.20 Х/ф “Тут твiй фронт”.
11.10 Д/ф “Код Зiрки”.
12.10 Д/ф “Апокалiпсис. Сонце”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi катастрофи”.
14.30 Д/ф “Вiтчизнянi гранатомети”.
15.20 Д/ф “Зафронтовi розвiдники”.
16.00 Д/ф “Технодром”.
17.50 ЧУ 19 Тур. Карпати - Iллiчiвець.
20.00 ЧУ 19 Тур. Динамо - Шахтар.
22.00 “Профутбол”.
23.25 Х/ф “Каратель”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
09.00,14.30 Драма “Царевич Олексiй”. 

(Росiя - Польща). (6+).
10.50 “Плюс кiно”. (12+).
11.20,16.30 Х/ф “Блокада. Пулковський 

меридiан”. (12+).
12.40 Детектив “Сумка iнкасатора”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Наказано взяти жи-

вим”. (12+).
20.30,02.30 Муз. фiльм “Руанська дiва на 

прiзвисько Пампушка”. (16+).
22.30,04.30 Х/ф “Блокада. Ленiнградський 

метроном”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 ЧC у класi Туринг.
10.00,15.00,17.45 Футбол. Товариський 

матч. До 20 рокiв. Нiмеччина - Iталiя.
11.00,21.00 Снукер. Welsh Open. Нью-

порт. Фiнал.

13.00 Спiдвей. ЧЄ. Польща.
16.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Фiнал.
18.45 Футбол. Товариський матч. До 19 

рокiв. Нiмеччина - Бельгiя.
22.00 Снукер.
22.30 All sports. Кампус.
23.05 All sports. Sports Excellence.
23.20,01.20 All sports. Вибране по середах.
23.25 Кiнний спорт. Новини кiнного спорту.
23.30,00.35 All sports. Краще мiсяця.
23.35 Гольф. Мастерс. Серпня.
00.40 Гольф. Гольф-клуб.
00.45 Вiтрильний спорт. Екстремальна 

серiя Оман.
01.15 Вiтрильний спорт. Яхт-клуб.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
09.00,14.00,19.00 Новини.
09.15,14.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
10.15 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Бар-

селона”.
12.05,19.15 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” 

- “Вест Хем”.
15.15 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - 

“Ман. Сiтi”.
17.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” - 

“Боруссiя” (Дор.)
21.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Сан-

дерленд”. Пряма трансляцiя.
23.40,04.20 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - 

“Крiстал Пелас”.

National Geographic Channel
07.00 Акулячий острiв. (12+).
08.00,13.00 Науковi дурощi, ч. 9. (18+).
08.30,13.30 Науковi дурощi, ч. 3. (18+).
09.00,14.00 Захоплююча наука: На лiнiї 

вогню. (12+).
09.30,14.30 Захоплююча наука: Пiд тис-

ком. (12+).
10.00 Машини: розiбрати i продати: 

Бандитськi авто. (12+).
11.00 Мегазаводи: суперавтомобiлi: 

“Феррарi-FF”. (6+).
12.00 Золото Юкона: Жменька золо-

та. (12+).
15.00 Клан сурикатiв. (6+).
16.00 Риби-чудовиська: Риба-бензопила. 

(6+).
17.00,02.00 Повiтрянi аси вiйни: Битва за 

Британiю. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi :  Протест 

ув`язнених. (16+).
19.00 Старателi: Поза доступом. (12+).
19.30 Старателi: Золота жила. (12+).
20.00,00.00,03.00 Старателi: Багата здо-

бич. (12+).
20.30,00.30,03.30 Шукачi скарбiв: Урожай 

Монтани. (12+).
21.00,01.00,04.00 Шукачi скарбiв: Скарби 

пiвдня. (12+).
21.30,01.30,04.30 Шукачi скарбiв: Король 

i перстень. (12+).
22.00 Дикий тунець: Полювання почало-

ся. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: 

Труднощi перекладу. (16+).

УТ-1
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.55,20.40 Час-Ч.
10.10 Книга.ua.
10.45,16.05,18.55 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “Пастка”, 4 с.
13.50 “Надвечiр`я”.
14.50 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Ближче до народу.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.25 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00,20.55 “Чистоnews”.
10.15,03.55 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10,02.20 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05,03.10 Т/с “Справа лiкарiв”.
1 3 . 0 0 , 1 3 . 5 5 , 0 0 . 4 5 , 0 1 . 3 5  Т / с 

“Склiфосовський 2”.
14.50,21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.45 “Свати 5”.
16.45,04.40 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
22.15 “Самооборона. Фiльм об`єднання 

Вавiлон`13”.
22.50 “Межигiр`я. Фiльм об`єднання 

Вавiлон`13”.
23.50 Т/с “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.25,09.00,12.00,14.00,

17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.30 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25,20.30 Т/с “Безсоння”.
12.50 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
13.40,14.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.20 Х/ф “Спiвучасник”. (2 категорiя).
01.35 Х/ф “Корiолан”. (2 категорiя).

ICTV
06.50,16.50 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
09.55,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

12.45,15.45 Факти. День.
13.40 Кримiнальна Україна.
14.30,16.15,20.15 Т/с “Бомбила. Продо-

вження”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Клан.
23.00 Х/ф “Скайлайн”. (2 категорiя).
00.45 Х/ф “Колiр ночi”. (2 категорiя).

ÑТБ
06.15,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.30 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.35 Х/ф “Коханий за наймом”.
11.15,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.10,00.15 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.30 “Я соромлюся свого тiла”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0

5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,15.00,19.00,03.15 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.10,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 26 i 27 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “Оса”, 42 с.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 31 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”.
23.30 Т/с “Глухар”, 40 i 41 с.

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍТÍ
05.05,15.15 Т/с “Таємницi слiдства 2”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.00 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.10 Т/с “Мовчазний свiдок”.

11.25 Т/с “Детективи”.
12.55,19.30 Т/с “Охоронець”.
15.00,19.00,21.40,02.10,03.30 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).
01.30 Т/с “Мертва зона”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.25,21.00 Країна У.
12.15,21.55 6 кадрiв.
13.40 Т/с “Крем”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.10 Розсмiши комiка.
23.45 Мiж нами.
01.45 Свiт навиворiт 3. Танзанiя, Ефiопiя.

ТÂi
06.30 Double Ять.
07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15 

ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0

0 Сьогоднi.
13.00,19.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Осо-

блива думка.
16.30,17.30,19.10,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
22.00 Гаряче крiсло.
02.00 Стоп-кадр.

Тоíiñ
06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00,20.00 Пророки наукової фантастики.
11.00 Rolling Stones. Просто для запи-

су, ч. 3.
12.15 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
13.10,16.00 Захоплююча зоологiя.
14.00,22.40 Монстри всерединi мене.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Любомир Гу-

зар, ч. 2.
21.30 Rolling Stones. Просто для запи-

су, ч. 4.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).

МÅГА
07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.

08.50 Top Gear.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10,00.30,02.40 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Путiвник пригод.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Планета людей.
01.20 Х/ф “Золотi ланцюги”.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
08.20 Х/ф “Тiнi забутих предкiв”.
10.05,20.05 Жарт за жартом.
11.05,18.25 Т/с “Клон”.
12.45,21.05 Т/с “Графиня де Монсоро”.
15.00 Х/ф “Ключi вiд неба”.
16.20 Х/ф “Просто жах”.
23.05 Х/ф “Переступаючи межу”.
01.10 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.20 Х/ф “Полювання на єдинорога”.
11.10 Д/ф “Сни. Розшифровка майбут-

нього”.
12.10 Д/ф “Апокалiпсис. Всесвiт”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi катастрофи”.
14.30 Д/ф “Вiтчизнянi гранатомети”.
15.20 Д/ф “Зафронтовi розвiдники”.
16.00 Д/ф “Технодром”.
18.50 ЧУ 19 Тур. Металiст - Зоря.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Бен Гур”. (2 категорiя).
01.15 Х/ф “800 льє вниз Амазонкою”. (2 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Наказано взяти жи-

вим”. (12+).
08.30,14.35 Муз. фiльм “Руанська дiва на 

прiзвисько Пампушка”. (16+).
10.30,16.30 Х/ф “Блокада. Ленiнградський 

метроном”. (12+).
14.00 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Мелодрама “Двоє в новому 

домi”. (6+).
19.55,01.55 Х/ф “Молодший науковий 

спiвробiтник”. (12+).
20.30,02.30 Кiноповiсть “Погана хороша 

людина”. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Блокада. Операцiя 

“Iскра”. (12+).
23.45,05.45 Х/ф “Начальник”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Футбол. Фiнал.
11.00 Снукер. Хайку Уорлд Оупен. Ки-

тай. Фiнал.
12.30,15.00,15.30 All sports.
13.00 Спiдвей. ЧЄ. Росiя.
16.00 Снукер. Welsh Open. Ньюпорт. Фiнал.

18.00,00.00 Спiдвей. ЧЄ. Хорватiя.
20.00 All sports. Sports Excellence.
20.15 Снукер. Мастерс. Лондон. Фiнал.
21.30 Снукер.
22.00 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

(16+).
01.00 Автоперегони. Свiтова серiя Рено 

Iталiя. Огляд.
01.30 Снукер. Вiдкритий чемпiонат Китаю. 

Пекiн. Фiнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,18.45 Новини.
08.15 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Мен.) - “Штутгарт”.
10.10,16.55,03.15 Чемпiонат Англiї. “Ман. 

Сiтi” - “Сандерленд”.
12.05 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - 

“Крiстал Пелас”.
14.15 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Вест 

Хем”.
16.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.55 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
19.25 2 Бундеслiга. “Енергi” - “Санкт-

Паулi”. Пряма трансляцiя.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Айн-

трахт” (Фр.) - “Ганновер”. Пряма 
трансляцiя.

23.30,05.05 2 Бундеслiга. “Енергi” - “Санкт-
Паулi”.

01.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 
(Фр.) - “Ганновер”.

National Geographic Channel
05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Реанiмацiя 

лiтакiв. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Гiгантський скат. 

(6+).
07.00 Останнiй тигр Суматри. (6+).
08.00,13.00 Старателi: Багата здобич. 

(12+).
08.30,13.30 Шукачi скарбiв: Урожай Мон-

тани. (12+).
09.00,14.00 Шукачi скарбiв: Скарби пiвдня. 

(12+).
09.30,14.30 Шукачi скарбiв: Король i пер-

стень. (12+).
10.00 Машини: розiбрати i продати: Гарячi 

хетчбеки. (12+).
11.00 Мегазаводи: суперавтомобiлi: 

“Паганi”. (6+).
12.00 Золото Юкона: Прокляття Лосиної 

бухти. (12+).
15.00 Невловима кiшка. (12+).
16.00 Риби-чудовиська: Сом-чужак. (6+).
17.00,02.00 Повiтрянi аси вiйни: Тотальна 

вiйна. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Свiт без чоловiкiв. 

(16+).
19.00 Науковi дурощi, ч. 9. (18+).
19.30 Науковi дурощi, ч. 3. (18+).
20.00,00.00,03.00 Секунди до катастрофи: 

Норвезька бiйня, 2011. (12+).
21.00,01.00,04.00 Секунди до катастрофи: 

Падiння “Чорного яструба”. (12+).
22.00 Дикий тунець: Помста рибакiв. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: В 

епiцентрi бурi. (16+).

Ñåрåда

Чåòâåр

16 квітня

17 квітня
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УТ-1
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.55 Час-Ч.
10.15 Не вiр худому кухарю.
10.50,16.00 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,18.50 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “Пастка”, 5 с.
13.50 Вiра. Надiя. Любов.
14.50 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Контрольна робота.
18.55 Про головне.
19.30,21.25 Шустер-LIVE.
22.15 Хресна дорога за участю святiйшого 

отця Франциска в Колiзеї (Рим).

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Чистоnews”.
10.15 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10,04.35 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05 Т/с “Справа лiкарiв”.
1 3 . 0 0 , 1 3 . 5 5 , 0 3 . 0 0 , 0 3 . 5 0  Т / с 

“Склiфосовський 2”.
14.50 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.45 “Свати 5”.
16.45,05.20 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30 “Українськi сенсацiї. Вiйни Росiї”.
21.30 Драма “Банди Нью-Йорка”. (2 

категорiя).
00.45 Драма “Дерево життя”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.25,09.00,12.00,14.00,

17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.30 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25,20.30 Т/с “Безсоння”.
12.50 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Канев-

ським”.
13.40,14.20 “Судовi справи”.
15.00 “Сiмейний суд”.
15.50 “Сценарiї любовi”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
00.20 Д/ф “Вставай як один”.
01.00 Х/ф “Водiй для Вiри”. (2 категорiя).

ICTV
05.50 Свiтанок.
06.50 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.

09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.05,13.25,16.15 Т/с “Вiйськова 

розвiдка”.
12.45,15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
22.10 Х/ф “Подвiйний КОПець”. (2 

категорiя).
00.05 Х/ф “Останнiй бойскаут”. (2 

категорiя).

ÑТБ
05.55 “Чужi помилки. Убити вченого”.
06.40,18.30 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
08.00 Х/ф “Я тебе люблю”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Холостяк 4”.
00.25 “Холостяк 4. Як вийти замiж”.
01.15 Х/ф “Коханий за наймом”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
01.00 Час новин.

07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0

1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
17.35 Не перший погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.10,15.20,17.10,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 28 i 29 с.
12.00 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “Оса”, 43 с.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45,05.05 Майдан. Точка вiдлiку.
22.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Глухар”, 44 i 45 с.

Ê1
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Смiшарики”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,23.50 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
20.15 “КВК-2014”.
22.40 “Прожекторперiсхiлтон”.

ÍТÍ
05.05 Т/с “Таємницi слiдства 2”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
13.05 Т/с “Охоронець”.
15.00,19.00 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
19.30 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
23.30 Х/ф “Термiнал”.
01.45 Х/ф “Апостол Фома”.

ТÅТ
06.25,09.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.25 Вiталька.
12.15,22.00 6 кадрiв.
13.40 Т/с “Крем”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Iкона стилю.
16.55 Дайош молодьож!
17.20,19.10 Розсмiши комiка.
18.15,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
20.00 Х/ф “Лицар дня”. (2 категорiя).
23.45 Мiж нами.
01.45 Свiт навиворiт 3. Танзанiя, Ефiопiя.

ТÂi
07.00,20.00,00.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15 

ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00 Сьогоднi.
13.00 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,03.10,04.00 Осо-

блива думка.
16.30,17.30,02.45,03.35 TBiNews.
16.40 Арт варта.
19.00 Геофактор.
23.00 Зелена лампа.

Тоíiñ
06.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
10.00,20.00 Пророки наукової фантастики.
11.00 Rolling Stones. Просто для запи-

су, ч. 4.
12.15 “Ронiн”.
13.10,16.00 Захоплююча зоологiя.
14.00,22.40 Монстри всерединi мене.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Фiларет, ч. 1.

21.30 Rolling Stones. Просто для запи-
су, ч. 5.

00.00 Змова Iсуса.

МÅГА
06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.
08.50 Top Gear.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Путiвник пригод.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Планета людей.
00.30 Покер.
01.20 Х/ф “Робокоп 3”.

Enter-фіëьм
07.20 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра”.
11.10,20.15 Жарт за жартом.
12.10,18.35 Т/с “Клон”.
13.50,21.15 Т/с “Графиня де Монсоро”.
15.50 Х/ф “Безневиннi створiння”.
17.20 Х/ф “Вечiрнiй лабiринт”.
23.15 Х/ф “Одного разу переступивши 

закон”.
01.05 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.20 Х/ф “Зникла експедицiя”.
12.40 Х/ф “Золота рiчка”.
14.40,19.00 Х/ф “Бiблiя”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Мелодрама “Двоє в новому 

домi”. (6+).
07.55,13.55 Х/ф “Молодший науковий 

спiвробiтник”. (12+).
08.30,14.30 Кiноповiсть “Погана хороша 

людина”. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Блокада. Операцiя 

“Iскра”. (12+).
11.45,17.45 Х/ф “Начальник”. (12+).
18.30,00.45 Комедiя “Одного разу двад-

цять рокiв потому”. (6+).
20.00 “Плюс кiно”. (12+).
20.35,02.30 Мелодрама “Любов з 

привiлеями”. (12+).
23.20,05.15 Комедiя “Вулиця повна 

несподiванок”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Спiдвей. ЧЄ. Росiя.
11.00 Снукер. Англiя. Фiнал.
13.00 Спiдвей. ЧЄ. Хорватiя.
15.00 Снукер. Welsh Open. Ньюпорт. Фiнал.

16.00 Снукер. Хайку Уорлд Оупен. Ки-
тай. Фiнал.

17.30 All sports.
18.00,02.00 Спiдвей. ЧЄ.
19.45 Кiнний спорт. Скачки. Огляд тижня.
20.00 Найсильнiшi люди планети. Лiга 

Чемпiонiв.
21.00,21.30 Тiмберспортс. ЧC.
22.00 Бокс. Поєдинок у суперсереднiй 

вазi з боксу. Марракеш. R. Jkitou 
(Францiя) - C. Mafuta (Нiмеччина). 
(16+).

01.00 Ралi. ERC Iрландiя. День 1.
01.30 ЧC у класi Туринг.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,14.15,21.45 Чемпiонат Нiмеччини. 

“Айнтрахт” (Фр.) - “Ганновер”.
10.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” - “Ма-

лага”.
12.05,01.25 2 Бундеслiга. “Енергi” - “Санкт-

Паулi”.
16.05 “Тисяча i один гол”.
17.05 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - “Ювен-

тус”.
19.15,07.25 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.45 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.15 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.45 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
21.15 Чемпiонат Англiї. Preview.
23.35 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Вест 

Хем”.

National Geographic Channel
05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Глибоко-

водна технiка. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Монгольський тай-

мень. (6+).
07.00 Загадки королiвської кобри. (6+).
08.00,13.00 Дикий тунець: Шах i мат. (16+).
09.00,14.00 Дикий тунець: Серед штормiв. 

(16+).
10.00 Суперспоруди: апгрейд мегатанке-

ра. (12+).
11.00 Мегазаводи: Харлей-Девiдсон. (6+).
12.00 Золото Юкона: Золота лихоман-

ка. (12+).
15.00 Врятований левом. (12+).
16.00 Риби-чудовиська: Аллiгаторова 

щука. (6+).
17.00,02.00 Повiтрянi аси вiйни: “Червонi 

хвости”. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Жiнки в умовах 

особливо суворого режиму. (16+).
19.00 Захоплююча наука: На лiнiї вог-

ню. (12+).
19.30 Захоплююча наука: Пiд тиском. 

(12+).
20.00,00.00,03.00 Космос: Простiр i час: 

Сховатися на свiтлi. (12+).
21.00,01.00,04.00 Космос: Простiр i час: 

Усе глибше i глибше. (12+).
22.00 Дикий тунець: Горе-рибалки. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Бiйня 

над Середземним морем. (16+).

УТ-1
06.30 Ну слуху.
07.00 Шустер-LIVE.
09.50 Православний вiсник.
10.45,18.10 Громадське телебачення.
13.20 Шеф-кухар країни.
14.40 Моменти життя.
15.45 Театральнi сезони.
16.55 В гостях у Д. Гордона.
20.00 Привезення Благодатного вогню з 

Єрусалиму до України.
20.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Головний аргумент.
21.50 Українська пiсня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.

Êаíаë “1+1”
06.15 “Свiтське життя”.
07.00 “Хто там?”
08.00,08.25 М/с “Гуфi та його команда”.
08.50,19.30,02.45 “ТСН”.
09.50,11.10,12.15,13.20 “Свати 5”.
14.25 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
16.20,20.15 “Вечiрнiй квартал - 2014”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
22.15 Бойовик “Я, робот”.
00.35 Драма “Страстi Христовi”. (2 

категорiя).

Iíòåр
05.45 Т/с “Камо грядеши”, 4-6 с.
08.35 Д/ф “Монастир”.
09.30 Новини.
10.00 Д/ф “Великдень”.
11.05,04.30 Х/ф “Любов земна”.
13.00 “Сходження Благодатного Вогню в 

Храмi Гробу Господнього”.
15.00 “Юрмала 2013”.
17.00 “Обережно! Дiти!”
18.00,20.35 Т/с “Свати”.
20.00 “Подробицi”.
22.05 Х/ф “Пiп”. (2 категорiя).

ICTV
06.15 Свiтанок.
07.55 М/ф “Ми повернулися! Iсторiя 

динозаврiв”.
09.05 Зiрка YouTube.
10.10 Дача.
11.05 Х/ф “Бiблiотекар. У пошуках Спи-

са Долi”.
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф “Бiблiотекар 2. Повернення до 

копалень царя Соломона”.
15.05 Х/ф “Бiблiотекар 3. Прокляття 

чашi Iуди”.
16.55 Х/ф “Кiлери”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 
Стогнiєм.

20.05 Х/ф “Година пiк”.
22.00 Х/ф “Година пiк 2”.
23.40 Х/ф “Година пiк 3”.
01.05 Х/ф “Подвiйний КОПець”. (2 

категорiя).

ÑТБ
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.40 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.35 “Холостяк 4”.
17.20 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
21.20 “Таємницi МайстерШефа. Марина 

Шевченко. На голцi”.
22.25 “Україна має талант! 6”. Пiдсумки 

голосування”.
22.45 “Детектор брехнi 5”.
23.55 “Я соромлюся свого тiла”.
01.45 Х/ф “Де знаходиться нофелет?”

5 êаíаë
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,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 Час новин.

07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнес-
час.

07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 В кабiнетах.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.00,19.00,03.00 Подiї.
07.20 Т/с “Iнтерни”, 172 i 173 с.
08.30 Т/с “Iнтерни”, 174 i 175 с.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Вiдбиток любовi”.
15.00 Т/с “Пiти, щоб повернутися”, 3 i 4 с.
19.40 Т/с “Пiти, щоб повернутися”, 5 i 6 с.
21.20 Т/с “Мiй”.
01.20 Т/с “Глухар”, 30 i 31 с.

Ê1
07.30 М/с “Смiшарики”.
10.00 М/ф “Змивайся”.
11.20 Х/ф “16 бажань”.
13.00 “ВусоЛапоХвiст”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Робiн Гуд”.
20.10 “Вечiрнiй квартал”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Холостяцька вечiрка у Лас-

Вегасi”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.40 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
11.30 “Речовий доказ”. Iдеальний злочин.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Правда життя. Професiя футболiст”.
13.30 “Переломнi 80-тi”.
14.25 Т/с “Останнiй бронепоїзд”.
18.15 “Випадковий свiдок”.
19.00 Т/с “Каменська 2”.
23.00 Т/с “Росiйський хрест”. (2 категорiя).

ТÅТ
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
11.05 М/ф “Альфа та Омега: Братва з 

iклами”.
12.35 Х/ф “Закрите царство”.
14.20 Панянка-селянка.
15.10 Бариня-селянка.
16.00 Х/ф “Двадцять сiм весiль”.
18.00 Х/ф “Лицар дня”. (2 категорiя).
20.05 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
23.40 Х/ф “Мiстер Доля”. (2 категорiя).
01.25 Х/ф “Застряг у тобi”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,12.25,15.30,01.00 TBiNews.
08.00,20.00 Сьогоднi про головне.
11.00 Оскiльки є.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00,03.10 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
14.30,16.00,19.30,02.45 Особлива думка.
16.30 80 островiв навколо свiту.
17.00,02.00 Неймовiрно, чи не так?
19.00,04.00 Double Ять.
23.00 Х/ф “Бум”.

Тоíiñ
07.30 “Будь в курсi!”
09.00 Пророки наукової фантастики.
10.00 “Свiтськi хронiки”.
10.55 Х/ф “Одного прекрасного дня”.
13.10 За сiм морiв.
14.00 Монстри всерединi мене.

15.00,03.30 Народженi вбивати.
16.00,04.20 Iкони тваринного свiту.
16.50 “Ронiн”.
17.35 Психологiя поведiнки тварин.
18.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.30 “Соцiальний пульс вихiдних”.
18.55 “Погода”.
19.00 Змова Iсуса.
20.00 Великi монархи Єгипту.
21.00 Нiна Усатова. Менi пропонували 

роль Офелiї.
22.00 “Таємницi закулiсся з Олександром 

Ржавським”.
22.30 Х/ф “Доказ”. (2 категорiя).

МÅГА
06.00 Легенди бандитського Києва.
08.00,00.30 У пошуках iстини.
11.00,21.30 Iдеї, що перевернули свiт.
13.00 Планета людей.
16.00 У пошуках пригод.
18.50 Мiстична Україна.
02.00 Х/ф “Кодекс мовчання”.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
08.55 Х/ф “Просто жах”.
11.00 Жарт за жартом.
12.00 Т/с “Повний вперед!”
00.00 Бiйцiвський клуб.
02.15 Кiнотрейлери.

Êаíаë «2+2»
06.00 Х/ф “Бiблiя”.
09.30 “Новини 2+2”.
10.00 Т/с “Дiльниця”.
22.00 Х/ф “Заєць над безоднею”.
00.00 Х/ф “Тато”.
02.00 Х/ф “Лiсова пiсня”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.35,12.35 Комедiя “Одного разу двад-

цять рокiв потому”. (6+).
07.55,13.55 Х/ф “Прозоре сонце осенi”. 

(12+).
08.30,14.30 Мелодрама “Любов з 

привiлеями”. (12+).
11.15,17.15 Комедiя “Вулиця повна 

несподiванок”. (12+).
18.35,00.40 Детектив “Петровка, 38”. 

(12+).
20.30,02.30 Х/ф “Клуб самовбивць, або 

Пригоди титулованої персони”, 3 
с. (6+).

23.50,05.50 Комедiя “Ведмiдь”.

ªâроñïорò
09.30 All sports.
10.00 Снукер. Вiдкритий чемпiонат Китаю. 

Пекiн. Фiнал.
11.30 Снукер.
12.00,17.00,19.00,21.00,00.00 Снукер. ЧC. 

Шеффiлд. День 1.
15.00 Автоперегони. Auto GP. Ле Кастел-

лет. Перегони 1.
16.00 ЧC у класi Туринг. Ле Кастеллет. 

Квалiфiкацiйний раунд.
01.00 Ралi. ERC Iрландiя. Огляд.
01.30 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

(16+).

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,13.50,19.00 Новини.
08.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
09.10 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Айнтрахт” 

(Фр.) - “Ганновер”.
11.30 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Сан-

дерленд”.
13.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - 

“Фулхем”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - 

“Крiстал Пелас”. Пряма трансляцiя.
19.25 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” - “Боло-

нья”. Пряма трансляцiя.
21.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
21.55 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Рома”. Пряма трансляцiя.
00.00 Чемпiонат Iталiї. “Парма” - “Iнтер”.
01.55 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” - “Хе-

тафе”.

National Geographic Channel
05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Мирний 

атом. (6+).
06.00 Iнженернi iдеї: Сiднейський оперний 

театр. (12+).
07.00 Iнженернi iдеї: Поїзд-куля. (12+).
08.00 З погляду науки: Всесвiт Хоукин-

га. (12+).
09.00 З погляду науки: Метеорит Хрис-

та. (12+).
10.00 Iгри розуму: Головне - перемог-

ти. (12+).
10.30 Iгри розуму: Фокус-покус. (6+).
11.00 Захоплююча наука: Вогненний дощ. 

(12+).
11.30 Захоплююча наука: На шматки. 

(12+).
12.00,19.00 Космос: Простiр i час: Усе 

глибше i глибше. (12+).
13.00 Наука майбутнього Стiвена Хокiнга: 

Натхненний Природою. (12+).
14.00 Християнство: сходження до влади: 

Мученики. (12+).
15.00 Дика природа Америки: Лiси. (12+).
16.00 Риби-чудовиська: Бушуюча Ама-

зонка. (6+).
17.00 Космос: Простiр i час: Небо, повне 

привидiв. (12+).
18.00 Космос: Простiр i час: Сховатися на 

свiтлi. (12+).
20.00,00.00,03.00 Дикий тунець: Операцiя 

Т.У.Н.Е.Ц. (16+).
21.00,01.00,04.00 Дикий тунець: Битва за 

клювання. (16+).
22.00 Панорама 360° Об`єкту всесвiтньої 

спадщини: Еверглейдс. (6+).
23.00 Старателi: Багата здобич. (12+).
23.30 Шукачi скарбiв: Урожай Монта-

ни. (12+).

П’яòíиця

Ñóáоòа

18 квітня

19 квітня
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УТ-1
06.35 Д/ф “Три рiзьбленi iкони”.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.15 Трансляцiя Великоднiх богослужiнь 

з храмiв України.
11.15 Пасхальна служба Божа i Апос-

тольське благословення для Риму й 
цiлого свiту святiшого отця Францис-
ка з площi Св. Петра в Римi.

13.45 Крок до зiрок.
14.35 Як Ваше здоров`я?
15.40,19.10 Громадське телебачення.
17.25 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Д/ф “Великдень”.
00.45 Д/ф “П`яте Євангелiє”.

Êаíаë “1+1”
07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Гуфi та його команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “ТСН”.
10.50 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
11.55 “Машинi казки. Маша i ведмiдь”.
12.10,02.55 “Зiркова хронiка”.
13.10 “Чотири весiлля 3”.
14.25,21.00 “Голос країни 4. Перезаван-

таження”.
16.40 “Розсмiши комiка 5”.
17.40 Комедiя “Травневий дощ”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.20 “Свiтське життя”.
00.20 “Що? Де? Коли?”
01.20 Драма “Материк”. (2 категорiя).

Iíòåр
06.10 “Юрмала 2013”.
07.50 “Вдалий проект”.
08.45 Д/ф “Останнiй Великдень”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00,23.35 Х/ф “Сусiди по розлученню”.
13.55,21.40 Т/с “Свати”.
20.00 “Подробицi тижня”.
21.00 “Без протоколу”.
01.30 Т/с “Людина-амфiбiя”.

ICTV
06.00 Х/ф “Чорнильне серце”.
07.45 Так$i.
08.10 Космонавти.
09.00 Зiрка YouTube.
10.10 Дивитися всiм!
11.05 Клан.
12.00 Х/ф “Година пiк”.
13.50 Х/ф “Година пiк 2”.
15.30 Х/ф “Година пiк 3”.
16.55 Х/ф “Люди в чорному”.

18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Люди в чорному 2”.
21.55 Х/ф “Люди в чорному 3”.
23.50 Х/ф “Я - легенда”. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Останнiй бойскаут”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.20 Х/ф “Весiлля в Малинiвцi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
11.10 “Таємницi МайстерШефа. Марина 

Шевченко. На голцi”.
12.00 Х/ф “Швидка допомога”.
16.05 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 13”.
21.05 Х/ф “Бабине царство”.
00.45 Х/ф “Мiй улюблений клоун”.

5 êаíаë
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0

0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00 
Час новин.

07.10,08.15,18.45,23.50,00.20,06.20 Час 
спорту.

07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.

Êаíаë «Уêра¿íа»
07.20 Подiї.
08.00 Ласкаво просимо. У гостях Сусан-

на Чахоян.
09.00 Т/с “Мiй”.
13.00 Х/ф “Справжня любов”.
15.00 Т/с “Пiти, щоб повернутися”, 9 

i 10 с.
19.00,03.30 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Пiти, щоб повернутися”, 11 

i 12 с.
21.30 Т/с “Iнтерни”, 178 i 179 с.
23.30 Великий футбол.
01.20 Х/ф “Крутий”.

Ê1
07.30 М/с “Смiшарики”.
08.40 М/ф “Змивайся”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “ВусоЛапоХвiст”.

12.25 “Розсмiши комiка”.
13.20 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.15 “Орел i решка. СРСР”.
16.10 “КВК”.
18.15 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Шрек 2”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍТÍ
07.45 Т/с “Каменська 2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. 

Сильнiше за зброю.
12.00 Х/ф “Спокута”.
13.45 Х/ф “Невiрнiсть”.
15.15 Т/с “УГРО 5”.
19.00 Т/с “Даїшники”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Х/ф “Майже як люди”. (3 категорiя).

ТÅТ
07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.55 М/ф “Барбi в рожевих пуантах”.
12.10 Х/ф “Двадцять сiм весiль”.
14.10 Х/ф “Крихiтка з Беверлi-Гiллз 3. 

Вiва ля фiєста”.
15.45 Мiй зможе.
17.10 Країна У.
19.10 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
23.40 Х/ф “Привид опери”.

ТÂi
07.00,10.30,12.15,15.30,01.00 TBiNews.
08.00,02.00 Неймовiрно, чи не так?
09.00 80 островiв навколо свiту.
10.00,22.30 Double Ять.
11.00,22.00 Унiверсальний спортсмен.
11.30,16.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.00 Х/ф “Бум”.
16.00,19.30,02.45 Особлива думка.
17.00 Оскiльки є.
19.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
20.00 Гаряче крiсло.
21.00 Стоп-кадр.
23.00 Х/ф “Бум 2”.

Тоíiñ
07.30,20.15 “Кумири”.
07.40,20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
09.00 Великi монархи Єгипту.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.25 Х/ф “Офiцiант iз золотою тацею”.
13.40 За сiм морiв.
14.45 Народженi вбивати.
16.00 “Весна прийшла. Творчий вечiр 

Наталi Бучинської та Нiколо Петра-
ша”, ч. 1.

17.00 Дикi кiшки Трента Барклi.

17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-
кою”.

18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
19.00 Змова Iсуса.
20.40,05.25 “Свiтськi хронiки”.
21.10 Пiснi нашого кiно.
22.15 Х/ф “Iоанна - жiнка на папському 

престолi”. (2 категорiя).

МÅГА
06.00 Легенди бандитського Києва.
08.00,00.30 У пошуках iстини.
10.00 Формула-1.
12.00 Iсус: полiт вiри.
13.00 Планета людей.
16.00 У пошуках пригод.
18.50 Мiстична Україна.
21.30 Розгадка таємниць Бiблiї.
02.00 Х/ф “Упритул”.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
07.20 Х/ф “Пригоди Тома Сойєра”.
11.10 Жарт за жартом.
12.10 Т/с “Повний вперед!”
20.10 Т/с “Днi янгола”.
23.25 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 “Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 

2013-2014”.
07.30 “Маски-шоу”.
10.00 Х/ф “Заєць над безоднею”.
12.00 “Бушидо”.
14.50 ЧУ 26 Тур. Волинь - Зоря.
17.00 ЧУ 26 Тур. Динамо - Ворскла.
19.00 Х/ф “Шанхайський полудень”.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “З Дону видачi немає”.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.40,12.40 Детектив “Петровка, 38”. 

(12+).
08.30,14.30 Х/ф “Клуб самовбивць, або 

Пригоди титулованої персони”, 3 
с. (6+).

11.50,17.50 Комедiя “Ведмiдь”.
18.40,00.30 Детектив “Огарьова, 6”. (12+).
20.30,02.30 Комедiя “Тартюф”. (6+).
22.30,04.30 Х/ф “Медовий мiсяць”. (6+).

ªâроñïорò
09.30 ЧC у класi Туринг. Ле Кастеллет. 

Квалiфiкацiйний раунд.
10.30 All sports.
11.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. День 1.
12.00,20.00,21.00 Снукер. ЧC. Шеффiлд. 

День 2.
14.00 ЧC у класi Туринг. Ле Кастеллет. 

Коло 3.
15.00 Велоспорт. Перегони “Amstel Gold”.
18.00 ЧC у класi Туринг. Ле Кастеллет. 

Раунд 4.
19.00 Автоперегони. ЧC по ендуранс 

Сiльверстоун.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00 Новини.
08.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
08.45 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - “Ар-

сенал”.
10.35 “Bundesliga Special”. Iкони: Бiксант 

Лiзаразю, Кевiн Киган, Тонi Йєбоа.
11.05 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - 

“Стоук Сiтi”.
12.55 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” - 

“Сельта”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

14.55,21.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
15.25 “Bundesl iga Specia l”. Хосеп 

Гвардiола.
15.55 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Сандер-

ленд”. Пряма трансляцiя.
18.00 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Ман. 

Юнайтед”. Пряма трансляцiя. У 
перервi - Новини.

20.10,07.00 “Англiйський акцент”.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал Сосьєдад” - 

“Еспаньол”. Пряма трансляцiя.
23.55 2 Бундеслiга. “Падерборн” - “Грой-

тер Фюрт”.
01.45 Чемпiонат Нiмеччини. “Нюрнберг” 

- “Байєр”.

National Geographic Channel
06.00 Iнженернi iдеї: Стадiон Уемблi. (12+).
07.00 Iнженернi iдеї: Арабська вежа. (12+).
08.00 З погляду науки: Сонячнi бурi. (12+).
09.00 З погляду науки: Рукотворнi ката-

строфи. (12+).
10.00 Iгри розуму: Перенавчи свiй мо-

зок. (12+).
10.30 Iгри розуму: Рух - життя. (6+).
11.00 Захоплююча наука: Глибоке те-

пло. (12+).
11.30 Захоплююча наука: Точка розло-

му. (12+).
12.00 Космос: Простiр i час: Коли знання 

перемогло страх. (12+).
13.00 Космос: Простiр i час: Небо, повне 

привидiв. (12+).
14.00 Християнство: сходження до влади: 

Християни. (12+).
15.00 Дика природа Америки: Гори. (12+).
16.00 Риби-чудовиська: Захоплення рiчки. 

(6+).
17.00,01.00,04.00 Iгри розуму: Головне - пе-

ремогти. (12+).
17.30,01.30,04.30 Iгри розуму: Фокус-

покус. (6+).
18.00,00.00,03.00 Захоплююча наука: Вог-

ненний дощ. (12+).
18.30,00.30,03.30 Захоплююча наука: На 

шматки. (12+).
19.00 Загадки Бiблiї: Хто автор сувоїв 

Мертвого моря? (16+).
20.00 Загадки життя Iсуса. (18+).
22.00 Загадки Бiблiї :  Вiдтворення 

плащаницi. (16+).
23.00 Церква змiєносцiв: Отрута в кровi. 

(18+).
23.30 Церква змiєносцiв: Вигнання бiсiв. 

(18+).

Íåдіëя

Програма міñцåâих òåëåêаíаëіâ

   TV-4

Поíåдіëоê, 14 êâіòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку        
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Кому вгору, кому 

вниз»  
17.00 «Підводний світ»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад, город, квітник»
22.35 Х.ф. «Месники з Шаоліня» 

Âіâòороê, 15 êâіòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Дорога на Січ» 
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «Життя з майбутнім»       
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Оператор» 

Cåрåда, 16 êâіòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті

07.35 «Екологічно чисте життя»
08.05 «Життя з майбутнім»       
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00, 18.00 с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 тяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Надія Кулик, «Пісня моєї 

душі», 1ч.
14.00 Х.ф.«Викрасти дитину» 
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Сад, город, квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
19.30, 21.00 ші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Жорстокий струмок» 

Чåòâåр, 17 êâіòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00, 18.00 с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 тяча година 
12.10 «Про кіно»
12.25 «Смаки культур»
13.00 Надія Кулик, «Пісня моєї 

душі», 2ч.
14.00 Х.ф.«Братство», 1с. 
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 ші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Bon appetit»
22.35 Х.ф. «Скажені корови» 

П’яòíиця, 18 êâіòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віру-

ючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00, 18.00 с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 тяча година 
11.50 «Чарівний ключик»
12.40 «Сад, город, квітник»
13.10 В.ф. «Ісусе, іду за тобою»
14.00 Х.ф.«Братство», 2с. 

17.00 «Підводний світ»
17.30 «Bon appetit»
19.30 В.ф. «Воскресла святиня»
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 Д.ф. «Писанки»
21.00 Д.ф. «Секрети української 

національної кухні»
21.30 «Духовні роздуми»
22.35 Х.ф. «Скарби да Вінчі» 

Ñóáоòа, 19 êâіòíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Танго смерті» 
09.00 Час-Tайм
09.30 Знати більше
10.30 Блага звістка з Ріком Рен-

нером 
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Камінна душа» 
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Розбійники мимоволі» 
16.30 Дім книги
17.00 В.ф. «Ісусе, іду за тобою»
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад, город, квітник»
19.30 Д.ф. «Писанки»
20.10 Х.ф. «Владика Андрей» 
22.20 Віталій Бобровський, фор-

тепіанна музика
23.40 Час-Тайм

Íåдіëя, 20 êâіòíя
06.00 ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ УРО-

ЧИСТОЇ АРХИЄРЕЙСЬКОЇ 
СВЯТОЇ ЛІТУРГІЇ СВІТ-
ЛОГО ПРАЗНИКА ХРИС-
ТОВОГО ВОСКРЕСІННЯ з                                                
Архикатедрального Собо-
ру УГКЦ м.Тернополя 

09.10 Час-Тайм  
09.30 Повнота радості життя
10.00 Дім книги
10.15 «Справжня ціна»
10.30 Х.ф. «Тримайся козаче» 
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 ТНЕУ вітає з Великоднем
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 М.ф. «Обітниця Паски»       
15.30 «Про нас»   
16.00 «Волинський Великдень»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «У пошуках раю» 

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 14 êâіòíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 Д/Ф “Вербна неділя і страс-

ний тиждень”
15.25 “Азбука ремесел”
15.45 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
16.00 “Пісні нашого краю”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Весна іде”
16.45 “До речі, про речі”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Земне тяжіння”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.00 “Пісні нашого краю”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Чаc країни”

Âіâòороê ,  15 êâіòíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Новини України”
15.30 “Портрет”
16.00 “Кобзар єднає Україну”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Магнолія-ТВ. Служба роз-

шуку дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Ñåрåда, 16 êâіòíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Новини України”
15.30 “Зелений Бум”

16.00 “Вінтаж”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Храми Поділля”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Чåòâåр, 17 êâіòíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Новини України”
15.30 “Європа очима українця”
16.00 “Просто неба”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Іноземна для дітей”
16.55 “Магнолія-ТВ. Служба роз-

шуку дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Інновації”
21.15 “Кобзар єднає Україну”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

П’яòíиця, 18 êâіòíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Вісті ТТБ”
15.15 “Новини України”
15.30 “Невигадані історії”
16.00 “Обери життя”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Магнолія-ТВ. Служба роз-

шуку дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”

18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Тобі, Господи”
20.10 “Історія одного експоната”
20.20 “ Stabat mater ”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Захисник Вітчизни-

рятувальник”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Ñóáоòа, 19 êâіòíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Дива почаївські”
15.20 “Сім чудес Полтави”
15.30 “Театральні зустрічі”
16.35 “Хатинка Василинки”
17.00 “ПрофStyle ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Поліське коло”
19.30 “Смак життя”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Поклик таланту ”
22.00 “Скарби роду”
22.30 “Абетка здоров’я”

Íåдіëя, 20 êâіòíя
8.00 “Ранок з ТТБ”
15.00 “Дитячі забави”(“Поспішає 

весна на гостину”)
16.15 “Великодні дзвони по всій 

Україні”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Народні перлинки з бабу-

синої скриньки”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Христос воскрес-радіє світ”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Співає гурт “Ходаки”
22.20 “Церковні хори про Ве-

ликдень”
22.30 “Повір у себе”

20 квітня
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Не та риба, що у 
воді,
а та, що на столі РУЛЕТИ, ЗАВИВАНЦІ… 

З ГОРІХАМИ, ШОКОЛАДОМ, 
МАКОМ І СИРОМ
Ще трішки і в наші домівки завітає світле свято – Великдень. Кожна 

господинька захоче потішити рідних та гостей особливими 
смаколиками. «Наш ДЕНЬ» підготував для вас гарні рецепти 

рулетів та завиванців з різними начинками. Смакуйте на здоров’я!

Рулет бісквітний з джемом
Потрібно: тісто - 100 г борошна, 4 яйця, 150 г цукру. 

Начинка: 250 г джему.
Приготування: збивати білки, поступово додаю-

чи цукор, вимішати з жовтками, а потім з борошном. Цю 
масу викласти півторасантиметровим шаром на застеле-
ний промащеним папером лист. Пекти в гарячій духовці 
(210-220 град.) протягом 15 хв., стежачи, щоб не пересу-
шити. Спечене тісто змастити джемом. Папір підняти за 
один край, тісто скрутити у вигляді рулету, який загорну-
ти тим же папером. Коли рулет охолоне, розвинути його, 
посипати цукровою пудрою і порізати навскіс.

Рулет горіховий
Потрібно: тісто – 5 яєць, 150 г цукру, 200 г мелених 

горіхів, 50 г мелених білих сухарів. 
Крем: 100 г борошна, 150 г вершкового масла, 0.5 скл. 

кави з молоком, 2 яйця, 50 г цукру, 50 посічених горіхів, 
ванілін.

Помадка: 150 г цукру, 0.3 склянки кави з молоком, 1 
ч.л. вершкового масла, ванілін.

Приготування: збити білки, поступово додаючи цу-
кор, потім жовтки, горіхи і сухарі. Тісто викласти на лист, 
застелений промащеним папером. Пекти в нагрітій духо-
вці (190-200 град.) протягом 45 хв. на спечений корж на-
класти крем, папір підняти за один край, тісто скрутити 
у вигляді рулету. Охолоджений рулет покрити помадкою 
і посипати посіченими горіхами.

Крем приготувати так: підсмажити борошно з 50 г 
масла, влити каву з молоком і добре розтерти, щоб не 

було грудочок. Додати розтерті з цукром жовтки, старан-
но вимішати, охолодити, додати решту вершкового мас-
ла, ванілін і добре розтерти. 

Помадку приготувати так: зварити сироп з цукру і 
кави з молоком. Коли крапля сиропу, спадаючи з ложки, 
потягне за собою «нитку», додати масла, ванілін і все до-
бре розтерти. Загуслою масою змастити рулет. 

Сирний рулет
Потрібно:  яйця (великі) - 4 шт., вода (дуже гаряча) - 4 

ст. л., цукор - 120 г, борошно - 70 г, крохмаль картопля-
ний - 50 г, розпушувач тіста - 1 ч. л., сир (м’який) - 200 г, 
сметана (30%) -  100-150 г, масло вершкове - 100 г, моло-
ко згущене - 5 ст. л.

Приготування: взяти велику ємність для збивання 
- маса сильно збільшиться в об’ємі. Просіяти окремо бо-
рошно, крохмаль і розпушувач. Яйця (щоб не були холод-
ними) збити з дуже гарячою водою до тих пір, поки маса 
не піде великими бульбашками. Додати цукор і збива-
ти ще кілька хвилин до збільшення маси в 2-3 рази. Вси-
пати борошняну суміш і розмішати на найменших обер-
тах міксера або ложкою - буквально 6-7 рухів, щоб  піна 
не осіла. Включити духовку на 180 град. Тісто викласти 
на змащений олією лист паперу для випічки або силі-
коновий килимок. Змастити його теж. Розрівняти злег-
ка в прямокутний пласт і поставити в духовку на 10-12 
хв. Приготувати крем. Якщо сир крупинками - протерти 
його через сито. Потім додати сметану, знову збити і слі-
дом - згущене молоко, знову збити. Окремо збити дочис-
та вершкове масло, підмісити його до сирної маси і зби-
ти крем останній раз. Поставити в холодильник. Дістати 

деко з духовки. Рушник посипати цукровою пудрою і пе-
ревернути на нього спечений корж, папір (килимок) зня-
ти, скачати в рулет разом з рушником. Дати охолонути 
2-3 хв. Розкрутити і викласти крем, розподіляючи ножем 
по всій поверхні. Скрутити і в холодильник на годину-
другу. Посипати цукровою пудрою.

  Рулет шоколадний
Потрібно: тісто – 2 ст. л. борошна, 6 яєць, 150 г. цукру, 

100 г мелених горіхів, 100 г шоколаду.
Крем: 200 г мелених горіхів, 200 г цукру, 0.5 скл. мо-

лока, ванілін.
Помадка: 100 г цукру, 100 г шоколаду або 1 ст л ка-

као, 0.5 ст. л. оцту, 0.5 скл. води.
Приготування: збити білки з цукром, поступово до-

даючи жовтки, мелені горіхи, тертий шоколад та борош-
но. Готове тісто викласти на застелений промащеним па-
пером лист і пекти в нагрітій духовці 190-200 град про-
тягом 15-20 хв. спечений корж змастити начинкою і за 
допомогою паперу, яким застелений лист, скрутити в ру-
лет. Рулет посипати цукровою пудрою з корицею або по-
крити помадкою. 

Крем приготувати так: розтерти мелені горіхи з цу-
кром, молоком і ваніліном до консистенції густої смета-
ни, підігріти, не доводячи до кипіння, щоб цукор розпус-
тився, і дати охолонути.

Помадку приготувати так:зварити сиром з цукру, 
води і оцту. Якщо крапля сиропу, спадаючи з ложки тягне 
за собою «нитку» додати тертий шоколад або 1 ст л ка-
као, добре розтерти і, коли почне гуснути, полити рулет, 
потім посипати його посіченими горіхами або мигдалем.   

 Завиванець перекладний
Потрібно: тісто – 500 г борошна, 1 

скл. сметани, 50 г дріжджів, 100 г верш-
кового масла або маргарину, 2 жовтки, 
100 г цукру, 0.5 ч л солі, ванілін.

Начинка: горіхова – 200 г мелених 
горіхів, 100 г цукру, 2-3 ст. л. молока або 
кави з молоком, ванілін; макова – 100 г 
маку, 50 г цукру, 1 білок, 200 г варення 
або джему.

Приготування: розвести дріжджі у 
теплому молоці з 1 ст. л. цукру і дати їм 
побродити. Тоді вилити у посуд з борош-
ном, додати розтоплений жир,  розтерті 
з цукром жовтки, сіль, ванілін і замісити 
на сметані пухке тісто. Накрити і поста-
вити його в тепле місце, щоб підійшло. З 
тіста розкачати круглий корж і смугами 
накладати на нього начинку – спочатку 
горіхову, потім макову, варення і так до 
половини коржа. Тоді тісто скрутити в 
рулет, покласти на лист, застелений про-
мащеним папером і поставити, щоб пі-
дійшло. Змастити його яйцем і пекти в 
гарячій духовці (210 – 220 град.) протя-
гом години. Спечений завиванець ще га-
рячим посипати цукровою пудрою з ва-
ніліном. 

Начинку приготувати так: горіхова – 
мелені горіхи і цукор розвести молоком 
або кавою до густоти сметани, додати 
ванілін; макова – мак запарити, розтер-
ти, додати цукор, білок і вимішати; ва-
рення покласти на друшляк, щоб відді-
лився сироп. 

Завиванець з горіховою 
начинкою

Потрібно: 500 г борошна, 1 скл.  сме-
тани, 50 г дріжджів, 5 жовтків,150 г цу-
кру, 150 г вершкового масла або марга-
рину, ванілін.

Начинка: 300 г мелених горіхів, 200 
г цукру, 2 білки, ванілін, 50 г мелених су-
харів.

Помадка: 200 г цукру, 6 ст. л. 
води, 1 ч л вершкового масла, сік 
0,5 лимона.

Приготування: заміси-
ти тісто як на «завиванець-
перекладний» і розкачати 2 кор-
жі. Змастити їх начинкою, скрутити 
рулети і поставити в тепле місце, щоб 
тісто підійшло. Тоді змастити їх білком 
і пекти в гарячій духовці (210-220 град.) 
протягом 45 хв. Спечений завиванець 
ще гарячим змастити помадкою.

Начинку приготувати так: мелені го-
ріхи вимішати з цукром, білками, ванілі-
ном до утворення однорідної маси. Щоб 
начинки було більше, можна додати ме-
лені білі сухарі. 

Помадку приготувати так: зварити 
цукор з водою. Коли крапля сиропу, спа-
даючи з ложки, потягне за собою «нит-
ку», зняти його з плити, додати масло, 
лимонний сік або кілька крапель лимон-
ної есенції і розтирати. Як почне біліти, 
швидко вилити на середину рулету і по-
мадка рівномірно спливе по боках.

Маківник звичайний
Потрібно: тісто – 1 кг борошна, 0,5 

л молока, 4 жовтки, 50 г дріжджів, 100 г 
вершкового масла, 200 г цукру, 1/3 ч. л. 
солі, ванілін.

Начинка: 500 г маку, 250 г цукру, 2 
білки, 10 г дріжджів, 2 ст. л. манної кру-
пи, 2 ст. л. трояндового варення, 100 г 
родзинок.

Приготування: дріжджі розвести 
в теплому молоці з одною ст. л. цукру. 
Коли розчина почне бродити, влити її в 
посуд з борошном. Додати розтерті з цу-
кром жовтки, маргарин, ванілін, посоли-

ти і поставити в тепле місце, щоб піді-
йшло. Тісто поділити на 4 частини, тон-
ко розкачати, змастити теплим жиром, 
на кожну частину покласти начинку і 
скрутити рулет. Покласти на змащений 
маслом лист і поставити, щоб підійшло. 
Тоді змастити яйцем і пекти в гарячій 
духовці (210-220 град.) 45 хв. Спечений 
маківник ще гарячим посипати цукро-
вою пудрою з ваніліном. 

Начинку приготувати так: запарити 
мак, відцідити, добре його розтерти, до-
дати цукор з ваніліном, подрібнені дріж-
джі, вимішати з білками, манною кру-
пою, варенням та родзинками. Начинку 
поділити на 4 частини. 

Маківник тертий
Потрібно: тісто – 1 кг борошна, 2 

скл. молока, 50 г дріжджів, 200 г верш-
кового масла або маргарину, 200 г цукру, 
6 жовтків, 0,5 ч. л. солі.

Начинка: 500 г маку, 200 г цукру, 50 
г вершкового масла, 2 ст. л. меду, 2 білки, 
200 г посічених горіхів, 100 г родзинок.

Приготування: дріжджі розвести в 
теплому молоці з 1 ст. л. цукру і постави-
ти, щоб почали бродити. Розтерти жир 

з цукром, додаючи по одному жовтку. В 
цю масу влити розведені дріжджі, посо-
лити, всипати борошно і замісити пухке 
тісто. Накрити його і поставити, щоб пі-

дійшло. Тісто поділити на 4 частини, 
розкачати і на кожну викласти гото-
ву начинку. Скрутити рулети, кожен 
покласти на змащений жиром лист і 
поставити, щоб тісто підійшло. Змас-
тити яйцем і пекти в гарячій духовці 
(210-220 град.) протягом 35-40 хв. 

Начинку приготувати так: запари-
ти мак у кількох водах, відцідити, добре 
розтерти його, додати цукор, вимішати 
і викласти в посуд з розтопленим мас-
лом і медом. Поставити на вогонь і, по-
мішуючи, трохи підігріти. Теплу масу ви-
мішати з білками, горіхами та родзинка-
ми, поділити на 4 частини і викласти на 
розкачане тісто.

Завиванець з лимоном
Потрібно: тісто – 30 г борошна, 0.5 

скл. сметани, 2 яйця, 2 ст. л. вершкового 
масла або маргарину, 2 ст. л. цукру. 

Начинка: 2 лимони, 200 г цукру, 1 бі-
лок.

Приготування: з борошна, сметани, 
яєць, масла і цукру замісити некруте тіс-
то і залишити його на 2 год. Тісто тонко 
розкачати і змастити білком. Посереди-
ні смугою накласти начинку, скрутити 
рулет, змастити яйцем і пекти в гарячій 
духовці (210-220 град.) протягом 30 хв. 
Спечений гарячий завиванець посипати 
цукровою пудрою. 

Начинку приготувати так: цілі лимо-
ни зварити, зливаючи 3-4 рази воду і за-
ливаючи гарячою. Коли охолонуть, роз-
різати, вийняти зернятка, змолоти зі 
шкіркою на м’ясорубці або натерти на 
тертці і зварити з цукром.
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Відповіді
Курйоз Зареєстровано третю 

стать - «воно»
Австралійський суд 

ухвалив рішення, згідно 
з яким на території 

країни тепер офіційно існує 
три статеві групи: жінки, 
чоловіки та «невизначені», 
або «вона», «він» та «воно», 
повідомляє «Süddeutsche 
Zeitung».

Таке рішення було винесене на 
підставі позову заявника Норрі Мей-
Уелбі. Ця людина народилась чолові-
ком, але у 1983-у році перенесла опе-

рацію зі зміни статі й вирішила жити 
«ані як чоловік, ані як жінка».

Австралійська преса назвала су-
дове рішення «історичним». Широка 
громадськість також визнала його 
таким, що має «далекосяжні наслід-
ки для країни».

Під час прийняття «історичного» 
преценденту, суд визнав допусти-
мим визначення тих, хто народився 
з чоловічими чи жіночими ознаками, 
або придбав всі ці ознаки згодом, як 
«невизначена стать».

Українські анекдоти
Навіть чорна кішка обминула мене, вирішив-

ши, що я й без неї маю купу проблем.  
* * *

Учора вперше ходив на полювання. Після два-
надцятого чи тринадцятого пострілу качка по-
мерла від сміху.

* * *
Всупереч рекламі, найкращим засобом для 

миття посуду й надалі залишається дружина.
* * *

- Сиджу в кафе. Підходить хлопець і запитує: 
«Дівчино, можна я за вас заплачу?» Я з радістю діс-
тала квитанції за опалення, газ, світло, воду і те-
лефон. 

* * *
Під час футбольного матчу один із глядачів за-

питує хлопчика:
- Де ж ти гроші взяв на такий дорогий квиток?
- Батько купив.
- А де він сам?
- Удома. Квиток шукає. 

* * *
- Таємниця багатства полягає в тому, щоб лег-

ко розставатися з грішми. Але я чомусь ніяк не 
можу з ними зустрітися.

* * *
Шукаєте жінку? Краще шукайте гроші. Жінка 

сама вас знайде. 
* * *

- Коли починається у чоловіків літній вік? 
- Із того моменту, коли вигляд гарної дівчини 

викликає не сподівання, а спогади.
* * *

Після того, як він показав їй свій рахунок у бан-
ку, вона зрозуміла, що кохає його.

* * *
Син повернувся зі школи і запитує в батька:
- Тату, а де Альпи?
- Запитай у матері, це вона постійно все з місця 

на місце переставляє.
* * *

Якби у виборчих бюлетенях з’явився пункт: 
«Посадити до в’язниці чи помилувати депутатів 
колишньої Верховної Ради?», явка на вибори на-
близилася б до 100 відсотків. 

* * *
Не нарікайте на долю, їй, можливо, з вами та-

кож не дуже легко.
* * *

У магазині жінка вибирає мітлу. Одна не підхо-
дить, інша також не годиться. Продавець втомив-
ся подавати мітли. Нарешті знайшла відповідну. 
Продавець, зітхнувши з полегшенням, запитує:

- Вам загорнути, чи так полетите?

Мотоцикли (спорт - байк) SUZUKI RGV 250 
– 2000 у.о. МИНСК ММВЗ 3.112 – 2000 грн. Ціна 
може бути договірною. Тел.: (067) 4364815. 

Продаю

Зміна орієнтації
Випадково зустрівшись, два колишні ком-

партійні функціонери повели таку розмову:
– Чи змінив ти свої погляди й переконання 

в умовах незалежної України чи, як співається в 
пісні, «яким ти був, таким і залишився?», – запи-
тує перший.

– Можна сказати, залишився таким, яким і 
був, переконаним і навіть затятим інтернаці-
оналістом. Лише не пролетарським, як тоді, а 
буржуазним, бо маю солідні вклади в австрій-
ському та швейцарському банках.  А ти?

– А я рішуче й остаточно відкинув інтернаці-
оналізм і став справжнім націоналістом, але не 
буржуазним, як іменували колись, а пролетар-
ським, бо бідний, аж свічуся, – відповів перший.

Дмитро Скільський.
м. Тернопіль.
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«Наш ДЕНЬ» продовжує конкурс «Вишиван-
ко моя, вишиваночко!». Надсилайте на адресу 
редакції чи на електронну пошту ваші світли-
ни у вишиванках. А ще можете розповісти, хто 
й коли подарував вам сорочку, а можливо, вона 
передається з покоління у покоління і їй уже 
не один десяток років… Звичайно ж, не забудь-
те вказати прізвище та ім’я, зворотну адресу 
та контактний номер телефону. Конкурс три-
ватиме до 1 червня, коли у всьому світі відзна-
чають День захисту дітей. Переможці отрима-
ють цікаві призи та подарунки.

Чекаємо на ваші фото й розповіді. 
Пишіть нам на електронну пошту 

nday-te@ukr.net, 
а також на адресу редакції: 

м. Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409.

УВАГА! КОНКУРС!
Вишиванко моя, вишиваночко!

Рукавичка

ГОРОСКОП
з 9 до 15 квітня
Овен
Останнiм часом вам доводиться бага-

то працювати. Треба вiдволiктися i тро-
хи вiдпочити. Зустрiчi з давнiми друзя-
ми принесуть задоволення i надихнуть 
на новi подвиги. У вихiднi краще зайня-
тися спортом.

Телець 
Ви не залишитеся без уваги. Кохана 

людина, можливо, не обмежиться лише 
комплiментами, тож чекайте приємних 
подарункiв. Ви можете отримати цiкаву 
пропозицiю, яка вплине на вашу кар’єру.

Близнюки 
Ви рiшуче налаштованi на нову робо-

ту. Будьте стриманi у висловлюваннях, 
iнакше ризикуєте потрапити у неприєм-
ну ситуацiю. Ближче до вихiдних – вда-
лий час для вирiшення особистих пи-
тань.

Рак 
Вiд ваших партнерiв i друзiв зале-

жить, яку роботу ви оберете. У вівторок-
середу, захищаючи iнтереси колективу 
або близької людини, ви ризикуєте на-
бути серйозного ворога. Щасливий ви-
падок покращить ваш настрiй.

Лев 
На цьому тижні є вiрогiднiсть отри-

мати грошову винагороду. Витрим-
ка i холодний розум знадобляться для 
вирiшення багатьох питань. Ближче до 
вихідних чекайте поважних гостей. Ця 
зустрiч дозволить владнати сiмейнi про-
блеми.

Діва 
Людина, яка бере безпосередню 

участь у вашiй долi, схвалить вашi дiловi 
пропозицiї i бізнес-плани. У серединi 
тижня можливi сiмейнi сварки. У вихiднi 
вдасться пристойно вiдпочити.

Терези 
Висока вiрогiднiсть посваритися з 

ким завгодно. Щоб цього уникнути, ра-
димо зайнятися спортом або змiною 
iмiджу. Не варто відмовлятися від ціка-
вих пропозицій – це може змінити ваше 
життя на краще.

Скорпіон 
На цьому тижнi сприятливо все, крiм 

роботи. Буде важко думати логiчно, 
вести справи i тим паче приймати 
самостiйнi рiшення. Можливi помилки 
у фiнансових розрахунках. Зараз краще 
забути про все i сподiватися на волю ви-
падку.

Стрілець 
Попереду зустрiч, яка змiнить вашу 

кар’єру i вплине на майбутнє. Не нама-
гайтеся радитися з близькими, їм байду-
же до ваших проблем. Із середи чекайте 
повернення боргiв.

Козеріг 
Намагайтеся контролювати свої ба-

жання всiх повчати i виховувати. Середа 
– сприятливий час для початку нових 
справ. Ближче до вихідних можливе ро-
мантичне знайомство.  

Водолій 
Схильнiсть до компромiсiв дозволить 

не тiльки зберегти кориснi дiловi зв’язки, 
а й збагатитися. Можливi з’ясування 
стосункiв iз недоброзичливцями. У 
вихiднi варто поїхати на природу.

Риби 
Отримаєте цiкаву пропозицiю з пер-

спективою пiдвищення на посадi. Не 
вiдмовляйтеся вiд неї. Щоб позбутися 
неприємних вiдчуттiв, влаштуйте собi 
свято – можна запросити гостей або про-
сто зайнятися чимось приємним.

Вітаємо! 
Відому журналістку, вродливу жінку, щиру 
подругу, найкращу у світі маму, донечку і 

невістку, добру сонячну людину

Любов Гадомську
з першим красивим ювілеєм!

Ти народилася, коли пробуджується  
матінка-земля. Тож будь 

багатою і сильною, мудрою 
і щасливою. Нехай тобі 

усміхаються перші весняні 
квіти, а кожен день дарує мир, 
благополуччя і тепло. Нехай 
у твоїй домівці живе спокій, 
зігрітий щастям і любов’ю. 

Бажаємо тобі більше радості, ніж 
турбот, більше відпочинку, ніж роботи, 
більше сонечка, ніж негоди. Здоров’я міцного, нових 
творчих злетів, гострого журналістського пера!

Нехай очі сяють ніжністю,
А серце розквітне радістю,

Хай доля красива, як соняшник,
Дарує тобі щастя райдугу!

З любов’ю – колектив видання «Наш ДЕНЬ».

Був гарний, погожий день. 
Маленький зайчик сидів під 
кущиком і дивився на свій 
старенький кожушок.

– Ой, горе мені, – плакав бі-
долашний, – сніг розтав, ніде 
заховатися, скрізь видно мій 
білий кожушок.

Ласкаве Сонечко побачи-
ло заплакане зайченя, витер-
ло йому промінчиком слізки 
і пообіцяло допомогти. Воно 
звернулося до Весни. Уваж-
но вислухала вона Сонечко і 
вирушила на пошуки зайчи-
ка. Де проходила, там зелені-
ла трава, розквітали дерева, 
щебетали пташки. Усе раділо 
Весні-чарівниці.

Нещасне зайченятко, яке 
сиділо під кущиком на куп-
ці сірого снігу, раптом із жа-
хом побачило, як останній 
сніг розтанув, і навколо ньо-

го розцвіли проліски. Тремтя-
чи, воно підвело голову і по-
мітило дівчину незвичайної 
вроди. Вона була одягнена в 
шати з прекрасних квітів. Ві-
тер грався її русявим волос-
сям, а пташки співали для неї 
найкращих пісень.

– Ти хто? – зачаровано за-
питав зайчик.

– Я – Весна, – лагідно від-
повіла дівчина, – Сонечко роз-
повідало про твою біду. Ось 
дивись. Це тобі.

Вона простягнула йому 
гарненький сірий кожушок.

– Дякую тобі, Весно! – ви-
гукнув зайчик. – Тепер ніхто 
не побачить мене серед кущів!

Одягнувши нового кожуш-
ка, щасливий зайчик зник у 
лісі. А Весна-чарівниця по-
мандрувала далі, даруючи 
всім радість і втіху.

Розважалочка: Квочка та курчатка
Уважно розгляньте малюнки та знайдіть 

між ними відмінності! Успіхів!

Зайчик і весна

У рідному краї, у батьківській хаті
Добра так багато і щастя багато.
У рідній країні, де я, мама й тато
так хочеться жити, творити, співати...
На фото Мирослава КОЛОМІЙЧУКА: учень Нападів-
ської школи Лановецького району Іванко Іванчук.


