«Обличчя кривдників
досі бачу в снах»

Тернопільські картингісти
відновлюють
унікальну
дитячу трасу

Тернополянин, якого
викрали тітушки
й завезли аж
на Херсонщину,
потребує допомоги

А тернопільська влада мріє
перетворити її на ринок?

Аби рівною
була душа

Життєві історії
7 стор. у «Сімейному гніздечку»
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Великий День
воскреслого Христа
Вже на порозі нашої оселі.
Ця звістка і чудова, і проста
Жаданим гостем
стукає у двері.
Молитвою та щирим каяттям
Заходить в дім, вітаючи родину,
І чує відповідь святу:
« В імя отця...»

Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Во славу Бога

й неньки України.
«Наш ДЕНЬ» стрічає
світле свято це
У колі друзів,
що на нас чекають,
Бажаєм щастя Вам,
лиш радісних пісень,
Достатку й миру,
злагоди бажаєм!

У четвер, 17 квітня, відбудеться прямий ефір
з кандидатом у Президенти України,
народним депутатом України,
лідером партії “Громадянська позиція”

Анатолієм ГРИЦЕНКОМ

Долучайтеся до розмови та дивіться:
на телеканалі ТТБ о 8.30 та о 21.00
на телеканалі ТV-4 о 20.00

Погода
в Тернополі
й області

ЧУЖІ ЛЮДИ

Професор Василь Ященко з Тернополя побував
за проросійськими барикадами у Донецьку –
там, де розшматовують Україну

Детальніше – на 5-ій стор.

Триває передплата на

«Наш ДЕНЬ»

незалежний громадсько-політичний тижневик Тернопілля

68710
«Наш ДЕНЬ»

1 місяць – 7,63 6 місяців – 42,93
3 місяці – 22,29 8 місяців – 57,74 індекс У ціну газети враховано вартість поштових послуг:
прийом та доставка видання
до передплатників

Передплатити «Наш ДЕНЬ» можна у будьякому поштовому відділенні або у листоноші.

16 квітня - хмарно, в другій половині дня можливий дощ,
вночі 0-3, вдень 8-10 градусів тепла. Схід сонця - 6.21, захід - 20.13.
17 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 3-4,
вдень 10-11 градусів тепла. Схід
сонця - 6.19, захід - 20.15.
18 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 6-8,
вдень 15-16 градусів тепла. Схід
сонця - 6.17, захід - 20.16.

19 квітня - хмарно з проясненням, в другій половиеі дня
дощ, вночі 8-10, вдень 13-15
градусів тепла. Схід сонця - 6.15,
захід - 20.18.
20 квітня - хмарно з проясненням, дощ, вночі 6-9, вдень
11-13 градусів тепла. Схід сонця - 6.13, захід - 20.19.
21 березня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 7-8,
вдень 14-16 градусів тепла. Схід
сонця - 6.11, захід - 20.21.
22 квітня - хмарно з проясненням, без опадів, вночі 9-10,
вдень 15-18 градусів тепла. Схід
сонця - 6.09, захід - 20.22.

Народний синоптик

17 квітня - Йосипа. Якщо вдень тепло, а вночі прохолодно - до
гарної погоди. 18 квітня - Феодула. У народі святого називають
Федул Вітренник. У цей день приходить справжнє тепло і прокидаються цвіркуни. 21 квітня - Руфа. Якщо схід на Руфа ясний - літо
буде гарним; якщо похмуро - прохолодним; якщо туманно - бути
влітку негоді.

Магнітні бурі
у квітні

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

2 №16 (45)/16 квітня - 22 квітня 2014 р.
17 квітня вогнеборці України
відзначають професійне свято –
День пожежної охорони

Сталь
загартовується при високій
температурі – характер людини гартується у випробуваннях.
Це древня аксіома. Недарма про людей, що
зазнали випробувань,
виявилися спритними, мужніми, витривалими, кажуть: «Пройшов вогонь, воду і мідні труби». Найбільшою мірою це твердження стосується пожежників. Саме вони
завжди мали справу і з вогнем, і з водою, і з
мідними трубами. Хоробро йшли у полум’я,
спрямовували у розлючену стихію струмені
води, а після вогненного двобою їх зустрічали мідними трубами-фанфарами: радісними
у разі перемоги й тужливими за тими, хто поклав своє життя.
На шляху пожежників завжди багато випробувань, та вони з честю із них виходять.
Цим хлопцям і справді вогонь не страшний.
Пожежний, рятувальник – як би їх не називали, вони, іноді ціною власного життя, допомагають іншим.
17 квітня ми відзначаємо знаменну дату
– День пожежної охорони. Шановні колегивогнеборці, вітаю вас з професійним святом!
Від щирого серця дякую за самовіддану
працю, професіоналізм, витримку, врятовані
людські життя й матеріальні цінності та бажаю міцного здоров’я, життєвої наснаги, незборимої волі й стійкості духу, благополуччя,
миру і добра!
Начальник управління ДСНС України у Тернопільській області,
генерал-майор служби цивільного
захисту Євген ЛУКАВИЙ.

У

країна несе тяжкий хрест, як колись ніс його Спаситель на Голгофу. Римські воїни знущалися і
глумилися з Нього. Так само окупанти й
зрадники знущаються над Україною. Насміявшись, мучителі зняли зі Спасителя
багряницю й одягли у власний одяг. Сьогодні зневажають, топчуть прапор - святиню України - і вивішують чужинський
символ. Юда зрадив Христа. Юди зрадили
Україну і кидають по шматку землі ворогам під ноги…
Харкове, ти забув трагедію «розстріляного відродження»? Як загинуло більше сотні діячiв української культури та
мистецтва? Як комуно-московські кати
вивезли на баржі в море театралів Курбаса, Куліша, директора «Березоля» Дацкова й разом із багатьма іншими в’язнями їх
голими вигнали на палубу, розстріляли й
кинули у воду? У 2014 році немов відбулася реінкарнація зловісного 1937-го, коли
деякі харків’яни, в тому числі й жінки з георгіївськими стрічками, били ногами поранених євромайданівців.
Луганськ, а ти забув страшні часи голодомору? Тобі байдужі десятки тисяч
невинно убієнних голодом? Ти готовий
віддати землю, на якій загинули етнічні
українці, Московії?
Донецьк, і ти забув голодні 32-ий і 33ій? Кажеш, що ні перед ким не стояв і не
станеш на коліна? Ти стояв на колінах у
пошуках зеленої трави навесні 1933-го.
Тоді люди просто паслися. І вмирали... Ти
стоїш на колінах в копанках. І гинеш на
колінах під завалами. Ти волаєш, які погані Америка та Європа, ніколи не бачивши їх. А ось твій «король» Ахметов у
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Анатолій Гриценко:

Стабілізація ситуації
у східних регіонах залежить
від ключових гравців – Путіна,
Ахметова та Тимошенко

К

оментуючи останні події в східних регіонах
країни, кандидат у Президенти, лідер політичної партії
«Громадянська позиція», екс-міністр оборони України
Анатолій Гриценко вважає, що доля сходу країни сьогодні
залежить від трьох осіб - Путіна, Ахметова та Тимошенко,
перший з яких діє, двоє – бездіяльні.
За словами політика, якщо Путін своїх намірів щодо зриву виборів,
дестабілізації Сходу і країни в цілому,
федералізації з перспективою відторгнення нових територій, насамперед Сходу і Півдня, не приховує, то
Ахметов та Тимошенко своєю бездіяльністю фактично підігрують загарбникам.
«Ахметов – найбагатша людина в
Україні - ніяк не може визначиться,
де він і з ким він. Якби він хотів, то
міг би забезпечити спокій на Донбасі
й безпеку людей від будь-яких посягань під російськими триколорами.
Його позиція «между там и здесь»
згубна для Сходу і країни в цілому.
Ахметов за весь період російської
агресії жодного разу не вимовив, не
насмілився, ні слова “агресія”, ні навіть слова “Росія”. З ким він?», - запитує політик.
Зрадницькою Анатолій Гриценко
вважає позицію Тимошенко і її партії,
яка зараз фактично керує країною,
обіймаючи найвищі посади у владі.
«Вони здали Крим і зараз діють так

само некомпетентно, неефективно,
безвідповідально, ухвалюють рішення із запізненням», - коментує ситуацію народний депутат.
На його думку, про непрофесійність силовиків свідчать також завчасні публічні повідомлення про
наміри проведення антитерористичної операції.
«Аваков у неділю зранку в інтернеті розмістив інформацію про проведення антитерористичної операції, яка мала розпочинатися через декілька годин. Це викликає сміх! Навіть кожен лейтенант в армії знає,
що не можна розкривати свої плани
завчасно, тому що про них дізнається
ворог. Як можна діяти настільки непрофесійно?», - зауважує політик.
Анатолій Гриценко вважає, що
влада своєю бездіяльністю штовхає патріотично налаштованих громадян до самооборони, чим наражає
мирне населення.
«Влада має достатньо ресурсів та
засобів для стабілізації ситуації. Там
зараз ситуація, яку можна взяти під

Страсний час України
Тривожним для України видався Страсний
тиждень. Люди готуються до Великодня,
а думають про війну…

США, в Західній Вірджинії, володіє вугільною компанією, за яку заплатив понад мільярд доларів. Ти знаєш, що українські
шахтарі отримують у десять разів меншу
платню за своїх західних колег, при цьому
ризик загинути на виробництві для українців у 100 разів вищий? Середньомісячна
зарплата американського шахтаря - від
4100 до 5000 тисяч доларів на місяць. А в
Україні - 5-6 тисяч гривень.
…Путін дійде туди, куди йому дозволить Україна. Так кажуть вітчизняні політексперти. І такої ж думки західні політики. На жаль, ворог не отримав гідного
спротиву. Міністр внутрішніх справ Аваков воює з терористами у «Фейсбуці». В.о.
президента Турчинов гнівно супить брови і лякає російських зайд і доморощених зрадників ультиматумами. Секретар
РНБО Парубій… ось комендантом Майдану він був справді чудовим. А «зелені чоловічки» після Криму «визволяють» на
Донеччині місто за містом. Цікаво, до речі,
яким чином окупанти перебралися через
український кордон «КамАзами» і зі зброєю?
Якщо влада не впорається з терористичною загрозою на Сході України, гірники і чорнобильці готові діяти самостійно. Про це йдеться у спільній заяві на ім’я

Турчинова і Яценюка. «Події останніх днів
явно свідчать, що сепаратисти, які є фактично терористами, перейшли останню
межу, після якої починається громадянська війна. Влада і правоохоронні органи
продемонстрували повну безпорадність і
злочинну халатність… Якщо центральна
влада, яка, фактично, залишила Донбас
напризволяще, не захистить наш регіон,
це зробимо ми. Ми готові стати на захист
своєї Батьківщини», - йдеться у заяві, за
підписом голови Незалежної профспілки
гірників Донбасу Миколи Волинка і керівника Донецької обласної організації ВГО
«Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» Володимир Деркача.
Наївно вважати, що фашистська Росія зупиниться, окупувавши дві-три області. Путін керується психологією
завойовника-колоніста. І якщо Україна не
дасть йому по руках - не варто виключати
повномасштабного вторгнення. Адже демократичний прорив нашої держави та її
інтеграція до Європи є викликом системі
Путіна.
І щодо толерантності з боку України в умовах неоголошеної війни. Російські окупанти й доморощені зрадникисепаратисти не зважають на застереження офіційного Києва і Заходу не чинити

контроль силами держави. Там протидіють люди з автоматичною зброєю – професіонали. У держави достатньо засобів для проведення антитерористичної операції, щоб навести порядок в тих регіонах, де зараз діють злочинці», - переконаний
екс-міністр оборони України.
«Я хотів би також застерегти кандидатів у Президенти, а також народних депутатів від поїздок
на схід країни. Окрім піару, телекамер, прес-конференцій, спроб спрацювати на власний рейтинг нічого доброго це не несе», - переконаний політик. За словами Гриценка,
там має бути влада, яка уповноважена приймати рішення. «Ключове
слово – рішення. Ми вже бачили, як
туди приїжджала одна з кандидатів
у Президенти. Провели якісь перемовини, ставились комусь якісь задачі, обіцяли, що через добу усе буде
спокійно. А воно і досі неспокійно»,
- наголосив він.
Гриценко також наголосив, що
для держави важливо, щоб Президентом та верховним головнокомандувачем на позачергових виборах у травні була обрана людина, яка
все це розуміє і більше не допустить
людських жертв та територіальних
втрат.

провокацій. Навпаки, атакують і захоплюють важливі об’єкти. Вони не пацифісти і
гуманісти, як дехто з тимчасової української влади. Але найгірше те, що їх підтримує місцеве населення. Не всі, звісно, проте чимало.
Мешканців Сходу ще недавно обурював Майдан у столиці й те, що, мовляв, вони, східняки, працюють, а західняки і кияни - на барикадах. Але на Майдані люди стояли й боролися під прапором
України, а не хижої чужої держави. Там
не було зброї, як зараз на Донеччині, Луганщині. Майданівці не нищили майно в
адмінбудівлях. Майдан стояв за вільну,
суверенну Україну, а не за Росію та Путіна«освободітєля». Тепер чимало східняків
самі «підносять патрони». На жаль, ворогам. А жінки захищають «живим щитом»
терористів.
…Спаситель знав, що до Голгофи не
дійде, бо хрест був неймовірно тяжкий.
І рани кровили. Він ледве переставляв
ноги, біля міських воріт впав. Римське воїнство побачило, що Ісус не донесе хреста.
З поля повертався Симон Киринейський.
Не з жалю чи співчуття, а щоб швидше дійти до Голгофи й звершити свою недобру
справу, вороги схопили чоловіка й змусили його нести хрест Господа. Симон був з
тих, хто співчував Спасителеві.
…Для України зараз - страсний час.
І лише народ може допомогти їй нести
тяжку ношу, як простий чоловік Симон
Киринейський Ісусові. Молитвами, вірою,
добрими справами, любов’ю, мудрістю.
Господь стане в помочі, якщо боронити
рідну землю будуть готові люди, українці.
Ольга ЧОРНА.

Духовність
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Чудо Боже всіх чудес Христос Воскрес!

Х

ристос Воскрес! У цих двох словах привітання
ми передаємо весь зміст нашої віри, всю міць і
певність нашої надії на Господа Бога, всю радість
духовного єднання і блаженства нашого життя в
нашому Спасителі.
Христос Воскрес! Тож прийнята Бо- знаєте, - пише св. апостол Павло, що ви
гом умилостивлююча жертва за гріхи, – храм Божий, і Дух Божий живе у вас?»
ради яких Господь Спаситель терпів тяж- (1Кор.3, 16). Такий християнин стає бокі страждання на хресті.
гоносцем і, починаючи вже тут на земХристос Воскрес! І сталося викуплен- лі своє вічне життя, знаходить неоцінення людського роду, а перемога Госпо- ний скарб, про який говорить Господь:
да над смертю є початком перемоги над «Ось бо Царство Боже всередині вас»
смертю і для всього викупленого Ним (Лк.17, 21).
людства.
Воскреслий дух людини хоче бачити
Яке дорогоцінне для нас значення воскресаючими і природу, і людей. Він
воскресіння Ісуса Христа! Адже воно – усіх кличе до оновлення і відродження.
чудо, більше за всі чудеса, і ті, які коли- Словами «Христос Воскрес!» зустрічав
небудь бачив і чув світ, і ті, які творив преп. Серафим Саровський своїх відвідСам Христос.
увачів, які звідусіль сходились до нього,
Воскресіння Ісуса Христа має таке шукаючи шляхів до вічного життя. Доважливе значення для християнства, що сягнувши богоспілкування та мети своза словами апостола Павла, «якщо Хрис- го життя на землі, святі Отці навчають і
тос не воскрес, то віра ваша даремна» нас, що найбільшим і єдиним благом для
(1Кор.15,17).
християнина є пізнання Бога і живе спілВеликоднім вітанням ми проповіду- кування з Ним. Чи не тому Христос невиємо нашу віру у Воскреслого Спасителя. димо стоїть біля сердець наших, промовТа для нас, послідовників Христових, не- ляючи: «Ось Я стою при дверях і стукаю,
обхідна інша проповідь, проповідь діла- як хто почує голос Мій і відчинить двеми праведного життя в Христі, вона пе- рі, увійду до нього і вечерятиму з ним і
реконливіше за всі слова свідчить про іс- він зі Мною» (Апок.3, 20). Відгукнімося
тину Воскресіння Христового. Так пропо- на заклик воскреслого з мертвих Спасивідує про Воскреслого Спасителя той, хто теля, виконаймо Його святу волю, тоді і
в житті своєму виконує заповіді Христові. ми зможемо сказати зі святим Павлом:
Христос воскрес із гробу в саду Геф- «І вже не я живу, а живе у мені Христос»
симанському. З того часу Він воскресає в (Гал.2, 20).
серцях віруючих у Нього, якщо вони поХРИСТОС ВОСКРЕС!
стійно очищають душу для спільного воВОІСТИНУ ВОСКРЕС!
скресіння з Ним. Господь приходить до
о. Богдан ЗІНЧЕНКО,
того, хто виконує заповіді Його, чиє серчлен Національної спілки
це стає храмом і оселею Божою. «Хіба не
журналістів України.
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Тернопільські картингісти
відновлюють унікальну дитячу трасу

А тернопільська влада мріє
перетворити її на ринок?

У

Тернополі є унікальний спортивний комплекс, аналогів якому нема у
всій Україні. Розташований він на вулиці Шептицького, 26 (гідропарк
Топільче). На площі два гектари розташована єдина у Західній
Україні спеціалізована 750-метрова траса для картингу, авіамодельний і
автомодельний корди і міні-футбольний стадіон.
Тут займаються вихованці Тернопільського обласного комунального центру науковотехнічної творчості школярів та учнівської молоді. Вже багато років на ремонт траси для картингу та й загалом на утримання закладу виділяють мінімальні кошти, яких вистачає лише на
оплату комунальних послуг і зарплатню працівникам. Тож викладачі, діти та їх батьки взялися самотужки її ремонтувати та прибирати територію спортивного комплексу. Кожних вихідних з’їжджаються юні спортсмени з усієї області, аби підготувати трасу для занять картингом.

– Картинг – це екстремальний вид спорту, дуже схожий
на «Формулу-1». Тільки тут
швидкості менші, – розповідає керівник гуртка картингу Козівського будинку дитячої та юнацької творчості Юрій Петько. – Всі гонщики
«Формули-1» проходять школу картингу. Цей спорт забирає дітей з вулиці, навчає їх водити авто, розбиратися у техніці, працювати на токарних і
фрезерних верстатах, із різними слюсарними інструментами, паливно-мастильними матеріалами. Ми закликаємо небайдужих тернополян долучитися до ремонту траси. Було
б добре, якби нам допомогли
грейдером розчистити цю територію та будматеріалами.
Від цього залежить майбутнє юних спортсменів з усієї області.
Двоє синів підприємця із

Бучача Романа Пендиківського займаються картингом вже
кілька років. Тож чоловік вирішив допомогти будівельними матеріалами для ремонту
траси і разом із синами працює
тут щовихідних. Каже, не може
спокійно дивитися, як руйнується така чудова траса. Його
дивує, як держава може так
байдуже ставитися до розвитку молодого покоління, а особливо гуртківців технічних напрямів, адже за ними майбутнє
України
– Існує інформація, що в
Україні на одного гуртківця витрачають в десять разів
менше коштів, аніж на злочинця, який сидить у тюрмі, – додає пан Роман, – То чи не краще
розвивати позашкільну освіту,
ніж будувати нові тюрми? Перевірено, що «важкі» діти, які
потрапляють на гурток картингу, виправляються і стають
чудовими спеціалістами у технічній сфері,
водіями.
–
Спортивний
комплекс
розпочав свою роботу у
1986 році, – розповідає Олександр Перевалов – ще кілька місяців тому завідувач
спортивно-технічним
комплексом, а зараз
громадський активіст,
який за власним бажанням досі опікується комплексом. – На
моїх очах його споруджували. Цю землю на забудову комплексу виділили у 1983
році. Ми дуже пишалися ним, проводили тут
обласні, всеукраїнські,

кальний спортивний комплекс
в центрі міста занепадає через байдужість влади. І траса
для картингу, і авіамодельний
корд потребують ремонту та
реконструкції. Адже цей спортивний комплекс може стати
візитною карткою Тернополя
та приймати змагання найвищого рівня.
– Ми не мали коштів, аби
приватизувати цю землю та
оформити на неї документи.
Тож тепер міська рада, користуючись цим, забрала шматок
землі, щоб розширити ринок,
– каже пан Олександр. – Вони
не поцікавилися технічними
вимогами, не запросили нас
на судове засідання. Якщо рухатися у такому ж напрямку,
то дуже швидко весь спортивний комплекс перетворять на
ринок, а Тернопіль – на бананову республіку. Де будуть займатися наші діти, де виховуватимуть майбутніх інженерів,
винахідників, спортсменів? Сорок беріз, які садили наші діти,
напевно, вирубають, аби поставити базарні ятки.
Кілька років тому трасу
вже скоротили за доволі дивних обставин.

– Тоді головою обласної адміністрації був Василь Коломийчук, – пригадує Олександр
Перевалов. – Нас переконували, що на місці теперішнього
ресторану «Garden Hall» буде
медичний заклад, у якому «вирощуватимуть» шкіру для медичного університету. Взамін
влада обіцяла перенести трасу
і обладнати її. Однак зробили
все дуже неякісно, пошкодили
меліоративні канали. Через це
тут постійно стоїть вода. Згодом на наші прохання встановили водостік, але навіть не
накрили його, так що діти можуть туди впасти.
Вихованці Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної
творчості школярів та учнівської молоді, їх наставники
та батьки щиро сподіваються, що комплекс вдасться зберегти, а картингова траса файного міста ще прославиться на
всю Україну і прийматиме змагання найвищого рівня. Але
для цього потрібно, аби керівництво області й Тернополя не
залишалося байдужим до цього.
Юля ТОМЧИШИН.

міжнародні змагання. І зараз
багато картингістів питають
мене, коли нарешті ми відновимо трасу і зможемо приймати змагання високого рівня.
Олександр Спартакович зазначає, що цей спортивний
комплекс є ласим шматком
для багатьох.
– Ось, до прикладу, недавно
відгородили парканом частину нашого майданчика – відразу ж біля траси для картингу. А
за правилами змагань ближче
аніж на десять метрів від траси не можна нічого встановлювати. Швидкості картингу досягають 130-140 кілометрів.
Якщо пілот не впишеться в поворот, то відразу ж вдариться
в паркан і може травмуватися.
Ми стараємося самотужки відновити цю трасу, адже з часу її
спорудження нам не виділили
жодної гривні на ремонт. У нас
навіть немає працівника, який
мав би обслуговувати спортивний комплекс, косити траву та підтримувати тут порядок. Тому учні та їх викладачі роблять все самотужки. До прикладу,
газонокосарку везуть
аж із Бучача. А от футбольний стадіон міської спортивної школи
обслуговує четверо
людей, а в нас – жодної ставки.
Сьогодні споруди
на цьому спортивному майданчику належать до обласної ради
Редакція газети «Наш ДЕНЬ» зверталася за коментарем у Тернота обласного ТСОУ, а
пільську
міську раду. Однак, відповіді ми не отримали. Сподіваємося,
земля належить Терщо
чиновники
обласної та міської влади належним чином відреагунопільській міській
ють
на
прохання
батьків і дітей і збережуть у Тернополі унікальний
раді. Однак, не дбаспортивний
комплекс.
ють про нього ні одні,
ні інші. Жаль, що уні-
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Професор
Василь Ященко
з Тернополя побував
за проросійськими
барикадами у Донецьку –
там, де розшматовують
Україну
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ред ОДА в Донецьку немає студентів, творчих людей, інтелектуалів гуманітарного та технічного напрямків. Є конгломерат людської маси політично агресивних індивідів, зібраних, як на мене, з різних верств
регіону. Що характеризує особистість? Мовний інтелект, значимий предмет розмови, який
розкриває цінності людини, її
потреби. У спілкуванні з донецьким загалом я оглух від матюків та навали грубих, неоковирних слів. Однак категорія таа Майдані в Києві я ких громадян в Україні є найбув три рази. Остан- ефективнішим інструментом
ній – коли травматич- для дій Путіна. Російський преними гумовими кулями стріля- зидент, дріб’язковий і нетерли на Грушевського в очі про- пимий у морально-політичній
тестувальникам. Однак у теле- площині, – підступний і небезпечний у військово- політичній. Він оперує високими національними поняттями, вкладаючи в них імперський зміст, і ця
суттєва грань в очах російських
мас робить його достойним і величним, а їх – маленькими, але
корисними гвинтиками у путінських амбіціях. Можна висловитися і так: росіян поза Кремлем
для Путіна не існує, а в розумінні їх самих Кремль і Путін – то
найнадійніший і наміцніший
вузол Росії.
Не сумніваюся, що росіяни за межами власної країни ще більше йому чужі. Зате
надзвичайно йому потрібні для утвердження «русского
міра». Мої тимчасові супутники в Донецьку не тільки не розуміють цього, але й не уявляють, в який геополітичний пасьянс втягнуті. В Україні вони
не захотіли стати своїми, а в Росії поза своєю волею давно стали чужими. Жаль цього люду й
страшно від біди, яку вони несуть землі, що їх виростила.
коментарях іменувати сходку в
– Мы создадим республиДонецьку «проросійськими ак- ку, которой будет гордиться
тивістами» чи також «протес- Россия. В ближайшие дни во
тувальниками» – нечесно й ци- всех городах Донбасса власть
нічно по відношенню до заги- будет нашей. Народ избирет
блих у Києві. Тут буденно за- полномочных
представитеклопотані обличчя – там були лей, которые сформирут прапросвітлені лиця. Тут нецен- вительство, исполнительные
зурщина наскрізь пронизала органы, суд и полицию как
думки, людей, повітря, простір. органы власти. Референдум заТам панували молитва та гід- конодательно утвердит наши
ність. Проте ззовні подібність права и союз с Россией. Фашисвеличезна: шини, намети, скуп- тов – вон. Европу – куда подальчення людей, розпорядження, ше! Россия на века! – ось вислозосередженість. Необізнаному ви, почуті серед сепаратистів
глядачеві впадає у вічі тільки того дня у Донецьку.
форма громадського спротиТак і просилося іронічне
ву, а не його зміст. На це і розра- продовження: «Рашен ібер алхована путінська пропаганда. А лєс! Хайль Путлєр!»
коли вухо вловлює знайомі слоще – висновки… Перше
ва: самооборона, адмінбудівлі й
– Янукович втік із розоактивісти – утверджується пареної країни, залишивралель, що громада відстоює
свої права. Тільки в Києві – це ши напівозброєну армію, місце«бендеровцы», «иностранные вих жителів з чужою ідеологією
агенты», «фашисты», а «здесь – у своїй вотчині. Друге – силові
структури та правоохоронні орнарод Донбасса».
гани ворожі до української дерасправді народ Дон- жави. І третє – один російський
басу в ці дні посірів. шовініст, бойовик, військовий
Він не тільки розгу- сьогодні в Донецьку вартує одніблений, але й укрився печат- єї тисячі байдужих, розгублених
тю злості та невпевненості. Пе- та переляканих містян.

хочу. Дадут два рожка, два использую. Три – еще лучше. Бендеровцам и хохлам только на
пользу пойдет. Врагов России,
на…, к стенке. Иначе не поймут.
– Мужики, в какое время
живем. Россия растет! Начинать бы…
– Ты, б…, трепатся перестань. Когда начнется? Когда
бабы сюда придут, тогда и начнется. Усек?! Это тот случай,
когда они как защита очень
нужны…

Н

епаратисти у столиці Донбасу не вгамовуються. Тиждень тому проросійські
активісти зайняли будівлю Донецької облдержадміністрації й обласної ради,
проголосили Донецьку народну республіку і попросили у Путіна «захисту»
від «нелегітимної» київської влади. Що ж насправді відбувається у шахтарському
краї? Про це – у репортажі Василя ЯЩЕНКА, який вирішив особисто відвідати
буремний Донецьк, спеціально для «Нашого ДНЯ».
ередбачав події в Донецьку показати виключно в діалогах
між мітингувальниками. А читач хай сам робить висновки.
І ось у результаті свого добровільного відрядження дійшов
такої думки: суть усіх розмов
сепаратистів (здебільшого, під
градусом) зводиться до декількох тез: владу в Україні захопили бандерівські фашисти; населення в Україні чекає єднання з
Росією; брехні з Києва не вірити, правда в Росії.
Діалоги вирішив подати з
максимальним наближенням
до оригіналу, замість нецензурщини ставити три крапки (…)
Однак зрозумів, що в такому
форматі «змістовних» розмов
публікація матиме незавершений вигляд, тому згодом змушений буду висловити свої спостереження та власний аналіз
почутого. Забігаючи наперед,
скажу: все що не зміг зробити
Янукович в листопаді-лютому
з допомогою Путіна, тепер ро- вит на каждом человеке свой в задницу Америки, а Обабить сам Путін за допомогою знак: ты человек или г…о. Вони ме в ж…у? Россия, б…, страармії, тотальної дезінформації львовской сюда не пропустим. на первая в мире. Завтраі тотальної істерії росіян з еле– Понимаешь, – продовжу- послезавтра мы эту мразь киментами шизофренії. Це гірка вав він, – их натаскивают и пич- евскую вышвернем. Команда
правда про тих, кого бачив і чув кают агенты из Штатов. Они будет, и по команде в Донецке
на мітингу сепаратистів біля женились на западенских под- остановятся БТР.
будівлі ОДА в Донецьку.
– Да в здании наши ребята!
стилках, завели семъи, сыпят
– Ты – наш?
баксами, создают Запад, в Ев- Они пойдут до конца. Это при– А ты? – запитав я.
ропу зовут. Какая, на…, Европа? каз. И милиция наша, из рус– Я свой!
ских. А те, которые придут воеСвое любить надо!
– Я тем более, – підтвер– Не умею я говорить по- вать, не дураки под пули лезть.
джую, щоб увійти в довіру. – бендеровски. Не хочу унижать- И мы не зря стоим.
Вот удостоверения офицера за- ся и подстраеваться. По-русски
– Они тянут время на пепаса СССР, вот теплые вещи, вот говоришь «кофе» и чувствуешь реговорах. Райцентры еще не
– чтоб согрется ночью…
сразу крепкий запах. А у хох- с нами. А это крупные города.
– Это правильно. Ночью нас лов это «кава». Болотом пахнет. Какая, б…, республика без них.
не густо.
Или сказал «водка», и ток тебя Нам лишнее время кстати.
– Петр, – він подав руку. – всего пощипывает. Во Льво– Не будет, б…, Путин боятДавай за знакомство.
ве «горилка», и сразу пропада- ся обам разных и европ, на…,
– Не против, – жвавішаю, ет желание налить и пить. Рус- пусть его боятся. Вся страна
відкупорюючи пляшку (за до- ских весь мир уважает. А они обожает Путина. Когда такое
помогою неї та Петра мене про- свою мову навязывают. Вот было?
пустили за баррикаду сепара- вам, …, – права рука Петра зги– Понял, голова! Раскинь
тистів).
нається в лікті, ліва рішуче ля- мозгой своей. Это тебе не Яце– Ми не будем спрашивать гає навпоперек.
нюк, еврей хренов, не Турчинов
бендеровцев, как нам жить. Хопедераст, не Янукович жадный.
тим жить в России.
іалоги продовжують- Путин – ум. Поэтому вся Россия
– И я хочу, – показово підся у подібному тоні… з ним.
тримую співрозмовника.
– Мужики, мы на
– Не для того все начина– Вот. Мы все хотим. Россия них ложили, ложим, и всегда лось, чтобы, на…, мы кого-то
– это сила, порядок такой… Ни будем ложить.
просили. Нас надо спрашиодин фашист не тявкнет.
– Ты не каркай и стой на вать. Я стрелять хочу. Еще как
– И здесь не тявкнет! – під- месте столько, сколько надо.
тримую подібний тон розмови. Денюжку взял, жрать дают.
P.S. 20 квітня цього року християнський світ святкує Великдень і славить Воскресіння Ісу– Молодец, старик! Фашис- Вот, человек угощает. Папа- са Христа. Цю дату всі реваншисти пов’язують з фюрером фашистської Німеччини. До чого ротов надо стрелять. Они трусы ша, ты, тово, как считаешь, сійський президент готує народ України?..
и всегда ими были. Степь ста- Путин вобьет крепкий гвоздь
Василь ЯЩЕНКО, Тернопіль – Донецьк – Тернопіль.
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ЄС вже допоміг Копичинським
школам з енергозбереженням

Саме через ці причини в Гусятинському районі протягом останніх років питанням енергозбереження в
освітніх закладах приділяється значна увага як з боку місцевої влади, так
і з боку громадськості та спонсорів.
В 2011 році силами громадської
роблеми
організації «Агенція місцевого розвиенергозбереження
тку Гусятинщини» та відділу освіти
останніми роками стали
райдержадміністрації був реалізований
досить актуальними в Україні
проект по проведенню моніторингу всіх
та світі, а недавні події в
освітніх установ району з питань енернашій державі їх ще більше
гозбереження, який фінансувався Блазагострили.
Збереження енергії та її раціональне годійним Фондом «ТЦК». За участю завикористання в нас починається з кож- лучених фахівців вивчались проблеми
ного і з малого: вимкнути електропри- кожного закладу та рівень споживанлад, який не використовується, чи вико- ня енергоносіїв, визначались найбільш
ристати сучасну економну лампочку, за- проблемні школи.
Паралельно за кошти бюджету, міскрити двері в громадське приміщення в
цевих спонсорів та грантів міжнародхолодну пору і т.п.
Але особливо важливо економити них організацій у частині шкіл статам, де найбільше втрат і де ефект від рі дерев’яні вікна мінялись на сучасенергозберігаючих заходів буде найвід- ні енергозберігаючі металопластикові.
чутнішим. В розрізі витрат на енергоно- Всього на сьогодні поміняно біля 40%
сії в кожному районі нашої області та- всіх вікон в школах Гусятинщини.
Проведена в районі робота стакою сферою є галузь освіти. В більшості сіл та містечок у нас збудовані вели- ла основою для участі Агенції місцевокі типові шкільні приміщення та часто го розвитку Гусятинщини в конкурсі
використовуються неефективні систе- проектів «Підтримка заходів щодо підми опалення. При заповнюваності шкіл вищення енергоефективності в малих
на 50-60% (а деколи і менше) коштів на містах України», що проводився за кообслуговування також виділяється не- шти Європейського Союзу і в якому взядостатньо, бо розрахунок йде на одного ли участь представники 77 українських
учня. Тому і нагріти такі приміщення до міст. Проект Агенції «Впровадження
належної температури непросто і тепло комплексних енергозберігаючих захочасто втрачається через старі дерев’яні дів в двох школах міста Копичинці» попав в число 10 переможців конкурсу і на
вікна і неутепленість стін.
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сьогодні він вже успішно реалізований.
Для впровадження енергозберігаючих заходів протягом 2012-2013 років
ми отримали 70 тис. євро (або біля 700
тис. грн. ) з Представництва ЄС в Україні та ще більше 370 тис. грн. залучили
з місцевих джерел. За ці кошти в обох
школах міста Копичинці були відремонтовані найбільш проблемні місця в системах опалення (поміняно 189 м теплотраси, утеплено 265 м траси, встановлені ефективніші насоси, зарадіаторні
екрани, поміняно обладнання). В обох
школах була також частково відремонтована система електропостачання і поміняні всі електролампочки на сучасні
енергозберігаючі, в школі №2 поміняно
частину вікон на металопластикові.
За рахунок ремонту частини дахів
приміщень (936 м2 в школі-гімназії №1
та 700 м2 в ЗОШ№2) покрівля також стала краще виконувати енергозберігаючі
функції.
Паралельно проводились навчання для представників району по питаннях енергозбереження і запровадження
сучасного енергоменеджменту в освітніх установах, який би давав можливість більш ефективно використовувати енергоносії.
Проведений підсумковий енергоаудит приміщень обох шкіл в місті показав, що в результаті проведених заходів в школі №1-гімназії очікувана економія за використання електроенергії
може становити у сезон біля 7 тис.грн.,
за використання газу – біля 40 тис.грн.,

Тернопілля

в ЗОШ№2- відповідно 10 і 50 тис.грн.
Підсумком проекту стало проведення на базі міста Копичинці обласного
семінару «Сучасні підходи до проблем
енергозбереження в освітніх закладах»
за участю обласних фахівців та представників відділів освіти усіх районів і
міста Тернополя. Саме такий комплексний підхід до енергозбереження паралельно із використанням альтернативних джерел енергії був одностайно визнаний як перспектива у вирішенні цієї
гострої проблеми, а фінансова допомога з боку Європейського Союзу та інших
міжнародних структур як надзвичайно
важлива і необхідна.
Руслан СТЕФАНІВ,
виконавчий директор
Агенції місцевого
розвитку Гусятинщини.

Однією вудкою з одним гачком. І то не скрізь

р. Дністер
НПП “Дністровський каньйон”. В
межах населених пунктів Борщівського, Бучацького, Заліщицького, Монастириського районів за
винятком с. Городок Заліщицького району по лівому березі.
р. Серет
Від мосту біля с. Городище Зборівського району до мосту в
с. Чернихів Зборівського району
по обидві сторони річки.
Івачівська водойма – по лівому
березі від малого підприємства
ШБ-1 в с. Малашівці, Зборівського району до греблі в с. Горішній
Івачів, Тернопільського району.
По лівому та правому березі
гребного каналу.
Тернопільський міський став
від бази спортивного товариства „Гарт” до протоки між Тернопільським ставом, водоймою
“Чайка” (включно з водоймою
“Чайка”).
На ділянці по правому березі Тернопільського ставу від пристані
причалу кооперативу “Ветеран”
до пристані катера на дальньому пляжі.
Водойми Тернопільського гідропарку “Топільче”.
Від дамби Тернопільського ставу
до мосту біля с. Петриків, Тернопільського району.
В межах с. Велика Лука, Тернопільського району.
р. Серет в межах населеного
пункту смт. Микулинці.
На ділянці від шляхового мосту в смт. Микулинці до шляхового мосту в с. Налужжя протяжністю 3000 м.
На ділянці від шляхового мосту

ПЕРЕЛІК рибогосподарських водних об’єктів Тернопільської області,
у яких дозволено любительсько-спортивний вилов риби та інших
водних біоресурсів у період нерестового періоду 2014 року

в с. Долина до шляхового мосту
в с. Буданів протяжністю 4500 м.
Теребовлянського району.
В адміністративних межах м.
Чорткова.
По лівому березі Касперівецького водосховища від крайнього будинку с. Голігради до бази відпочинку “Росинка”.
По правому березі в межах бази
відпочинку “Колиба” 200 м. вверх
та 200 м. вниз за течією.
р. Стрипа
В межах населених пунктів Козівського, Теребовлянського та Бучацького районів.
р. Золота Липа
В межах населених пунктів Бережанського, Підгаєцького та Монастириського районів.
р. Збруч
В межах населених пунктів.
р. Гнізна
Від шляхового мосту в с. Кровінка Теребовлянського району до закінчення адміністративних меж м. Теребовля протяжністю 2500 м.
р. Горинь
Від закінчення с. Нападівка Лановецького району до мосту біля
РМЗ, що в м. Ланівці.
р. Іква
Від початку с. Старий Тараж до
початку с. Борщівка Кременецького району.
р. Вілія
Від автомосту с. Новостав вниз

по течії 1,5 км по р. Вілія, Шумського району.
Водойма с. Мушкатівка Борщівського району
По правому березі від гирла річки до дамби.
Бережанська водойма ІІ
РО УТМР
По правому березі від с. Гайок до
водовипуску.
Водойма цукрового заводу
м. Бучач
Від дамби по правому березі
250 м.
Водойма с. Вербятин
Бучацького району
По периметру водойми.
Водойма смт. Золотий Потік Бучацького району
По периметру водойми.
м. Хоростків Гусятинського району
Голодні стави м. Хоростків від
дамби 100 м., по лівому і правому березі.
Водойми, що знаходяться на
х. Рудка від дамби 100 м., по лівому і правому березі.
Водойма смт. Гриймалів Гусятинського району по насипній дамбі.
смт. Залізці Зборівського району
Водойма № 5 по дамбі на вулиці
Зборівській згідно розміток.
Збаразький міський став РО
УТМР
По периметру.
Збаразька РО УТМР став

с. Ст. Вишівець
В межах розмітки.
Збаразька РО УТМР, став с. Базаринці
По правому березі русла річки.
Водойми с. Охримівці Збаразького району
По периметру водойм.
Кременецька РО УТМР, водойма
с. Кушлин
Згідно розмітки по дамбі, по правому березі.
Водойма “Королівський міст”,
Кременецького району (УТМР),
с. Сапанів
Згідно розмітки по дамбі, по правому березі.
Водойма с. Лідихів Кременецького району
Урочище красне по правому березі гідроспоруди до водоспускної споруди згідно розміток.
Водойма с. Козівка Козівського
району РО УТМР
По гідроспоруді “Дамба” по правому і лівому березі 200 м. від
дамби згідно розміток.
Підгаєцька РО УТМР водойма,
м. Підгайці
По лівому березі Підгаєцького
міського ставу від водозабірної
споруди до водовипуску.
Водойма у с. Домаморич Тернопільського району
Згідно розміток.
Закрита водойма загального користування поблизу с.
Кам’янка Теребовлянського ра-

йону
На ділянці по ширині дамби і 150
м. від дамби по лівому березі протяжністю 250 м.
Водойма загального користування с. Романівка Теребовлянського району
На ділянці по ширині дамби і 150
м. від дамби по правому березі
протяжністю 300 м.
Водойма загального користування с. Ласківці Теребовлянського району
На ділянці по ширині дамби і 300
м., від дамби по лівому березі.
Водойма смт. Микулинці, Теребовлянського району
По периметру водойми.
Водойма у с. Конопківка смт.
Микулинці
По периметру водойми.
Водойма на території Теребовлянської міської ради “Старий
став”
Згідно з встановленими розмітками.
Монастириська РО УТМР, водойма поблизу “Інкубатора”
По лівому березі по водозабору
до водовипуску.
Водойма с. Бірки Шумського
району
По периметру.
Нижній став м. Ланівці
По периметру.
Водойма “Збручанська”, Підволочиського району
По правому березі від мосту в с.
Пеньківці до греблі с.Вочківці та
лівому березі від с. Пеньківці до
с.Просівці (в межах Підволочиського району).
Водойма “Підволочиська”
По периметру.

Люди
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«Обличчя кривдників
досі бачу в снах»

Тернополянин, якого викрали тітушки
й завезли аж на Херсонщину, потребує допомоги
Майже два місяці минули відтоді, як
21-річного тернополянина Василя Бойцуна викрали так звані тітушки. А він і
досі бачить у снах обличчя своїх кривдників, які спершу його жорстоко побили, а потім встромили ножа й викинули
у херсонському степу. Серед тих, хто викрав його з київського Майдану, були
навіть молоді дівчата. Дивом йому вдалося врятуватися, але важкі травми все
ще нагадують про себе. Сьогодні Василь перебуває на реабілітації у Тернопільській міській лікарні №3. Вдома
його чекають дружина і двоє діток. Синочкові Василя лише десять місяців.

Захищався від куль
хокейними обладунками

Історія, яка трапилася з Василем,
вражає нелюдською жорстокістю. Сьогодні її розслідує Генеральна прокуратура разом зі справами інших постраждалих майданівців.
Василь до дрібниць пам’ятає все, що
з ним сталося. На Майдані він був з початку лютого. Побачив плакат: «Поки
ти лежиш на дивані, за твоє майбутнє
хтось ризикує життям». Не втримався і
поїхав до Києва. Дорогого бронежилета дозволити собі не міг, а щоб хоч якось
захистити себе, вдягнув хокейні обладунки. На Майдані спав у наметі або в
будці на барикадах. 18 лютого разом із
братом він стояв в обороні біля Верховної Ради. Тоді «Беркут» пішов атакою
на майданівців. Люди почали втікати,
побіг і Василь. «Беркутівці» стріляли навздогін гумовими кулями.
– У мене теж потрапляли, але я майже не відчував цього, – пригадує Василь. – Відірвавшись від переслідувань,
почав шукати брата, але натрапив на
тітушок. Їх було близько 15-ти. Деяких
упізнав – вони видавали себе за майданівців, один з них стояв за моєю спиною біля барикади. Нападники скрутили мене, забрали документи і заштовхали у свій автобус. Розмовляли росій-

ською і кричали, що зловили «западен- ножа у сідницю й виволік у поле. Виця». Поряд стояли працівники ДАІ, але дно, зганяв на мені злість.
ніяк не реагували.
Коли автобус з нападниками поїВ автобусі Василеві зв’язали руки хав, Василь дійшов до дороги. Боявся,
автомобільними хомутами, посадили що втратить свідомість і посеред поля
у проході й попередили: якщо спробує його ніхто не знайде.
втікати – застрелять. З розмов він зро– Уночі перед тим я кочегарив у назумів, що його везуть у південні облас- меті на Майдані, а вранці ми пішли на
ті, щоб на відеокамеру розповів, скіль- барикади. Дві доби не спав, тож біля доки платили на Майдані. Коли він казав, роги, під ялинкою, одразу заснув. Прощо люди стояли там не за гроші, драту- кинувся, коли вже розвиднілося. Через
валися й давали йому стусанів.
дорогу побачив автомайстерню, попро– Мої викрадачі були одягнені пере- сив у сторожа води, а він почав кричаважно у спортивний одяг, – згадує хло- ти, щоб я ішов собі.
пець. – Матюкалися, грубіянили. ХваПоволі Василь дошкутильгав до
лилися посвідченсела. На вулицях
нями Партії регіонів.
Зараз Василь проходить реа- було людно, і хлоСамі ж переконува- білітацію після кількох опера- пець, який був
ли, що не за гроші цій і потребує підтримки. Дея- весь у крові, схоборються з майдавався за камінь,
нівцями, але коштів кий час він лікувався у Борщів- аби не лякати дівони не економили. ському районі, там ситуація в са- тей. Врешті, неКупували на зупин- наторії була плачевна, тож йому знайома жінка виках, що хотіли. Гро- доводилося брати в борг гроші, кликала «швидші давав їм старший. щоб купувати необхідне.
ку», і пораненоПідтримати Василя та його го тернополянина
Молоді люди говорили, що їдуть на сім’ю можна, перерахувавши завезли до лікарпари, були й старші кошти на рахунок у ПриватБан- ні. Там один з лікажінки років 60-ти. ку: 5168757240616203 (Бойцун рів тихенько йому
Одна дівчина при- Василь Васильович).
сказав, щоб не боставила мені ножа
явся, бо він теж із
до горла зі словами,
Західної України й
що могла б мене одразу вбити, але, мов- допоможе.
ляв, вона «не така, як бандерівці».
– Я переживав, що тітушки повернуться
стіни мене не врятують,
Залишили у полі помирати – згадуєй ніякі
Василь. – Зателефонував до
Василь пригадує, що головний се- друга, який розповів рідним, де я. Наред тітушок, чоловік кремезної стату- ступного дня приїхала дружина й зари, нагадував зека. Коли з вікна авто- брала мене додому. Лікар, який допомабуса хлопець побачив знак «Херсон», гав мені, порадив їхати, хоч рани ще бохтось крикнув, що в Києві застрели- ліли. Правда, мені чомусь не віддавали
ли двох міліціонерів. І старший групи, одяг. Я хотів забрати, бо це речові доказв’язавшись з кимось по телефону, на- зи. Врешті, віддали светри й куртку, а
казав повертати до столиці.
джинси залишили у лікарні.
– Частина людей в автобусі вже спаНа Хмельниччині автомобіль, яким
ли, – каже Василь. – Мене ж той стар- Василь повертався додому, зупинився
ший виштовхав з автобуса і почав бити на автозаправці. Хлопець зауважив, як
металевою трубою, а потім встромив туди ж заїхав бус із донецькими номе-

рами. З нього вийшов чоловік, у якому
тернополянин впізнав тітушку, якого
бачив на Майдані.
Лише тепер, зізнається Василь, він
починає заспокоюватися. Бо в перші тижні у Тернополі були побоювання, що нападники знайдуть і тут, адже
мали його паспорт з пропискою. Разом
з документами вони забрали і фотографії – дружини та покійної матері. Василь – сирота. Того дня, коли його викрали тітушки, якраз була річниця за
його мамою.

«Сподіваюся,
що винних покарають»

За словами Василя, йому досі сниться Майдан. Каже: навіть якби знав, що
його чекає, все одно поїхав би.
– Недавно приснилося, що біля ноги
зірвалася граната, я одразу прокинувся. А ще снилися тітушки, які мене викрали. Ніби завели в кімнату і питають:
«Ну що, героєм став?». Мене ж іще боліла нога, то один з них сказав: «Зараз ми
полікуємо твоє коліно» – і пішов по палицю...
Тернополянин сподівається, що
його кривдників знайдуть і покарають
згідно із законом.
– Справу передали в Генеральну
прокуратуру, але адвокат мені нічого
не повідомляє, – зауважує. – Знаю тільки, що мають проводити судмедекспертизу. Закривавлений одяг, який був на
мені під час побиття, лежить вдома.
У палаті, де лікується Василь, немає
телевізора. Про події в країні дізнається із розмов. Сподівається, що уроки
Майдану не минуть марно.
– Мого командира відправили на лікування до Польщі – під час штурму силовиків його сильно побили, переламали
руки, ноги. Постраждали тисячі людей.
Тільки б щось змінилося на краще, адже
за це ми вийшли на Майдан, – зауважує
він і додає, що готовий боротися і далі.
Антоніна БРИК.
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ПИСАНКИ

малюють із добрими
помислами
Поради від тернопільських майстрів

Напередодні Великодня ми щоразу
по-новому відкриваємо для себе магію
писанки. Для когось вона неодмінний
атрибут святкового кошика, для інших
- витвір мистецтва та справжній символ,
який здатний змінювати майбутнє.

Д

нями у
Тернопільському
обласному
художньому музеї
писанкарі з усієї
області навчали дітей
та дорослих малювати
писанки, ділилися своїм
досвідом і таємницями
цього мистецтва, яке
передається з покоління в
покоління.
– Найдавнішу писанку у світі вчені знайшли на території Тернопільщини, - розповідає майстер ужиткового мистецтва та писанкарства обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Ярослав
Осадца. – Створена вона 4,5 тисячі років тому. Наші предки спершу виготовляли писанки за допомогою писачка із щетини кабана. Чому обрали яйце? Тому
що це чудовий і дуже зручний
спосіб для передачі інформації
та енергетики.
Надія Волощук із Кременця
займається писанкарством вже
кілька років. За цей час відкрила багато таємниць цього мистецтва. Зізнається: головне, потрібно малювати писанки із чистими помислами, хорошим настроєм і після сповіді. Якщо на
душі погано, коли вас щось мучить або ви переживаєте якесь
горе, то краще навіть не братися за це, адже тоді ви вкладете у

свої творіння негативну енергетику. Дуже часто буває так: фарба не береться, яйця б’ються,
символи не малюються. Тоді варто піти до сповіді й усе вдасться.
Особливо красиві у колекції пані Надії писанки із перепелиних яєць. Як виявляється, для
їх виготовлення не потрібні особливі премудрості. Зовні ці яєчка мають незвичне забарвлення,
тому потрібно їх кілька хвилин
вимочувати в оцті. Витягнути і
протерти паперовою серветкою.
Якщо плями залишилися, спробувати ще раз. А далі розмальовувати, як звичайне яйце.
– До малювання писанок потрібно підходити з усією відповідальністю, адже в орнаментах
можна закодувати власні мрії та
побажання інших. З власного досвіду знаю, що багато з них збу-

ваються. До прикладу, крапанка
символізує побажання достатку.
Якщо пара мріє про народження
дитини, варто малювати на писанці квіти, метелики і бджілок.
Зазвичай, малюють писанки
у Страсний тиждень. Хоча пані
Надія каже, що не варто обмежуватися лише цим святом. Наші
предки малювали писанки весь
рік. І на Юрія, і на Різдво, аби захистити хату від грому чи прикликати дощ. Як то кажуть «про
всяк випадок».
Відомий
тернопільський
майстер Ярослав Осадца пригадує кумедний випадок. Як відомий український писанкар Дмитро Пожоджук поїхав відпочивати у Францію. Його візит співпав
із посухою – люди бідкалися, що
немає дощу. От він і розповів їм,
що українці закликали дощ, на-

малювавши писанку із грабельками. Французи також вирішили
спробувати. Можна лишень уявити, яким було їхнє здивування, коли вже наступного дня випав дощ. Через десять днів вони
зателефонували до майстра і кажуть: що робити – дощ не припиняється. Тепер намалюйте писанку із сонечком, порадив Дмитро Пожоджук.
Писанки можна малювати
на курячих, гусячих, качиних,
перепелиних, попугаячих і навіть страусиних яйцях. Традиційно, обирають курячі. Однак краще брати магазинні, тому що домашні можуть бути жирні й до
них погано чіплятиметься фарба.
Сьогодні у крамницях можна придбати різноманітні фарби для писанок. А от наші предки використовували природні
барвники: відвари з цибулиння,
крокусів, гілочок груші, вільхи.
Також можна виготовити декоративну писанку із ниток. Для
цього на куряче або гусяче видуте яйце намотують щільненько
нитку і далі прикрашають його
різноманітними вузликами або
ж стрічками. Декоративні деталі
можна акуратно приклеїти.
Зеновій Пеньонжик із Звенигорода Бучацького району малює писанки вже близько двадцяти років. Розповідає, що слова «писанка» немає більше в

жодній мові, окрім української.
– На мою думку, яйце не треба розмальовувати, декорувати, прикрашати усім чим можна,
– пояснює пан Зеновій. – Писанка – це письмо. Так само як є літери, абетка. Ми ж не пишемо їх
для краси, а намагаємося з їх допомогою передати певний зміст,
суть. Те ж саме з писанками. Треба брати до уваги, для кого ви їх
пишете і чого цій людині бажаєте, що у її житті потрібно змінити. Можна творити писанку
для молодої дівчини, хлопця, подружньої пари, сім’ї, де чоловік
не тримається дому або ж жінка
- погана господиня.
Для кожного регіону характерні свої кольори та орнаменти. Зокрема, на Тернопільщині
малюють писанки як на чорному, так і на білому тлі. Зазвичай,
молодшим жінкам дарували на
чорному, а от старшим - на білому тлі. Для дітей обирали веселі
барви.
Якщо ви досі купували яскраві китайські орнаменти на плівках і за кілька хвилин виготовляли писанки до великоднього кошика, то, сподіваюся, що тернопільські майстри переконали вас
змінити ці традиції і намалювати справжні писанки, які будуть
оберегами оселі і принесуть у
ваше життя позитивні зміни.
Юля ТОМЧИШИН.

Україна і світ
Україна
На Кучмі, Литвині та інших
«колишніх» можна
зекономити мільйони
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у євро. Відповідно, на 90 відсотків паливо має валютну складову», - пояснив
експерт. І заявив, що навіть, коли для
АЗС чиновники встановлять верхню
межу ціни, наприклад, 15 гривень, то
багато підприємців відмовляться, бо це
їм не вигідно. А при встановленні фіксованої цінової межі, експорт бензину
в країну взагалі скоротиться, тому що
зараз його поставки через суспільнополітичні обставини і так зменшилися.
Тому, на думку експерта, влада, передусім, має стабілізувати курс валют.

Армія приводить
всю техніку в бойовий стан

Усі вітчизняні військові частини
отримали наказ від керівництва всю
техніку, яка була на тривалому зберіганні, очистити від мастил, чохлів та
привести в бойову готовність, повідомляє ТСН. У спеціальних захисних чохлах, змащена мастилом і наповнена вологовбираючими матеріалами деяка
техніка простояла понад 20 років. «Розконсервовують» танки, БТРи, «Урали».
А їх в українській армії було «законсерововано» маже 90 відсотків. Та й решту
використовували вкрай рідко. У деяких військових частинах відрегулювати
техніку допомагають цивільні. Військові кажуть: частина деталей після тривалого зберігання виходить із ладу. Більшість нескладних деталей потребують
заміни. А це - не одна тисяча гривень.

На
повному
держзабезпеченні досі перебувають 20 ексвисокопосадовців, заявив керівник Державного управління справами Сергій Аверченко. Він повідомив,
що більшість вищих чиновників сплачують лише 30 відсотків за компослуги. «Ми зверталися до в.о. президента
з проханням, щоб вони відмовились, бо
країна перебуває в складному економічному становищі, усім простим людям тяжко. Просив і їх особисто: проявіть свідомість і солідарність з українським народом - відмовтесь від пільг,
які компенсуються з держбюджету»,
- сказав Аверченко. За його словами,
скасування пільг дасть змогу зекономити держбюджету 8 млн. грн. на рік.
Серед цих 20 високопосадовців, зокреМаєток керівника
ма, екс-президент Леонід Кучма, ексспікери Ради Олександр Мороз, Віталій АП Пашинського має вихід
Масол, Іван Плющ і Володимир Литвин,
до річки і VIP-церкву
екс-віце-прем’єр Анатолій Кінах, ексВ.
о. глави адміністрації презипрем’єри Вітольд Фокін, Євген Марчук
дента
Сергій Пашинський разом із
і Валерій Пустовойтенко, екс-міністри
сім’єю
мешкає
за 50 км від Києва. МаВасиль Дурдинець і Юрій Єхануров,
єток
чиновника
розташований у селі
академік Борис Патон.
Хлепча, повідомляє ТСН. Пашинсько56 відсотків працюючих
му належить двоповерховий будинок
із виходом до річки. На території обіживуть «від зарплати йстя є каплиця - єдина культова сподо зарплати»
За результатами опитування, 54 руда на все село. Але ніхто з вірян до
відсотки чоловіків і 58 - жінок сис- церкви прийти не може, бо вона є притематично опиняються в ситуації, ватною власністю. Тому селяни їздять
коли гроші на життя закінчуються на богослужіння в інше село. «Це приза певний час до нової зарплати. Ко- ватна територія, власником якої, за можен п’ятий офісний працівник відчу- їми даними, є Сергій Пашинський, кеває фінансові труднощі як мінімум раз рівник сучасної адміністрації презина три місяці. І всього лише вісім від- дента… Це - приватна територія. Ніхсотків чоловіків і чотири відсотки жі- то туди не має права доступу», - сказав
нок заявляють: подібне ніколи з ними протоієрей Михайло Осапчук із храму
не трапляється. Такі дані опитуван- в селі Велика Солтанівка. ТСН скеруваня, проведеного кадровим порталом ла офіційний запит в АП, яку нині очо«HeadHunter Україна». Коли грошей зо- лює Пашинський. Журналісти поцікавсім мало, і чоловіки, і жінки вважають вилися, чи мав він дозвіл на будівниза краще відмовитися від спонтанних цтво церкви і чи призначена його дінеобов’язкових покупок (63 і 58 відсо- лянка для зведення культової споруди.
тків відповідно), потім вони скорочу- Їм відповіли, що ця інформація не є пують витрати на дозвілля (58 і 44 відсо- блічною і розголошенню не підлягає.
У кабінеті Клименка був
тки), відмовляються від обіду на роботі, та й взагалі намагаються економити
ринг, де відбувалися бої
на їжі (37 і 40 відсотків). Значна частибез правил
на зарплати в основному йде на їжу (68
Екс-міністрів
доходів і зборів Олевідсотків), погашення кредитів (29) і
кандр
Клименко
влаштував у своєму
на дітей (23).
кабінеті майже «Межигір’я», передаЦіна бензину зросте
ють «Подробиці». З кабінету для звичайних гостей є двері в «інший світ», де віддо 16 гривень за літр
Найближчими днями ціна на бен- почивало керівництво Міндоходів і члени
зин зросте до 16 гривень за літр, і президентської родини. Крім традиційнавіть більше. Таку думку висловив ного золота в інтер’єрах і люстр із кристаексперт з ринку палива Сергій Куюн. лами «Сваровські», є в кабінеті Климен«Причина зараз одна - це курс долара. ка боксерський ринг. Тут збирались висоЧому це важливо для нафтопродуктів? копосадовці, які робили ставки. ПривозиТому, що на 80 відсотків ми себе забез- ли бійців для боїв без правил. Обладнанпечуємо з імпорту. Крім того, на закупі- ня дуже дороге. Варто зазначити: комісія
вельну вартість нафтопродуктів при- з фінансового моніторингу з’ясувала, що
падає 55 відсотків від роздрібної ціни, Янукович і наближені до нього чиновнище 35 - складають податки - акцизний ки за допомогою Клименка провели повз
збір і ПДВ. Акцизний збір номінований державну казну 77 мільярдів гривень.
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Світ
Москва вирішила
«анексувати» Місяць

Російська Федерація вирішила колонізувати Місяць і має намір видобувати там корисні копалини, мінерали, леткі з’єднання та воду. Про це
заявив віце-прем’єр Росії Дмитро Рогозін, який курує оборонну і ракетнокосмічну промисловість, у статті «Російській газеті». Він зазначив, що Місяць - найближче і наразі єдине доступне людині джерело позаземних
речовин, корисних копалини, мінералів, води тощо. Це - природна платформа для технологічних досліджень і
випробувань нової космічної техніки.
«Ми не позиціонуємо завдання польотів на Місяць, як обмежену в часі й ресурсах програму. У цього процесу є початок, але немає закінчення: ми хочемо прийти на Місяць назавжди», - сказав Рогозін.

М’якотілий Захід
обжирається брудними
грошима з РФ

На сьогодні ані ЄС, ані США не готові захищати Україну. Про це пише
член редакційної ради «The Wall Street
Journal» Меттью Камінські, повідомляє
«InoPressa». «Євросоюз з ослабленою
економікою обжирається енергією і
брудними грошима з Росії, при цьому
читає Україні нотації про західні цінності, але відмовляється її захищати…
У США при владі Обама, який двічі виграв вибори завдяки обіцянці, що Америка піде з «гарячих точок», - зазначає
Камінські. За словами автора, Росія бачить м’якотілий Захід, яким керують
слабаки, Путін вже анексував Крим, а
«в минулі вихідні Росія вторглася на
Східну Україну». «Зрада Заходу - несподіваний удар для українців. ЄС завжди знаходив приводи, щоб відмовляти Україні в перспективі приєднання». Камінські вважає: у 2008 році адміністрація Буша «врятувала Грузію»,
направивши туди свої військові кораблі й транспортні літаки.

Українці Америки просять
США надати Україні статус
союзника НАТО

Український конгресовий комітет Америки закликає США вжити негайних заходів задля збереження територіальної цілісності і суверенітету України. Відповідна заява опублікована на порталі української діаспори «VIDIA». «Територіальній цілісності
та суверенітету України загрожує масове нарощування російських військ
уздовж східного кордону України та
ескалація провокацій з боку спонсорованих Росією груп в Україні, - йдеться
у зверненні. - Як бастіон демократії у
світі, Сполучені Штати повинні узяти
на себе ініціативу в просуванні міжнародних норм та консолідації геополітичної стабільності». Комітет закликає Штати негайно підтримати місії
ОБСЄ та ООН у східні та південні облас-

ті України для моніторингу ситуації
на місці й запобігання провокацій, які
можуть призвести до російської військової інтервенції. Також підтримати організацію негайних спільних навчань НАТО в Україні. Серед інших вимог - прохання надати Україні статус
союзника НАТО, що уможливить присвоєння нашій державі різноманітних
військових і фінансових привілеїв, які
наразі є недоступними, у тому числі й
поставку зброї.

Іран обіцяє Європі
стати надійним
постачальником газу

Іран може стати новим постачальником газу для Європи, заявив міністр промисловості, шахт і торгівлі країни Мохаммад Реза Нематзаде в інтерв’ю німецькому виданню
«Handelsblatt». «Іран може стати стабільним, надійним і тривалим партнером Європи», - сказав іранський політик. Він наголосив, що його країна має
як резерви енергоресурсів, так і плани
співпрацювати з ЄС. «Ми хочемо у майбутньому відігравати значну роль на
міжнародному газовому ринку», - розповів Нематзаде виданню. За його словами, Іран має найбільші енергорезерви у світі й наразі здійснює реалізацію
великого проекту газопроводу, який
транспортуватиме газ із півдня країни
до кордону з Туреччиною на південному заході Ірану. Звідти газ можна буде
транспортувати до країн Заходу, наголосив політик.

Агресія Путіна нагадує
вчинки Мілошевича

Дії президента Росії Володимира Путіна проти України не далекоглядні. Він намагається збудувати російську імперію в той час, коли економіка його країни в руїнах, пише «The
Independent». Видання зауважує: воєнна агресія проти України лише зміцнює стереотип про Росію як про грубу,
деспотичну країну, чия заявлена прихильність до демократії і вільної торгівлі - лише імітація. «Путін, можливо, близький до відновлення російської імперії, але ціною дипломатичного глухого кута для своєї країни. Цим
він нагадує Слободана Мілошевича з
його бездумною спробою перетворити занепалу соціалістичну Югославію
в сербську наддержаву, після того, як
основа його влади - монопольна позиція комуністичної партії - обвалилася»,
- нагадує видання. І підкреслює, що Росія, як і Югославія свого часу, перебуває в серйозному занепаді. «Урок югославської трагедії для Заходу полягає в
тому, що ми не повинні робити поблажок російські агресії проти України», зауважує «The Independent».

Населення Землі сягнуло
7,2 мільярда осіб

Чисельність населення сягнулан
7,2 мільярда осіб, йдеться у доповіді
генсека ООН Пан Гі Муна, представленій на 47-й сесії Комісії ООН з народонаселення та розвитку. За прогнозами, кількість населення Африки істотно
зростатиме. Однак, більш ніж у 40 країнах, чисельність населення у 2014-2050
роках скоротиться. Найбільше скорочення населення відбудеться в Німеччині, Китаї, Польщі, Росії, Румунії, Сербії,
Таїланді, Японії, Україні, а також у країнах Східної, Південно-Східної та Західної
Азії. До 2025 року населення Землі сягне 8,1 мільярда осіб, а до 2050 р. - 9,6 мільярда.
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Для всієї родини

Етюд

I година
різниці у часі

Сімейне

гніздечко
В мамину хустину
Заховаю подруг,
Хай вона зігріє
Неньчиним теплом,
Разом посміємось,
Повеселимося –
Нам не буде сумно…
Хіба ж сумно трьом?
На фото Івана ПШОНЯКА:
учениці Тернопільської
школи №2 Віка Клепчак,
Соломія Марцинів та
Ольга Могилат.

Сюжети
Як завжди переповнена маршрутка. Вчепившись за спинку сидіння, ти похитуєшся то вліво, то вправо, залежно від того, куди повертає
водій, жадібно ковтаєш свіже по-

Святкове
жається до виходу. Хтось подає йому
руку, злегка підтримуючи і допомагаючи пройти. Водій зупиняється, двері відчиняються і дідусь обережно починає сходити вниз. Пома-

ДВАДЦЯТЬ П’ЯТЬ

Бджоли на черешеньках веснують,
З квіточок збираючи нектар.
Гулом стоголосим слух чарують,
Творячи нечуваний хорал.
Сонечко дарує щастя промінь,
Радість в світлі Великодні дні.
Зігріває душу теплий пломінь.
- Я біля дочки, серед рідні!..
Олена РУТЕЦЬКА. м. Збараж.

КОПІЙОК…

вітря, яке скупим струменем вривається на зупинці крізь відчинені
двері. Душно, рукою злегка розщібаєш комірець куртки. Хтось наступає на ногу. Обурившись, відсуваєшся вбік. Але нема дуже куди відсуватись, всюди люди, які щось незадоволено бурмочуть собі під ніс.
Зненацька всередині починається рух. Хтось інтенсивно наближається до дверей, намагаючись вийти і ти відчуваєш, як тебе притиснули спиною до вікна і так стоїш, не
в змозі поворухнутись. Ось зупинка, двері відчиняються і двоє – троє
людей вискакують надвір, струшуючи з себе пил і поправляючи
пом’яті боки. Натомість ще декілька чоловік запихаються і в без того
набиту маршрутку. Серед них і старенький дідусь намагається зайти
всередину. Хтось поступається місцем. Дідусь вдячно сідає і водій рушає далі. Передають гроші. Ти береш у вільну руку і, похитуючись,
передаєш далі. Хтось підставляє долоню, і копійки уже пересипаються
з твоєї руки на іншу. У цей час водій
різко гальмує, і двадцять п’ять копійок падають вниз. Опускаєш очі, намагаючись розгледіти, де саме вони
покотились, але окрім людських черевиків не бачиш нічого. Ну що ж,
що впало, те пропало.
Незабаром твоя зупинка. З двома сумками пробираєшся до дверей. Старий дідусь теж підводиться
і ледве-ледве, пересуваючи ноги, чіпляючись за спинки сидінь, набли-

Великодня радість

лу, наче от-от спотикнеться і впаде,
він спускається на одну сходинку,
тоді на другу і, вже коли, здається,
зараз має вийти (ти з сумками прямуєш за ним), раптово зупиняється.
Тоді так само несподівано нахиляється вниз. Ти нічого не розумієш.
Невже йому стало погано? Треба допомогти. Але як, обидві руки зайняті. З-за спиною люди, важко відійти
назад. Ніхто і не зрозумів, що відбувається. «Швидше, виходьте вже», роздратовано гукає водій. Він що не
бачить: людині погано! Але ні, здається, дідусь просто щось шукає. Ти
і собі дивишся вниз. Двадцять п’ять
копійок… Внизу, серед бруду лежать
двадцять п’ять копійок, що тоді випадково впали вниз. Дідусь піднімає копійки, розгинає спину і, нарешті, виходить з маршрутки. Ти за
ним.
Водій рушає, маршрутка мчить
далі. Дідусь помалу йде поперед
тебе, ледве переставляючи ноги,
важко зітхаючи, стискаючи в руці
отих двадцять п’ять копійок. За які
тепер уже нічого не можна купити, які ніхто й не намагався шукати.
Але за якими оцей старий, втомлений дідусь нахилявся вниз, виймав
їх з болота, наче це було щось значно більше, ніж просто двадцять
п’ять копійок, здача, яку, зазвичай,
дають водії маршруток.
Ольга ІЛЬЧАК.

Невигадана історія
Світлана аж підстрибувала від радості, коли
побачила свою кімнату: скільки у ній простору
і світла! І меблі в сучасному стилі. Що казати: її
батьки – найкращі у світі! Все для неї – єдиної
доньки стараються. Інколи їй аж незручно від
такої опіки. Надто ж, як згадає, що колись не послухала їх.
Світлана упевнена: цю велику трьохкімнатну квартиру теж ради неї купили. У колишній
«хрущовці» такого комфорту в неї не було.
Дівчина підійшла до вікна. Теплий вітерець
увірвався в кімнату. Грався у її хвилястому волоссі, пестив симпатичне личко. Світлана стала
розглядати усе навкруг. По-сусідству поруч з їхнім - ще один новозбудований будинок. Неподалік - молодий парк, звідки доноситься солодкий запах акацій. Щаслива усмішка засвітилася
на обличчі Світлани. Весна – її найулюбленіша
пора, коли душа, переповнена потаємними мріями, співає, тріпотить в очікуванні чогось дивовижного, світлого…
Враз Світлана відчула на собі чийсь погляд.
Навпроти у вікні сусіднього будинку помітила
юнака. Хотіла відійти, зашторити вікно, та ноги,
наче приросли до підлоги, а очі незрушно дивилися на незнайомця, який теж пильно спостерігав за нею. Симпатичний, зауважила дівчина,
років на два-три старший за неї.
У той вечір вона довго не могла заснути. З
голови не йшов чорночубий красень. Хто він, як
звати?

Ти написав мені уночі. В Інтернеті. Я відповіла тобі згадкою про наше давнє минуле. Ми
забігали у маленьку кав’ярню
над ставом, щоб випити гарячого шоколаду. Недомовлені слова, легкий дотик рук. Увесь світ
був поміж нами – добрий, романтичний, теплий і сонячний.
Повітря пахло коханням.
Між нами не могло бути
майбутнього. У тебе пролягала своя дорога, у чужі світи. Я
залишалася у місті, де живу і
нині.
Ми не ображалися один на
одного. Ми просто мріяли, сміялися, любили. Розквітлі ромашки і крапельки роси на пелюстках. Любили дивитися, як закочується за горизонт сонце. Як
падає дощ, розливаючись калюжками по гарячому асфальту.
А ще тобі подобалося фотографувати мене з букетиком голубих незабудок, у бризках маленьких фонтанчиків. Ти не любив, коли я була сумною. Тому
на усіх твоїх світлинах я усміхнена і щаслива.
А тепер між нами – Інтернет.
А ще година різниці у часі. І в
кожного – своє життя. Ти став,
як і мріяв, фотохудожником.
Я теж роблю справу, яка дуже
мені подобається. Як і ти, я люблю нічні посиденьки – за компом чи книжкою.
За кілька днів – Великдень.
Ти прислав мені вітання і чудові фото. Ти завжди присилаєш
мені квіти на своїх світлинах. Я
ж досі люблю літо, теплий дощ
і гарячий шоколад у кав’ярні
над ставом.
Інна ЗАРІЧНА.
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Сокровенне
... Дощ не вщухав. Витанцьовував вулицями. Що йому до перехожих! Важкі краплі вибивали мокрі мелодії на парасольках.
Олег з Іриною від дощового полону врятувались у найближчій кав’ярні.
- Каву з коньяком? - запитав Олег.
- І тістечко-корзинку.
- За наше рандеву!
- І за дощ! - додала Ірина.
Вони просиділи у затишній кав’ярні,
здавалося, вічність.
- Пам’ятаєш, Іро, це ж колишня звичайнісінька забігайлівка.
- У якій пекли смачні й дешеві пиріжки.
- Я радий, що нинішній дощ привів нас
в улюблене місце вічно голодних студентів. Правда, зараз це доволі респектабельна харчевня.
- Впізнаю у солідному чоловікові сентиментального одногрупника, - засміялася жінка.
- Впізнаю у солідній дамі Ірку, в яку цей
хлопчисько був до безтями закоханий.
Безтурботність - не їхній стиль. Але зараз вона їм личила. Олегу Івановичу й Ірині Павлівній - поза сорок. Діловий одяг, статечний вигляд. Спогади про минуле викликали сміх, жарти. Вони перебивали один
одного. Як колись…
- Знаєш, Іро, давно хотів тобі сказати поклич мене. Зараз, вже! Одне твоє слово
вирішить все. У мене давно немає нормальної сім’ї. До біса титули, славу! Ірко, я завжди кохав тебе!
- Олеже, тихіше. Нам не вісімнадцять.
…Вони інколи зустрічалися на різноманітних наукових заходах. Щоправда, розмови були лаконічними:
- Привіт!
- Привіт!
- Як справи?
- Добре. А в тебе?
- Та, нічого...
Це колись, в інституті, у студентки Іри
та студента Олега було, як жартували одногрупники, шалене й затяжне кохання. Але,
вкотре, пропонуючи Ірі руку й серце, хлопець чув:
- Мене не приваблює раннє заміжжя. Давай, трішки зачекаємо. Закінчимо навчання. Спробуємо зробити кар’єру. А тоді…
Олегові чекати набридло. Через три
роки після закінчення вузу він одружився з
донькою колишнього викладача. Іра ж по-

Наш ДЕНЬ

«Я кохаю тебе.

Ірка...»

ринула в науку. На особисте не вистачало часу. Писанина, відрядження, доповіді, захист дисертації і...
перша сивина у волоссі…
- Ірино Павлівно, можна тебе вкрасти на
годинку-дві? - запитав під час сьогоднішнього зібрання Олег.
- Можна, - погодилася, не роздумуючи.
Ірина часто пригадуватиме їхню втечу з
конференцзалу і цей дощ. І як вона, педантична Ірина Павлівна, забула парасольку.
А лило, наче з відра. Олег тримав свою парасолю над нею, а з самого скапувала вода.
Вона примудрилася вскочити в калюжу. На
східцях кав’ярні виливала воду з туфель.
Олег цілував її мокрі руки. Їй було шалено
приємно і соромно…
...Олегову дружину дратували постійні
чоловікові відрядження, стрімке сходження на олімп кар’єри, друзі, ділові телефонні розмови у вихідні. Єдине, що влаштовувало - його заробіток і статус. Олега дістали
конфлікти, безпідставні звинувачення, докори. Втримували у сім’ї лише сини.
- Як твої хлопці? Також підуть у науку?
- Не знаю. Дружина проти. Вона хоче,
щоб сини подалися в бізнес. Це тепер престижно. А в тебе що?
- Робота. Запрошення на міжнародний
симпозіум. Здається, все.
- Іро, Ірко, не відпускай мене. Ти маєш
право на щастя. І я…
- Ти потрібний хлопцям, Олеже. А з дружиною... Родин ідеальних немає. Зрештою,
до чогось нас ще й зобов’язує суспільне становище. Будь розважливим.
- Ірко, прибережи свої мудрі фрази для
завтрашніх дебатів. Я не хочу знову втратити тебе. Одне твоє слово... Я ж не відмовляюся від синів.
Кортка пауза тривала вічність. Ірина думала, Олег чекав. За цей проміжок часу калейдоскопічно прокручувалося її життя.
Вже багато досягнуто. З нею рахуються.
Поважають її інтелект. Шановані науковці
прислухаються до її думки. Її запрошують
читати лекції у престижні вузи. А поза роботою - порожнеча. Увечері ковток недопитого вранці чаю. Бутерброди нашвидкуруч.
Квартира у вічному очікуванні своєї гос-

Аби рівною була душа
Наступного дня на парах у технікумі Світлана була якась інша – далека, неуважна. Думки щоразу поверталися до хлопця, що слідкував
за нею зі свого вікна… Чомусь захотіла знову побачити його.
Удома, ніби магнітом, дівчину потягнуло до
вікна. За кілька хвилин вона помітила і його.
Хлопець привітно усміхнувся, та здався Світлані сумним. Та й обличчя у нього було бліде.
Їхні «зустрічі» відбувалися щодня, аж доки
Світлана не знайшла у поштовій скриньці для
себе листа. Тремтячими пальцями вона розірвала конверт. «Я уже знаю твоє ім’я, Світланочко. Воно тобі дуже личить. Ти справді така світла, весняна. Чимось нагадуєш мою маму, якої, на
жаль, уже нема. Хочу бачити тебе шодня, щомиті… Хоча розумію, що не маю права. Роман».
Світлана укотре перечитувала листа і не могла збагнути: про яке таке право говорить той
Роман? Що означають його слова? І, взагалі,
чому б їм не познайомитися ближче, не пройтися зеленим парком, поговорити, провести сонце за обрій удвох?
Тепер майже щодня Світлана знаходила
листа у поштовій скриньці. Роман писав, що
завжди мріяв про таку ніжну, вродливу дівчину, як вона. Але, мовляв, мрія ця нездійсненна,
і вже нічого змінити не можна…

Але чому? Світлана нічого не розуміла. Не
розуміла і себе, бо ніколи не думала , що можна ось так, знаючи лише ім’я, впустити Романа
у своє серце. Постійно думати про нього, спішити з навчання додому, щоб побачити його у вікні. Мабуть, він просто дуже сором’язливий і їй
самій слід проявити ініціативу. Ось візьме і покличе Романа у двір. Давно слід було це зробити. Світлана упевнена: хлопець лише зрадіє з
такої її пропозиції.
«Ти за ким так виглядаєш, доню?» - перервав її думки батько, що заглянув у кімнату. –
«Бува не за тим молодим горбанем?» Горбанем?
Що таке каже тато? Гаряча млість пробігла по
тілу дівчини, здавила у грудях. «Взагалі-то, він
хороший хлопець. Нещодавно допомагав мені
машину відремонтувати. Поламалася біля самого двору. Але … каліка», - продовжував різати по серцю батько.
У вікні Романа згасло світло. Світлана не
знаходила собі місця. Новина шокувала її. Господи милостивий, хіба це може бути? Роман такий красивий! У нього такі чарівні очі – навіть з
вікна можна було розгледіти їх. З такими очима,
як у Романа, можна мовчати і сказати більше,
аніж словами. Через його очі проступає душа.
Ось чому такого дивного змісту були його
листи. Ось чому Роман вважає, що немає права
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на її любов, уникає її. Але ж Світлана знає напевне: вона кохає Романа. Хоч не було у них жодного побачення, ні єдиного поцілунку…
Кілька днів дівчина ходила, як у тумані. Усе
валилося з рук, не спала, не їла. Поділилася наболілим з батьком, що бажає зустрітися з Романом, поговорити з ним. Але тато не підтримав
доньку, усе розповів мамі. « Ти придумала собі
те кохання і сама повірила у свою вигадку! Викинь його з голови! Ти ж нічого не знаєш про
нього. А ще – його каліцтво… що люди скажуть,
ти подумала, Світлано?» - накинулася матір.
О, Боже, за що батьки з нею так? Вона й так
мучиться і страждає. Ось і нині не пішла на навчання, весь день бродила, як мара, не помічаючи дощу, що раптово зірвався з неба, змішував-

подині.
Вона ніколи не натискала кнопку дзвінка,
бо хто, крім неї, відчинить двері. Лише ділові телефонні розмови. І останній вазон
засох…
Ні, дати волю почуттям означає доруйнувати Олегову сім’ю, стати приводом для
непотрібних розмов, косих поглядів. Репутація! Що подумають знайомі, колеги? Розум і серце зіткнулися у жорсткій боротьбі.
Серце благало його почути. Розум не міг…
- Давай, Олеже, замовимо ще по каві.
- Отже, ти...
- Ми колись повернемось до цієї розмови. Можливо. Дай мені час.
А про себе мовила: «Яка ж ти нерозумна, Ірко…».
... На вулиці майже стемніло. Олег з Іриною йшли до свого готелю.
- Олеже, чому ти не зупинився у батьків
дружини?
- Не хотів вислуховувати від тещі докори, що я приділяю мало уваги її доньці. Добре, хоч тесть дотримується чоловічої солідарності.
- Зачекай, - різко зупинилася Ірина.
Під світлом ліхтаря, на чистому аркуші
паперу, написала кілька слів. Зробила кораблика і, кивнувши на потік води на асфальті, засміялася:
- Олеже, пусти, хай пливе...
Якби хтось зупинив паперового човника, то прочитав би: «Я згідна. Я кохаю тебе.
Ірка...» А у фойє готелю серйозно мовила:
- Спробуй зберегти сім’ю. Знаєш, старі
зношені капці й ті шкода викидати. Звичка.
І як же ти, Олеже, зможеш без своїх хлопців? А вони без тебе? І навіть, без цих безглуздих скандалів? Ми не вибираємо долю.
Вона народжується разом із нами. Наше
життя написане у Книзі Буття. Ми лише повинні розставити у тім тексті коми, крапки… Ми не можемо вирвати з цієї Книги
сторінку, або перегорнути її.
- А ти? Як ти, Ірко?
- Дякую за дощ. Бувай...
Ольга ЧОРНА.

ся з горошинами сліз, які стікали з її очей. Горбань… То й що? Для неї він – найкращий у світі. І
вона сьогодні прийде до нього сама і скаже про
це. Хай простять її тато з мамою.
Зажурена, Світлана не чула ні крику людей,
ні протяжного сигналу легківки, що мчала назустріч. Скрип коліс, сильний біль в усьому тілі,
і вона падає у якусь пітьму…
Два тижні, що здавалися вічністю, дівчина
була в комі. А коли отямилася, поряд з батьками, що аж почорніли від горя, заледве впізнала
Романа. Дізнавшись про трагедію, хлопець за
одну ніч посивів. «Це твій ангел-охоронець, донечко. Роман був тобі донором. Сидів коло тебе,
розмовляв з тобою і нас розраджував», - заплакала мама.
… Через півроку молодята зіграли весілля.
Вони аж світилися щастям і любов’ю. На жаль,
знайшлася людина, яка хотіла зіпсувати Світлані свято: «Де ти його такого знайшла?» Наречена не розгубилася і, не задумуючись, відповіла:
«У вікні».
Світлана каже, що вони з Романом не є половинками один одного, а нероздільним цілим.
Роман в усьому допомагає дружині. Створив невеличкий бізнес. Дві донечки – сонечка подарувала йому Світлана. Тихе родинне щастя поселилося в їхній оселі, зіткане із взаємоповаги, розуміння і незрадливого кохання.
Світлана упевнена: фізична вада, нерівна
статура – не найгірше, що може бути в людини.
Аби рівною була душа.
Марія МАЛІЦЬКА.

Струни серця
З молитвою
Живіть з священною
молитвою до Бога,
Це порятунок ваш і лік душі.
І знайте, що одна буде дорога
В безсмертя вічне
з грішної землі.
Живіть із вірою,
надією, любов’ю,
В терпіннях очищайтесь
каяттям.
Ісус нас визволяв своєю кров’ю,
Щоб ми його любили
все життя.
Єднайтесь з Богом
в чистоті й покорі,
І ближнім подаруйте співчуття.
Хай радість розіб’є
і смуток й горе,
Хай між людьми панує доброта.
Не продавайте вільну Україну,
Хай Бог святий вас в мирі береже,
На знак любові посадіть калину,
На щастя й славу
хай вона цвіте.

Великдень

Святити пасочку йдемо,
Разом ступаємо до Бога.
Молитву в серці несемо
І щастям світиться дорога.
Величне свято нині в нас –
Христове світле вВоскресіння
Воно об’єднує всіх нас
Духовним присмаком прозріння.
Великдень – це Великий день,
Воскресла віра і надія.
Звучить мелодія пісень,
Добро у чисті душі сіє.
Тож пам’ятаймо свято це,
Воно живе для нас віками.
Христос, Син Божий воскрес,
Присутній
Він завжди між нами.
* * * *
Врочисто дзвони сповіщають,
Що наш Ісус Христос воскрес.
Пісні у храмах скрізь лунають
І лине голос до небес.
Яка це радість завітала
В кожну усміхнену родину,
Щоби Ісуса прославляла
Непереможна Україна.
Ми з хоругвами вийдем знову
Ісусе любий, на той дзвін,
То Ти нас кличеш у дорогу,
В свій християнський
власний дім.
І звуки сурм гримлять з небес
До наших радісних сердець.
Вітають нас: Христос Воскрес!
Радіють всі: Воістину Воскрес!
* * * *
Небесна музика і пісня
Воскресіння –
В цей день співає небо і земля.
Церковний дзвін
по-своєму велінню
Нам сповіщає звістку
цього дня:
Христос Воскрес!
Це передзвін природи,
Його сприймає зцілена душа.
Христос Воскрес! –
згуртуймося у згоді,
Славім Месію – нашого Царя.
Оксана КИШКАНЮК.
с.Слобідка
Заліщицького району.
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Лідери втрачають очки
«Ворскла» - «Шахтар» - 1:0

П

олтавська команда створила гучну сенсацію
завдяки самовідданій грі з чинним чемпіоном
України.
Не можна сказати, що гості несерйозно поставились до чергового матчу, але підготовка «Ворскли» була грамотною з усіх боків. Василь Сачко майже наступив на горло власній пісні, відмовившись
від суто атакувального футболу. Хоча саме неспішний перехід до
наступу – був стримувальним фактором для швидких атак «Шахтаря». Перший тайм дався господарям досить важко, адже створивши перший момент, полтавчани відійшли у захист і надійно протистояли тиску чемпіона.
У другому таймі глядачі побачили іншу гру, де господарі візуально перестали хвилюватись і на своїй половині поля не закривались. Натомість гірники фактично дозволили «Ворсклі» гостро
контратакувати і один з таких випадів завершився взяттям воріт
гостей.
Навіть після пропущеного гола «Шахтар» так і не зумів перегрупуватися і не створив слушних нагод для того, аби змінити рахунок.
Загалом же це була тільки друга перемога «Ворскли» в очних
двобоях з іменитим суперником. Але саме вона дозволила підопічним Василя Сачка повернути собі 6 місце у турнірній таблиці.
«Іллічівець» - «Волинь» - 1:0
Вдруге поспіль на своєму полі маріупольці здобувають перемогу. Цього разу скромнішу, але від того не менш цінну.
«Металург» Д. - «Севастополь» - 3:0
Переконлива перемога господарів одночасно стала гучним реваншем за поразку першого кола і дозволила піднятись на 6 місце.
«Зоря» - «Чорноморець» - 1:0
Вперше за багато років луганська команда зуміла перемогти гостей з Одеси і наблизились до переможених на відстань 5-ти очок.
Карпати» - «Динамо» - 2:2
Господарі двічі відігравались по ходу зустрічі, а зрештою на перемогу цілком могли претендувати обидві команди
«Дніпро» - «Металург» З. – 1:0
Дніпропетровці продовжили виграшну серію, однак чергові 3
очки у зустрічі з аутсайдером дались їм вкрай важко
«Металіст» - «Таврія» - 1:0
Легка за грою та напружена за рахунком перемога харків’ян повернула їм 4-е місце.

У

Узєлков програв Айєтовичу

країнський
напівтяж В’ячеслав
Узелков зазнав
поразки у рейтинговому
восьмираундовому
поєдинку з хорватським
боксером Геардом
Айєтовичем
Як і у багатьох своїх поєдинках останніх років, Узєлков діяв занадто пасивно, викидав дуже мало ударів, тоді
як його опонент був набагато
активніший і просто перебив
В’ячеслава.

А

Після закінчення восьми раундів один з суддів віддав перемогу В’ячеславу Узєлкову, а
двоє інших - Геарду Айєтовичу,
який у результаті і отримав заслужену перемогу.

Кличко ще не сказав
свого останнього слова

лекс Леапаї в бою проти Володимира Кличка
буде аутсайдером.
Про це заявив український спортсмен.
«Леапаї, звичайно, аутсайдер, але він також може і вкусити. Він
буде намагатися впоратися зі мною за рахунок природної агресії,
чистої жорстокості. Техніка і тактика не є його сильними сторонами, досвіду йому також не вистачає, і я використаю це проти нього. Я покажу, що є найсильнішим боксером у світі. Моя місія ще не
закінчена», - цитує Володимира 24boxing.com.ua.
Бій між Володимиром Кличком і Алексом Леапаї відбудеться
26 квітня в Оберхаузені, що у Німеччині.
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Українець у Росії

Лише три нагороди

У

країнський
півзахисник
пітерського
«Зеніта» Анатолій
Тимощук
прокоментував
ситуацію в
Україні.
«Чи впливає на
мене ситуація в Україні? Звичайно, адже я переживаю. Мені важко перебувати на відстані, читати про все виключно з інтернету. Бажаю, щоб
всі конфлікти розв’язалися якомога швидше.
Не хочу війни», - підкреслив український легіонер пітерського клубу.

ові нагороди залишились
недосяжними для українців в
останній день Чемпіонату Європи з
важкої атлетики у Тель-Авіві.
Ні Сергій Тагіров, ані Олег Прошак не змогли
втрутитись у боротьбу за подіум. Тагіров за сумою
ривка та поштовху подужав триста шістдесят п’ять
кілограмів, чого вистачило лише на 12 підсумковий
результат.
Прошак ішов на сьомій проміжній позиції, однак
відмовився від участі у другому виді програми. Відтак, цьогорічну першість континенту українці завершили з трьома «великими» медалями: сріблом
Юлії Паратової та бронзовими нагородами Надії Миронюк і Юлії Каліни.

У

Спорт

nday.te.ua

У півфіналі зустрінуться…

швейцарському
Ньйоні відбулося
жеребкування 1/2
фіналу Ліги чемпіонів та
Ліги Європи
у півфіналі найпрестижнішого турніру зіграють: «Реал» «Баварія», «Челсі» - «Атлетіко».
Формальним господарем

буде переможець першої пари.
Перші півфінальні матчі відбудуться 22-23 квітня, матчівідповіді - 29-30 квітня. Фінал
Ліги чемпіонів відбудеться у Лісабоні 24 травня.
За підсумками жеребкування в 1/2 фіналу ЛЄ зіграють
«Бенфіка» - «Ювентус», «Севі-

Зовсім необов’язкова поразка

П

роваливши перший
тайм виїзного матчу 28
туру чемпіонату України
серед команд другої ліги
білоцерківському «АрсеналКиївщина», ФК «Тернопіль»,
незважаючи на героїчні
намагання у другій 45-хвилинці,
так і не зумів звести поєдинок
хоча б унічию, поступившись
суперникові – 2:1.
Вже в першому таймі фактично
було вирішено долю матчу. Господарі поля забили двічі, тернополян ж не
спромоглися відповісти нічим. На третій хвилині гри господарі провели гостру атаку і вивели свого
нападника віч-на-віч з нашим голкіпером. І хоча на перший удар
суперника воротар зреагував, втім після добивання – був безсилим - 1:0.
На деякий час тернополяни перехопили ініціативу. Та, на
жаль, кілька кутових ударів і перспективні контратаки до взяття
воріт так і не призвели. Натомість своїм шансом знову скористалися господарі поля. Провал пари центральних захисників, розрізна передача і черговий вихід до воріт форварда «канонірів»
- 2:0.
Фактично до кінця першої половини зустрічі тернополяни
так і не змогли прийти до тями, щоб створити, щось на зразок гольової атаки. Натомість «каноніри» ще кілька разів були близькими до третього взяття воріт.
Старт другого тайму був за муніципалами, проте рахунок на
табло не змінювався аж до 83 хвилини зустрічі, коли Богдан Семенець точним ударом завершив комбінацію партерів по команді - 2:1.
Більшого тернополянам досягти не вдалося, хоча слушні моменти для цього були. Фінальний свисток зафіксував
необов’язкову поразку наших земляків у Білій Церкві, яка може
ускладнити їм боротьбу за одну з кількох путівок до першої ліги,
повідомляє прес-служба тернопільського клубу.
М Команда
I
1 “Сталь Д”
26
2 “Гірник-Спорт” 26
3 “Славутич”
27
4 “Гірник”
26
5 “Тернопіль”
25
6 “Шахтар”
26
7 “Кремінь”
26
8 “Шахтар-3”
26
9 “Оболонь-Бровар” 27
10 “Реал Фарма” 27
11 “Кристал”
26
12 “Мир”
27
13 “Карлівка”
26
14 “Енергія М”
26
15 “Арсенал-К.”
27
16 “Макіїввугілля” 25
17 “Енергія НК” 27
18 “Скала”
27
19 “Динамо”
27

В
16
15
15
14
13
13
14
14
10
12
10
11
9
9
7
5
6
6
3

Н
6
4
4
7
8
8
4
2
11
4
8
4
5
3
7
6
2
1
2

П
4
7
8
5
4
5
8
10
6
11
8
12
12
14
13
14
19
20
22

О
54
49
49
49
47
47
46
44
41
40
38
37
32
30
28
21
20
19
11

лья» - «Валенсія» Номінальним
господарем фіналу буде хтось
із пари «Севілья» - «Валенсія»,
гостем – «Бенфіка» або «Ювентус».
Перші матчі відбудуться 24
квітня, матчі-відповіді - 1травня.
Фінал турніру пройде у Турині 14 травня.

Закономірний
результат

Нульовою нічиєю завершився 23-ій тур Першої Ліги для ФК
«Нива». У гостях наша команда
поділила очки з краматорським
«Авангардом», пише «Галичина
спортивна».
Ще до свого початку матч викликав чималий інтерес у прихильників
футболу. На прохання нашої команди
перенести зустріч, приймаюча сторона відповіла категоричною відмовою.
Тому за день до гри футболісти, тренери та персонал ФК «Нива» відправилися у Краматорськ.
«Авангард» у минулому турі теж
грав на власному полі і поступився
останній команді чемпіонату. Справедливо, що господарі розпочали
гру із завзяттям і вже на 8-ій хвилині матчу отримали право на доволі
сумнівний пенальті. Проте, переграти в очній дуелі Андрія Новака краматорець Олександр Бринько не зумів. Наш голкіпер вгадав напрямок
польоту м’яча і відбив його перед собою. На добиванні гравець «Авангарда» влучив у поперечину.
Надалі гра перейшла у доволі спокійне русло. Команди грали на зустрічних курсах, але часто футболісти втрачали м’яч чи віддавали неточні передачі. За небезпечними моментами перший тайм все ж виграли
краматорці. Одного разу удар гравця
«Авангарду» пройшов у лічених сантиметрах від стійки, а згодом наш
голкіпер витягнув м’яч з-під поперечки після навісу від суперника.
За рівної гри головними козирями «Ниви» могли стати стандартні
положення, однак цього разубажаного результату нашій команді вони не
принесли.
Після перерви обидва наставники команд випустили нових гравців.
Заміни дещо пожвавили гру господарів, які старт другого тайму провели
у атаках.
Натомість «Нива» переходила на
чужу половину поля вкрай рідко. Відтак, рефері зафіксував справедливий
результат матчу - 0:0. Тернопільські
футболісти продовжують свою безпрограшну серію у Першій лізі. Наступний матч наша команда проведе
17 квітня о 19.00 проти чернівецької
«Буковини».

Захоплення
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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ СТУДЕНТ
із Нігерії вивчив українську,
коли слухав «ОКЕАН ЕЛЬЗИ»
Приїхати здобувати освіту в чужу
країну й вивчити її мову, слухаючи…
пісні. Такий незвичний спосіб віднайшов для себе нігерієць Леонардо Ободоеке, щоб почати розмовляти українською. Хлопець здобуває
професію хірурга в Тернопільському медичному університеті.
– Не можна все залишити через
шоу, яку триває два місяці. Але як
буде потреба співати, я можу вчитися
навіть на вулиці, коли йду на заняття, – усміхається Леонардо. – У нашій
країні прийнято наспівувати щось на
ходу. В Україні такого немає, місцевих жителів дивують наші студенти,
які мугикають якусь мелодію навіть
у маршрутках. А для нас це природно,
ти співаєш – і почуваєшся вільним.

«Важливо те, що у душі»

П

ершу українську композицію він почув ще в Києві, коли їхав у таксі з аеропорту до залізничного
вокзалу. Нічого не зрозумів, але відчув, що мова – дуже мелодійна. Допитатися у водія, хто
виконує пісню, тоді так і не зміг. За кілька місяців удруге почув її по радіо. То був гурт «Океан
Ельзи». Десятки разів він слухав одні й ті ж композиції, а згодом сам заспівав українською, та ще
й настільки душевно і проникливо, що підкорив навіть Святослава Вакарчука. На телешоу «Голос
країни», куди Леонардо прийшов, щоб побачити улюбленого музиканта, той обрав його серед інших
учасників на перших же звуках пісні.

За півроку почав
розмовляти «солов’їною»

«Я – з файного міста Тернопіль», –
гордо заявив Леонардо, закінчивши
спів на «сліпих» прослуховуваннях на
телеканалі «1+1». До України він приїхав майже два з половиною роки тому
навчатися. Про Тернопіль йому розповіла подруга, хоча остаточний вибір він
зробив, коли у себе вдома почав шукати його на мапі й… не знайшов.
– Я зрозумів, що місто не дуже велике, і це мені сподобалося, – каже Леонардо. – Тут спокійніше, легше. Гарне
озеро й багато парків.
Перш ніж їхати в чужу країну, він за
допомогою інтернет-перекладача вивчив кілька фраз: «Привіт», «Ось мій
паспорт». Сьогодні ж вільно розмовляє
українською мовою, хоча в медуніверситеті пари для іноземних студентів
проводять лише англійською, яка є для
нього рідною.
– Навчання триває кілька років, і я
вирішив, що поки живу в Україні, маю
розмовляти її мовою, – розповідає хлопець. – Це цікаво. Коли знаєш мову людей, легше зрозуміти, як вони дума-

ють. Хоч українська надзвичайно важка, одне й те ж слово має різні закінчення, треба добре вслухатися, щоб зрозуміти. Але з музикою вчити було трошки
легше. Коли в пісні чуєш одне й те ж речення знову й знову, то запам’ятовуєш
його і згадуєш у розмові.
У Тернополі Леонардо постійно слухав радіо, щоб звикати до мови. А ще
дивився мультики й не соромився питати людей на вулиці, в автобусах або
ж таксистів, що означає те чи інше слово. Переважно йому охоче пояснювали, і вже через півроку після переїзду
до Тернополя нігерієць почав говорити
українською.

«Спів робить вільним»

Вивчивши мову за допомогою пісень Святослава Вакарчука, Леонардо
і сам їх часто виконував. Одного разу в
кімнаті гуртожитку наспівав «Така, як
ти». Відео зі своїм виконанням він вирішив показати друзям, тож завантажив
його в Інтернет. Несподівано для нього цей ролик на YouTube передивилися десятки тисяч людей. Виявилося, що
бачив його і Вакарчук. У своєму блозі
лідер «Океану Ельзи» написав: «Ще жоден учасник різноманітних талант-шоу

не співав мою пісню так чесно і красиво, як цей хлопець».
– Мені дуже близькі тексти Вакарчука, вони надзвичайно чуттєві та глибокі. Я слухаю пісні англійських рокгуртів та інші, але «Океан Ельзи» дуже
вразив. Їхні пісні допомогли краще вивчити українську мову, – каже Леонардо.
Після такого успішного старту він
вирішив купити гітару і присвячувати музиці більше часу. Африканець записав ще одну пісню Вакарчука у своєму виконанні – «Незалежність», а коли
розпочався «Голос країни», поїхав на
кастинг з піснею «Така, як ти». Вакарчук упізнав голос Леонардо з перших
нот. Відтак, одразу натиснув на кнопку.
– Знайомство з ним мене дуже вразило, – розповідає хлопець. – Він знаменитий, але поводиться, як проста людина. Я радий, що зможу з ним співпрацювати.
Невдовзі співочий нігерієць виступатиме у прямих ефірах телешоу. Щоразу після зйомок він знову з головою
поринає у навчання, адже покидати медицину не планує і мріє бути хорошим
лікарем.

Крім української музики, Леонардо цікавиться й українською кухнею.
Особливо йому смакує борщ, а ще любить, як тут готують плов. А от вареники нігерійця не дивують.
– Я з тих людей, які люблять пробувати щось нове, якщо воно цікаве й корисне. Хоча багато наших студентів обережно ставляться до цього
й навіть не куштували місцевої кухні. Справді ж важко було звикнути до
клімату. До холодних зим з тріскучими морозами я і досі не призвичаївся. У нас майже десять місяців у рік –
літо. А от український дощ мені подобається. У порівнянні з африканськими зливами, коли, здається, з неба падає камінь, це лагідний дощик, – усміхається майбутній хірург.
Леонардо зізнається, що сумує за
домом. Тож виступ на «Голосі країни»
присвятив своїй сестрі та рідним.
– Мої батьки живуть у Лагосі – столиці Нігерії, – каже він. – Тато – автомобільний інженер, мама займається
бізнесом. Нас у батьків шестеро, я маю
трьох братів і двох сестер. Наймолодшому – 17 років, і він теж планує вступати в університет. Коли ми всі можемо зібратися разом, радісно аж до сліз.
Сестри плакали, коли бачили запис із
моїм виступом на «Голосі країни». Багато гарних відгуків писали українці, і
мені приємно, що людям подобається,
як я співаю.
Сам Леонардо свій талант не вважає особливим. Він співає так, як відчуває душею. У вільний час подорожує, їздить до друзів у Луцьк, Львів, Черкаси,
Суми, Київ, Житомир…
Завдяки позитивному ставленню до
світу й музиці він долає не лише мовні бар’єри, а й стереотипи у суспільстві.
Адже важливо не те, що зовні, а те, що
у душі.
Антоніна БРИК.
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21 квітня

Понеділок
УТ-1
06.20,06.40,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.50 Клiп учасника ПКЄ-2014.
10.05,15.40 Громадське телебачення.
11.40 Творчий вечiр В. Крищенка “Десять
заповiдей Господнiх”.
14.05 Фестиваль-конкурс “Мiнi свiт краси
України 2013”.
17.55 Про головне.
18.30 Х/ф “Лех Валенса”.
21.30 Концертна програма “Святкова Великодня”.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

Êàíàë “1+1”

06.00 “ТСН-Тиждень”.
07.10 Х/ф “Гостя з майбутнього”.
13.20,02.25 Комедiя “Красунчик”.
17.15 “Вечiрнiй квартал 2014”.
19.30,01.40 “ТСН”.
20.15 Комедiя “Острiв везiння”. (2
категорiя).
22.00 Комедiя “Звичка розлучатися”. (2
категорiя).
23.45 Бойовик “Я, робот”.

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 “Безсоння”.
14.20 “Судовi справи”.
15.15 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “Iнквiзитор”.
23.50 Х/ф “Картковий будиночок 2”. (2
категорiя).
00.55 Х/ф “Заручниця 2”. (2 категорiя).

ICTV

07.10 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
08.00 Факти тижня.
09.40 Х/ф “Чорнильне серце”.
11.30 Х/ф “Бiблiотекар. У пошуках Списа Долi”.
13.20 Х/ф “Бiблiотекар 2. Повернення до
копалень царя Соломона”.
15.05 Х/ф “Бiблiотекар 3. Прокляття
чашi Iуди”.

16.55 Х/ф “Люди в чорному”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Х/ф “Люди в чорному 2”.
21.55 Х/ф “Люди в чорному 3”.
23.50 Х/ф “Шоу починається”. (2
категорiя).
01.30 Х/ф “Дiстати коротуна”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.10,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.20 Х/ф “Жiноче царство”.
12.50,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.50 “Битва екстрасенсiв 13”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.25 “Детектор брехнi 5”.
23.40 Х/ф “Звiдки беруться дiти?” (2
категорiя).

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.
07.25,08.25,17.15,22.45,23.50 Погода в
Українi.
07.40 Автопiлот-новини.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.50,23.45,00.55 Огляд преси.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15,20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час.
Пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.
02.40,04.40 Життя цiкаве.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30 Подiї тижня.
07.15 Х/ф “Крутий”.
09.00 Т/с “Вiдбиток любовi”.
13.00 Х/ф “Коханець для Люсi”.
15.00 Т/с “Пiти, щоб повернутися”.
19.00,02.15 Подiї.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Д/ф “Планета мавп. Куди зникають
розумнi дiти”.
22.30 Х/ф “Форсаж”. (2 категорiя).
00.30 М/ф “Бунт вухатих”.

22 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.
09.50,18.50 Час-Ч.
10.00 Право на захист.
10.30,16.05,19.55 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.45 Свiтло.
14.10 Вiкно до Америки.
14.35 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.45 Українського роду.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми кандидатiв на пост Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45,02.2
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.50 Комедiя “Травневий дощ”.
12.40 Мелодрама “Величне столiття. Роксолана”.
14.45,03.35 Комедiя “Спортлото 82”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40,03.20 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
22.15 “Мiняю жiнку 9”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35,09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00,12.25,20.30 Т/с “Iнквiзитор”.
13.45,14.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Картковий будиночок 2”. (2
категорiя).

ICTV

06.50 Т/с “Опери”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.

09.55 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.05,13.20 Х/ф “Кiлери”.
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
16.50 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Дiстало!
21.20 Свобода слова.
00.10 Х/ф “Пiдривники”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.45,16.00 “Усе буде добре!”
08.45,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.05 Х/ф “Звiдки беруться дiти?”
11.45,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.35,00.50 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.25 “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.
07.40 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»

07.00,09.00,15.00,19.00,02.15 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiти, щоб повернутися”.
13.00,19.45 “Говорить Україна”.
14.10,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Особиста справа”, 1 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Особиста справа”, 2 с.
23.30 Т/с “Глухар”.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/ф.
09.20 М/с “Смiшарики”.
09.50 Х/ф “Мама оголошує страйк”.
11.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

Ê1
07.30
08.20
08.50
10.25
12.10
14.40
16.50
18.20
19.20
21.10
22.00
01.20

М/ф.
М/с “Смiшарики”.
Х/ф “16 бажань”.
Х/ф “Мама оголошує страйк”.
Х/ф “Робiн Гуд”.
“КВК-2014”.
М/ф “Шрек 2”.
“Звана вечеря”.
“Орел i решка”.
“Розсмiши комiка”.
Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
Х/ф “Холостяцька вечiрка у ЛасВегасi”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

05.55 Т/с “Росiйський хрест”.
09.25 Х/ф “Спокута”.
11.10 Х/ф “Невiрнiсть”.
12.40 Т/с “УГРО 5”.
16.40 Т/с “Зоннентау”.
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).
01.30 Т/с “Мертва зона”. (2 категорiя).
02.10 Х/ф “Майже як люди”. (3 категорiя).

ÒÅÒ

06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 М/ф “Хоробрик - пернатий
спецзагiн”.
11.10 Х/ф “Програма захисту принцес”.
12.50 Вiталька.
15.10,21.00 Країна У.
17.15,20.00 Т/с “Кухня”.
18.10,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.05 Розсмiши комiка.
21.55 6 кадрiв.
23.45 Дурнєв+1.
00.10 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.40 Мiж нами.

ÒÂi

09.00,12.20,01.10 Стоп-кадр.
10.00 Оскiльки є.
11.00 Aрт City.
11.30,03.40 Приватнi новини.
12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
13.00 Х/ф “Бум 2”.
15.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
16.00,19.30,02.50 Особлива думка.
16.30,23.50 Вулкани свiту.
17.00,00.20 Неймовiрно, чи не так?
19.00 Геофактор.
20.00 Унiверсальний спортсмен.
20.30 Double Ять.
22.00 Х/ф “Студентка”. (2 категорiя).

ÍÒÍ
06.25 Х/ф “Наказ: вогонь не вiдкривати”.
07.55 Т/с “Зоннентау”.
15.00,19.00,21.40,02.10,04.05 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Даїшники”.
19.30 Т/с “Охоронець”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2
категорiя).
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).
01.30 Т/с “Мертва зона”. (2 категорiя).
02.40 “Таємницi кримiнального свiту”.

ÒÅÒ

06.25,09.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.20,21.00 Країна У.
12.10,21.55 6 кадрiв.
13.30 Т/с “Крем”.
14.20 Панянка-селянка.
15.10 Вiталька.
16.00 Дайош молодьож!
17.15,20.00 Т/с “Кухня”.
18.10,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.05 Розсмiши комiка.
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.

ÒÂi

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.
16.30,17.30,19.10,22.00,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
02.00 Double Ять.

Òîíiñ

07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Слони, котрi бiжать.
10.00,20.00 Пророки наукової фантастики.
11.15 Вiчна загадка Страдiварi.
12.25 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
13.10,16.00 Захоплююча зоологiя.
13.45 “Кумири”.
14.00 Iкони тваринного свiту.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
17.45 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
18.50,22.40 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Андрiй
Баль, ч. 1.

Програма ТБ

Òîíiñ

ªâðîñïîðò

06.25 Х/ф “Пiдкидьок”.
07.40,23.50 “Кумири”.
09.00 Тлумачення сновидiнь.
09.30 Захоплююча зоологiя.
10.00 Х/ф “Свєтiк”.
11.45 Пiснi нашого кiно.
13.00 Народженi вбивати.
14.15 Дикi кiшки Трента Барклi.
16.00 “Весна прийшла”. Творчий вечiр
Наталi Бучинської и Нiколо Петраша, ч. 2.
17.00 Слони, котрi бiжать.
18.00 Iкони тваринного свiту.
18.55 “Погода”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Фiларет, ч. 2.
20.00 Пророки наукової фантастики.
21.00 Х/ф “Асса”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).

09.30 Мотоспорт. Подiї вiкенда. Журнал.
09.45 Автоспорт. ЧC WTCC. Ле-Кастелле.
Раунд 4.
10.45,15.30 Велоспорт. Амстел Голд Рейс.
12.00,16.30,20.30,21.00 Снукер. ЧC в
Шеффiлдi. День 3.
15.00 Оце так! Топ 10.
19.30,01.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
20.15 Оце так!
00.00 Кiнний спорт. Кубок свiту. Лiон.
Конкур.
01.25 Спорт i Компанiя. Лауреус. Журнал.

МЕГА

06.00 Легенди бандитської Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
10.50,21.30 Iдеї, що перевернули свiт.
12.30 Дика Бразилiя.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 Епiдемiя. Атака з космосу.
19.30 Дурман Всесвiту.
20.30 Лабораторiя стародавнiх богiв.
00.30 Покер.
01.20 Т/с “Пригадати майбутнє”.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
09.25 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
10.50,20.05 Жарт за жартом.
11.50,18.25 Т/с “Клон”.
13.30,21.05 Т/с “Графиня де Монсоро”.
15.30 Х/ф “Куди зник Фоменко?”
17.00 Х/ф “Ми, двоє чоловiкiв”.
23.05 Х/ф “Капоте”.
01.20 Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «2+2»
06.10
06.55
09.00
21.00
21.25
23.35
01.25

“Обережно, модерн!”
Х/ф “Перехрестя”.
Т/с “Дiльниця”.
“ДжеДАI”.
Х/ф “Шанхайський полудень”.
Х/ф “Мегалодон”. (2 категорiя).
Х/ф “Два нулi”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Детектив “Огарьова, 6”. (12+).
08.30,14.30 Комедiя “Тартюф”. (6+).
10.30,16.30 Х/ф “Медовий мiсяць”. (6+).
18.30,00.30 Драма “Чоловiча розмова”.
(12+).
20.30,02.30 Х/ф “Овiд”. (6+).
22.30,04.30 Драма “Бармен iз “Золотого
якоря”. (12+).
23.55,05.55 Х/ф “Кiнь, скрипка... i трiшки
нервово”. (12+).
21.30 Queen. Рок по-королiвськи.
22.45 Монстри всерединi мене.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).

МЕГА

06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.30,20.20 У пошуках iстини.
08.20 Таємнi знаки.
09.10,17.00 Путiвник пригод.
10.10,17.50 У пошуках пригод.
11.00 Дика Францiя.
12.00,23.40 Найдивовижнiшi тварини.
12.50 Мiстична Україна.
14.30,18.40 Фантастичнi iсторiї.
15.20,19.30 Дiти Гiтлера.
16.10,22.50 Мегаспоруди.
21.10 Дика Бразилiя.
00.30 Вiйна всерединi нас.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
09.00 Х/ф “Дитина до листопада”.
10.35,20.00 Жарт за жартом.
11.35,18.20 Т/с “Клон”.
13.20,21.00 Т/с “Графиня де Монсоро”.
15.25 Х/ф “Фiнiст - Ясний Сокiл”.
16.45 Х/ф “Мiж високих хлiбiв”.
23.00 Х/ф “Вiсiмка вибуває з гри”.
01.15 Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.10 “Обережно, модерн!”
06.30 Х/ф “Торпедоносцi”.
08.30 Т/с “План Б”.
16.30 Т/с “Солдати 15”.
18.30 “Новини 2+2”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Атлетiко Челсi. Пряма трансляцiя.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового
дня.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Драма “Чоловiча розмова”.
(12+).
08.30,14.30 Х/ф “Овiд”. (6+).
10.30,16.30 Драма “Бармен iз “Золотого
якоря”. (12+).
11.55,17.55 Х/ф “Кiнь, скрипка... i трiшки
нервово”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “За даними карного розшуку...” (12+).
19.50,01.50 Х/ф “Нам не дано передбачити...” (16+).
20.30,02.30 Х/ф “Гойя, або Тяжкий шлях
пiзнання”. (12+).
22.50,04.50 Комедiя “Максим Перепелиця”.

ªâðîñïîðò

09.30,15.00 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.15 Снукер. ЧC в Шеффiлдi. День 3.
12.00,16.30,19.30,21.00 Снукер. ЧC в
Шеффiлдi. День 4.
15.45 Оце так!
16.00 Оце так! Топ 10.
23.55 Спорт i Компанiя. Лауреус. Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,18.45 Новини.
08.15 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Бетiс”.
10.10 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” - “Гранада”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” “Сельта”.
14.10 Чемпiонат Англiї. “Челсi” - “Сандерленд”.
15.55 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Ман.
Юнайтед”.
17.55,07.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.55 “Тисяча й один гол”.
19.55 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Вест
Бромвiч”. Пряма трансляцiя.
23.55,05.20 2 Бундеслiга. “Кельн” - “Бохум”.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Висока
напруга. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Гiгантський скат.
(6+).
07.00 Останнiй лев. (6+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Сховатися на свiтлi. (12+).
09.00,14.00,18.00,21.00 Космос: Простiр
i час: Усе глибше i глибше. (12+).
10.00 Мегазаводи: Роллс-Ройс. (6+).
11.00 Природжений байкер: Байкерикаскадери. (12+).
12.00 Золото Юкона: Вечiр важкого дня.
(12+).
15.00 Напад койотiв. (12+).
16.00 Риби-чудовиська: Нiльський гiгант.
(6+).
17.00,02.00 Повiтрянi аси вiйни: Повiтряний
бiй над В`єтнамом. (12+).
19.00,22.00,00.00,03.00 Космос: Простiр i
час: Вiк Землi. (12+).
20.00,01.00,04.00 Наука майбутнього
Стiвена Хокiнга: Код небезпеки.
(12+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Смертельний тест. (16+).
00.00 Автоспорт. Свiтовий чемпiонат
з перегонiв на витривалiсть.
Сiльверстоун.
00.30 Автоспорт. Чемпiонат з перегонiв
автомобiлiв Гран Турiзмо. Бланпа Ногаро.
01.00 Ралi. ERC зсередини. Журнал.
01.30 Автоспорт. Автомобiлi WTCC. Журнал.
02.00 Автоспорт. Трофей Абарт. Європа.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,14.10,04.25 “Тисяча й один гол”.
09.15,15.10 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
10.15,16.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
11.15 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” “Вiльярреал”.
13.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
17.10 Чемпiонат Англiї. “Ман. Сiтi” - “Вест
Бромвiч”.
19.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.00 “Парад коментаторiв”. Лiга
чемпiонiв. Пiвфiнал. 1-й матч. Пряма трансляцiя.
23.45,07.25 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
00.20,02.25,05.25 “Парад коментаторiв”.
Лiга чемпiонiв. Пiвфiнал. 1-й матч.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Гiгантський
телескоп. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Монгольський таймень. (6+).
07.00 Замбезi: Джерело життя. (12+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Вiк
Землi. (12+).
09.00,14.00 Наука майбутнього Стiвена
Хокiнга: Код небезпеки. (12+).
10.00 Мегазаводи: Порше. (6+).
11.00 Природжений байкер: Cпiдвей-байк.
(12+).
12.00 Золото Юкона: Нiколи не здавайся. (12+).
15.00 Лiсове царство. (6+).
16.00 Риби-чудовиська: Тайландський
рай. (6+).
17.00,02.00 Повiтрянi аси вiйни: Мисливцi
за нацистами. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Аутсайдери.
(16+).
19.00 Захоплююча наука: Вогняний дощ.
(12+).
19.30 Захоплююча наука: Глибоке тепло. (12+).
20.00,00.00,03.00 Науковi дурощi, ч. 4.
(16+).
20.30,00.30,03.30 Науковi дурощi, ч. 5.
(16+).
21.00,01.00,04.00 Захоплююча наука: Подолання гравiтацiї. (12+).
21.30,01.30,04.30 Захоплююча наука: Екстремальна температура. (12+).
22.00 Дикий тунець: Розмiр має значення. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Жах
у раю. (16+).

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

23 квітня

Середа
УТ-1

ICTV

06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.50,18.50 Час-Ч.
10.00 Включення з Кабiнету Мiнiстрiв
України.
10.15 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.45,16.05,19.55 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.35 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.30 Армiя.
13.40 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
14.10 Шлях до Чемпiонату свiту FIFA 2014.
Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.25,18.00,21.30 Погода.
15.35 Околиця.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми кандидатiв на пост Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.30 Дiстало!
14.30,16.15,20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
16.50 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.05 Кримiнальна Україна.
23.00 Х/ф “Я - легенда”. (2 категорiя).
00.50 Х/ф “Гуркiт грому”. (2 категорiя).
02.20 Т/с “У чорному списку”.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,02.2
0 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25,20.55 “Чистоnews”.
10.40,03.20 “Красуня за 12 годин 2”.
11.40,04.10 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.40 Мелодрама “Величне столiття. Роксолана”.
14.40,21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.40 “Свати 5”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
22.15 “Чотири весiлля 3”.

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35,09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00,12.25,20.30 Т/с “Iнквiзитор”.
13.45,14.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Т/с “Картковий будиночок 2”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

05.45,16.00 “Усе буде добре!”
07.35,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
08.55 “Зiркове життя. Вiдчайдушнi домогосподарки”.
09.45 “Зiркове життя. Розплата за
гордiсть”.
10.40,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.35,00.10 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.25 “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.
00.35 Новини Київщини.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.10 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiти, щоб повернутися”.
13.00,19.45 “Говорить Україна”.
14.10,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Особиста справа”, 3 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Особиста справа”, 4 с.
23.30 Т/с “Глухар. Повернення”, 2 i 3 с.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/ф.

24 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.
09.55,18.50 Час-Ч.
10.10 Книга.ua.
10.45,16.35,19.55 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.35 Кордон держави.
13.50 “Надвечiр`я”.
14.50 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Ближче до народу.
16.05 Котрольна робота.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми кандидатiв на пост Президента України.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00,01.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Вiд першої особи.
00.30 Країна on-line.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.35 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25,20.55 “Чистоnews”.
10.40,03.10 “Красуня за 12 годин 2”.
11.40,02.20 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.40 Мелодрама “Величне столiття. Роксолана”.
14.40,21.10 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.40 “Свати 5”.
16.45,03.55 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
22.15,04.20 “Автомайдан. Фiльм
об`єднання Вавiлон`13”.
22.55,04.45 “Пожежа в Будинку
профспiлок. Фiльм об`єднання
Вавiлон`13”.
00.00 Драма “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35,09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00,12.25,20.30 Т/с “Iнквiзитор”.
13.45,14.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
15.00 “Судовi справи”.
15.55 “Сiмейний суд”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.

19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
23.50 Х/ф “Картковий будиночок 2”. (2
категорiя).
00.55 Х/ф “Час розплати”. (2 категорiя).

ICTV

06.50,16.50 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Кримiнальна Україна.
14.30,16.15,20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.05 Клан.
23.00 Х/ф “Острiв доктора Моро”. (2
категорiя).
00.55 Х/ф “Смертельний список”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.00,16.00 “Усе буде добре!”
07.50,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.05 Х/ф “Птах щастя”.
10.50,20.00 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.50,00.10 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Швидка допомога”.
22.25 “Я соромлюся свого тiла”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
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»

07.00,09.00,15.00,19.00,03.10 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiти, щоб повернутися”.
13.00,19.45 “Говорить Україна”.
14.10,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Особиста справа”, 5 с.
22.00 Подiї дня.
22.30 Т/с “Особиста справа”, 6 с.
23.30 Т/с “Глухар. Повернення”, 5 i 6 с.

09.20 М/с “Смiшарики”.
09.50 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).
01.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

05.45 Х/ф “Ескадрон гусарiв летючих”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.30 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.10 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Охоронець”.
15.00,19.00,21.40,02.10,04.00 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю
10”. (2 категорiя).
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).
01.30 Т/с “Мертва зона”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

06.25,09.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.20 Одна за всiх.
12.10,21.55 6 кадрiв.
13.30 Т/с “Крем”.
14.20 Панянка-селянка.
15.10 Вiталька.
16.00 Дайош молодьож!
17.15,20.00 Т/с “Кухня”.
18.10,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.05 Розсмiши комiка.
21.00 Країна У.
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.40 Мiж нами.

№16 (45)/16 квітня-22 квітня 2014 р.
09.00 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
10.00,20.00 Пророки наукової фантастики.
11.00 Queen. Рок по-королiвськи.
12.25 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
13.10 Захоплююча зоологiя.
14.00 Монстри всерединi мене.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
16.00 Смертельна мiсiя: Мадагаскар.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Андрiй
Баль, ч. 2.
21.30 Jimi Hendrix. Незакiнчена iсторiя, ч. 1.
22.40 НЛО: факти i фальсифiкацiї.

МЕГА

07.30,20.20 У пошуках iстини.
08.20 Таємнi знаки.
09.10,17.00 Путiвник пригод.
10.10,17.50 У пошуках пригод.
11.00 Таємнича Латинська Америка.
12.00,23.40 Найдивовижнiшi тварини.
12.50,02.10 Мiстична Україна.
14.30,18.40 Фантастичнi iсторiї.
15.20,19.30 Дiти Гiтлера.
16.10,22.50 Мегаспоруди.
21.10 Дика Британiя.
22.00 Дивовижна Iндiя.
00.30 Покер.

Enter-фільм
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10.50,16.50 Комедiя “Максим Перепелиця”.
18.30,00.30 Мелодрама “Вiкторiя”. (12+).
20.30,02.30 Драма “Живий труп”. (12+).
22.55,04.55 Комедiя “Прохiндiада, або Бiг
на мiсцi”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Велоспорт. Амстел Голд Рейс.
10.30 Снукер. ЧC в Шеффiлдi. День 4.
12.00,17.15,19.30,21.00,01.00 Снукер. ЧC в
Шеффiлдi. День 5.
15.00,00.00 Велоспорт. Флеш Валонь.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.15,18.50 Новини.
08.15,13.15,04.25 Огляд матчiв чемпiонату
Англiї.
09.15,11.15,14.30,19.00,00.20,02.25,05
.25 “Парад коментаторiв”. Лiга
чемпiонiв. Пiвфiнал. 1-й матч.
16.30 Чемпiонат Англiї. “Халл Сiтi” - “Арсенал”.
18.20,23.45,07.25 Огляд матчiв Лiги
чемпiонiв.
21.00 “Парад коментаторiв”. Лiга
чемпiонiв. Пiвфiнал. 1-й матч. Пряма трансляцiя.

National Geographic Channel

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!”

06.30,12.30 Х/ф “За даними карного розшуку...” (12+).
07.50,13.50 Х/ф “Нам не дано передбачити...” (16+).
08.30,14.30 Х/ф “Гойя, або Тяжкий шлях
пiзнання”. (12+).

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Замiна
гiгантської антени. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Великий бiлий осетер. (6+).
07.00 Клан сурикатiв. (6+).
08.00,13.00 Науковi дурощi, ч. 4. (16+).
08.30,13.30 Науковi дурощi, ч. 5. (16+).
09.00,14.00 Захоплююча наука: Подолання гравiтацiї. (12+).
09.30,14.30 Захоплююча наука: Екстремальна температура. (12+).
10.00 Мегазаводи: “Мiнi”. (12+).
11.00 Природжений байкер: Британське
вторгнення. (12+).
12.00 Золото Юкона: Остання надiя. (12+).
15.00 Як змiй морський. (6+).
16.00 Риби-чудовиська: Стародавнiй
монстр. (6+).
17.00,02.00 Секретна атака Гiтлера на Америку. (16+).
18.00 Тюремнi труднощi: Долi за гратами. (16+).
19.00 Шукачi скарбiв: Скарби пiвдня. (12+).
19.30 Шукачi скарбiв: Король i кiльце.
(12+).
20.00,00.00,03.00 Шукачi скарбiв: По
Орегонськiй стежцi. (12+).
20.30,00.30,03.30 Шукачi скарбiв: Загублений готель. (12+).
21.00,01.00,04.00 Битва колекцiонерiв:
Трактори. (16+).
21.30,01.30,04.30 Битва колекцiонерiв: Пилососи. (16+).
22.00 Дикий тунець: Жадiбнiсть, егоїзм i
заздрiсть. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Небесний “Титанiк”. (16+).

Ê1

Òîíiñ

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/ф.
09.20 М/с “Смiшарики”.
09.50 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).
01.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00 Пророки наукової фантастики.
11.00 Jimi Hendrix. Незакiнчена iсторiя, ч. 1.
12.25 Щоденник для батькiв.
13.10,16.00 Смертельна мiсiя: Мадагаскар.
14.00,22.40 НЛО: факти i фальсифiкацiї.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
17.45 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Джуна, ч. 1.
20.00 Навколо свiту на повiтрянiй кулi.
21.30 Jimi Hendrix. Незакiнчена iсторiя, ч. 2.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).

06.30,12.30 Мелодрама “Вiкторiя”. (12+).
08.30,14.30 Драма “Живий труп”. (12+).
10.55,16.55 Комедiя “Прохiндiада, або Бiг
на мiсцi”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Бакенбарди”. (6+).
20.30,02.30 Детектив “Досьє людини в
“Мерседесi”. (12+).
22.50,04.50 Кiноповiсть “Сентиментальна
подорож на картоплю”. (6+).

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 Зелена лампа.

Òîíiñ

ÍÒÍ

08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.05 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.10 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.20 Т/с “Детективи”.
12.55 Т/с “Охоронець”.
15.00,19.00,21.40,02.15,03.35 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
19.30 Т/с “Охоронець 2”.
22.00 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ

06.25,09.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.20,21.00 Країна У.
12.10,21.55 6 кадрiв.
13.30 Т/с “Крем”.
14.20 Панянка-селянка.
15.10 Вiталька.
16.00 Дайош молодьож!
17.15,20.00 Т/с “Кухня”.
18.10,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
19.05 Розсмiши комiка.
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.40 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 Гаряче крiсло.
02.00 Стоп-кадр.

05.45 М/ф.
08.35 Х/ф “Ми, двоє чоловiкiв”.
10.05,20.15 Жарт за жартом.
11.05,18.35 Т/с “Клон”.
12.45,21.15 Т/с “Графиня де Монсоро”.
14.45 Х/ф “Камертон”.
16.50 Х/ф “Дитина до листопада”.
23.15 Х/ф “Леви для ягнят”.
01.00 Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Т/с “Солдати 15”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Здоров`я бажаю”.
11.10 Д/ф “В пошуках Нової Землi”.
12.10 Д/ф “Таємниця вiрусу смертi”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi катастрофи”.
14.30 Д/ф “МИ-8”.
15.20 Д/ф “Зафронтовi розвiдники”.
16.00 Д/ф “Технодром”.
16.30 Т/с “Солдати 17”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25,01.15 Х/ф “Морський пiхотинець 2”.
(2 категорiя).
23.25 Х/ф “Крокодил”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

МЕГА

06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.30,20.20 У пошуках iстини.
08.20 Таємнi знаки.
09.10,17.00 Путiвник пригод.
10.10,17.50 У пошуках пригод.
11.00 Таємнича Латинська Америка.
12.00,23.40 Найдивовижнiшi тварини.
12.50 Мiстична Україна.
14.30,18.40 Фантастичнi iсторiї.
15.20,19.30 Дiти Гiтлера.
16.10,22.50 Мегаспоруди.
21.10 Дика Британiя.
22.00 Дивовижна Iндiя.
00.30 Вiйна всерединi нас.

ªâðîñïîðò

09.30,13.00 Снукер. ЧC в Шеффiлдi.
День 5.
11.00 Автоспорт. Автомобiлi WTCC. Журнал.
11.30 Велоспорт. Флеш Валонь.
12.30 Оце так! Топ 10.
15.00,20.30,21.00 Снукер. ЧC в Шеффiлдi.
День 6.
18.00,19.00,00.00,01.00 Футзал. Кубок
УЄФА. 1/2 фiналу.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00,14.05,18.45 Новини.
08.10,10.10,12.05,14.15,16.15,19.25 “Парад коментаторiв”. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. 1-й матч.
18.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
18.55 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
21.25 Лiга Європи. Пiвфiнал 1-й матч. Пряма трансляцiя.
00.30,02.25,04.15,06.05 Лiга Європи.
Пiвфiнал 1-й матч.

Enter-фільм

National Geographic Channel

05.45 М/ф.
08.50 Х/ф “Камертон”.
10.55,20.00 Жарт за жартом.
11.55,18.20 Т/с “Клон”.
13.35,21.00 Т/с “Графиня де Монсоро”.
15.35 Х/ф “За щастям”.
17.00 Х/ф “Фiнiст - Ясний Сокiл”.
23.05 Х/ф “Кольори”.
01.20 Бiйцiвський клуб.

06.00 Риби-чудовиська: Нiльський гiгант.
(6+).
07.00 Невловима кiшка. (12+).
08.00,13.00 Шукачi скарбiв: По Орегонськiй
стежцi. (12+).
08.30,13.30 Шукачi скарбiв: Загублений готель. (12+).
09.00,14.00 Битва колекцiонерiв: Трактори. (12+).
09.30,14.30 Битва колекцiонерiв: Пилососи. (12+).
10.00 Мегазаводи: “Астон-Мартiн”. (12+).
11.00 Природжений байкер: Я знаю, що
подобається дiвчатам. (12+).
12.00 Золото Юкона: Великi ставки. (12+).
15.00 Таємниця морського диявола. (6+).
16.00 Риби-чудовиська: Терор у Гiмалаях.
(6+).
17.00,02.00 Затонула субмарина фашистiв.
(12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Бог i бандити. (16+).
19.00 Науковi дурощi, ч. 4. (16+).
19.30 Науковi дурощi, ч. 5. (16+).
20.00,00.00,03.00 Секунди до катастрофи:
Пожежа в кабiнi. (12+).
21.00,01.00,04.00 Секунди до катастрофи:
У мертвiй зонi. (12+).
22.00 Дикий тунець: Людина проти бурi.
(16+).
23.00 Жах у небесах: Помилка пiлота.
(16+).

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00,16.30 Т/с “Солдати 17”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “Мафiя безсмертна”.
11.10 Д/ф “Битва за життя”.
12.10 Д/ф “Сироватка правди”.
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”.
19.20 ЧУ 20 Тур. Волинь - Металiст.
21.30 Огляд Лiги Чемпiонiв.
22.00 Лiга Європи УЄФА. 1/2 фiналу.
Бенфiка - Ювентус. Пряма
трансляцiя.
00.05 Про Лiгу Єфропи + огляд iгрового
дня.
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П’ятниця
УТ-1

ICTV

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.
09.55,19.15 Час-Ч.
10.10 Не вiр худому кухарю.
10.45,16.10 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,18.55 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “МонтеКрiсто”.
13.40 Вiра. Надiя. Любов.
14.40 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.35 Вiчний вогонь.
19.00 Передвиборнi агiтацiйнi програми кандидатiв на пост Президента України.
19.30,21.25 Шустер-LIVE.
00.00,01.00 Пiдсумки.
00.35 На слуху.

06.55 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
10.05,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.35,16.15 Т/с “Туман”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
22.05 Х/ф “Убити Бiлла”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Убити Бiлла 2”. (2 категорiя).

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 “Шiсть кадрiв”.
10.25 “Чистоnews”.
10.40 “Красуня за 12 годин 2”.
11.40,03.00 “Сiмейнi мелодрами 3”.
12.40 Мелодрама “Величне столiття. Роксолана”.
14.40 Т/с “Кухня. Новий сезон”.
15.40 “Свати 5”.
16.45,03.45,05.55 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.30 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
22.20 “В мережi”.
23.25,04.10 Драма “До дива”. (2 категорiя).
01.35 Бойовик “Нокаут”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35,09.20 “Ранок з
Iнтером”.
10.00,12.25 Т/с “Iнквiзитор”.
13.40,14.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
14.35 “Судовi справи”.
15.50 “Сценарiї любовi”.
16.50 Т/с “Жiночий лiкар”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30,04.55 Х/ф “Самотнi серця”.
00.20 Д/ф “Руйнуючи межi”.
00.55 Х/ф “У Бога свої плани”.

ÑÒÁ

06.10 “Чужi помилки. У полонi спокуси”.
06.55 Х/ф “До Чорного моря”.
08.15,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.40 Х/ф “Особистi обставини”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.40 “Холостяк 4”.
01.15 Х/ф “Птах щастя”.

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.
08.55,16.10 Погода у свiтi.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,06.00 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»

07.00,09.00,15.00,19.00,02.50 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10 Т/с “Пiти, щоб повернутися”.
13.00 “Говорить Україна”.
14.10,15.20,17.10,22.30 Т/с “Слiд”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45,05.05 Майдан. Точка вiдлiку.
22.00 Подiї дня.
23.20 Т/с “Глухар. Повернення”, 9 i 10 с.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30,16.00 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.00 М/ф.
09.20 М/с “Смiшарики”.
09.50 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.

26 квітня

Субота
УТ-1
06.30 Ну слуху.
07.00 Шустер-LIVE.
11.50,20.50 Час-Ч.
12.00 Д/ф “Справа Менделя Бейлiса”.
12.45,16.20,19.10 Громадське телебачення.
14.25 Моменти життя.
15.25 Театральнi сезони.
17.40 В гостях у Д. Гордона.
18.40 Український акцент.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Головний аргумент.
21.50 Українська пiсня.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Вiд першої особи.
23.30 Країна on-line.
00.00 “Дружина”.

Êàíàë “1+1”

06.35 Драма “Офiцери”.
08.15,03.25 Мелодрама “Жорстокий романс”.
11.15,19.30 “ТСН”.
12.15 Мелодрама “Весна в груднi”.
20.15 “Українськi сенсацiї. Русские идут!”
21.20 Драма “Титанiк”.
01.10 Драма “Братство вовка”.

Iíòåð

06.25 Х/ф “Самотнi серця”.
08.00 “Школа доктора Комаровського”.
08.35 Д/ф “Кличко. Українська мрiя”.
09.30 Новини.
10.00 Д/ф “Юрiй Яковлєв. Смiшний. Серйозний. Справжнiй”.
10.55 Х/ф “Доля”.
14.15 Т/с “Метелики”, 1-4 с.
18.05 Х/ф “Ти будеш моєю”.
20.00 “Подробицi”.
20.35 “Великий бокс. Володимир Кличко - Олексiй Леапаї”.
01.40 “Подробицi” - “Час”.
02.15 Д/ф “Лабiринт Кличко”.

ICTV

06.35 Х/ф “Загубленi в космосi”.
08.45 Зiрка YouTube.
09.55 Дача.
10.50 Х/ф “Живий або мертвий”.
12.25,13.20,20.05 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
22.05 Х/ф “Вавiлон Н.Е.” (2 категорiя).
23.55 Х/ф “Одинак”. (2 категорiя).
01.45 Х/ф “Мiстер Матуся”.

ÑÒÁ

07.05 “Караоке на Майданi”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”

10.05 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.35 “Холостяк 4”.
17.10 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
21.20 “Таємницi МайстерШефа. Через кухню до зiрок”.
22.15 “Україна має талант! 6” Пiдсумки голосування”.
22.45 “Детектор брехнi 5”.
23.55 “Я соромлюся свого тiла”.
01.45 Х/ф “Отрути, або Всесвiтня iсторiя
отруєнь”. (2 категорiя).

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.
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»

07.00,19.00,02.05 Подiї.
07.10,02.45 Х/ф “Аврора”.
09.20 Т/с “Особиста справа”.
15.00 Х/ф “45 секунд”.
17.00,19.40 Т/с “Танкiсти своїх не кидають”.
21.40,04.30 Х/ф “Жила собi любов”.
23.40 Х/ф “Свiй-чужий”.
01.40 Д/ф “Чорнобиль 3828”.

Ê1

06.30 М/ф.
09.10 М/с “Казки Ганса Хрiстiана Андерсена”.
10.10 М/ф “Дон Кiхот”.
11.50 Х/ф “Володарi шторму”.
14.20 “Орел i решка. СРСР”.
18.00 Х/ф “Зоряний пил”. (2 категорiя).
20.20 Х/ф “Крихiтка на мiльйон доларiв”.
(2 категорiя).
22.50 Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).
00.30 Х/ф “Фатальна красуня”. (2
категорiя).
02.15 Х/ф “Убивчi кралi”.

Наш ДЕНЬ

13.20 Т/с “Дикий ангел”.
15.00,19.20 “Орел i решка”.
17.30 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
20.20 “КВК-2014”.
22.40 “Прожекторперiсхiлтон”.
23.10 Х/ф “Крихiтка на мiльйон доларiв”.
(2 категорiя).

ÍÒÍ

05.05 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
13.00 Т/с “Охоронець 2”.
15.00,19.00 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
19.30 Х/ф “Оголошенi у розшук”.
21.50 Х/ф “Сонна лощина”. (2 категорiя).
23.45 Х/ф “Поцiлунок дракона”. (3
категорiя).
01.40 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).

ÒÅÒ

06.25,09.30 М/с “Маша i ведмiдь”.
06.50 М/с “Шоу Гарфiлда”.
07.20 М/с “Лалалупси”.
07.45 Мультик з Лунтiком.
08.20 М/с “Черепашки мутанти нiндзя”.
08.50 М/с “Тiмон i Пумба”.
09.15 М/ф “Сердитi пташки”.
09.55 Єралаш.
10.20 Вiталька.
12.10,21.50 6 кадрiв.
13.30 Т/с “Крем”.
14.20 Панянка-селянка.
15.10 Iкона стилю.
16.00 Дайош молодьож!
17.15,19.05 Розсмiши комiка.
18.10,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
20.00 Х/ф “Люди-Iкс”. (2 категорiя).
23.45 Надто грубо для Ю-туб`а.
00.40 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

06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.

ÍÒÍ
04.35 Т/с “Таємницi слiдства 3”.
07.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 3”.
11.30 “Речовий доказ”. Особливо небезпечне замовлення.
12.00 “Головний свiдок”.
13.00,18.00,03.45 “Випадковий свiдок”.
13.40 “Правда життя. Професiя кухар”.
14.10 “Переломнi 80-тi”.
15.05 “Що робити?”
16.00 Х/ф “Джек Хантер. У пошуках скарбу Угарита”.
19.00 Т/с “Каменська 2”.
23.00 Т/с “Повернути на дослiдування”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ
07.30
08.30
09.40
10.05
10.35
11.15
12.45
13.50
15.35
17.15
18.40
20.30

Байдикiвка.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Фiксики”.
М/ф “Повернення в Гайю”.
Х/ф “Зорянi таляри”.
Х/ф “Мiсячна принцеса”.
Панянка-селянка.
М/ф “Хортон”.
Х/ф “Люди-Iкс”. (2 категорiя).
Х/ф “Персi Джексон та викрадач
блискавок”. (2 категорiя).
22.40 Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
23.40 Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).
01.20 Х/ф “Полтергейст 3”. (3 категорiя).

ÒÂi

07.00,12.25,15.30,01.30 TBiNews.
08.00,20.00 Сьогоднi про головне.
11.00 Оскiльки є.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00,03.30 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
14.30,16.00,19.30,03.05 Особлива думка.
16.30 Сталь i стиль.
17.00,02.20 Мисливцi за метеоритами.
19.00 Double Ять.
23.00 Х/ф “Втрачене мiсто”.
04.15 Музичний автомат.

Òîíiñ

07.30 “Будь в курсi!”
09.00 Навколо свiту на повiтрянiй кулi.
10.15 Х/ф “Ночувала хмаринка золота”.
12.40 За сiм морiв.
13.45 НЛО: факти i фальсифiкацiї.
15.00 Народженi вбивати.
16.00 Iкони тваринного свiту.
16.50 “Ронiн”.
17.35 Психологiя поведiнки тварин.
18.30,05.20 “Соцiальний пульс вихiдних”.
18.55 “Погода”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.00 Пошуки зниклих майя.
21.00 Led Zeppelin. Рок вiд А до Я,
невiдома iсторiя.

07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: вашi права i
пiльги”.
10.00,20.00 Навколо свiту на повiтрянiй
кулi.
11.00 Jimi Hendrix. Незакiнчена iсторiя, ч. 2.
12.25 “Свiтськi хронiки”.
13.10,16.00 Смертельна мiсiя: Мадагаскар.
14.00,22.40 НЛО: факти i фальсифiкацiї.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
17.50 Тлумачення сновидiнь.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Джуна, ч. 2.
21.30 Jimi Hendrix. Незакiнчена iсторiя, ч. 3.
00.00 Х/ф “Iван Грозний”.

МЕГА

06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.30,20.20 У пошуках iстини.
08.20 Таємнi знаки.
09.10,17.00 Путiвник пригод.
10.10,17.50 У пошуках пригод.
11.00 Таємницi Пiвденного Океану.
12.00,23.40 Найдивовижнiшi тварини.
12.50 Мiстична Україна.
14.30,18.40 Фантастичнi iсторiї.
15.20,19.30 Дiти Гiтлера.
16.10,22.50 Мегаспоруди.
21.10 Дика Британiя.
22.00 Дивовижна Iндiя.
00.30 Вiйна всерединi нас.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
08.45 Х/ф “За щастям”.
10.10,20.10 Жарт за жартом.
11.10,18.30 Т/с “Клон”.
12.50,21.10 Т/с “Графиня де Монсоро”.
14.50 Х/ф “Iнспектор Лосєв”.
23.20 Х/ф “Гангстер”.
01.45 Х/ф “Екiпаж машини бойової”.
02.50 Х/ф “Я - Хортиця”.

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Т/с “Солдати 17”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.40 Х/ф “Призначаєшся онукою”.
12.50 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
15.50 “Облом UA. Новий сезон”.
19.00 Т/с “Тарас Бульба”. (2 категорiя).
22.15 Х/ф “Захисник”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Людина-акула”. (3 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî
06.30,12.30 Х/ф “Бакенбарди”. (6+).
08.30,14.30 Детектив “Досьє людини в
“Мерседесi”. (12+).
10.50,16.50 Кiноповiсть “Сентиментальна
подорож на картоплю”. (6+).
18.30,00.35 Детектив “Справи давно минулих днiв...” (6+).
22.00 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
22.30 Х/ф “Полювання Ханта”. (2
категорiя).
00.30 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

МЕГА

08.00,00.30 У пошуках iстини.
10.40 Темна чарiвнiсть Адольфа Гiтлера.
13.30 Дика Британiя.
16.30 Землетрус зсередини.
17.30 Мiсто бiди. Очима нiмцiв.
18.30 Чорнобиль: життя i смерть академiка
Легасова.
19.30 Мертва вода.
20.30 Льодовиковий перiод.
21.30 Перша свiтова: тунелi смертi.
23.30 Табiр смертi Треблiнка.
02.00 Т/с “Пригадати майбутнє”.

Enter-фільм
05.45
11.35
16.30
00.25
02.15
03.25
04.35

М/ф.
Х/ф “Професiя - слiдчий”.
Т/с “Довга дорога в дюнах”.
Бiйцiвський клуб.
Кiнотрейлери.
Кiноляпи.
Саундтреки.

Êàíàë «2+2»

06.00 Х/ф “Бiблiя”.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
09.00 “Облом UA. Новий сезон”.
10.00 Т/с “Розвiдники”.
22.00 Х/ф “Хронiка “Пекла”. (2 категорiя).
00.05 Х/ф “Захисник”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.35 Детектив “Справи давно минулих днiв...” (6+).
08.30,14.30 Х/ф “Звiробiй”. (6+).
11.05,17.00 Мелодрама “З тих пiр, як ми
разом”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “На кого Бог пошле”. (16+).
19.55 “Плюс кiно”. (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Добровольцi”. (6+).
22.30,04.30 Мелодрама “Батькiв не вибирають”. (12+).
01.55 Х/ф “Холостяки”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Оце так! Квiтневий спецвипуск.
10.30 Снукер. ЧC в Шеффiлдi. День 7.
12.00,16.30,21.00,01.00 Снукер. ЧC в
Шеффiлдi. День 8.
15.00 Оце так! Топ 10.
15.30 Автоспорт. Свiтова серiя Рено.
Iспанiя. Перегони 1.
19.30,00.00 Футзал. Кубок УЄФА. Фiнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,13.50 Новини.
08.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.

Програма ТБ
20.30,02.30 Х/ф “Звiробiй”. (6+).
23.05,05.00 Мелодрама “З тих пiр, як ми
разом”. (12+).

ªâðîñïîðò
09.30,10.15,15.00,15.45 Футзал. Кубок
УЄФА. 1/2 фiналу.
11.00 Снукер. ЧC в Шеффiлдi. День 6.
12.00,16.30,19.30,21.00,01.00 Снукер. ЧC в
Шеффiлдi. День 7.
00.00 Оце так! Квiтневий спецвипуск.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,10.10,12.05,14.15,17.05 Лiга Європи.
Пiвфiнал 1-й матч.
16.05 “Тисяча й один гол”.
19.10,07.00 “Bundesliga Special”. Зiрки ЧC.
19.40,07.30 Чемпiонат Iталiї. Preview.
20.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.40 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
21.10 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Мiлан”.
Пряма трансляцiя.
23.40,05.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Ганновер” - “Штутгарт”.
01.30 Чемпiонат Iспанiї.
03.20 Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Мiлан”.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Мiст нашвидкуруч. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Тайландський
рай. (6+).
07.00 Врятований левом. (12+).
08.00,13.00 Дикий тунець: Операцiя
Т.У.Н.Е.Ц. (16+).
09.00,14.00 Дикий тунець: Битва за клювання. (16+).
10.00 Мегазаводи: “Wargaming”. (16+).
11.00 Природжений байкер: Шукач скарбiв.
(12+).
12.00 Золото Юкона: Останнiй рубiж.
(12+).
15.00 Таємницi гуансийских печер. (6+).
16.00 Риби-чудовиська: Камчатський
улов. (6+).
17.00,02.00 Вертолiтнi баталiї: Дуель у
пустелi. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Вiйна мобiльникiв.
(16+).
19.00 Захоплююча наука: Подолання
гравiтацiї. (12+).
19.30 Захоплююча наука: Екстремальна
температура. (12+).
20.00,00.00,03.00 Космос: Простiр i час:
Усе глибше i глибше. (12+).
21.00,01.00,04.00 Космос: Простiр i час:
Вiк Землi. (12+).
22.00 Дикий тунець: Бунт у морi. (16+).
23.00 Жах у небесах: Технiчний збiй. (16+).
08.40
09.10
09.40
11.30
13.20
14.00

Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
Чемпiонат Англiї. Preview.
Чемпiонат Iспанiї.
Чемпiонат Iталiї. “Рома” - “Мiлан”.
“Журнал Лiги чемпiонiв”.
Чемпiонат Англiї. “Саутгемптон” “Евертон”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Стоук Сiтi” - “Тоттенхем”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма трансляцiя.
У перервi - Новини.
20.55,22.55 Чемпiонат Iспанiї. Пряма
трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Нiмеччини. “Баварiя” “Вердер”.
02.40 Чемпiонат Нiмеччини. “Байєр” “Боруссiя” (Дор.)
04.25 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Наполi”.
06.10 Чемпiонат Нiмеччини. “Вольфсбург”
- “Фрайбург”.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Перекриття трубопроводу. (6+).
06.00 Iнженернi iдеї: Стадiон Уемблi. (12+).
07.00 Iнженернi iдеї: Арабська башта.
(12+).
08.00 З погляду науки: Зоряний годинник. (12+).
09.00 З погляду науки: Паралельнi свiти.
(12+).
10.00 Iгри розуму: Слiдуй за лiдером.
(12+).
10.30 Iгри розуму: Пiзнай своє тiло. (12+).
11.00 Захоплююча наука: Громи i хапай. (12+).
11.30 Захоплююча наука: Пiд тиском.
(12+).
12.00,19.00 Космос: Простiр i час: Вiк
Землi. (12+).
13.00 Наука майбутнього Стiвена Хокiнга:
Код небезпеки. (12+).
14.00 Забутi персонажi Бiблiї: Таємницi
Далiли. (12+).
15.00 Риби-чудовиська: Нiльський гiгант.
(6+).
16.00 Риби-чудовиська: Король прiсних вод
Австралiї. (6+).
17.00 Космос: Простiр i час: Сховатися на
свiтлi. (12+).
18.00 Космос: Простiр i час: Усе глибше i
глибше. (12+).
20.00,00.00,03.00 Дикий тунець: Битва за
клювання. (16+).
21.00,01.00,04.00 Дикий тунець: Мiсiя:
Улов! (16+).
22.00,02.00 Мегазаводи: “Wargaming”.
(16+).
23.00 Шукачi скарбiв: По Орегонськiй
стежцi. (12+).
23.30 Шукачi скарбiв: Загублений готель. (12+).

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

27 квітня

Неділя
УТ-1
06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.10 Шеф-кухар країни.
10.20,20.50 Час-Ч.
10.30 Православний вiсник.
11.00 Канонiзацiя Папи Йоана ХХIII та Папи
Йоана Павла II.
14.35 Крок до зiрок.
15.20 Як Ваше здоров`я?
16.20 В гостях у Д. Гордона.
17.35,19.10 Громадське телебачення.
18.30 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.40 Х/ф “Здрастуй i прощавай”.

Êàíàë “1+1”

07.40 М/ф.
08.10,08.35 М/с “Гуфi та його команда”.
09.00 “Лото-Забава”.
10.10 “ТСН”.
11.00 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
12.05 М/ф “Маша i ведмiдь”.
12.25 “Зiркова хронiка”.
13.25 “Чотири весiлля 3”.
14.30,21.00 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
17.15 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.30 “Свiтське життя”.
00.30 “Що? Де? Коли?”

Iíòåð

06.15,12.00 “Великий бокс. Володимир
Кличко - Олексiй Леапаї”.
09.30 “Недiльнi новини”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
13.55 “Юрмала 2013”.
16.10 Т/с “Сватьi”.
18.05,21.40 Т/с “Любов неждана нагряне”.
20.00,01.40 “Подробицi тижня”.
21.00 “Без протоколу”.
23.30 Х/ф “Любов на асфальтi”. (2
категорiя).
02.25 Х/ф “Доля”.

ICTV

06.35 Так$i.
07.00 Космонавти.
07.50 Зiрка YouTube.
09.00 Дивитися всiм!
09.55 Клан.
10.50,13.15 Т/с “Дiзнавач”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Рiддiк”.

22.40 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
00.45 Х/ф “Вавiлон Н.Е.” (2 категорiя).
02.20 Х/ф “Острiв доктора Моро”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.35 Х/ф “Невиправний брехун, або Казка з хорошим кiнцем”.
07.55 “Їмо вдома”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
11.05 “Таємницi МайстерШефа. Через кухню до зiрок”.
12.00 Т/с “Швидка допомога”.
15.55 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 13”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
00.10 Х/ф “Квiти вiд переможцiв”. (2
категорiя).

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.
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.
17.15 Палати.
17.35 Новини Київщини.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.
00.35 Укравтоконтинент.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30 Подiї.
07.10 Ласкаво просимо. У гостях О. Суханов.
08.00 Т/с “Дикий 4”.
15.45 Т/с “Слiд”.
19.00,03.20 Подiї тижня.
20.45 Т/с “Iнтерни”, 65 i 66 с.
23.15 Великий футбол.
01.10 Х/ф “Вiддiл. Ден”.

Ê1

06.30
07.30
08.00
08.30
10.00
11.30

“Top Shop”.
М/ф.
М/с “Смiшарики”.
М/ф “Дон Кiхот”.
“Їмо вдома”.
“ВусоЛапоХвiст”.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 21 квітня
07.00 Провінційні вісті
07.35 «Смаки культур»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
09.45 «Про нас»
10.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.00 Дитяча година
12.00 «Волинський Великдень»
14.00 Х.ф.«Камінна душа»
17.00 «Веснянки з Колодяжного»
17.30 «Гал-кліп»
18.00 Т.с.«Гра в кохання»
19.00 Д.ф.«Писанки»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Погляд зблизька»
20.30 ТНЕУ-калейдоскоп подій
20.40 Дім книги
21.30 «Сад,город,квітник»
22.00 ТНЕУ вітає з Великоднем
23.45 «Веснянки з Колодяжного»

Вівторок, 22 квітня

07.00 В.ф. «Воскресла святиня»
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.20 ТНЕУ-калейдоскоп подій
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Веснянки з Колодяжного»
10.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Амазонки»
16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Смаки культур»
18.00 Т.с.«Гра в кохання»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Межа правди
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф.«Кров і зухвальство»

Середа, 23 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 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.00 «Гал-кліп»
12.30 «Сніг у Флоренції».Співає
Л.Ізотова

13.35 «Веснянки з Колодяжного»
14.00 Х.ф.«Дума про Тараса Бульбу»
16.40 «Чарівний ключик»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Сад,город,квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
18.00 Т.с.«Гра в кохання»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Соло»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф.«До 17»

Четвер, 24 квітня

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 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.00 «Формула здоров’я»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф. «Знову до школи»
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Гра в кохання»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 Знати більше
21.30 «Bon appetit»
22.35 Х.ф.«Примадонна»

П’ятниця, 25 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 Т.с.«Гра в кохання»
11.00 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад,город,квітник»
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Страйкер»
16.10 Дитяча година
17.00 «Підводний світ»
17.30 «Bon appetit»
18.00 Т.с.«Гра в кохання»
19.30 Наші вітання
20.10 «Погляд зблизька»
20.40 «Слід»
21.00 Наші вітання
21.30 «Духовні роздуми»
22.35 Х.ф.«Гомер»

Субота, 26 квітня
07.00
07.35
09.00
09.30

Провінційні вісті
Х.ф. «Подвійний обгін»
Час-Tайм
Знати більше

12.00
13.00
15.45
18.20
20.00
21.40

“Розсмiши комiка”.
“Орел i решка. СРСР”.
“КВК”.
“Вечiрнiй квартал”.
М/ф “Шрек 3”.
Т/с “Надприродне”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

04.30 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
07.40 Т/с “Каменська 2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Банда
опiвнiчних примар.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55,04.15 “Випадковий свiдок”.
13.10 Х/ф “Оголошенi у розшук”.
15.15 Т/с “УГРО 5”.
19.00 Т/с “Даїшники”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Х/ф “Сонна лощина”. (2 категорiя).

ÒÅÒ
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
11.35
12.55
14.40
16.50
18.15
19.50
21.00
22.40
23.40

ÒÂi

Байдикiвка.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/ф “Хортон”.
М/ф “Барбi: Марiпоза та принцеса фей”.
Х/ф “Шахраї”.
Х/ф “Персi Джексон та викрадач
блискавок”.
Мiй зможе.
Країна У.
Вiталька.
Розсмiши комiка.
Т/с “Секс i мiсто”. (2 категорiя).
Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

07.00,10.00,12.15,15.30,00.50 TBiNews.
08.00,01.50 Мисливцi за метеоритами.
09.00 Сталь i стиль.
10.30,22.30 Double Ять.
11.00,22.00 Унiверсальний спортсмен.
11.30,16.30 Aрт City.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
12.30 Х/ф “Втрачене мiсто”.
16.00,19.30,02.35 Особлива думка.
17.00 Оскiльки є.
19.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
20.00 Гаряче крiсло.
21.00 Стоп-кадр.
23.00 Х/ф “Кiмната в Римi”. (3 категорiя).

Òîíiñ
09.00
10.00
10.40
11.20
13.25
14.25
15.00
16.00
17.00
17.50

Пошуки зниклих майя.
“Будь в курсi!”
Щоденник для батькiв.
Х/ф “Шукай вiтру”.
За сiм морiв.
Дикi кiшки Трента Барклi.
Народженi вбивати.
Iкони тваринного свiту.
“Україна-Європа: маятник Фуко”.
“Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.

10.30 Блага звістка з Ріком Реннером
11.15 «Про нас»
11.30 Зміни свій світ
12.00 Новини Європи
12.30 Х.ф.«Заручники честі»
14.00 «Смаки культур»
14.30 Мультфільми
15.00 М.ф.«Бембі»
16.30 Дім книги
17.00 Х.ф.«Змова»
18.30 В.ф.«Замки Тернопілля»
19.00 «Сад,город,квітник»
19.30 В.ф.«Замки Тернопілля»
20.10 «Соло»
21.00 Віталій Бобровський, фортепіанна музика
22.05 В.ф. «Воскресла святиня»
22.30 Новини Європи
23.00 «Смаки культур»
23.35 Тернопільська погода
23.40 Час-Тайм

Неділя, 27 квітня

07.30 «Про нас»
08.00 Новини Європи
08.35 Тернопільська погода
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 М.ф.«Бембі»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Сільський календар»
14.30 Межа правди
15.30 «Про нас»
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
20.45 «Про нас»
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф.«Тихий плач»

ТТБ
Понеділок, 21 квітня
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Бог і Україна”.ч.1
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Пісні нашого краю”
14.45 “Іконостас Софії Київської”
15.00 “Мамина школа”
15.30 “Христос воскрес-радіє світ”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Вінонечко”

16.45
17.00
17.15
17.30
18.30
18.45
18.50
19.00
19.30
19.45
20.00
20.15
20.45
21.00
21.10
21.30
22.00
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18.30,05.00 “Свiт за тиждень”.
18.55 “Погода”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
20.15 “Кумири”.
20.40,05.20 “Свiтськi хронiки”.
21.05 Клiнт Iствуд. Влада зiрки.
22.10 Х/ф “Бруднi принади”. (2 категорiя).

МЕГА

Enter-фільм

05.45 М/ф.
09.20 Х/ф “Пригоди Петрова i Васєчкiна.
Звичайнi i неймовiрнi”.
11.45 Жарт за жартом.
12.50 Т/с “Довга дорога в дюнах”.
19.20 Х/ф “Професiя - слiдчий”.
00.20 Х/ф “Бiйцiвський клуб”.
02.15 Кiнотрейлери.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Журнал Лiги Чемпiонiв УЄФА
2013-2014.
07.30 “Маски-шоу”.
10.00 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
11.00 “Облом UA. Новий сезон”.
12.00 “Бушидо”.
14.10 Х/ф “Тридцятого” знищити!”
16.50 ЧУ 27 Тур. Карпати - Металург З.
19.15 ЧУ 27 Тур. Металiст - Днiпро.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Хронiка “Пекла”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Лабiринт”, 2 с.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “На кого Бог пошле”. (16+).
07.55 “Плюс кiно”. (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Добровольцi”. (6+).
10.30,16.30 Мелодрама “Батькiв не вибирають”. (12+).
13.55 Х/ф “Холостяки”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “Не дуже вдалий
день”. (6+).
20.30,02.30 Комедiя “Сiм наречених єфрейтора Збруєва”. (12+).
22.30,04.30 Драма “Пан оформлювач”.
(12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Снукер. ЧC в Шеффiлдi. День 8.
10.15 Кiнний спорт. Глобал Чемпiонс Тур.
Антверпен.
11.30 Супербайк. ЧC. Ассен. 1 заїзд.
12.30 Суперспорт. ЧC. Ассен.

Вівторок , 22 квітня

8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Мандри”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Пісенні барви “Гармонії”
15.00 “Щляхами Тараса”
15.05 “100 шедеврів”
15.20 “За все, що маю, дякую Тобі”
15.30 “Будьте здорові”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Диволяндія”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Зона ризику”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “На часі”
21.30 “Діловий ритм”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Середа, 23 квітня

8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “На часі”
15.00 “Зона ризику”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Економічний інтерес”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”

13.15 Оце так! Топ 10.
13.45 Оце так! Квiтневий спецвипуск.
14.00,01.45 Супербайк. ЧC. Ассен. 2 заїзд.
15.00 Велоспорт. Льєж - Бастонь - Льєж.
18.00,19.30,21.00 Снукер. ЧC в Шеффiлдi.
День 9.
00.00 Велоспорт. Тур Туреччини. Етап 1.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Легенди бандитської Одеси.
08.00,00.30 У пошуках iстини.
10.40 Перша свiтова: тунелi смертi.
12.30 Дика Британiя.
13.30 Планета Земля.
15.30 У пошуках пригод.
18.30 Марсiанськi хронiки.
19.30 Уся правда про Марс.
20.30 Листи з космосу.
21.30 Темна чарiвнiсть Адольфа Гiтлера.

“До речі, про речі”
“Азбука смаку”
“Кобзар єднає Україну”
“У країні Мультляндії”
“Тема дня”
“Пісня в дарунок”
“Вибори-2014”
“Поліська світлиця”
“Вибори-2014”
“В об’єктиві ТТБ”
“Пісні нашого краю”
“Будьте здорові”
“Вечірня казка”
“Вибори-2014”
“Час змін”
“Урок… для батьків”
“Бог і Україна”.ч.2,3
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19.00
19.30
19.45
20.00
20.30
20.45
21.00
21.10
21.30
22.00
22.30

08.00 Новини.
08.10,23.40,05.10 Чемпiонат Iспанiї.
09.55 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед”
- “Норвiч”.
11.40 Чемпiонат Англiї. “Фулхем” - “Халл
Сiтi”.
13.25 Чемпiонат Iталiї. “Верона” - “Катання”. Пряма трансляцiя. У перервi
- Новини.
15.25 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
15.55 Чемпiонат Англiї. “Лiверпуль” “Челсi”. Пряма трансляцiя.
18.00 Чемпiонат Англiї. “Крiстал Пелас”
- “Ман. Сiтi”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
20.10,07.00 “Англiйський акцент”.
21.10 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.40 Чемпiонат Iталiї. “Аталанта” - “Дженоа”. Пряма трансляцiя.

National Geographic Channel

07.00 Iнженернi iдеї: Сейсмостiйкий мiст.
(12+).
08.00 З погляду науки: Вогнянi кулi
прибульцiв? (12+).
09.00 З погляду науки: Космiчний туризм. (12+).
10.00 Iгри розуму: Їжа для роздумiв. (12+).
10.30 Iгри розуму: Не бiйся. (6+).
11.00 Захоплююча наука: Вогонь i вода.
(12+).
11.30 Захоплююча наука: Сили природи. (12+).
12.00 Космос: Простiр i час: Небо, повне
привидiв. (12+).
13.00 Космос: Простiр i час: Усе глибше i
глибше. (12+).
14.00 Забутi персонажi Бiблiї: Жертвопринесення. (12+).
15.00 Риби-чудовиська: Тайландський
рай. (6+).
16.00 Риби-чудовиська: Загадка рiчки Меконг. (6+).
17.00 Мегазаводи: “Wargaming”. (16+).
18.00 Природжений байкер: Британське
вторгнення. (12+).
19.00 Природжений байкер: Я знаю, що
подобається дiвчатам. (12+).
20.00,00.00,03.00 Авто - SOS: Реанiмацiя
“форда”. (16+).
21.00,01.00,04.00 Авто - SOS: Чудовий
“МГ”. (16+).
22.00 Мегазаводи: “Мiнi”. (12+).
23.00 Церква змiєносцiв: Вiровiдступниця.
(18+).
23.30 Церква змiєносцiв: Битва за душу.
(18+).

“Вісті ТТБ”
“Вибори-2014”
“Надія є”
“Удосвіта”
“Пісні нашого краю”
“Вечірня казка”
“Вибори-2014”
“Європа очима українця”
“Енергоманія”
“Вісті ТТБ”
“Час країни”

Четвер, 24 квітня

8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Європа очима українця”
15.00 “Енергоманія”
15.30 “Надія є”
15.45 “Кобзар єднає Україну”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Тема дня”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Фабрика ідей”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

П’ятниця, 25 квітня

8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Слід”
15.00 “Що робити?”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.40 “Актуально”
16.55 “Служба розшуку дітей”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Новини України ”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Слово має народний депутат”
20.20 “Пісні нашого краю”

20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “На часі”
21.30 “Захисник Вітчизнирятувальник”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Субота, 26 квітня

8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Квітень Чорнобиля”
14.20 “Храми Поділля”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Театральні зустрічі”
15.45 “Пісні нашого краю”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “ПрофStyle ”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.40 ”Скарби роду”
20.00 “Крізь призму часу”
20.15 “Спортивні меридіани”
20.30 “Щляхами Тараса”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Поклик таланту ”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Абетка здоров’я”

Неділя, 27 квітня

8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Смак життя”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Поклик таланту ”
15.40 Телезамальовка
15.45 “Спортивні меридіани”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Кулінарія від Андрія”
17.00 “Пісні нашого краю”
17.15 “Словами малечі про цікаві речі ”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Студмістечко”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Панорама подій”
19.30 “Вибори-2014”
19.40 “Мамина школа”
20.00 “Музичний калейдоскоп”
20.30 “Загублені у часі”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Відверті діалоги”
22.00 “Панорама подій”
22.30 “Повір у себе”
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Наш ДЕНЬ

nday.te.ua Смачна сторінка

Свято Пасхи недалечко,
Люди звичай бережуть,
Розмальовують яєчка,
Пишні пасочки печуть…

О

тож, «Наш ДЕНЬ» підготував найкращі рецепти пасочок
для вас, шановні господиньки. Хоча не сумніваємося – у
кожної є свої кулінарні секрети. Та, можливо, і наші вам
сподобаються. І, звісно, як без шинки та домашньої ковбаски!

Паска волинська

Потрібно: молоко - 0,5 л.,
борошно – 1 кг, масло вершкове - 150 г, маргарин - 100 г,
дріжджі - 75 г, цукор - 2 скл.,
яйця - 7 шт., родзинки - 1 ст. л.,
цукор ванільний - 1 ст. л., цедра одного апельсина та цедра
півлимона.
Приготування: для початку
зробити опару, для цього молоко злегка розігріти і розчинити
дріжджі. Додати склянку цукру
і дві-три ложки муки. Усе перемішати до однорідної маси і залишити в теплому місці, накрити рушником. Білки відділити від жовтків. Жовтки розтерти з цукром і ванількою. Білки
збити до густої піни ( щоб білки краще збивалися, яйця мають бути охолодженими, в білки додати 2 ст.л. цукру і щіпку
солі ). Коли опара збільшиться
удвоє, додати до неї м’які масло і маргарин, розтерті жовтки і решту муки. Добре вимісити тісто, муки можна додати
більше або менше, ніж зазначено в рецепті. Тісто має бути
м’яким але не повинно прилипати до рук. Знову залишити
тісто підходити в теплому місці. Родзинки промити і залити
гарячою водою, щоб вони стали м’якшими, на 10-15 хв. Натерти цедру лимона та апельсина, для випічки використовувати лише жовту частину цедри, якщо натерти білої, випічка буде гірчити.
З родзинок злити воду і просушити серветкою, додати їх і
цедру в тісто. Добре вимішати,
щоб ці компоненти рівномірно розподілилися по тісту. Збиті білки повільно ввести в тісто, обережно вимішати до однорідної маси. Знову залишити тісто на 30 хв., щоб підросло. Форму для випічки протерти маслом і заповнити на половину тістом, дати йому підрости, практично, до краю форми.
Якщо ви не будете використовувати цукрову глазур для прикрашання паски, тоді покрийте верх випічки збитим жовт-

ком. Випікати при температурі 180 град. до готовності - середня паска випікається 35-45
хв. Щоб перевірити готовність
паски, проткніть її дерев’яною
шпажкою (сірником, зубочисткою), якщо паличка виходить
суха, значить паску можна виймати з духовки.
Глазур: до білків додайте трішки солі і одну-дві ложки цукру, збийте білки до густої
піни. Гарячі паски полийте збитими білками і посипте кондитерською посипкою або цукатами.

Паска шоколадна

Потрібно: 1 кг сиру, 400 г
вершкового масла, 2 скл. густої сметани, 1 скл. цукру, 1
скл. вершків, 200 г шоколаду, 4
жовтки, 2 білки, ванілін.
Приготування: протерти
сир через сито, змішати з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішати цукор з
вершками і шоколадом, натертим на дрібній терці, додати ванілін.
Розмішувати доти, доки не
залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішати з
сиром, добре розтерти. Збити
густі вершки і білки, з’єднати
з приготовленим сиром. Додати дрібно нарізані цукати та
родзинки. Все перемішати, викласти у форму, накрити кришкою, покласти гніт і поставити
на добу в холодне місце.

“Королівська
сирна паска”

та цукати.
Приготування: сир протерти на ситі, або збити його у
блендері, додавши сметану та
ванілін. Курячі жовтки розтерти із вершковим маслом и додати до сиру. Після цього додати родзинки та цукати - все
гарно змішати. Яєчні білки збити із цукром і акуратно змішати із сиром. Отриману масу перекласти у форму, заслану марлею. Покласти важіль. Залишити на добу у холодильнику. Готову паску перевернути на тарілку і прикрасити.

Паска “Боярин”

Потрібно: 50 г дріжджів, 3
скл. вершків, 600 г борошна,
1/4 ч. л. тертого мускатного горіха, 50 г різаного мигдалю, 100
г кураги та 100 г родзинок.
Приготування: розвести
дріжджі у склянці вершків і поставити тісто на півгодини підходити. Після цього додати борошно, решту вершків, товчені мускатні горіхи, різаний мигдаль, різану курагу і родзинки.
Тісто гарно замішати і залишити підніматися на півтори години. Паску викласти у змазану жиром високу форму, наповнивши її до половини, а коли
тісто знову підніметься до 3/4
висоти форми - поставити в духовку.

Паска з родзинками

Потрібно: 1 кг сиру, 0,5 скл.
сметани, пакетик ваніліну, 3
яйця, 1 скл. цукру, 100 г вершкового масла, 1 скл. родзинок

Домашні ковбаски

Потрібно: 750-850 г свинини середньої жирності, 15-20 г солі, 2 г
меленого чорного перцю, 1 г паприки, 50 г подрібненого часнику, 1-2 г
товченого кмину, 1 г меленого духмяного перцю чи інших спецій; добре
промиті свинячі кишки.
Приготування: м’ясо нарізати на невеличкі шматки без жилок, посолити, покласти у миску,
накрити кришкою і залишити у холодному місці на добу. Пропустити поло-

Потрібно: 800 г борошна,
200 г вершкового масла, 200 г
цукру, 1 скл. молока, 5 яєць, 50
г свіжих дріжджів, 200 г родзинок, сіль.
Приготування: розтопити масло, влити гаряче молоко,
додати цукор, сіль. Переміша-

ти і охолодити до температури
парного молока, після чого всипати борошно, влити розведені в невеликій кількості молока
спінені дріжджі, ретельно перемішати. Поставити в тепле місце. Коли підійде, додати 5 жовтків, 5 збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішати. Тісто покласти у гарно змащену
маслом і посилану борошном
форму, заповнивши її до половини. Коли тісто підніметься в
рівень з краями форми, випікати при температурі 180° до готовності.

Традиційна паска

Вона може зберігатися протягом 40 днів - аж до Воскресіння. Проте, аби спекти паску за класичним рецептом, знадобиться терпіння - на її дозрівання та випікання доведеться
витратити 6 годин.
Потрібно: 900 г борошна,
50 г дріжджів, 300 мл молока,
10 жовтків, 250 г цукру, 100 г
вершкового масла, 100 г родзинок, 25 г коньяку чи горілки.
Приготування: 100 г борошна заварити у половині склянки
киплячого молока і швидко розмішати дерев’яною ложкою, для
того, аби вийшла цупка еластична маса. Ще півсклянки уже теплого молока підуть на те, аби
розвести дріжджі, котрі потім
слід додати до завареного борошна. Отриману суміш накрити рушником і залишити на годину у теплому місці. 9 жовтків
розтерти до білого кольору із цукром та краплиною солі. Половину цієї суміші вилити до дріжджової суміші, додати 250 г борошна, знову вимішати та залишити на годину. За годину, ту половину заливки, що залишилась,

вину м’яса через м’ясорубку, решту (бажано пісні шматочки) нарізати дрібними кубиками. Додати всі спеції та часник. Старанно перемішати — чим довше, тим краще. Наповнити масою заздалегідь приготовлені кишкові оболонки. Залишити у холодному місці ще на 12 год. Такі ковбаски
можна смажити, варити, пекти у духовці й
коптити.

Домашня шинка у фользі

Потрібно: 1 кг свинини, 6-8 зубчиків
часнику, 10 горошин чорного та 5 горошин духмяного перцю, 3 лаврових листки,

додати в тісто, досипати 500
г борошна і місити доти, доки
воно не буде відставати від рук.
Коли тісто буде готове, у нього
слід потроху вливати розтоплене вершкове масло, старанно вимішуючи його після кожної порції масла. В кінці додати горілку чи коньяк і знову дати підійти. Після того, як тісто “відпочило”, додати обвалені у борошні родзинки та перемішати. Тісто
покласти в застелені промасленим папером високі форми. Воно
має заповнювати форми до половини. Зачекати, доки тісто підніметься і заповнить 2/3 форми,
змазати верх сумішшю із жовтка
і ч. л. води. Випікати треба у гарно розігрітій духовці приблизно
45 хв. на невеликому вогні (170175 градусів).

Львівська паска

Потрібно: 750 г борошна, 1,5
скл. молока, 8 жовтків, 100 г дріжджів, 150 г вершкового масла, 150
г цукру, 0,5 л солі, ваніль, 50 г цукатів, 3 мигдальних горіхи.
Приготування: дріжджі розвести у теплому молоці із 1 ст.
л. цукру. Якщо опара почне бродити, влити її у ємність з борошном, посолити, додати розтерті
із цукром жовтки, ванілін та замісити тісто. В кінці вимішування додати розтоплений жир і замішувати, поки тісто не вбере у
себе все масло. Після цього додати родзинки, порізані цукати
і тертий мигдаль, перемішати і
поставити у тепле місце. Коли
тісто підійде, наповнити змазані жиром форми на одну третину
висоти. Обмазати яйцем та випікати у гарячій духовці (190-200
градусів) протягом год. Наступного дня паски наколоти у деяких місцях дерев’яною паличкою
і побризкати сиропом.
Для приготування сиропу:
200 г цукру залити 1,5 скл. води і
соком із півлимона. На вогні розтопити цукор, додати пару крапель ромової есенції та цедру.
Гарно перемішати. Після того,
як паски “наберуться” сиропу, їх
можна змазати помадкою.
Для приготування помадки потрібно: 200 г цукру, 6 ст. л.
води, 1 ч. л. вершкового масла,
0,5 ч. л. оцту, ромова есенція, сік
півлимона. Цукор залити гарячою водою, додати оцет і варити
до загустіння, після чого зняти з
вогню і розтерти, додавши вершкове масло. Коли маса почне набувати білого кольору, додати
лимонний сік і ромову есенцію.

мелений мускатний горіх на кінчику ножа, сіль за смаком.
Приготування: м’ясо натерти сіллю, перцем, товченим часником, мускатним горіхом, лавровим листом. Загорнути у фольгу, поклавши під низ лавровий лист та товчений духмяний перець. Дати постояти у цьому “сухому маринаді” у холодильнику одну-дві
доби. Запікати у духовці не менше год. при температурі 200 град. Якщо шматок шинки менший, щоб він не
підгорів, через півгодини випікання зменшити температуру до 160 градусів. Розгорнути фольгу, лише коли
охолоне. Подавати як холодну закуску, нарізавши тоненькими скибочками.
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Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.

Майстер феншую загинув, показуючи
клієнтам ідеальне місце для похорону

Китаї родичі померлого
чоловіка Де Мена
звернулися до 55-річного
майстра феншую Чжена Гоцяна
з проханням показати їм
ідеальне місце для поховання
покійного.
Як пише «Metro», чоловік відвів
своїх клієнтів на гірське кладовище у провінції Гуандун. Через кілька
хвилин там стався зсув ґрунту. Моторошний каменепад забрав життя самого майстра, двох родичів Де
Мена, даоса на ім’я Ву і трьох пра-
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цівників цвинтаря. Пережити катастрофу вдалося лише одній людині.
Врятований чоловік не може оговтатися від шоку.
Цікаво, що фахівець з феншую
Чжен Гоцян був одним із найбільш дорогих консультантів у цій сфері. Він
працював із багатьма знаменитостями та чиновниками.
За кілька секунд до загибелі майстер розповідав про те, наскільки обране ним кладовище має позитивні
вібрації, і як ідеально воно підходить
для похорону.
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Представник від України Сєргеєв виступає
в ООН з промовою:
- Коли князь Київської Русі Володимир
пішов скупатися в річці, на березі росіяни у
нього поцупили меча.
Представник Росії Чуркін:
- Причём здесь мы? Россиян тогда вообще
еще не было!
- Ось якраз це я й хотів сказати.
***
- Доню, пора тобі закохатися.
- У кого, мамо?
- Ой, невже так складно знайти жертву?!
***
- Я одружений вдруге і знову нещасливий
у шлюбі.
- Чому?
- Перша дружина пішла від мене.
- А друга?
- Ніяк не хоче йти.
***
Якщо ви до сих пір не в казці, значить з
вами не той чарівник.
***
Начальник наказує секретарці:
- Цей лист дуже важливий, тому покладіть
його поруч зі своїм лаком для нігтів, щоб відразу могли його знайти, коли знадобиться.
***
В Америці існують дороги які збудували,
але забули відзначити на карті. В Росії є дороги, які відзначили на карті, але забули збудувати.
***
Податки заплатив, а заснути не можу - голод не дає.
***
Ніщо так не прикрашає ранок, як прицільно кинутий у будильник тапок.
***
- Панночко, навіщо ви носите панчохи у
велику сітку?
- Аби дрібна риба не ловилася.
***
- Мій чоловік ніколи не кладе речі на своє
місце, - скаржиться одна подруга іншій. Уяви, вчора цілу годину шукала його гаманець.
***
Не настільки страшна криза, як ті, хто нам
про неї розповідає.
***
- Кохана, я хочу повернутися до тебе і до
дітей. Відкрий балконні двері, тут холодно.
***
Холостяк - це людина, яка щоранку приходить на роботу з різних напрямків.
***
Чомусь із початком кризи в людей усе частіше з’являється бажання підтримати лікерогорілчану промисловість.
***
- Навіщо на автомобілях «Лада» обігрів заднього скла?
- Щоб руки не мерзли, коли штовхаєш.
***
- Що таке сімейне шампанське?
- Це, коли зять п’є горілку, а теща на нього шипить.
***
Клієнт - офіціантові:
- Це рахунок за обід чи ви намагаєтесь
продати мені весь ресторан?
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Сто дерев у вигляді числа сто:

у Тернополі висадили гай Небесної сотні

С

отню дерев у вигляді числа сто висадили
у суботу в Тернополі. Незвичайний гай
присвятили героям Небесної сотні, які
загинули за Україну. З’явився він у парку
Національного відродження.
Для вшанування загиблих юнаків саджанці обрали особливі – катальпи, які у народі називають «небесними деревами».
Листя цієї рослини виділяє специфічний сік, який розбризкується по периметру крони. Через те трава й інші рослини під катальпою не ростуть, створюючи символічне коло
довкола неї. Це коло дуже схоже на зображення німбів. Завдяки цьому катальпи і називають «небесними деревами».
Учасники толоки, які садили катальпи, вірять, що всі
вони приживуться, а тернополяни берегтимуть незвичайний гай. І навіть за сотню років він нагадуватиме про подвиг
героїв Майдану.

Рукавичка
Великодні вірші

ВЕЛИКДЕНЬ

На столі – духмяна паска,
А круг неї – писанки.
Уділи нам, Боже, ласки
На всі дні, на всі віки!
Немала у нас родина,
Та молитва всіх єдина:
Хай розквітне Україна,
Як в погожі дні – весна.
Платон ВОРОНЬКО.

ХРИСТОС ВОСКРЕС

Христос Воскрес! Радійте, діти,
Біжіть у поле, у садок,
Збирайте зіллячко і квіти,
Кладіть на Божий Хрест вінок!
Нехай бринять і пахнуть квіти,
Нехай почує Божий рай,
Як на землі радіють діти
І звеселяють рідний край.
На вас погляне Божа Мати,
Радіючи з святих небес...
Збирайтесь, діти, ну ж співати:
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Леонід ГЛІБОВ.

ПИСАНКИ

Спекла мама на Великдень
Біленькі паски,
А я куплю собі краски.
Спишу писанки.
Розпишу я на писанках
Квітки, ялички,
Розмалюю, роздарую
Межи сестрички.
А братові маленькому
Дам писанки дві,
Щоби ними карбулявся
В шовковій траві.
Марійка ПІДГІРЯНКА.

ГОРОСКОП
з 16 до 22 квітня
Овен

Постарайтеся вчасно приходити на роботу, iнакше ризикуєте
наразитися на скандал. Можливi
сварки з коханою людиною. У
вихiднi доведеться виконувати
термiнові завдання.

Телець

Близькі потребуватимуть вашої уваги. Можливий сплеск романтичних почуттiв. Вихiднi
присвятiть родинi. Також подбайте про здоров’я, щоб не допустити
недуги.

Близнюки

Великоднє оповідання

Липова паска

Жили собі на світі два брати. Один –
багач, другий – бідняк. Багач мав чимало землі, лісів, худоби й усілякого добра, що навіть цісар йому
заздрив. А бідний мав хатку з одним вікном.
У цій хатині жила немаленька родина, а їсти
було нічого.
Під Великдень багачева жінка напекла
з десяток пасок, а в бідній хатині не знайшлось борошна навіть на одну маленьку.
Жінка сумує і плаче:
— Люди завтра паски понесуть святити,
а ми що?
— Не журися, — відповів бідний чоловік.
Узяв він сокиру і подався до лісу. Ходив
тим лісом, поки не зрізав липу. Відрізав від
неї малий пеньочок і обтесав його так, що
на подобу паски став.
Прийшов з тією паскою додому. Став перед порогом і каже:
— Жінко, ану розпалюй у печі вогонь,
паску будемо пекти.
Жінка помастила ще її яйцем і поклала
в піч, щоб присмалилася трохи. Паска така
вийшла гарна, рум’яна, висока, що жінка від

Калейдоскоп

утіхи аж заплакала і накрила її найфайнішим рушником.
Взяв бідак ту паску на другий день, на
Великдень, і поніс святити. Біля церкви
люду було море. Багач побачив серед них
брата та вподобав собі його паску і позаздрив, бо його паски порозтріскувались у
печі.
— Поміняймося з тобою пасками, —
каже до брата багач. — Я тобі за твою гладеньку дам дві своїх. Тобі однаково, а у мене
гості будуть дивитись, не годиться...
Бідний брат цього тільки й чекав. Помінялись.
Багач запросив гостей до себе додому.
Гості спочатку роздивлялися його хороми, а
потім сіли за стіл. А на столі красується така
гарна паска. Усі дивуються: як така паска
вдалася? І гарна, і рум’яна, і висока! А далі
взялися краяти її. Та ба! Ніякий ніж не заліз
у неї. Мусив багач аж сокирою розрубувати,
і тоді виявилося все.
Соромно було багачеві визнати, що так
помилився. Він і каже:
— Ну і видите, люди добрі, які чудеса на
світі діються? З паски в одній хвилині зробилось дерево! Мабуть, хтось її врік.

УВАГА! КОНКУРС!

«Наш ДЕНЬ» продовжує конкурс «Вишиванко моя, вишиваНадсилайте на адреВишиванко моя, вишиваночко! ночко!».
су редакції чи на електронну
пошту ваші світлини у вишиванках. А ще можете розповісти, хто й коли подарував вам
сорочку, а можливо, вона передається з покоління у покоління і їй уже не один десяток
років… Звичайно ж, не забудьте вказати прізвище та ім’я,
зворотну адресу та контактний номер телефону. Конкурс триватиме до 1 червня,
коли у всьому світі відзначають День захисту дітей. Переможці отримають цікаві призи та подарунки.
Чекаємо на ваші фото
й розповіді.
Пишіть нам
на електронну пошту
Три братики, як орлики, У чудових вишиванках
nday-te@ukr.net,
Або ж - як соколи
Гарні, як ніколи
а
також
на адресу редакції:
На фото: Сергій, Вітя, Владик Било з Кременця на
м.
Тернопіль,
вул. Крушельфольклорному фестивалі «Братина» в с. Стіжок
ницької,
18,
офіс 409.
Шумського району.

Дійте рішуче, інакше удача вам
не свiтить. Не соромтеся висловлюватися i з’ясовувати стосунки.
Уникайте спокус, можлива втрата
контролю над ситуацiєю.

Рак

Період
суперечливий.
Є
вiрогiднiсть потрапити пiд вплив
хитрої людини. Зате ви вiдчуєте
серйознiсть i глибину почуттiв
давнього прихильника.

Лев

Весь тиждень ви будете
потрiбними своїм домашнiм як
друг i порадник. На роботi нарештi
оцiнять вашi працьовитiсть i
вiдповiдальнiсть, а вашi iдеї знайдуть пiдтримку.

Діва

Вiрогiдно, що пiд тиском
близької людини вам доведеться робити те, що не зовсiм хочеться. Можливi рiзкi змiни настрою.
Приємнi новини чекайте ближче
до п’ятницi.

Терези

Доведеться зіткнутися з неприємностями. Не поспiшайте
приймати самостiйнi рiшення.
Можливі фінансові надходження,
але гроші витрачайте з розумом.

Скорпіон

Наприкінці тижня варто обирати, розмiрковувати, але не
приймати рiшення. Є ризик
зiткнутися з грубощами. У свята
вiдвiдайте родичів і присвятіть
час відпочинку.

Стрілець

Несподiвано ви вiдкриєте в
собi дар психолога, зможете передбачати дiї інших. Вдалими будуть покупки. У вихiднi чекайте
гостей. Не довіряйте незнайомцям, аби не стати жертвою шахраїв.

Козеріг

На цьому тижнi можливе
пiкантне знайомство, але будьте обережні – ваша репутацiя пiд
прицiлом. Не починайте активних
дiй. Святкові дні проведіть у колі
родини.

Водолій

Ви будете сентиментальнi й
чутливi, може видатися, що настав
час змiнити життя. Це не так. Знайдіть сили вирiшити побутовi питання i провести дiловi переговори.

Риби

У понедiлок ви вiдчуєте трудовий ентузiазм, виникне вiдразу
кiлька цiкавих iдей. Наприкiнцi
тижня будьте уважнi на дорогах,
можливi травми.

