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Тисячі тернополян пройшли Хресною дорогою

Детальніше – на 3-ій стор.

Анатолій Гриценко:

«З ворогом не може бути
жодного партнерства»

П’ятий з’їзд політичної партії “Громадянська позиція” висунув народного депутата Анатолія Гриценка кандидатом у
президенти на виборах, які відбудуться у
травні цього року.
З’їзд підтримав кандидатуру Ана- мії. З ворогом не може бути не те що
толія Гриценка майже одноголосно – стратегічного, але й жодного партутримався лише один партієць, про- нерства, доки ворог не звільнить
ти не проголосував ніхто.
нашу землю від своїх солдат».
Відразу після цього політик відЗа словами Анатолія Гриценка,
значив, що, за особистими даними, Україна може відмовитися від російмінімальний рейтинг його популяр- ського газу. «У нас більше, ніж достатності у суспільстві зараз становить ньо енергетичних ресурсів для того,
п’ять відсотків, і тому він планує ви- щоб взагалі не купувати російський
йти у другий тур виборів. Також на газ. В нас достатньо природних ребрифінгу кандидат у президенти сурсів для того, щоб його навіть екс2 квітня - Погода
тепла. Схід сонзробив низку резонансних заяв.
портувати. Якщо комусь російський
хмарно
з
проясця - 6.43, захід На його переконання, «Росія за- газ і потрібен, то це тільки приватв Тернополі
ненням,
без
опа19.56.
раз агресор, Росія – це ворог в осо- ним власникам і олігархам», - наголой
області
дів,
вночі
0-2
гра6 квітня бі найперше Кремля і російської ар- сив лідер «Громадянської позиції».
дуси морозу, вдень
ясно, без опадів,
6-8 градусів тепла. Схід сонця вночі 0-3, вдень 11-13 граду- 6.50, захід - 19.52.
сів тепла. Схід сонця - 6.41, занезалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля
3 квітня - хмарно, дощ, вно- хід - 19.58.
чі 1-3, вдень 9-10 градусів тепла.
7 квітня - хмарно з прояс1 місяць – 7,63 6 місяців – 42,93
Схід сонця - 6.47, захід - 19.53.
ненням, без опадів, вночі 2-5,
4 квітня - хмарно з прояс- вдень 14-15 градусів тепла.
3 місяці – 22,29 8 місяців – 57,74
ненням, без опадів, вночі 2-4, Схід сонця - 6.39, захід - 19.59.
У ціну газети враховано варвдень 9-10 градусів тепла. Схід
8 квітня - хмарно, можливий
тість поштових послуг:
Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будь- сонця - 6.45, захід - 19.55.
дощ, температура повітря вночі
прийом та доставка видання
5 квітня - ясно, без опадів, 5-7, вдень 12-14 градусів тепла.
якому поштовому відділенні або у листоноші.
до передплатників
вночі 0-1, вдень 8-9 градусів Схід сонця - 6.37, захід - 20.01.

Триває передплата на

«Наш ДЕНЬ»

68710
«Наш ДЕНЬ»
індекс -

Народний синоптик
6 квітня - переддень
Благовіщення і Захарія.
Якщо ніч на Захарія тепла - весна дружна буде.
7 квітня - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Цього дня відбувається третя зустріч весни. Якщо Благовіщення холодне - слід чекати сорок ранкових морозів. Гроза - до теплого літа. Небо безхмарне, сонце яскраве - бути
літу грозовому.
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Тема тижня

Стадіон «Текстерно»

У

ПЕРША ПЕРЕМОГА
У

понеділок в
приміщенні міської
ради відбулась робоча
зустріч за участю міського
голови, ініціативної групи
мешканців мікрорайону,
з якими я був, та
представників забудовника
з приводу забудови стадіону
на проспекті Злуки.
Поведінка працівників міської
ради, які підтримували мера, свідчила, що ідеали Майдану в Тернополі
ще не працюють. Одні безграмотно
продовжували «верзти нісенітниці»,
інші, більш грамотні, прагнули обминати гострі кути, але лили воду мель та її забудови можна приймати
на млин забудовника, бо, напевно, лише на основі такого містобудівномали такий попередній посил від го документа.
Цього ще немає, а тому рішення
міського голови. Мешканці на чолі
з Андрієм Ткаченком чітко виклали міської ради і міськвиконкому прийняті з порушенням нашого законосвої три вимоги:
- перша: демонтувати загорожу давства.
У міській раді спекулюють, або
для забудови стадіону;
- друга: міськвиконком повинен елементарно не розуміють, коли
протягом тижня скасувати своє рі- стверджують: якщо архбудінспекція
шення щодо видачі містобудівних зареєструвала декларацію (дозвіл)
умов і обмежень на забудову тери- на початок будівельних робіт, то, нібито, все відповідає законодавству.
торії стадіону;
- третя: міська рада на сесійно- Зазначаю, що архбудінспекція не пому засіданні в квітні ц.р. мала б ска- винна ревізувати правомірно чи не
сувати свої рішення про надання зе- правомірно забудовник отримав чи
мельної ділянки, на якій розміщено придбав земельну ділянку, це не її
обов’язок. Архбудінспекція лише пестадіон, під забудову.
Щоб розставити всі крапки, я ревіряє, чи будівельник має земельзмушений був розмістити три біг- ну ділянку, а в данному випадку він
борди, адже міський голова постій- має, тому що її надала міська рада.
но «вмивав руки», що він, нібито, не Тому я пропоную міським чиновниприймав рішення щодо забудови, а кам вчити норми законодавства, які
це зробили його «попереднікі». Ні, регулюють ці питання.
Ні, не так. Я пропоную міським
неправда, Сергію Віталійовичу, саме
ви долучились до цієї афери, підтри- чиновникам, хоча б на четвертому
мавши рішення виконавчого комі- році врядування вивчити наше законодавство.
тету від 3 вересня 2013 року.
На мою вимогу, а я ще хочу подяНе хочу описувати, які нісенітниці верзли будівельники та їхні архі- кувати за підтримку депутату Ватектори ( інших слів годі й добрати), силю Лилу, у січні ц.р., коли затверколи вперто намагалися виправда- джували план зонування теритоти свої дії та прагнучи забудувати рії, де розміщено стадіон, я вимагав не приймати незаконного і анстадіон.
Я переконаний, що архітекторам, тинародного рішення, в результаті
Олег ЛЯШКО, які мають професійну честь, має бути чого міський голова дав протоколькандидат у Президенти, соромно проектувати такі об’єкти. не доручення, відповідно до яколідер Радикальної партії. У Тернополі не повинно бути архі- го питання забудови стадіону мало
текторів, які проектують забудови в б бути розглянуте на громадській
парках, скверах, на дитячих майдан- раді з питань стратегічного розвиВерховна Рада зобов’язала МВС
Піскун розповів
чиках, стадіонах, або в інших місцях, тку та містобудування та на містобуі СБУ роззброїти незаконні
де прислужники Януковича,
при цьому грубо порушуючи ЛІНІЇ дівній раді, однак цього не відбулось
до сьогодні.
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P.S. Я додатково повідомляю, що на моє звернення народний дечи заарештували б їхні рахунки. Піскун на проблема, а відповідальність силових струк- путат України Анатолій Гриценко направив листа з приводу забудоприпускає, що прислужники Янукови- тур».
ви стадіону Генеральному прокурору України Олегу Махніцькому.
«Хто носить зброю, може бути лише у Націоча хочуть перечекати в Росії, аби згоПетро ЛАНДЯК, депутат Тернопільської міської ради,
нальній гвардії чи Службі безпеки», - додав він.
дом повернутися в Україну.
голова обласної організації партії «Громадянська позиція».

країна довго і в невимовних
муках йшла до своєї
незалежності. Йшла
через війни, через боротьбу із
загарбниками, через десятки
мільйонів полеглих героїв і невинно
убієнних жертв...
Майже 23 років ми вже є незалежними.
Але ця незалежність більшою мірою номінальна. Тому, що ми не маємо незалежності економічної. Щоб її досягти, я та мої однодумці створили Радикальну партію. Бог нам
допомагає, і я знаю, ми переможемо – тоді
наша Вітчизна буде по-справжньому вільною і самостійною. На превеликий жаль, навіть Антикримінальна Революція 2013-14
років не дала нам наразі істинної незалежності.
Економічне поневолення українського
народу – це національна трагедія. Ця залежність подвійна: зовнішня і внутрішня.
Зовнішня фінансова окупація України
– це напрочуд дорога вартість за російські
енергоносії, кредити МВФ, долар як домінуюча валюта і постійна нестабільність внаслідок світових економічних процесів.
Ми, маючи унікальні можливості, поневолені іноземною продукцією фактично у
всіх сферах життя. Приїжджаючи додому
на виробленому за кордоном транспорті,
ми відкриваємо німецький замок на китайських дверях, йдемо на кухню і, використовуючи дороговартісний російський газ, на
польський плиті смажимо єгипетську картоплю з бразильським м’ясом та молдавським помідорами. Наші діти сплять на білоруських простирадлах, ми даємо їм аргентинські яблука до школи, куди вони ходять у турецькій формі і пишуть корейським ручками.
Радикальна партія обрубає в корені економічну залежність, обмеживши ввезення
імпорту, піднявши сільське господарство та
відродивши національне виробництво.
Щодо внутрішнього економічного поневолення, то це справа рук олігархів. Вони
загарбали фактично все майно держави: заводи, фабрики, землю, медіа-ресурси, транспортну галузь. Олігархи контролюють в
Україні все! Вони є втіленням зла, всі вони
разом і кожен поодинці несуть відповідальність за багаторічний безлад, жертвами
якого є мільйони громадян нашої держави. Революційна ситуація позбавила впливу

одних олігархів, але посилила чи дала “нове
дихання” іншим олігархам. Більше того, чимало спонсорів режиму Януковича змогли
пристосуватися до нових умов, проявляючи неабиякий талант у сфері відвертої політекономічної проституції. Хіба заради того
ми стояли на Майдані? Хіба за це воювали
у сутичках із псами минулого режиму? Хіба,
зрештою, за це гинули наші Герої?
Олігархи – це камінь на шиї кожного
українця, цей камінь тягне весь народ на
дно злиднів, а країну – на узбіччя історії!
Коли скоробагатькам вигідно, вони вирізають на металолом вкрадені у держави заводи, лишаючи мільйони людей без зарплати,
а їх дітей – без шматка хліба. Олігархія, яка
зростається із будь-якою владою, немов сіамські близнюки, здійснює економічний геноцид над простими людьми: місяцями, а
часто роками не платять зарплату, привласнюють санаторії, табори, бази відпочинку,
брешуть через свої ЗМІ, за безцінь забирають у селян їх продукцію, залякують людей,
калічать їх і вбивають.
Олігархи торгують Україною оптом і
вроздріб. Від держави вже взагалі нічого
не залишилось. Але їх це не хвилює, бо їх
сім’ї живуть закордоном. Там вони відпочивають, лікуються, отоварюються у найдорожчих бутіках. Закордоном їх діти вчаться,
одружуються, народжують дітей. І місця на
кладовищах теж покупляли там, а не тут...
Україна для олігархів – виключно місце
для збагачення шляхом пограбування народу. Час спинити їх! Бо інакше ми втратимо
все, що в нас лишилося, втратимо свою державу, втратимо своє майбутнє.
Радикальна партія за підтримки простих людей радикально змінить ситуацію
в Україні. Олігархи відповідатимуть за свої
злочини перед українським народом! Награбоване ними майно я поверну державі й
реально зроблю нормальним життя кожного трудяги і селянина, студента, лікаря, вчителя, пенсіонера.
Попереджаю: я нічого не боюся, мене не
зламати, разом зі мною команда сильних
відважних людей. Коли ми з Божою допомогою і простих людей прийдемо до влади - в
Україні не буде жодного олігарха!

Життя
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Не здався окупантам
Командир

тральщика «Черкаси»
родом із Великих Бірок

Т

ернопільщина пишається новим героєм
України – командиром тральщика «Черкаси»
Юрієм Федашем. Він народився у cмт. Великі
Бірки Тернопільського району. Тут мешкають його
батьки та рідні. А віднедавна і дружина з маленьким
синочком Михайликом.

Юрій Федаш та його команда до останнього не
здавалися в руки російських окупантів. Судно змогли
захопити лиш через те, що на тральщику сталася поломка. Команда покинула рідний корабель близько
сьомої ранку 26 березня. Останнім зійшов на землю
командир. Однак синьо-жовтий стяг ще довго майорів над «Черкасами». Росіяни не вміли розв’язати хитромудрий вузол, тож для зняття прапора організували цілу «спецоперацію», – згадував згодом командир.
Через події у Криму переживали всі односельчани
Юрія, проте найбільше хвилювалися батьки та молода дружина. Коли почався штурм, ні на мить не відривалися від Інтернету, телевізора і телефону. Намагалися не пропустити жодної новини і з нетерпінням

чекали дзвінка. Коли ж на ранок Юрій зателефонував
і повідомив, що з ним все добре, трохи заспокоїлись.
– Син завжди нас підбадьорював і підтримував, –
розповідає матір Галина Федаш. – Він заряджав всю
нашу родину своєю нестримною енергією. Бувало,
сиджу, переживаю, думаю про все це, а як він подзвонить, то ніби крила виростають.
Рідні розповідають, що хлопець сам захотів вступити в Севастопольський військово-морський інститут імені Нахімова. На присягу до нього їздила його
бабуся пані Мирослава Горбонос.
– Ми всі надзвичайно пишаємось нашим Юрієм.
Ще змалку він був дуже розумний, наполегливий і
людяний, – розповідає вона. – Коли я хворію, завжди
телефонує, переживає. Мені приємно, адже він зайня-

тий, але все ж знаходить час на мене.
Пані Галина розповіла, що на посаді командира
тральщика «Черкаси» її син відносно недавно – півтора року. За цей час зумів сформувати дружню команду, тож було з ким боронити судно.
– Він просто виконав свій обов’язок, – каже матір
героя. – Він залишився вірним присязі.
Юрій вже повернувся додому і зараз відпочиває
після виснажливого плавання.
«Наш ДЕНЬ» та вся Тернопільщина щиро дякує
Юрію за сміливість і героїзм. За те, що не скорився
окупантам і показав, чого варті українські офіцери.
Юля ТОМЧИШИН.
На фото ліворуч - мама героя
Галина Федаш.

Тисячі тернополян пройшли Хресною дорогою
У Тернополі в неділю пройшла молитовна хода.
Вулицями міста пронесли
80-кілограмовий хрест –
символ того, з яким Ісус
ішов на Голгофу.
У процесії взяли участь
більше 15 тисяч вірян.

Весняна Хресна дорога в Тернополі – вже традиція. Проте такою
велелюдною вона
була, мабуть, уперше. Минає 40 днів, як на
Майдані у Києві полягли
наші новітні герої – герої
Небесної сотні. Під час
хресної ходи тисячі людей молилися за спокій
їхніх душ і мир в Україні.
Процесія центральними вулицями міста
тривала близько трьох
годин. Пролягла вона і

через площу Героїв Євромайдану. Відважних
борців згадали у молитвах, прозвучала тужлива пісня-реквієм «Плила
кача»…
Хто б міг подумати
ще рік тому, що на наступній молитовній дорозі у Тернополі великий
хрест нестимуть волонтери й активісти з Май-

дану, які ризикували
життям за наше майбутнє, а всім учасникам ходи освячуватиме шлях Небесна сотня? Вона ще
поповнюється тими, які
вмирають у шпиталях…
По черзі хрест несли
і священики різних конфесій, чиновники, медики, освітяни та журналісти. А люди йшли і йшли…
Мабуть, тому, що в повітрі витає тривога, а як
тривога – то до Бога…
Й не лише тернопо-

ляни так масово молилися під час Хресної дороги. Такі заходи відбуваються в інших містах і
селах України, у діаспорі.
Особливо людною цього
разу була Хресна дорога
у Римі, після якої відбулася панахида за убитих
на Майдані. А ще віряни мали змогу доторкнутися до частинки Хреста
Господнього з Єрусалима. Цю реліквію віднайдено серед літургійних
речей Патріарха Йосипа
Сліпого.
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Олег Ляшко: “Я поверну Україні Крим!”

андидат у
Президенти, лідер
Радикальної
партії Олег Ляшко
провів зустріч із елітою
війська - професорськовикладацькимискладом
Національної Академії
Збройних Сил України.
А також зустрівся з
прикордонниками
і військовими на
північному кордоні з
Російською Федерацією
- на Чернігівщині
(уразливий через
близькість до Києва) і
на кордоні з тимчасово
окупованим Кримом,
за кілька кроків від
місця дислокації військ
кремлівських агресорів.
Разом із українськими
спецслужбами Ляшко також
взяв активну участь у визволенні заручників-морпіхів з
полону окупантів. Примітно,
що «радикальний» Ляшко – чи
не єдиний з політиків, хто у
цей складний час на передовій
не словом, а ділом допомагає

бовування, бойовий дух хлопці
не втратили, готові і надалі захищати Україну, утім вони відчувають, що кинуті державою
напризволяще.
Саме тому політик закликав колег-народних депутатів
самим їхати до військових частин і своїх дітей відправити на
передову.
«В окопах на Чонгарі під
прицілом снайперів лежать
молоді хлопці по 18-20 років,
а на них дивляться крізь приціл снайпера. Там наші діти. І
я закликаю усіх народних депутатів, у кого діти старші 20
років, відправити їх на фронт.
Позабирати їх з «оксфордів» і
«гарвардів» і відправити на передову, туди, де діти селян, робітників, які захищають нашу
державу», - закликав Олег
Ляшко.
нашим військам.
глуздом. У нерівному бою вони мив про звільнення 52-х заручКандидат у Президенти ви«Дуже легко проявляти «ге- б точно загинули. Те, що вій- ників (з них 47 - морські піхо- словив щиру подяку військороїзм» на дивані, кажучи, мов- ськові залишають Крим - не їх тинці з Феодосії), яким він осо- вим і запевнив: робитиме все,
ляв, морпіхи мали відстрілю- провина. Тому для мене справа бисто потиснув руку у Чонга- щоб армія відчувала підтримватися до останнього. Однак честі - визволити хлопців з по- рі біля останнього блокпосту ку держави і українського нанадмірний героїзм не пови- лону», - зазначив Ляшко.
на кордоні з Кримом. За слова- роду.
нен переважати над здоровим
Пізніше політик повідо- ми Ляшка, попри важкі випроОлександр ЩУР.

«Небесна сотня» стала ангелами,
щоб ми були людьми

…Їхні душі відлетіли у вирій взимку. У вічність. Мабуть, плакав
добрий сивий Бог, коли Україна закривала очі бійцям Небесної
сотні. Вони будуть повертатися лише в сни і спогади.
Небесна сотня стала ангелами, щоб ми були людьми.
У день сороковин на Батьківщині
і в багатьох країнах світу вшанували
пам’ять Героїв України. Молитви, свічки, сльози і квіти… Фотографії… Ці погляди… Добрі, щирі…. Очі Сергія Нігояна. З такого обличчя ікони писати можна. А усмішка Устима Голоднюка. На
жаль, голуба миротворча каска не могла врятувати тебе, хлопче… Вже не дочекається весняне поле Сашка Капіноса…
Дружини не дочекаються чоловіків,
діти - батьків, сестри - братів. Як невимовно тяжко втрачати дітей батькамматерям! «Ой виберут мі чужі люде, ци
не жаль ти, мамко, буде?.. Як же мені,
синку, не жаль? Ти на моїм серцю лежав… Ой, плине кача по Тисині. Мамко
моя, не лай мені». Їхні домовини й досі
пливуть перед очима на людських руках під мелодію тужливої лемківської
пісні. Ридала Україна, ридали матері…
Час не лікує. Він лише притуплює біль.
Дехто з політиків - кандидатів у
президенти, заявляє: на Майдані гинули наші діти. Як цинічно і гріховно!
Ваші діти не гинули, бо їх там не було.
Хто з депутатів, претендентів на президентську посаду, представників нинішньої влади оплакує своїх дітей, чоловіків, дружин? Чомусь дехто вирішив, що
українці боролися саме за них. Забули,
що студенти спершу вийшли на мітинг
за європейське майбутнє?
Прикро, що тоді Європа, смакую-

чи каву з кроусанами й струдлями у
затишних французьких та віденських
кав’ярнях, вперто не помічала побитих
українських дітей з євросоюзівськими
прапорами. А на перші смерті українців європолітики зреагували «глибокою стурбованістю». Байдужість і боязнь пахнули і пахнуть російським газом, шелестять доларами та єврокупюрами.
Європа здригнулася, коли українців розстрілювали на очах усього світу
- у прямому ефірі десятків телекамер.
І злякалася, коли ботоксовий Адольф
Путін замахнувся на переділ кордонів,
нахабно вкравши шматок української
землі й обмовившись, що не зле було б
«захистити» росіян і в інших державах.
Європейський політикум глибше занурився у власну стурбованість і почав
намагатися вплинути на ситуацію, аби
чобіт російського окупанта не ступив і
на їхні землі.
Ціною власного життя українці відкрили очі політикам усього світу на
проблеми і виклики сучасності. Змусили замислитися над долею своїх держав і планети загалом. Воістину, ангели світла і добра…
…Героїв «Небесної сотні» поминали, не затримавши і не назвавши їхніх
убивць, а також тих, хто наказував убивати. Жодного імені! А було стільки обіцянок! Публічних…
КПУ і Партія регіонів, які б варто за-

боронити після останніх подій, продовжуть і далі каламутити воду в українському політикумі.
Одіозні регіонали рвонули на президентські перегони: віце-прем’єри Юрій
Бойко та Сергій Тігіпко, ексгубернатор Харківської ОДА,
шанувальник «Беркута» Михайло Добкін, заступник голови парламентської фракції
Партії регіонів Олег Царьов.
Також екс-заступник генпрокурора Ренат Кузьмін. Комуніст Петро Симоненко. Від декого з них тхне сепаратизмом,
україноненависництвом, а за
спинами стирчать вуха Кремля. Деякі
«достойники» мали б ходити до слідчих і давати свідчення про свої діяння,
а не летіти з документами і мільйонами до ЦВК. А клан Фірташа-Льовочкіна,
за словами Юрія Луценка, вже розробив план повернення до влади.
Воїни Небесної сотні віддали своє
життя за нову, демократичну, вільну,
європейську Україну, а не за олігархів
та злодійкуватих, продажних колишніх
і теперішніх чиновників.
«Ми - м’яка сила; рідкі, як вода; легкі, як повітря; невидимі, як Дух. Наші
вороги завжди у нас помиляються, друзі нас відчувають і розуміють. Ми кожен сам по собі - вже бойовий загін…

Ми - за духом воїни. Тільки у нас Герої
можуть із дерев’яними щитами і палицями йти на збройний спецназ». Такими словами застерігають українці внутрішніх і зовнішніх недругів.
…Дорогою ціною далася Революція гідності. На сьогоднішній день ще
розшукують більш, аніж півтори сотні
людей. Страшно подумати, що лік Небесній сотні може продовжитися. І що
скорботний діалог між матір’ю та сином - «Гей, пливе кача» - знову розриватиме серця.
…Якби зібрати докупи сльози
матерів-українок, пролиті за всі віки,
мабуть, вийшло б море, солоніше за те,
що на Святій землі.
Ольга ЧОРНА.
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Ігор Вардинець: «Міністр і далі
говорить про закриття лікарень.
А треба написати лише два слова:

відмінити псевдореформи»

Ще зовсім недавно колишній голова ОДА Валентин Хоптян, пригадую, ледь не на
кожній нараді «розпікав» керівників медичних закладів за те, що в області повільно впроваджуються реформи. Під ними, насамперед, малося на увазі закриття відділень, а то й цілих лікарень у районах та селах, створення центрів первинної медикосанітарної допомоги, а, точніше, поділ поліклінік, реорганізація «швидкої». Правда, незрозуміло чому, адже область не брала участі у жодному пілотному проекті. Головні
лікарі стогнали, та відверто заперечити Хоптяну, його гуманітарному заступнику
Петру Гочу, а тим паче натхненнику і розробнику реформ в області ректору медичного університету Леоніду Ковальчуку. не наважувалися. Хай і «скорочене», але тепленьке місце в районі знайти не так легко. А ще коли поруч працюють родичі, відділеннями завідують сини чи дочки… Простий же народ стогнав від такої перебудови медичної галузі, але витягав і витягає далі останні копійки на ліки, на бензин, щоб заправити «швидку», на «дякую» медикам…
Сьогодні ми запросили до розмови головного лікаря Тернопільського районного територіального медичного об’єднання Ігоря ВАРДИНЦЯ. Саме він був найбільш неугодним владі, адже від багатьох «нововведень» у сфері медицини просто відмовився.

- Ігоре Степановичу, попередній уряд реформами у медицині називав, як
не дивно, зменшення бюджетних асигнувань на
галузь охорони здоров’я,
закриття дільничних лікарень, цілих відділень у
районних закладах. Фактично спрощувалися та
скорочувалися можливості надання якісної медичної допомоги населенню.
- А реформами при цьому і не пахло. І ми всі це відчули: медики і пацієнти. Я
30 років працюю головним лікарем і
знаю, що це таке. Наприклад, я був противником сімейної медицини у тому
вигляді, як вона у нас зараз є. Ми мали
амбулаторно-поліклінічну
первинну допомогу на досить високому рівні. Діти мали лікаря-педіатра, дорослі – терапевта. На рівні районних лікарень, тобто вторинному, послуги надавали вузькі спеціалісти. Діяла профілактична ланка. Але почали з того, що
позакривали санстанції – ніхто не відповідає за обов’язкові медогляди, за
обстеження води… Тобто профілактика захворювань «почалася» із знищення контролюючих органів. А що таке
медогляд? Це можливість попередити
недугу і меншими зусиллями повернути людині здоров’я. Наприклад, відправити у санаторій, хоча нині і ці заклади
або приватизовані, або переведені на
госпрозрахунок.
- Незрозумілою тратою державних коштів було і створення відділів
охорони здоров’я при райдержадміністраціях. Коли у районі є головний
лікар, чим керувати ще?
Це робилося умисне. Аби
контролювати бюджетників, насамперед, на виборах. Отож, і вийшло два
центри управління районною ланкою
охорони здоров’я, по суті, два штати. Це
був лише заорганізований процес, щоб
ним управляти в такому руслі, як вигідно владі.
Тернопільський район – єдиний, де й досі немає центру первинної медико-санітарної допомоги як
окремої юридичної одиниці. Саме
такі центри, за задумом влади, мають акумулювати роботу ФАПів,
амбулаторій, сімейних лікарів з метою наближення цієї допомоги до
населення.
Скажіть, чи варто відділяти те,
що напрацьоване роками, від лікарні та
створювати додаткову штатну структуру, яка, звісно ж, потребує додаткових коштів? Вибачте, сьогодні не потрібні два головні лікарі, щоб керувати ФАПами та сімейними амбулаторіями. Усе це робилося під тиском, з подачі тодішнього гуманітарного заступника голови ОДА пана Гоча та ректо-

ра медичного університету пана Ковальчука. Вони спішили доповісти міністерству охорони здоров’я, що в нас
все зроблено, незважаючи на те, що область не брала участі навіть у пілотному проекті, який тягне за собою відповідне фінансування, забезпечення
матеріально-технічними засобами.
У Тернопільському районі, власне,
було створене територіальне медичне
об’єднання ще у 2008 році, і ми повністю
перейшли на забезпечення управління
майном у комунальну власність. Головного лікаря затверджує сесія, депутати
дають йому певні завдання. Як керівник, я підпорядкований не одній особі, яка мене призначає, а громаді, яку
представляють 90 депутатів у райраді. І
так само я звітую перед людьми. До нас
приїздили з інших районів, брали статут, хотіли впроваджувати щось подібне
у себе. Але голови місцевих адміністрацій вдарили, образно кажучи, по руках.
Хоча наш проект дав позитив без особливих утисків. Ми скоротили кількість
ліжок до 30 на 10 тисяч населення – це
європейський рівень. Той, який необхідний нині нашій медицині, щоб не витрачати коштів на зайві стіни. Фінансування йде на жителя і це правильний підхід – нині ця сума складає близько 500
гривень на людину. Тобто, нам цікаві не
ліжка, не стіни, а наявність діаностичнолікувальної апаратури, нормальні спеціалісти. У нас зменшилися видатки, ми
змогли з того куцого бюджету ще щось
купити. До речі, у так званій обласній
комісії з реформування медицини, а там
приблизно 20 чоловік, лише один головний лікар районної лікарні. А «реформують» якраз вторинну ланку охорони
здоров’я!
- Ще одне ноу-хау: створення госпітальних округів.
- Давайте ми створимо нормальну інфраструктуру, побудуємо дороги,
щоб «швидка» не застрягала у ямах, наповнимо окружні лікарні новітнім обладнанням, а не будемо одразу знищувати в інших ЦРЛ хірургічні, пологові
відділення, реанімацію, перетворюючи
їх у богадільні.
- Наша область – єдина в Україні, де немає медичного закладу третинного рівня. За рішенням обласної

ради обласна комунальна лікарня
нині має статус університетської.
- Скажемо відверто: обласна лікарня медицині фактично вже не належить. Вона потиху переходить у власність Тернопільського медичного університету. Хоча змішання власності
державної, типу університету, з комунальною – ніде у бюджетних кодексах
не прописано. Але владою, колишньою
і теперішньою, це нормально сприймається: як цілі відділи переходять у
власність університету – вони там роблять ремонти, потім беруть їх в оренду за 1 гривню, з’являються навчальні кімнати, а людям, за великим рахунком, лікуватися ніде. І якщо сьогодні
хворий, у якого будуть проблеми, подасть до суду, він його виграє, а платити буде медичний заклад, який направив людину не за призначенням. Не в
лікарню третинного рівня, а в університетську, котра призначена, насамперед, для навчання. У світі такі лікарні
безкоштовні. Вони навіть не входять
в систему соціального пакету, тобто
страхової медицини, адже там вчаться
на людині. У нас виникає ситуація – ми
зробили з комунальної лікарні третинного рівня навчальну базу, кошти перетікають, в тому числі, у державний університет, який, ще раз наголошу, ні копійки не платить за оренду тих приміщень, які використовує, хоча це абсолютно забороняється бюджетним кодексом. У нас в області чомусь це вважається нормою.
- Ігоре Степановичу, подейкують
про якусь боротьбу між вами та
ректором медуніверситету…
- Це не боротьба, це – називати речі
своїми іменами. Я ніколи за посадами
не бігав, хоч у свій час мене навіть просили очолити обласне управління охорони здоров’я. Два дні побув і відмовився. Я 30 років працюю головним лікарем, практичну медицину знаю не з
книжок. Сьогодні ми подали проект реформування галузі на вторинному рівні в МОЗ, знову ж таки, не для того, щоб
шукати посади, а своїм досвідом допомогти зробити певні кроки, закликати громадськість, що так не може бути
і, зокрема, в нашій області.
Тернопілля не настільки багате, щоб

бавитися в реформи. Наприклад, ті самі
Рівненська чи Волинська області, не маючи медичного університету, мають медицину на досить високому рівні. Це доводить, що в галузі охорони здоров’я потрібні три речі: хороші кадри, відповідне діагностичне обладнання та механізм нормальної співпраці первинної
і вторинної ланки: від ФАПу - до того,
що є в районі. І, звичайно, якісний третинний рівень надання медичної допомоги. Кілька слів хочу сказати ще про
новації по швидкій допомозі. На папері уже створили єдиний обласний територіальний заклад - центр екстреної медичної допомоги. Логіка у цьому є, але
ж під це треба підвести не лише законодавчу, а й матеріальну базу. Для централізованої диспетчерської служби поки
що навіть приміщення нема. У нас в районі вже давно, згідно стандартів, було
6 машин швидкої на 64 тисячі населення. І відпрацьований за 20 хвилин доїзд
до хворого, коли в Україні про це лише
думають. Добре, нині ми знайшли хоч
якийсь вихід: чотири бригади віддали
на центр, дві ще залишили в себе. Як на
мене, робиться це все заради переділу
величезних бюджетних коштів, під які
іде закупівля машин, пального, медикаментів… А система територіального медичного об’єднання, яку ми пропонуємо, - це абсолютна форма, яка підпадає
під місцеве самоврядування і налаштована на те, щоб кошти не розпорошувати, а використовувати ефективно.
- Ми вже стільки років говоримо
про страхову медицину…
- Я дивуюся нашому новому міністрові – цей шанс буває дуже рідко,
коли на фоні революції можна щось
зробити, адже часу розкачуватися
нема. Треба ставити питання у сесійній
залі про введення страхової медицини.
Нема чого боятися, вона і так у нас вже
є. Нині на 40 відсотків люди застраховані, тобто це ті кошти, які виділяє на медицину держава. Додаємо до цього особисту страховку, юридичних осіб і будемо мати хороший заділ. Безкоштовної медицини давно не існує. Міністр
уже спізнився, він мав винести це питання першочергово, а не розказувати
далі, закривати лікарні чи ні. Те, куди
не будуть йти люди, закриється саме.
Послугу зробить той, хто може її зробити. Ми прорахували: страхівка в районі
нині коштує 400 гривень у рік. Нехай не
всі, але, думаю, більшість жителів були
б згідні оплатити цю суму і мати безоплатне лікування в разі захворювання.
60 тисяч населення помножте на 400
гривень - це 24 мільйони у рік. 19 мільйонів дає держава. Люди можуть мати і
меншу, дешевшу страхівку, наприклад,
лише по невідкладних станах чи по
факту. На жаль, на сайті МОЗ і далі йде
мова про закриття лікарень, скорочення лікарів. А треба написати лише два
слова: відмінити псевдореформи.
Зіна КУШНІРУК.
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На Тернопіллі – нові керівники
прокуратури й Міндоходів

Н

овим прокурором Тернопільської області
призначили Юрія Гулкевича. Він змінив
на цій посаді Геннадія Мовчана, який
очолював місцеву прокуратуру з жовтня 2012
року.
У понеділок новопризначеного керівника офіційно
представив колективу заступник генерального прокурора України Микола Банчук.
Юрій Гулкевич в органах прокуратури майже 15 років.
До призначення він працював на посадах прокурора Бучацького району, першого заступника прокурора області.
Також днями призначили виконуючого обов’язки начальника управління Міндоходів на Тернопільщині. З
квітня 2013 року цю посаду займав Олександр Вітрук, уродженець міста Єнакієве на Донеччині.
Наразі управління очолюватиме Євген Воробець. До призначення він працював заступником начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції. Народився 4
березня 1959 року в селі Сороцьке Теребовлянського району.

Коли права рука не знає, що робить ліва,
або Звернення до начальника
Кременецького РЕМу Григорія Гринякова

5 березня цього року працівники вашого підприємства замінили лічильник електроенергії на водонапірній башті села Лідихів. Старший бригади, яка здійснювала
цю роботу, усно запропонував нам сплатити дев’ять тисяч нібито штрафу. Це при
тому, що, як свідчать записи у розрахунковій книжці, заборгованості за спожиту
енергію у нас немає, а, навпаки, 25 лютого
ми оплатили більше двох тисяч гривень за
показники двох попередніх місяців.
Ніхто не складав й акту про порушення
споживачем правил використання електроенергії, а, отже, його не розглядала відповідна комісія, про дату засідання якої
електропостачальник зобов’язаний повідомити споживача не пізніше, ніж за 20
днів заздалегідь.
Уже 17 березня представник РЕМу, погрожуючи відповідальній за роботу башти
Лідії Степанюк відімкнути об’єкт від енергопостачання, змусив її без квитанції чи будьякого іншого касового документа заплатити за заміну лічильника 200 гривень, хоча
насправді повірку, обслуговування, заміну
та ремонт приладів обліку має здійснювати

енергопостачальник власним коштом.
Як сільський голова, я опитав ще вісім відповідальних осіб, які проживають у
селі, і вони підтвердили, що з них також незаконно брали по 200 гривень за заміну лічильників.
Крім того, 17 березня представник
РЕМу вручив Лідії Степанюк повідомлення
про припинення електропостачання № 96
від (зверніть увагу!) 20 березня ц.р.
Уже 24 березня, коли Лідія Степанюк
здійснювала щомісячний платіж, працівники РЕМу наполегливо переконували її
заплатити ще 7 тисяч гривень, «аби все
було добре».
Неправомірні, як на мене, дії працівників вашого підприємства проти Л.А. Степанюк змушують мене розповісти про існуючу проблему у засобах масової інформації та направити офіційні звернення з усіма наявними у мене матеріалами і до генерального директора ВАТ «Тернопільобленерго» і до правоохоронних органів та суду.
Микола Горбаль,
Лідихівський сільський голова.
Кременецький район.

У Тернополі не буде води

У

зв’язку з
проведенням
щорічного
планового
промивання
водопровідних мереж
з 00 год. 9 квітня по
24 год. 10 квітня буде
частково припинено
водопостачання міста.
За словами начальника відділу водопровідноканалізаційних мереж КП
«Тернопільводоканал»
Ганни Загородної, з водою будуть мешканці цен-

тральної частини міста (в
районі вулиць Крушельницької - Живова - Князя
Острозького і Старого парку), мікрорайону Новий
Світ, промислового мікрорайону (в районі вулиць
Бродівська — Поліська —
Текстильна - Збаразька). У
решті мікрорайонів міста
крани будуть сухими.
У четвер, 10 квітня, у
тих мікрорайонах, де здійснюватимется промивання водопровідних мереж,
поступово з’являтиметься

вода з підвищеним вмістом хлору, а тому не рекомендована для вживання
в питних цілях чи приготування їжі.
Адміністрація КП «Тернопільводоканал» просить
вибачення за тимчасові незручності та рекомендує
мешканцям тих мікрорайонів, де водопостачання буде
припинено, завчасно зробити необхідний запас води.

nday.te.ua

Тернопілля

НОТАРІУС – СПЕЦІАЛЬНИЙ СУБ’ЄКТ
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

З 01 січня 2013 року набрали чинності зміни до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – Закон), які полягають у тому, що державним реєстратором
є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого
покладені функції державного реєстратора
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
Метою прийнятих змін є спрощення
процедури державної реєстрації речових
прав, набутих за правочинами та виданими нотаріусами свідоцтвами про право на
спадщину, запобігання порушення прав фізичних та юридичних осіб у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, гарантування належної та своєчасної реалізації цих прав, підвищення ефективності функціонування Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень.
Забезпечення нотаріусом державної реєстрації речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень за нотаріально посвідченим
правочином, виданим свідоцтвом здійснюється шляхом реєстрації нотаріусом в єдиних та державних реєстрах відомостей про
посвідчений ним правочин чи видане свідоцтво і подання заяви та всіх документів, необхідних для державної реєстрації речових
прав та їх обтяжень.
Надаючи право державної реєстрації за
нотаріально посвідченими правочинами та
виданими свідоцтвами про право на спадщину, предметом, яких є нерухоме майно
нотаріусу, законодавець потурбувався про
те, щоб ця послуга була прозорішою та гарантованою з юридичної точки зору.
Нотаріус може перевірити правильність оформлення документів на стадії посвідчення правочину чи видачі свідоцтва,
попередити порушення прав та інтересів
фізичних та юридичних осіб, забезпечити
вірогідність внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
без помилок, тому що, посвідчуючи правочин чи видаючи свідоцтво, він дуже ретельно перевіряє всі реквізити документів і водночас вносить відповідні записи до Єдиних
та Державних реєстрів тощо.
Крім того, державна реєстрація прав, їх
обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії проводиться одночасно з її вчиненням, відповідно до статті 15 Закону. Тобто
нотаріальне посвідчення та реєстрація речового права здійснюються в один день, що
дозволяє забезпечити належний рівень захисту гарантованих Конституцією України
речових прав фізичних та юридичних осіб
на нерухоме майно. Таким чином. мінімізується кількість інстанцій, отримання інформації від яких необхідно для вчинення нотаріальних дій, та впроваджується принцип
«єдиного вікна», коли нотаріус сам здійснює роботу з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно шляхом отримання необхідних відомостей для вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном
та одночасним здійсненням процедури державної реєстрації речового права, що виникло внаслідок посвідчення правочинів чи
видачею свідоцтва про право на спадщину,
предметом яких є нерухоме майно.
Законодавець наділив нотаріуса окремими повноваженнями державного реєстратора прав на нерухоме майно, які виникають у результаті нотаріальних дій, а саме:
нотаріус здійснює державну реєстрацію
прав власності, реєстрація яких була проведена раніше, тобто до 1 січня 2013 року,
а також здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно в результаті
нотаріальної дії з такими об’єктами. Також
нотаріусу безпосередньо при вчиненні нотаріальної дії надана можливість отримати
витяг з Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно.
При реалізації вказаних функцій нотаріус як державний реєстратор:
• встановлює відповідність заявлених
прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
• приймає рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про відмову в

державній реєстрації, про її зупинення, внесення змін до Державного реєстру прав;
• відкриває та закриває розділи Державного реєстру прав, вносить до них відповідні записи;
• присвоює реєстраційний номер
об’єкту нерухомого майна під час проведення державної реєстрації;
• надає інформацію з Державного реєстру прав або відмовляє в її наданні;
• у разі потреби вимагає подання передбачених законодавством додаткових документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень;
• під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2013 року,
може запитувати необхідну інформацію та
документи від уповноважених органів;
• здійснює інші повноваження, передбачені Законом.
Разом з цим нотаріус, як спеціальний
суб’єкт, не здійснює функцій щодо ведення реєстраційних справ про об’єкти нерухомого майна та не видає свідоцтв про право
власності на нерухоме майно.
Частиною третьою статті 9 Закону встановлені аналогічні обмеження, які закріплені в Законі України «Про нотаріат», щодо
обмежень у прийнятті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на своє
ім’я і від свого імені, на ім’я і від імені свого
чоловіка чи своєї дружини, його (її) та своїх родичів.
Алгоритм дій нотаріуса для забезпечення належного одночасного посвідчення
правочину і реєстрації речового права складається з наступних етапів:
• прийняття документів для проведення реєстрації;
• прийняття документів для вчинення
нотаріальної дії;
• встановлення факту можливості вчинення нотаріальної дії;
• встановлення факту можливості проведення реєстрації;
• реєстрація заяви для проведення державної реєстрації;
• вчинення нотаріальної дії;
• здійснення реєстрації речового права за новим власником у Державному реєстрі прав.
Система нотаріату в Україні – це
публічно-правовий інститут, уповноважений державою на здійснення важливої публічної функції. Він на належному рівні протягом багатьох років виконує покладені на
нього обов’язки. На сьогодні нотаріуси вдало виконують нові повноваження, здатні самостійно вирішувати часто непрості
практичні запитання.
Проте врегулювати деякі нагальні проблеми неможливо без нормативного вирішення. Законодавчого врегулювання потребують питання збільшення строку передачі документів для формування реєстраційних справ до органів Укрдержреєстру
нотаріусами; державна реєстрація відступлення прав за договорами факторинга та
договорами застави нерухомого майна (іпотеки), право власності на яке не зареєстроване в Державному реєстрі прав; проведення певних реєстраційних дій перед вчиненням нотаріальної дії, зокрема питання здійснення державної реєстрації за дублікатами, тощо.
З метою подальшого спрощення процесу державної реєстрації та надання йому
ознак сучасності та цивілізованості було
внесено зміни до відповідних наказів Міністерства юстиції, зокрема передбачено заповнення заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень за допомогою загальноприйнятих
технічних засобів, надання можливості нотаріусу отримувати інформацію з відповідних Реєстрів до здійснення ним державної
реєстрації прав перед вчиненням нотаріальної дії з нерухомим майном.
Процес надання реєстраційних послуг
населенню нотаріусом постійно знаходиться на контролі в Міністерстві юстиції України і надалі планується суттєво його вдосконалити.
Л. ТЕРЕЩУК, завідувач Першої
Тернопільської державної
нотаріальної контори.
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Як я відвідав СІМФЕРОПОЛЬ,
або Світ шовінізму
та хворобливих ілюзій…
Думка, щоби в ці дні поїхати до Криму і побачити все на власні очі,
виникла раптово. Не міг вже споглядати лише телевізійні сюжети патріотичної оборони своїх частин нашими солдатами та моряками. Ще більшу оскому викликали триколорові мітинги на Сході, мляві пояснення адмірала Тенюха та міністра Авакова. Пошуки відповіді на події спонукали почути самих росіян, побачити їх
емоції, міміку, жести. Те, що пізнав, змусило жахнутися. Інформаційна брехня, погорда, войовничість і хамство до України – ось що
панує сьогодні в Сімферополі.
Але все за порядком. Вагон
поїзда «Львів – Сімферополь»
– порожній. Нас усього п’ятеро
пасажирів – тривожне привілля. Їду, аби дізнатися (власна
легенда прибуття у Крим), чи
буде ялтинська господиня влітку приймати минулорічних відпочивальників, серед яких була
моя сім’я; які ціни, на скільки
днів можна розраховувати відпочинок, як тримати зв’язок.
Сон мене не бере, читаю спеціально куплені видання для
перевіряючих на півострові:
«Совершенно секретно», «Загадки истории», «Секретные
материалы». Над ранок задрімав, а день на Сімферопольському вокзалі зустрів мене з
російськими патрульними та
аксьоновською самообороною.
Перон нашорошився вимогою: «Документи?». Перед дорогою я моделював свою поведінку в непередбачених обставинах, як і програмовану реакцію. Але тут внутрішньо сіпнувся, в окрику російських солдатів була не тільки погроза, але й зверхність та підозріливість. Сама ж тернопільська
прописка розбудила в них інстинкт гончих на змордованого звіра. В комендатурі розказую про мету прибуття, й після
обшуку до шкарпеток показую
квиток у зворотний бік. З вилученням сім-карти з мобільного
телефону відпускають без злобного «бендеровец».
Отже, попереду годин шість
вільного часу, й треба приступати до наміченого. Не на екскурсію ж приїжджав! А програма у мене широка. Разів п’ять
звернутися українською в магазинах, кіосках тощо. Вступити у розмови з таксистом, продавцями на ринку, прислухатися до діалогів, у маршрутках,
чергах, взяти участь у суперечках репліками та підтримкою
загального настрою. Проте все
пішло не так із самого початку, окрім базікання водія таксі
й розмов городян у людних місцях.
У кав’ярні попросив чашку
кави з молоком карпатською

говіркою та із звертанням
«будь ласка». Дівчина-офіціант
пришвидшено зникла, і замість
неї прийшов чоловік, який категорично потребував «здесь
нада обращатца чєловєчєским
язиком». У його фразі до мене
була зневага й нахабна впевненість у своїй правоті. Я став
пояснювати, що гуцул з Карпат, розумію трембіту, а з російської добре знаю «здрастє» та
«досвіданія». Його очі холодніли доти, поки до столика не підійшли два агресивні бевзі, котрі, спершись руками на стільчики ,виразно, з металом у голосі сказали: «Мужик, ти не понял. Здєсь Расія! Досвіданія»,
Мені довелося мовчки вийти і
більше з українською експериментувати не захотів.
Направду, я не чекав у Сімферополі дружніх контактів,
але й не сподівався на таку неприкриту неприязнь до українства, відверто недружнього
ставлення до політичних, мистецьких, літературних особистостей з України, як і до культури та історії загалом. Я бачив
в очах співрозмовників самозадоволеність, захоплення військовою могутністю Росії, її історичними «досягненнями»,
національним
месіанством
та вищістю перед усім світом.
«Ми расіянє», а далі йшла похвальба, ностальгія за минулим і впевненість, що всім противникам вони скоро покажуть
«кузькіну мать». Подумки запитував себе, де і коли існувало братерство наших народів,
культуроповага між двома державами та спільнотами. Може,
в часи навіженого Белінського, коли він поганив Шевченка, чи царського міністра Валуєва із його забороною всього і
вся писемним українським словом, або при Горькому, який не
дозволив переклад свого роману «Мати», заявивши, що мови
в українців немає, а є тільки малоросійське «нарєчіє». А може,
це братерство існує у науковій,
театральній культурі, в царині музики, пісні, літератури, котрі представляють Боярський,

Кобзон, Башмет, Лановий, Безруков, Співаков, Табаков, і всі
400 підписантів на підтримку
Путіна? Гадаю, що цього братерства не існувало взагалі,
крім справжньої дружби між
окремими особистостями – істинними патріотами Росії й талановитими людьми з України.
Всі мислячі в українській державі знають і пам’ятають такі
приклади, так само, як і фальшивість добродійництва «старшого брата».
Нещодавно це промовисте
ставлення путінської Росії стосовно України тамтешня недержавна дослідницька організація «Левада-Центр» засвідчила у своєму моніторингу й виявила небувалу войовничість
росіян. 58% їх вітає введення
військ у Крим та схвалює необхідну можливість бойових дій у
східних областях нашої держави, 79% переконані в тому, що
росіянам загрожує небезпека
від націоналістів та бандитів в
Україні, а приєднання Криму –
історична справедливість.
На півострові такі устремління серед моїх випадкових
співрозмовників зашкалюють.
Слухав їх думки в громадському транспорті, ловив уривки
розмов на вулицях про «особливе» призначення Росії в сьогочасному світі, про «зарвавшихся амерікосов», «гнілую Європу», про потужну міць російської зброї, яка перевершує
американську, про розум і далеглядність Путіна. Не міг не
дивуватися паталогічній одностайності щодо «отсталих і нєблагодарних хохлов». Такого
невігластва в питаннях історії,
такого апломбу й перекрученого трактування фактів, явищ,
подій внаслідок кисельовської
пропаганди не зустріти в жодному населеному пункті материкової України. Громада Сімферополя, певно, окрім татар,
фанатично збуджена, не відійшла від ейфорії «референдуму» та буйних святкувань і хоче
наступу військових на східні
області. Тут не сумніваються у
блискавичній перемозі без кро-

ві та жертв.
«на родінє», у розмовах часто
– Головне почати, – ствер- лунають імена російських дерджував таксист, який думав, що жавців, сприймаються з веливиявив в мені союзника. – Тре- ким схваленням вислови Жиба висадити десанти в облас- риновського. У своїх сподіванних центрах, укріпити в огне- нях жителі півострова уже баві точки на перехрестях, біля чать в рази підвищені зарплаадмінбудівель, одночасно вда- ти, пенсії, соціальні виплати.
рити з тилу та фронту. І укра- Це гріє їх душу, тримає в оптиїнська армія, посиплеться як мізмі. Переконані, що тимчакартковий дім. Спочатку треба сові незручності зникнуть вже
взяти Харків, тоді в Луганську завтра-післязавтра. А ті гроші,
і Донецьку люди зі зброєю самі які їм дасть нова держава, при
встановлять свою владу. Хто їхній південній природі ствостримає таку силу?
рять рай.
– Ви колишній військовий?
З кожною годиною пере– запитав я.
бування у столиці самопро– Ні, я і в армії не був, наші голошеної республіки, з кожним словом чи фрагментом потак говорять.
«Наші» він промовив з та- чутої розмови я переконувавкою гордістю, що стало зрозу- ся, що один із центрів шовінізміло: це російські визволителі му – тут. Це масове явище засліплення в психології іменується
Криму.
– Ми не боїмося, – просторі- соціопатією. Під дією соціопатії
кував далі шофер, – ми вже під (викривленої інформації) люди
захистом і треба все вирішити власну волю підміняють «свадо виборів у травні, щоби орга- волею», а реальність замінюнізаційні процеси не затягува- ють ілюзіями. Історик Ключевти до самого літа, відпочивати ський такий хворобливий стан
треба вчасно й розкішно: з го- нації, а він у Росії був уже неорілкою, пивком, рибкою. Росія дноразово, називав патріотичвже не позволить собі її ігнору- ним сифілісом. Торкнувшись
кримської лжереальності, я не
вати. Путін - молодець.
Російські солдати ходять са- міг не шукати свого визначенмовпевнено, виклично і хазяй- ня, хай не дуже вдалого і точновито. Вони простують пара- ного, але справедливого. Що це
ми, нікого не обминають, і люд- рашизм – упевнений.
Аналізуючи записи почуський рух розтікається повз
них в обидва боки, як вода по- тих розмов, власне нетривапри корпус корабля. На ринку ле спілкування з випадковими
офіцери беруть потрібну кіль- співрозмовниками, ніяк не міг
кість овочів і фруктів, іншої пояснити собі таке ставлення
продукції, зверхньо кидають до українців – колишніх браякусь дрібну асигнацію і задо- тів. Щось суттєве випадало з
волено йдуть. На якусь мить низки цілком об’єктивних чинмені почулося «ахтунг», «мат- ників. Можливо, це наша терка, яйка, млеко, шнапс», кудку- пимість, намагання підлаштудакання наполоханих курей і ватися та ще й гадати, що поверещання свині. Але тільки на думають і скажуть на гіркі та
мить, бо небо було синє і з пере- правдиві речі. Ця недолуга серсувної кав’ярні автомобіля лу- дечність, ця нерішучість перенали хіти гурту «Любе».
конує Путіна без вагань розТут надзвичайно задоволе- правитися з українською дені присутністю військ РФ. Це мократією, а Європу спонудає можливість «бути повно- кає вичікувати, як поведе себе
цінними росіянами, жити, як усі Україна.
P.S. На мою думку, якщо не станеться дива, то всеукраїнський «бліцкриг» Путін завершить до 9 травня й буде з Януковичем у Форосі пити за перемогу.
Василь ЯЩЕНКО.
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Депутати поділяються

Культура

на тих, хто сидить у в’язниці,
і тих, хто повинен там сидіти…

Формування уряду, депутатського
корпусу, політтехнології – проблеми,
що як поставали перед суспільством
сто літ тому, так і продовжують поставати. Воістину, «життя не стоїть на місці – воно постійно провалюється в минуле». «Ця нова постановка, незвична
для нашого театру, виходить на кшталт
брехтівського політтеатру, де актори не все проживають, а дивляться на
ролі ніби збоку»,- коментує режисерпостановник, заслужений діяч мистецтв України В’ячеслав Жила.
«Народний депутат» - гостросатирична вистава з елементами комедіїбуф, і цьому жанру цілком відповідають як її пластичне вирішення (хореограф Анатолій Гончарик), так і музичне оформлення, вдало дібране Сергієм Чикаловим, що задає емоційний тон
виставі, і лаконічна, необтяжуюча сценографія Мар’яна Савіцького. У сцени
реального життя вкраплюється ірреальний світ мрій та інтимних переживань героїв під прикриттям димової завіси, в якому вони існують, неначе уві
сні.
Центральна дійова особа – кандидат
у депутати Аврем Прокіч (з.а.України
Іван Ляховський). Батько сімейства,
власник крамниці, чоловік з певним
набором компромату прагне депутатства і шукає шляхів до його здобуття,
не гребуючи послугами махінаторів«політтехнологів» з не зовсім чистим
минулим. Актор чудово уживається в
роль, творячи характер бувалого, статечного, метикованого, здавалось би,
незворушного чолов’яги, вельми хитрого, проте не без людських слабкостей. Ну не вміє, приміром, промови писати чи говорити, але ж у столиці багато охочих до заробітку розумних людей
– візьме в радники – і без проблем.
Якби ж не заважав опозиціонерквартирант під боком! Людина молода,
розумна, упевнена в собі, з підкреслено
добрими манерами і не менш амбіційними планами. До того ж – майбутній
зять (з.а.України Олександр Папуша).
От і розв’язуй дилему: як і зятя перемогти, і дочці не нашкодити…
Але «штаб» уже працює повним ходом – у кнайпі для електорату вино
ллється рікою, компромат накопичується стосами – тільки плати, а «права рука»- Срета «номер 8426»(податківець із тюремним минулим) свою справу знає. Сергій Бачик у цій ролі засвітився новими гранями акторської майстерності. Прудкий, хитрющий і кмітливий, прораховує багато ходів наперед, навчає свого протеже парламент-
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Даніца (актриси Алла Кулішевська,
Олена Складан) – юна закохана дівчина, готова в усьому підтримати нареченого, вдаючись до хитрощів і навіть
до спротиву батькам. Обидві актриси
пластичні, простір для розвитку образу ще є.
Виставу підсилюють масові сцени
(з прапорами, гаслами, гучномовцями), п’яна депутація із так званої «совісті народу», вирішені у гостросатиричному дусі. Політсатира актуальності не
втрачає – вона приречена на успіх, як
спосіб удосконалення суспільства. Чого
лишень вартує афоризм (із зібраних
для вистави завлітом): «Депутати поділяються на дві половини: ті, хто сидить у в’язниці, і ті, хто повинен там сидіти»…
Дивіться і добре думайте, щоби не
(їхні густо розвішані портрети обрамляють авансцену). Саме це прогадати!
Після прем’єри звертаюсь за коротстало причиною гострої суперечки Маріни з Прокічем (цю дуже ким коментарем до театрознавця, заемоційну сцену хочеться бачити у служеного працівника культури України Марти Подкович:
прискореному темпоритмі).
– Вистава звучить дуже сучасно –
Дружину Прокіча Павку (актриса Ірина Складан) розривають особливо, коли виходить народ із гасрізні почуття: від радості за при- лами під різними прапорами, правоостойну партію для дочки та її май- хоронці зі щитами – усе синхронізуєтьбутнього заміжжя, від перспек- ся з подіями на Майдані. Вдало дібрана
тиви депутатства чоловіка – до музика, є цікаві режисерські ходи, спряським хитрощам, не забуваючи спо- сум’яття і навіть розпачу, що «через ті мовані на відображення людської прирожняти при тому і вміст його кишень.
роди у зовнішньому її вияПластичний, органічний актор з виразві та у прихованій сутності.
ною жестикуляцією, дуже динамічний
Режисер дотримує визначезаряджає своєю енергією і цілком підного жанру, вибудовує макоряє публіку.
трицю вистави і повністю
Цікаві образи Йовіци Ерковіча ствонакладає її на персонажів.
рюють актори Микола Петрушенко і ВіВін дуже детально, смислоталій Луговий. Обидва темпераментні,
во розбирає і формує фрагохоплені ідеєю-фікс потрапити в парменти вистави. Перед акламент, ніби й готові йти напролом, але
торами ставляться чіткі зане знають, як.
вдання входження в ситуаНезрівнянна за своєю колоритнісції – і це створює ансамблетю парочка Спіра-Спірініца (з.а.України
вість.
Сергій Андрушко і актриси Світлана
Придумано цікаву обОбуховська та Ольга Скала). Сперечаразну форму для персонаються, сваряться, перебивають одне
жів – жартівливі пластичні
одного. При тому міцно тримаючись
рухи, танці, певна гротескоза руки. Навічно притягнуті плюс і мівість, але все це дозовано, а
нус, яких не розірвати. Шалений темне надмірно. Заслуга режипоритм, чудова пластичність, ідеальне
сера і в тому, що він знайшов
партнерство.
комедійно забарвлену індиОригінальністю і стилю, й поведінвідуальність кожного обраки вирізняється пані Маріна, тітка Івзу, втримав ювелірну грань
ковіча (з.а.України Марія Гонта, актриміж парадоксом і спвчуттям.
са Мирослава Мельник), готова породиВлада СОБУЦЬКА
чатися з сім’єю Прокіча не лише через
і прем’єрні глядачі.
гарну доньку та добрий посаг, а й чеФото
рез додаткові голоси, які міг би дістати
Тараса ІВАНКІВА.
племінник від численних нових свояків

Україна і світ
Україна
ОДА будуть ліквідовані

Віце-прем’єр-міністр
Володимир Гройсман підтримав ідею Арсенія Яценюка щодо ліквідації облдержадміністрацій. Про це він заявив під
час понеділкової прес-конференції.
«Правильно сказав прем’єр-міністр, що
ОДА, у тому вигляді, в якому вони є сьогодні, будуть ліквідовані», - зазначив
посадовець. І додав: керівник (можливо, він буде називатися губернатор,
префет, або по-іншому) матиме наглядову функцію за дотриманням законодавства у регіоні й координуватиме діяльність центральних органів влади,
які будуть працювати на місцях.

Чиновники отримають пенсії, як і звичайні громадяни

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк
заявляє, що всі чиновники отримуватимуть пенсії за такими ж принципами, що й громадяни України. Про
це він сказав на засіданні парламенту,
реагуючи на репліку лідера «УДАРу»
Віталія Кличка про необхідність ліквідації спецпенсій для керівників влади.
«Ми вирішили перевести всіх чиновників на єдину систему нарахування - 70
відсотків (пенсія - 70 відсотків зарплатні)», - сказав Яценюк.

За рік заробітчани перевели в Україну $8,5 мільярда

Нацбанк констатує збільшення
обсягу приватних грошових переказів із-за кордону на 13,4 відсотка - до
$8,537 мільярда у 2013 році. За повідомленням прес-служби НБУ, через
міжнародні платіжні системи торік в
Україну надійшло $4,084 млрд. приватних переказів, через коррахунки банків
- $3,293 млрд, через неформальні канали, тобто, шляхом передачі готівки або
матеріальних цінностей - $1,16 млрд.
На країни СНД припало 40,3 відсотка
обсягу грошових переказів в Україну.
Щодо інших держав, то найбільше переказів надходило із США та Німеччини - відповідно 8,7 і 5,6 відсотка від загального обсягу. НБУ зазначає: з країн
ЄС надійшло $2,3 млрд., або 30,8 відсотка від загального обсягу грошових переказів, що на 0,8 відсотка більше, ніж
у 2012 році.
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УПЦ КП перерахувала
армії півмільйона

Українська православна церква
Київського патріархату перерахувала на рахунок Міноборони 500 тисяч гривень для підтримки Збройних сил, заявив предстоятель УПЦ
КП патріарх Філарет. І зазначив, що
єпископи й священики перебувають у
військових частинах, аби піднімати настрій та дух військовослужбовців. Патріарх закликав українців єднатися, а
світ - дати відсіч російському агресору.
Він також провів паралелі між анексією
Криму і аншлюсом Австрії та Судет.

Український працівник
отримує 8,7 долара в день

Реальний дохід одного українця у
2013 році склав 26,2 тисячі гривень,
повідомляє Держкомстат. У перерахунку на долари, з урахуванням офіційного курсу гривні до американської валюти, на кінець минулого року сума заробітку дорівнювала у середньому $3,2
тисячі ($8,7 у день). Загальний показник доходів населення склав торік 1,5
трильйона гривень. Із них зарплата
- 633,7 мільярда, а соціальна допомога - 323,8 мільярда. Аналітики аудиторської компанії «Ернст енд Янг» прогнозували, що до кінця 2013 року дохід на
душу населення в Україні складе $3746,
однак очікування не виправдалися.

На військо - 70 млн. грн.

Від громадян України на рахунок Міноборони станом на 31 березня надійшло 70 мільйонів гривень, повідомив заступник начальника Головного командного центру
ЗСУ генерал-майор Олександр Розмазнін. «Кошти будуть використані на
медичне забезпечення, а 60 мільйонів
- на технічне забезпечення», - розповів
він. Варто зазначити, на початок березня цього року в українській армії налічувалося близько 700 танків, 160 бойових літаків і майже 127 тисяч бійців. Загалом армія має близько чотирьох тисяч одиниць важкого озброєння і військової техніки, однак третина (1300
одиниць) морально й фізично застаріла і потребує оновлення. До 2017 року
планують закупити корвет, два літаки
Ан-70 і 10 бронекатерів.

ООН і ОБСЄ, як глобальні
організації, - недієздатні
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Світ
Росіянам подобається,
що їх обманюють ЗМІ

Переважна більшість громадян
РФ довіряють своєму телебаченню
й переконані у доречності замовчування або викривлення інформації у
ЗМІ. Про це свідчать результати соцопитування фонду «Суспільна думка».
Так, 72 відсотки населення РФ вважає
допустимим за необхідності замовчувати інформацію у ЗМІ, а 54 відсотки
навіть переконані у доцільності викривлення інформації з метою захисту інтересів держави. За даними дослідження, 88 відсотків росіян про події в країні дізнаються з інформаційних програм центральних телеканалів. 60 відсотків населення вважає цілком об’єктивним висвітлення подій
російським ТБ. Найменше довіряють
правдивості інформації з телеекранів
респонденти віком від 31 до 45 років.
Крім того, більшість громадян РФ довіряють саме державним ЗМІ - 62 відсотки, недержавним - лише 16.

Бобри з Німеччини паралізували ситуацію в прикордонних районах Чехії

Прикордонні з Німеччиною райони північної Чехії переживають
нашестя бобрів, які мігрували з території сусідньої держави. Тварини,
найбільші з яких сягають метра у довжину і важать 30 кілограмів, влаштувалися на берегах невеликих річок
біля містечка Дольні Поустевни, повідомляють зарубіжні ЗМІ. У результаті «діяльності» бобрів, що зайнялися
«житловим будівництвом», і появи загат, вода в річках піднялася й затопила
селянські поля. А обгризені бобрами
дерева тепер регулярно перекривають
місцеві автодороги. У Чехії бобри перебувають під охороною, полювання на
них заборонено. Лише в екстрених випадках тварин дозволено відловлювати й переселяти в ті місця, де вони не
зможуть заважати людям.

До Криму на проживання
перевозять чеченців
з батальйону «Восток»

Турчинов почав натякати на
Анексія Криму засвідчила, що
терміновий вступ у НАТО
ООН і ОБСЄ, як глобальні організа-

Україна розглядає питання про
зміну позаблокового статусу. Про це
заявив в.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, передає «Інтерфакс-Україна». «Сьогодні
це питання дуже гостро стоїть, і Україна веде переговори щодо створення
умов для того, аби не виникло у будьякої країни бажання проводити агресію проти нашої держави», - сказав Турчинов журналістам у селі Нові Петрівці Київської області, відповідаючи на
запитання, чи може наша держава залишатися позаблоковою. За його словами, сьогодні «це завдання стоїть перед зовнішньополітичним відомством,
парламентом і урядом». Також Турчинов заявив, що в Україні відсутні будьякі передумови для федералізації.

ції, - недієздатні й неефективні. Єдиною ж більш-менш ефективною організацією в системі колективної безпеки є НАТО, сказав виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов,
інформує УНН. На думку експерта, це
усвідомлення може призвести до того,
що НАТО буде перетворюватися з євроатлантичної організації на глобальну.

Температура повітря влітку
сягатиме +30-35

Цьогорічне літо буде для українців
раннім та спекотним, заявив директор
«Укргідрометцентру» Микола Кульбіда. За його словами, очікується, що температура повітря сягатиме до +30-35
градусів. Однак прогнозів щодо інтенсивності опадів влітку Кульбіда поки
що не робить. Водночас, він зазначив,
що пожежонебезпечний період у регіонах країни розпочнеться вже наприкінці квітня - початку травня. Головний
синоптик також сказав, що для гарного врожаю цього року наразі «все складається найкращим чином».

Росія перекидає на постійне проживання в Криму військовослужбовців колишнього чеченського батальйону «Восток» разом із сім’ями.
Про це на брифінгу повідомив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс. «Російська Федерація продовжує
посилювати військову присутність в
Криму. При цьому, туди активно перекидають військовослужбовців з інших регіонів Росії. За нашою інформацією, в містах Армянську і Красноперекопську почалося розселення в приватних будинках і квартирах військовослужбовців колишнього батальйону
«Восток», які мають намір перевезти в
Крим сім’ї для постійного проживання», - сказав він. «Восток» - батальйон
291 мотострілецького полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії міноборони РФ, більшість бійців якого - че-

ченці. Наразі цей батальйон розформовано.

ЄС може спростити
процедуру отримання віз

Єврокомісія має намір спростити
процедуру отримання віз для громадян країн, що не входять до ЄС. Про
це газеті «Die Welt» заявила комісар ЄС
з питань клімату Конні Хедегорд. Мета
ініціативи - полегшити в’їзд до 22 держав Шенгенської зони, що має сприяти
розвитку туризму, економічному зростанню всередині ЄС і зміцненню контактів між людьми. Відповідно до запланованих змін, власник візи зможе
перебувати в зоні її дії більше 90 днів.
При цьому, конкретних термінів перебування не називають. Крім того, громадяни, які планують відвідати родичів, що проживають в ЄС, для отримання візи повинні будуть надавати набагато менше документів, ніж раніше.
Розглядається й варіант, що заяву на
отримання візи можна буде подавати
в інтернеті або при перетині кордону.
Єврокомісія не уточнює, для яких саме
держав планується лібералізувати візовий режим. Як відомо, у Шенгенську
зону входить 26 країн Європи.

У Йорданії з’явилася
вулиця Тараса Шевченка

З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у столиці Йорданії Аммані на честь Кобзаря назвали вулицю, на якій розташоване посольство України. За повідомленням департаменту інформаційної політики українського МЗС, «відповідне рішення щодо присвоєння вулиці міста Амман імені Тараса Шевченка
було прийняте муніципалітетом Великого Аммана». Це перша вулиця Тараса Шевченка у столиці арабського світу. А посольство України в Йорданії є
першою українською закордонною дипломатичною установою, яка розташована на вулиці, названій на честь
Кобзаря. «Рішення йорданської сторони є досить важливим в українськойорданських двосторонніх відносинах,
а також є ще одним свідченням підтримки України керівництвом Йорданії у цей нелегкий час для нашої держави», - наголошують у вітчизняному
зовнішньополітичному відомстві.

«The Wall Street Journal»:
Путін поглядає на Молдову?

Путін подумує про відкриття «нового фронту». Є побоювання, що в
його планах - Молдова і «коридор»,
який з’єднує Крим із Придністров’ям.
Про це пишуть аналітики «The Wall
Street Journal». Російські війська у
Придністров’ї, за даними української
влади, отримали підкріплення у вигляді 800 спецназівців. Наразі ж брязкання зброєю біля українських кордонів
може бути способом послабити новий
перехідний уряд у Києві. «Путін також
може міркувати про відкриття ще одного фронту - на Півдні і Південному
Сході», - йдеться у статті. Його метою
може бути Придністров’я, де проживає
500 тисяч етнічних росіян. Це - так званий «заморожений конфлікт», ідеальна точка тиску на маленьку бідну Молдаву. Столиця Придністров’я Тирасполь розташована недалеко від Одеси і всього за 300 кілометрів від Криму.
Після окупації півострова Путін може
висунути претензії на «коридор», який
з’єднає Крим і Придністров’я. Тим часом, Держдеп США закликає Росію прискорити відведення військ від кордонів України.
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Дорога до храму

«Радуйся,
Благодатна!
Господь з Тобою…»
Радісні
піснеспіви світлого
празника Благовіщення – цієї весни
християнства – переможним урочистим гімном вливаються у загальну мелодію суму,
журних зітхань
і покаянних молитв, якими сповнені страсні церковні служби. Церква
Божа згадує велику подію у житті людей – архангел Гавриїл благовістив, приніс нам радісну новину про визволення,
що Христос народжується від Діви Марії.
Далеко від Бога було людство до цього святого дня. Після того, як впала у
гріх перша людина, лише обрані жили
святою надією на пришестя обіцяного
Спасителя, Котрий знову з’єднає людей
з Господом Богом і людська душа знайде той світ, якого позбавилась, підпавши рабству смерті і гріха. Думка про Відкупителя була провідною зіркою старозавітного людства.
І ось пролунала вість, прийшов благовісник і сказав: «Радуйся, Благодатна! Господь з Тобою, Благословенна Ти
між жонами…» (Лк.1, 28). Пречиста, Свята Діва, як чудесна зоря, була провісницею сходу Сонця правди. Морок розганяється, приходить благодать, тьма щезає,
приходить день. «Ніч минула, а день наблизився» (Рим, 13,12) – радіє ап.Павло.
На Благовіщення Пресвятої Богородиці ми святкуємо початок новозавітного
дня. Зупинився гріховний розвиток людства. Сьогодні початок нашого спасіння,
як співає Церква у тропарі празника Благовіщення. Настав час виповнитись обітниці Господа і в Назареті Свята Діва приймає цю радісну звістку. Вона перша облагодіяна небом, непорочна Наречена,
обдарована благодаттю Святого Духа:
«Дух Святий зійде на Тебе і сила Всевишнього осінить Тебе» (Лк.1,35) - так благовіствує Їй архангел Гавриїл.
Благодатна Свята Діва, Котру приглянув Господь, Благовісниця великої
радості, сповіщає Спасителя. Яка велика таємниця Благовіщення нашого спасіння! Смиренна і лагідна Діва з Назарета зведена до Божественного достоїнства. Пресвята Богородиця стає вищою
на вершині обраного людства, своїми
надіями та мріями зверненого до неба.
До Божественної слави і безсмертя
покликані і ми всі, хто з вірою і любов‘ю
та молитвою вдається до Заступниці
роду християнського. Вона радісно приймає молитви, сердечні прохання і тих,
хто дівствує, і тих, хто перебуває в супружому стані, сповнює радістю серця людей, які наближаються до Неї в журбі і
смутку, подає їм благодатну поміч і освячення. Всім доступна Вона, як Провідниця і Мати Господа нашого Ісуса Христа.
У великий і світлий день Благовіщення - початку нашого спасіння, від усього
серця благаймо: « Не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім Тебе, о Божа Мати, бо Ти нас охорониш і захистиш по всі віки».
о.Богдан Зінченко,
член Національної спілки
журналістів України.

Сімейне

гніздечко
Загадаю
мрію я
поміж
козаками...…
На фото Івана ПШОНЯКА: учасники ансамблю «Бережанигаз» Іван Васьків, Микола Бойчук
та провідний методист обласного центру народної творчості Людмила Базик.

Сокровенне
Її вчора було схоже на торішній прощальний крик старого журавля, який вже
не повернеться назад. Вистигли зорі, що
сипав у долоні зачарований вечір. Вітер
досушував світ, випраний весняною грозою.
«Ви сумуєте, моя пані?» - запитав би
він.
Роман Іванович називав Олену «моя
пані». Ніжно і шляхетно.
…Вони зустрілися на виставці молодого художника. Картини хлопчакуватого митця дивилися очима мудрих старців,
скалічених епох і щойно народженого ранку, уста якого пахнуть чи то вранішим туманом, чи молоком матері-землі.
….Він лікував людські серця. Вона зціляла душі музикою. Він не вмів малювати,
але любив відвідувати виставки: знаходив
тут відпочинок від роботи. Її ж полюбити
мистецтво змусило перше шкільне кохання: зошити Юрка були змальовані портретами і портретиками дівчиська із зачіскою
а-ля Мірей Матьє.
Вона довго розглядала картину щойно
народженого ранку. Він також.
- Правда, гарно? - запитав.
Вона ствердно кивнула головою. Глянула на незнайомця. Він усміхнувся.
- Такі картини пише! Він стане генієм,
- тихо розмірковував статечний, із посивілими скронями, чоловік.
- Він вже ним є, - відповіла вона.
- Можливо, ви праві, моя пані.
Вони закінчили оглядати експозицію.
Він запросив її на горнятко кави. Вона погодилась.
- Як вас звати, моя пані?
- Олена.
- А мене Роман… Роман Іванович.
«Їй, мабуть, близько тридцяти. Як моєму синові», - подумав він. «Йому п’ятдесят,
чи більше?» - гадала вона.
У тій кав’ярні, за якусь дещицю часу,
вони прожили у спогадах свої життя.
«Сердечний» лікар майже не помилився: Олені виповнилося тридцять. У її житті було троє найдорожчих чоловіків: тато,
коханий Любомир і син Сергійко. Один
із чоловіків - Любомир - зрадив з колишньою подругою. Залишилися тато і син.
Олена не знає, як витерпіла одразу дві
зради. Майя була дружкою на її з Любомиром весіллі. Невдовзі також вийшла заміж. Але особисте не складалося: чоловік
видався неабияким ревнивцем, ще й до
пляшки заглядав. Врешті-решт Майя виставила благовірного за поріг. І мало не
щодня прибігала до Олени шукати розради. Засиджувалася допізна. Олена просила
Любомира, аби провів подругу додому. Допроводився…
Роману Івановичу йшов п’ятдесят третій. Кілька років тому він став удівцем. Ма-

«Ви сумуєте,

моя пані?»
рина, його Маринка, померла від онкології. Син, також лікар, заспокоював: «Ти знаєш, тату, не від усіх недуг є ліки». Він розумів. Але не міг змиритися, що його Маринки, яку кохав і якій не посмів зрадити навіть подумки, вже нема.
Роман Іванович познайомився з майбутньою дружиною, коли прийшов працювати після вузу в районну лікарню.
Їй брали кров з вени. Марина зомліла, бо
дуже боялася крові. Роман підвернувся під
руку й допоміг медсестрі привести пацієнтку до тями. Симпатична русявка з величезними переляканами очима розбила
серце молодого лікаря.
Вона також була приїжджа. Вчителювала. Згодом побралися. А через кілька років Роману Івановичу запропонували роботу у великому місті.
Вони були гарним подружжям. Якось
один із колег запитав: «Романе, ти зміг би
зрадити своїй Марині?» Він згадав величезні перелякані очі симпатичної русявки.
«Ніколи!» - відповів різкувато…
- Я хотів би послухати вашу скрипочку,
моя пані.
- Через два тижні концерт. Я вас запрошую.
- Дякую. Я прийду.
…За репетиціями, синовим розбитим
коліном, поїздками до батьків на другий
кінець міста Олена забула про Романа Івановича. І лише, коли одягнула перед концертом довгу чорну сукню, вишуканий
комір з білого бісеру, згадала «сердечного» лікаря і його «моя пані». «Цікаво, - подумала, - він прийде?». Навіть, якщо забув
про свою обіцянку, Олена все одно гратиме
сьогодні для нього.
Вона грала душею. О, скрипка розуміла
це! Вони відчували одна одну. І обидві були
неймовірні.
Оплески. Хтось вигукнув: «Браво!».
- Я в захопленні, моя пані, - Роман Іванович простягнув великий букет білих
троянд і галантно поцілував руку.
Олена шукала «сердечного» лікаря після концерту. Хотіла ще раз подякувати. І
запитати, чому він називає її «моя пані».
Але Романа Івановича у фойє не було.
…Він зателефонував і запросив у музей
на виставку.
Годинник немов повернув у минуле.
На картинах у масивних рамах - дами з галантного віку, ледь помітні усмішки, таємничі погляди, віяла, мережива, альтан-

ки, силует незнайомки на містку, що веде
в осінь…
- Чому ви називаєте мене «моя пані»? прошепотіла Олена.
- Коли ви розглядали картину… цей
ваш погляд… Я побачив ваше серце. І якось
так вийшло. Вам не подобається?
- Подобається.
…Роман Іванович намагався не пропускати Оленині концерти. Дарував білі троянди. Запрошував на виставки, на прогулянки до парку чи на горнятко кави.
- Якщо вам треба поради чи допомоги,
телефонуйте, - просив. - І коли захочете поговорити або помовчати, я слухатиму вас.
Не тримайте в собі запитань без відповідей, вагань, жалів. Якщо все носити в серці, воно не витримає.
…За п’ять років знайомства Олена потурбувала Романа Івановича двічі. Коли
в кардіологію потрапила пенсіонеркасусідка - добра, самітня душа, яка завжди
погоджувалася доглянути чужих котиків
під час відпусток, поливати квіти, забирати пошту. І коли матір почала скаржитися
на шалене серцебиття. Й ніколи не забувала зателефонувати і запросити на концерт.
Мати жартувала:
- Оленко, той кардіолог часом не закохався в тебе? Сивина в голову…
…Вона поспішала на репетицію. Наче
дівчисько, перестрибувала через калюжі.
Олена любила весну. І розхристаний світ,
закоханий у сонце й первоцвіти. І ранки,
що пахли бруньками…
У перерві між репетицією набрала номер робочого телефону Романа Івановича.
Хотіла нагадати про завтрашній концерт.
- Ви пацієнтка? - запитав жіночий голос. - Романа Івановича більше нема. Він…
- Що… що трапилося?
- Серце…
На концерті вона грала для нього. Прощалася, дякувала за шляхетне «моя пані»,
за те, що був гарним гостем у її житті. Дві
душі - Оленина і скрипки - розуміли одна
одну. Вони звучали так, наче музика Всесвіту в момент народження Землі…
Ольга ЧОРНА.
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Повертаємося з відрядження. Дорога
рясніє весняними калюжами. Легківку заносить у різні боки. Ще одна вибоїна, і колеса засіли у болоті. Чуже село, на землю опускаються сутінки.
- Підсобити? – від хвіртки крайньої хати
прямує до нас молодий чоловік. – Неси лопату, Романе! – гукає назад у подвір’я. І, повернувшись до нас, додає: - Треба підкопати, інакше не виберетеся. Місцеві водії цю
яму знають, тому й обминають. А чужі потрапляють у пастку.
Хлопчина років десяти несе лопату. Потім ще оберемок сухих галузок і за якусь
мить ми у безпечному місці. Дякуємо незнайомцю. Хлопчина тулиться до чоловіка.
- Біжи до хати, Ромчику. Може, Оля прокинулась, плакати буде. – І вже знову до нас:
- Донька зовсім маленька, боїться темряви.
Ще раз дякуємо чоловікові.
- Гарний у вас син, - кажу на прощання.
- Гарний, - світліє суворе обличчя. – Щасливої вам дороги.
Можливо, і забувся б цей епізод. Але журналістські дороги привели мене цьогорічної весни знову у це віддалене від райцентру село. У повітрі бринів ледь вловимий запах бруньок, перших листочків смородини і
жовтих китичок барбарису. Чомусь не могла
оминути хати на околиці села. Звідки того
колишнього надвечір’я два чоловіки – тато і
син – прийшли нам на допомогу. Ось і знайома хвіртка. Володимир, так звали господаря,
рубав дрова.
- Впізнаєте мене? - зупиняюся на ошатному подвір’ї. Довкіл усе підметено, свіжою
фарбою світяться вікна.
- Впізнаю. Заходьте до хати, - Володимир
заганяє сокиру у колоду.
- Сідайте, - припрошує господар. – Соком
березовим пригощу, діти щойно свіжого назбирали.
Мені кортить запитати: а де ж господиня? Володимир випереджає моє запитання:
- Нема, - каже глухо. – Ми живемо утрьох.
Ні, не на заробітках. Поїхала, але я не знаю
куди.
…Він зустрів її на вечірці у давнього
друга – разом служили в армії. Сподобалася Ніна Володимирові одразу: весела, товариська. Запросив її до танцю. Потім ще і ще.
Був незадоволений, коли товариш забрав
його випалити цигарку.
- Тримайся від Ніни подалі. Вона – п’є. І
чоловіків любить. Я хотів тебе попередити.
Відповів щось різке, мовляв, сам розбереться. Коли повернувся до гостей, Ніна
першою підійшла до нього.
- Тобі уже все про мене розказали? – сині
очі дивилися на Володимира невинно і довірливо. – Я п’ю, розлучена, виховую сина одна.
Усе це правда, крім одного: я – не алкоголічка. Просто у мене такий характер: я не вмію
бути сумна. Люди не завжди це розуміють і
видумують всяке. Взагалі, коли жінка одна…
Вони знову вкотре танцювали удвох. Во-

Передсвяткові
мотиви
Маленька Оленка ще раз зазирнула у свій невеличкий кошичок. На оченята знову набігли сльози. У кошичку було кілька яєчок, хрін із зеленим чубчиком, сіль, маленька воскова свічечка, кільце ковбаски та делікатна пасочка. Оце й усе багатство. Дівчинка акуратно накрила
все вишиваною серветкою і гірко
зітхнула. Їй так хотілося, щоб там
ще красувалася червона-червона
писаночка. Але нічого не вдієш.
Завтра вони з бабусею понесуть
свій скарб у церкву святити.
Коли Оленка була ще зовсім
маленькою, в автокатастрофі загинув її татусь. Вона зовсім його

Просто
життя
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Гірчить

лодимир не зважав на застережливі погляди товариша. Попросив у Ніни телефон. І
вже через тиждень їхав із села до міста на
побачення.
Ніна познайомила його із сином. Накрила святковий стіл. У голубому платті, що так
пасувало до її очей, була особливо гарною.
Ромчик тулився до бабусі, і це трохи дивувало Володимира: чому хлопчик не йде до
мами?
- Вип’ємо за наше щастя, - у келиху з вином відбилася усмішка Ніни.
Бабуся тихо зітхнула. Хлопчик міцніше
огорнув її шию рученятами.
Спочатку вони справді були щасливі. Володимир працював на двох роботах, прагнув в усьому догодити Ніні. Якось дружина
зателефонувала йому: зайшла до подружки,
додому повернеться пізно.
Він уклав спати Ромчика. На дзвінки
Ніна не відповідала.
- Лягай і ти, - просила Нінина мати. – Сьогодні вона не повернеться. Це почалося знову.
Володимир удруге почув гірку правду:
Ніна любила випити. І гучні компанії. А він
любив її. І доведе усім, що любов може усе
врятувати.
Просив Ніну одне: піти лікуватися. Дружина сміялася: про що він? Не схоче пити –
не буде.
І все ж йому вдалося завести її у клініку. Ніна клялася: відтепер вони таки будуть
щасливі. Ромчик обожнював Володимира, і
в дитсадку знали, що в нього – найкращий
тато.
А потім у них народилася Олечка.
- Покличемо друзів, - наполягала кожного дня Ніна. – Відсвяткуємо по-людськи
народження доньки. Врешті, я забула, коли
була у компанії.
Справді, вони давно не запрошували гостей і самі нікуди не ходили. Цього разу Ніна
була невблаганна.
Володимир не впізнавав дружини: весела, розпашіла, як тоді, коли вперше зустрів
її на вечірці у товариша. Ніна наповнювала
келихи, а в нього стискалося серце.
Відтоді їхнє життя знову покотилося,
мов у прірву. Він розривався між домом і роботою. Ніна пропадала у різних сумнівних
компаніях. Якось зателефонував Ромчик.
- Тату, приїжджай. Бабусі погано. Оля
плаче…
У тещі стався інфаркт. Врятувати її не

вдалося.
- Не хвилюйся, я сидітиму з дітьми, - вкотре обіцяла Ніна.
Це були лише слова. Ховав од Ніни гроші – почали пропадати з хати речі. Якось заїхав в обід додому: в одній кімнаті веселилася з «друзями» Ніна, в іншій – плакали діти.
На його докори дружина лише сміялася: що він зробить? Навіть квартира її. Приватизована. Володимира ж і досі сюди ніхто
не вписав. Ось дасть оголошення і продасть
квартиру. Їй з дітьми і меншої вистачить, а
він може іти геть.
Подібні ситуації ставали усе частішими.
Ніна знову пропадала з дому. З’являлася тільки, щоб забрати гроші, продукти або те, що
можна було продати чи виміняти на горілку.
Того вечора Володимир знову застав у
хаті веселе товариство. Мовчки почав збирати у сумку речі. Ще не знав, куди поїде. До
батьків? Там живе брат з невісткою, у сім’ї –
троє дітей. Але й залишатися більше не міг.
Одягнув тепліше Олю.
- А я? - восьмирічний Ромчик дивився на
Володимира Ніними синіми очима. Невинними і довірливими. Тільки тепер там був
недитячий відчай і страх.
- Може, з мамою? – Володимир відвів погляд. І знову зустрівся з Ромчиковими, повними сліз очима.
Утрьох, майже вночі, вони таки дісталися до його батьків. Знав, що були не дуже
бажаними гостями: родина хотіла не такої
невістки. Тому, коли на околиці села, майже хуторі, продавали стару хату, не задумувався. Трохи мав своїх грошей, трохи позичив і перебрався сюди з донькою й сином.
Нічого, обійстя непогане, пасіка є. А хату
обов’язково збудують. Ось Роман підросте.
Чи приїжджала до них Ніна? Ні, Володимир сам їздив до неї. Двері йому відчинив
незнайомий чоловік – Ніна таки продала
квартиру. Ось уже кілька років вони не знають про неї нічого.
…Тоненькою цівкою скапує у слоїк березовий сік. Цієї весни він чомусь гірчить.
Крізь ледь вловимий запах розквітлих бруньок пробивається весна.
Володимир з дітьми проводить мене
до воріт. Оля підстрибом біжить попереду,
щось весело щебече. Роман статечно ступає
крок у крок з татом – господар!
У яких же світах загубилася та, яку не
змогла врятувати навіть любов?
Зіна КУШНІРУК.

Небесний дарунок
не пам’ятає. З того часу матуся
дуже хворіла, у неї були часті серцеві напади. Матуся ніде не працювала, тому і жили вони лише
на бабусину пенсію. Декілька
днів тому неньки не стало.
Мама обіцяла намалювати
Оленці омріяну червону писанку. І ось її нема… Бабуся ще не
старенька, але в неї дуже болять
ноги і вона ходить, опираючись
на паличку.
Усю ніч дівчинка не могла заснути. А коли задрімала, то їй
приснилася мама. На жаль, Оленка так і не встигла порозмовляти з ненькою, бо розбудила бабуся. Святковий одяг до церк-

ви дівчинка приготувала ще звечора, тому зібралася хутенько.
Була вправною, бо вважала себе
дорослою. Адже восени – час до
школи. Оленка однією рукою взяла кошичок, другою – за руку бабусю і вони вийшли на подвір’я.
Село світилося вогнями, з
усіх дворів поспішали люди. На
вулицях було гамірно. Над світом
урочисто і велично розливались
великодні дзвони. Біля церкви
Оленка поставила кошичок поряд з іншими і поспішила з бабусею в храм. Там бабуся присіла на
лавочку, а дівчинка притулилася
до неї. Дитя зачаровано слухало
великодні піснеспіви.

Та ось Служба закінчилася.
Всі люди вийшли на церковне
подвір’я. Розпочалося найцікавіше дійство: кожен чаклував над
своїм кошичком, знімаючи вишиваний рушничок і запалюючи
свічечку. Церковна процесія почала обходити ряди. Священик
окроплював свяченою водою великодні кошики з пасками. Лунав чудесний хоровий спів. Здавалось, що ангели небесні вітають воскреслого Христа.
Оленка також зняла рушничок із свого кошичка. Вона хотіла запалити свічечку, і ахнула від
несподіванки. Посеред кошичка красувалась омріяна яскравочервона писаночка з біленькими літерами «Х.В.». Дівчинка
зачаровано дивилася на каз-

Струни серця

Мелодія весни

Струменіє весна потоками,
Небесами дзвенить високими,
Відкриває свій світ малюнками,
Сонцесяйними поцілунками.
Приспів
Звучить мелодія весни
Вечірньою росою.
І хвиля ніжності шумить
Квітучою красою.
І грає вітер в ясенах,
Неначе водограї.
І лине пісня голосна
У нашім ріднім краї.
Оживає весна загравами
Ллється муза її октавами.
Молодіє весна дібровами
І берізками білокорими.
Приспів.
Два крила у весни це - ти і я.
Засвітила для двох одна зоря…
Розцвітали стежки
сон-травами,
Краєвидами і октавами
Приспів.
* * * * * *
Весна йде у гості
до нашого краю.
І раптом святково усе розцвітає.
Світанки духмяні
я радо стрічаю:
Є в них щось прекрасне,
Є мить в них свята.
Весна, немов картина,
У відтінках краси.
Квітує черемшина
У крапельках роси.
Весна – як вишиванка –
Веселки кольори.
І лагідні світанки
Клубочуться згори.
Торкаюсь душею
ясного проміння,
Що сонячно гріє дорогу весни.
Побачило небо
у світлі прозріння,
Як димом зеленим
вдяглись ясени.
Запахли весною березові соки,
Цілющим потоком
дзвенять ручаї.
Я чую – натхненням
наповнені кроки,
Які огортають бажання мої.
Оксана КИШКАНЮК,

с. Слобідка, Заліщицького району.

кове диво, на яке впали сріблясті
краплинки святої водички. Та ось
виглянуло сонечко і своїми промінцями торкнулось кошичка.
Водичка заблистіла і краплинки здалися дівчинці діамантами.
Оленка звела оченята на небеса
і тихенько прошепотіла: «Спасибі тобі, Ісусику, за чудесний подарунок…» Дівчинка заплакала від
радості.
Ганна
ШУТУРМА.
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Слідом за перемогою над «Шахтарем», дніпропетровці здолали
ще одного основного конкурента.
Гра часто переривалась, а одна з пауз була викликана травмою
Олега Гусєва, якого довелось замінити. За кількістю ударів «Дніпро» був явно попереду, але можливості забити почали з’являтись
ближче до завершення тайму і увінчалися «голом у роздягальню».
Другий м’яч влетів у ворота гостей після помилки динамівського захисника. Внаслідок чергової перемоги «Дніпро» обійшов безпосереднього супротивника, маючи при цьому ще гру у запасі.

«Металіст» - «Шахтар» - 2:4

Продемонструвавши завидну волю до перемоги та солідну незворушність у критичній ситуації, «гірники» зуміли довести свій
клас у Харкові.
Поки донеччани пристосовувались до гостьових умов, вони опинились у ролі наздоганаяючих– 2:0. Проте, за останні 10 хвилин
першого тайму «Шахтар» здійснив практично неможливе, забивши 3 м’ячі. У другому таймі «Шахтар» залишився у більшості і забив
ще раз. За втраченими очками донеччани зберегли рівність з «Дніпром», а за набраними продовжують лідирувати. «Металіст» відстає.

«Металург» З. – «Таврія» 1:0. У результаті матчу аутсайдерів відбулась рокіровка, і на
15 місце опустились представники Криму.
«Металург» Д. – «Волинь» 1:3. Лучани продовжують переконливу ходу, долаючи авторитетів та покращуючи власні позиції.
«Карпати» – «Севастополь» - 2:0. Тривала серія невдач львів’ян припинилася,
чому посприяли сміливі ходи

Матч пам’яті
«Небесної сотні»

У Львові на «Арені Львів»
екс-гравці «Карпат» та «Динамо» провели товариський
матч, аби вшанувати героїв
«Небесної сотні».
Ветерани київського клубу
проводять тур регіонами України. Львів - друга зупинка після
Хмельницького. Капітан киян
Володимир Безсонов каже, що
вже невдовзі вирушать на Схід
та Південь країни.
Сама гра видалася багатою
на голи. Вболівальників потішили вісьмома м’ячами. Перемогло у протистоянні «Динамо» - 2:6.

Збірна готується
до чемпіонату світу

Національна
збірна
України з хокею повертається з канікул, адже за кілька тижнів - матчі чемпіонату світу, який з 20-го по 26
квітня прийматиме Південна Корея.
Шанс пробитися до хокейної еліти українці виборюватимуть в компанії збірних
Південної Кореї, Японії, Угорщини, Словенії та Австрії. До
топ-дивізіону напряму відправляться дві найкращі команди.

тренера клубу Олександра Севідова.
«Ворскла» – «Говерла» 3:1. Полтавчани знову вдало зустріли гостей з Ужгорода, і цього разу перемога дозволила підопічним Василя Сачка повернути собі 6-й турнірний рядок.
«Іллічівець» - «Чорноморець» - 3:1. Традиційної впертої боротьби між гравцями з
берегів двох морів не вийшло,
оскільки маріупольці виявились помітно сильнішими.

Перші очки
у новому сезоні

«Тернопіль» - «Шахтар» Св.
- 1:0
У стартовому поєдинку весняної серії другої ліги тернополяни на правах господарів з
більшою наснагою йшли вперед. Найбільше загроз воротам
гостей виникало після виконання кутових та фірмових аутів у виконанні Дубчака, один
із яких і став результативним
– 1:0.
Забивши гол, господарі зосередилися на завданні не пропустити, і це їм вдалося. Фінальний свисток арбітра зустрічі зафіксував вкрай важливу мінімальну перемогу тернополян, які після 25 турів посідають третій рядок у турнірній
таблиці.

«Нива»
не розчарувала

У

матчі в КончеЗаспі, що
відкривав
весняну частину
чемпіонату у
першій лізі,
тернопільська
«Нива» мінімально
здолала київське
«Динамо-2» - 0:1

Ф

К «Тернопіль» до останніх хвилин зберігав
інтиригу у протистоянні з іменитим клубом,
проте...
Побудувавши гру від оборони та розраховуючи спіймати
свій шанс на контратаках, наші земляки розпочали без особливої нервозності, однак вже на 29-й хвилині нападнику «Чорноморця» забракло влучності у вигідній для взяття воріт позиції.
У другому таймі «Тернопіль» продовжував грати відверто
другим номером. За всю другу 45-хвилинку одеситам фактично
не вдалось створити жодного небезпечного моменту, проте вже
на доданих арбітром хвилинах основного часу гості встановили
підсумковий рахунок зустрічі – 0:1.
ернопільська «Нива» у першому після зимової
перерви офіційному матчі поступилася на
виїзді черкаському «Славутичу» і також вибула
з розіграшу Кубка України
Господарі відразу позначили свою перевагу над «Нивою».
Вони активно пішли вперед, буквально розриваючи оборону
гостей на флангах. Незабаром біля воріт «Ниви» почали виникати небезпечні моменти, один з яких закінчився взяттям воріт.
На 15-й хвилині «Славутич» не скористався чудовою нагодою подвоїти перевагу, але надалі темп гри впав, а гості зуміли
перехопити ініціативу.
У другому таймі гра в основному зосередилася в центрі
поля, а на перший план вийшли бійцівські якості команд, а також фізична підготовка футболістів. На 86-й хвилині «Славутич» міг зняти всі питання про переможця матчу, проте нападник господарів забив гол, перебуваючи вофсайді. До основного
часу арбітр додав п’ять хвилин, і саме у тоді «Нива» несподівано зрівняла рахунок 1:1.
Два овертайми пройшли в невисокому темпі, з великою
кількістю боротьби в центрі поля і мінімумом моментів В результаті гра дійшла до серії пенальті, в якій перемогу святкували черкащани.
В інших чвертьфінальних поєдинках «Десна» поступилася
«Шахтареві» - 0:2, а «Металіст» пропустив до півфіналу «Динамо» -2:3.

Т

Весняна погода, гарна
якість газону і відмінна мотивація у команд для перемоги все це схиляло до того, що поєдинок буде цікавим. Однак, гра
відверто розчарувала - матч
проходив у невисокому темпі без небезпечних моментів.
Кияни були трохи швидшими,
тоді як «Нива» грамотно перекривала всі вільні зони в обороні, а в атаку намагалася перейти за рахунок довгих передач
на флангових півзахисників.
У другій половині зустрічі «Нива» підсіла, грала, просто вибиваючи м’яч зі своєї половини поля вперед. Хвилин за
п’ять до закінчення основного
часу гості знайшли в собі сили
ще на кілька атак. Одна з них
призвела до взяття воріт «Динамо-2» - 0:1.
Кінцівка зустрічі вийшла досить нервовою для тернополян,
але вони вистояли і повезла додому три очки та піднялися на
п’яту позицію у таблиці.

Олена Підгрушна
стала урядовцем

Т

итуловану
біатлоністку
призначили
заступником міністра
молоді та спорту.
Як відомо, українська
спортсменка завоювала золото на зимових Олімпійських іграх у Сочі.
Крім того, вона є чемпіонкою світу, 5-разовою чемпіонкою Європи, а також переможницею і призеркою
етапів Кубка світу з біатлону.
Міністром молоді та
спорту у нинішньому Кабміні є один із організаторів Автомайдану Дмитро Булатов.

Спорт

то
і
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Футбз українц
бе

Розклад матчів групового етапу
чемпіонату світу 2014 року
Група А
12 червня. Бразилія - Хорватія
13 червня. Мексика - Камерун
17 червня. Бразилія - Мексика
18 червня. Камерун - Хорватія
23 червня. Камерун - Бразилія
23 червня. Хорватія - Мексика
Група В
13 червня. Іспанія - Нідерланди
13 червня. Чилі - Австралія
18 червня. Іспанія - Чилі
18 червня. Австралія - Нідерланди
23 липня. Австралія - Іспанія
23 червня. Нідерланди - Чилі
Група С
14 червня. Колумбія - Греція
14 червня. Кот- д’Іувар - Японія
19 червня. Колумбія - Кот- д’Іувар
19 червня. Японія - Греція
24 червня. Японія - Колумбія
24 червня. Греція - Кот- д’Іувар
Група D
14 червня. Уругвай - Коста -Ріка
14 червня. Англія - Італія
19 червня. Уругвай - Англія
20 червня. Італія - Коста -Ріка
24 червня. Італія - Уругвай
24 червня. Коста -Ріка - Англія
Група Е
15 червня. Швейцарія - Еквадор
15 червня. Франція - Гондурас
20 червня. Швейцарія - Франція
20 червня. Гондурас - Еквадор
25 червня. Гондурас - Швейцарія
25 червня. Еквадор - Франція
Група F
15 червня. Аргентина - Босн і Герц.
16 червня. Іран - Нігерія
21 червня. Аргентина - Іран
21 червня. Нігерія - Босн і Герц.
25 червня. Нігерія - Аргентина
25 червня. Босн і Герц. - Іран
Група G
16 червня. Німеччина - Португалія
16 червня. Гана - США
21 червня. Німеччина - Гана
22 червня. США - Португалія
26 червня. США - Німеччина
26 червня. Португалія - Гана
Група Н
17 червня. Бельгія - Алжир
17 червня. Росія - Південна Корея
22 червня. Бельгія - Росія
22 червня. Південна Корея - Алжир
26 червня. Південна Корея - Бельгія
26 червня. Алжир – Росія

«Отамани» спіткнулися

У

Москві завершився перший матч 1/4 фіналу
Всесвітньої серії боксу, в якому «Українські
отамани» поступилися господарям.
Матч-відповідь відбудеться в Донецьку.
У першому бою представник української команди впевнено
вів бій і за рішенням двох з трьох арбітрів виграв його.
Але надалі господарі рингу стали перегравати командусуперника і у підсумку перемогли з рахунком 4:1.
У матчі-відповіді В Донецьку «отаманів» влаштує перемога з
рахунком 5:0. При рахунку 4:1 буде проведено додатковий бій. А
в разі перемоги українців 3:2, або перемоги росіян з будь-яким
рахунком у півфінал WSB вийде команда Росії.

Люди
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Художник з Тернополя – росіянин за походженням
спростовує міфи про «страшних бандерівців»
Російська держава не втомлюється лякати своїх громадян, а також мешканців східних і південних регіонів України
«страшним» словом «бандерівці».
Художник Валерій Лімонов з Тернополя, який і сам за походженням росіянин,
записав відеозвернення, у якому намагається спростувати міфи про «західняків». Аби показати, що не такі страшні бандерівці, як їх малює путінська пропаганда, він пройшовся центром міста з
відеокамерою і прапором РФ. Дорогою
його ніхто не побив, стяг не потоптали, і
на російську мову, якою говорив, перехожі реагували спокійно й не вигукували
жодних образливих гасел.

– Я народився у Пермі, та з батьками переїхав у Запорізьку область, – розповідає пан Валерій. – Згодом
повернувся до Росії навчатися: спершу – у місто свого дитинства, де здобув спеціальну художню освіту, а
далі в Петербург. Пізніше доля привела мене до Тернополя, де я живу вже більше двадцяти років. У Росії
в мене родичі, знайомі. З багатьма росіянами спілкуюся в інтернеті. Слухаючи їх останнім часом, я зрозумів, наскільки сильний потік неправдивої інформації
про Україну. Вони мені пояснюють, що таке Майдан,
хто його оплачував і кому це вигідно. Коли я починаю
розказувати, як усе насправді, кажуть – вас зомбують.
А знайомі питають, чи правда, що снайпери відстрілюють на Західній Україні росіян. Переконувати спілкуванням нема сенсу. Вони не сприймають іншої інформації, бо їм роками говорили зовсім інше. Так виникла думка записати відеозвернення до російського народу, а заодно й тих мешканців східних і південних областей України, які теж вірять, що тут переслі-

І

дують і вбивають тих, хто не є «бандерівцем», хоча й
не розуміють значення цього терміна.
Валерій Лімонов каже, що за час життя у Тернополі не відчував ні мовних, ні національних утисків,
на вулиці вільно спілкується як українською, так і російською мовами. Відео він записав біля пам’ятника
Пушкіну, що стоїть у центрі міста. Принагідно зауважив, що монумент російському поету на Західній
Україні ніхто не скидає. І він так само прикрашає місто, як і пам’ятники відомим українцям.
– Уся сила Росії – в її інформаційному полі, – вважає
пан Валерій. – Я зрозумів, що останніми роками там
спостерігається підйом ідеї об’єднання слов’янського
світу, з російським народом в авангарді, і багато хто
сприймає це на «ура». Якщо відключити телебачення, то люди, можливо, почнуть мислити самі. У мене
є картина – називається «SOS». На ній зображена Земля, засмічена не тільки матеріальним сміттям, але й
духовним, інформаційним, інтелектуальним. Я її зро-

У файному місті –
найбільша дримба

нструмент вагою 300 кілограмів та заввишки
майже два метри днями привезли до Тернополя
в рамках всеукраїнського дримботуру.
Тернопільські ковалі із села Товсте Заліщицького району брати Гудими створили цю дримбу у 2013 році до свята в
Івано-Франківську. Відтоді музичний інструмент, який не має
аналогів у світі, став мандрівним символом фестивалю карпатської туристичної культури «Черемош-Фест», – розповідає
арт-директор фестивалю Мишко Адамчак. – Також він накритий традиційним карпатським ліжником, на
якому виткана найбільша дримба світу і напис
«Черемош-фест».
Унікальний
інструмент вже побував
на Майдані в ІваноФранківську, у Львові, в Києві та Луцьку. На подвір’ї арт-бару
«Коза» він перебуватиме близько двох тижній, тож всі охочі можуть його побачити на
власні очі.
Далі дримба помандрує у Криворівню
Івано-Франкіської області, де 2-4 травня відбуватиметься фестиваль «Черемош-Фест».
Юля ТОМЧИШИН.

бив майже десять років тому, а тепер ця проблема
для нас все актуальніша з кожним днем.
Відео Валерія Лімонова в інтернеті вже передивилися майже 13 тисяч людей. На звернення, яке
з’явилося в мережі більше двох тижнів тому, продовжують надходити відгуки.
«А в Росії міліція арештовує навіть за чистий
ватман на мітингу…», – коментують його запис на
«YouTube».
Проводять паралелі і з окупованим Кримом: «А в
чому різниця з Кримом, де ось такий самий громадянин буде стояти, але з українським прапором? Останнім часом не був і не знаю, але чомусь на всіх відео обступають провокатори і починають кричати «бандерівець», виривати прапор», – пише інший користувач.
А дехто жартує, що російські ЗМІ показали б це
відео у властивій їм манері: мовляв, «бідний російський художник після довгих катувань бандерівцями, під дулами кількох десятків американських гвинтівок, був змушений обманювати про братські стосунки з росіянами».
– Це відеозвернення було спонтанним – порив
душі, – розповідає пан Валерій. – За відгуками знайомим, певний результат усе ж є. Я художник, і в мене
своя ідеологія – краси, добра, справедливості. Зараз
треба згадати про найкращі людські почуття, тільки
любов нас може примирити. На жаль, політики нам
цього не дають.
Інформація, зауважує пан Валерій, проникає у свідомість, як вірус. Лише живий контакт і спілкування
поміж людьми може перемогти брехливу пропаганду,
переконаний художник.
– Коли був Майдан, люди вийшли з надією змінити систему, – каже він. – Зміни вже є, інша річ, як їх
скорегують і куди спрямують. Поки що це ще не та
влада, яку б хотіли українці. Але починати треба з
себе. От біля багатоповерхівки, де я живу, було сміття. Я вийшов і за вечір прибрав, посадив дерева, квіти. Тепер у мене під вікнами чисто. Так само і в суспільстві. Сьогодні нам треба формувати позитивні інформаційні «віруси», і це під силу кожному з нас.
Антоніна БРИК.

Шрі Чинмой – великий син Індії, видатний
філософ, письменник і художник, якого шанували мільйони людей у різних куточках земної
кулі. Його ідеалами були безкорисливість, зречення, самовідданість, почуття єдності зі світом. Глибоке захоплення його внеском у розвиток людства виявила Мати Тереза, а Нобелівський комітет розглядав можливість надання йому премії Миру. Пропонуємо вам кілька мудрих висловів цього видатного гуманіста.
Не звинувачуй свiт.
лодар божественних думок
Просто знайди рiшення.
будe творцем божественних
У кожну мить я довiряю сво- вчинків.
єму безмовному внутрiшньому
Багато людей знають, що
голосу.
робити, але небагатьох хвиЛiдерство — це дуже про- лює, як робити, і ще менше тих,
сто.
хто відважується робити.
Дружба — це надзвичайно
Це свiтло моєї мудростi госкладно.
ворить менi просити не легшої
Ентузiазм не потребує по- ношi, а сильнiшого серця.
пореднього досвiду.
Давайте свiту найкраще,
Лише одна посмiшка мого що маєте, i найкраще повервдячного серця безмежно неться до вас.
збiльшує красу Всесвiту.
Радiсно живiть своїм власВсе, що тобi потрiбно, безу- ним життям. Смiливо йдiть
мовно, знаходиться всерединi за межi свого життя. Але
тебе.
нiколи не пiддавайтесь спокусi
Однiєї позитивної думки до- наслiдувати iншиx. Нiколи!
статньо, щоб кинути виклик
Будьте щасливi. Ви отригордостi неможливостi.
маєтє те, що любите бiльш за
Сьогоднiшнi крихiтнi кро- все. Ви станете тим, що любики допоможуть зробити те бiльш за все.
гiгантськi кроки завтра.
Коли ми пiдбадьорюємо
Те, що всерединi, рано чи iнших, ми примножуємо власнi
пiзно проявиться назовнi. Во- божественнi якостi.

Так, я можу! Авжеж, я
можу!! Я можу досягти успiху
там, де нiхто iнший не наважився спробувати.
Вiра, Вiра, Вiра, В-I-Р-А.
Якщо у вас є вiра, то не iснує
нiчого, що б ви не змогли досягти.
Любити значить вiддавати,
не чекаючи отримати щось у
вiдповiдь, брати значить знову отримувати ту частину
любовi, якою ви вже подiлилися
з iншими.
Присвятити себе — найшвидший спосiб звiльнитися
вiд старих недолiкiв.
Немає чарiвноi сили такої
ж прекрасної, могутньої i надихаючої, як нашi усмiхненi очi.
Моя душа вiрить у труднощi,
у неможливiсть — нi!
Довiрся не тому, що чуєш, не
тому, що бачиш, але тому, що
вiдчуваєш.
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Наш ДЕНЬ

№14 (43)/2 квітня-8 квітня 2014 р.
7 квітня

Понеділок
УТ-1

00.25 Х/ф “Дiм сонця, що сходить”. (2
категорiя).

06.20,06.40,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
15.00,18.20 Новини.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.25 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Вiкно до Америки.
15.50,18.00,18.40,21.30 Погода.
16.00,18.50 Громадське телебачення.
18.05,20.50 Дiловий свiт.
20.40 Час-Ч.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.

06.00,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.05 Х/ф “Я щаслива”.
10.55,00.45 Х/ф “Чоловiк для життя, або
На шлюб не претендую”.
12.55,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.30 “Детектор брехнi 5”.
23.30 “Один за всiх”.

Êàíàë “1+1”

07.00,08.00,09.00,19.30,23.05 “ТСН”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.20 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
11.25 Комедiя “1+1”.
13.30 Комедiя “Чоловiк з гарантiєю”.
15.10 Комедiя “Кавказька полонянка”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Фатмагюль”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
20.45 “Чистоnews”.
21.00 Комедiя “Кохання у великому
мiстi 3”.
22.00,04.05 “Грошi”.
23.30 Драма “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåð

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 “Красуня i чудовисько”.
11.30,12.25 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
13.45,14.20 “Судовi справи”.
15.20 “Чекай на мене”.
18.05,02.40 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Дiм з лiлiями”.
23.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

5 êàíàë

15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,23.00,01.00
Час новин.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
19.45,22.40,23.25,23.35,03.15,06.15 Тема/
Хронiка дня.
20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки
дня.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.
22.35,23.15,00.15,02.35,03.35 Бiзнес-час.
23.45,00.55 Огляд преси.
02.40,04.40 Життя цiкаве.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Я - Ангiна!”
13.00 Т/с “Подружжя”.
14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 17 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 18 с.
23.30 Х/ф “Медальйон”. (2 категорiя).

ICTV

Ê1

06.05,19.45 Надзвичайнi новини.
06.55 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.
14.25,16.15 Х/ф “Точка обстрiлу”.
16.35 Х/ф “Падiння Олiмпу”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Дiстало!
21.25 Свобода слова.

07.30 М/с “Маша i Ведмiдь”.
09.40 Х/ф “Дiти без нагляду”.
11.10 Х/ф “Принци повiтря”.
12.30 Х/ф “Школа виживання”.
14.20 “КВК-2014”.
16.50 М/ф “Мадагаскар 3”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
21.10 “Розсмiши комiка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 Х/ф “Красунчик Алфi”. (3 категорiя).
02.50 Х/ф “Тут i зараз”.

8 квітня

Вівторок
УТ-1
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.55,20.40 Час-Ч.
10.15,15.35,18.55 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 Х/ф “Злочин iз багатьма
невiдомими”, 4 с.
13.50 Армiя.
14.00 Д/ф “Казка для дорослих”.
14.50 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.50 Тенiс. Кубок Девiса.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.15 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00,20.45 “Чистоnews”.
10.15,03.00 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10,03.45 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05,02.15 Т/с “Справа лiкарiв”.
12.55,13.50,00.30,01.25 Т/с
“Склiфосовський 2”.
14.45,21.00 Комедiя “Кохання у великому мiстi 3”.
15.40 “Свати 5”.
16.45,04.35 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Фатмагюль”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
22.00 “Мiняю жiнку 9”.
23.40 Драма “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25,20.30 Т/с “Дiм з лiлiями”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.50 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 2”. (2
категорiя).
02.00 Д/ф “Посох Iоаннiв”.

ICTV

06.00 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.

12.45,15.45 Факти. День.
14.25,15.20,16.15 Дiстало!
16.45 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Т/с “Братани 3”.
22.20 Четверта вежа 2.
23.15 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”, 1 с.

ÑÒÁ

06.05,16.00 “Усе буде добре!”
07.55,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.15 “Зiркове життя. Невiдомi дiти
вiдомих батькiв”.
10.10 Х/ф “Мама мимоволi”.
12.35,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.30,01.05 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.30 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.20 Час економiки.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
15.35 Машина часу.
16.10 Трансмiсiя.
17.15 Драйв-новини.
17.35 Особливий погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 Територiя закону.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

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”, 15 i 16 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 19 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 20 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 20 i 21 с.
02.20 Т/с “Пожежники Чикаго”, 19 i 20 с.
(2 категорiя).

Ê1

07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 Х/ф “Дiти без нагляду”.
11.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.

ÍÒÍ

МЕГА

05.30,19.00,21.40,02.25 “Свiдок”.
08.30 “Правда життя. Професiя гуморист”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.35 Т/с “Таємницi слiдства”.
11.30 Т/с “УГРО 5”.
15.15 Т/с “Даїшники”.
19.30 Т/с “Шаповалов”.
22.00 Т/с “Елементарно 2”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 5”. (3 категорiя).

07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Непутящi замiтки.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Життя.

ÒÅÒ

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.
10.00 Одна за всiх.
12.15,21.55 6 кадрiв.
13.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
23.45 Дурнєв+1.
00.10 Надто грубо для Ю-туб`а.

ÒÂi

06.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
07.00 Стоп-кадр.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15
ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
13.00,19.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Особлива думка.
16.30,17.30,19.10,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
22.00,02.00 Знак оклику!

Òîíiñ

Enter-фільм

05.45 М/ф.
09.30 Х/ф “По вулицях комод водили”.
10.40,19.55 Жарт за жартом.
11.45,18.15 Т/с “Клон”.
13.25,20.55 Т/с “Аннушка”.
15.15 Х/ф “Вiрнiсть”.
16.45 Х/ф “Не зiйшлися характерами”.
22.45 Х/ф “I знову до школи”.
00.35 Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «2+2»
07.00
09.00
10.00
10.40
11.05

Х/ф “Мумiя: Принц Єгипту”.
Д/ф “Велика подорож”.
Д/ф “Великi битви”.
Д/ф “Великi катастрофи”.
Д/ф “Останнiй ешафот. Справа нацистських злочинцiв”.
11.55 Д/ф “Зцiлення смертю”.
12.55 Д/ф “Земля у пошуках творця”.
13.55 Д/ф “Хто врятує Землю?”
14.55 Д/ф “Карти”.
15.45 Д/ф “Вогняний екiпаж”.
16.00 Д/ф “Фальшива армiя. Велика афера полковника Павленко”.
16.50 Д/ф “22 червня рiвно о четвертiй
годинi...”
17.40 Д/ф “Зустрiч на Ельбi”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Рембо 3”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Белфегор - Привид Лувру”.
(2 категорiя).

07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00,17.50 Тлумачення сновидiнь.
10.00 Мiсцями дикої природи.
11.00 Фаберже: митниця дає добро.
12.25 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
13.10,16.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
14.00 Д/с “Народженi вбивати”.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Павло Попович, ч. 1.
20.00 Злочини столiття.
21.30 Бiтлз. Довгий звивистий шлях, ч. 1.
22.40 Монстри всерединi мене.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Павло Попович, ч. 2.
21.30 Бiтлз. Довгий звивистий шлях, ч. 2.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3 категорiя).

ÍÒÍ

06.00 Х/ф “Вхiд у лабiринт”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.25 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.50,17.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
16.45,19.00,21.40,02.25,03.55 “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).

ÒÅÒ

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.
10.00 Країна У.
12.15,21.55 6 кадрiв.
13.35 Т/с “Ксена - принцеса-воїн”.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.45 Мiж нами.

ÒÂi

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

Òîíiñ

06.30,09.25,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00,20.00 Злочини столiття.
11.00 Бiтлз. Довгий звивистий шлях, ч. 1.
12.25 “Щоденник для батькiв”.
13.10,16.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
14.00,22.40 Монстри всерединi мене.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.

06.30,12.30 Х/ф “Повернення резидента”. (12+).
08.50,14.50 Х/ф “Кiнець операцiї “Резидент”. (12+).
11.15,17.15 Х/ф “Елiксир”.
18.30,00.30 Мелодрама “Тайгова повiсть”.
(12+).
20.30,02.30 Кiноповiсть “На шляху до
Берлiна”. (12+).
22.30,04.30 Мелодрама “Молода дружина”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi Челлендж.
День 2.
09.45,15.00 Велоспорт. Тур Фландрiї.

МЕГА

07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30,02.40 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10,00.30 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Непутящi замiтки.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Життя.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
08.50 Х/ф “Вiдставної кози барабанщик”.
10.15,19.55 Жарт за жартом.
11.15,18.15 Т/с “Клон”.
12.55 Т/с “Аннушка”.
14.45 Х/ф “Жив собi лiкар”.
16.25 Х/ф “П`ять вечорiв”.
21.00 Т/с “Синi ночi”.
22.50 Х/ф “Великi вогнянi кулi”.
00.45 Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «2+2»

06.15 Х/ф “Зухвалiсть”.
08.00,09.30 Т/с “Нове життя сищика Гурова. 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. Боруссiя
Дортмунд - Реал Мадрид. Пряма
трансляцiя.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового
дня.
00.55 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Челсi - ПСЖ.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Мелодрама “Тайгова повiсть”.
(12+).
08.30,14.30 Кiноповiсть “На шляху до
Берлiна”. (12+).
10.30,16.30 Мелодрама “Молода дружина”. (6+).
18.30,00.35 Кiноповiсть “Завтра була
вiйна”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Гамлет”. (12+).
23.00,05.00 Мелодрама “Вийти замiж за
капiтана”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi Челлендж.
День 3.
09.45 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.45 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 69 кг.
Чоловiки.
11.45 Кiнний спорт. Час скачок. Кубок
свiту в Дубаї.

Програма ТБ
10.45,14.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
62 кг. Чоловiки.
11.15 Веслування. Перегони Оксфорд Кембрiдж.
12.00 Снукер. Вiдкритий чемпiонат Китаю. Фiнал.
16.30 Велоспорт. Тур Країни Баскiв. Етап 1.
18.15,21.45 Оце так!
18.30,01.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
19.30,00.20 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
69 кг. Чоловiки.
21.15,01.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
58 кг. Жiнки.
22.00 Рестлiнг. Цього тижня. (16+).
22.30 Рестлiнг. Вiнтажна колекцiя. (16+).
23.30 Кiнний спорт. Час скачок. Кубок свiту
в Дубаї. Журнал.
23.45 Подiя Дiскаверi. Марафон в
Єрусалимi. Журнал.
23.50 Спорт i Компанiя. Лауреус. Журнал.
23.55 Спортивна подорож. Фiлiппiнський
серфiнг. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,18.45 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Гранада”.
10.10 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Арсенал”.
12.05 Чемпiонат Нiмеччини. “Герта” “Хоффенхайм”.
14.10 Чемпiонат Iталiї. “Лацiо” “Сампдорiя”.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Дженоа” - “Мiлан”.
17.45 “Англiйський акцент”.
18.55,07.00 “Тисяча i один гол”.
19.55 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - “Сандерленд”. Пряма трансляцiя.
23.55 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” “Лiворно”.

National Geographic Channel

07.00 Останнiй лев. (6+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Коли
знання перемогло страх. (12+).
09.00,14.00,18.00,22.00 Космос: Простiр
i час: Небо, повне привидiв. (12+).
10.00 Машини: розiбрати i продати: Форсаж. (12+).
11.00 Вiннi Джонс: Реально про Росiю:
Охоронцi. (16+).
12.00 Золото мiста-привида: Слава або забуття. (12+).
15.00 Нiч лева. (12+).
16.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога:
Мексика. (12+).
17.00,02.00 Суперспоруди Третього рейху:
Ракети “Фау-2”. (18+).
19.00,21.00,00.00,03.00 Космос: Простiр i
час: Сховатися на свiтлi. (12+).
20.00,01.00,04.00 Наука майбутнього
Стiвена Хокiнга: Вiртуальний свiт.
(12+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф:
Найстрашнiша авiакатастрофа в
США. (12+).
12.00 Велоспорт. Тур Країни Баскiв. Етап 1.
12.55 Домашня перевага. Тенiс. Журнал.
13.00 Тенiс. Турнiр WTA. Катовiце. День 2.
16.30,01.30 Велоспорт. Тур Країни Баскiв.
Етап 2.
18.15,23.15 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
63 кг. Жiнки.
19.30,00.45 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
77 кг. Чоловiки.
21.15 Бокс. Середня вага. Чемпiонат Уельсу. Ф. Борг - К. Хоуп. (16+).
23.50 Домашня перевага. Футбол. Журнал.
23.55 Спортивна подорож. Фiлiппiнський
серфiнг.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.10,13.00 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
09.10,14.15 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
10.10 Чемпiонат Англiї. “Тоттенхем” - “Сандерленд”.
12.00,02.25 “Тисяча i один гол”.
15.15 Чемпiонат Iталiї. “Ювентус” “Лiворно”.
17.05 Чемпiонат Iталiї. “Парма” - “Наполi”.
19.10,05.30 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.10,06.30 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу.
“Боруссiя” (Дор.) - “Реал”. Матч у
вiдповiдь. Пряма трансляцiя.
23.45,07.25 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
00.20 Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу. “Челсi”
- ПСЖ. Матч у вiдповiдь.

National Geographic Channel

07.00 Таємницi гуансiйських печер. (6+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Сховатися на свiтлi. (12+).
09.00,14.00 Наука майбутнього Стiвена
Хокiнга: Вiртуальний свiт. (12+).
10.00 Машини: розiбрати i продати: Розбирання “супермiнi”. (12+).
11.00 Вiннi Джонс: Реально про Росiю:
Ковбої. (16+).
12.00 Золото мiста-привида: Скарби Монтани. (12+).
15.00 Сходження чорного вовка. (6+).
16.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога:
Квiнсленд. (12+).
17.00,02.00 Суперспоруди Третього рейху:
Супертанки. (18+).
18.00 Тюремнi труднощi: Мiсто у в`язницi.
(16+).
19.00 Захоплююча наука: Подолання
гравiтацiї. (12+).
19.30 Захоплююча наука: Екстремальна
температура. (12+).
20.00,00.00,03.00 Iгри розуму: Не бiйся.
(6+).
20.30,00.30,03.30 Iгри розуму: Вирiшувати
вам. (6+).
21.00,01.00,04.00 Захоплююча наука: Громи i хапай. (12+).
21.30,01.30,04.30 Захоплююча наука: Грiм
i блискавка. (12+).
22.00 Дикий тунець: Усе вгору! (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Фатальна фiксацiя. (12+).

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

9 квітня

Середа
УТ-1
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.50,20.40 Час-Ч.
10.00 Включення з Кабiнету Мiнiстрiв
України.
10.15 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.55,15.35,18.50 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 Х/ф “Злочин iз багатьма
невiдомими”, 5 с.
13.50 Право на захист.
14.10 Шлях до ЧС FIFA 2014 Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
17.45 Паралiмпiада-2014. Пiдсумки.
21.35 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.15 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00,20.45 “Чистоnews”.
10.15,03.00 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10,03.45 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05,02.15 Т/с “Справа лiкарiв”.
13.00,13.55,00.35,01.25 Т/с
“Склiфосовський 2”.
14.50,21.00 Комедiя “Кохання у великому мiстi 3”.
15.45 “Свати 5”.
16.45,04.35 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Фатмагюль”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
22.00 “Чотири весiлля 3”.
23.40 Драма “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25,20.30 Т/с “Дiм з лiлiями”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.50 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.40 Х/ф “Мiсiя нездiйсненна 3”.

ICTV

06.50,16.50 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.

10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Четверта вежа 2.
14.30,16.15,20.30 Т/с “Братани 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.20 Кримiнальна Україна.
23.15 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”, 2 с.

ÑÒÁ

05.55,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.10 “Зiркове життя. Нянi-монстри”.
10.05 “Зiркове життя. У полонi прокляття”.
11.00 “Зiркове життя. Батьки-одинаки”.
11.50,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.45,00.05 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.30 “Хата на тата”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 17 i 18 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 21 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 22 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 23 i 24 с.

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”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.40 “Випадковий свiдок”.

10 квітня

Четвер
УТ-1
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.55,20.40 Час-Ч.
10.15,15.35,18.50 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 Кордон держави.
12.55 Х/ф “Злочин iз багатьма
невiдомими”, 6 с.
14.05 Книга.ua.
14.40 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
21.35 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.00,02.0
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00,20.45 “Чистоnews”.
10.15,03.05 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10,03.50 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05,02.20 Т/с “Справа лiкарiв”.
13.00,13.55,00.20,01.15 Т/с
“Склiфосовський 2”.
14.50,21.00 Комедiя “Кохання у великому мiстi 3”.
15.45 “Свати 5”.
16.45,04.40 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Фатмагюль”.
20.30 “Секретнi матерiали”.
22.00 “Сергiй Нiгоян. Фiльм об`єднання
Вавiлон`13”.
22.35 “Коктейлi Грушевського. Фiльм
об`єднання Вавiлон`13”.
23.25 Драма “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25,20.30 Т/с “Дiм з лiлiями”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.50 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.50 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.40 Х/ф “Джек Рiчер”.
02.05 Д/ф “Вiд Помпеї до Iсландiї. Хто
наступний?”

ICTV

06.50,16.50 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.

10.00,03.20 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Шаповалов”.
14.45,17.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
16.45,19.00,21.40,02.25,04.10 “Свiдок”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю
10”. (2 категорiя).
00.00 Т/с “Декстер 5”. (3 категорiя).
01.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ

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

ÒÂi

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

Òîíiñ

06.30,09.35,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
10.00,20.00 Злочини столiття.
11.00 Бiтлз. Довгий звивистий шлях, ч. 2.
12.25,23.45 “Кумири”.
13.10,16.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
14.00,22.40 Монстри всерединi мене.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Олександр
Збруєв.
21.30 Бiтлз. Довгий звивистий шлях, ч. 3.

МЕГА

07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.15 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.40 Кримiнальна Україна.
14.35,16.15,20.30 Т/с “Братани 3”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.20 Клан.
23.15 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”, 3 с.
00.40 Х/ф “Дельта Форс. Зниклий патруль”. (2 категорiя).
02.10 Т/с “Неймовiрна iсторiя”.

ÍÒÍ

05.50,16.00 “Усе буде добре!”
07.40,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.00 “Зiркове життя. Прокляття Майстра
i Маргарити”.
09.55 Х/ф “Мiй принц”.
11.45,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.40,00.15 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.30 “Я соромлюся свого тiла”.

ÒÅÒ

ÑÒÁ

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.35 Драйв-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,12.15,20.00,01.15,01.35,0
5.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35,02.40,04.40 Життя цiкаве.
17.35 Акцент.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 В кабiнетах.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 19 i 20 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Дикий 4”, 23 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Дикий 4”, 24 с.
23.30 Т/с “Глухар”, 26 i 27 с.
02.20 Т/с “Пожежники Чикаго”. (2
категорiя).

Ê1

07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/с “Маша i Ведмiдь”.
10.00 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.

05.10,14.45,17.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.20 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.25 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Шаповалов”.
16.45,19.00,21.40,02.25,03.50 “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).
01.45 Т/с “Мертва зона”. (2 категорiя).
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 “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
10.00 Країна У.
12.15,21.55 6 кадрiв.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Дайош молодьож!
17.20,20.00 Т/с “Кухня”.
18.15,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.10 Розсмiши комiка.
21.00 Вiталька.
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.45 Мiж нами.

ÒÂi

06.30 Double Ять.
07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15
ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
13.00,19.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Особлива думка.
16.30,17.30,19.10,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
22.00,02.00 Стоп-кадр.
03.15 ЖИВЯком.

Òîíiñ

06.30,09.25,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00,20.00 Злочини столiття.
11.00 Бiтлз. Довгий звивистий шлях, ч. 3.
12.25 “Ронiн”.
13.10,16.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
14.00,22.40 Монстри всерединi мене.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
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10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Непутящi замiтки.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Життя.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
09.45 Х/ф “Вiрнiсть”.
11.20,20.00 Жарт за жартом.
12.20,18.20 Т/с “Клон”.
14.00,21.00 Т/с “Синi ночi”.
15.50 Х/ф “По вулицях комод водили”.
17.10 Х/ф “Царське полювання”.
22.50 Х/ф “Години вiдчаю”.
00.50 Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «2+2»

07.00,16.30 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Поїзд поза розкладом”.
11.10 Д/ф “Шпигуни сузiр`я Орiон”.
12.10 Д/ф “Апокалiпсис. Земля”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi катастрофи”.
14.30 Д/ф “Вiтчизнянi гранатомети”.
15.20 Д/ф “Зафронтовi розвiдники”.
16.00 Д/ф “Технодром”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Внутрiшнiй ворог”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Кiноповiсть “Завтра була
вiйна”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Гамлет”. (12+).
11.00,17.00 Мелодрама “Вийти замiж за
капiтана”. (6+).
18.35,00.35 Драма “Сентиментальний роман”. (6+).
20.30,02.30 Х/ф “Моонзунд”. (12+).
22.55,04.55 Комедiя “Дiвоча весна”.

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi Челлендж.
День 4.
09.45 Автоспорт. Свiтова серiя WTCC.
Анонс сезону.
10.10 Домашня перевага. Футбол. Журнал.
10.15 Велоспорт. Тур Країни Баскiв. Етап 2.
11.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 77 кг.
Чоловiки.
11.55 Домашня перевага. Тенiс. Журнал.
12.00 Тенiс. Турнiр WTA. Катовiце. День 2.
13.00 Тенiс. Турнiр WTA. Катовiце. День 3.
16.30,01.30 Велоспорт. Тур Країни Баскiв.
Етап 3.
18.15,01.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
69 кг. Жiнки.
19.30,00.25 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
85 кг. Чоловiки.
21.15 Свiт велоспорту. Ведучий Грег Лемонд. Журнал.
21.30 Спортивнi лiдери. Б. Куксон. Журнал.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Юрiй Яковлєв, ч. 1.
21.30 Бiтлз. Довгий звивистий шлях, ч. 4.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3 категорiя).

МЕГА

07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30,02.40 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10,00.30 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Непутящi замiтки.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Життя.
01.20 Х/ф “Червоний кут”.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
08.40 Х/ф “Король Дроздовик”.
10.25,20.05 Жарт за жартом.
11.25,18.25 Т/с “Клон”.
13.05,21.05 Т/с “Синi ночi”.
14.55 Х/ф “Вiдставної кози барабанщик”.
16.15 Х/ф “Тоталiтарний роман”.
23.05 Х/ф “Кодекс мовчання”.
01.00 Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «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 “Вантаж 300”.
11.10 Д/ф “Тягар Богiв”.
12.10 Д/ф “Апокалiпсис. Луна”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi катастрофи”.
14.30 Д/ф “Вiтчизнянi гранатомети”.
15.20 Д/ф “Зафронтовi розвiдники”.
16.00 Д/ф “Технодром”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Огляд Лiги Чемпiонiв.
22.00 Лiга Європи УЄФА. Севiлья - Порту.
Пряма трансляцiя.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Драма “Сентиментальний роман”. (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Моонзунд”. (12+).
10.55,16.55 Комедiя “Дiвоча весна”.
18.35,00.30 Комедiя “Одружений холостяк”.
20.30,02.30 Драма “Герої Шипки”. (12+).
22.40,04.40 Драма “Монолог”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi Челлендж.
День 5.
09.45,15.45 Велоспорт. Тур Країни Баскiв.
Етап 3.
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22.00,00.05 Досконалiсть в спортi. Спецвипуск: гольф. Журнал.
22.15,23.45 Вибране по середах.
22.20 Кiнний спорт. Клуб вершникiв. Журнал.
22.25 Гольф. PGA тур. Вiдкритий чемпiонат
Техас.
23.25 Гольф. Гольф клуб. Журнал.
23.30 Вибране за мiсяць.
23.35 Вiтрильний спорт. Яхт-клуб. Журнал.
23.40 Вiтрильний спорт. Серiя Extreme
Sailing. Журнал.
23.50 Подiя Дiскаверi. Марафон в
Єрусалимi. Журнал.
23.55 Спорт i Компанiя. Лауреус. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.15,18.50 Новини.
08.15,12.15,19.00 Лiга чемпiонiв. 1/4
фiналу. “Челсi” - ПСЖ. Матч у
вiдповiдь.
10.15,16.20 Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу.
“Боруссiя” (Дор.) - “Реал”. Матч у
вiдповiдь.
14.30 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
15.30 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.20,23.45,07.25 Огляд матчiв Лiги
чемпiонiв.
21.00 Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу. “Баварiя”
- “Ман. Юнайтед”. Матч у вiдповiдь.
Пряма трансляцiя.
00.20,05.25 Лiга чемпiонiв. 1/4 фiналу.
“Атлетiко” - “Барселона”. Матч у
вiдповiдь.

National Geographic Channel

07.00 Напад койотiв. (12+).
08.00,13.00 Iгри розуму: Не бiйся. (6+).
08.30,13.30 Iгри розуму: Вирiшувати вам.
(6+).
09.00,14.00 Захоплююча наука: Громи i
хапай. (12+).
09.30,14.30 Захоплююча наука: Грiм i блискавка. (12+).
10.00 Машини: розiбрати i продати: Списанi
позашляховики. (12+).
11.00 Насамперед - лiтаки. (6+).
12.00 Золото мiста-привида: Релiквiї
першопроходцiв. (12+).
15.00 Акулячий острiв. (12+).
16.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога:
США. (12+).
17.00,02.00 Суперспоруди Третього рейху: Реактивнi печери Гiтлера. (18+).
18.00 Тюремнi труднощi: Вихiд на волю.
(16+).
19.00 Старателi: Град каменiв. (12+).
19.30 Старателi: Тремтiння гори. (12+).
20.00,00.00,03.00 Старателi: Злодiї в горах. (12+).
20.30,00.30,03.30 Старателi: Снiгова буря.
(12+).
21.00,01.00,04.00 Старателi: Поза доступом. (12+).
21.30,01.30,04.30 Старателi: Золота жила.
(12+).
22.00 Дикий тунець: Невiдомi води. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф:
Трагедiя “Локомотива”. (12+).
10.45,18.30,00.15 Важка атлетика. ЧЄ.
Iзраїль. 85 кг. Чоловiки.
12.00 Тенiс. Турнiр WTA. Катовiце. 1/8
фiналу.
16.30,02.00 Велоспорт. Тур Країни Баскiв.
Етап 4.
18.15 Свiт велоспорту. Ведучий Грег Лемонд. Журнал.
19.30,23.15 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
75 кг. Жiнки.
21.15 Бойовi мистецтва. Бiйцiвський клуб.
Король Королiв. (16+).
01.15 Ралi-рейд. Абу-Дабi Челлендж.
День 6.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.05,18.45 Новини.
08.10,12.05,16.15 Лiга чемпiонiв. 1/4
фiналу. “Баварiя” - “Ман. Юнайтед”.
Матч у вiдповiдь.
10.10,14.15,19.25 Лiга чемпiонiв. 1/4
фiналу. “Атлетiко” - “Барселона”.
Матч у вiдповiдь.
18.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
18.55 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
21.25 Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Севiлья”
- “Порту”. Матч у вiдповiдь. Пряма
трансляцiя.
00.30 Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Ювентус”
- “Лiон”. Матч у вiдповiдь.
02.25 Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Валенсiя”
- “Базель”. Матч у вiдповiдь.

National Geographic Channel

05.00 Iнженернi iдеї: Стадiон Уемблi. (12+).
06.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога:
Бразилiя. (12+).
07.00 Невловима кiшка. (12+).
08.00,13.00 Старателi: Злодiї в горах.
(12+).
08.30,13.30 Старателi: Снiгова буря. (12+).
09.00,14.00 Старателi: Поза доступом.
(12+).
09.30,14.30 Старателi: Золота жила. (12+).
10.00 Машини: розiбрати i продати:
Спортивнi легенди. (12+).
11.00 Мегазаводи: суперавтомобiлi:
“Лексус-LFA”. (6+).
12.00 Золото мiста-привида: “Велика
гра”. (12+).
15.00 Останнiй тигр Суматри. (6+).
16.00 Риби-чудовиська: Гiгантський скат.
(6+).
17.00,02.00 Суперспоруди Третього рейху: Головна цитадель Гiтлера. (18+).
18.00 Тюремнi труднощi: Найгiршi з
найгiрших. (16+).
19.00 Iгри розуму: Не бiйся. (6+).
19.30 Iгри розуму: Вирiшувати вам. (6+).
20.00,00.00,03.00 Американська мафiя: погляд зсередини: Боротьба з мафiєю.
(18+).
21.00,01.00,04.00 Американська мафiя:
погляд зсередини: Зльоти i падiння
Джона Готтi. (18+).
22.00 Дикий тунець: Подвоїти вдача. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Катастрофа в Квiнсi. (16+).
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11 квітня

П’ятниця
УТ-1
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.55 Час-Ч.
10.20,15.35 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,19.15 Дiловий свiт.
12.25 Х/ф “Злочин iз багатьма
невiдомими”, 7 с.
13.45 Вiра. Надiя. Любов.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
18.50 Про головне.
19.30,21.25 Шустер-LIVE.
00.00,01.00 Пiдсумки.

Êàíàë “1+1”

06.00,07.00,08.00,09.00,19.30 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Чистоnews”.
10.15 “Красуня за 12 годин 2”.
11.10 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.05 Т/с “Справа лiкарiв”.
13.00,13.55,01.45,02.35 Т/с
“Склiфосовський 2”.
14.50 Комедiя “Кохання у великому
мiстi 3”.
15.45 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Мелодрама “Фатмагюль”.
20.30 “Сказочная Русь”.
21.10 “Вечiрнiй Київ - 2013”.
23.05,04.50 “В мережi”.
00.05,03.25 Драма “Бобер”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20,12.25 Т/с “Дiм з лiлiями”.
13.05 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
14.20 “Судовi справи”.
15.50 “Сценарiї любовi”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05,02.00 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Заради тебе”, 1-4 с.
00.20 Х/ф “Ванька”.

ICTV

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.45 Надзвичайнi новини.
10.10 Т/с “Топтуни”, 17 i 18 с.
12.45,15.45 Факти. День.
13.25 Т/с “Топтуни”, 19 i 21 с.
16.15 Т/с “Топтуни”, 22 i 24 с.
18.45 Факти. Вечiр.
20.30 Т/с “Бомбила. Продовження”.

22.20 Д/ф “Правий сектор. Радикальний
синдром”.
23.15 Х/ф “Мiсце зустрiчi змiнити не можна”, 4 i 5 с.
02.10 Х/ф “Попереджувальний удар”. (2
категорiя).
03.35 Т/с “Американський татко”.

ÑÒÁ

05.50 “Чужi помилки. Винахiдник”.
06.35 Х/ф “Парасолька для наречених”.
08.10,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.40 Х/ф “Вербна недiля”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Холостяк 4”.
00.05 “Холостяк 4. Як вийти замiж”.
01.05 Х/ф “Мiй принц”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,06.00 Час. Пiдсумки дня.
17.35 Не перший погляд.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Особливий погляд.
00.35 Тема/Хронiка тижня.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10,22.30 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Глухар”, 21 i 22 с.
12.00 “Говорить Україна”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45,05.05 Майдан. Точка вiдлiку.
22.00 Подiї дня.
23.30 Т/с “Глухар”, 30 i 31 с.
03.45 Т/с “Спiвтовариство 3”, 9 i 10 с. (2
категорiя).

Ê1

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

ÍÒÍ

04.55,14.45,17.00 Т/с “Таємницi слiдства”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.

12 квітня

Субота
УТ-1
06.30 На слуху.
07.00 Шустер-LIVE.
11.35,20.50 Час-Ч.
11.45 Православний вiсник.
12.40,15.45,19.10,21.35 Громадське телебачення.
14.40 Театральнi сезони.
17.20 Головний аргумент.
17.35 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.30 Країна on-line.
00.00 “Дружина”.

Êàíàë “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”.
10.15,11.20,12.25,13.35 “Свати 5”.
14.35 “Вечiрнiй Київ”.
16.35 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
20.15 “Українськi сенсацiї. Технологiї обману”.
21.20 “Вечiрнiй квартал 2014”.
23.25,03.35 Драма “Парфумер: iсторiя одного вбивцi”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.25 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.30,10.00 Д/ф “Три днi Юрiя Гагарiна.
I все життя”.
09.30 Новини.
11.00 Т/с “Любов за любов”, 1-4 с.
15.00,04.40 “Мiжнародний фестиваль гумору “Юрмала 2013”.
17.00 “Обережно, дiти!”
18.00 Х/ф “Я подарую тобi любов”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Х/ф “Карнавал по-нашому”.
22.35 “Бокс за участю Заура Байсангрова”.
23.45 “Бокс за участю В`ячеслава Узєлкова”.

ICTV
06.25
07.10
08.40
09.45
10.40
11.40

Наш ДЕНЬ
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Свiтанок.
М/ф “Битва за Камелот”.
Зiрка YouTube.
Дача.
Т/с “Бомбила. Продовження”.
Д/ф “Правий сектор. Радикальний
синдром”.
12.35,13.15,20.10 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
12.45 Факти. День.

18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
22.00 Х/ф “Невидимка”. (2 категорiя).

ÑÒÁ
07.05
07.55
09.00
09.55
12.35
16.05
17.05
19.00
21.40
22.45

“Караоке на Майданi”.
“Їмо вдома”.
“Усе буде смачно!”
“Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
“Холостяк 4”.
“Холостяк 4. Як вийти замiж”.
“Хата на тата”.
“Україна має талант! 6”.
“Детектор брехнi 5”.
“Я соромлюся свого тiла”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,01.00,02.00,04.00,
05.00,06.00 Час новин.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнесчас.
07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 В кабiнетах.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,19.00,03.25 Подiї.
07.20 Т/с “Iнтерни”, 167 i 168 с.
08.30 Т/с “Iнтерни”, 169 i 170 с.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “Багата Маша”.
15.00,20.00 Т/с “Обдури, якщо любиш”.
00.00 Х/ф “Загубленi в лiсах”.

Ê1

07.30
10.00
11.15
13.10
15.00
16.50
17.45
19.50

М/с “Смiшарики”.
М/ф “Х`юго: Зiрка екрану”.
Х/ф “Волохатий тато”.
“ВусоЛапоХвiст”.
“Орел i решка. СРСР”.
“Орел i решка. Шопiнг”.
Х/ф “Остання вiдпустка”.
“Вечiрнiй квартал”.

09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
13.00 Т/с “Шаповалов”.
16.45,19.00,03.20 “Свiдок”.
19.30 Х/ф “Честь самурая”.
21.30 Х/ф “Особлива думка”.
00.25 Х/ф “Першочергова цiль”. (2
категорiя).
02.05 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

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 “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.30 Єралаш.
10.00 Вiталька.
12.15 6 кадрiв.
14.25 Т/с “Чемпiонки”.
15.15 Панянка-селянка.
16.05 Iкона стилю.
16.55 Дайош молодьож!
17.20,19.10 Розсмiши комiка.
18.15,22.40 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
20.00 Х/ф “007: Координати “Скайфолл”.
(2 категорiя).
23.35 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.35 Мiж нами.

ÒÂi

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

Òîíiñ

06.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
10.00,20.00 Злочини столiття.
11.00 Бiтлз. Довгий звивистий шлях, ч. 4.
12.25 “Свiтськi хронiки”.
13.10,16.00 Д/с “60 найбiльш смертоносних тварин”.
14.00,22.40 Монстри всерединi мене.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Юрiй Яковлєв, ч. 2.
21.30 Бiтлз. Довгий звивистий шлях, ч. 5.
00.00 Красивi та амбiцiйнi. (3 категорiя).
01.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.
21.40 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.10 Х/ф “Король вечiрок 3”. (3
категорiя).

ÍÒÍ

07.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
11.30 “Речовий доказ”. Контрабандисти.
Цiна ризику.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00 “Правда життя. Професiя льотчик”.
13.30 “Переломнi 80-тi”.
14.25 “Що робити?”
15.20 Х/ф “Особлива думка”.
18.00,03.55 “Випадковий свiдок”.
19.00 Т/с “Каменська 2”.
23.00 Т/с “Повернути на дослiдування”.

ÒÅÒ

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 “Пригоди Хлопчика-Мiзинчика
i Дюймовочки”.
12.20 М/ф “Дамбо”.
13.30 Обережно, дiти!
14.25 Панянка-селянка.
16.05 Х/ф “Тварина”.
17.25 Х/ф “007: Координати “Скайфолл”.
20.05 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
23.40 Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00,20.00 Сьогоднi про головне.
10.00 М/с “Суперкнига”. “На початку...”, 1 с.
10.30 М/с “Суперкнига”. “Випробування...”, 2 с.
11.00 Оскiльки є.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00,02.50 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
14.30,16.00,19.30,02.25 Особлива думка.
16.30 80 островiв навколо свiту.
17.00,01.40 Неймовiрно, чи не так?
19.00,03.35 Double Ять.
23.00 Х/ф “Медовий мiсяць Камiлли”. (2
категорiя).

Òîíiñ

07.30 “Будь в курсi!”
09.00 Злочини столiття.
10.15 Х/ф “Вождь Вiннету i старина Вогняна Рука”.
12.25 За сiм морiв.
13.30 Монстри всерединi мене.
14.45 Д/с “Народженi вбивати”.
15.40 Вечiр пам`ятi М. Воронiна “Кутюр`є
людських душ”, ч. 1.
17.00 “Ронiн”.
17.50 Д/с “Психологiя поведiнки тварин”.
18.15,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.30,05.25 “Соцiальний пульс вихiдних”.

МЕГА
06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.30,20.30 У пошуках iстини.
08.20,05.30 The Ukrainians.
08.50 Божевiльнi розумники.
09.40,22.30 Загадки Всесвiту.
10.30,15.50 Жертви природи.
11.20,18.30 Мiстична Україна.
12.10,19.30 Фантастичнi iсторiї.
13.10,02.40 Вiйна всерединi нас.
14.00,17.30 У пошуках пригод.
14.50 Непутящi замiтки.
16.40,23.30 Сучаснi дива.
21.30 Дика Америка.
00.30 Покер.
01.20 Х/ф “Кольори”.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
09.55 Х/ф “Осляча шкура”.
11.20,20.10 Жарт за жартом.
12.20,18.30 Т/с “Клон”.
14.00,21.10 Т/с “Синi ночi”.
15.50 Х/ф “Мелодiя на два голоси”.
23.00 Х/ф “Три амiго”.
01.00 Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «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 “Знайти та знешкодити”.
11.20 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
14.20 “Облом UA. Новий сезон”.
19.00 Т/с “Захист”.
23.15 Х/ф “Особистий номер”.
01.20 Х/ф “Планета битв”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Одружений холостяк”.
08.30,14.30 Драма “Герої Шипки”. (12+).
10.40,16.40 Драма “Монолог”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Рокiровка в довгий
бiк”. (6+).
20.30,02.30 Мюзикл “Острiв загиблих
кораблiв”, 1 i 2 с. (12+).
22.50,04.50 Мелодрама “Дамське танго”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Ралi-рейд. Абу-Дабi Челлендж.
День 6.
09.45,16.00 Велоспорт. Тур Країни Баскiв.
Етап 4.
10.45 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 75 кг.
Жiнки.
11.30 Футбол. Молодiжна Лiга УЄФА. 1/4
фiналу. ПСЖ - Реал Мадрид.
13.00 Футбол. Лiга Чемпiонiв УЄФА. Жеребкування.
13.15 Футбол. Лiга Європи. Жеребкування.
13.30 Футбол. Молодiжна Лiга УЄФА. 1/2
фiналу. Реал Мадрид - Бенфiка.
16.30,01.30 Велоспорт. Тур Країни Баскiв.
Етап 5.
18.55
19.00
20.00
21.00
22.00

“Погода”.
Пiрамiди смертi.
Великi монархи Єгипту.
Клiнт Iствуд. Влада зiрки.
“Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
22.40 Х/ф “Лють”. (2 категорiя).

МЕГА

06.00,03.30 Легенди бандитського Києва.
08.00 У пошуках iстини.
10.50 Я, людина.
12.30 Життя.
13.30 Дика Америка.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 Мiстична Україна.
21.30 Лiкарськi таємницi.

Enter-фільм
05.45
09.50
11.35
12.35
20.35
22.15
00.35

М/ф.
Х/ф “Король Дроздовик”.
Жарт за жартом.
Т/с “Зiрка епохи”.
Х/ф “Сiльська iсторiя”.
Х/ф “Забута мелодiя для флейти”.
Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «2+2»

06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
08.00 “Облом UA. Новий сезон”.
09.00 Т/с “Нове життя сищика Гурова.
Продовження”.
16.50 ЧУ 25 Тур. Карпати - Динамо.
19.15 ЧУ 25 Тур. Днiпро - Металург.
21.30 Х/ф “Унiверсальний солдат”.
23.30 Х/ф “Злива”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Рокiровка в довгий
бiк”. (6+).
08.30,14.30 Мюзикл “Острiв загиблих
кораблiв”, 1 i 2 с. (12+).
10.50,16.50 Мелодрама “Дамське танго”. (12+).
18.30,00.40 Х/ф “Планета бур”. (6+).
20.00 “Плюс кiно”. (12+).
20.30,02.30 Комедiя “Дон Сезар де Базан”.
22.55,04.55 Комедiя “Кар`єра Дiми
Горiна”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Велоспорт. Тур Країни Баскiв. Етап 5.
10.30 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 94 кг.
Чоловiки.
12.00,00.15 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
105 кг. Чоловiки.
14.00 Автоспорт. Серiя AutoGP в
Марракешi. Перегони 1.
15.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. 75 кг.
Жiнки.
16.00 Автоспорт. Свiтова серiя WTCC. Марракеш. Квалiфiкацiя.
17.00 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Iталiя.
Перегони 1.
18.15 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль. +75
кг. Жiнки.
19.00,01.00 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.

Програма ТБ
18.00 Футбол. Молодiжна Лiга УЄФА. 1/2
фiналу. Шальке 04 - Барселона.
19.30,00.15 Важка атлетика. ЧЄ. Iзраїль.
94 кг. Чоловiки.
21.15,21.45 Тiмберспорт. ЧC.
22.15 Бокс. Важка вага. К. Хаммер - К.
Айрiх. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.10,19.00 Новини.
08.15 Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Ювентус”
- “Лiон”. Матч у вiдповiдь.
10.05 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
11.05 Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Валенсiя”
- “Базель”. Матч у вiдповiдь.
13.00 Жеребкування пiвфiналiв Лiги
чемпiонiв i Лiги Європи. Пряма
трансляцiя зi Швейцарiї.
13.40 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
14.20,06.35 Огляд матчiв Лiги Європи.
15.20 Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Бенфiка”
- АЗ. Матч у вiдповiдь.
17.10 Лiга Європи. 1/4 фiналу. “Севiлья”
- “Порту”. Матч у вiдповiдь.
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. “Шальке” “Айнтрахт” (Фр.). Пряма трансляцiя.
23.25,04.50 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” “Кайзерслаутерн”.
01.15 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” “Вальядолiд”.
03.00 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Айнтрахт” (Фр.)

National Geographic Channel

05.00 Iнженернi iдеї: Поїзд-куля. (12+).
06.00 Укуси мене, або подорожi вiрусолога:
Iндiя. (12+).
07.00 Цар крокодилiв. (12+).
08.00,13.00 Дикий тунець: “Дикий тунець”
повертається. (16+).
09.00,14.00 Дикий тунець: Шах i мат. (16+).
10.00 Машини: розiбрати i продати: Американська класика. (12+).
11.00 Мегазаводи: “Wargaming”. (16+).
12.00 Золото мiста-привида: На “Стежцi
беззаконня”. (12+).
15.00 Загадки королiвської кобри. (6+).
16.00 Риби-чудовиська: Монгольський таймень. (6+).
17.00,02.00 Повiтрянi аси вiйни: Звитяжний
“Спiтфайр”. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Жiноча колонiя.
(16+).
19.00 Захоплююча наука: Громи i хапай. (12+).
19.30 Захоплююча наука: Грiм i блискавка. (12+).
20.00,00.00,03.00 Космос: Простiр i час:
Небо, повне привидiв. (12+).
21.00,01.00,04.00 Космос: Простiр i час:
Сховатися на свiтлi. (12+).
22.00 Дикий тунець: Грошi на кону. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф:
Трагедiя на Потомаку. (16+).
+105 кг. Чоловiки.
21.00 Бойовi мистецтва. Суперкомбат.
Свiтова серiя Гран-прi GP2. (16+).

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.45 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
09.15 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.45 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” “Вальядолiд”.
11.35 Чемпiонат Нiмеччини. “Шальке” “Айнтрахт” (Фр.)
13.30 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.10 2 Бундеслiга. “Санкт-Паулi” - “Кайзерслаутерн”.
16.00 Чемпiонат Англiї. “Вест Бромвiч” “Тоттенхем”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - “Леванте”. Пряма трансляцiя. У перервi
- Новини.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вiльярреал” - “Леванте”. Пряма трансляцiя.
20.55 Чемпiонат Iспанiї. “Гранада” - “Барселона”. Пряма трансляцiя.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” “Альмерiя”. Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Боруссiя”
(Мен.) - “Штутгарт”.

National Geographic Channel

05.00 Iнженернi iдеї: Арабська вежа. (12+).
06.00 Iнженернi iдеї: Музей Гуггенхайма в
Бiльбао. (12+).
07.00 Iнженернi iдеї: Вiадук Мiйо. (12+).
08.00 З погляду науки: Загибель Землi.
(12+).
09.00 З погляду науки: Пiдводне мiсто.
(12+).
10.00 Iгри розуму: Вiр очам своїм. (6+).
10.30 Iгри розуму: Закони привабливостi.
(12+).
11.00 Захоплююча наука: На лiнiї вогню. (12+).
11.30 Захоплююча наука: Подолання
гравiтацiї. (12+).
12.00,18.00 Космос: Простiр i час: Небо,
повне привидiв. (12+).
13.00 Наука майбутнього Стiвена Хокiнга:
Вiртуальний свiт. (12+).
14.00 Суперспоруди Третього рейху: Головна цитадель Гiтлера. (18+).
15.00 Дика природа Америки: Узбережжя. (12+).
16.00 Риби-чудовиська: Великий бiлий осетер. (6+).
17.00 Космос: Простiр i час: Коли знання
перемогло страх. (12+).
19.00 Космос: Простiр i час: Сховатися на
свiтлi. (12+).
20.00,00.00,03.00 Дикий тунець: Серед
штормiв. (16+).
21.00,01.00,04.00 Дикий тунець: Операцiя
Т.У.Н.Е.Ц. (16+).
22.00,02.00 Старателi: Град каменiв. (12+).
22.30,02.30 Старателi: Тремтiння гори.
(12+).
23.00 Старателi: Злодiї в горах. (12+).
23.30 Старателi: Снiгова буря. (12+).

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

13 квітня

Неділя
УТ-1

ÑÒÁ

06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.05 “Надвечiр`я”.
10.25,20.50 Час-Ч.
10.35,15.20,19.10 Громадське телебачення.
13.05 Крок до зiрок.
13.50 Як Ваше здоров`я?
17.25 В гостях у Д. Гордона.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.40 Х/ф “Живе такий хлопець”.

06.20
07.55
08.55
09.45
10.40
12.30
16.15
19.00
21.05
22.15

Êàíàë “1+1”

06.00,03.00 Мелодрама “Коли дерева були
великими”.
07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Король-Лев. Тiмон i
Пумба”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.00 “ТСН”.
10.50 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
11.55 М/ф “Маша i Ведмiдь”.
12.00 “Зiркова хронiка”.
13.00 “Чотири весiлля 3”.
14.10,21.00 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
16.40 “Розсмiши комiка 5”.
17.40 Комедiя “Iван Васильович змiнює
професiю”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.20 “Свiтське життя”.

Iíòåð

08.30 “Вдалий проект”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Х/ф “Я подарую тобi любов”.
14.00 Т/с “Заради тебе”, 1-4 с.
18.00 Т/с “Зозуля”, 1 i 2 с.
20.00,02.20 “Подробицi тижня”.
21.00 Т/с “Зозуля”, 3 i 4 с.
22.55 Х/ф “Вальс-Бостон”.

Х/ф “Трактир на П`ятницькiй”.
“Їмо вдома”.
“Усе буде смачно!”
“Караоке на Майданi”.
Х/ф “З привiтом, Козаностра!”
Т/с “Швидка допомога”.
“Україна має талант! 6”.
“Битва екстрасенсiв 13”.
“Один за всiх”.
Х/ф “П`ять рокiв i один день”.

5 êàíàë

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.
17.10 Палата.
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.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.15 Подiї.
07.00 Т/с “Багата Маша”.
08.00 Ласкаво просимо. У гостях Родрiгес.
09.00 Х/ф “Рiднi i близькi”.
11.00 Т/с “Дикий 4”, 19 i 20 с.
15.00 Т/с “Дикий 4”, 23 i 24 с.
19.00,03.15 Подiї тижня.
20.50 Т/с “Iнтерни”, 176 i 177 с.

Ê1

07.30
08.40
10.00
11.30
12.25
13.15
14.10
16.00
18.10
20.00
21.40

ICTV

06.25 Так$i.
06.50 Космонавти.
07.40 Зiрка YouTube.
08.50 Дивитися всiм!
09.50 Клан.
10.45,13.15 Т/с “Дiзнавач”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Месники”.
23.00 Х/ф “Шерлок Холмс”.

М/с “Смiшарики”.
М/ф “Х`юго: Зiрка екрану”.
“Їмо вдома”.
“ВусоЛапоХвiст”.
“Розсмiши комiка”.
“Орел i решка. Шопiнг”.
“Орел i решка. СРСР”.
“КВК”.
“Вечiрнiй квартал”.
М/ф “Шрек”.
Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

07.45 Т/с “Каменська 2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. В`язень
“Червоної качки”.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 7 квітня

20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф.«Вихід у рай»

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Смаки культур»
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 «Екологічно чисте життя»
12.40 «Магія природи»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Пам’ятай про мене»
17.00 «Підводний світ»
18.00 Т.с.«Гра в кохання»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.35 Х.ф.«П’ять супергероїв»

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Соло»
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
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Друзі по розуму»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Музичні делікатеси»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Bon appetit»
22.35 Х.ф.«Гарячий кий»

Вівторок, 8 квітня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні 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»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«1200»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Коли орел атакує»

Середа, 9 квітня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 Межа правди
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
12.30 Струсівська заслужена капела бандуристів України
14.00 Х.ф.«Дрібка перцю»
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
19.30, 21.00 Наші вітання

Четвер, 10 квітня

П’ятниця, 11 квітня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні 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.«Принцеса Карабу»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Bon appetit»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.30 «Духовні роздуми»
22.35 Х.ф.«Кохаючись»

Субота, 12 квітня
07.00
07.35
09.00
09.30
10.30

Провінційні вісті
Х.ф. «Заручниця»
Час-Tайм
Знати більше
Блага звістка з Ріком Реннером
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Кому вгору,кому вниз»
14.00 «Смаки культур»
14.30 Мультфільми
15.00 Х.ф.«Королівство кривих
дзеркал»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
17.50 ТНЕУ-калейдоскоп подій
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Соло»
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12.00 “Агенти впливу”.
12.45,04.00 “Випадковий свiдок”.
13.20 Х/ф “Честь самурая”.
15.15 Т/с “УГРО 5”.
19.00 Т/с “Даїшники”.
23.00 “Концерт для справжнiх чоловiкiв”.
00.10 Х/ф “Кажани: Операцiя знищення”.
(3 категорiя).

МЕГА

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

07.30 Байдикiвка.
08.30 М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
09.00 Мультик з Лунтiком.
09.40 М/с “Даша-дослiдниця”.
10.05 М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
10.35 М/с “Фiксики”.
10.45 М/ф “Барбi: Принцеса i поп-зiрка”.
12.00 М/ф “Монстри на островi”.
13.30 Х/ф “Тварина”.
14.50 Х/ф “Крихiтка з Беверлi-Хiлз 2”.
16.20 Мiй зможе.
17.45 Країна У.
19.10 Вiталька.
21.00 Розсмiши комiка.
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
23.40 Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

06.00 Легенди бандитської Одеси.
08.00,03.30 У пошуках iстини.
10.50 Лiкарськi таємницi.
12.30 Дика Америка.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 Мiстична Україна.
21.30 Я, людина.
23.30 Таємницi клiток.

Enter-фільм

08.00 Новини.
08.15 Огляд матчiв Лiги Європи.
09.15 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” “Кальярi”.
11.05 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” “Евертон”.
12.55 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Севiлья”.
Пряма трансляцiя. У перервi - Новини.
13.55 Чемпiонат Iспанiї. “Бетiс” - “Севiлья”.
Пряма трансляцiя.
14.55 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” - “Ман.
Сiтi”. Пряма трансляцiя.
17.25 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Челсi”.
Пряма трансляцiя. У перервi - Новини.
18.55 Чемпiонат Англiї. “Суонсi” - “Челсi”.
Пряма трансляцiя.
20.00,07.00 “Англiйський акцент”.
21.05 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Мiлан” - “Катанiя”.
Пряма трансляцiя.
23.40 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” - “Ельче”.

ÒÅÒ

ÒÂi

07.00,12.15,15.30,01.00 TBiNews.
08.00,02.00 Неймовiрно, чи не так?
09.00 80 островiв навколо свiту.
10.00 М/с “Суперкнига”. “Шлях до прощення”, 3 с.
10.30 М/с “Суперкнига”. “Вiдпусти Мiй
народ!”, 4 с.
11.00,22.00 Унiверсальний спортсмен.
11.30,16.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.25 Геофактор.
13.00 Х/ф “Медовий мiсяць Камiлли”. (2
категорiя).
16.00,19.30,02.45 Особлива думка.
17.00 Оскiльки є.
19.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
20.00 Знак оклику!
21.00 Стоп-кадр.
22.30 Double Ять.
23.00 Х/ф “Боєць”. (2 категорiя).

Òîíiñ

07.30,20.15 “Кумири”.
07.45,20.00 “Цивiлiзацiя Incognita”.
09.00 Великi монархи Єгипту.
10.00,20.40,05.40 “Свiтськi хронiки”.
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Зимова вишня”.
13.40 За сiм морiв.
14.45 Д/с “Народженi вбивати”.
15.40 Вечiр пам`ятi М. Воронiна “Кутюр`є
людських душ”, ч. 2.
17.10 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
18.00 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
18.30 “Свiт за тиждень”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
21.05 Арам Хачатурян. В полонi часу.
21.45 Х/ф “Марнотратники життя”. (2
категорiя).

21.00 Надія Кулик,«Пісня моєї
душі»
23.00 «Смаки культур»

Неділя, 13 квітня

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 Божественної Святої Літургії з
Архикатедрального Собору
УГКЦ м.Тернополя
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф.«Королівство кривих
дзеркал»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Межа правди
16.00 «Соло»
17.00 Вікно в Америку
17.20 «Слід»
17.40 «Смаки культур»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Час під вогнем»

ТТБ
Понеділок, 7 квітня
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Відверті діалоги”
11.00 “Кобзар єднає Україну”
11.15 “Кулінарія від Андрія”
11.30 “Смак життя”
12.00 “Мамина школа”
12.30 “Загублені у часі”
12.45 “Студмістечко”
13.00, 17.00, 19.30, 22.00 “Вісті ТТБ”
13.30 “Словами малечі про цікаві речі”
14.00 “Мистецька палітра”
15.00 “Кіноісторії нашого часу”
15.30 “Благовіщення Пресвятої Богородиці”
15.35 “Наша дума, наша пісня…”
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”
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 “Глобальне попередження”
23.25 “Таємниця Богородиці Пирогощі”

Вівторок , 8 квітня

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”

05.45
10.00
11.25
12.25
14.05
16.25

М/ф.
Х/ф “Осляча шкура”.
Жарт за жартом.
Х/ф “Сiльська iсторiя”.
Х/ф “Забута мелодiя для флейти”.
Т/с “Зiрка епохи”.

Êàíàë «2+2»

06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014.
07.30 “Маски-шоу”.
10.00 “Бушидо”.
12.30,23.15 “Королi рингу”. Бiй за
чемпiонський пояс за версiєю WBO.
Меннi Пакьяо - Тiмотi Бредлi II.
15.00 Х/ф “Особистий номер”.
17.00 Х/ф “Унiверсальний солдат”.
19.15 ЧУ 25 Тур. Металiст - Таврiя.
21.30 “Профутбол”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.40,12.50 Х/ф “Планета бур”. (6+).
08.10 “Плюс кiно”. (12+).
08.40,14.30 Комедiя “Дон Сезар де Базан”.
11.05,16.55 Комедiя “Кар`єра Дiми
Горiна”. (6+).
18.40,00.30 Детектив “Розiрване коло”.
(12+).
20.10,02.00 Х/ф “Други iгрищ i забав”.
20.40,02.30 Комедiя “Крiпосна актриса”.
22.30,04.30 Х/ф “Озброєний i дуже небезпечний”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Автоспорт. Свiтова серiя WTCC. Марракеш. Квалiфiкацiя.
10.00 Велоспорт. Тур Країни Баскiв. Етап 6.
10.45 Свiт велоспорту. Ведучий Грег Лемонд. Журнал.
11.00 Марафон. Лондон.
14.15,00.00 Велоспорт. Париж - Рубе.
17.45,01.00 Велоспорт з Грегом ЛеМондом. Журнал.
18.00 Автоспорт. Свiтова серiя WTCC. Марракеш. Раунд 1.
19.00 Автоспорт. Свiтова серiя WTCC. Марракеш. Раунд 2.
20.00 Супербайк. ЧC. Арагон. Перегони 1.
20.45 Суперспорт. ЧC. Арагон.
21.30 Супербайк. ЧC. Арагон. Перегони 2.
22.15 Автоспорт. Свiтова серiя Рено. Перегони 2.
22.45,02.15 Мотоспорт. Подiї вiкенда.
Журнал.
22.55 Досконалiсть в спортi. Спецвипуск:
гольф. Журнал.
23.00 Тенiс. Турнiр WTA. Катовiце. Фiнал.

7.30 “Кіноісторії нашого часу”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.00 “Будьте здорові”
10.30 “Час змін”
11.00 “Глобальне попередження”
11.25 “Таємниця Богородиці Пирогощі”
12.00 “В об’єктиві ТТБ”
12.15 “Випробуй на собі”
12.45 “Міста твої, Житомирщино”
13.30 “100 шедеврів”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Наша дума, наша пісня…”
14.25 “Храми Поділля”
14.35 “Золота провінція”
15.00 “Перший та єдиний у світі”
15.40 Док.фільм
16.00 “Мова жестів”
16.15 “Диволяндія”
16.45 Д/Ф “Мій сонячний степ”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.30 “У країні Мультляндії”
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 Композитор Богдан Янівський. ч.1
23.30 Док.фільм

Середа, 9 квітня

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Діловий ритм”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Скелі Довбуша”
10.30 Композитор Богдан Янівський. ч.1
11.00 “Косів гуцульський”
11.30 Док.фільм
11.55 “Велети духу і слави.Українська місія”
12.00 “Перший серед рівних”
12.30 “На часі”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Зона ризику”
15.00 “З благословення української
Терпсихори”
15.40 “Музей води”
15.45 “Мова жестів”
16.00 “4 лапи”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 Телепаломництво
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
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 “Стародавні культури”
23.25 “Духовні скарби України”
23.30 Композитор Богдан Янівський. ч.2

National Geographic Channel

07.00 Iнженернi iдеї: Аеропорт Гонконгу. (12+).
08.00 З погляду науки: Зловiсний близнюк
Землi. (12+).
09.00 З погляду науки: Морськi чудовиська старовини. (12+).
10.00 Iгри розуму: Сила переконання. (6+).
10.30 Iгри розуму: Стрес-тест. (12+).
11.00 Захоплююча наука: Пiд тиском.
(12+).
11.30 Захоплююча наука: Екстремальна
температура. (12+).
12.00 Космос: Простiр i час: Стоячи на Чумацькому Шляху. (12+).
13.00 Космос: Простiр i час: Молекули. (12+).
14.00 Космос: Простiр i час: Коли знання
перемогло страх. (12+).
15.00 Дика природа Америки: Пустелi.
(12+).
16.00 Риби-чудовиська: Аллiгаторова
щука. (6+).
17.00 Iгри розуму: Не бiйся. (6+).
17.30 Iгри розуму: Вирiшувати вам. (6+).
18.00 Iгри розуму: Вiр очам своїм. (6+).
18.30 Iгри розуму: Закони привабливостi.
(12+).
19.00 Захоплююча наука: Громи i хапай. (12+).
19.30 Захоплююча наука: Грiм i блискавка. (12+).
20.00 5 днiв в квiтнi. (18+).
22.00 Загадки Бiблiї: Хто автор сувоїв
Мертвого моря? (16+).
23.00 Церква змiєносцiв: Конфлiкт iз законом. (18+).
23.30 Церква змiєносцiв: Гади болотнi.
(18+).
00.00 Секретнi матерiали старовини: Терновий вiнець. (12+).

Четвер, 10 квітня
7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Удосвіта”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Економічний інтерес”
10.30 “Стародавні культури”
10.55 Док.фільм
11.15 “Іван Франко.Львівські сторінки життя”
12.15 “Надія є”
12.30 “Європа очима українця”
13.30 “Кобзар єднає Україну”
13.45, 18.30 “Новини України”
14.00 “Уряд на зв’язку з громадянами”
14.30 Композитор Богдан Янівський. ч.2
15.00 “Енергоманія”
15.30 “Писанковий дивосвіт”
15.50 “Сходи до неба”
16.00 “Мова жестів”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Іноземна для дітей”
16.50 “Юні експерти”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.30 “У країні Мультляндії”
19.30 “Тема дня”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Фабрика ідей”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.30 “Час країни”
23.00 “Невигадані історії”
23.30 Композитор Богдан Янівський. ч.3

21.30 “Захисник Вітчизнирятувальник”
22.30 “Час країни”
23.00 “Історичні постаті”
23.30 “Скарби музеїв Полтавщини”

Субота, 12 квітня

П’ятниця, 11 квітня

7.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Легенди Запоріжжя”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15 “Думки вголос”
10.30 “Історичні постаті”
11.00 “Скарби музеїв Полтавщини”
11.30 “Казки Миколаївського зоопарку”
12.00 “На часі”
12.30 “Музичний калейдоскоп”
13.00 “Слід”
13.30 “Вінтаж”
13.45 “Новини України”
14.00 “Захисник Вітчизнирятувальник”
14.30 “Спадщина”
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “Закохана у небо”
16.30 “Гра долі”
16.45 “ПрофStyle ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
19.30 ”Скарби роду”
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 “Долі людські”
23.20 “Гра долі”
23.30 “Тетерів”

7.00, 13.00, 17.00, 19.00, 22.00 “Вісті ТТБ”
7.30 “Розмова без нотацій”
8.00 “Ранок з ТТБ”
10.15
“Народний артист
М.Яковченко”
10.25 “Духовні скарби України”
10.30 Композитор Богдан Янівський. ч.3
11.00 Док.фільм
11.20 “Екотур”
11.40 “Тригірська обитель”
12.00 “Невигадані історії”
12.30 “Фабрика ідей”
13.30 “Мова жестів”
13.45 “Новини України”
14.00 “Що робити?”
15.00 “Легенди Запоріжжя”
15.30 “Казки Миколаївського зоопарку”
16.00 “Вінтаж”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Мандри кота Фініка”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слід”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “На часі”

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 “Освятися, вербонько, на
добро”
12.00 “Долі людські”
12.15 “Спортивні меридіани”
12.30 “Абетка здоров’я”
13.30 ”Скарби роду”
14.00 “Поклик таланту ”
15.00 “Фільм-дітям”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Вухаті та хвостаті”
17.15 “Словами малечі про цікаві речі ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
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 “Освятися, вербонько, на добро”

Неділя, 13 квітня
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Господарка

Урожайним рік цей буде,
бо умілі у нас люди
Садимо картоплю, як в Голландії

Сьогодні стало
дуже модно вирощувати картоплю
за голландською
технологією. Вона
простіша вітчизняної і не така енергозатратна. У чому
ж таємниця? Суть
голландського методу – картопля росте у високому гребені. Після його насипання землю не чіпають аж до копання картоплі.
Залежно від сорту пророщувати картоплю
потрібно тиждень-півтора. Для механізованої
посадки бажано, щоб ростки ледь наклюнулись.
Більші будуть обламуватись. А кожен обламаний
росток – недобір урожаю. При ручному саджан-

ні ростки можуть бути будь-які,
аби не ламались.
Як зацвіте кульбаба та викине перші китиці черемха – час садити картоплю. Цілу можна саджати й раніше, а різана
потребує прогрітої землі. Картоплина від картоплини в ряді повинна бути через 30-35 сантиметрів. Якщо садити густіше – картопля буде
дрібна, кущі погано провітрюються, виникають
сприятливі умови для розвитку хвороби фітофтори. За голландською технологією мінімальна
відстань між рядами – 70 сантиметрів.. Велике
міжряддя дає змогу насипати великий гребінь, у
якому розвиваються великі кущі. Такі гребені не
розмиваються дощем, картоплини не оголюються й не зеленіють, а корені рослини краще дихають.

Відкриваємо полуничний сезон

Весна вже вступила у свої права, тож добрим господарям
потрібно братися за грядки з полуницями. Важливо знати,
що вирощувати полуницю на одному місці довше 4 років не бажано, так як в ґрунті накопичуються різні грибки та інфекції, які вражають кореневу систему. Якщо ви помітили, що у
вас багато сухих кущів, що не пережили зиму, це сигнал про
те, що треба підшукувати нову ділянку.

Народ радить

*Висаджені у ґрунт помідори та огірки не люблять дощику зі шланга. Найкраще для
цих примхливих овочів приготувати натуральну підживку. У бочку або балію з водою
вкиньте кілька пучків ранньої кропиви. Цим настоєм добре поливати розсаду в горщиках та на грядці. Завдяки такому поливанню до пасльонових і гарбузових культур
не чіпляється жодна болячка.
*Якщо присипати лунку з
картоплею, що росте, сосновою тирсою, то можна не боятися набігів колорадського жука. Без будь-яких матеріальних витрат і великих фізичних зусиль можна збільшити врожай картоплі приблизно на 20 відсотків при
будь-якому насінні: треба зірвати квітки картоплі, приблизно половину, і восени бульби матимете великі та рівні.
*Щоб зібрати хороший урожай
огірків, треба взяти мішок соломи (будь-якої – житньої, вівсяної), спалити, відтак попіл змішати з землею на огіркових грядках (перед висіванням). Коли огірки зійдуть, у 10
л води розмішати півлітрову
банку попелу від соломи, додати 1 л молока і 20 крапель
йоду. Цією сумішшю покропити грядки з огірками, через
тиждень повторити, і так –
тричі. Урожай можна буде збирати аж до осені.

Садимо цибулю

Тернопільський ринок потопає у цибулі. Синя, жовта, біла,
велика і дрібненька. Цибуляне насіння на будь-який смак. Зазвичай продавці купують на гуртівні товар і перепродують
його. А от вінничани вирощують цибулю-саджанку самі й
привозять її аж у Тернопіль.
Пані Валентина розповідає, що садити цибулю потрібно тоді,
коли земля підсохне . Насамперед висаджуємо дрібненьку насіннєву цибулю, а грубшу, коли земля прогріється. Робимо рядки, насипаємо в них попіл, ллємо воду і садимо цибулю. А от збирати врожай радить не пізніше 14 липня – тоді не буде гнити.
Досвідчені
городники
стверджують, що садити цибулю треба у жіночий день, а
часник – у чоловічий. Щороку необхідно змінювати місце,
де були грядки. І родити краще буде, і фітофтора чи інші
хвороби не нападатимуть. Повторні посіви на тих же грядках рекомендується робити
не раніше, ніж через чотири
роки, інакше достойного врожаю не бачити. Кращими попередниками для цибулі вважаються капуста, огірки, помідори, кабачки та рання картопля.

Хай ростуть дерева

Корисні поради від садівника Івана Шивціва
Навесні кожен добрий господар намагається посадити хоча
б кілька нових дерев. Однак не
завжди придбані саджанці приймаються. Як зробити так, щоб
молоде деревце прижилося у
вашому саду, і як обрати на ринку якісний саджанець, ми запитали у Івана та Валентини Шивцівих з села Мар’янівка Тернопільського району, які вже багато років продають на міському ринку якісний садовий матеріал.
– Коли обираєте щепу,
обов’язково зверніть увагу на
те, щоб саджанець не був підсушений і мав гарну кореневу систему. Найважливіше правильно посадити, не заглибити при посадці, посадити деревце по кореневу шийку. Під кореневище не давайте нічого, крім

верхнього шару родючої землі.
Якщо ж у вас є такий перегній,
як торф, тоді викопайте більшу
ямку. Змішайте відро перегною
з відерком землі. Висипте суміш
в яму, далі – шар землі (10-12
см) і під саме кореневище дайте
верхній шар родючого ґрунту.
На такій основі можна садити
деревце. В лунку влийте 1 або 2
відра води і засипте саджанець
сухою землею. Головне – поливайте і стежте, щоб не з’явилися
шкідники і грибок. Для цього
вчасно обприскуйте дерева.

Що передбачає догляд за полуницею навесні? Знавці по догляду за ягодою радять прибрати верхній шар ґрунту між кущами і
таким чином позбавитися від багатьох шкідників. Якщо це вам не
під силу, то обов’язково потрібно між рядами розрихлити землю,
хоча б на глибину до 6-8 см, очистити ділянку від бур’янів. З кущів
видаляють усе старе загибле листя і тільки тоді вносять добрива.
Роблять розчин зі столової ложки сульфату амонію, двох склянок
коров’яку, які розводяться 10 літрами води. Під кущик вносити не
менше літра добрива. Після кожного підживлення або дощу, бажано розпушити ґрунт.
Друге підживлення полуниці роблять перед цвітінням. Склад
добрива: 2 столові ложки нітрофоски і чайна ложка сульфату калію на 10 літрів води. Все підживлення вносять під корінь куща.
Якщо весна виявилася сухою, то кущі полуниці бажано поливати. Важливо пам’ятати, що якщо з’явилися квіти, то воду слід лляти тільки під кущ, щоб не нашкодити їм. При сильних опадах, квітучу полуницю рекомендується вкрити плівкою.
Гарбуз врятує від пирію
Пан Володимир з Тернопільського району щороку
Дуже
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Мотоцикли (спорт - байк) SUZUKI RGV 250 – 2000 у.о. МИНСК ММВЗ 3.112 –
2000 грн. Ціна може бути договірною. Тел.: (067) 4364815.

У

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.
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У київському метро жінка
народила дівчинку

столичному метро, на
станції «Театральна»,
трапився «приємний
інцидент» - жінка народила
дівчинку.
За словами прес-служби охорони
столичного метрополітену, 28-річна
жінка, мешканка Києва, була на останньому місяці вагітності. Разом зі своєю
11-річною донькою їхала до батьків у

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

Таращанський район. У столичній підземці в неї раптово почалися пологи.
Донька допомогла матері дістатися ескалатором до кімнати міліції, де
правоохоронці разом із співробітницями метрополітену прийняли пологи.
Після цього породіллю з немовлям
передали бригаді «швидкої допомоги».
Дитина народилася здоровою.

Адреса редакції: м.Тернопіль, вул. Крушельницької, 18, офіс 409;

тел./факс (0352) 40-77-60;
http://nday.te.ua. e-mail nday-te@ukr.net

Українські анекдоти

Ніколи не забувай про тих, хто був з тобою
у важку хвилину: «Гугл», «Вікіпедія», «Вконтакті», «Фейсбук».
***
Дружина:
- Давай, купимо автівку. Я водити навчуся,
світ побачимо.
Чоловік:
- Цей, чи інший?
***
- Алло, Верховна Рада? Я б хотів працювати
в уряді!
- Ви що, ідіот?
- А це обов’язкова умова?
***
Серед моїх друзів немає ледарів. Заходжу
«Вконтакт» - всі на робочих місцях.
***
Потерпілий, ви впізнаєте людину, яка викрала у вас автомобіль?
- Ваша честь, після промови його адвоката я
взагалі не упевнений, чи було в мене авто.
***
- Мадам, у вас такі парфуми... Вони для атаки,
чи для самозахисту?
***
Жінка придбала лотерейний білет.
- Якщо виграю, - каже чоловікові, - куплю
собі шубу.
- А якщо не виграєш?
- Тоді шубу купиш ти.
***
- Як почуває себе твій брат після операції?
- На жаль, виникли ускладнення.
- Які?
- Одружується на медсестрі.
***
Китайські шпигуни, що проникли у Пентагон, були шоковані, побачивши на таємній американській апаратурі напис: «Made in Chine».
***
- Який напис на пачці цигарок тобі здався настільки страшним, що ти кинув палити?
- 30 гривень.
***
Дізнавшись, що до українських кордонів підходить військова техніка Росії, з боку України
почали підтягуватися приймальники металобрухту.
***
Багатим в Україні стає той, хто вкраде у держави швидше, ніж вона в нього.
***
Даішник до водія:
- Ви перший, хто проїхав на цьому перехресті
без порушень. Ось вам презент - тисяча гривень.
- Дякую! Права куплю.
- Ви без прав?
Дружина:
- Не слухайте його, чого на п’яну голову не
скажеш?
- То ви ще й п’яний?!
Теща:
- Я ж казала: на краденій машині далеко не
заїдеш.
Голос із багажника:
- Що? Кордон вже переїхали?
***
Лише українська жінка може однією рукою варити борщ, другою - витирати пилюку,
одним оком слідкувати за дітьми, другим - за
комп’ютером, ногою мити підлогу і при цьому,
підтримуючи телефонну трубку плечем, казати
подрузі: «Я абсолютно не зайнята».
***
Росіянин-путіновець так хамив українському патріотові, ніби у нього в кишені лежала запасна щелепа.

Банківські реквізити: отримувач – ФОП Кушнірук Зіна
Антонівна, р/р №26006010939623,
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Вітаємо!

листоношу відділення
зв’язку села Катеринівка
Кременецького району

ГОРОСКОП
з 2 до 8 квітня
Овен

Ніну Іванівну
Палямар
З 55-річчям!

Сьогодні рівно 55-й рік
У житті Вашім минає
А скільки їх ще на шляху –
Про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлий,
А все життя, мов той кришталь,
Прекрасним, ніжним, чистим.
Ласки від Бога, від людей добра
На многії щасливої літа!
З повагою та любов’ю
сини з невістками.

Дозвілля

Період сприятливий для всього,
що пов’язане з особистим життям. У
п’ятницю, можливо, отримаєте вишуканий подарунок. Не обiйдеться без ложки дьогтю – вам нагадають про дiловi
обов’язки.

Телець

Племінник Шеварнадзе
записався в українську армію

Г

еоргій Шеварнадзе – племінник
екс-президента Грузії готовий у разі
необхідності йти захищати Україну від
окупантів, повідомило “Світське життя” .
– Я говорю від себе і всіх грузинів, які тут живуть.
Якщо щось знадобиться і буде інтервенція, ми завжди
станемо поряд за Україну, тому що скільки добра нам
зробила Україна під час подій в Осетії та Абхазії, це була
єдина країна з колишнього СНГ, яка відчинила двері, приймала та допомагала,
– сказав Георгій Шеварнадзе. – Я спілкувався з грузинами, які пройшли дві війни. Як тільки розповів про Україну, вони сказали: у будь-який час, тільки скажіть нам, абсолютно не за гроші і ми протягом доби приїдемо станемо поряд.
За словами племінника екс-президента Грузії, він уже побував у військкоматі та залишив всі свої контакти. Також Георгій зазначив, що вміє стріляти зі
зброї, яку колекціонує, але, на його думку, велика різниця стріляти у тирі та під
час військового конфлікту.

Домашні цукерки смачніші за куповані
Лише з натуральних продуктів – сухофруктів, горіхів, меду та прянощів навчав робити цукерки тернополянин Костянтин Валігура. Майстерклас, на якому кожен міг спробувати себе в ролі кондитера, відбувся у закладі «Бункермуз». Навчитися робити смачні й корисні солодощі зібралося кількадесят людей.

Керiвництво намагатиметься тиснути на вас, але йому навряд чи це вдасться. Будьте обережнi з фiнансами. Вкладати кошти краще в довгостроковi проекти з малим ступенем ризику.

Близнюки

Увесь тиждень вам фантастично
щастить – ви будете фаворитом у колег
i друзiв. Вашу роботу оцiнять достойно.
Стримуйте емоцiї, образа i агресивнiсть
до добра не доведуть.

Рак

Період буде доволi складним. Швидше за все, вашi розрахунки не виправдаються, а плани зруйнуються. Зате друзi
зрозумiють i пiдтримають. Покращення ситуацiї настане у п’ятницю. Вихiднi
пройдуть спокiйно.

Лев

Якщо ви вiдчуваєте, що сповненi
енергiї, то краще направити її в мирне русло. Наприклад, зробити ремонт або полагодити домашнi речi. У п’ятницю ви ризикуєте потрапити в авантюру. У вихiднi
буде можливiсть виїхати на природу.

Діва

Уникайте
самотностi,
не
пiддавайтеся меланхолiї. Зараз вам
треба шукати компанiю однодумцiв,
не соромтеся демонструвати свої
можливостi. Наприкiнцi тижня можете
влаштувати дружню вечiрку.

Терези

Костянтин закінчує Тернопільський
медичний університет за спеціальністю «стоматологія», любить спорт і цікавиться кулінарією. Юнак переконаний: їжа може бути не лише смачною, а
й здоровою.
– Підсолодити життя цукерками
та шоколадом люблять і діти, й дорослі, – каже він. – Але магазинні смаколики, крім великої кількості цукру, містять чимало добавок у вигляді ароматизаторів, барвників та підсилювачів смаку. Також майже всі солодощі, які ми бачимо на прилавках, містять соєвий лецитин – емульгатор, який зазвичай виготовляють з генетично модифікованої
сої. Тож від них можуть виникати алергічні реакції та інші захворювання, особливо у дітей.
Як же бути? Варіанти два: вживати
магазинну смакоту в невеликій кількості або ж зробити альтернативні домашні цукерки з горіхів і сухофруктів. Це і
користь, і смак, і можливості для втілення фантазії.
Варіацій таких солодощів дуже багато, тому Костянтин обрав той, який і сам
найчастіше готує. Отож, 100 грамів мигдалю збивають у блендері на маленькій
швидкості до консистенції муки. До нього додають ¼ чайної ложки мускатного
горіха. Туди ж кладуть 5 фініків, попередньо промитих і добре висушених, а також по одній столовій ложці какао й світ-

лого меду. Всю цю масу
поволі збивають у блендері в одне ціле, час від
часу помішуючи. Коли
суміш стане однорідною, її викладають у тарілку й формують кульки. Цукерки майже готові, проте їх ще слід обваляти у какао чи кокосовій стружці.
– Замість какао я використовую кероб – коричневий порошок, схожий на какао,
проте солодкий. Також можна спробувати поекспериментувати з поєднаннями. Замість мускатного горіху додають
½ чайної ложки кориці або ж 1/3 чайної ложки імбиру. Також цукерки готують з інжиру, чорносливу, кураги. Од-

нак, сухофрукти краще купувати не турецькі, а узбецькі – вони не такі красиві
на вигляд, але їх сушать під сонцем, тож
вони корисніші. А якщо нема мигдалю,
підійдуть і грецькі горіхи, – продовжує
Костянтин.
Вдома можна зробити і корисне морозиво. Для цього слід заздалегідь заморозити
в холодильнику порізаний банан і полуницю. Взяти їх у
рівних кількостях
і збити у блендері
до однорідного стану. Щоб полегшити
процес, можна додати трішки холодної води. За бажанням, додають мед і
спеції – корицю, імбир, мускатний горіх.
– Цукерки можна
зберігати в холодильнику, а морозивом
слід смакувати одразу ж, – каже Костянтин. – Об’єднайте зусилля разом з дітьми, щоб кулінарний
процес перетворився на веселе спільне
проведення часу. Тоді домашні смаколики і ви будете їсти зі ще більшим задоволенням.
Антоніна БРИК.

Ви перебуватимете в ейфорiї –
вдасться знайти прибуткову роботу i
познайомитися з впливовими людьми.
Незважаючи на успiх, ви можете почути
критику на свою адресу. У недiлю отримаєте приємнi новини.

Скорпіон

Вам краще слухати, нiж говорити.
Зустрiчi з наставниками допоможуть
зробити правильний вибiр. Наприкiнцi
тижня ви займатиметеся додатковими справами, можливi цiкавi пропозицiї
вiд партнерiв.

Стрілець

Можливо, що цей період стане
для вас особливо вдалим. Ви зможете нарештi показати, на що здатнi.
Завантаженiсть не завадить романтичним зустрiчам. У п’ятницю не
пiддавайтеся емоцiям.

Козеріг

Ви недооцiнюєте власнi сили,
це може бути причиною багатьох
негараздiв. Як не дивно, але вашi
скептичнi висловлювання допоможуть запевнити спiвбесiдника у вашiй
правотi. Будьте обережнi з фiнансами.

Водолій

Не варто починати нових справ.
Придiляйте бiльше уваги дрiбницям.
На роботi можливi фiнансовi перевiрки.
Наприкiнцi тижня вiдвiдайте родичiв, а
вихiднi проведiть удома.

Риби

Вам варто проявляти щедрiсть i
терпiння. Спiлкування з коханою людиною обмежте розмовами, намагайтеся не порушувати норм поведiнки.
Щоб позбутися поганого настрою,
зустрiньтеся з друзями.

