
«Лише коли виїхали з Криму, 
змогли без страху                                              
розмовляти 
українською»

Народний синоптик
27 березня - Феогноста. Грім цього дня - на родюче літо. 30 березня - 

Олексія Теплого. Якщо на Олексія тепло - весна буде теплою і погідною. 31 бе-
резня - Кирила, архієпископа Єрусалимського. З цього дня починаються ран-
ні грози. 1 квітня - Хрисанфа і Дарії. Якщо вночі зірок не видно, можна чекати 
теплу погоду. Якщо день вітряний - то й весь рік таким буде. 

 10-11  стор.

26 березня - хмарно 
з проясненням, увечері 
дощ, вночі 4-7, вдень 10-
11 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.05, захід - 18.41.   

27 березня - хмарно, 
дощ, вночі 6-7, вдень 11-
12 градусів тепла. Схід сонця - 6.02, за-
хід - 18.42.

28 березня - хмарно, дощ, вночі 
6-7, вдень 13-14 градусів тепла. Схід 
сонця - 6.00, захід - 18.44.

29 березня - хмарно з прояснен-
ням, вдень можливий дощ, вночі 5-6, 
вдень 3-4 градуси тепла. Схід сонця - 

5.58, захід - 18.46.
30 березня - 

ясно, без опадів, вно-
чі 0-3 градуси моро-
зу, вдень 5-8 граду-
сів тепла. Схід сонця 
- 5.56, захід - 18.47.

31 березня - хмарно з прояснен-
ням, без опадів, вночі 0-2 градуси моро-
зу, вдень 6-9 градусів тепла. Схід сонця 
- 5.54, захід - 18.49.

1 квітня - хмарно зпроясненням, 
увечері можливий дощ, вночі 0-1, 
вдень 8-9 градусів тепла. Схід сонця - 
5.52, захід - 18.50.

Погода 
в Тернополі 
й області

«Сімейне гніздечко» 

«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

 3  стор.

Три 
незабудки   

У Тернополі впіймали 
одного 
з убивць 
даішників?

 6  стор.

Останні герої

Учора після двох з лишком годин штурму російські окупанти захопили 
останній із заблокованих в озері Донузлав українських кораблів.
Команда «Черкас» чинила піратам XXI століття відчайдушний опір, 
проте сили були нерівними.
Майже місяць українські  військовослужбовці у Криму відбивали атаки 
агресорів і залишалися вірними присязі. Моряки тральщика «Черкаси» 
стали останніми українськими героями на півострові…
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центру питання недавно отримало 
своє продовження – на територію 

спортивного майданчика будівельники 
вже завезли панелі. Прокоментувати цю 
ситуацію, а також відповісти на деякі інші 
актуальні питання життя міста «Наш ДЕНЬ» 
попросив депутата Тернопільської міської                                   
ради Петра Ландяка. 

Який результат  отри-
мало від цього місто? 
Міський голова каже, 

що на роботі луцької фірми зе-
кономили майже 2 млн. грн. 
А ось чи прибирається Терно-
піль і як саме прибирається? 
Чи тернополяни бачили міс-
то таким брудним у попере-
дні роки? Про це мер не гово-
рить, і, напевне, думає, що тер-
нополяни не бачать, у що пере-
творилось наше місто. Для по-
рівняння поїдьте у Львів, який 
прибирають незрівнянно  кра-
ще!!! 

Чи знає мер, що  всі  вулиці і 
тротуари у центрі Тернополя по-
винні прибиратись щоденно?! 
Чи знає мер, що кожна вулиця 
має свою категорію і такі вули-
ці як Злуки, Київська, 15 Квітня, 
Бандери, Лесі Українки, Дружби, 
Карпенка, Мазепи повинні при-
биратись тричі на тиждень!!! 
Чи знає мер, що вулиці Пушкіна, 
Чалдаєва, Героїв Крут та їм ана-
логічні, повинні прибиратись не 
рідше одного разу в тиждень?! А 
як насправді?! 

Відповім: окремі вулиці нея-
кісно прибирають  один  раз у 
місяць, а деякі - один раз на два-
три місяці. Ось тому при такому 
прибиранні зекономити при-
ватній структурі 2 млн. грн. не 
важко, а навіть  прибутково!

У 2013 році влада міста ви-
рішила знищити КП МШЕД. 
Для чого? По-перше, не буде 
конкурента і не буде скандалів 
з тендером. По-друге, не відки-

даю, що територія МШЕДу є до-
сить привабливою для забудо-
ви, а  тому це  комунальне  під-
приємство треба ліквідувати. 

Міська рада майже 5 місяців 
не віддає 1222 тис. грн. своєму 
комунальному підприємству 
за виконану торік роботу. Крім 
того, чиновники  не підписали 
акти виконаних робіт за 2013 р. 
на суму більше 350 тис. грн. Та-
ким чином місто боргує кому-
нальному підприємству біль-
ше 1,5 млн. грн., а у розмові зі 
мною мер називає МШЕД бан-

крутом. Чому? Адже  загалом 
всі  покупці-контрагенти  винні 
комунальному підприємству 
2800 тис. грн., тоді як МШЕД 
винна своїм постачальникам 
2600 тис. грн. Не бачу  тут на-
віть елемента банкрутства!!!

На мою вимогу, на сесії місь-
кої ради  коротко (мер обмежу-
вав у часі) розглянули  питання 
подальшої долі КП МШЕД, піс-
ля цього розпорядженням місь-
кого голови створили  комісію 
з вивчення фінансового ста-
ну підприємства. Тим часом, у 

п’ятницю,  21 березня, не доче-
кавшись оцінки комісії, (я крім 
цього ще вимагаю провести де-
тальний аудит підприємства 
незалежною аудиторською 
фірмою), мер прийняв рішен-
ня перевести 13 одиниць техні-
ки і частину працівників до ін-
шого комунального підприєм-
ства  - МШРБУ, яке займається 
ремонтами доріг. Чому спішить 
мер? Для чого тоді робота комі-
сії? Інформую, що через позов 
одного із приватних підпри-
ємств, якому МШЕД винен біль-

ше 200 тис. грн., комунальному 
підприємству заблоковано ра-
хунок, працівникам не випла-
чують заробітну плату, а міс-
то й досі не віддає 1,5 млн. грн. 
свого боргу. Тепер, переводя-
чи техніку і працівників, міська 
влада розчищає дорогу приват-
ній структурі до виграшу у на-
ступному тендері з прибиран-
ня міста, який має відбутись у 
перших числах квітня. 

Люди звернулися у міліцію 
і прокуратуру. І що? Не думаю, 
що там будуть поспішати з ви-
сновками, щоб допомогти ко-
лективу, адже закони Майда-
ну у Тернополі ще не працю-
ють.  Владі  головне дотягну-
ти до тендера, фінансово  осла-
бити і  не пустити  на торги КП 
МШЕД, щоб не було ні сканда-
лів, ні конкурента. А далі буде 
простіше. Чи не так?!   У мене є 
одне  питання: чи громада зно-
ву  проковтне чергову вседоз-
воленість чиновників ?

P.S.  У понеділок, 24 берез-
ня, у роботі комісії взяв участь 
міський голова С. В. Надал. Я 
знову поставив багато питань, 
які і він, як міський голова, 
має вирішувати, у тому числі 
і про негайне звільнення з по-
сади директора МШЕДу  А. Ко-
зака.  

Невже будуть якісь змі-
ни???

Петро ЛАНДЯК, 
депутат

 Тернопільської 
міської ради.

 Чи буде чистим 
Тернопіль? 

До 2012 року роботи з  прибирання  нашого 
міста виконувало комунальне підприємство 
«Міська шляхо-експлуатаційна дільниця» 

(КП МШЕД). Два роки тому на ринку цих робіт 
з’явилася приватна фірма луцького походження, з 
тернопільською назвою ТОВ  «Тернопіль Комунал-
Сервіс», лоббістом якої, як пишуть журналісти 
багатьох видань, є  заступник міського голови пан 
В.В. Стемковський. Торік ця фірма зі скандалами  
«виграла» тендер на прибирання Тернополя. Та, 
оскільки волиняни не могли власними силами  
прибирати місто, то взяли  на підряд КП МШЕД. 
Приватна фірма виграла тендер майже без техніки 
і без працівників, та, не маючи  матеріально-
технічної бази, розмістилась на території МШЕДу. 
Виглядає цікаво?!

Ветеран УПА з Бахчисарая 
переїхав у Тернопіль 
на постійне місце 

проживання. Чоловік утік 
з окупованого Криму, аби 
уникнути переслідувань росіян.  

Володимиру Чермошенцеву 88 ро-
ків. За своє життя він пережив чима-
ло подій. Росіянин за національністю, 
українець – за власним бажанням. Іще 
підлітком він став вояком УПА. Відто-
ді Україна стала для нього рідною. Не 
сподівався, що на схилі літ йому дове-
деться втікати із рідного дому і в не-
залежній Україні побачити російських 
окупантів. 

 - Володимир Чермошенцев наро-
дився на Поволжі, – розповідає голо-
ва обласної організації КУН Володимир 
Ткач. – У 33-ому, під час страшного го-
лоду, хлопцеві було шість років. Батька, 
який намагався захистити своє майно, 
вбили на очах у сина. Володя з тіткою 

та матір’ю вирішили втекти в Украї-
ну. Оселилися у родичів в Бахчисарай-
ському районі. 

Під час Другої світової війни Воло-
дю схопили фашисти і відвезли на ро-

боти в Німеччину. По дорозі хлопець 
втік і кілька днів ховався у собачій буд-
ці. Його схопили аж біля Дубна і знову 
збиралися відправити у табір, однак по-
лонених звільнили українські повстан-
ці. Володимира, який розмовляв винят-
ково російською, хлопці з УПА прийня-
ли за шпигуна. Згодом розпитали, хто 
він і звідки та повірили йому. Сотенний 
Юрій взяв його своїм ординарцем. Для 
цього хлопець добавив собі два роки і 
сказав упівцяв, що йому 18. 

Чоловік  має два кульові поранен-
ня, був у полоні. Втік та згодом все ж 
потрапив у в’язницю – за крадіжку ви-
нограду та ухиляння від служби в армії 
його посадили на 10 років. Про те, що 
був в УПА, не дізналися. Інакше – роз-
стріляли б. Звільнили його в 50-х роках 
після смерті Сталіна. 

Чоловік зізнається, що ні на мить 
не шкодує, що був в УПА. За його спо-

гадами навіть написа-
ли книгу. Каже, що лю-
бить Україну і пишаєть-
ся тим, що він бандері-
вець. 

- Недавно в дім до 
чоловіка прийшли оку-
панти, – каже Володи-
мир Ткач. – Повідоми-
ли, мовляв, ми знаємо, 
що ти росіянин і що ти 
бандерівець. Пригрозили судити за за-
конами військового часу. Тому він звер-
нувся до кримської організації КУН і 
попросив йому допомогти. 

Володимир Чермошенцев був дуже 
розчулений теплим прийомом терно-
полян. Чоловік розплакався. 

– Боже, бережи і люби Україну, – ска-
зав він, – Я не міг залишатися на оку-
пованій ворогом землі, тому приїхав в 
Тернопіль. У Криму мене назвали воро-
гом народу. Мені порадили переїхати 
в Тернопіль, адже це найсвятіше укра-
їнське місто. Тут починалася УПА. Тут 
знають, що таке Україна.

Пан Володимир із смутком гово-

рить про те, що відбувається у його рід-
ному місті. Каже, що це не був референ-
дум, а зборище всілякого зброду, який  
приїхав з Росії у Крим. Нас дуже підтри-
мували татари. Вони кричали «Слава 
Україні», пригадує він. 

Володимир Чермошенцев один 
мешкав у Бахчисараї. Його дружина і 
четверо дітей померли. Тож тепер Тер-
нопіль стане його новою домівкою. 

За словами голови обласної ради 
Василя Хомінця, Володимир Чермо-
шенцев зараз відпочине у санаторії 
«Медобори» від усього, що він пере-
жив. Найближчим часом у місті подба-
ють про житло для ветерана. 

Юля ТОМЧИШИН.

Окупована старість
88 -річного  упівця 

росіяни назвали 
ворогом народу 

і обіцяли судити
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– Зараз я не бачу перспектив у Кри-
му. Українці, які не хочуть себе вважати 
другосортним населенням, на яке див-
ляться зверхньо, шукають допомоги в 
України. Це не є панікою,  реальні об-
ставини змушують до цього. Адже на-
віть у маршрутці лячно говорити укра-
їнською. Крим переходить на російську 
валюту, російський час, російську осві-
ту... Всі приписані на півострові люди 
будуть одержувати російські паспорти. 
За чотири тижні можна написати заяву 
на відмову. Але якщо ти цього не зро-
биш, тебе автоматично зроблять гро-
мадянином Росії.

Ольга Шарагіна, український філо-
лог з Ялти, розповідає про нову реаль-
ність на вулицях півострова. З двома 
дітьми-дошкільнятами вона виїхала з 
окупованого Криму на Тернопільщину 
до батьків. У російській школі, де жінка 
викладає українську мову та літерату-
ру, її вже попередили, що з наступного 
навчального року буде скорочення. По-
дібна ситуація і в Кримському гумані-
тарному університеті, аспірантом яко-
го є Ольга. 

Її синові – лише шість років, доньці 
– чотири. І хоч Ялта стала для дітей рід-
ним домом, жити на окупованій тери-
торії з рублями й російськими бойови-
ками на вулицях жінка не може. Ольга 
потребує роботи, а її діти-дошкільнята 
– даху над головою. 

На кожній станції 
перевіряли сумки 

– Дітей я відправила до батьків, у 
село під Збаражем, напередодні крим-
ського референ-
думу, 14 березня, 
– розповідає Ольга. 
– Було дуже страш-
но їхати. В автобусі 
ми не могли спілку-
ватися українською, 
одразу з’являлися 
люди, які реагували 
на це агресивно. За 
розмовами стежили 
провокатори, біля 
нас крутився підо-
зрілий чоловік, роз-
питував, куди їде-
мо, фотографував 
на мобільний. Всю-
ди ходила так звана 
самооборона, у поїз-
ді на кожній станції в Криму в нас пере-
віряли сумки. І лише коли ми приїхали 
на материк, змогли без страху розмов-
ляти українською. 

У день референдуму, після якого 
Крим приєднали до Росії, Ольга була в 
Ялті. У голосуванні, яке Україна зазда-

легідь оголосила нелегітимним, вона 
участі не брала. 

– Під час референдуму було спокій-
но, наскільки це можливо під дулом ав-
томатів, – згадує. – Люди у формі стоя-
ли біля виборчих дільниць, хоча в Ялті 
немає військових частин. Кримські та-
тари були категорично проти референ-
думу, взагалі, багато місцевих не ходи-
ли на дільниці. Більшість вчителів зі 
школи, де я працюю, теж проігнорува-
ли референдум, а директор назвав його 
абсурдним і закликав колектив до здо-
рового глузду. Але приїжджали люди з 
Росії,  щоб голосувати. А близько вось-
мої години вечора на дільницях на го-
дину вимкнули електрику…

Листівки про 
“злих бандерівців”
Ольга, яка прожила у Ялті три роки, 

не вірить, що за приєднання до Ро-
сії проголосувало майже 97 відсотків 
кримчан. Хоча багато людей справді 
піддалися пропаганді. 

– Не можна сказати, що кримчани не 
хотіли до Росії, – зауважує Ольга. – Част-
ково, 40-50 відсотків населення, віри-
ли в обіцянки Путіна, особливо пенсіо-
нери, у яких ностальгія за радянським 
минулим. Вони думають, що все повер-
неться і буде солодке життя. А остан-
нім часом Крим просто заполонили біл-
борди із закликами до єднання з Росі-
єю, у поштові скриньки надходили лис-
тівки про “злих бандерівців”. Розказу-
вали, що неблагополучні сім’ї із Захід-
ної України їдуть до Криму, а кримчан 
депортують до Росії. Зрозуміло, що це 

провокація. Та стар-
ші люди, і не лише 
вони, вірили. На пів-
острові штучно за-
тримували пенсії, 
зарплати. Гроші, як 
пояснювали, ніби-
то пішли на рекон-
струкцію Майдану 
чи розбудову Захід-
ної України. Людей 
захлиснули емоції, й 
лише тепер вони по-
чинають усвідомлю-
вати, що відбулося.

Жінка зауважує: 
ейфорія, яка панува-
ла після референду-
му, вже не така силь-

на. Потрібно переробляти всі докумен-
ти на російський лад, і люди почина-
ють міркувати, чи справді це настільки 
вигідно. Почали зростати ціни, з при-
лавків магазинів викуповують товари, 
щоб збути гривні. 

Проте, Ольга вже не вірить, що си-

туація в Криму найближчим часом кар-
динально змінитися на користь Укра-
їни і що їй з дітьми вдасться спокійно 
там жити. 

– Проросійські настрої в Криму пі-
дігрівали роками, – каже Ольга. – Вида-
вали паспорти, розказували байки про 
фінансову підтримку. Можливо, у Пе-
тербурзі й Москві можна говорити про 
достаток, але не в селах у закутках Ро-
сії. На жаль, люди не думають, що Крим 
теж може чекати доля такого закутку. 
Навпаки, сподіваються, що сюди при-
їде багато туристів із Росії, будувати-
муть санаторії – і населення матиме, з 
чого жити. 

Погрожували 
навіть дітям  

Наразі ж у Криму, каже Ольга, са-
мопроголошена влада переслідує все 
українське, хоча й начебто обіцяє рівні 
права для всіх. У школі, в якій працює 
жінка, з наступного року українську 
мову вивчатимуть лише як факульта-
тив, тобто в позаурочний час. Водночас, 
батьки її учнів сприйняли це з осторо-
гою, адже багато дітей готуються всту-
пати “на материк”, зокрема до Києва. 

– В моєму університеті студентів 
теж попередили, що почнуть видавати 
дипломи російського зразка, – розпові-
дає жінка. – Викладачі кафедри україн-
ської мови та літератури практично всі 
залишають роботу. Це шановані люди, 
вони мають там своє житло. Але на-
стільки важко психологічно, що теж хо-
чуть виїжджати, щойно студенти скла-
дуть сесію. 

За словами жінки, своїми силами 
вони пробували протистояти окупа-
ції. Коли все починалося, виходили на 
мітинги. Але їх жорстоко розганяли, 
складали списки активістів. Студентів 

відраховували з університетів, людей 
звільняли з роботи й погрожували їх-
нім сім’ям.

–  Знайомому греко-католицькому 
священику в Ялті казали: якщо пра-
витиме українською – постраждають 
його маленькі діти, – наводить приклад 
Ольга. – Тож він був змушений виїхати 
з Криму. Так само і ми з учнями – рані-
ше могли пройтися вулицями у виши-
ванках, читати українські вірші. Цього 
ж року, на мітингу до ювілею Шевчен-
ка,  на нас налетіла так звана самообо-
рона, а на вигляд – п’яниці та бомжі, які 
за подачку прийшли рвати синьо-жовті 
прапори. Було дуже страшно за дітей. 
Ми згуртувалися біля пам’ятника Шев-
ченку й стояли там, наче у якомусь ва-
куумі.  

Опинилися у пастці
За весь час життя у Криму, каже Оль-

га, вона вперше зіткнулася з такою не-
прикритою агресією. До Ялти вона 
приїхала з дітьми після смерті чолові-
ка. Там живе її тітка, й тоді вдалося без 
проблем знайти роботу за фахом. За-
раз свого майбутнього в Криму Ольга 
не бачить. Навіть якщо він залишиться 
Україні, ментально ситуація швидко не 
зміниться.

У Тернополі Ольга вже рознесла ре-
зюме у навчальні заклади. Шукає робо-
ту за фахом, та розглядає всі пропози-
ції. Доньку потрібно прилаштувати в 
садочок, син наступного року піде до 
школи. 

Починати життя наново – завжди 
нелегко. Проте у Криму Ольга з дітьми 
фактично опинилася в пастці. Там до-
ведеться залишити не лише житло, а й 
більшість речей, які навряд чи вдасть-
ся в нинішніх умовах перевезти до Тер-
нополя. 

Антоніна БРИК.

«Лише коли виїхали з Криму, 
змогли без страху                                              
розмовляти 
українською»

З речами на вихід: 
люди, які 

не підтримують 
російського 
панування 

на півострові, 
втікають від 

переслідувань 

Сьогодні невеличка сім’я вчительки потребує житла, а діти – хороших 
добрих книг, зошитів, кольорових олівців. Контактний телефон Ольги – 
096-654-39-61. 

Підтримати сім’ю також можна, перерахувавши гроші на рахунок у 
ПриватБанку: 4405 8823 1334 0923, Шарагіна Ольга Володимирівна.

Між тим, Ольга на кілька місяців повертається до Ялти. Там у неї є учні, 
яким вона, сподівається, ще може прищепити повагу до українського. 

Станом на 24 березня, 
до нашого уряду 

звернулися 
3608 громадян 

з Кримської 
автономії, 

які виявили бажання  
тимчасово перебувати 

на материковій 
частині України. 
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«Російська влада, на від-
міну від усього світу, визна-
ла кримський «референдум», 
який вона ж і проводила, і те-
пер використовуватиме його 
сфальшовані результати, щоб 

легітимізувати свої загарб-
ницькі дії щодо України», - 
константує лідер Радикаль-
ної партії Олег Ляшко і ви-
магає від влади якнайшвид-
ше вжити радикальні заходи 

з метою захисту суверенітету 
України та відновлення її те-
риторіальної цілісності. 

Зокрема: денонсувати так 
званий Великий Договір про 
дружбу між Росією і Украї-

ною від 1997 року, розірвати 
дипломатичні стосунки з Ро-
сією; денонсувати Харківські 
угоди 2010 року про продо-
вження перебування ЧФ Ро-
сії в Криму та угоду 1997 року 
про базування флоту в Кри-
му; невідкладно подати заяв-
ку на вступ до ЄС і НАТО; вста-
новити європейські ціни на 
поставку з України до Криму 
прісної води, газу, електро-
енергії (за газ - 500 доларів 
за тис куб, вода - 1000 дола-
рів за тис куб, електроенер-
гія - 500 доларів за тисячу кі-
ловат); встановити вартість 
транзиту російського газу че-
рез Україну до Європи - 500 
доларів за тисячу кубів, а не 
10 доларів, як зараз (якщо Ро-
сія відмовиться платити - пе-
рекрити трубу);  запровади-
ти візовий режим з РФ, за-
боронити трансляцію росій-
ських телеканалів та інших 
ЗМІ держави-окупанта.

Одночасно, на думку Ляш-
ка, ЄС має встановити безві-
зовий режим для громадян 
України, допомогти обладна-
ти кордони з Росією і заборо-
нити в’їзд до країн Євросоюзу 
жителям Криму з російськи-
ми паспортами. Натомість 
українських громадян, які 
беруть участь у сепаратист-
ських заходах, Ляшко пропо-
нує позбавляти громадян-
ства і притягати їх до кримі-

нальної відповідальності за 
посібництво ворогу і зраду 
України. 

«Оскільки Росія не припи-
нятиме спроб дестабілізува-
ти ситуацію на Сході України 
з подальшим введенням сво-
їх військ для “захисту росій-
ськомовного населення” на 
Донбас, Харківщину і Одещи-
ну, наші армія і спецслужби 
мають вживати безумовних 
і найсуворіших заходів з ме-
тою припинення сепаратист-
ських шабашів у цих регіонах, 
організовуваних під керівни-
цтвом російської агентури», - 
переконаний кандидат у пре-
зиденти.

Окрім того, Ляшко вкотре 
наголосив про необхідність 
заборони Компартії і Партії 
регіонів «як посібників оку-
пантів»  та позбавлення регі-
оналів і комуністів депутат-
ських мандатів.

«Крим був, є та буде в 
складі України! Ми ніколи і 
за жодних умов не припине-
мо боротьбу за звільнення 
Криму від московських оку-
пантів, якою б важкою і три-
валою вона не була. І ми пе-
реможемо, бо з нами Бог і 
правда!», - переконаний Олег 
Ляшко.

Богдан ЛАВРИНЕНКО 
На фото: Олег Ляшко: 

«Треба дати гідну відпо-
відь окупантам!»

Студент Володимир Безкоровайний, 
якого було поранено на Майдані в 
Києві, після лікування за кордоном 

повернувся  додому. Зі сльозами на 
очах хлопець обіймає маму, сестру та 
брата, які приїхали його зустрічати 
на залізничний вокзал. Зізнається: 
щасливий, що вижив і повернувся до 
Тернополя. В Австрії його буквально 
поставили на ноги.

Двадцятирічний хлопець мешкає у Хорост-
кові. Навчається в Борщівському агротехнічно-
му коледжі. Поїхав на Майдан одразу після роз-
гону студентів. А вже через два місяці отримав 
важке поранення ноги – граната пошкодила ко-
ліно під час атаки «Беркуту». 

– Коли спецпризначенці відходили, то поча-
ли кидати гранати , – пригадує Володимир. – А 
людей було дуже багато, всі почали панікувати, ми 
не знали що робити, стояли. Граната потрапила в 
мене і підірвалася.  

До лікарні хлопець довший час не звертався. Лі-
кувався самотужки на тому ж Майдані. Це й усклад-
нило поранення. Осколки від гранати, які зачепи-
ли кістку почали гноїтися. Володю, як і багатьох ін-
ших важкохворих, терміново відправили до Австрії. 
Хлопці їхали звичайним рейсовим літаком. В аеро-
порту їх зустрічали та на реанімобілях розвезли у 
приватні клініки столиці. Транспортування україн-
ців організував Австрійський Червоний Хрест. 

– Наші герої мали величезну підтримку посла 
Австрії в Україні пана Хайма, –розповідає отець 
Іван Гуняк. –  У хлопців не було закордонних пас-
портів, тож їм поставили австрійські візи у вну-
трішніх паспортах. 

Повне діагностування, лікування, медичний су-
провід профінансувала австрійська сторона. Після 
лікування у Відні Володимир проходив реабіліта-

цію у Будапешті. Розповідає, що за кор-
доном ставилися до українців дуже до-
бре. 

На батьківщину повернувся здоро-
вий. Каже, здасть сесію у коледжі – й од-
разу на Майдан. А звідти поїде до Криму. 
Відсиджуватися вдома не збирається. 

Рідні не перечать бажанню хлопця і 
пишаються ним. Однак перебування Во-
лоді на Майдані стало для них справ-
жнім випробування. Мама, брат і сестра 
страшенно хвилювалися за нього.

– Я дуже переживала. Не спала ноча-
ми, – зізнається матір Володимира пані 
Марія. –  Це дуже страшно. Я часто йому 
телефонувала. Дякую сину, що він завжди брав 
трубку і заспокоював мене. Я не забороняла йому 
їхати на Майдан.  Це його вибір. Якщо знову повер-
неться в Київ, буду молитися за нього, переживати.  
І як треба буде, я також з ним поїду.

Чи доведеться хлопцю взяти до рук не книжку, а 
зброю, покаже час. Однак, друзі Володимира впев-
нені: він вже по-своєму захистив Україну, на Майда-
ні. А у теперішній ситуації боронити державу пови-
нні професіонали. 

Юля ТОМЧИШИН.

Олег Ляшко: “Без боротьби 
ми втратимо Україну!”

Кандидат у президенти Олег Ляшко заявляє, що Україна                 
ніколи і за жодних умов не визнає анексію Криму, 
а Росія ще пожалкує, що зазіхнула на наш суверенітет.

«Здам сесію – і знову на Майдан»
Тернополянину врятували ногу в Австрії: герої повертаються додому
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Так педагоги та їх вихованці відзначи-
ли підписання політичної частини Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС. Симво-
лічний прапор Євросоюзу, кажуть викла-
дачі, нагадуватиме молоді про те, що ко-
жен із нас в силі боротися за краще май-
бутнє України.

– Стотисячні мітинги і Майдани засвід-
чили: українці готові захищати свій євро-
пейській вибір. Люди вийшли на протест 
під прапорами Європейського союзу тому, 
що більшість із нас прагне запровадження 
європейських цінностей в Україні. Голов-
ною рушійною силою революції була мо-
лодь. Наші учні та викладачі теж не були 
байдужими до подій у державі та відсто-
ювали своє майбутнє на майданах рідних 
міст і в Києві, – розповів директор закла-
ду, заслужений працівник освіти України 
Володимир Цьох. 

Схвильовані протистоянням з Росією, 
працівники закладу також вирішили зда-
ти одноденний заробіток для підтрим-
ки Збройних Сил України. Цікаво, що така 
ідея виникла спершу в їхніх вихованців. 

Третьокурсники, які навчаються на авто-
слюсарів, пожертвували українським вій-
ськовим свою одноденну стипендію.

Невдовзі перед училищем планують 
встановити капличку на честь героїв Не-
бесної Сотні. Зі Стрия, що на Львівщині, 
привезли фігуру Божої Матері, яка три-
має на руках маленького Ісусика. Замови-

ли вже й купол з хрестом. 
Їм ще жити і жити, а вони так рано ста-

ла Небесними героями України, кажуть у 
закладі. Тернопілля завжди пам’ятатиме 
цих патріотів, молодих юнаків, які покла-
ли життя і заплатили здоров’ям за наше 
краще  майбутнє.

Антоніна БРИК.
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26-річний Олександр 
з Дніпропетровщини 
до столиці приїхав ще 
у грудні. У кривавий 
четвер, 20 лютого, його 
поранив у ногу осколок 
гранати. 

- На Майдані страху не 
відчував, - каже  Олександр. 
- Було лише почуття відпові-
дальності за тих, кого зали-
шив у рідному місті, за това-
ришів по сотні, з якими майже 
два місяці стояв пліч-о-пліч, за 
український народ, задля до-
бробуту якого ризикував сво-
їм життям. Тривожно стало 
тоді, коли, отямившись після 
поранення, почув, що мене по-
везуть у чуже місто. 

Нині ці побоювання викли-
кають у Сашка посмішку, а тоді 
вперто відмовлявся їхати до 
Тернополя. Переконали медики.

Коли загроза життю мину-
ла, перед майданівцем поста-
ла іще одна проблема: у сто-
лиці він загубив свій паспорт. 
Сашко опинився за сотні кіло-
метрів від домівки без жодно-
го документа, який би посвід-
чував його особу.

У міграційній службі про 
героя з Дніпропетровщини ді-
зналися від громадських ак-
тивістів, які опікуються ним у 
Тернополі, - розповідає началь-
ник Тернопільського міськвід-
ділу УДМС Людмила Лужняк. 
- Ми взялися допомогти акти-
вісту вирішити це питання. За-
звичай, паспорт громадяни-
на України замість втрачено-
го видають за місцем реєстра-
ції. Тож, аби оформити Олек-
сандрові документ у Тернопо-
лі, ми направили запит на під-
твердження особи молодого 
чоловіка у Новомосковськ Дні-
пропетровської області. Від-
так за сприяння ДМС України 
та завдяки злагодженій робо-
ті територіальних органів мі-
граційної служби у різних ре-
гіонах, днями Олександр отри-
мав новий документ.

Паспорт юнакові вручали у 
лікарняній палаті, бо сам при-
йти до підрозділу міграційної 
служби він поки що не зміг, 
але вже за тиждень Сашка обі-
цяють виписати з лікарні.

- Тепер я майже тернопо-
лянин! – такими були слова 
Олександра, щойно він отри-
мав свій документ із відміт-
кою, що його було видано Тер-
нопільським міським відділом 
міграційної служби.

Дніпрянин 
отримав 

паспорт у лікарні 
нашого міста

Тернопільські студенти
 підняли прапор Євросоюзу  

Незвично почався понеділок у 
Тернопільському центрі професійно-
технічної освіти №1.  На подвір’ї 

навчального закладу зібралися викладачі 
та студенти. Лунали українські пісні, 
а згодом над вишем підняли прапор 
Євросоюзу. Відтепер він майорітиме поряд 
із національним синьо-жовтим стягом.

У краєнавчому музеї 
Тернополя презентували 
ілюстративний альманах «У 

камені, бронзі, граніті». 
Присвячений він 200-річчю від дня 

народження Тараса Шевченка. Книжка 
вміщує світлини всіх пам’ятних місць, 
пов’язаних із перебуванням Кобзаря на 
Тернопіллі. Є тут і пам’ятники, меморі-
альні дошки, встановлені у нашому краї 
для вшанування поета. Всього – близько 
175 найменувань.

Роботу над альманахом почали у 2010 
році. Більшість світлин зробив терно-

пільський архівіст Ігор 
Крочак. Зйомки розпо-
чинали восени – за сло-
вами фотографа, саме у 
цю пору розмаїття ко-
льорів найкраще для 
кадру.

Михайло Онись-
ків,  співавтор перед-
мови альманаху, пові-
домив, що найперший 
пам’ятний знак Шев-
ченку на Галичині вста-
новили у Бурдяківцях 
Борщівського району. 

Було це далекого 1911 року, в лютому.  
На жаль, не всі пам’ятки належно до-

глянуті. Найкраще збереглися ті, що зро-
блені з бронзи й  каменю.

Альманах надрукували тиражем у 
200 примірників. Кошти виділили об-
лдержадміністрація та обласна рада. 

Видання зробили без зайвої строкатос-
ті, лаконічно, проте вишукано та зі сма-
ком. Унікальне зібрання тернопільських 
пам’яток, пов’язаних із Кобзарем, буде ціка-
вим для всіх шанувальників генія України.

Інна ДАНИЛКІВ.

А ЖЕК все обіцяє...
Шановна редакціє газети 

«Наш ДЕНЬ», сподіваюся 
на вашу допомогу, як й 

інші тернополяни, які звертаються 
в різні інстанції, а пихаті та черстві 
чиновники футболять нами, як 
непотребом. 

Так склалася доля, що у поважному 
віці я оселилася в Тернополі за адресою 
вул. Бережанська, 5. Відтоді почалися мої 
«ходіння по муках». Квартирою я задово-
лена, а от в під’їзд страшно зайти. Зви-
чайно, як може виглядати під’їзд, у якому 
протягом 23 років не робили жодного ре-
монту! 

Обдерті, обшарпані, брудні стіни, 
страшні віконні рами зі шматками скла, 
розхитані поручні, «з’їждждені» сходи, по-
ламані решітки на вікнах, оголені електро-
проводи і т.д. Комунальний трилер, інакше 
не назвеш.

На подвір’ї перед будинком не краще. 
Поламані лавки та огорожа. Дашок над 
вхідними дверима прогнив. Під час дощу 
на голови людям ллється вода. 

Варто зазначити, що вхідні двері меш-
канці під’їзду придбали за власні кошти 
(6500 грн). Натомість, щомісяця кожна 
квартира платить ЖЕКу за утримання бу-
динку  59 гривень. 

Я особисто написала дві заяви (3 січня, 
24 березня) директору підприємства «Фа-
ворит» пану Олегу Лемезі, у яких разом з 
мешканцями під’їзду №4 просила зроби-
ти ремонт. Але пан Лемега все обіцяє і обі-
цяє…

Маю в Бога надію, що з допомогою га-
зети «Наш ДЕНЬ» свій поважний вік (у мо-
лодості пережила холодний страшний Си-
бір, роки знущань, поневолення, каторгу) 
я буду доживати в людських умовах.

Марія ОБЕЗЮК, реабілітована.

У камені, 
бронзі, 
граніті…
Пам’ятки Тернопілля, пов’язані 
з Кобзарем, зібрали в одній книжці.
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На прес-конференції для представників 
регіональних ЗМІ  про результати спецопе-
рації розповіли перший заступник начальни-
ка УМВС Валерій Гіль та заступник начальни-
ка УМВС-начальник міліції громадської безпе-
ки  Василь Облещук. За їх словами, у неділю на 
території Тернопільського автовокзалу спів-
робітники карного розшуку обласного управ-
ління зупинили групу з дев’яти осіб, шестеро з 
яких мали при собі вогнепальну зброю. Меш-
канці Сумщини, Кіровоградщини, Київщини, 
Донеччини, Чернівеччини та Криму віком від 
17 до 28 років повідомили про те, що зброя їм 
необхідна для самозахисту, однак вони готові 
добровільно її здати. Наскільки правдивими є 
їхні свідчення - правоохоронці перевіряють. 

Серед вилученого: мисливські двохстволь-
ні гвинтівки,  пістолети, велика кількість на-
боїв, саморобні вибухові пристрої, гранати, 
розкладні ножі, радіостанціі, маска, протигаз.

Та найбільше зацікавивв оперативників піс-
толет  «ПМ»  з но-
мерним знаком. 
Звірившись з ба-
зою даних зброї, 
яка була викраде-
на з органів вну-

трішніх справ, правоохоронці з’ясували, що цей 
пістолет належав одному зі співробітників дер-
жавтоінспекції, якого ще з двома правоохоронця-
ми розстріляли  2 березня  на стаціонарному по-
сту на Броварському проспекті під Києвом. Тепер 
ця зброя була в руках 17-річного киянина.  

Про подію тернопільські правоохорон-
ці повідомили своїх київських колег і зараз із 
підлітком працює вже столична міліція.

 До слова, нещодавно були затримані орга-
нізатор та один із убивць співробітників ДАІ 
під Києвом. Можливо, затриманий в Тернопо-
лі  юнак  також причетний до цього резонанс-
ного злочину.

Щодо інших затриманих, слідчі клопота-
тимуть перед судом про їх звільнення від кри-
мінальної відповідальності як осіб, які добро-
вільно здали органам влади зброю, бойові 
припаси, вибухові речовини або вибухові при-
строї, повідомили на прес-конференції  терно-
пільські міліціонери. 

У Тернополі 
впіймали 
одного 
з убивць 
даішників?

Минулих вихідних увесь 
особовий склад органів 
внутрішніх справ області 

ніс службу у посиленому режимі. 
Тернопільські правоохоронці 
прийняли таке рішення  через 
суспільно-політичні події 
у державі, а також з метою  
недопущення резонансних 
злочинів, провокацій та 
протиправних дій з використанням 
зброї чи вибухівки. 

У цивільному законодавстві 
України приділяється особлива ува-
га спадкуванню за заповітом. Існу-
ють вимоги щодо дійсності запові-
ту як одностороннього правочину. В 
першу чергу вони стосуються фор-
ми заповіту як способу вираження 
останньої волі спадкодавця.

Заповітом є особисте розпоря-
дження фізичної особи на випадок 
своєї смерті. Право на заповіт має фі-
зична особа з повною цивільною дієз-
датністю і це право здійснюється осо-
бисто. Вчинення заповіту через пред-
ставника не допускається. Заповідач 
має право  на призначення спадкоєм-
ців та може призначити своїми спад-
коємцями одну або кілька фізичних 
осіб, незалежно від наявності у ньо-
го з цими особами сімейних, родин-
них відносин. Заповідач може без за-
значення причин позбавити пра-
ва на спадкування будь-яку особу з 
числа спадкоємців за законом. Запо-
відач не може позбавити права на 
спадкування осіб, які мають право на 
обов’язкову частку у спадщині. 

Заповідач має право охопити за-
повітом права та обов’язки, які йому 
належать на момент складення за-
повіту, а також ті, які можуть йому 
належати у майбутньому. Заповідач 
має право скласти заповіт щодо усі-
єї спадщини або її частини. У запо-
віті можна зобов’язати спадкоємця 
до вчинення певних дій немайново-
го характеру, зокрема, щодо розпо-
рядження особистими паперами, ви-
значення місця і форми здійснення 
ритуалу поховання тощо.

Особливої уваги заслуговує  
ст.1241 Цивільного кодексу Украї-
ни (далі ЦКУ) щодо  права на спад-
кування обов’язкової частки у спад-
щині, а саме малолітні, неповнолітні, 
повнолітні непрацездатні діти спад-
кодавця, непрацездатна вдова (вді-
вець) та непрацездатні батьки спад-
кують, незалежно від змісту запові-
ту, половину частки, яка належала б 
кожному з них у разі спадкування за 
законом (обов’язкова частка). Тобто, 
якщо спадкоємиць за законом (пер-
шого ступеня споріднення) був по-
збавлений права на спадкування 
(наприклад, наявність заповіту по-
свідченого в користь іншої особи), 
але являється пенсійного віку або є 
інвалідом на момент смерті запові-
дача, то такий спадкоємиць має пра-
во на обов’язкову частку.

Також нотаріуси можуть посвід-
чувати заповіт з умовою: заповідач 
може обумовити виникнення пра-

ва на спадкування в особи, яка при-
значена у заповіті, наявністю пев-
ної умови, як пов’язаної, так і не 
пов’язаної з її поведінкою (здобут-
тя освіти, право на проживання тре-
тьої особи тощо). Умова, визначена у 
заповіті, має існувати на час відкрит-
тя спадщини. 

Відповідно до ст. 1244 ЦКУ запо-
відач має право призначити іншого 
спадкоємця на випадок, якщо спад-
коємець, зазначений у заповіті, по-
мре до відкриття спадщини, не при-
йме її або відмовиться від її прийнят-
тя чи буде усунений від права на 
спадкування.

Частина спадщини, що не охо-
плена заповітом, спадкується спад-
коємцями за законом на загальних 
підставах. До числа цих спадкоєм-
ців входять також спадкоємці за за-
коном, яким інша частина спадщини 
була передана за заповітом.

Заповіт складається письмово, із 
зазначенням місця та часу його скла-
дення. Заповіт має бути особисто під-
писаний заповідачем. Якщо особа не 
може особисто підписати заповіт, то 
він підписується за її дорученням у 
її присутності іншою особою, що за-
свідчується нотаріусом, із зазначен-
ням причин, з яких текст заповіту не 
може бути підписаний особою, яка 
його вчиняє. Нотаріус посвідчує за-
повіт, який написаний заповідачем 
власноручно або за допомогою за-
гальноприйнятих технічних засобів. 
Заповіт має бути вголос прочитаний 
заповідачем і підписаний ним. Якщо 
заповідач через фізичні вади не може 
сам прочитати чи підписати заповіт, 
посвідчення заповіту має відбуватися 
у присутності не менше двох свідків.

Заповідач має право у будь-який 
час скасувати заповіт або скласти но-
вий. Заповіт, який було складено піз-
ніше, скасовує попередній заповіт 
повністю або у тій частині, в якій він 
йому суперечить. Скасування запо-
віту, внесення до нього змін прова-
дяться заповідачем особисто.

 Нотаріус, який посвідчує запо-
віт, свідки, а також фізична особа, 
яка підписує заповіт замість запові-
дача, не мають права до відкриття 
спадщини розголошувати відомості 
щодо факту складення заповіту, його 
змісту, скасування або зміни запові-
ту. Відомості про заповіти підляга-
ють обов’язковій державній реєстра-
ції у Спадковому реєстрі.

Ю. ВИСОЧАН 
(Друга Тернопільська 

нотаріальна контора). 

Звернення адресуються орга-
нам державної влади і місцевого 
самоврядування, підприємствам, 
установам,  організаціям  незалеж-
но від форм власності, об’єднанням 
громадян або посадовим особам,  
до повноважень яких належить ви-
рішення порушених у зверненнях 
питань. 

Вимоги щодо звернень гро-
мадян містяться в Законі України 
«Про звернення громадян». Осно-
вними є такі:

У зверненні має бути зазначе-
но прізвище,  ім’я,  по батькові, міс-
це проживання громадянина,  ви-
кладено суть порушеного питання, 
зауваження, пропозиції, заяви чи 
скарги, прохання чи вимоги. 

Звернення може   бути   усним   
(викладеним   громадянином  і за-
писаним посадовою особою на осо-

бистому  прийомі)  чи  письмовим, 
надісланим поштою  або  переда-
ним  громадянином  до  відповід-
ного органу, установи особисто 
чи через уповноважену ним особу, 
якщо ці повноваження оформлені 
відповідно до чинного законодав-
ства. Лист в електронній формі не є 
офіційним зверненням, він не під-
падає під дію норми Закону Украї-
ни “Про звернення громадян”.

Звернення може бути подано 
як окремою особою (індивідуаль-
не), так і групою осіб (колективне). 
Письмове звернення повинно бути 
підписано заявником (заявника-
ми) із зазначенням дати. 

Звернення, оформлене без до-
тримання цих  вимог,  поверта-
ється заявникові  з відповідни-
ми роз’ясненнями не пізніш як че-
рез десять днів  від дня  його  над-

ходження. Громадяни мають  пра-
во звертатися до органів держав-
ної влади українською чи іншою 
мовою, прийнятною для сторін. Рі-
шення щодо   звернень   громадян   
та   відповіді   на  них оформляють-
ся відповідно до  вимог  законодав-
ства  про  мови.  Такі рішення  та 
відповіді  можуть  бути  викладені  
в перекладі мовою спілкування за-
явника.

Звернення, оформлені на-
лежним чином і подані у  вста-
новленому порядку, підлягають 
обов’язковому прийняттю та роз-
гляду. Забороняється відмова в 
прийнятті  та  розгляді  звернен-
ня  з посиланням на політичні по-
гляди, партійну належність, стать, 
вік, віросповідання, національ-
ність громадянина, незнання мови 
звернення.

Якщо питання,  порушені в 
одержаному органом державної 
влади, місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, ор-
ганізаціями незалежно від форм 
власності, об’єднаннями  громадян 
або посадовими особами звернен-
ні, не входять  до  їх  повноважень, 
воно  в  термін  не  більше  п’яти  
днів  пересилається  ними   за на-
лежністю  відповідному  органу  чи 
посадовій  особі,   про   що повідо-
мляється громадянину, який  по-
дав звернення.  У  разі  якщо звер-
нення   не   містить   даних,   необ-
хідних    для    прийняття обгрунто-
ваного рішення органом чи поса-
довою особою, воно в той  же тер-
мін повертається громадянину з 
відповідними роз’ясненнями.

Забороняється направляти 
скарги  громадян  для  розгляду  

тим органам або посадовим особам, 
дії чи рішення яких оскаржуються. 
Письмове звернення   без   зазна-
чення  місця  проживання,  не під-
писане автором (авторами), а та-
кож  таке, з  якого  неможливо вста-
новити авторство, визнається ано-
німним і розгляду не підлягає. Не 
розглядаються повторні звернен-
ня одним і  тим  же  органом від  од-
ного  і того ж громадянина з одно-
го і того ж питання,  якщо перше ви-
рішено по суті,  та звернення осіб, 
визнаних судом недієздатними. Рі-
шення про  припинення  розгляду  
такого  звернення  приймає керів-
ник органу, про що повідомляється 
особі, яка подала звернення. 

Василь МАРЦИНКЕВИЧ,  
начальник Тернопільського 

міського управління 
юстиції.

Звернення громадян. Вимоги до їх оформлення

ЗАПОВІТ: 
порядок та особливості посвідчення
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Росія мала намір «приєднати» 
усі «російські області» 
України, включно із Києвом. 

Своєрідний план загарбання 
нашої країни поширила в 
інтернет-просторі головний 
редактор видання “KyivPost” 
Катерина Горчинська.

Документ, начебто, був розроблений 
у Раді національної безпеки Росії ще під 
час масових протестів у Києві та регіо-
нах.

У плані зазначається, що Росія має ви-
користати неспокій в Україні для захисту 
своїх інтересів.

Його автори переконані, що «забезпе-
чити реалізацію цієї задачі можна лише 
встановивши контроль над «матір’ю 
міст руських, столицею України, містом-
героєм Києвом».

«Тільки повне входження терито-
рій російських областей України, а саме 
Криму, Луганської, Донецької, Запорізь-
кої, Дніпропетровської, Чернігівської, 

Сумської, Харківської, Київської, Херсон-
ської, Миколаївської, Одеської областей, 
в РФ може гарантувати мир, безпеку і 
процвітання їхньому населенню, а також 
надійний захист інтересів Росії», - йдеть-
ся у документі.

Навчені досвідом «зради Кучми» та 
двох революцій, автори стратегії вважа-
ють, що «надійні гарантії такого контро-
лю можна отримати лише шляхом вико-
ристання збройних сил, правоохоронних 
органів та спецслужб РФ».

У кремлівському «плані Барбаросса» 
зазначається, що Янукович виявився не-
надійним партнером і не зміг виконати 
«взяті на себе в ході переговорів у Москві 
17 грудня 2013 року зобов’язання».

Тому Путіну пропонували запросити 
Віктора Януковича на відкриття Олімпі-
ади в Сочі, щоб вимагати від нього підпи-
сати прохання про введення російських 
військ для «стабілізації ситуації».

Загострення протестів у Києві мало 
підштовхнути Януковича до розпус-

ку Верховної Ради і зробити президен-
та «єдиним законним органом влади в 
Україні».

«У цій ситуації, звернення Януковича 
до керівництва РФ забезпечить юридич-
ну чистоту нашої участі в стабілізації си-
туації в Україні і обмежить можливу не-
гативну реакцію США та інших країн За-
ходу», - переконані автори документа. 
Також вони передбачали «доволі кволу 

реакцію провідних європей-
ських країн».

«В період хаосу» у столи-
ці України планувалось «за-
безпечити нейтралізацію най-
важливіших представників 
бандерівської опозиції» та по-
казати «справжнє обличчя 
українського фашизму».

У плані передбачались на-
пади «фашистських моло-
диків» на посольства Поль-
щі, країн Прибалтики, пред-
ставництво Єврокомісії, країн 

НАТО та резиденції послів, що мало дати 
«доступ до приміщень, у тому числі шиф-
роорганів».

«За результатами стабілізаційної опе-
рації мають бути створені сприятливі 
умови для поглиблення подальшої учас-
ті України в інтеграційних процесах на 
території СНД», - йдеться у пропозиціях 
російських стратегів Путіну.

«План Барбаросса» для кремлівського барбоса

- Уявіть собі: де стою я, там 
стоїть дуб, а за сто метрів від 
нього йде такий же, - показував 
рукою у напрямку іншого шта-
біста майор Круглов під час за-
нять з тактичної підготовки.

Узагалі ж, анекдотів про 
радянське військо спеціаль-
но придумувати не доводило-
ся, бо й без того чи не кожне 
слово командирів ставало ше-
девром «армійської творчості». 
Солдати залюбки повторюва-
ли ці «зашифровані» команди, 
а нерідко й підігравали офіце-
рам, придумуючи для них при-
ховано образливі позивні у ра-
діоефірі, або ж змушуючи заду-
матися, чому «перший і остан-
ній стрибок з парашутом» тре-
ба рахувати за два.

Тоді також йшла війна, і у 
будь-який момент міг пролу-
нати наказ про передислока-
цію розвідувального батальйо-
ну ближче до кордону з Афга-
ністаном – зі зброєю, технікою, 
інвентарем та стовідсотковою 
готовністю до кінця «викона-
ти почесний інтернаціональний 
обов’язок». І хоча це пропаган-
дистське виправдання фактич-
ної окупації чужої країни далеко 
не всі бійці сприймали на «ура», 
проте діватися, й справді, було 
нікуди – за нас думала Москва…

Схоже,  в українській армії 
азами воєнної науки вирішили 
не засмічувати собі мізки. І хоч 
наше військо ще й дотепер очо-
люють колишні радянські ко-
мандири, проте вони так і не 
змогли, а чи не захотіли доне-
сти до своїх цивільних голов-

нокомандувачів суть оборон-
ної доктрини, яка завжди базу-
валася на високій боєздатності 
Збройних Сил. Україна поступо-
во але планомірно здавала свої 
позиції, обмінюючи потужний 
військовий потенціал на нічим, 
крім підписів, не підкріпле-
ні гарантії своєї безпеки. Упро-
довж двох десятиліть наші «до-
блесні» генерали не змогли ви-
значитися з «потенційним во-
рогом» країни і тримали біль-

шість військових формувань на 
західних кордонах, хоча явна 
загроза вторгнення йшла саме 
зі Сходу, Півдня та Півночі.

У такому аморфному стані 
Україна дожила до війни, при-
чому – вітчизняної. Підступний 
агресор вибрав і найсприятли-
віший для нападу час, і найбез-
печніше для своїх солдат місце. 

Це був удар у спину. Проте, 
навіть після нього наші зброй-
ні сили і, зокрема, частини, які 

дислокувалися у Криму, проде-
монстрували взірець мужнос-
ті, відваги та доблесті. Зали-
шившись наодинці з ворогом 
у заблокованих казармах, без-
збройні та напівголодні, вони 
упродовж трьох тижнів стри-
мували натиск укомплектова-
них до зубів «зелених чоловіч-
ків» та «місцевої самоохорони». 
Тримали оборону скільки мо-
гли, незважаючи на потужний 
психологічний та силовий тиск, 
на шантаж, погрози і заляку-
вання  рідних і близьких. 

У цей найважчий для наших 
вояків період чимало військо-
вих експертів щиро дивувалися 
з дій, а точніше – з бездіяльнос-
ті генерального штабу Зброй-
них Сил на чолі з головноко-
мандувачем, який ще з початку 
агресії неадекватно відреагу-
вав на ситуацію, боячись «про-
вокацій», а потім змушував пі-
хотинців і моряків «захищати» 
те, чого вже не було – знищені 
ворогом літаки, техніку, апара-
туру тощо.

Уже нині, після оприлюд-
нення наказу про «передис-
локацію», генералітет пояс-
нює свою позицію виконанням 
стратегічних завдань. Виявля-
ється, українські «військовопо-
лонені» не дозволили агресо-
ру сконцентрувати свої сили  та 
перейти у наступ на материко-
ву Україну. Мовляв, цього часу 
було достатньо, щоб привести 
українське військо у повну бо-
йову готовність,  зайняти рубе-
жі на південно-східних кордо-
нах і навіть за кошти донецько-
го олігарха вирити широчен-
ний рів.

У принципі, логіка у цьому 

є, проте її, навіть не підозрюю-
чи, спростував секретар ради 
безпеки Парубій, який заявив, 
що  Росія тримає на кордоні з 
Україною 100-тисячну армію.  У 
нас же, за словами виконуючо-
го обов’язки міністра оборони 
Тенюха, загальна чисельність 
сухопутних військ - 41 тисяча 
осіб, з них у постійній готовнос-
ті повинні перебувати 20 тисяч, 
але на даний час, якщо не поми-
ляюся, піднято по тривозі за-
ледве половину від цієї кількос-
ті. Відчуваєте різницю? Тож при 
чім тут наші військові у Криму, 
якщо їх там тероризує навіть 
не 18-20 тисячний Чорномор-
ський флот РФ,  а «цивільне на-
селення» з автоматами?

За останніми повідомлення-
ми Міноборони, приблизно 50 
відсотків кримських вояків не 
витримали пресингу і «добро-
вільно» перейшли на службу у 
російську армію. А, дозвольте 
запитати, з яких вагомих при-
чин українське командування 
зрадило решту піхотинців, авіа-
торів, моряків, військових спе-
ціалістів, які залишилися ві-
рними присязі?

Тепер кажуть, такою була 
стратегія. А от якби генерали 
вчасно передислокували під-
розділи на велику землю, ви-
вели у відкрите море кораблі, 
вони могли обіграли ворога 
тактично. Адже боєздатні еліт-
ні підрозділи та флот, а не як 
зараз - деморалізовані части-
ни, могли б не лише ефектив-
но стримувати наступ ворога, а 
й діяти на випередження його 
агресивних намірів. 

Та з ким про це говорити-
балакати. Тільки й того, що до-
водиться уявляти: де стоїть мі-
ністр оборони, там стоїть дуб. А 
над ним на тлі державних стан-
дартів – ще один такий же…

Юрко СНІГУР.

(Стратегія і тактика української оборони)

«Передислокація»  чи  капітуляція?

P.S. У вівторок на сесії верховної ради виконуючий 
обов’язки міністра оборони Ігор Тенюх подав у відставку. 
Своє добровільне рішення адмірал зокрема пояснив і деяки-
ми розбіжностями у баченні ситуації очолюваним ним обо-
ронним міністерством та вищим державним керівництвом. З 
другої спроби народні депутати таки задовольнили прохання 
Тенюха. Новим «головним захисником» країни став генерал-
полковник Михайло Коваль. Чи знайде цей кадровий військо-
вий порозуміння з цивільними стратегами?

nday.te.ua
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Відкривали фес-
тиваль в Україн-
ському домі «Пере-
мога». Там проводи-
ли майстер-класи та 
представляли оригі-
нальні творіння рук. 
Наступного дня усі 
події відбувалися у 
бібліотеці-музеї на-
ціональної іграшки, 
за адресою Стуса, 4. Тут пре-
зентували півтори сотні ля-
льок, які надіслали майстри з 
різних куточків України. 

Напередодні бібліотекарі 
оголосили конкурс «Найкра-
ща авторська іграшка».  

– До нас надійшло 86  за-
явок з усієї України, – роз-
повідає координатор захо-
ду Ірина Мацко. –  Ми не спо-
дівалися, що у такий непро-
стий час відгукнеться стіль-
ки людей. Майстри надісла-
ли близько 150 своїх робіт. Це 
і дорослі, і діти. У нас є ляль-
ки з Кривого Рогу, Полтави, 
Маріуполя, Севастополя, Жи-
томира, Галича, Луганщини, 
Чернігівщини,Черкащини… Ці 
роботи втілюють особливості 
та традиції своїх регіонів.  

Гостям фестивалю було 

на що подивитися. Такої ве-
личезної кількості різнома-
нітних ляльок в одній кімна-
ті, мабуть,  досі не бачили ані 
діти, ні дорослі. До того ж, усі 
охочі могли взяти участь в 
майстер-класах або ж випита-
ти у у мисткинь їхні професій-
ні таємниці.

Фестиваль ляльок у Терно-
полі показав, що українки чи 
не найкращі майстрині у сві-
ті. Їх безмежній фантазії, на-
правду, немає рівних. Ляльки 
ліплені, шиті, мотані, в’язані.  
Із тканини, кераміки, глини, 
соломи і навіть гречки. Кожна 
-  справжнісінький витвір мис-
тецтва.  

– Завдяки цьому фестива-
лю  музей поповнив свої фон-
ди, напевно, утричі, -  каже за-
відувач бібліотеки-музею на-
ціональної іграшки Любов Во-

лодарська. -  Багато майстрів 
подарували нам свої вироби. 
До прикладу, майстриня з Се-
вастополя Катерина Лавроно-
ва подарувала нашому музею 
колекцію ігрових ляльок. 

Найкращу ляльку-мотанку 
виготовила Надія Волощук із 
Кременця.  Вона представила 
на конкурс три ляльки та до-
мовичків. Одна з них «Масля-
на» стала кращою у номінації 
«Лялька-мотанка». 

– Вона така красива, зи-
мова, багата молодичка з ві-
ником, – каже майстриня. – В 
українців віник вважаєть-
ся  родинним оберегом. Саме 
ним вимітали  весь негатив 
із будинку. Зробила ляльку за 
тиждень на одному диханні. 
Всі деталі виготовляла вруч-
ну. Найскладніше робити об-
личчя, адже це найголовніша 

деталь в образі іграшки. 
Майстриня з Києва Олена 

Терехова привезла своїх ля-
льок на фестиваль особисто. ЇЇ 
іграшки чи не найбільше при-
вертали увагу. Яскраві і вели-
кі, вони уважно «спостеріга-
ли» за гостями і навіть допо-
магали виконувати бажання. 

Лідія Лапка спеціально до 
фестивалю створила відразу 
чотирьох ляльок, які символі-
зують пори року. Зізнається, 
не раз доводилося засинати 
після півночі, аби виготовити 
цих панянок. 

Тетяна Мінченко приїха-
ла із своїми творіннями з Дні-
продзержинська. Зізнаєть-
ся, багато людей відмовляли 
її їхати до Тернополя і ляка-
ли бандерівцями. Однак жін-
ка не злякалася і - рада. Адже  
її дуже сподобалось наше міс-
то, тому влітку планує приїха-
ти сюди ще раз. 

– Я дуже вдячна організа-
торам фестивалю за таке чудо-
ве дійство, - каже пані Тетяна. 
–  У нашому місті поки що та-
ких заходів немає. Із Тернопо-
ля я везу багато сувенірів, ко-
рисних дрібничок, яскраві вра-
ження та цікаві знайомства.  

Чи стане фестиваль ляльок 
в Тернополі традиційним, ор-
ганізатори поки що не зна-
ють. Однак цьогорічне дій-
ство показало, що такі заходи 
надзвичайно потрібні нашому 
місту. 

Юля ТОМЧИШИН.

ляльковий 
фестиваль

Вперше  у  Тернополі – 

У файне місто 
привезли іграшки 

з Севастополя 
і Луганська

Тернопіль на два дні занурився в атмосферу 
дитинства і казок. З нагоди Міжнародного 
свята лялькаря у місті вперше відбувся  

фестиваль ляльок. Організували його працівники 
міської бібліотеки-музею національної іграшки, щоб 
відродити українські традиції і прищепити любов 
до них дітям.  Майстри з усієї України приїхали 
до Тернополя, аби представити свої роботи та 
поділитися досвідом.

Українці 
бойкотують 

російську 
співачку Валерію

Народна артистка Росії 
Валерія однією з перших під-
тримала агресивну політи-
ку Володимира Путіна щодо 
українського півострова 
Крим. Співачка кілька разів 
виступала на мітингах, ор-
ганізованих владою на під-
тримку дій російського пре-
зидента на українській тери-
торії. Недавно артистка опу-
блікувала у своєму блозі чер-
гову порцію вихвалянь та за-
хоплень Путіним й привітала 
кримчан з результатами не-
легітимного референдуму.

Через позицію  артистки 
на неї посипалася величез-
на кількість закидів від тих, 
хто раніше любив її твор-
чість. Але на думку своїх ша-
нувальників співачка не зва-
жає. Вона заявила, що по-
страждають в першу чергу 
самі ж глядачі. 

Між тим, українці актив-
но закликають бойкотува-
ти всі концерти Валерії й ін-
ших «зірок», які підтримали 
загарбницьку політику Путі-
на. А до керівників держав-
них відомств надійшла заява 
із закликом розглянути мож-
ливість заборони на в’їзд до 
України діячам культури Ро-
сії, які підтримали окупацію 
Криму.

Марія Яремчук 
змінить пісню 

для Євробачення

Співачка планувала ви-
ступити у травні на Євроба-
ченні, яке цього року відбу-
ватиметься в Данії з піснею 
Tick-Tock. Однак складна по-
літична ситуація в країні 
змусила артистку задумати-
ся про актуальність цієї ком-
позиції. 

Марія Яремчук зізналася 
у інтерв’ю «Комсомольській 
правді», що їй важко викону-
вати веселі пісні, коли у краї-
ні відбуваються такі події. За 
словами артистки, їй хочеть-
ся співати про серйозні речі. 
Тож на «Євробаченні» вона 
виконає пісню, яка немов-
би зіслана з небес. Вона про 
те, що відбувається в Украї-
ні. Співачка стверджує, що це 
буде пісня як сповідь. У ній 
немає політики – тільки віра. 

Щоправда, згідно з прави-
лами конкурсу Марія не має 
права змінити пісню. Але все 
ж буде її виконувати у перед 
конкурсному турі Європою. 
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Україна
У ЄС скасовують банківську 

таємницю для іноземців
Країни Євросоюзу домовились про 

обмін інформацією щодо іноземних 
банківських клієнтів та їхні доходи, 
фактично, відмовившись від банків-
ської таємниці на території ЄС. Таким 
чином Євросоюз посилює боротьбу про-
ти податкових махінацій. Раніше, впро-
довж більше п’яти років, проти цього на-
полегливо виступали Люксембург і Ав-
стрія. Але й вони - одні з останніх -  про-
голосували за обмін інформацією про 
будь-які види доходів іноземних грома-
дян у 28 країнах ЄС, повідомляє «Німець-
ка хвиля». Президент Європейської ради 
Херман ван Ромпей з цього приводу за-
значив: «Банківська таємниця прирече-
на на вимирання». 

РФ - друга за кількістю 
біженців. Перша - Сирія 
Майже 40 тисяч росіян у 2013 році 

подали заяви на отримання притул-
ку в промислово розвинених країнах 
світу. Про це йдеться у заяві управлін-
ня Верховного комісара ООН у справах 
біженців (УВКБ). Таким чином, Росія за 
цим показником перемістилася з шос-
того місця на друге, порівняно з 2012 
роком, коли за притулком звернулися 
близько 22 тисяч осіб. Більшу кількість 
заяв на отримання притулку подали 
лише громадяни Сирії. За даними УВКБ, 
росіяни здебільшого шукають приту-
лок у Німеччині, Польщі, США, Франції, 
Швеції. Однак, у сирійців шанси отрима-
ти притулок набагато вищі, ніж у росіян. 
Їхні заяви схвалюють у 95 відсотків ви-
падків, а заяви громадян Росії - лише 28 
відсотків.

Щодня майже 1,4 тисячі 
дітей помирають через 

забруднення води
Близько 1,4 тисяч дітей у світі по-

мирають щодня через інфекції, ви-
кликані відсутністю доступу до чи-
стої питної води, та погані санітарні й 
гігієнічні умови. Про це йдеться у заяві 
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Незва-
жаючи на те, що у 2010 році Генасамб-
лея ООН прийняла резолюцію, яка закрі-
плює право людини на воду, 768 міль-
йонів жителів планети не мають досту-
пу до безпечної питної води. Дві трети-
ни людей, позбавлених чистої питної 
води, проживають у 10 країнах. Це: Ки-
тай - 108 млн. осіб, Індія - 90 млн., Ніге-
рія - 63 млн., Ефіопія - 43 млн., Індонезія 
- 39 млн, Конго - 37 млн., Бангладеш - 26 
млн., Танзанія - 22 млн., Кенія - 16 млн., 
Пакистан - 16 млн. Найбільше - 71 відсо-
ток - страждають від цієї проблеми жін-
ки і дівчата. До 2030 року, враховуючи 
нинішні кліматичні сценарії, близько 
половини населення Землі буде жити в 
регіонах, де є проблеми з водою. Водно-
час, попит на воду, як на джерело вироб-
ництва електроенергії, подвоїться до 
2035 року. 

Жебрачка зібрала 
мільйон «зелених»

У Саудівській Аравії, у віці 100 ро-
ків, померла жінка, яка близько пів-
століття займалася жебрацтвом. 
З’ясувалося, що у професійної жебрач-
ки залишився мільйонний статок, який 
вона складала на «чорний» день. Аїша 
стала для центрального району аль-
Балад у місті Джидда місцевою визна-
чною пам’яткою. Майже всі жителі зна-
ли її в обличчя. Але мало хто здогадував-

ся, яке багатство «бідна» жінка накопи-
чила за роки випрошування милости-
ні. Аїша та її матір, яка також займалася 
жебрацтвом, володіли чотирма будин-
ками у центрі міста, колекцією коштов-
ностей і золотих монет. У сумі статок пе-
ревищив мільйон доларів. У свої будин-
ки Аїша пустила жити бідняків і не стя-
гувала з них плату. Але після смерті все її 
майно буде передано державі. 

Мертве місто: Сочі після 
Олімпіади нагадує примару

Після завершення Олімпійських та 
Паралімпійських ігор із Сочі виїхали 
десятки тисяч волонтерів, співробіт-
ників правоохоронних органів, персо-
налу, чиновників, спортсменів і вболі-
вальників, залишивши околицю міс-
та стояти пусткою. У невеликому міс-
течку, збудованому спеціально для Олім-
піади, нині немає жодної живої душі, по-
відомляє «Газета по-українськи». Варто 
зазначити: сочинська Олімпіада - найдо-
рожча в історії людства. Вона обійшла-
ся у понад $50 мільярдів. Ігри виявили-
ся дорожчими за витрати на спортивні 
об’єкти усіх зимових Олімпіад разом узя-
тих, а їх уже було 21. 

Екс-чиновник FIFA отримав 
хабара у $2 мільйони

Колишній віце-президент FIFA 
Джек Уорнер і члени його сім’ї отри-
мали близько двох мільйонів дола-
рів від однієї з катарських компаній 
після того, як Катар отримав чемпіо-
нат світу-2022. Катар виграв право про-
ведення ЧС-2022 у грудні 2010 року. За 
даними «The Telegraf», незабаром піс-
ля позитивного підсумку голосування 
членів виконкому FIFA, трінідадець Уо-
рнер отримав від фірми, підконтроль-
ної екс-представнику футбольної феде-
рації Катару, $1,2 мільйона, а його сини 
- $750 тисяч. Ще $400 тисяч були переве-
дені одному з підлеглих Уорнера. Розслі-
дуванням займається ФБР. Старший син 
Уорнера, який проживає в Майамі, вже 
почав співпрацювати зі слідством. 

Європа готується 
відмовитися від путінських 

нафти і газу
Першою ініціативу з диверсифіка-

ції поставок палива висловила Поль-
ща, яка сьогодні залежить від поста-
вок «Газпрому», фактично, повністю. 
Прем’єр Польщі Дональд Туск на засідан-
ні нацради партії «Громадянська плат-
форма» заявив, що в Євросоюзі форму-
ється «Енергетичний союз», частиною 
якого повинна стати й Україна, «аби вже 
ніколи в майбутньому ніхто не міг шан-
тажувати великий народ цінами на газ 
чи поставками газу», повідомляє «Блум-
берг». Туск наголосив: йдеться про фун-
даментальне почуття безпеки Польщі 
і Європи. Жителі ЄС, розуміючи, що ди-
версифікація поставок швидше за все 
відіб’ється на ціні «блакитного палива» 
у бік підвищення, готові до цього. Так, 
відповідно до проведеного у Німеччині 
опитування, 39 відсотків респондентів 
погодяться на зростання рахунків зара-
ди енергетичної незалежності.

Російські розвідники 
масово лізуть в Україну

Російські диверсійно-розвідува-
льні групи масово намагаються пере-
йти російсько-український кордон, а 
також винайняти чи придбати житло 
поблизу стратегічних та військових 
об’єктів. Про це повідомило «Еспресо.
TV» джерело в українській контррозвід-
ці. «Щоночі у межах лише однієї області 
перехід намагається здійснити близько 
семи груп по п’ять-сім осіб у кожній», - 
зазначило джерело. При таких темпах ін-
фільтрації від початку російської інтер-
венції, навіть за вирахуванням тих шпи-
гунів, яких вдалося відловити україн-
ським силовим структурам, можна вести 
мову про сотні агентів. Окрім того, зафік-
совано декілька спроб придбати чи орен-
дувати житло біля стратегічних об’єктів 
російськими розвідгрупами. Котррозвід-
ники також не виключають можливих 
спроб російських агентів потрапити до 
лав новостворених військових підрозді-
лів, зокрема Національної гвардії. 
Прибиральниць позбавлять 

статусу держслужбовців 
Кабмін скоротить видатки на об-

слуговування чиновників. Зокрема, 
вже відмовилися від чартерів для закор-
донних візитів і вирішили розпродати 
автопарк із понад 200 авто. Також уряд 
планує урізати пільги колишнім прези-
дентам, прем’єр-міністрам та іншим ви-
сокопосадовцям. Окрім того, роботу ор-
ганів влади планують зробити продук-
тивнішою, але з меншим штатом. Зо-
крема, звільнять десятки осіб, які пра-
цювали прибиральницями чи водіями 
екс-президента Януковича і за це отри-
мали статус держслужбовців. Тим часом, 
в.о. президента, голова Верховної Ради 
Олександр Турчинов розпорядився про-
дати державні резиденції, дачі, санаторії 
та готелі. Виручені кошти скерують до 
держбюджету. 

Пірати ХХІ століття
Міністерство закордонних справ 

України назвало піратським захоплен-
ня Російською Федерацією україн-
ських кораблів у Криму. Про це під час 
брифінгу повідомив директор департа-
менту інформаційної політики МЗС Єв-
ген Перебийніс. «Російські військові та 
спецслужби застосовують агресивні дії 
з блокування й захоплення військових 
частин Збройних Сил України в АР Крим. 
Останнім часом ми стали свідками захо-
плення з боку озброєних людей, у тому 
числі з участю російських військовос-
лужбовців, кораблів ВМС України на те-
риторії АР Крим. Такі дії російської сто-
рони важко оцінити інакше, як піратські 
захоплення. Чи може світ дозволити собі, 
щоб у центрі Європи у XXI столітті оруду-
вали пірати і терористи? Ось запитання, 
на яке сьогодні повинен дати відповідь 
весь цивілізований світ», - заявив дипло-
мат. 
Ціна вкраденого півострова

Українські ЗМІ разом з експер-
тами оцінили потенціал Криму у 30 
трильйонів 284 мільярди гривень. Як 
пише «Сьогодні», це - без оцінки куль-
турної спадщини, людського потенціа-
лу і природно-заповідного фонду. У Кри-
му налічується 500 пляжів, майже тисяча 
здравниць, 500 підприємств і 12 держре-
зиденцій, кожна з яких вартує $100-200 
млн. Згідно з даними за 2012 рік, на пів-
острові працює 558 санаторіїв і 222 го-
телі - їхня приблизна ціна перевищує $8 

млрд. Земельний фонд складає 2608,1 
тис. га. «Сотка» землі на першій лінії 
узбережжя коштує $35-40 тис., у степу - 
від $800. Загальна вартість землі може 
сягати $3,13 трлн. з урахуванням с/г 
угідь. Ресурсну базу,  неофіційно, оціню-
ють у 2 трлн. кубів газу і 430 млн. тонн 
нафти. Дослідженням і розробкою Чор-
ного моря займається компанія «Чор-
номорнафтогаз». Аналітики оцінюють її 
бізнес у $10-15 млрд. Щодо промислово-
го потенціалу, то сукупна вартість това-
рів і послуг, вироблених в АРК - близько $ 
4-5 млрд. Заповідні зони в Криму склада-
ють 216,9 тис. га, а культурна спадщина 
включає 63 об’єкти. Крім того, за неофі-
ційними даними, тут розташовані близь-
ко 100 військових баз, 10 з яких - великі. 

Багачі розпродують елітні 
маєтки під Києвом

Забезпечені українці масово на-
магаються позбутися елітних особня-
ків. Бажаючих продати маєтки в Киє-
ві та області, порівняно з минулою осін-
ню, збільшилось ушестеро, повідомляє 
«Gazeta.ua». Люди готові продавати коте-
джі з великою знижкою, лише б швидше. 
Але покупців не багато. За даними сай-
ту оголошень «Slando», восени у прода-
жі було 1000 будинків і квартир вартістю 
понад мільйон доларів. «Зараз їх число 
сягнуло 6000 і продовжує рости», - сказав 
піар-менеджер «Slando» Сергій Колосков. 
Невже інвестиції у нерухомість втрати-
ли привабливість? На думку експертів, є 
кілька причин, і перша - політична. Час-
тина елітної нерухомості належить лю-
дям з неординарною політичною репу-
тацією. Немає гарантії, що після купівлі 
у них квартири чи приватного будинка, 
пізніше майно у нового власника не на-
ціоналізують ім’ям революції. Тим часом 
VIP-особняками під Києвом зацікавили-
ся бандити. Видаючи себе за «євромай-
данівців», вони грабують хороми.

У екс-міністрів вилучили 
кілограми золота і гроші

Слідчі ГПУ провели 32 обшуки в 
офісах і приміщеннях, що мають від-
ношення до екс-міністра енергети-
ки та вугільної промисловості Едуар-
да Ставицького і екс-міністра агропо-
літики та продовольства Миколи При-
сяжнюка. За повідомленням в.о. генпро-
курора Олега Махніцького, у Ставицько-
го виявили низку документів і два сей-
фи. Один сейф був повністю набитий 
грішми - близько $5 млн. Інший - золо-
том і коштовностями. Це - майже 50 кі-
лограмів золота в злитках; коштовності 
із платини, золота, діамантів; дорогі го-
динники відомих світових брендів; до-
кументи на нерухомість, частки в ком-
паніях, земельні ділянки, на реєстрацію 
зарубіжних компаній у різних офшор-
них юрисдикціях; банківські картки, до-
кументація на рахунки в банках. Заступ-
ник генпрокурора Олексій Баганець, по-
інформував про обшук на квартирі При-
сяжнюка, де вилучили близько $300 тис., 
майже 800 тис. грн. і кілька тисяч євро. А 
на квартирі людини, яка обіймала висо-
ку посаду в Мінагрополітики та близь-
кої до оточення Ставицького, вилучили 
$1,7 млн. і 1,4 млн. грн., кілька тисяч євро 
і фіктивні податкові декларації на ці ко-
шти. Ця людина повинна була вилетіти з 
грішми до Туреччини. 

Україна Світ
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Струни серця

Монолог Землі
Не хочу смертоносних вирв – 
Уламків зла, жорстокості,
Небачених ще досі битв
У атомному фокусі.

Мені пишатися вбранням
З ясної зелені.
Мені вирощувать хліба
Всім людям велено.

Квітковим рястом устелить
Лісів галявини.
Багатством рибним заселить
Річок заплавини.

Садами пишними укрить
І гори, й доли всі.
Міста і села оновить
У всій красі.

А в час фашистської чуми
Мене плюндровано,
В огнях пекельних ланцюги
На мене ковано.

Ще й досі волі вороги
Ними побрязкують,
Кайдани тяжкії кують
На правду ясную.

Ви дайте, людоньки, мені
Роси напитися.
Не можу у новій війні
Я кров’ю вмитися…

Сльози емігрантки
Вмирала мати-галичанка…
І не дочка їй наостанку
Прощальні мовила слова.
Казали: краще їй не знати, 
Як прикро євро заробляти.
Удома мати не сама.

Не дочекалась мати доні,
Смертельна тінь лягла на скроні,
Скріпила зболені вуста.
Довіявсь сум той на чужину
І огорнув доньку єдину…
(Та доля в неї – як у ста).

І рветься серце з болю й муки
Аж до знемоги, до розпуки…
Несила дочекатись ранку.
І сочаться в чужому ліжку, 
І сочаться в чужу подушку, 
І сочаться аж до світанку
Пекучі сльози емігрантки…

*     *     *
Де узяти слово соковите
З присмаками рідної землі?
Де узяти пристрастю налите
Слово-янголятко для рідні?

Де воно, яскраве і крилате,
Дуже, ваговите, як вода?
Чи не в стінах маминої хати
Зріє його повів і хода?!

*     *     *
Нарешті сонечко 

отверзнуло уста
Землі послало теплий 

поцілунок.
Зійшла із неба Божа благодать –
Тепло омріяне в дарунок…

Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ
Про кохання

Лише вітер 
голубить 
обличчя

Березень стукає у вікно те-
плими сонячними промінцями, 
лоскоче личко грайливим пові-
вом вітру. А мені хочеться мрі-
яти, що це ти обціловуєш мої 
уста. Пестиш лагідним дотор-
ком тіло і шепочеш: люблю…

На жаль, це лише моя уява. Ін-
шій ти віддаєш свою ніжність і 
вільний час. З іншою дівчиною, 
а не зі мною, мрієш про спільне 
майбутнє. 

Що ж розлучило нас? Твоя 
впертість чи моя недовіра? Не-
вміння прощати чи впевненість, 
мовляв, все одно ти до мене по-
вернешся?..

А вийшло усе не так. Ти – не 
зі мною. Тільки березневий вітер 
голубить моє обличчя, шукає те-
пла у моїх долонях. Я ж думаю 
про тебе…

   Оля ТИХА. 
м. Тернопіль.  

гніздечко
Сімейне

Ірина їхала в 
тролейбусі. Перед 
світлофором 

тролейбус зупинився.  
І тут…

Ірині аж дух перехопило: 
її Іван купував квіти!.. 
Стояв отак собі спокій-
ненько біля жіночки з 
ледь розквітлими кро-
кусами, вибирав, котрі 
гарніші. Значить, усе. 
Значить, когось має. 
Ось чому він останній тиж-
день такий дивний! З роботи 
повертається пізніше і тіль-
ки поріг переступить, зразу 
до ліжка, мовляв, дуже сто-
мився, хочу відпочити. Ось 
тобі і втома. Тепер Ірині все 
зрозуміло. А вона, дурнень-
ка, і вечерю зготує, і сороч-
ку попрасує. І пожаліє, чого ж 
там, звісно, відпочинь.

Називається, догодила. 
Першим бажанням було зі-
йти з тролейбуса, наздогна-
ти Івана, кинути в облич-
чя все, що думає про нього, 
знищити одним поглядом і 
піти. Куди? Додому? І знову 
там зустрітися увечері з Іва-
ном? Добре, отоді вона йому 
скаже все. А на вулиці що 
з’ясовувати стосунки. Тро-
лейбус рушив. ..

Аж серце розболілося в 
Ірини. Не могла добути дня 
на роботі, відпросилася. Вдо-

ма теж ніяк не могла дочека-
тися вечора. Душила образа. 
За стільки років спільного 
життя не так вже й балував 
її чоловік квіточками, а тут, 

для когось, он як швиденько.
Прилягла трошки. Ніби 

заснула. Розбудив якийсь 
шурхіт. Визирнула тихенько. 
Її Іван, її чоловік рідний, від-
чиняв двері. 

- А квіти де? Чи вже від-
ніс? І коли ти встиг, до кінця 
робочого дня он ще скільки. 
Чи, може, вдома щось забув? 
– обливала чоловіка гнівом, 
мов дощем. 

- Квіти? – розгублено ди-
вився на дружину Іван. – Ось 
вони, - виймав з пакета тен-
дітний букет. – А ти звідки 
знаєш про квіти? І ще щось 
ти мене запитувала: комусь 
я мав їх віднести?..

- Я ще не те знаю, - відрі-
зала Ірина. – Хто вона?

- Про кого ти?- ще більше 
розгублювався Іван. 

- Про ту, якій ти квіти ку-
пив. Думав, нема мене вдома. 
Знав би, то десятою дорогою 

хату рідну обминув. То хто?
- Дурненька, - посміхнув-

ся чоловік. – Я ж тобі кві-
ти купив. Чи ти забула? Сім-
надцять років сьогодні, як 
весілля наше було. От я і ку-
пив тобі квіти. І духи. І золо-

ту каблучку. Тож 
вечорами підробі-
ток шукав. Меблі 
з хлопцями на за-
мовлення виготов-
ляли. А нині від-
просився спеціаль-

но з роботи, думав сюрприз 
тобі зроблю. Навіть вечерю 
хотів зготувати. А ти… При-
думала щось. То вітаю тебе, 
Ірино. Пробач, що часто забу-
вав це робити. А нині згада-
лося…

Вона б іще сумнівалася, 
але разом з парфумами та ка-
блучкою Іван подав їй лис-
тівку, на якій незграбним по-
черком написав віршоване 
вітання. Ой, як невдало були 
підібрані рими до слів: сім-
надцять, Ірино, люблю… Те-
пла хвиля підкотилася до жі-
ночого серця.

- Я й не знала, що ти в 
мене поет, - посміхнулася 
Ірина.

Пригорнулася до чолові-
ка. І, здається, не була такою 
щасливою навіть сімнадцять 
років тому, в день їхнього ве-
сілля.

Інна ЗАРІЧНА.     

Примхливий березень 
то припече обличчя 
струмом холодного 

вітру, то погладить теплом 
сонячного промінчика. А у 
зеленій молодій травичці, 
що прорізається з-під снігу, 
вже видніються крихітні 
маргаритки. Я з онуком 
Арсенком гуляємо парком 
поблизу дому. Він акуратно 
зриває маргаритки, складає 
у кулачок – для мами. 

Враз задзвенів мій мобільний. 
У розмові з подругою я й не помі-
тила, як зник Арсен.

 Розгублено озираюся навко-
ло і, врешті, заспокоююся, поба-
чивши малого у товаристві якоїсь 
дівчинки. Розставивши рученята, 
вони біжать мені назустріч, а за 
ними легкою ходою прямує жін-
ка… Та це Надя, моя давня прия-
телька! Ми бачилися з нею більше 
десяти років тому в Гусятині. Цю 
зустріч я довго не могла забути.

Тоді літо було дуже спекотне. 
Якось я пішла до джерела за цілю-
щою водичкою. Живі бризки стру-
меніли на сонці, сріблом стікали у 
пляшку. До джерела безперестан-
ку підходять люди. Одні п’ють 
воду одразу на місці – кажуть біля 
джерела вона має найбільшу ліку-
вальну силу. Інші беруть з собою у 
дорогу – для здоров’я. 

Замучена серпневою спекою, 
підіймаюся пагорбом. Швидше 
б сховатися від надокучливого 
сонця у свою третю палату, де на 

мене і на водичку чекає вірна по-
друга Леся Тварда. Притуляю до 
скронь холодну пляшку, і раптом 
крізь зелене віття, що обрамлює 
стежку, вловлюю знайомий силу-
ет. Надя, моя добра приятелька, 
щира порадниця. Ми не бачили-
ся з нею давно, відколи вона пе-
реїхала з нашого міста. Я скучала 
за нею. І ось зустріла тут, на стеж-
ці до джерела. 

Ні, вона не по воду йде. Місце-
ві мешканці сюди ходять рідко, 
каже Надя. Усі ми не цінуємо те, 
що маємо, - відповідаю я і помі-
чаю, як мої слова черкають на об-
личчі Наді гірку складку, а вираз-
ні карі очі вмить стають вологи-
ми. Але чому? 

Надя не відповідає. А сльози 
уже сипляться з очей густими го-
рошинами, і я розумію – розмова 
не вийде. Тому обіцяю Надійці за-
йти на каву найближчим часом. 

…Цю розкішну трикімнатну 
квартиру Надя купила, продавши 
мамин особняк неподалік мого 
дому. Пригадую, як бідкалася тоді 
тітка Марія – ця хата їй -  як час-

Зашторила смутком вікна. Зачи-
нила душу. Вистигало не надпите 
горня чаю. Маленьке ангелятко си-
діло поруч, підперши голівку пух-
кенькою ручкою. Воно розмовляло 
мовою тиші, яку може почути лише 
серце. Уночі стерегло її неспокійні 
сни. І шалено любило ранки, коли 
вона відкривала вікно, впускала 
до кімнати сонце, віталася з сусід-
ським котом, що сидів на підвікон-
ні, і готувала запашну каву. 

…Невеличка двокімнатна квар-
тира дісталась Зої від рідної тітки 
Євдокії, яка, вийшовши на пенсію, 
оселилася на батьківському обійсті. 
Тітка виховала Зою, коли не стало 
матері. Своїх дітей не мала - рано 
овдовіла. Тому, коли племінниця 
залишилася сиротою, вважала її за 
доньку. Допомагала, коли Зоя вчи-
лася в медучилищі. Видала заміж. 

Максим, Зоїн залицяльник, тітці 
не подобався. 

- Душа в нього подвійна, - засте-
рігала племінницю.   

Дівчина вважала: всі шукають у 
майбутніх зятях і невістках гандж. 
Тітка - не виняток.

У Максима було двоє молодших 
сестер. Тому Євдокія погоджувала-
ся, аби Зоя з чоловіком жили в неї. 

- Мусимо миритися. Коли вийду 
на пенсію, поїду до села. Відколи 
померла твоя мама, хата пусткою 
стоїть. Лише на вихідні там буває-
мо. Город завжди заростає.  

- Максим вирішив винаймати 
житло. Та й до пенсії вам ще далеко.

- Але ж це дорого.
- Шукатимемо щось дешеве. 
- Максим і далі на ринку буде 

торгувати? 
- Він має більше грошей, ніж я 

своїх «медсестринських».  

…На весіллі всі веселилися, 
крім Євдокії. Щеміло серце. Ка-
латало, мов навіжене. Вийшла на 
вулицю. Збиралося на дощ. Євдо-
кії також хотілося плакати…

Зоя з Максимом винайняли 
однокімнатне помешкання не-
подалік ринку. Квартира, через 
гори сумок, нагадувала склад. 
Тітка охала, споглядаючи на це. 
Зоя заспокоювала: торговці, які 
залишають тут свій крам, пла-
тять гроші. Кожна копійка - на 
власне житло. 

- А якщо дитина народиться? 
Як бути з цим бардаком?

- Дітей ще не плануємо. Мак-
сим каже, спершу треба гроші за-
робити.                  

Через три роки після одру-
ження Зоя народила доньку. На-
звали Віталіна. Так хотів Мак-
сим. 

Тепер винайняли двокімнат-
ну квартиру. Також неподалік 
ринку. У «дитячій» - гори сумок 
з крамом. Зоя заперечувала, про-

те чоловіка годі було перекона-
ти. Треба копійку «товкти». 

…Максим почав приходити 
додому пізно. Пояснював: комусь 
щось допомагав, посидів з друзя-
ми, «халтурка» підвернулася… 

Він любив доньку. Купував їй 
яскраві маленькі одяганки і ве-
ликі зайці та ведмеді. Лише ба-
витися з Віталінкою не мав часу. 

Зоя відчувала: чоловік до неї 
почав ставитися холодно, навіть 
байдуже. Не розуміла причини. 
Вона ж симпатична. Смачно го-
тує. Дитина доглянута. Попроси-
ла пошукати іншу роботу. Мак-
сим відповів: 

- Скоро свою торгову точку 
здам в оренду. Сам у магазин пе-
реберуся. 

- В чий?
- У свій. 
- А як з купівлею квартири?
- Спершу магазин. Хай ма-

ленький, але власний. А там…
…Віталінка подарувала Зої на 

день народження три засушені 
незабудки. 

- Мамо, хай вони лежать в 
книжці про Білосніжку.

- А чому три квіточки? 
- Ти така доросла і не розумі-

єш. Це - я, ти і тато. 
- І ти вже майже доросла. Ско-

ро шість років. Почнемо до шко-
ли збиратися. 

…Зателефонувала свекруха.
- Зою, Максимів телефон не 

відповідає. Батько чимось отру-
ївся. До лікарні забрали. 

- Максим ще на ринку.
- Піди й скажи, аби до лікар-

ні їхав. 
Через недобре закриті жалю-

зі Зоя побачила Максима у това-
ристві незнайомої жінки. На сто-
лику - коньяк, цукерки. Максим 
і незнайомка веселі. Він розлив 
коньяк, поцілував її… «Це і є його 
«халтурка», - подумала. Посту-
кала. Максим відкрив. Зніяковів, 
проте швидко опанував себе. 

- Галина, - відрекомендував 
«халтурку». - Хотів сказати, але 
тепер знаєш.  

- Твій батько в лікарні. Мама 
просила, щоб ти приїхав.

Зоя зібрала свої і доньчині 
речі, викликала таксі, поїхала до 
тітки.    

Євдокія жодним словом не 
дорікнула племінниці. Згадала 
лише весілля і щем біля серця…

…Розлучення для Зої вида-
лось пеклом. Сирота, без власно-
го житла, без пристойної плат-
ні. Вона не може забезпечити ди-
тині нормального, повноцінного 
виховання, - апелював до всіх і 
вся Максим. «Халтурка», не бідна 
дама (давно крутиться в торгів-
лі), також «допомогла». Віталіну 
залишили з батьком. Зоя могла 
зустрічатися з донькою, забира-
ти до себе. Але це її мало тішило.   

- Навіщо тобі Віталіна? - за-
питала в уже колишнього чоло-
віка. - Твоїй пасії чужа житина не 
потрібна.

- Дітей Галина народжувати 

не хоче. Немає часу. Бачила б ти її 
будинок! Два поверхи! Для Віта-
ліни там стільки місця! Вона буде 
мати все. А ти що їй можеш дати? 

- Я матір...
…Євдокія перебралася до 

села. Зоя тяжко звикала до са-
мітності. «Шкода, що люди не 
можуть нас бачити, - журилося 
ангелятко. - Їм би було легше…».       

Максим привозив доньку на 
вихідні, і коли вони з «халтур-
кою» кудись їхали. 

У дванадцять років Ві-
таліну модні журнали по-
чали цікавити більше, ніж 
шкільні книжки. Хвасталася 
обновками. «Крутою» подругою-
однокласницею…

- Ма, що ти хотіла б на день 
народження?

- Не знаю… Віталіно, 
пам’ятаєш три незабудки, які 
ти мені колись подарувала? Тобі 
було шість років. Я й досі бережу 
їх. У твоїй улюбленій книжці про 
Білосніжку. Показати?

- Ма, ну, ти й дивна! Викинь 
ті засушені квіти. Хочеш, я по-
прошу тата, аби мобілку купив? 
Твоя стара. Дарувати буду я. А 
тато - спонсор.

- Не хочу!
…Віталіна таки принесла на 

день народження мобільний те-
лефон. Коли донька пішла, Зоя 
дістала книжку про Білосніжку. 
Найдорожчим подарунком були 
три засушені незабудки…

Ольга ЧОРНА. 

точка серця: у ній народилися 
діти й онук Сергійко. У ній ще 
молодим помер її чоловік… Але 
Надя ніби не чула маму, переко-
нувала, як могла. 

І одного разу до Марії таки 
прийшли покупці… Нелегко 
було їй в чужому місті, в ново-
му помешканні. Звикла, що з 
самого раненька будив її голо-
систий півень, крізь відчинене 
вікно доносився медовий аро-
мат улюблених матіол. А тут 
чує лише безкінечний гуркіт 
машин, душить її запах розпе-
ченого асфальту. А ше – само-
тність. Зять з донькою на ро-
боту підуть, онук – до школи, 
а вона нудиться, никає квар-
тирою, шукаючи роботу. Сум-
но Марії, та що робити – мусить 
бути так, як добре доньці.

Якось посеред зими Марія 
захворіла. Після перенесеного 
грипу нестерпно заболіла рука. 
Крутило, пекло у суглобі, а по-
тім з’явилася на шкірі червона 
пляма, яка почала рости, кро-
вити. Радили Марії поїхати у са-

наторій, пройти додаткове об-
стеження. Та вона не хотіла пе-
ресікати плани дітей, які зби-
рали гроші на нові меблі, і та-
кож доклала до тієї суми свої 
нехитрі заощадження.

«Потерпіть ще трошки, 
мамо. Скоро привезуть меблі, 
а тоді складемо кошти вам на 
лікування», - запевняла Надя. 
Так, звичайно, вона зачекає. 
Хвора рука – не слабе серце, ко-
тре миттєво може зупинити-
ся. Але болить. З кожним днем 
усе сильніше. Надя принесла 
усілякого зілля, робить при-
мочки, але рана не затягується, 
стікає кривавим струмочком. 
Коли нарешті привезли омрі-
яні донькою меблі, тішилася і 
Марія. Стала складати собі клу-
нок у санаторій. Та минув мі-
сяць, другий, а про Марію ніби 
забули. Вже й не заводили біль-
ше мови про її хворобу. 

Якось у їхні двері подзво-
нили. Марія поспішила відчи-
нити. Незнайомі люди обмину-
ли її, безцеремонно попрямува-
ли до кімнати. За ними – Надя. 
«Викидайте, мамо, лахи зі своєї 
шафи. Ми вам нову привезли», 

- наказала донька. 
Марія нічого не розумі-

ла – хіба вона про щось про-
сила? Свою шафу вона не від-
дасть. Нізащо! Шафа ще вік слу-
жити може, її покійний чоловік 
змайстрував. Разом візерунки 
підбирали. Ця шафа для Марії 
– святиня, вічний спомин про її 
Андрія.

Ніхто не слухав хвору жін-
ку. Марія голосила за своєю ша-
фою, як за покійником. Захли-
наючись, складала на нові по-
лиці розкидані речі. У неї під-
нявся жар, і вона кілька днів 
пролежала в ліжку. 

«Та не сердіться, мамо. Не 
шкодуйте за тою старомодною 
шафою. Тепер у нас все, як у по-
рядних людей. У санаторій від-
веземо вас навесні. Надворі 
зима, а ви боїтеся холоду», - ка-
зала Надя.

Впали сніги на землю і на 
коси Марії. Її хвора рука нага-
дувала зісохле викручене сте-
бельце. Що там рука, все тіло 
Марії вкрилося кривавими 
плямами, не спадав жар. Якось 
не витримала, попросила ви-
кликати «швидку». 

Померла Марія тихо, у сні. 
На її устах застигла сумна 
усмішка. Надя ніяк не могла по-
вірити, що мами більше нема. 

«Я не вберегла її. Як мені 
жити тепер з покаянням?» - за-
питує мене чи радше себе На-
дія. І тихо додає: «Нехай усі бе-
режуть матерів сьогодні, бо за-
втра може бути пізно».

Із сумом в очах Надя пока-
зує своє нове житло. Все у нім 
сяє, вилискує, зливається у 
гамі модних кольорів. Справ-
ді, чудові меблі, вишукані лю-
стри, рідкісні вазони. Та по-
при спеку надворі і гарячу каву 
мені чомусь було холодно у На-
динім домі, а в сліпучих дзер-
калах ввижалися сумні очі тіт-
ки Марії. 

…І ось знову зустріла Надію 
у нашому місті. «До сина приї-
хала. Живе тут у зятях», - про-
бує почати розмову приятель-
ка. «Гарна у тебе онука, Надій-
ко. Мабуть, ровесниця мого 
Арсенка?» - питаю. Легкий 
рум’янець вкриває щоки На-
дії. «То не онука, то донька моя. 
Вже коли й не сподівалася – Бог 
подарував мені таке щастя». 
«Як тебе звати, мамине щас-
тячко?» - піджартовуючи, пи-
таю дівчинку. «Марія», - відпо-
відає дівча срібним голосоч-
ком і дивиться добрими кари-
ми очима своєї бабусі. «Уявля-
єш, як би раділа моя мама. Та 
мами давно нема», - з сумом мо-
вить Надя.

А поруч з моїм онуком Ар-
сенком грається маленька Ма-
рія, схожа на тільки що розквіт-
лу маргаритку.

Марія МАЛІЦЬКА.     

Житєві сюжети

Іванова 
таємниця

Невигадана історія

Сокровенне

сьогодні 
Бережіть матерів

Три незабудки   
родини

…У душі моїй  
солодко грає сопілка,
Бо я з України,  
бо я – українка!

На фото Івана ПШОНЯКА: студентка  
Тернопільського музичного училища  
імені С. Крушельницької Мар’яна Полторак.
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Вдруге у сезоні дніпропетровці виграли 
у чинного чемпіона Прем’єр-ліги

Центральний матч туру відповідав усім вимогам: обережний 
початок, обопільно гострі дії на чужій половині поля, доволі жор-
сткий силовий футбол та індивідуальна майстерність.

 До перерви суперники по черзі створювали нагоди для взят-
тя воріт. Примітно, що «Дніпро» на своїй половині поля позбавив 
звичних козирів супротивника, а на чужій наполегливо використо-
вував навіси та гру головою. Спочатку удари гостей без особливих 
труднощів нейтралізував голкіпер господарів, але невдовзі пода-
ча Руслана Ротаня зі штрафного стала результативною: Артем Фе-
децький випередив усіх – 0:1. 

Звичайно, що після перерви опоненти були змушені діяли ко-
жен за власним сценарієм. Тренер гірняків мусив ризикувати, зняв-
ши по черзі для посилення атаки двох опорних півзахисників.  Та на 
цьому нещастя  господарів не закінчилися – через травму захисни-
ка під завісу гри «Шахтар» опинився у меншості, оскільки три замі-
ни відбулись раніше. 

Гості змогли розіграти зайвого гравця і їх нападник встановив 
остаточний рахунок матчу – 0:2. Тепер за втраченими очками «Дні-
про» та «Шахтар» стоять на рівних.

«Чорноморець» - «Таврія» - 0:0
Одеська команда не зуміла вдома переграти аутсайдера та гідно 

привітати з днем народження свого наставника Романа Григорчу-
ка. Натомість, гостьова нічия дозволила «Таврії» залишити остан-
ній рядок у турнірній таблиці.

«Динамо» - «Металург» З. – 4:0
Важкий перший тайм динамівців завершився трудовим м’ячем, 

після чого справу було практично вирішено.
«Зоря» - «Металург» Д. – 0:4 
Переконливий виграш донеччан у Луганську дозволяє команді 

випередити одного зі своїх головних конкурентів.
«Волинь» - «Ворскла» - 0:0 
Надрезультативна нічия цих команд у Полтаві у першому колі 

змагань змінилась у Луцьку безгольовим поділом очок.
«Говерла» - «Карпати» - 1:0 
Вдалий весняний старт ужгородців дозволяє їм відірватись від 

аутсайдерів на солідну дистанцію.
ФК «Іллічівець» не брав участі у турі у зв’язку з виключенням 

ФК «Арсенал» зі змагань.
Матч «Севастополь» – «Металіст» у зв’язку із ситуацією, що 

склалася на території півострова Крим, та враховуючи позицію ке-
рівництва ФК «Севастополь», перенесено на пізніший термін.

Дата і час початку гри будуть визначені додатково.

Дніпряни знову 
«побили» гірників

«Шахтар» - «Дніпро» - 0:2

Час початку матчів 1/4 фіналу Кубка України
26 березня (середа)

«Десна» Чернігів – «Шахтар» Донецьк 14:00
«Славутич» Черкаси – «Нива» Тернопіль 18:00
«Тернопіль» Тернопіль – «Чорноморець» Одеса 19:00
«Металіст» Харків – «Динамо» Київ 20:00

Кримські клуби повинні 
дограти чемпіонат України

Президент ФІФА 
Йозеф Блаттер 
заявив, що «Таврія» 

та «Севастополь» 
завершать сезон у складі 
української Прем’єр-ліги. 

«Таке рішення було прийня-
то усіма зацікавленими сторо-
нами», - заявив він під час прес-
конференції.

За його словами, міжнарод-
ні футбольні організації ФІФА 
та УЄФА ще не готові комен-
тувати ситуацію із можливим 

включенням кримських фут-
больних клубів у чемпіонат Ро-
сії.

 «Ми не в курсі ситуації, тому 
не маємо права нічого коменту-
вати», - сказали у прес-службі 
ФІФА.

 «УЄФА не готова давати 
будь-яких коментарів з цього 
питання, оскільки жодних запи-
тів з боку кримських клубів про 
включення в чемпіонат Росії не 
було», - повідомив співробітник 
прес-служби УЄФА.

Севастополець продовжить 
виступи за Україну

Андрій Говоров синьо-жовтого 
прапора не зрадить. 

Багаторазовий призер чемпіонату 
Європи з плавання заявив, що, попри будь-
які політичні перипетії, виступатиме лише за 
Україну. 

 Говоров — уродженець Севастополя, його 
батьки — етнічні росіяни, а дитинство він 
провів біля Мурманська. Однак Андрій наго-
лосив, що він відчуває себе українцем, а тому 
не має жодних намірів змінювати громадян-
ство. Крім того, спортсмен зауважив, що жод-
ного разу не зустрічався з утисками через те, 
що спілкується російською, а у так званому 
референдумі щодо приєднання Криму до Ро-
сії, як і вся його родина, участі не брав.

Куди кінь копитом, 
туди й жаба лапою

Юніорська збірна Росії не братиме 
участі у турнірі пам’яті Віктора 
Баннікова, який має пройти із 29 

квітня по 5 травня у Києві. 
Свою позицію російська сторона пояснила тим, що 

у цей час пройде аналогічний турнір в Естонії, на яко-
му вони збираються виступити.

З неофіційних джерел збірної Росії стало відомо, 
що юнацька команда боїться їхати у Київ через полі-
тичну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, меморіал імені Віктора Баннікова з 
футболу - щорічне футбольне змагання для юнаць-
ких збірних, що проходить в Україні.

Турнір носить ім’я легендарного воротаря збірної 
СРСР і першого президента Федерації футболу Украї-
ни Віктора Баннікова.

«Нє дождьотєсь!»

Виконавчий директор РФБ Дмитро 
Домані розповів, що Росія готова 
подати заявку на проведення 

Євробаскету - 2015 у разі відмови 
української сторони.

«Якщо Україна відмовиться від турніру, ми, без-
умовно, розглянемо варіант з виставленням своєї 
кандидатури. Наша країна не приймала чоловічі 
чемпіонати Європи з 1965 року, а останнім вели-
ким турніром на території Росії був жіночий ЧС- 
1986. Для розвитку вітчизняного баскетболу і його 
популяризації серед молоді було б здорово провес-
ти змагання такого масштабу. Тим більше це акту-
ально зараз, після блискуче організованих Олім-
пійських ігор у Сочі . Втім, на даний момент ствер-
джувати щось однозначно не можна. По-перше, 
Україна офіційно від Євробаскету ще не відмови-
лася. По-друге, це питання вимагає ретельного об-
говорення на виконкомі РФБ», - сказав він.

До речі, незважаючи на різні чутки з цього 
приводу, міністр молоді та спорту Дмитро Була-
тов заявив, що Україна не буде відмовлятися від 
Євробаскету-2015.

У голосуванні за найкращу 
легкоатлетку місяця Ольга 
Саладуха випередила 

росіянку Марію Кучіну та шведку 
Абебу Арегаві, які посіли другу та 
третю сходинки відповідно.

Зазначимо, що Оля в лютому виграла 
змагання з потрійного стрибка в Обонні, 
після чого стала чемпіонкою України, по-
вторивши найкращий результат сезону в 
світі.

Найкращим легкоатлетом лютого 
став француз Рено Лавілленьє, який по-
бив 21-річний світовий рекорд у стрибках 
у висоту з жердиною.

Українка стала найкращою легкоатлеткою Європи

Відбувся товариський матч «Ниви» 
проти представника Другої ліги — 
стрийської «Скали». Поєдинок на 

Львівщині завершився з рахунком 1:1.
 До поєдинку зі «Скалою» наша команда прове-

ла дві контрольні зустрічі із аматорами. При цьо-
му футболістам «Ниви» довелося грати у склад-
них умовах, адже поля у Микулинцях та Кремен-
ці були мало придатні для гри у футбол. І ось на-
решті підопічні Богдана Самардака нарешті ви-
йшли на добротний газон і продемонстрували до-
волі хорошу гру.

 Практично увесь перший тайм «Нива» прове-
ла на половині поля стрийської команди. Господа-

рі лише зрідка виходили в атаку, але оборона на-
шої команди та воротар грали надійно. А от голкі-
перу «Скали» Роману Данковичу, який свого часу 
виступав за Ниву, довелося попрацювати.

 Ледь не зі стартовим свистком один з потен-
ційних новачків нашого клубу завдав потужного 
удару. Проте м’яч просвистів над хрестовиною во-
ріт. Згодом Ігор Мельник пробивав головою, але 
виручив кіпер. Всі спроби «Скали» вийти з оборо-
ни завершувалися нічим і м’яч знову під контроль 
брали гості.

 Відкрити рахунок нашим футболістам вдало-
ся після 30-ти хвилин гри - воротаря «Скали» роз-
стріляв Сергій Загинайлов. До завершення тайму 
«Нива» продовжувала впевнено володіти ініціа-
тивою, але подвоїти рахунок нашим не вдалося.

 Після перерви тренер «жовто-зелених» зро-
бив 4 заміни. Попри те, що «Нива» контролюва-
ла м’яч, гостроти у атаці бракувало. «Скала», як і 
у першому таймі, була доволі пасивною, але єди-
ним моментом скористалася - футболіст господа-
рів з 11-ти метрів не схибив і зрівняв рахунок.

Для «Ниви» це була остання товариська гра 
перед офіційними матчами і, зокрема, перед куб-
ковим поєдинком у Черкасах, який відбудеться 
уже сьогодні. 

«Нива» завершила тренувальні збори

Тернопільські бійці - володарі 
кубка України 

У  тернопільському нічному клубі 
«Бомба» пройшов фінал кубка 
України з фрі-файту у дивізіоні 

«Аматор». 
 Позмагатися за трофей у наше місто завіта-

ли кращі спортсмени України. Збірна Тернопіль-
щини захищала звання володаря кубка, адже 
минулого року тернополяни виграли цей титул. 
За збірну Тернопільщини виступали: Назар Ста-
сюк, Станіслав Демко, Олександр Долішній, Ми-
кола Гринчук, Тарас Піхуник, Віктор Кійко, Ро-
ман Ільяшенко, Ігор Слюсарчук.

 Шлях до перемоги збірна Тернопільщи-
ни розпочала у півфіналі, де перемогла Львів-
щину. У фіналі тернополяни здолали Івано-
Франківщину і вдруге поспіль вибороли кубок 
України.

Одразу після завершення фінальних боїв у 
Тернополі розпочався навчально-тренувальний 
збір збірної України, яка готуватиметься до чем-
піонату Світу у США.
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Горох від печії
Щоденно з’їдайте декілька горошин на-

тщесерце. Попередньо горох треба розмочити 
у воді впродовж ночі. На раз можна вживати не 
більше як 1 ст. ложку зерен. Ефект прийде по-
ступово, зате він буде стійким.

Якщо печуть підошви
Пекучий біль у підошвах – біда багатьох 

людей. Порада перша: на ніч легко протріть 
підошви нашатирним спиртом і лягайте спа-
ти, а вранці опустіть ноги в холодну воду на 
три секунди. Якщо повторювати цю проце-
дуру два дні поспіль, то біль втамується. По-
рада друга: у миску з теплою водою дода-
ти настоянки кропиви (одну склянку трави 
залити літром окропу і настоювати 40 хви-
лин), дрібку солі, п’ять столових ложок по-
гашеної оцтом соди і 0,5 склянки оцту. Такі 
ванночки для ніг потрібно приймати по 20 
хвилин щодня. Щоб позбутися болю, зазви-
чай вистачає 15 днів, але в разі необхіднос-
ті курс можна повторити після тижневої пе-
рерви.

Маска для волосся

Розітріть яєчний жовток і додайте до ньо-
го по чайній ложці коньяку, соку цибулі й ли-
мона та реп’яхової олії. Все ретельно змішайте 
і втирайте в корені волосся. Закутайте голову 
рушником і потримайте годину-дві. Після цьо-
го промийте волосся теплою водою і сполос-
ніть відваром кропиви.

Щоб «кісточки» не росли
Якщо на стопах біля великого пальця рос-

туть «кісточки», допоможе свіже несолоне 
сало або солоний огірок. Примотайте шмато-
чок сала або огірка зрізом до наросту, шкіроч-
кою назовні на кілька годин (якщо ви не ви-
ходите з дому або на ніч). За 5-7 днів побачи-
те зміни. 

Також можна запарити у мисці пачку су-
хого лаврового листя на 40 хвилин. Першого 
дня слід парити ноги в цьому настої. Наступ-
ного дня до настою додати 200 грамів солі й 
по 2 столові ложки скипидару й оцту. Підігрі-
ти і тримати ноги в розчині 20 хвилин. Так лі-
куватися впродовж тижня, підливаючи потро-
хи скипидар. За тиждень рідину вилити, при-
готувати новий настій. «Кісточки» розсмокту-
ються за місяць.

У Тернополі психотерапевти, які 
працювали волонтерами під 
час страшних подій у Києві, 

допомагають усім охочим справитися 
зі стресом.

Українці вже кілька місяців перебувають 
у суцільній напрузі, кінця якої поки що не ви-
дно. Для того щоб оговтатися психологічно 
від кривавої стрілянини на Майдані, потріб-
ні були місяці, але мали ми всього кілька днів. 
Ледве встигли закінчитися сутички на Майда-
ні, як до Криму зайшли російська війська.

– Наше суспільство зараз переживає глибо-
ку трансформацію. Багато людей зіткнулися з 
психологічними труднощами не через те, що в 
них поцілив снайпер, а тому, що перебувають 
в умовах психологічної війни. Люди пережива-
ють тривогу, немає впевненості у майбутньо-
му. Щоб оговтатися від цього, потрібен час, але 
ми постійно потрапляємо в нові витки історії, 
– каже голова осередку Української спілки пси-
хотерапевтів області Олег Гуковський. 

Почуття тривоги, вини, апатії, душев-
ний біль – це не ті почуття, які варто носи-
ти у собі, наголошують фахівці. Врешті, запу-
щений стрес може позначитися на фізичному 
здоров’ї, і тоді доведеться лікувати ще й хво-
рі органи. 

Якщо ви страждаєте від реакції на останні 
події в Україні, психологи радять більше спіл-
куватися з людьми, особливо з гарними дру-
зями. Не залишайтесь наодинці. Ваші друзі та 
близькі – це найкращі “фахівці”, які допомо-
жуть вам. Думайте, що страшні події вже в ми-
нулому і ви в безпеці.  Рухайтесь, займайтесь 
щоденними справами, спортом, щоб позбутись 
напруги та страхів. Уникайте вживати алко-
голь, заспокійливі та снодійні, зменшіть спо-
живання стимулюючих речовин – чаю, кави, 
шоколаду, цигарок. Не накручуйте організм – 
він і так напружений. Якщо не можете засну-
ти, не залишайтесь в ліжку зі своїми думками. 
Встаньте, пройдіться, щоб втомитись, і знову 
спробуйте заснути. Не відмовляйтесь від до-
помоги інших, підтримуйте нормальний поря-
док денний. 

Однак, зауважують спеціалісти, не кожна 
людина може самостійно справитися зі стре-
сом. Безкоштовну психологічну допомогу 
можна отримати в Тернополі у центрі “Порад-
ня”, який відкрили на вулиці Танцорова, 51 у 
будинку профспілок. Сюди вже звернулися по-
над півсотні людей. Серед них і ті, хто йшов під 
кулі, втратив побратимів, і ті, хто стежив за по-
діями вдома по телевізору. 

До речі, людям, які глибоко переживали всі 
події, але були вдома, часто важче подолати 
наслідки стресу. Вони можуть почуватися не-
потрібними, боягузами або застосовувати та-
кий метод захисту, як цинізм, знецінення, ка-
зати, що це неважливо. Це хворобливий стан, 
бо вичерпує дуже багато сил.

– На Майдані я зрозумів дуже важливу річ,  
– розповідає один із координаторів центру, 
психотерапевт Владислав Газолишин.  – Люди 
вистояли, бо кожну годину молилися і кож-
ну годину співали гімн України. Якщо кожен в 
собі пробудить віру і патріотизм, він, безумов-
но, справиться зі стресами. Якщо людина зане-
падає духом, не чує в собі віри, загубилася між 
політичними партіями, тоді треба звертатися 
до фахівців. А ми їй допоможемо.

Психотерапевти закликають тернополян, 
які страждають від стресів через події Майда-
ну, не соромитися і приходити до них. Психоло-
гічний центр “Порадня” працює з 17 по 20 го-
дину.  

Телефони: (067-999-84-52) – Марія,
 098-804-56-74 – Владислав, 

096-864-22-17 – Ольга.
Антоніна БРИК.

Смачний і корисний 
напій згодиться і для 
лікування різних 

болячок. 
У разі удару, вивиху взя-

ти 10-15 г зеленого чаю і 
кип’ятити його в склянці води 
до 20 хвилин. Процідити і зі-
брану гущу накласти на ураже-
не місце дуже теплою у вигля-
ді компресу, змочуючи її підігрі-
тим чаєм через кожні 15-20 хви-
лин.

Якщо зелений чай заварювати разом з коренем со-

лодки голої і потім вживати 
його за призначенням, то такий 
напій не тільки додасть бадьо-
рості, а й поліпшить зір.

Якщо часто болить голова, 
заваріть зелений чай з пучкою 
трави м’яти перцевої і випийте 
маленькими ковтками. У біль-
шості випадків біль швидко ми-
нає. Цей же чай допоможе не за-
хмеліти при прийомі гостей, а 
якщо після забави випити ще 

горнятко такого корисного напою, то вранці прокине-
теся зі «свіжою» головою.

Стрес після Майдану 
радять лікувати 

РОЗМОВАМИ

Цілющі краплини 

народної медицини

БЕРЕЗОВИЙ 
СІК 
врятує 
від недуг

Навесні природа 
прокидається 
від зимового сну 

і тішить нас своїми 
цілющими дарами. 

Березовий сік найкращий 
із них. Він з’являється в берез-
ні і закінчується в кінці квітня. Протягом 15 або 20 днів береза 
дає солодкий сік. Він має безліч цінних властивостей. Загальна 
слабкість, весняна депресія, втома – всі ці симптоми зникають 
лише після однієї склянки цілющого березового соку впродовж 
2-3 тижнів. Це найкраще, що дарує людині природа після трива-
лої зими, щоб підтримати наш організм.

Березовий сік містить багато корисних речовин: залізо, 
кальцій, глюкозу, мінеральні речовини і багато інших. Не хоче-
те підхопити весняну простуду або інфекцію? Пийте саме цей 
сік, і вони обійдуть вас стороною. Неймовірну користь принесе 
цей древній напій і тим, кого непокоять проблеми з шлунком, 
нирками, сечовим міхуром, печінкою. Артрит, ревматизм, ради-
куліт, головні болі, бронхіт, цинга, туберкульоз і венеричні за-
хворювання – практично жодні хвороби не встоять перед при-
родними ліками.

Березовий сік ефективний при лікуванні кашлю, бронхіту, 
цинги, головного болю, жовчного міхура, печінки, дванадцяти-
палої кишки, при лікуванні виразки шлунка. Він руйнує сечові 
камені, ефективний при ревматизмі, видаляє з організму шкід-
ливі речовини. Корисний і при запальних процесах, при шкір-
них захворюваннях. Стимулює обмін речовин, має регенеруючу 
та кровотворних дією, очищає кров, а також є освіжаючим і діє-
тичним напоєм. 

Відомий травознай Василь Кархут радить пити березовий 
сік  по 3 і більше склянок на день для “оздоровлення” крові в разі 
шкірних хвороб – при лишаях, висипах на тілі, фурункульозі. 

А ще березовий сік використовують для миття голови, щоб 
запобігти появі лупи, підсилити зростання волосся, надати 
йому м’якість і блиск (такими ж властивостями володіє настій 
із березового листя).

Щоб зберегти сік на тривалий термін , з нього роблять квас: 
підігрівають до 35 градусів, кладуть по 15-20 г дріжджів і по 3 
родзинки на одну літру, лимонну цедру для смаку. Посуд потріб-
но щільно закрити і залишити на два тижні. Можна приготува-
ти квас за іншим рецептом: на 10 літрів березового соку додати 
сік з 4 лимонів, 30 г цукру або меду, 50 г дріжджів, родзинки - 2-3 
штуки на пляшку. Розлити у пляшки і тримати  2 тижні в прохо-
лодному темному місці. Термін приготування може змінювати-
ся, але в будь-якому випадку такий напій простоїть все літо і не 
втратить свої лікувальні властивості. 

Особливо смачний березовий сік, якщо його змішати з со-
ком горобини, чорниці. Тоді це буде не тільки смачний напій, 
але і чудовий вітамінний коктейль. У березовий сік можна дода-
вати різні фруктові соки: журавлиний, полуничний, смородино-
вий, вишневий, навіть лікувальні настої трав. Вони не лише по-
кращать смак напою, а й збільшать кількість вітамінів. Скорис-
тайтеся цінним весняним подарунком природи для лікування 
та оздоровлення!

Зелений чай 
у «білому халаті»

Жменька порад
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УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.50,20.50 Час-Ч.
10.05,15.30,19.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.45 “Єдина країна”.
14.15 Вiкно до Америки.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.35 Вiчний вогонь.
18.05 Фiнансова перспектива.
21.40 Шустер-Live. Буднi.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
07.00,08.00,09.00,19.30,23.30 “ТСН”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10 Мелодрама “Знайти чоловiка у ве-

ликому мiстi”.
13.15,00.40 Мелодрама “Три напiвграцiї”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.30,21.25 Т/с “Там, де ти”.
22.20,03.35 “Грошi”.
23.50,04.25 Т/с “Касл 2”. (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 Х/ф “Не покидай мене, любов”.
11.20,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.30,14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Чекай на мене”.
18.05,01.50 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30,04.30 Т/с “Дiм iз лiлiями”.
23.50 Х/ф “Кидок кобри”. (2 категорiя).

ICTV
07.05 Факти тижня.
08.45 Факти. Ранок.
09.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.30 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Мен-

ти 5”.
14.20,16.15 Х/ф “Мiстер i мiсiс Смiт”.
16.55 Х/ф “Турист”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Дiстало!
21.20,02.20 Свобода слова.
00.50 Х/ф “Армiя темряви”. (2 категорiя).

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

зiрок”.
09.20 Х/ф “Сестричка”.
11.10 Х/ф “Донечка моя”.
12.55,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
18.00,21.45 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.30 “Детектор брехнi 5”.
00.00 “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.

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»
07.00,09.00,15.00,19.00,03.10 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пам`ять серця”.
13.10 Т/с “Подружжя”.
14.10,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 9 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 10 с.
23.30 Х/ф “Космополiс”. (2 категорiя).
01.40,03.55 Х/ф “Любов зi зброєю”.

Ê1
07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
09.50 Х/ф “Проект Дженнi”.
11.10 Х/ф “Король повiтря”.
12.50 Х/ф “Уяви собi”.
14.50 “КВК”.
16.50 М/ф “Мадагаскар 2”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
21.00 “Розсмiши комiка”.
22.00 Х/ф “Двоє: я i моя тiнь”.
23.50 Х/ф “Раптово вагiтна”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Цiнностi сiмейки Адамсiв”. (2 

категорiя).

ÍТÍ
08.30 “Правда життя. Професiя шукач 

скарбiв”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.45 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.30 Т/с “УГРО 5”.
15.15 Т/с “Даїшники”.
19.00,21.40,02.25,04.50 “Свiдок”.
19.30 Т/с “Шаповалов”.
22.00 Т/с “Елементарно 2”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 5”. (3 категорiя).

ТÅТ
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50 Одна за всiх.
12.05,21.55 6 кадрiв.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Дурнєв+1.

ТÂi
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 з А. Шевченко.

Тоíiñ
06.00 “Таке спортивне життя. Iрина 

Мерленi”.
06.30,09.30 “Свiт за тиждень”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Алло, адвокате!”
10.00 Мiсцями дикої природи.
11.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi 

(Г. Вiцин).
12.25 “Таємницi закулiсся з Олександром 

Ржавським”.
13.15 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
14.00 Д/с “Народженi вбивати”.
15 .00 ,18 .30 ,21 .00 “Служба новин 

“Соцiальний пульс”.
15.20,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
16.20,03.00 Д/с “60 найбiльш смертонос-

них тварин”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
18.50,22.20 “Економiчний пульс”.

19.00 В гостях у Д. Гордона. Алла Де-
мидова.

20.00 Злочин столiття.
21.30 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi (Є. 

Моргунов).
22.25 Монстри всерединi мене.
23.30 Джаз-коло.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3 категорiя).
01.00 Х/ф “Небезпечне секс-побачення”. 

(3 категорiя).

МÅГА
06.00,23.30 Загадки Всесвiту.
06.50 Жертви природи.
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40,14.30 Смiття у великому мiстi.
09.30,19.30 Секретнi iсторiї.
10.30 Мiстична Україна.
11.30,16.30 У пошуках пригод.
12.30 Тварини крупним планом.
13.30 Убивця Земля.
15.30,21.30 Сучаснi дива.
17.30,20.30 Фантастичнi iсторiї.
18.30 У пошуках iстини.
22.30 Гори Шотландiї.
00.30 Покер.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
09.10 Х/ф “Опiкун”.
10.35,20.00 Жарт за жартом.
11.35,17.30 Т/с “Клон”.
14.05,21.00 Т/с “Аннушка”.
15.55 Х/ф “Обережно, бабусю!”
22.50 Х/ф “Бiжи, не оглядаючись”.
01.05 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
07.00 Х/ф “Сiм пригод Синдбада”.
09.00 Д/ф “Велика подорож”.
10.00 Д/ф “Великi битви”.
10.45 Д/ф “Великi катастрофи”.
11.20 Д/ф “Останнiй етап. Довiчний ви-

рок”.
12.30 Д/ф “Хочу жити вiчно”.
13.30 Д/ф “Пiрамiди”.
14.30 Т/с “Зворотний вiдлiк”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.15 “Королi рингу”. “Росiйська боксер-

ська команда” - “Українськi Ота-
мани”.

22.10 Х/ф “Рембо 2”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Людина-амфiбiя”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Обрив”. (12+).
10.55,16.55 Мелодрама “Пробач”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “Волга-Волга”.
20.30,02.30 Комедiя “Чужа дружина i 

чоловiк пiд лiжком”. (6+).
21.55,03.55 Комедiя “Драма”. (6+).
22.30,04.30 Комедiя “Весiлля в Малинiвцi”. 

(6+).

ªâроñïорò
09.30 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 

Груповий етап. Росiя - Швецiя.

12.00 Кiнний спорт. Конкур. Палм Бiч.
13.00 Велоспорт. Тур Каталонiї. Етап 7.
14.00 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 

Канада - Чехiя.
17.00,20.30 Снукер. Вiдкритий чемпiонат 

Китаю. День 1.
18.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
19.30 Фiгурне катання. ЧC. Саїтама. 

Показовi виступи.
21.45 Оце так!
22.00 Рестлiнг. Цього тижня. (16+).
22.30 Рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. (16+).
23.30 Бойовi мистецтва. Суперкомбат. 

Свiтовий Гран-прi. (16+).
01.00 Футбол. ЧC серед дiвчат не старше 

17 рокiв. 1/4 фiналу.
02.00 Футбол. ЧC серед дiвчат не старше 

17 рокiв. 1/2 фiналу.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,18.45 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Реал 

Сосьєдад”.
10.10 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Малага”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Хе-

тафе”.
14.15 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” - 

“Рома”.
16.05 Чемпiонат Iталiї. “Сампдорiя” - 

“Фiорентiна”.
17.55 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.55 “Тисяча й один гол”.
19.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Ле-

ванте”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Ельче”. Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - 

“Катанiя”.
02.40 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Iнтер”.
04.25 2 Бундеслiга. “Унiон” - “Енергi”.
06.10 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” - 

“Вест Хем”.

National Geographic Channel
07.00 Злочини проти природи: Торгiвля 

слоновою кiсткою. (12+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Моле-

кули. (12+).
09.00,14.00,18.00 Космос: Простiр i час: 

Коли знання перемогло страх. (12+).
10.00 Природжений байкер: Шукач скарбiв. 

(12+).
11.00 Шукачi скарбiв: Бiллi Кiд. (12+).
11.30 Шукачi скарбiв: Вихор скарбiв. (12+).
12.00 Золото Юкона: Нiколи не здавай-

ся. (12+).
15.00 Останнiй лев. (6+).
16.00 Злочини проти природи: Мисливцi за 

слоновою кiсткою. (12+).
17.00,02.00 Конвої: битва за Атлантику: 

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

час: Сховатися на свiтлi. (12+).
20.00,23.00,04.00 Космос: прямий ефiр. 

(12+).
21.00,01.00 Сканери стародавнього свiту: 

Мачу-Пiкчу. (12+).

УТ-1
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.
10.10,15.30,18.50 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.45 “Єдина країна”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
21.40 Шустер-Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,20.30,21.25 Т/с “Там, де ти”.
1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 5 , 0 0 . 5 0 , 0 1 . 3 5  Т / с 

“Склiфосовський”.
13.00 “Не бреши менi 4”.
14.00,02.25 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,03.10 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45,04.40 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.20 “Мiняю жiнку 8”.
00.00,03.55 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1

6.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,02.35 Т/с “Чаклунське кохання”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25,14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,01.50 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Х/ф “Кидок кобри 2”. (2 категорiя).

ICTV
06.55,17.00 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Мен-

ти 5”.
14.50,16.15,20.30 Т/с “Братани 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Четверта вежа 2.
23.05 Т/с “Лiсник”.

ÑТБ
05.35,16.00 “Усе буде добре!”
07.15,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
08.45 Х/ф “Мiльйонер”.
10.45,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.40,00.20 “МайстерШеф 2”.
18.00,21.45 “Вiкна-новини”.
20.55 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.

08.45 Трансмiсiя-новини.
08.55,16.50 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

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 “Глухар”, 7 i 8 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 11 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 12 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 10 i 11 с.
01.30 Т/с “Пожежники Чикаго”, 9 i 10 с. 

(2 категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.20 Х/ф “Проект Дженнi”.
11.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.35 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.20 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.

13.05,19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.55,17.00 Т/с “Квиток у гарем”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.05 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2 

категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 5”. (3 категорiя).
01.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

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

ТÅТ
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50 Країна У.
12.05,21.55 6 кадрiв.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.

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
06.00 “Таке спортивне життя. Iрина 

Дерюгiна”.
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 Злочин столiття.
11.00 Боягуз, Бовдур, Бувалий та iншi (Є. 

Моргунов).
12.15 “Ронiн”.
13.15 “Щоденник для батькiв”.
14.00,22.40 Монстри всерединi мене.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,03.30 Д/с “60 найбiльш смертонос-

них тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Людмила 

Улицька, ч. 1.
21.35 “Тарапунька: аншлаг тривалiстю в 

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

01.50 Х/ф “Небезпечне секс-побачення”. 
(3 категорiя).

04.00 Пам`ятi Миколи Єременка.
04.55 Х/ф “Кощiй Безсмертний”.

МÅГА
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40,14.30 Смiття у великому мiстi.
09.30,19.30 Секретнi iсторiї.
10.30,01.20 Мiстична Україна.
11.30,16.30 У пошуках пригод.
12.30 Тварини крупним планом.
13.30 Убивця Земля.
15.30,21.30 Сучаснi дива.
17.30,20.30 Фантастичнi iсторiї.
18.30 У пошуках iстини.
22.30 Життя.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
09.20 Х/ф “Бiля тихої пристанi”.
10.35,20.00 Жарт за жартом.
11.35,17.30 Т/с “Клон”.
14.05,21.00 Т/с “Аннушка”.
15.55 Х/ф “Опiкун”.
22.50 Х/ф “Синє небо”.
00.40 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.25 Х/ф “Повiтрянi пiрати”.
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”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Манчес-

тер Юнайтед - Баварiя. Пряма 
трансляцiя.

23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового 
дня.

00.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Барсело-
на - Атлетiко.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “Волга-Волга”.
08.30,14.30 Комедiя “Чужа дружина i 

чоловiк пiд лiжком”. (6+).
09.55,15.55 Комедiя “Драма”. (6+).
10.30,16.30 Комедiя “Весiлля в Малинiвцi”. 

(6+).
18.30,00.30 Комедiя “Блондинка за ро-

гом”. (6+).
20.30,02.30 Комедiя “Комедiя помилок”, 

1 i 2 с. (6+).
22.50,04.50 Комедiя “Зайчик”.

ªâроñïорò
09.30 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 

Нiмеччина - Норвегiя.
12.00,13.30,21.00 Футбол. ЧC серед дiвчат 

не старше 17 рокiв. 1/2 фiналу.
15.00 Велоспорт. Три днi ДеПанна.
17.00 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 

Канада - Норвегiя.
19.00 Снукер. Вiдкритий чемпiонат Ки-

таю. День 1.
22.00 Бокс. (16+).
00.00 Ралi. ERC зсередини.
00.25 Екомарафон Шелл.
00.30 Мотокрос. ЧC. Бразилiя.
01.00 Оце так! Квiтневий спецвипуск.
01.55 Напрям: спорт. Бiговий тиждень у 

Гаргано.
02.00 Снукер. Вiдкритий чемпiонат Ки-

таю. День 2.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,18.50 Новини.
08.15,13.00 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
09.10,14.10 “Тисяча й один гол”.
10.10,02.25 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
11.10 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - 

“Ельче”.
15.10 Чемпiонат Iталiї. “Удiнезе” - 

“Катанiя”.
17.00 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Iнтер”.
19.00,05.25 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.00,06.25 Огляд матчiв чемпiонату 

Нiмеччини.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу. 1-й матч. 

Пряма трансляцiя.
23.45,07.25 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
00.20,03.25 Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу. 

1-й матч.

National Geographic Channel
05.00 Iнженернi iдеї: Аеробус А-380. (12+).
06.00 Невловима кiшка. (12+).
07.00 Злочини проти природи: Тигри на 

органи. (12+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Небо, 

повне привидiв. (12+).
09.00,14.00 Космос: прямий ефiр. (12+).
10.00 Природжений байкер, ч. 6. (12+).
11.00 Шукачi скарбiв: Успiх в Кентуккi. 

(12+).
11.30 Шукачi скарбiв: Скарби канiбалiв. 

(12+).
12.00 Золото Юкона: Остання надiя. (12+).
15.00 Таємницi гуансийских печер. (6+).
16.00 Злочини проти природи: Iндустрiя 

вбивства. (12+).
17.00,02.00 Конвої: битва за Атлантику: На 

межi поразки. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Притиснутi до 

стiни. (16+).
19.00 Захоплююча наука: Глибоке те-

пло. (12+).
19.30 Захоплююча наука: На шматки. 

(12+).
20.00,00.00,03.00 Захоплююча наука: Во-

гонь i вода. (12+).
20.30,00.30,03.30 Захоплююча наука: Сили 

природи. (12+).
21.00,01.00,04.00 Iгри розуму: Фокус-

покус. (6+).
21.30,01.30,04.30 Iгри розуму: Рух - жит-

тя. (6+).
22.00 Дикий тунець: Штормове поперед-

ження. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: “Air 

France 447”: зниклий рейс. (12+).

Поíåдіëоê

Âіâòороê
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УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.50,20.40 Час-Ч.
10.00 Включення з Кабiнету Мiнiстрiв 

України.
10.20,15.30,18.50 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 “Єдина країна”.
14.10 Шлях до ЧС FIFA 2014 Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
21.35 Шустер-Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,20.30,21.25 Т/с “Там, де ти”.
1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 5 , 0 0 . 4 0 , 0 1 . 2 5  Т / с 

“Склiфосовський”.
13.00,03.00 “Не бреши менi 4”.
14.00,02.15 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,03.50 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
22.20 “Чотири весiлля 3”.
23.50,04.35 Т/с “Касл 2”. (2 категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1

6.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,02.40 Т/с “Чаклунське кохання”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25,14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,01.55 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Х/ф “Капiтан Америка - Перший 

месник”. (2 категорiя).

ICTV
07.00,16.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Мен-

ти 5”.
14.40,16.15,20.30 Т/с “Братани 3”.
18.45 Факти. Вечiр.

22.10 Кримiнальна Україна.
23.05 Т/с “Лiсник”.
00.50 Х/ф “Пропащi хлоп`ята. Спрага”. 

(2 категорiя).

ÑТБ
06.05,16.00 “Усе буде добре!”
07.55,18.30 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.15 “Зiркове життя. Найскандальнiшi 

зорянi розлучення”.
10.20 “Зiркове життя. Б`є, отже любить?”
12.15,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.05,00.05 “МайстерШеф 2”.
18.00,21.45 “Вiкна-новини”.
20.55 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.

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»
07.00,09.00,15.00,19.00,03.35 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 9 i 10 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 13 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 14 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 12 i 13 с.
01.30 Т/с “Пожежники Чикаго”, 12 i 13 с. 

(2 категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.35 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.20 Т/с “Мовчазний свiдок”.

11.25 Т/с “Детективи”.
13.05,19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.55,17.00 Т/с “Квиток у гарем”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.05 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю 

10”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 5”. (3 категорiя).

ТÅТ
06.25,08.20 М/с “Черепашки мутанти 

нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50 Одна за всiх.
12.05,21.55 6 кадрiв.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.

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 Зелена лампа.

Тоíiñ
06.00 “Таке спортивне життя. Григорiй 

Крiсс”.
06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
10.00,20.00 Злочин столiття.
11.00 “Тарапунька: аншлаг тривалiстю в 

життя”.
12.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
12.25 “Будь в курсi!”
13.15 “Кумири”.
14.00,22.45 Монстри всерединi мене.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,03.20 Д/с “60 найбiльш смертонос-

них тварин”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
18.20 Вперед, на Олiмп! Сочi - 2014.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Людмила 

Улицька, ч. 2.
21.35 Олександр Зацепiн. “У вогнедишнiй 

лавi кохання”.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3 категорiя).

01.50 Х/ф “Солодкий трепет”. (3 
категорiя).

МÅГА
06.50,12.30 Жертви природи.
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40,14.30 Смiття у великому мiстi.
09.30 Епiдемiя. Атака з космосу.
10.30 Мiстична Україна.
11.30,16.30 У пошуках пригод.
13.30 В очiкуваннi кiнця свiту.
15.30,21.30 Сучаснi дива.
17.30,20.30 Фантастичнi iсторiї.
18.30 У пошуках iстини.
19.30 Секретнi iсторiї.
22.30 Життя.
00.30 Покер.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
08.50 Х/ф “Обережно, бабусю!”
10.25,20.05 Жарт за жартом.
11.25,17.35 Т/с “Клон”.
14.00,21.05 Т/с “Аннушка”.
15.50 Х/ф “Магiстраль”.
22.55 Х/ф “Золотi ланцюги”.
00.40 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Залiзна сотня”.
11.25 Д/ф “Дальнiй бомбардувальник 

IЛ-4”.
11.35 Д/ф “Карлики у Всесвiтi”.
12.10 Д/ф “За наказом богiв”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi катастрофи”.
14.30,19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Х/ф “Справжня МакКой”. (2 

категорiя).
23.20 Х/ф “Акули 3: Мегалодон”. (3 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Комедiя “Блондинка за ро-

гом”. (6+).
08.30,14.30 Комедiя “Комедiя помилок”, 

1 i 2 с. (6+).
10.50,16.50 Комедiя “Зайчик”.
18.30,00.35 Мелодрама “Ася”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Старший син”.
22.50,04.50 Мелодрама “Пiзнi побачен-

ня”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 

Нiмеччина - Чехiя.
12.00 Футбол. ЧC серед дiвчат не старше 

17 рокiв. 1/2 фiналу.
13.30,15.00,01.30 Велоспорт. Три днi Де-

Панна.
17.00 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 

Норвегiя - Росiя.
19.00 Снукер. Вiдкритий чемпiонат Ки-

таю. День 3.

20.25 Спортивна подорож. Фiлiппiнський 
гольф.

20.30 Спорт i Компанiя. Laureus.
20.35 Подiя Дiскаверi. Марафон в 

Єрусалимi.
20.40,00.00 Вибране по середах.
20.45 Кiнний спорт. World Dressage 

Masters. Вiдобан.
21.45 Кiнний спорт. Конкур. Палм Бiч.
22.45 Кiнний спорт. Клуб вершникiв. 

Журнал.
22.50 Гольф. PGA тур. Вiдкритий чемпiонат 

Техас.
23.50 Гольф. Гольф клуб. Журнал.
23.55 Вiтрильний спорт. Яхт-клуб. Журнал.
00.05 Напрям: спорт. Журнал.
01.00 Свiтова спортивна премiя Laureus.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.10,18.50 Новини.
08.10,10.10,12.10,16.20,19.00,00.15,05.30 

Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу. 1-й матч.
14.20 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
15.20 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
18.20,23.45,07.30 Огляд матчiв Лiги 

чемпiонiв.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу. 1-й матч. 

Пряма трансляцiя.
02.15 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Парма”. 

Доїгровка.
04.00 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
04.30 “Тисяча й один гол”.

National Geographic Channel
06.00 Таємницi гуансийских печер. (6+).
07.00 Злочини проти природи: Поганий 

“коп”, хороший “коп”. (12+).
08.00,13.00 Захоплююча наука: Вогонь i 

вода. (12+).
08.30,13.30 Захоплююча наука: Сили при-

роди. (12+).
09.00,14.00 Iгри розуму: Фокус-покус. (6+).
09.30,14.30 Iгри розуму: Рух - життя. (6+).
10.00 Природжений байкер: Повiсть про 

два Харлеях. (12+).
11.00 Вiннi Джонс: Реально про Росiю: 

Загiн по боротьбi з браконьєра-
ми. (16+).

12.00 Золото Юкона: Великi ставки. (12+).
15.00 Напад койотiв. (12+).
16.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога: 

Борнео. (12+).
17.00,02.00 Конвої: битва за Атлантику: 

Смертельний удар. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Бариги. (16+).
19.00 Розбагатiй або помри на копальнi. 

(16+).
20.00,00.00,03.00 Старателi: Початок по-

лювання. (12+).
20.30,00.30,03.30 Старателi: Небезпечна 

жила. (12+).
21.00,01.00,04.00 Старателi: Град каменiв. 

(12+).
21.30,01.30,04.30 Старателi: Тремтiння 

гори. (12+).
22.00 Дикий тунець: Аврал у вiдкритому 

морi. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Дове-

дений до межi. (12+).

УТ-1
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.
10.10,15.30,18.50 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.45 “Єдина країна”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
21.35 Шустер-Live. Буднi.
23.30 Країна on-line.
00.00 На слуху.
00.30 Вiд першої особи.

Êаíаë “1+1”
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,00.10 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,20.30,21.25,22.20,23.15 Т/с 

“Там, де ти”.
1 1 . 1 0 , 1 2 . 0 5 , 0 0 . 2 5 , 0 1 . 1 5  Т / с 

“Склiфосовський”.
13.00,02.45 “Не бреши менi 4”.
14.00,02.00 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,03.35 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45,04.20 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1

6.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,02.30 Т/с “Чаклунське кохання”.
11.15,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Ка-

невським”.
13.25,14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,01.45 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Х/ф “Тор”. (2 категорiя).

ICTV
06.50,17.00 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв. Мен-

ти 5”.
14.50,16.15,20.30 Т/с “Братани 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.10 Клан.
23.05 Т/с “Лiсник”.
00.50 Х/ф “Гаманець або життя”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.40,16.00 “Усе буде добре!”
08.40,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
10.00 Х/ф “Термiново, шукаю чоловiка”.
11.50,20.05 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.40,00.20 “МайстерШеф 3”.
18.00,21.45 “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.

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»
07.00,09.00,15.00,19.00,03.35 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 11 i 12 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 15 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 16 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 14 i 15 с.
01.30 Т/с “Пожежники Чикаго”, 15 i 16 с. 

(2 категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.00 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”. 

(2 категорiя).

ÍТÍ
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.40 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.20 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.05,19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.55,17.00 Т/с “Зграя”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).

00.00 Т/с “Декстер 5”. (3 категорiя).
01.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”. 

(2 категорiя).

ТÅТ
06.25,08.20 М/с “Черепашки мутанти 

нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50 Країна У.
12.05,21.55 6 кадрiв.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
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.
16.30,17.30,19.10,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
22.00 Гаряче крiсло.
02.00 Стоп-кадр.

Тоíiñ
06.00 “Таке спортивне життя. Сергiй Буб-

ка”.
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 Злочин столiття.
11.00 Олександр Зацепiн. У вогнедишнiй 

лавi кохання.
12.15 “Цивiлiзацiя Incognita”.
13.00 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
14.00,22.45 Монстри всерединi мене.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20 Д/с “60 найбiльш смертоносних 

тварин”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Гаврило По-

пов, ч. 1.
21.35 Ми пам`ятаємо Мерилiн.
00.00 Красивi та амбiцiйнi.
01.50 Х/ф “Венецiанський примха”. (3 

категорiя).

03.20 Д/с “60 найбiльш смертоносних тва-
рин”. (3 категорiя).

03.45 П`єр Рiшар.
04.20 Х/ф “Велике життя”.

МÅГА
06.50 Тварини крупним планом.
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40,14.30 Османи: таємницi султанiв.
09.30,19.30 Секретнi iсторiї.
10.30 Мiстична Україна.
11.30,16.30 У пошуках пригод.
12.30 Жертви природи.
13.30 В очiкуваннi кiнця свiту.
15.30,21.30 Сучаснi дива.
17.30,20.30 Фантастичнi iсторiї.
18.30 У пошуках iстини.
22.30 Життя.
00.30 Таємницi науки.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
07.55 Х/ф “Снiданок на травi”.
10.25,20.05 Жарт за жартом.
11.25,17.35 Т/с “Клон”.
13.55,21.05 Т/с “Аннушка”.
15.45 Х/ф “Бiлий ворон”.
22.55 Х/ф “Заколот на “Баунтi”.
01.20 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Iз життя начальника карно-

го розшуку”.
11.25 Д/ф “Винищувач ЛА-7”.
11.35 Д/ф “По Чумацькому шляху”.
12.10 Д/ф “Кiльця долi”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi катастрофи”.
14.30,19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.20 Огляд Лiги Чемпiонiв.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Олимпiк Лiон - 

Ювентус. Пряма трансляцiя.
00.05 Про Лiгу Європи + огляд iгрового 

дня.

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.35,12.35 Мелодрама “Ася”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Старший син”.
10.50,16.50 Мелодрама “Пiзнi побачен-

ня”. (12+).
18.35,00.30 Детектив “Нiчний патруль”. 

(6+).
20.30,02.30 Муз. фiльм “Прощання з Пе-

тербургом”. (12+).
22.30,04.30 Х/ф “Говорить Москва”. (12+).

ªâроñïорò
09.30 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 

Чехiя - Данiя.
12.00,15.00,01.30 Велоспорт. Три днi Де-

Панна.

13.45 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 
Шотландiя - Данiя.

17.00 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 
Шотландiя - Нiмеччина.

19.00,00.30 Снукер. Вiдкритий чемпiонат 
Китаю. День 4.

20.30,00.00 Тенiс. Матс пойнт. Журнал.
21.00 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

Журнал. (16+).
23.00 Оце так! Квiтневий спецвипуск.
23.55 Спортивна подорож. Фiлiппiнський 

гольф.
02.00 Свiтова спортивна премiя Laureus.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,18.45 Новини.
08.15,10.15,14.15,16.15,19.25 Лiга 

чемпiонiв. 1/4 фiналу. 1-й матч.
12.15 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Парма”. 

Доїгровка.
18.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
18.55 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
21.25 Лiга Європи. 1/4 фiналу. 1-й матч. 

Пряма трансляцiя.
00.30,02.25,04.15,06.05 Лiга Європи. 1/4 

фiналу. 1-й матч.

National Geographic Channel
05.00 Iнженернi iдеї: Суперплатформа. 

(12+).
06.00 Сходження чорного вовка. (6+).
07.00 Злочини проти природи: Екзотичнi 

тварини. (12+).
08.00,13.00 Старателi: Початок полюван-

ня. (12+).
08.30,13.30 Старателi: Небезпечна жила. 

(12+).
09.00,14.00 Старателi: Град каменiв. (12+).
09.30,14.30 Старателi: Тремтiння гори. 

(12+).
10.00 Природжений байкер: Фестиваль у 

Стерджисi. (12+).
11.00 Вiннi Джонс: Реально про Росiю: 

Мисливцi. (16+).
12.00 Золото Юкона: Останнiй рубiж. 

(12+).
15.00 Невловима кiшка. (12+).
16.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога: 

Бразилiя. (12+).
17.00,02.00 Суперспоруди Третього рейху: 

Атлантичний вал. (18+).
18.00 Тюремнi труднощi: Банди за грата-

ми. (16+).
19.00 Iгри розуму: Фокус-покус. (6+).
19.30 Iгри розуму: Рух - життя. (6+).
20.00,00.00,03.00 Американська мафiя: 

погляд зсередини: Операцiя “Доннi 
Браско”. (18+).

21.00,01.00,04.00 Американська мафiя: по-
гляд зсередини: Вiйна Нью-Йорка з 
Фiладельфiєю. (18+).

22.00 Дикий тунець: Розбирання на бор-
ту. (16+).

23.00 Розслiдування авiакатастроф: Посад-
ка наослiп. (12+).

Ñåрåда

Чåòâåр

2 квітня

3 квітня
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УТ-1
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.55 Час-Ч.
10.10,15.30,18.50 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,21.15 Дiловий свiт.
12.45 “Єдина країна”.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
19.30,21.30 Шустер-LIVE.
00.00 Пiдсумки.
00.25 Погода.
00.35 На слуху.

Êаíаë “1+1”
06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.10 “Снiданок з 1+1”.
08.05 “Економiчна правда”.
09.10,10.10,11.10,12.05 Т/с “Там, де ти”.
13.00,01.50 “Не бреши менi 4”.
14.00 Т/с “Справа лiкарiв”.
14.50,02.40 “Красуня за 12 годин 2”.
15.45 “Свати 4”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Асi”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.15 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
23.00,23.35 “Супергерої”.
00.00,03.25 Драма “Побiчний ефект”. (2 

категорiя).

Iíòåр
07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,1

6.30,17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,03.10 Т/с “Чаклунське кохання”.
11.15,12.25,05.00 Д/с “Слiдство вели...” з 

Л. Каневським”.
13.25,14.20 “Судовi справи”.
15.30 “Сценарiї любовi”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Синiвський обов`язок”, 1-4 с.
00.20 Х/ф “Ася”.

ICTV
07.00 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
09.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
10.55 Т/с “Топтуни”, 9 i 10 с.
12.45,15.45 Факти. День.
13.15 Т/с “Топтуни”, 11-13 с.
16.15 Т/с “Топтуни”, 14-16 с.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Т/с “Братани 3”.

22.10 Т/с “Лiсник”.
23.55 Х/ф “Iдеальна втеча”. (2 категорiя).
01.30 Х/ф “Погром у понедiлок”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.30 Х/ф “Людина народилася”.
08.15,18.30 “Неймовiрна правда про 

зiрок”.
09.45 Х/ф “Подаруй менi життя”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.45 “Холостяк 4”.
00.15 “Холостяк 4. Як вийти замiж”.
01.10 Х/ф “Термiново, шукаю чоловiка”.

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.

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.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 13 i 14 с.
12.00 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45,05.05 Майдан. Точка вiдлiку.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Глухар”, 17 i 18 с.
01.30 Т/с “Пожежники Чикаго”, 17 i 18 с. 

(2 категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.30 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
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
12.55 Т/с “Шаповалов”.
14.55,17.00 Т/с “Зграя”.
16.45,19.00,03.25 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Вовчий острiв”.

21.20 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка 
гробниць: Колиска життя”.

23.30 Х/ф “Людина, яка бiжить”. (2 
категорiя).

01.20 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).

ТÅТ
06.25,08.20 М/с “Черепашки мутанти 

нiндзя”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.50 М/с “Русалонька”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
09.50,17.45 Вiталька.
12.05 6 кадрiв.
13.25 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.15 Т/с “Чемпiонки”.
15.05,19.05 Панянка-селянка.
16.00 Iкона стилю.
16.50 Пiвцарства за кохання.
18.15 Розсмiши комiка.
20.00 Х/ф “Квант милосердя”. (2 

категорiя).
22.00 Х/ф “Мiльйон рокiв до нашої ери 

2”. (2 категорiя).
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.45 Мiж нами.

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.
04.30 Музика для дорослих.

Тоíiñ
06.00 “Таке спортивне життя. Олена Кос-

тевич”.
06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба но-

вин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: вашi права i 

пiльги”.
10.00,20.00 Злочин столiття.
11.00,21.35 Ми пам`ятаємо Мерилiн.
12.25 “Цивiлiзацiя Incognita”.
13.10 “Свiтськi хронiки”.
14.00,22.45 Монстри всерединi мене.
15.20,16.45,18.55,21.30 “Погода”.
16.20,03.20 Д/с “60 найбiльш смертонос-

них тварин”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Гаврило По-

пов, ч. 2.

00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).
01.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.
01.40 Х/ф “Першi 9 1/2 тижнiв”. (3 

категорiя).
03.50 Лiонелла Пир`єва.
04.20 Сергiй Гармаш.
04.45 Х/ф “Пiдкидьок”.

МÅГА
06.50 Тварини крупним планом.
07.40 Божевiльнi розумники.
08.40,14.30 Османи: таємницi султанiв.
09.30 Секретнi iсторiї.
10.30 Мiстична Україна.
11.30,16.30 У пошуках пригод.
12.30 Жертви природи.
13.30 В очiкуваннi кiнця свiту.
15.30,21.30 Сучаснi дива.
17.30,20.30 Фантастичнi iсторiї.
18.30 У пошуках iстини.
19.30 Епiдемiя. Атака з космосу.
22.30 Життя.
00.30 Покер.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
09.00 Х/ф “Украли зебру”.
10.15,20.00 Жарт за жартом.
11.15,17.30 Т/с “Клон”.
13.45,21.00 Т/с “Аннушка”.
15.35 Х/ф “Дорога моя людина”.
22.50 Х/ф “Золотий пил”.
01.05 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Завтра була вiйна”.
11.20 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
13.00 “Облом.UA. Новий сезон”.
14.30 Т/с “Пильна робота”.
19.00 “Королi рингу”. “Українськi Ота-

мани” - “Росiйська боксерська ко-
манда”.

21.35,01.30 Х/ф “Тiльки сильнiшi”. (2 
категорiя).

23.30 Х/ф “Урок виживання”. (3 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Детектив “Нiчний патруль”. 

(6+).
08.30,14.30 Муз. фiльм “Прощання з Пе-

тербургом”. (12+).
10.30,16.30 Х/ф “Говорить Москва”. (12+).
18.30,00.30 Кiноповiсть “Отчий дiм”. (12+).
20.30,02.30 Комедiя “Собака на сiнi”, 1 

i 2 с. (6+).
22.50,04.50 Мелодрама “З коханими не 

розлучайтеся”. (12+).

ªâроñïорò
09.30,13.30,16.30,19.15,01.00 Снукер. 

Вiдкритий чемпiонат Китаю. 1/4 
фiналу.

11.30 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд.
17.40 Спортивна подорож. Фiлiппiнський 

гольф.
17.45 Тенiс. Матс пойнт. Журнал.
18.15,18.45 Тiмберспорт. ЧC.
21.15 Футбол. ЧC серед дiвчат не старше 

17 рокiв. 1/2 фiналу.
22.45 Футбол. ЧC серед дiвчат не старше 

17 рокiв. Матч за 3 мiсце.
02.00 Футбол. ЧC серед дiвчат не старше 

17 рокiв. Фiнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,10.10,12.05,15.10,17.05 Лiга Європи. 

1/4 фiналу. 1-й матч.
14.10,06.35 Огляд матчiв Лiги Європи.
19.15,07.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
19.45 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.20 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
20.55 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.25 Чемпiонат Нiмеччини. “Гамбург” - 

“Байєр”. Пряма трансляцiя.
23.25,04.50 2 Бундеслiга. “Енергi” - “Ди-

намо” (Дрезден).
01.15 Чемпiонат Iспанiї.
03.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Гамбург” - 

“Байєр”.

National Geographic Channel
05.00 Iнженернi iдеї: Вежа Тайбей. (12+).
06.00 Цар джунглiв. (12+).
07.00 Злочини проти природи: Рiзанина 

бензопилою. (12+).
08.00,13.00 Дикий тунець: З голови до 

хвоста. (16+).
09.00,14.00 Дикий тунець: “Дикий тунець” 

повертається. (16+).
10.00 Машини: розiбрати i продати: Бри-

танська класика. (12+).
11.00 Вiннi Джонс: Реально про Росiю: 

Залiзничники. (16+).
12.00 Золото Юкона: “Момент iстини”. 

(12+).
15.00 Цар крокодилiв. (12+).
16.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога: 

Iндiя. (12+).
17.00 Повiтрянi аси вiйни: Звитяжний 

“Спiтфайр”. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Порушники пра-

вил. (16+).
19.00 Захоплююча наука: Вогонь i вода. 

(12+).
19.30 Захоплююча наука: Сили приро-

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

Коли знання перемогло страх. (12+).
21.00,01.00,04.00 Космос: Простiр i час: 

Небо, повне привидiв. (12+).
22.00 Дикий тунець: Битва капiтанiв. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Ката-

строфа у Великому каньйонi. (12+).
02.00 Суперспоруди Третього рейху: База 

субмарин. (18+).

УТ-1
07.00 Шустер-LIVE.
11.20,20.50 Час-Ч.
11.30 Армiя.
11.40 Православний вiсник.
12.15,15.20,19.10,21.35 Громадське теле-

бачення.
14.00 Театральнi сезони.
17.30 Головний аргумент.
17.35 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
23.00 Вiд першої особи.
23.35 Х/ф “Пiчки-лавочки”.

Êаíаë “1+1”
06.00,19.30 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
07.55,08.20 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
08.45 “Свiтське життя”.
09.45 “Сказочная Русь”.
10.00,11.05,12.05,13.10 “Свати 5”.
14.10 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
15.50,21.15 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
20.15,05.00 “Українськi сенсацiї”.
23.20,03.05 Х/ф “Залюднений острiв”. (2 

категорiя).
01.35 Драма “Тринадцять”. (2 категорiя).

Iíòåр
06.20 Х/ф “Ася”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.30 “Сценарiї любовi”.
09.30 Новини.
10.00 Д/ф “Цвiль”.
11.50 Х/ф “За сiмейними обставинами”.
14.45 Т/с “Шлюб за заповiтом 2: Повер-

нення Сандри”.
16.55 Т/с “Шлюб за заповiтом 3: Танцi 

на вугiллi”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Усе спочатку”, 1-4 с.
00.50 Х/ф “Дорога моя донечка”.

ICTV
07.55 Зiрка YouTube.
09.00 Дача.
09.50 Х/ф “Дiамантовий полiцейський”.
11.30,13.15 Т/с “Братани 3”.
12.45 Факти. День.
13.40 Т/с “Топтуни”, 17 i 22 с.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К. 

Стогнiєм.
20.05 Т/с “Топтуни”, 23 i 24 с.
21.50 Х/ф “Орел дев`ятого легiону”. (2 

категорiя).
23.45 Х/ф “Триста спартанцiв”. (2 

категорiя).
01.35 Х/ф “Iдеальна втеча”. (2 категорiя).

ÑТБ
07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.45 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.35 “Холостяк 4”.
17.05 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
21.10 “Детектор брехнi 5”.
22.40 “Я соромлюся свого тiла”.

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

14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 Час новин.

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.
12.35 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»
07.00,19.00,03.15 Подiї.
07.20 Т/с “Iнтерни”, 162 i 163 с.
08.30 Т/с “Iнтерни”, 164 i 165 с.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Т/с “Чужа жiнка”.
15.00 Х/ф “Вiдпустка”.
17.00 Футбол. Українська Прем`єр-лiга. 

“Шахтар” (Донецьк) - “Карпати” 
(Львiв).

20.00 Говорить Україна. Вiкенд.
21.35 Т/с “Я - ангiна!”
01.30 Х/ф “Iндi”. (2 категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30,12.50 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 М/ф “Джек iз Амазонки”.
11.20 Х/ф “Принци повiтря”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.45 Х/ф “Школа виживання”.
19.40 “Вечiрнiй квартал”.
21.30 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
23.10 Х/ф “Красунчик Алфi”. (3 категорiя).

ÍТÍ
07.50 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
11.30 “Речовий доказ”. Небезпечний флiрт.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00,18.00,03.55 “Випадковий свiдок”.
13.30 “Правда життя. Професiя гуморист”.
14.00 “Переломнi 80-тi”.
14.55 “Що робити?”
15.50 Х/ф “Лара Крофт - розкрадачка 

гробниць: Колиска життя”.
19.00 Т/с “Каменська”.
23.00 Т/с “Повернути на дослiдування”.

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 “Братик ведмедик 2”.
12.10 М/ф “Горбань iз Нотр Даму 2”.
13.15 Обережно, дiти!
14.35 Панянка-селянка.
15.25 Бариня-селянка.
16.15 Х/ф “Любов на островi”.
17.50 Х/ф “Квант милосердя”.
19.50 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
00.35 Х/ф “Мiльйон рокiв до нашої ери 

2”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,12.25,15.30,00.35 TBiNews.
08.00,20.00 Сьогоднi про головне.
11.00 Оскiльки є.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00,02.25 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
14.30,16.00,19.30,03.10 Особлива думка.
16.30 80 островiв навколо свiту.
17.00,01.35 Неймовiрно, чи не так?
19.00,03.35 Double Ять.
23.00 Х/ф “Без вини винний”. (2 категорiя).

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Вождь Вiннету”.
07.30 “Будь в курсi!”
09.00 Злочин столiття.
10.25 Х/ф “Вождь Вiннету :  сл iд 

головорiзiв”.
12.50 За сiм морiв.
13.50 Монстри всерединi мене.
15.00 Народженi вбивати.
16.00,04.00 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 Єгипет: таємницi пiрамiд.
20.00 Великi монархи Єгипту.
21.00 Китайське диво. Дволикий Мао.

22.00 “Таємницi закулiсся з Олександром 
Ржавським”.

22.30 Х/ф “Таємниця сестри”. (2 
категорiя).

00.20 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.
01.20 Х/ф “Вдвiчi бiльше або нiчого”. (3 

категорiя).
02.30 Х/ф “Гра в шиндай”. (3 категорiя).
04.30 Марина Могилевська.
05.00 Iрина Шевчук.

МÅГА
06.00 Легенди бандитської Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
09.50,21.30 Британiя: iсторiя успiху.
12.30 Життя.
15.30 Тварини-гладiатори.
17.30 Скандали стародавнього свiту.
18.30 У пошуках пригод.
00.30 Таємницi науки.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
09.05 Х/ф “Снiданок на травi”.
11.35 Жарт за жартом.
12.40 Х/ф “Повторний шлюб”.
14.25 Х/ф “Заморожений”.
15.50 Х/ф “Не ходiть, дiвчата, замiж”.
17.10 Х/ф “Солодка жiнка”.
18.50 Х/ф “Дивна жiнка”.
21.30 Х/ф “Рiзнi долi”.
23.30 Х/ф “Заздрiсть богiв”.
01.55 Бiйцiвський клуб.

Êаíаë «2+2»
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео по-українськи”.
08.00 “Облом.UA. Новий сезон”.
11.00 Т/с “Нове життя сищика Гурова. 

Продовження”.
19.00 Х/ф “День вiдчаю”. (2 категорiя).
21.00 Х/ф “Рембо 3”. (2 категорiя).
23.00 Х/ф “Унiверсальний солдат 4”. (3 

категорiя).
01.00 Х/ф “Iнший свiт”. (2 категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Кiноповiсть “Отчий дiм”. (12+).
08.30,14.30 Комедiя “Собака на сiнi”, 1 

i 2 с. (6+).
10.50,16.50 Мелодрама “З коханими не 

розлучайтеся”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Помилка резидента”. 

(12+).
20.55,02.55 Х/ф “Доля резидента” (12+).
23.35,05.35 Комедiя “Водяний”. (6+).

ªâроñïорò
09.30,13.30,18.45,21.45 Снукер. Вiдкритий 

чемпiонат Китаю. 1/2 фiналу.
11.30 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих команд. 

1/2 фiналу.
16.30 Тенiс. Матс пойнт. Журнал.
17.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 48 кг 

Жiнки.
20.00,01.45 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 

56 кг Чоловiки.

23.45,02.45 Ралi-рейд. Абу Дабi. Етап 1.
00.00 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб. 

Журнал. (16+).

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

“Байєр”.
13.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Саут-

гемптон”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Ньюкасл” - “Ман. 

Юнайтед”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма трансляцiя. 

У перервi - Новини.
20.55,22.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма 

трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Вердер” - 

“Шальке”.
02.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя” 

(Дор.) - “Вольфсбург”.
04.25 Чемпiонат Англiї. “Кардiфф Сiтi” - 

“Крiстал Пелас”.
06.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Аугсбург” - 

“Баварiя”.

National Geographic Channel
05.00 Iнженернi iдеї: Музей Гуггенхайма в 

Бiльбао. (12+).
06.00 Iнженернi iдеї: Аеробус А-380. (12+).
07.00 Iнженернi iдеї: Суперплатформа. 

(12+).
08.00 З точки зору науки: Урагани-вбивцi. 

(12+).
09.00 З точки зору науки: Зоряний годин-

ник. (12+).
10.00 Iгри розуму: Битва вiкiв. (12+).
10.30 Iгри розуму: Що вiдбувається? (12+).
11.00 Захоплююча наука: Вогонь i вода. 

(12+).
11.30 Захоплююча наука: Громи i ха-

пай. (12+).
12.00 Космос: Простiр i час: Стоячи на Чу-

мацькому Шляху. (12+).
13.00,17.00 Космос: Простiр i час: Моле-

кули. (12+).
14.00 Суперспоруди Третього рейху: Су-

пертанки. (18+).
15.00 Зграя: Леви. (12+).
16.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога: 

В`єтнам. (12+).
18.00 Космос: Простiр i час: Коли знання 

перемогло страх. (12+).
19.00 Космос: Простiр i час: Небо, повне 

привидiв. (12+).
20.00,00.00,03.00 Дикий тунець: Шах i 

мат. (16+).
21.00,01.00,04.00 Дикий тунець: Серед 

штормiв. (16+).
22.00,02.00 Розбагатiй або помри на 

копальнi. (16+).
23.00 Старателi: Початок полювання. (12+).
23.30 Старателi: Небезпечна жила. (12+).

П’яòíиця

Ñóáоòа

4 квітня

5 квітня
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УТ-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.10 “Надвечiр`я”.
10.05,20.50 Час-Ч.
10.15,14.20,19.10 Громадське телебачення.
13.05 Як Ваше здоров`я?
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 “Єдина країна”.
23.30 Погода.
23.40 “Дружина”.

Êаíаë “1+1”
06.15,03.05 Х/ф “Пiсля дощику в четвер”.
07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i 

Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00,04.20 “Свiт навиворiт 5”.
11.05 М/ф “Маша i ведмiдь”.
11.10,21.00 “Голос країни 4. Перезаван-

таження”.
13.45 “Зiркова хронiка”.
14.50 Мелодрама “Каблучка з бiрюзою”.
18.30 “Зiграй у ящик”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.20 “Свiтське життя”.
00.20 “Що? Де? Коли?”
01.20 Драма “Любов зi словником”. (2 

категорiя).

Iíòåр
07.50 “Школа доктора Комаровського. 

Невiдкладна допомога”.
08.30 “Вдалий проект”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Т/с “Синiвський обов`язок”, 1-4 с.
15.55,21.00 Т/с “Шлюб за заповiтом 3: 

Танцi на вугiллi”.
20.00,02.15 “Подробицi тижня”.
23.00 Х/ф “Красуня i чудовисько”. (2 

категорiя).
01.05 Х/ф “За тобою”. (2 категорiя).

ICTV
07.20 Так$i.
07.45 Космонавти.
08.35 Зiрка YouTube.
09.35 Дивитися всiм!
10.20 Клан.
11.15,13.15 Т/с “Лiсник”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
22.20 Х/ф “Триста спартанцiв”. (2 

категорiя).
00.20 Х/ф “Орел дев`ятого легiону”. (2 

категорiя).

ÑТБ
06.30,00.50 Х/ф “Недiльний тато”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
11.00 Х/ф “Я щаслива”.
12.45 Т/с “Швидка допомога”.
16.45 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 13”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Мама мимоволi”.

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.

07.35 180 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»
06.15 Подiї.
07.00 Т/с “Чужа жiнка”.
08.00 Ласкаво просимо. У гостях Тiматi.
09.00 Х/ф “Вiдпустка”.
11.00 Т/с “Дикий 4”.
15.00 Т/с “Дикий 4”, 15 i 16 с.
19.00,02.35 Подiї тижня.
20.50 Т/с “Iнтерни”, 170 i 171 с.
23.20 Великий футбол.
01.10 Х/ф “Iлюзiя страху”. (2 категорiя).

Ê1
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
08.40 М/ф “Джек iз Амазонки”.
10.00 “Їмо вдома”.
11.30 “ВусоЛапоХвiст”.
12.25 “Розсмiши комiка”.
13.15 “Орел i решка. Шопiнг”.
14.10 “Орел i решка. СРСР”.
16.00 “КВК”.
18.10 “Вечiрнiй квартал”.
20.00 М/ф “Мадагаскар 3”.
21.30 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
23.10 Х/ф “Невловимий”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Тут i зараз”.

ÍТÍ
05.05,13.00 “Випадковий свiдок”.
07.50 Т/с “Каменська”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Слiдами 

Хижака.
12.00 “Агенти впливу”.
13.30 Х/ф “Вовчий острiв”.
15.15 Т/с “УГРО 5”.
19.00 Т/с “Даїшники”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Х/ф “Дикi штучки 3”. (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”.
11.20 М/ф “Барбi: Академiя принцес”.
12.45 Х/ф “Любов на островi”.
14.20 Х/ф “Крихiтка з Беверлi-Гiллз”.
15.55 Мiй зможе.
17.20 Країна У.
19.10 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).

ТÂi
07.00,10.30,12.15,15.30,00.50 TBiNews.
08.00,01.50 Неймовiрно, чи не так?
09.00 80 островiв навколо свiту.
10.00 Double Ять.
11.30,16.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.00 Х/ф “Без вини винний”. (2 категорiя).
16.00,19.30,03.25 Особлива думка.
17.00 Оскiльки є.
19.00 World Stories. Мiжнароднi корес-

понденти.
20.00 Гаряче крiсло.
21.00 Стоп-кадр.
22.00,02.40 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Любов у повiтрi”. (2 категорiя).

Тоíiñ
06.00 Х/ф “Вождь Вiннету :  сл iд 

головорiзiв”.
07.30,20.15 “Кумири”.
09.00 Великi монархи Єгипту.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Вождь Вiннету”.
13.45 За сiм морiв.
14.50 Народженi вбивати.
16.00,02.45 Iкони тваринного свiту.
17.00 Д/с “Дикi кiшки Трента Барклi”.
17.50 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

кою”.
18.30,05.30 “Свiт за тиждень”.
18.55 “Погода”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.40 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Фаберже: митниця дає добро.
22.00 Х/ф “Гра в шиндай”. (2 категорiя).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

ÅГА
06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.10 Тварини-гладiатори.
09.00 Скандали стародавнього свiту.
09.50,21.30 Британiя: iсторiя успiху.
12.30 Життя.
15.30 У пошуках пригод.
18.00 Формула-1.
20.00 Фантастичнi iсторiї.
01.20 Таємницi науки.

Enter-фіëьм
05.45 М/ф.
10.00 Х/ф “Украли зебру”.
11.15 Жарт за жартом.
12.15 Х/ф “Заморожений”.
13.40 Х/ф “Повторний шлюб”.
15.25 Х/ф “Заздрiсть богiв”.
17.50 Х/ф “Рiзнi долi”.
19.50 Х/ф “Не ходiть, дiвчата, замiж”.
21.10 Х/ф “Солодка жiнка”.
22.50 Х/ф “Дивна жiнка”.

Êаíаë «2+2»
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 “Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА 

2013-2014”.
07.30 “Маски-шоу”.
10.00 Х/ф “Мумiя: Принц Єгипту”.
12.00 “Бушидо”.
14.00 “Королi рингу”. Всесвiтня серiя бок-

су (WSB). Куба (Cuba Domadores) 
- США (USA Knockouts).

16.35 “Королi рингу”. Найкращi бої 
Україна-Росiя у “Всесвiтнiй серiї 
боксу”.

18.00 Огляд Лiги Чемпiонiв.
19.15 ЧУ 24 Тур. Динамо - Металiст.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “День вiдчаю”. (2 категорiя).
01.15 Х/ф “Унiверсальний солдат 4”. (3 

категорiя).

Íаøå óëþáëåíå êiíо
06.30,12.30 Х/ф “Помилка резидента”. 

(12+).
08.55,14.55 Х/ф “Доля резидента” (12+).
11.35,17.35 Комедiя “Водяний”. (6+).
18.30,00.30 Х/ф “Повернення резиден-

та”. (12+).
20.50,02.50 Х/ф “Кiнець операцiї “Рези-

дент”. (12+).
23.15,05.15 Х/ф “Елiксир”.

ªâроñïорò
09.30 Марафон. Париж.
12.00 Снукер. Вiдкритий чемпiонат Китаю. 

1/2 фiналу.
13.30,01.45 Велоспорт. Тур Фландрiї.
18.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 53 кг 

Жiнки.
18.45 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 56 кг 

Чоловiки.
19.30 Веслування. Перегони Оксфорд - 

Кембрiдж.
20.30 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 62 кг 

Чоловiки.

21.45 Снукер. Вiдкритий чемпiонат Ки-
таю. Фiнал.

23.45 Ралi-рейд. Абу Дабi. Етап 2.
00.00 Керлiнг. ЧC серед чоловiчих ко-

манд. Фiнал.

Ôóòáоë. (Уêра¿íа)
08.00,14.15,18.45 Новини.
08.10 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Сто-

ук Сiтi”.
09.55 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Болонья”.
11.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Са-

утгемптон”.
13.25,14.25 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” - 

“Сампдорiя”. Пряма трансляцiя.
15.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - “Мiлан”. 

Пряма трансляцiя.
17.55,18.55 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” 

- “Лiверпуль”. Пряма трансляцiя.
20.00,07.00 “Англiйський акцент”.
21.05 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Фiорентiна” - 

“Удiнезе”. Пряма трансляцiя.
23.40,03.20,05.10 Чемпiонат Iспанiї.

National Geographic Channel
05.00 Iнженернi  iде ї :  Ав iаносець 

“Iлластрiас”. (12+).
06.00 Iнженернi iдеї: Спостерiгач дальньо-

го космосу. (12+).
07.00 Iнженернi iдеї: Вежа Тайбей. (12+).
08.00 З точки зору науки: Народження 

океанiв. (12+).
09.00 З точки зору науки: Вогнянi кулi 

прибульцiв? (12+).
10.00 Iгри розуму: Живий колiр. (12+).
10.30 Iгри розуму: Довiрся менi. (12+).
11.00 Захоплююча наука: Сили приро-

ди. (12+).
11.30 Захоплююча наука: Грiм i блискав-

ка. (12+).
12.00 Космос: Простiр i час: Коли знання 

перемогло страх. (12+).
13.00 Космос: Простiр i час: Небо, повне 

привидiв. (12+).
14.00 Суперспоруди Третього рейху: 

Реактивнi печери Гiтлера. (18+).
15.00 Зграя: Гiєновi собаки. (12+).
16.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога: 

Австралiйська пустеля. (12+).
17.00 Мегазаводи: “Мiнi”. (12+).
18.00 Природжений байкер: Байкери-

каскадери. (12+).
19.00 Природжений байкер: Cпiдвей-байк. 

(12+).
20.00 Забутi персонажi Бiблiї: Таємницi 

Далiли. (12+).
21.00 Забутi персонажi Бiблiї: Жертвопри-

несення. (12+).
22.00 Загадки Бiблiї: Хто автор сувоїв 

Мертвого моря? (16+).
23.00,02.00 Церква змiєносцiв: Полювання 

в Аппалачах. (18+).
23.30,02.30 Церква змiєносцiв: Змiєлови. 

(18+).
00.00,03.00 Зiткнення з астероїдом: 24 го-

дини, що змiнили свiт. (6+).

Íåдіëя

Програма міñцåâих òåëåêаíаëіâ

   TV-4
Поíåдіëоê, 31 áåрåзíя
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 віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Межа правди                   
13.10 Хіт-парад                                             
14.00 Х.ф. «Вишневі ночі»  
17.00 «Підводний світ»
18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
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.«Клан вбивць» 

Âіâòороê, 1 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 віруючого
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»
12.40 «Відчиняй»
14.00 Х.ф.«Повернення Каліостро» 
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. «Служниця на замов-

лення» 

Cåрåда, 2 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 віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Роксана Вікалюк, «Дійство», 

1ч.
14.00 Х.ф.«До вас прийшов ян-

гол», 1с. 
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Сад, город, квітник»
17.45 «Духовні роздуми»

19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
22.35 Х.ф.«Копіюючи Бетховена» 

Чåòâåр, 3 êâіòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Підводний світ»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 «Про кіно»
12.25 «Смаки культур»
13.00 Роксана Вікалюк, «Дійство», 

2ч.
14.00 Х.ф.«До вас прийшов ян-

гол», 2с. 
17.00 «Підводний світ»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Bon appetit»
22.35 Х.ф. «Хакер» 

П’яòíиця, 4 êâіòíя
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провін-

ційні вісті
07.35 Знати більше 
08.30 Переможний голос віруючого
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»
12.40 «Сад, город, квітник»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Таємний хід» 
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Bon appetit»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Сільський календар»
20.40 «Індекс небезпеки»
21.30 «Духовні роздуми»
22.35 Х.ф. «Крижана пам’ять» 

Ñóáоòа, 5 êâіòíя
07.00 Провінційні вісті
07.35 Х.ф. «Станційний доглядач» 
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.«Леді-казка» 
14.00 «Смаки культур»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Золоте курчатко» 
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад, город, квітник»
20.10 Струсівська заслужена капела 

бандуристів України
22.00 Х.ф. «Пам’ятай про мене» 

Íåдіëя, 6 êâіòíя
08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм  
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божествен-

ної Святої Літургії з Архика-
тедрального Собору УГКЦ 
м.Тернополя 

11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф.«Золоте курчатко» 
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька» 
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «Життя з майбутнім»       
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.30 «Смаки культур» 
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Справжнє кохання»
 

   ТТБ   

Поíåдіëоê, 31 áåрåзíя
7.00 “Панорама подій”
7.30 “Урок… для батьків”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “Обереги”
11.30 “Стародавні культури”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Загублені у часі”
12.45 “Студмістечко”
13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про ціка-

ві речі”
13.45 Д/Ф “Сокиринська пам’ять”
13.55 “Велети духу і слави.Україн-

ська місія”
14.15 “Людина праці”
14.30 Д/Ф “Козацькі землі України”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Екотур”
15.45 “Мій Шевченко”
16.00 “100 шедеврів”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Юні експерти”
16.45 “До речі, про речі”
17.15 “Західний експрес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “В об’єктиві ТТБ”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.30 “Чаc країни”
23.00 “Біля рідних джерел”
23.30 “Гра долі”
23.45 Д/Ф “Сокиринська пам’ять”
23.55 “Велети духу і слави.Україн-

ська місія”

Âіâòороê ,  1 êâіòíя
7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час змін”
11.00 “Біля рідних джерел”
11.30 “Усмішка Анатолія Демчука”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Випробуй на собі”
12.45 “Мій Шевченко”
13.30 “100 шедеврів”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 Д/Ф “Асканія - Нова”
14.45 “Нариси історії  культури 

України”
15.15 “Гра долі”
15.30 “Світлиця”
16.00 “Цивільний захист”
16.15 “Хатинка Василинки”
16.40 “Школа шляхетних дівчаток”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.30 “Час країни”
23.00 “Легенди Запоріжжя”
23.30 “Гра долі”
23.45 “Людина праці”

 Ñåрåда, 2 êâіòíя
7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Діловий ритм”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Гра долі”
10.30 “Легенди Запоріжжя”
11.00 “А у нас кіно знімали”
11.30 “Іван Миколайчук.Спадщина”
12.00 “Соціальні грані”
12.30 “На часі”
13.30 “Цивільний захист”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “Імена”
15.30 “Твої сини, Україно”(квартет 

“Гетьман”)
16.00 “Мій Шевченко”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Запоріжжя туристичне”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
22.30 “Час країни”
23.00 “Земляки”
23.25 “Гра долі”
23.40 Співає Т.Гайчук

Чåòâåр, 3 êâіòíя
7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Економічний інтерес”
10.30 “Твої сини, Україно”(квартет 

“Гетьман”)
11.00 “Гра долі”
11.15 “Забудь мене”
11.30 “Імена”
12.00 “Мій Шевченко”
12.15 “Надія є”
12.30 “Європа очима українця”
13.30 “Запоріжжя туристичне”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з грома-

дянами”
14.30 “Земляки”
15.00 “Енергоманія”
15.30 Співає Т.Гайчук
15.50 “У пошуках легенд”
16.00 “Азбука ремесел”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Інновації”
21.15 “Просто неба”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Час країни”
23.00 “Пісня, подарована Богом”
23.45 “Екотур”

П’яòíиця, 4 êâіòíя
7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Гра долі”
10.30 “Пісня, подарована Богом”
11.00 “Просто неба”
11.15 “Клара Лучко”
12.00 “Азбука ремесел”
12.15 “Невигадані історії”
12.45 “Інновації”
13.30 “Історія одного експоната”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Ми-українські”
15.40 “Обереги”
16.00 “Музейні скарби”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.30 “Актуально”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Аннина гора”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”
21 .30  “Захисник В і тчизни -

рятувальник”

22.30 “Час країни”
23.00 “Дорога до храму”
23.20 “Місто сонця”
23.30 “Світлиця”

Ñóáоòа,  5 êâіòíя
7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Ві-

сті ТТБ”
7.30 “Ми-українські”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Сяйво віри”
11.00 “Заграй, гітаро, пісню волі”
11.25 “У пошуках легенд”
11.35 “Галерея образів”
12.00 “На часі”
12.30 “Музичний калейдоскоп”
13.00 “Музейні скарби”
13.30 “Місто сонця”
13.45 “Новини України”
14 .00 “Захисник В і тчизни -

рятувальник”
14.30 “Театральні зустрічі”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “ПрофStyle ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
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 ”
22.30 “Абетка здоров’я”
23.00 “Живі сторінки”
23.30 “Кохання в житті великих 

українців”

Íåдіëя, 6 êâіòíя
7.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Смак життя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Крізь призму часу”
10.15 “Назбиране”
10.30 “Шляхами Тараса”
10.45 “ПрофStyle ”
11.00 “Фільм-дітям”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Абетка здоров’я”
13.30 “Живі сторінки”
14.00 “Поклик таланту ” 
15.20 “Моє місто”
15.30 “Кохання в житті великих 

українців”
16.00  “Кулінарія від Андрія”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Школа шляхетних дівчаток”
17.15 “Словами малечі про ціка-

ві речі ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Мамина школа”
20.00 “Музичний калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Відверті діалоги”
22.00 “Панорама подій”
22.30 “Повір у себе”
23.00 “Мистецька палітра”

6 квітня
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Рибні палички 
по домашньому

Потрібно: 300-400 г філе хека, 
невеликий кусочок білого хлі-
ба, молоко, 2 ст. л. розтопленого 
вершкового масла, 1 яйце, трош-
ки зелені, приправа для риби, 
сіль, мелений чорний перець, па-
нірувальні сухарі, 2 ст. л. манки.

Приготування: хліб замо-
чити у молоці. Рибу змолоти на 
м’ясорубці разом з віджатим хлі-
бом. У фарш додати яйце, ман-
ку, зелень, масло, приправу, сіль, 
перець. Все добре перемішати і 
дати настоятися біля 10 хв. Потім 
мокрими руками сформувати па-
лочки або котлети круглі і добре 
запанірувати їх у сухарях. Готові 
палочки поставити у холодиль-
ник на 10 хв. Потім смажити їх на 
невеликій кількості олії до золо-
тистого кольору. Спочатку скла-
дати на салфетку. Якщо палочок 
вийшло багато, то можна їх замо-
розити і смажити зразу із моро-
зилки.

Риба , запечена 
в лаваші

Потрібно: свіжа риба – 1 шт., 
лаваш - 1 шт., помідор – 1 шт.,  пу-
чок кінзи, сік з півлимона – 0,5 
(вичавити сік), маргарин - 2 ст. л., 
сіль і перець.

Приготування: змасти-
ти лаваш маргарином, почисти-
ти рибу, посолити,  поперчити і 
скропити вичавленим соком ли-
мона. Покласти рибу на лаваш. 
Заправити риб’ячу тушку дрібно 
нарізаною кінзою, невеликими 
часточками помідора, шматочка-
ми маргарину. Перед заправкою 
не забудьте посолити і поперчи-
ти начинку. Так само до всього 
можна додати ріпчастої цибуль-
ки. Загорнути рибку в лаваш. Сам 
лаваш загорнути у фольгу і по-
містити згорток у заздалегідь ро-
зігріту (до 190 С) духовку. Запіка-
ти до готовності, приблизно 40 
хв.  Подавати рибу прямо в лава-

ші. Як гарнір можна приготувати 
овочевий салат.

Салат з шпротів 
з сухариками

Потрібно: шпроти – 400 г, ку-
курудза консервована – 240 г, 
квасоля біла консервована - 300 
г, сир твердий – 200 г, сухарики - 
100 г, часник - 2 зубчики, майонез 
- 100 г, зелень - за смаком. Кіль-
кість порцій: 6-8.

Приготування: відкрити 
шпроти, злити з них рідину в та-
рілочку і замочити в ній ненадов-
го сухарики. Розім’яти виделкою  
шпроти - не зовсім в кашу, зви-
чайно, але досить грунтовно. До-
дати до них консервовані куку-
рудзу та квасолю. Видавити в са-
лат часник. Сир натерти на дріб-
ній тертці. Додати сир і сухарики 
в салат. Перемішати з майонезом, 
посолити, поперчити. Перед по-
дачею на стіл посипати зеленню. 

Риба, тушкована 
з часником

Потрібно: філе будь-якої 
риби - 500 г, перець солодкий - 
2-3 шт., цибуля ріпчаста - 1шт., 
часник - 2-3 зубчики, борошно - 2 
ст.л., томат-пюре – 2 ст.л.,  кріп - 
півпучка + для оформлення, сіль, 
перець за смаком, олія для сма-
ження.

Приготування: філе наріза-
ти порційними шматками, посо-
лити, поперчити, обваляти в бо-
рошні і обсмажити на олії з обох 
боків по 5 хв. Цибулю нарізати 
кільцями, спасерувати на олії.  
Додати нарізаний солодкий пе-
рець і томат-пюре. Протушкува-
ти все разом 4-5 хв. Викласти в 
сотейник тушковані овочі, нали-
ти 1/3 склянки води і довести до 
кипіння. Зверху викласти шмат-
ки риби, додати часник, розтер-
тий з сіллю, подрібнений кріп і 
тушкувати 10 хв.
Короп в горіховому соусі

Потрібно: короп - 1 шт. 
(близько 600г), морква - 2 шт., ци-
буля ріпчаста – 4 шт., петрушка 
(корінь) - 1 шт., оцет, перець чор-
ний мелений, зелень петрушки 
та кропу, сіль - за смаком.

Для соусу: горіхи волоські - 
15 шт., білий хліб – 50 г, часник – 4 
зубчики, олія- 0,5 скл.

Приготування: рибу очисти-
ти від луски і нутрощів, відруба-
ти голову, хвіст і плавники, про-
мити у воді, потім зняти філе, на-
різати на шматки і укласти в со-
тейник. Додати моркву, петруш-
ку, цибулю, сіль, перець, лавро-
вий лист, трохи води і варити на 
слабкому вогні до повної готов-
ності. Готові шматочки риби охо-
лодити в бульйоні, потім пере-
класти в тарілку і залити соусом 
з горіхів і часнику. Для приготу-
вання соусу волоські горіхи очис-
тити від шкаралупи і лушпин-
ня, розтерти в ступці. М’якоть бі-
лого хліба намочити в рибному 
бульйоні, відтиснути і протер-
ти через сито. Потім горіхи, про-
тертий хліб і тертий часник по-
класти в керамічний посуд і зби-
ти ложкою, вливаючи помалу 
олію. Коли маса стане пишною, як 
крем, додати трохи солі, лимон-
ного соку або лимонної кислоти 
і все добре перемішати. Готового 
коропа викласти на таріль, зали-
ти соусом, зверху покласти шма-
точок лимона, посипати зеленню 
петрушки і кропу.

Найпростіший 
рибний пиріг

Потрібно: для тіста - кефір 
- 1склянка, сире яйце - 1 шт., бо-
рошно – 1 скл., сода - ½ ч.л. На-
чинка: рибні консерви в олії - 1 б., 
відварені яйця - 2 шт., будь-яка зе-
лень, твердий сир - 50 г.

Приготування: тісто - замі-
сити всі інгредієнти і вилити у 
змащену маслом форму. Рибу ви-
йняти з олії і розім’яти видел-
кою. Додати дрібно нарізані яйця 
і зелень. Сир натерти на дрібній 
тертці.

Начинку викласти у форму, 
намагаючись залишити вільну 
тонку смужку тіста біля бортика. 
Форму поставити в розігріту ду-
ховку хвилин на 20. Дістати май-
же готовий пиріг і посипати його 
сиром, потім знову відправити в 
духовку на 5 хв. Пиріг смачний як 

в теплому, так і в холодному ви-
гляді.

Пісні картопляно-рибні 
котлети

Потрібно: картопля варена - 
300 г, хек 400 г, сухарі паніруваль-
ні - 6 ст. л., сіль, перець чорний ме-
лений, спеції для риби, олія.

Приготування: варену кар-
топлю розім’яти. Додати рибу, 
очищену від кісток і шкірки. По-
дрібнити за допомогою кухонно-
го комбайну. Додати сіль, перець, 
улюблені спеції.

Набирати масу ст. л., обвалю-
вати в сухарях, формуючи котле-
ти. Обсмажити в пательні на олії з 
обох боків до золотистої кірочки.

Рибний паштет

Потрібно: риба (філе панга-
сіуса) - 600 г, яйця - 3 шт., морк-
ва - 1 шт., цибуля (червона) - 1 шт., 
цибуля-порей - 4-5 см, сіль, чор-
ний і білий мелені перці, оливко-
ва олія - 2 ст. л.

Приготування: яйця зварити 
на круто і порізати. Моркву, цибу-
лю, цибулю-порей, рибу наріза-
ти шматочками. Посолити, дода-
ти перець, влити оливкову олію. 
Всі інгредієнти змішати з допо-
могою блендера. На змащену олі-
єю форму викласти пюре.

Запікати в розігрітій до 180 
°С духовці 40-50 хв. Вийняти па-
штет з духовки, остудити у фор-
мі, викласти на таріль, нарізати 
шматочками. Подавати рибний 
паштет з солоними огірками та 
оливками.

Рибні тюфтелі 
на картопляній подушці

Потрібно: рибний фарш - 
500-700 г, картопля - 5-7 шт., яйця 
- 3 шт. + 1 жовток, цибуля - 2 шт., 
борошно - 2 ст. л., сіль і чорний 
мелений перець за смаком, зе-
лень кропу та листя салату для 
подачі.

Приготування: рибний 
фарш посолити, поперчити, до-
дати одне яйце і подрібнену ци-
булю. Картоплю відварити, осту-
дити,  пом’яти товкачкою. Додати 
борошно, два яйця, сіль, перець. 
Змастити руки олією. З картоплі 
сформувати подушечки для тюф-
телей, у вигляді невеликих мисо-
чок. Зверху викласти сформовані 
кульки з рибного фаршу. Мисоч-
ки з картоплею злегка змастити 
збитим яєчним жовтком. Запіка-
ти в духовці до рум’яності. Готову 
страву викласти на листя салату 
і прикрасити порізаною зеленню.

Маринована скумбрія 
«Пальчики оближеш»

Потрібно: скумбрія свіжоза-
морожена - 3 шт., морква варе-
на – 1 шт., цибуля - 3 шт., оливки 
за смаком, олія - 100 мл, оцет 9% 
-100 г, кетчуп - 3 ст. л., цукор, сіль, 
перець - по 1 ст. л.

Приготування: скумбрію 
розморозити, розділити на філе, 
нарізати невеликими шматочка-
ми. Перекласти її довільно нарі-
заною морквою, кільцями цибу-
лі та оливками. Маринад: зміша-
ти олію, оцет, кетчуп, цукор, сіль, 
чорний перець. Залити рибу ма-
ринадом, залишити на 30 хв., по-
тім поставити в холодильник. Че-
рез добу риба буде готова.

Риба з ананасами

Потрібно: 1 кг рибного філе 
(хек або минтай), 1 банка різаних 
консервованих ананасів, 1 банка 
соусу «Чумак кухарський з овоча-
ми», 3 великі цибулини, олія, бо-
рошно.

Приготування: філе поріза-
ти шматочками, запанірувати в 
борошні, посмажити на олії і охо-
лодити. Цибулю порізати напів-
кільцями, обсмажити в олії, вли-
ти в сковорідку соус і ананаси (си-
роп не відціджувати!), переміша-
ти, довести до кипіння, охолоди-
ти. У лоток чи каструльку виклас-
ти шарами рибу і овочевий соус, 
поставити на ніч у холодильник. 
Виходить маринована риба з ці-
кавим кисло - солодким смаком.

Наш ДЕНЬНаш ДЕНЬ18 Смачна сторінка

Не та риба, що у воді,
а та, що на столі
Сьогодні «Наш ДЕНЬ» підібрав для вас, шановні господині, 

рецепти простих та швидких у приготуванні страв з риби і 
рибних консервів. У час посту багато хто не споживає м’яса, 

тож потіште рідних ось цими смаколиками.  
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Відповіді Курйоз «Заплатіть податок за сонце»  
У Гвінейській Республіці узаконе-

ний податок на мир. Незважаючи на 
те, що майже всі гвінейці живуть за 
межею бідності, це не звільняє їх від 
сплати «мирного» податку у розмірі 
17 євро на рік. 

А на Болеарських островах існує по-
даток на сонце. З початку 2000-х ро-
ків «сонячним» збором обкладають-
ся туристи. Щодня відпочиваючі на Ібі-
ці, Майорці, Менорке та інших островах 
платять по одному євро. Кошти спря-
мовують, зокрема, на відновлення еко-
логії, очищення території від сміття. 
Китай запровадив податок на однора-
зові палички для їжі. Сума збору скла-

дає п’ять відсотків від вартості кожної 
пари паличок. Податок має захистити 
ліси від вирубування. Адже щороку у 
Піднебесній на виготовлення паличок 
знищують 25 мільйонів дерев.

У США, в штаті Арканзас, у 2005 
році ввели податок для любителів та-
туювання і пірсингу. Сума збору - шість 
відсотків від вартості послуги.  

Податок на тінь існує у Венеції. Стя-
гувати цей збір почали у 1993 році із 
власників ресторанів, магазинів і кафе, 
оскільки тінь від їхніх закладів пада-
ла на… муніципальну землю. Деякі біз-
несмени демонтувати навіси з фасадів, 
щоб не платити «тіньовий» податок.

Українські анекдоти
- Тату, що означають кольори нашого прапора?
- Синій - небо, жовтий - поле.
- А що означає прапор москалів?
- Білі квіти на червоному цвинтарі.
- А синiй?
- А синій вони у нас вкрали.

* * *
Краще бути останнім у списку мільярдерів, ніж 

першим у списку «Кращі працівники місяця».
* * *

На півночі Швеції, у місцевих водіїв, існує давня 
традиція блимати фарами, попереджаючи, що на 
дорозі олень. В Україні також є така традиція. 

* * *
Українець із сином ідуть біля Кремля. 
- Тату, навіщо потрібна Кремлівська стіна? 
- Щоб гади не лізли.
Малий, не зовсім зрозумівши, перепитує: 
- Звідки? Ззовні чи зсередини?

* * *
Довідник російського правознавця: екстреміст 

- це той, хто публічно вимагає дотримання законів, 
конституції, рівности громадян і викорінення ко-
рупції в органах правопорядку.

* * *
Найдревнішою професією слід вважати не про-

ституцію, а російську журналістику. В Писанні ска-
зано: спочатку було слово. Якщо інтегрувати пер-
ший найдавніший фах у другий - вийде російське 
телебачення.

* * *
В Японії створили робота, який ловить злоді-

їв. Повезли демонструвати в інші країни світу. В Ін-
дії робот за п’ять хвилин упіймав сотню злодіїв. У 
США протягом цього ж часу - двісті злодіїв. У Росії 
за п’ять хвилин поцупили робота.

* * *
Було у змія Горинича три голови: одна - розум-

на, друга - дурна, а третя для референдумів.
* * *

- Скільки вам років? - запитує суддя у свідка-
жінки. 

- Виповнилось тридцять, - відповідає та пошеп-
ки. 

- Добре, добре, а в якому році?
* * *

На уроці фізики: 
- Миколо, хто такий Георг Ом і чи ти вивчив 

його закон? 
- Якщо Ом писав закони, значить, він депутат. 

* * *
Якщо гроші міряти купками, то в багатьох укра-

їнців - ямки.
* * *

Кишенькового злодія збив на дорозі мотоци-
кліст і зник з місця пригоди. До постраждалого 
під’їхав міліціонер. 

- Ви запам’ятали номер мотоцикла? 
- Ні, але ось його гаманець.

* * *
Коли переходите дорогу, дивіться на автомобі-

лі, а не на світлофор. Світлофори ще нікого не зби-
вали.

* * *
Рабиновича викликали в слідчі органи: 
- Поясніть, як ви при зарплаті у півтори тисячі 

гривень на місяць примудрилися купити «Мерсе-
деса»? 

- До речі, коли я служив у радянській армії, то 
отримував три рублі і сімдесят копійок, але при 
цьому їздив на танку. 

* * *
Навела вдома порядок. Раніше все валялось на 

своїх місцях, а тепер акуратно складено казна де. 

Мотоцикли (спорт - байк) SUZUKI RGV 250 
– 2000 у.о. МИНСК ММВЗ 3.112 – 2000 грн. Ціна 
може бути договірною. Тел.: (067) 4364815. 

Продаю
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ГОРОСКОП
з 26 до 1 квітня
Овен
Головна тактика на 

найближчий час – бути в 
командi, не ігнорувати аль-
тернативних рiшень i думок. 
Завдяки здатності йти на 
компроміс ваші справи під-
уть угору. Вихідні присвятіть 
сім’ї.

Телець 
У вас напружений перiод, 

де головне завдання – не на-
ламати ще бiльше дров. Тому 
не варто приймати складних 
i радикальних рiшень, по-
старайтеся вiдволiктися на 
буденнi справи.

Близнюки 
Доля готує вам приємнi 

сюрпризи, тому поставтеся 
уважнiше до неочiкуваних 
пропозицiй, нових iдей і зна-
йомств. У вихiднi уникайте 

ризику, краще провести цi 
днi вдома.

Рак 
Середина тижня – час для 

вирiшення дiлових питань. 
Ви пройдете випробуван-
ня з найменшими втратами 
i найбiльшими перспектива-
ми. Не забудьте зустрiтися з 
друзями й залучитись під-
тримкою.

Лев 
Висока вiрогiднiсть 

конфлiктiв, особливо з на-
чальством. Стримуйте свої 
емоцiї, адже вiд суперечок 
ви втратите значно бiльше. 
У вихiднi налаштуйтеся на 
відпочинок. Не зайвим буде 
оцiнити минулi дiї.

Діва 
Не виключена апатiя, 

свiт може потьмянiти для 
вас, навiть якщо на це не-
має реальних причин. Ваш 
емоцiйний стан бажає кра-

щого. Зараз не варто плану-
вати важливих справ, краще 
перечекати.

Терези 
Працюйте, будуйте i 

втiлюйте плани. Словом, 
дiйте, результат у будь–яко-
му випадку буде хороший. 
Чим активнiшими ви буде-
те, тим менше часу пiде на 
марнi справи. Звернiть увагу 
на поведiнку дiтей.

Скорпіон 
Наприкінці тижня очі-

куйте бурхливих подiй, 
з’явиться необхiднiсть ак-
тивно дiяти. Обережно на по-
воротах: не варто рубати на-
відліг, щоб не зiпсувати сто-
сунки з оточуючими.

Стрілець 
Не приймайте все 

близько до серця, нама-
гайтеся реагувати на подiї 
з тiєю силою, на яку вони 
справді заслуговують. 

Спiлкування з родичами 
та друзями надихне вас на 
новi подвиги.

Козеріг 
Настав час облаштовува-

ти оселю та стосунки з роди-
чами. У роботi не соромтеся 
висловлювати новi iдеї, про-
являти розумну iнiцiативу. 
Вихідні проведіть з друзями.

Водолій 
Не дiйте всупереч обста-

винам i близьким людям – 
впертiсть нi до чого не приве-
де. Бiльше уваги придiляйте 
дiтям та їх розвитковi, це на-
дихне вас на позитив.

Риби 
Попереду напружений 

період. Обставини, якi ви-
никли, спонукатимуть вас 
якщо не до революцiї, то, 
як мiнiмум, до деяких змiн 
у вашому життi. Головне – 
не нав’язуйте свою думку 
iншим.

Наша мила і люба, найкраща у світі, 
Бажаємо щастя, даруємо квіти. 
Щоб сонце і зорі плекали тепло, 
І щоб завжди здоров’я у тебе було. 
Щоб смутку не знала, ми просимо долі, 
Добра тобі й радості, рідна, доволі. 
Бо людям для щастя багато не треба – 
Сімейного затишку й мирного неба.
Тож з Днем народження тебе ми вітаєм,
І бажаєм на всі літа:
Будь такою, як ми тебе знаєм,
Проста, ніжна і всім дорога.
Хай Матінка Божа тебе охороняє, 
Ісус Христос здоров’я посилає.
  З любов’ю – друзі і подружки 
з Тернополя, а також колектив 
«Нашого ДНЯ».

Вітаємо!

Орисю Гейну

 Наймилішу матусю, чудову 
дружину і бабусю, найкращу 

подругу і просто вродливу жінку

З Днем народження!

Хай літа не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять,
Як сади навесні – щедрим цвітом,
І врожаєм рясним – під осінь!
Хай приносять: в дім  - достаток,
В душу – радість, у серце – спокій,
Дай вам Бог на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років!

Вітаємо 
виконавчого 
секретаря 

ТОО НСЖУ 

Богдана 
Гарасимчука 

З повагою – колектив 
«Нашого ДНЯ».

З Днем народження!
Зичимо вам невпинного руху 

вперед, успішного здійснення 
всіх планів та задумів. Бажа-
ємо, щоб підґрунтям щасливої 
долі та плідної професійної ді-
яльності були міцне здоров’я, 
серце, сповнене любові та добра, 
натхненна думка й щирі почут-
тя. Нехай життя буде світ-
лим і радісним, як цей святко-
вий день, а дружні привітання 
додадуть невичерпної наснаги 
у скарбничку вашої  невтомної  
душі. З роси та з води, Божого 
благословення.

Страшна недуга спіткала журналістку газети «У кожен 
дім», люблячу дружину та матір двох дітей Надію Музи-
ку – Бенькалович.  Страшний діагноз лікарів  шокував усю 
родину. У жінки рак крові третього ступеня, на операцію 
потрібно 75 тисяч гривень

– Ніколи навіть подумати не змогла б, що доведеться 
звертатись до людей за допомогою та ще й просити гро-
шей, – пише Надія на своїй сторінці у соцмережах - Тиж-
день тому мій світ розділився навпіл: до діагнозу і після. 
Лікарі не тішать, та боротись треба… Пропонують пере-
садку кісткового мозку після хіміотерапії від себе собі ж. 
Якщо з дорогою хімією даємо собі раду поки самі, то з пе-
ресадкою, яка в Києві коштує 75 тисяч гривень, самотуж-
ки не впораємось. Тому й прошу у всіх друзів, знайомих і 
незнайомих мені людей з добрим серцем про допомогу. 

Надійка зараз у декретній відпустці. Її меншій доньці 
Маргариті - 1 рік 10 місяців, старшому сину Вадиму - 6 ро-
ків. Жінка не падає духом і вірить, що їй вдасться здолати 
підступну недугу. 

Рахунок: ПриватБанк Номер картки: 
4149497803938135 Бенькалович Володимир Бог-
данович (чоловік) Призначення платежу – на лі-
кування дружини. Платіжні реквізити для одер-
жання SWIFT в доларах (для тих, хто має доларо-
ві рахунки) BENEFICIARY: BENKALOVICH VLADIMIR 
IBAN: UA73305299000 4149497803938143 ACCOUNT: 
4149497803938143 BANK OF BENEFICIARY (банк 
отримувача): PRIVATBANK, SWIFT CODE: PBANUA2X 
INTERMEDIARY BANK (банк-корреспондент) JP 
MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33 

CORRESPONDENT ACCOUNT (рахунок банку отримува-
ча в банку-корреспонденті): 0011000080 

Телефон чоловіка для довідок  067-672-00-32.
Родина наперед щиро дякує усім за допомогу та небай-

дужість до чужої біди. А ще просить молитися за здоров’я  
Надії. 

Тернопільській журналістці 
потрібна допомога


