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Твій. Мій. Наш ДЕНЬ. Разом!

Стріляючи один в одного сьогодні, мало хто задумується,
Детальніше на 2 стор.
що буде з Україною завтра...

23 квітня - хмарно з
пла. Схід сонця - 6.03, запроясненням, увечері мож- Погода
хід - 20.27.
ливий дощ, температура в Тернополі
26 квітня - хмарно, без
повітря вночі 11-12, вдень
опадів, температура пові19-20 градусів тепла. Схід й області
тря вночі 11-13, вдень 15сонця - 6.07, захід - 20.24.
17 градусів тепла. Схід сон24 квітня - хмарно, дощ, темпера- ця - 6.01, захід - 20.29.
тура повітря вночі 10-11, вдень 14-16
27 квітня - ясно, без опадів, темпеградусів тепла. Схід сонця - 6.05, захід ратура повітря вночі 10-12, вдень 15- 20.25.
18 градусів тепла. Схід сонця - 5.59, за25 квітня - хмарно, у першій по- хід - 20.30.
ловині дня дощ, температура повітря
28 квітня - хмарно з проясненням,
вночі 12-13, вдень 14-16 градусів те- без опадів, температура повітря вночі
10-11, вдень 16-18
градусів тепла. Схід
сонця - 5.58, захід 20.32.
29 квітня хмарно,
можливий дощ, температура повітря вночі
11-12, вдень 16-18
градусів тепла. Схід
сонця - 5.56, захід 20.33.

Народний синоптик

27 квітня - Мартина сповідника. Якщо цього дня тепло - у перших числах
травня похолодає. Від Мартина починаються грози. 28 квітня - святих апостолів Аристарха, Пуда, Трохима. У цей день оглядають пасіки. Наші пращури вважали: бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю щастя.
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«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.
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Тема тижня

«Майдан –
це не імпульс, а процес»
Лідер політичної партії «Громадянська позиція», кандидат
на посаду президента України не виключає, що подальша
бездіяльність влади, як і її однобока політична заангажованість
можуть каталізувати протестні настрої у суспільстві.

- І тоді Майдан їх знесе! – заявив Анатолій Гриценко під час прес-конференції
у Тернополі.
На думку політика, основними чинниками загострення ситуації на Південному Сході країни є і зовнішня агресія,
і яскраво виражена бездіяльність деяких вітчизняних олігархів та партійних
лідерів. Адже, якщо Путін, намагаючись
зірвати призначені на 25 травня вибори в Україні, діє максимально прогнозовано, то, наприклад, Рінат Ахметов, від
якого майже стовідсотково залежить
подальший розвиток ситуації у Донецькій та Луганській областях, ще й досі
перебуває «між там і тут». З його уст, як
до речі і з уст усіх виступаючих на надзвичайному з’їзді Партії регіонів у Донецьку, ще жодного разу не прозвучали
слова «агресія Росії».
- Третій ключовий гравець – Юлія
Тимошенко. Не як кандидат у президенти чи мій конкурент, а як голова
ВО «Батьківщина» - правлячої партії в
Україні. Вона, якщо стурбована, як і всі
ми, ситуацією на Сході, мала б змусити
до дій своїх партійців на державних посадах, - переконаний Анатолій Гриценко. - В. о. президента та головнокомандувач – її перший заступник у партії. Він
зобов’язаний захистити цілісність та
спокій у країні законними методами, а
не через створення якихось паралельних армій чи партизанських загонів. Іншими словами, відповідальність має
конкретне прізвище.
Екс-міністр оборони також вважає,
що у південно-східних областях держава має діяти на випередження, а не, як
у Криму, навздогін. Там живуть громадяни, яких слід вислухати, почути і задовольнити їхні справедливі вимоги до
влади. Але поруч орудують диверсанти,
спецпризначенці іншої країни, які захоплюють адмінбудівлі, спалюють наші

державні прапори і піднімають триколори. З ними потрібно розмовляти тільки мовою ультиматуму, з позиції сили,
або ж - знешкоджувати.
Звичайно, кремлівський сценарій зазнав би краху ще у зародку, якби Україна
внаслідок правління злочинного режиму Януковича не опинилася у глибокій
економічній прірві, аналізує лідер «Громадянської позиції». Відтак, за його словами, новий український уряд повинен
кардинально покращувати становище.
Проте, реальних кроків влади у цьому
напрямку поки що не видно. У своїй діяльності кабмін використовує методи
та засоби Азарова – підвищує податки,
акцизи та збори і, тим самим, заганяє
економіку у тінь. Натомість, коли у країні глибока криза, саме час проводити
кардинальні реформи і відрубувати все,
що перешкоджає наповненню бюджету,
або вимагає невиправданих видатків.
- Філософський підхід має бути зовсім іншим, ніж є. Не треба думати, що
міняти у борделі, – ліжка чи персонал.
Треба закрити бордель у владі. Не можна півдня балакати про реформи, а наступних півдня – красти, - наголосив
Анатолій Гриценко.
Ще, на переконання кандидата у президенти, настав час, коли всі українські
олігархи можуть і навіть зобов’язані
п’ятдесят відсотків своїх статків добровільно передати державі, як це свого
часу зробили сто найбагатших мільярдерів у «багатій та тлустій» Америці.
- Тоді країна зможе вирішити чимало
нагальних економічних та соціальних
проблем і, в тому числі, відпаде потреба збирати з людей по п’ять гривень на
підвищення обороноздатності українського війська та спекулювати на патріотичних почуттях наших громадян, - зауважив політик.
Також він виступає категорично

ДІТИ ВІЙНИ

Ш

колярі Гостомеля, що
на Київщині, вигадали
нову гру: вони копають
окопи й фактично готують
свій партизанський загін тоді,
коли Схід України лихоманять
сепаратистські рухи. Штаб
дітлахів – у криївці, яку вони самі
копали власноруч... Тут є пічка, на
випадок холодів. Поруч – мангал
для приготування гарячих страв.
Діти гуртом щось риють, заготовлюють дрова, шини, щось тягнуть з домівок до штабу. Тут є чіткий розподіл
обов’язків: хтось ловить рибу у ставку,
хтось пече на вогні просто неба ковбасу. Всі дії координують “старші”. За зброю
діти мають луки та стріли.

«Якщо хтось нападатиме, то ми будемо оборонятись, навіть від Росії, – говорить найстарший хлопець. - У нас типу
«Правий сектор», але дитячий».
Натомість, у заблокованому сепаратистами Слов’янську діти грають у нову
гру – «блокпост»
Вони спорудили барикаду з підручних матеріалів. Одні на велосипедах і самокатах намагалися проїхати через своєрідний «блокпост», інші ж, «озброєні»
палицями і саморобними картонними
щитами, їх оглядають.
Ще раніше підлітки в центрі міста ходили з прозорими щитами. У що
збиралися грати ці хлопці і за якими
правилами, невідомо, повідомляють
інтернет-ЗМІ.

проти формування усіх рівнів влади за
квотним принципом. «Україні потрібен президент, який робить щасливими й заможними не кілька знайомих родин, а мільйони незнайомих громадян.
Який не вимагає: «роби, як я сказав», а
власним прикладом показує: «роби, як
я». Україні потрібен президент, для якого суспільні й національні інтереси завжди будуть вищими, ніж його власні,
партійні чи бізнесово-кланові», - записано у передвиборчій програмі Анатолія Гриценка.
- Сьогодні настав час професіоналів, - сказав він на прес-конференції і на
підтвердження такої суспільної вимоги розповів, як нещодавно генеральний
прокурор пан Махніцький відвідав Одесу і замість того, щоб поспілкуватися з
силовиками про ситуацію у регіоні, завітав в… юридичну академію до Ківалова,
у якій, подейкують, збирається захищати дисертацію.
- Нині ми повинні фіксувати такі
речі тільки у біло-чорному форматі, а не
у напівтонах, - зауважив лідер «Громадянської позиції».
Відповідаючи на запитання журналістів, він висловив своє занепокоєння і
діяльністю Верховної Ради. Наприклад,
ще 15 квітня парламент обіцяв винести на суд громадськості проект нової
конституції України. Цього, на жаль, не
сталося, і презентацію такого важливого для стабілізації ситуації у країні документа перенесли у часі на місяць. Відтак, 23 кандидати, які борються за крісло глави держави, ще й досі не знають,
якими згідно з новою конституцією будуть повноваження президента.
Про бездіяльність владних інституцій яскраво свідчить і той факт, що
вкрадені Януковичем у народу гроші ще
й досі працюють на сепаратистів, а його
апологети Клюєв та Медведчук, санк-

Політична реклама

Анатолій Гриценко:

ції до яких застосував чи не весь цивілізований світ, перебувають в Україні та
безперешкодно продовжують втілювати у життя свої злочинні наміри.
Так далі тривати не може і найнадійнішим інструментом на шляху відродження довіри між Сходом та Заходом,
між суспільством та владою мають стати президентські вибори 25 травня цього року.
- На жаль, зараз існує реальна загроза зриву волевиявлення народу, - констатує Анатолій Гриценко. - Путін своїх
намірів не приховує – це його мета. Крім
того, значно активізувалися й противники виборів усередині країни, і, передусім, у східних регіонах. Є вони й серед
деяких кандидатів у президенти – придивіться уважно, послухайте мотивацію, зрозумійте, чого вони насправді хочуть. Одразу скажу: Гриценко до них не
належить. Я – за те, щоб вибори відбулися і завершилися успіхом для країни.
У завершальній стадії пресконференції політик ще раз акцентував
увагу на деяких незрозумілих діях влади в питаннях, які найбільше розколюють суспільство, та нагадав їй про ймовірність «третього» Майдану:
- Майдан – це не імпульс, а процес.
Якщо хтось думає, що його основним завданням було знести режим Януковича,
глибоко помиляється. Майдан – це інструмент прямого впливу, прямої демократії, прямого контролю, і в цьому він
сильний. Хоч як непросто, але енергію
Майдану потрібно зберегти та на цьому етапі спрямувати на формування свідомого вибору людей, унеможливлення
фальсифікацій на виборах та реалістичного формування органів влади.
Майдан – це дух, повага до себе, захист прав. Він як вода, яка проб’ється
крізь будь-які перепони. Її не зупинити…
Олег ГРУШКОВИК.

Стріляючи один в одного сьогодні, мало хто
задумується, що буде з Україною завтра...
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Завжди
чесно
ви йшли
до людей…

люди, з якими легко і просто. Є ті, хто зрозуміє і підтримає у важку хвилину. Інші надзвичайно люблять свою батьківщину і
справу, яку творять. Є мудрі і щирі, добрі та світлі. А є такі, хто уособлює усі
ці риси. Їх – мало, тим більш цінніше і
втішно, що вони є. Один з тих небагатьох – Антон Іванович Білик, директор відомого на всю Україну підприємства «Іванівське», заслужений працівник сільського господарства, кавалер
трьох орденів «За заслуги».
Більше півстоліття він плекає землю. Сорок років уже очолює господарство. У трудовій книжці Антона Івано-

вича лише один запис: с. Іванівка Теребовлянського району. Разом із земляками ростить хліб – навіть складного
минулого року зібрали по 70 центнерів
зернових на круг. Господарство щодня
продає 8 тонн молока. Лише торік «Іванівське» сплатило понад 10 мільйонів
гривень різних податків, відрахувань
на соціальну сферу та компенсацій за
паї. Як не дивно, але при цьому обходилися без кредитів.
У чому ж секрет хліборобського
успіху? Антон Іванович відповідає просто – любити землю. Якщо після пшениці знову посієш зернові – заробиш не
те, на що сподіваєшся. Щоб земля від-
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Колектив газети «Наш ДЕНЬ» приєднується до всіх гарних побажань.
Адже знаємо Антона Івановича немало літ як щиру порядну людину. Дякуємо за підтримку, за небайдужість, за те, що завдяки вам читають в
Іванівці «Наш ДЕНЬ». Дозвольте привітати вас словами тернопільського
письменника Богдана Мельничука, побажати щедрих ужинків у полі та в
домі…
Приїжджають в Іванівку
люди солідні, як в школу,
Ви ведете їх звично
по щедрих полях...
Вашу усмішку добру
не зможуть забути ніколи,
Як і мудрість
в глибинно-селянських очах.

Про громаду сільську ви говорите
завжди так тепло,
Мов Іванівка –
ваша велика сім’я,
Покоління вклоняються подумки
вам аж доземно,
Бо ви любите всіх –
чи старий, чи маля.

А життя – як життя:
біла смуга, а потім і чорна,
Та немає нікому
назад вороття;
Перемелюють дні, місяці та роки
долі жорна
І записують кожному
в книгу довічну буття.

Сивина голубина давненько
вже вас посріблила,
Але серце і розум такі молоді;
Ви даєте не лише роботу
селянам, а й крила,
Щоб могли почуватись
надійно в житті.

Так у всіх. Вас також
не минула колись шарпанина,
Але чесно завжди
ви ішли до людей,
І шептали услід вам захоплено:
“Справжня людина!
Білик, віримо, жодного
не підведе”.

Хай і далі ніколи від вас
не відвернеться доля,
Тільки радість дарують
прожиті не марно роки;
Ми бажамо вам великого щастя
й здоров’я,
Щоб реальністю стали
високі думки!

дячила, треба не лише від неї забирати, але й вкладати.
У ці дні народний академік поля,
як називають Антона Івановича друзі, відзначає день народження. Працівники та пайовики сіл Іванівка, Лозівка,
Ілавче, Сади, Боричівка, адміністрація
підприємства щиро вітають вас, Антоне Івановичу, зі святом. Будьте здоро-

ві, щасливі, нехай і цей хліборобський
рік буде щедрим на добірний урожай,
багатим на родинне тепло, щире спілкування з дорогими і близькими вам
людьми. Нехай у душі ніколи не згасає
вогник надії, а серце повниться спокоєм і миром. Теплих дощів і лагідного
сонця, Божого благословення на довгі
і радісні літа.

Тернопільські школярі
На честь героїв
висадили зелений кордон
Небесної сотні Н

виорали
гігантський герб
В

еличезний тризуб створили у селі Зубрець Бучацького
району. Напередодні Великодня учні місцевої школи
та мешканці села таким чином вирішили увіковічнити
пам’ять про своїх односельців – героїв України Ігоря
Луценка та Василя Мойсея, які загинули під час протистоянь
на Майдані.
рали на колиш– Учні місцевої школи, су- дратних вио
пасовищі поряд з пісіди, друзі та рідні героїв Не- ньому кар’єром та засадили
бесної сотні разом створили щаним ма тисячами сосноунікальну природну пам’ятку. його двоанців, які надали жиДля цього виорали україн- вих садж у місцевому лісниський герб, а наступного дня телям села
засадили його обриси са- цтві.
Також цієї весни неподалік
джанцями сосни,– розповідає
рець в урочищі Ряссекретар сільської ради села села Зуб
не висадили дубовий гай на
Зубрець Богдан Хробак.
їв Небесної сотні.
Величезний тризуб розмі- честь геро я ТОМЧИШИН
Юл
ром близько 500 метрів ква-

апередодні Великодня учні Тернопільської спеціалізованої школи № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов посадили сімдесят саджанців лип, каштанів, беріз, ялинок та кленів на честь 70-ї річниці визволення Тернополя.
Педагоги кажуть, що ці дерева символізують зелений кордон, який захищатиме
наше місто від загарбників.
Директор школи Анатолій Ятищук розповідає, що такі екологічні акції стали для
навчального закладу доброю традицією.
Завдяки їм довкола школи побільшало зелених насаджень.
– Минулого року алею висаджували одинадцятикласники. Цьогоріч естафету підхопили учні 9-х класів, - каже Анатолій Васильович. - Ми залучаємо дітей різного віку,
аби вони відчули, як треба берегти природу. Я впевнений: людині, яка хоч раз в житті
посадила дерево, не підніметься рука його
зламати. Дуже допомагає нам у проведенні
таких акцій депутат Тернопільської міської
ради Віталій Смакоуз, з яким ми співпрацюємо уже багато років. Він забезпечує нас саджанцями дерев, а заохочує дітей до добрих
справ солодкими подарунками.
В акції “Бережемо наш Тернопіль - місто миру і добра” взяли участь учні 9А, 9Б,
6Б класів та їх наставники. Школярі із захопленням вчилися садити дерева. Для багатьох з них - це перший досвід у такій справі.
– У свої 14 років я вперше саджаю дерева, – зауважує учениця 9Б класу Христина Солтисяк. – Завдяки цій акції ми не лише
робимо наше місто зеленішим, а й єднає-

мось разом заради доброї справи.
Шестикласниця Ангеліна Недошитко
радіє, що посаджене нею дерево в майбутньому нагадуватиме про роки навчання у
школі. Дівчинка уважно прислухається до
порад вчителів, адже щиро хоче, щоб дерево прийнялося. Анатолій Ятищук запевняє,
у школі не планують зупинятися на досягнутому і надалі озеленюватимуть свій мікрорайон. Адже такі акції не лише покращують благоустрій Тернополя, а й допомагають виховувати у дітей відповідальність
за місто, в якому вони живуть.
Юля ТОМЧИШИН.
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Тернопільські телекомівці
прикрашали рідний край

Б

ільше 700 співробітників
Укртелекому у 23
населених пунктах
області долучилися до
волонтерського руху «Чисте
місто» Групи СКМ, який
передбачає добровільну
участь працівників компанії у
суспільно важливих проектах.
«Екологічний десант» Укртелекому на Тернопільщині прибирав
центральні вулиці обласного центру та парк «Загребелля», у Заліщиках – центральний парк, а у Пеньківцях Підволочиського району − парк
відпочинку водойми «Збручанська».
Також працівники оператора зв’язку
благоустроювали та наводили порядок на центральних вулицях та площах, у скверах та парках, зонах відпочинку та лісопаркових смугах в ін-

ших містах, містечках та селах краю.
За час суботника волонтери прибрали 28 ділянок, зібравши 14 тонн
сміття.
Проте, мета акції значно ширша, ніж просто прибрати сміття та
впорядкувати територію. Головне
– сформувати у суспільстві потребу
дбати про довкілля та чистоту життєвого простору.
Загалом же у другій декаді квітня
на суботниках в усіх областях України та АР Крим працювали більше
25 тисяч співробітників Укртелекому. Крім них у масштабній акції «Чисте місто» на національному рівні долучилися співробітники СКМ, Метінвесту, ДТЕК, Corum, UMG, Портінвеста, «Паралелі», Медіа Групи «Україна», Лемтрансу та інших компаній
Групи.

ДОВІДКОВО:
Акція Групи СКМ «Чисте місто» організована у рамках всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою!», яка проводиться з 2011 року за підтримки Глобального договору ООН. Вона проходить в рамках міжнародного соціального проекту, спрямованого на очищення планети від сміття. До цієї ініціативи вже приєдналися понад 90
країн світу.
У 2014 році 34 тисячі волонтерів Групи
СКМ в рамках всеукраїнського суботника зібрали 4 500 тонн сміття у 800 містах і селах. Крім
Укртелекому участь у масштабній акції «Чисте
місто» на національному рівні взяли співробітники СКМ, Метінвесту, ДТЕК, Corum, UMG, Портінвеста, «Паралелі», «Медіа Групи «Україна»,
Лемтрансу та інших компаній Групи. Починаючи з 2013 року, Група СКМ активно розвиває волонтерський рух серед співробітників своїх підприємств.
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв’язку
в Україні, лідер серед провайдерів Інтернету. Укртелеком є єдиним засновником та учасником
ТОВ «ТриМоб» – мобільного оператора стандар-

ту 3G/UMTS.
Сьогодні компанія надає свої послуги майже 9 мільйонам абонентів фіксованої телефонії, фіксований
швидкісний Інтернет «ОГО!» обрали
для себе понад 1,6 мільйона клієнтів.
04 жовтня 2013 року ПАТ «Укртелеком» став частиною Групи СКМ.
Компанія СКМ – професійний інвестор, керуюча компанія найбільшої фінансово-промислової групи
України. Діяльність Групи СКМ сконцентрована
в гірничо-металургійній, енергетичній та фінансовій сферах бізнесу, а також у телекомунікаціях,
медіабізнесі, нерухомості, роздрібній торгівлі,
видобутку глин, торгівлі нафтопродуктами, сільському господарстві, машинобудуванні та транспортному бізнесі.
Група СКМ складається з керуючої компанії
СКМ і всіх бізнесів, в які інвестує Компанія та над
якими здійснює контроль.
До Групи входять понад 100 підприємств і
організацій в Україні, Росії, Європейському Союзі (Італія, Великобританія, Болгарія), Швейцарії і США. До складу Групи входять Метінвест,
ДТЕК, Перший Український Міжнародний Банк
(ПУМБ), Ренесанс-Капітал, АСКА й АСКА-Життя,
телекомунікаційна група Vega, Астеліт (оператор мобільного зв’язку life:)), Медіа Група «Україна», видавничий холдинг «Сьогодні Мультимедіа», Група ЕСТА, компанія «Український Ритейл» (мережі магазинів «Брусниця» і «Брусничка»), «Паралель», UMG Limited (видобуток глин),
холдинг HarvEast, транспортний холдинг «Портінвест» та інші.

«СЛОВ’ЯНСЬКА СТІНА»

Сепаратисти не визнають
Женевських угод. Незважаючи
на те, що Україна призупинила
активну участь в антитерористичній операції, озброєні терористи продовжують влаштовувати провокації, списуючи все
на активістів «Правого сектора» й залякувати мешканців
Сходу міфічними бандерівцями. І висувають Києву нові умови та вимоги.
До речі… Росія підписала
свого часу кілька договорів з
Грузією, у тому числі й за міжнародного посередництва: Дагомиський, Сочинский, Московський договори, шість пунктів плану Саркозі-Mедведєва.
Кожен з них був порушений Росією. І майже всі РФ використовувала як інструмент для нових
захоплень. Так, відразу після
Московських угод про припинення вогню були захоплені Гагра і половина Абхазії. Після Сочинських - Сухумі. Після домовленостей Саркозі-Медведєва
- Ахалгорський район Грузії.
На запитання, чому Москва
відмовляється виконувати домовленості з Євросоюзом від
серпня 2008 року, кремлівське
керівництво незворушно заявляло: документи передбачають, що війська повинні бути
виведені, але Росія цього не
зробить, бо виникли «нові реалії». І це позбавляє її від необхідності виконувати взяті міжнародні зобов’язання.
Будемо бачити ціну Женевських угод. Фактично, Росія їх
вже порушила.
А Донбас продовжує вола-

Х

очеться вірити, що наразі умовна «слов’янська стіна» не стане чимось
на кшталт Берлінської. Журналісти і влада визнають: Слов’янськ зараз найнебезпечніше місто в Україні. За тією стіною - інший світ, «сіра зона»:
закордонні диверсанти, незаконні збройні формування, неконтрольований
обіг вогнепальної зброї, чужа символіка і паталогічна ненависть до України й
усього українського.

ти: Україна його не чує! Яке лукавство! Одні спічі Януковича «із-за бугра» чого вартують!
Зрештою, чому мешканці Сходу
звинувачують у своїх негараздах Київ, Західну Україну і весь
світ? Чому Донецьк, Луганськ,
Харків мовчали, коли при владі
був Янукович і його ставленики? Чому не озвучували претензій до КПУ і Партії регіонів, які
там владарювали? Олігархам?
Щопрада, нинішня українська влада також дивує. Наприклад, за оцінками безпекових
експертів, гроші на фінансування диверсійних операцій проти
України надходять переважно з
Росії. Проте антикорупційні активісти, які досліджують фінансові потоки українських олігархів, і передусім «Сім’ї» Януковича, стверджують: з українцями воюють за вкрадені у них же
кошти. А тому Україна та її друзі за кордоном повинні якнайшвидше заморозити не лише
особисті рахунки олігархів, але
й рахунки компаній, які їм належать. Поки українські владоможці невідомо чого чекають,
«Сім’я» Януковича продовжує
відмивати в Україні гроші й фінансує сепаратистів.
Викликає запитання і детективна втеча Януковича з
України. За інформацією ТСН,
два вертольоти і літак любите-

ля «золотих батонів» - у Москві.
Повітряним суднам українські
чиновники дозволили вилетіти з донецького аеропорту… в
середині минулого місяця. З 12
по 19 березня авіатранспорт
екс-гаранта безперешкодно, по
черзі, залишив аеропорт Донецька й відправився до Європи.
Реактивний літак «Фалькон»
полетів до Франції на техогляд.
Два ґвинтокрили «Агуста» - до
Молдови і Румунії, де їх дозаправили. Звідти вони вирушили на техогляд до Швейцарії.
Наприкінці березня все це добро прилетіло до Москви, в аеропорт «Внуково».
Чому авіатранспорт, вартістю у десятки мільйонів доларів, випустили з України? Невже Аваков, Наливайченко,
Турчинов, Парубій, Яценюк нічого про це не знали?
Один із колишніх офіцерів
держохорони повідомив, що
Януковичу дозволили залишити Україну: «Або не знали, що з
ним робити... Звучала сума у 2,5
мільярда чогось там... розмови
ходили, але я не бачив цих грошей». Імовірно, жодної погоні
за екс-гарантом не було. Все вирішили «2,5 мільярда чогось»?
Тим часом, за даними групи «Інформаційний опір», екстремісти на Донбасі готуються до вчинення нових провока-

цій, спрямованих на подальшу
дестабілізацію ситуації в регіоні. Керівник центру військовополітичних досліджень Дмитро
Тимчук не виключає нових диверсій із жертвами серед місцевого населення, які будуть здійснювати сепаратисти й видавати за акції «Правого сектора».
А видання «Острів» оприлюднило розшифровку фрагменту інструктажу спецназу
ГРУ РФ. У ній, зокрема, йдеться: «Перший етап завершено
- у двох великих містах адміністрація і служба безпеки захоплені. Переходимо до другого.
Діємо за цією ж схемою… група з 30-60 бійців захоплює відділ міліції в невеликому місті…
Коли відділ міліції буде захоплений, до вас підійдуть 20-30
осіб з місцевих мешканців - ми
їх готували заздалегідь… Роздати їм зброю, неважливо, що
не всі знають, як нею користуватися.
Використовувати
зброю будете ви, якщо знадобиться. Вони будуть у випадку
необхідності вашими заручниками. Вони повинні висувати
обумовлені вимоги...
Особлива увага жінкам, і
тим, хто прийшов з дітьми вони ваш добровільний живий
щит...
Ви повинні вистояти близько тижня, до тих пір, коли роз-

почнемо третю фазу зі звільнення братньої країни…
У нас є свої люди в керівництві місцевих силових структур - вони будуть максимально блокувати антитерористичну операцію, виправдовуючи це мінімізацією втрат серед
мирного населення й відсутністю терористів. Їм наказано: у
випадку розгортання операції
«Антитерор» організувати добровільних заручників з числа
офіційних представників влади. У разі штурму - всі вони повинні бути знищені...
Жодної домовленості з місцевою владою. Ми з ними будемо домовлятися, коли вони у
нас будуть в камерах сидіти...».
Що може означати «третя
фаза»? Референдум у східних
областях під дулами автоматів,
як це було в Криму? Зрив президентських виборів? Російські війська готуються перейти
український кордон?..
Терористи й сепаратисти почувають себе господарями на українській землі. А влада… «Слов’янська стіна» зводиться, на жаль, і не без її участі: незрозумілих дій, подекуди невмотивованих кадрових
призначень, непрозорості, недомовок… Українці так і не почули пояснення: чому і хто здав
Крим? Чому «зелені чоловічки»
без перешкод потрапили на материкову частину держави? Що
твориться з фінансами, цінами?
Невже люди не заслужили знати правду?! І невже влада забула, що вона - тимчасова?
Ольга ЧОРНА.

Наголос
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Тернопіль
туристичний:
справдиться
це колись
чи так
і залишиться
мрією?

томобілів не передбачено навіть для своїх працівників; водії зробили їх на проїзній частині, тротуарах. Така ж ситуація
на вул. Крушельницької. Таке враження, що у Тернополі, крім офісів, торгових
центрів і житла, не потрібно більше нічого. А де ж стадіони, тенісні корти, підземні або багатоповерхові автостоянки?
– Що варто робити, аби кожен з
нас
міг гордитися рідним містом?
але, на мою думку, це краще, ніж буЩоб
до нього приїжджали туристи
дівництво хімічних комбінатів. Окрім
і
жити
тут було комфортно.
того, це могло б розвинути потужну га–
Насамперед,
я можу дати пораду
лузь – шопінг-туризм. Я далекий від
власникам
готелів,
ресторанів та тутого, щоб ідеалізувати Тернопіль. Неристичних
фірм.
Нам
потрібно зрозухай у масштабах країни він і виглядає
міти
–
навіть
якщо
бізнес
в одному сегпровінційним. Проте місто із самобутменті,
ви
–
не
конкуренти.
До конкуренньою культурою, цікавою історичною
ції
у
нашому
місті
ще
дуже
далеко. Виспадщиною, чудовими природними
рішення
питань
можливе
лише
шляхом
ландшафтами, місто, відоме своєю екооб’
є
днання
з
чітким
розумінням
мети
логічністю, зі специфічними традиціята
завдань.
Потрібно
розробляти
зами та менталітетом, місто-каталізатор
гальну
стратегію
і
тактику
дій.
Я
часто
серйозних політичних процесів (можчую, що у нас і так достатньо готелів. А
ливо, це і є основною причиною «оптиде так звані хостели? Хто готовий примізації») і, зрештою, просто «файне місйняти туриста середнього і нижнього
то» може і повинне зберігати статус обсегменту із ціновою
ласного центру з
пропозицією 70-90
відповідною інфгривень? Я знаю
раструктурою.
лише один чи два
– Які ще протаких заклади. Та ж
блеми заважаситуація і з рестоють нам розвиранами. У Тернопонути туристичлі багато «кабаків»,
ну сферу?
але вони фактич–
Спробуєно не відрізняються
мо абстрагуватиодин від одного ніся від найболючічим, окрім інтер’єру.
шої, проте спільляроб
роз
но
дав
Майже у всіх заклае
вж
тії
пар
чої
ної для всієї УкраНезалежно від спрямування правля асті. Під якою б назвою воно не дах є стандартний
їни, проблеми до- ються проекти щодо знищення нашої обл
рожнього покрит- проводилося – територіально-адміністративної реформи, укрупнення, набір із 10-15 однотя. Зрозуміло, що оптимізації – це призведе до негативного для нас наслідку. Це буде зна- типних страв з невез такими дорога- чна втрата для жителів області, але найбільше постраждає Тернопіль. ликими видозмінами ми не побачи- Втративши статус обласного центру, він стане черговим провінційним ми. Музичне оформмо ні зовнішньо- містечком. Мені, як і багатьом жителям, соромно, що за останні деся- лення ресторанів
го, ні внутрішньо- тиліття за допомогою різних політичних сил, влади, а також нашої без- теж залишає бажати
го туриста. По- ініціативності та бездіяльності, Тернопіль опускається на більш примі- кращого. Заклад високого класу повиряд з цим найбіль- тивний рівень.
нен мати хоча б мініша проблема, на
мальний репертуар,
мою думку, полявже
зрозуміло:
те,
що
будується,
не
буде
який
би
розкривав
назву, інтер’єр і конгає у відсутності серйозного менеджвідображати
тогочасну
атмосферу
пасацепцію,
якщо
така
є. У тернопільських
менту в сфері туризму. На базі націожу
Адлера
(вулиці,
яка
збереглася
навіть
ресторанах
і
барах
здебільшого
просто
нального економічного університепід
час
Другої
світової
війни)
ні
архітекпереспівуються
пісні
російських
викоту ми провели низку конференцій стотурно,
ні
за
суттю.
Серце
крається,
коли
навців.
У
нашому
місті
справді
багато
совно цього питання. Зустрічі з власниками готелів, ресторанів, туристич- бачиш, як один за одним постають сучас- закладів громадського харчування, а от
них фірм показують, що людям непри- ні будівлі, які назавжди знищать те, чим тематичні майже відсутні, за винятком
ємно і не хочеться спостерігати зане- би міг гордитись Тернопіль. Про вули- кількох ресторанів.
– То з чого слід почати відроджупад краю при позитивній динаміці су- цю Шептицького взагалі можна забути.
Якщо
не
схаменемось,
буде
соромно
певати
туристичну славу Тернополя?
сідів – Івано-Франківської, Чернівецьред
своїми
дітьми
і
онуками.
А
чого
вар–
Терміново
об’єднатись архітектокої, Волинської, Рівненської областей.
тує
будівництво
житлового
будинку
біля
рам,
історикам,
краєзнавцям, науковАле є проблеми, які потребують спільшколи
№9,
через
який
діти
сонця
у
віцям,
бізнесменам,
меценатам, небайдуного вирішення. З точки зору логістикнах
вже
ніколи
не
побачать.
Погляньте,
жим
людям,
які
люблять
і хочуть горки, значення Тернополя безцінне, вращо
зроблено
із
вулицею
Мазепи:
вибудудитись
своїм
містом,
щоб
зупинити
ховуючи середню відстань 130-150 ківали
два
бізнес-центри,
а
стоянок
для
авархітектурно-культурний
бедлам.
лометрів до найближчих обласних цен-

е питання турбує не лише власників туристичних фірм
і готелів, а й громаду міста. Проте, з року в рік нічого
не змінюється, попри гучні заяви влади. Відсутність
серйозного менеджменту, погані дороги та хаотична забудова –
ось головні причини, чому туристи оминають обласний центр,
вважає проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського
національного економічного університету доктор економічних
наук, професор Василь БРИЧ.

– Пане Василю, на вашу думку, чи є
у Тернополя шанс стати туристичним центром?
– Скептики скажуть, що це міф. Звичайно, не варто забувати, що у світі є
безліч історичних споруд, унікальні заповідники, визначні пам’ятки архітектури та культури, які підтримуються у
чудовому стані. Повертаючись із закордонних поїздок, я щоразу ставлю собі
запитання: «А що ми можемо запропонувати світові?» Зібраний на відносно
невеликій території комплекс природних, історичних, культурних та релігійних цінностей дозволяє нам говорити
про досить вагомі передумови для розвитку туристичної галузі в регіоні. Тут
збереглася третина всіх замків і фортець України, тут не перестають захоплювати своєю величчю і старовиною
численні храми та природні перлини. .
– Чому ж, маючи такий потенціал, ми не можемо досягти розквіту
туризму у місті, області?
– Це питання, на жаль, змушує нас
повернутися до політичної ситуації.
Незалежно від спрямування правлячої партії вже давно розробляються
проекти щодо знищення нашої області. Під якою б назвою воно не проводилося – територіально-адміністративної
реформи, укрупнення, оптимізації – це
призведе до негативного для нас наслідку. Це буде значна втрата для жителів області, але найбільше постраждає
Тернопіль. Втративши статус обласного центру, він стане черговим провінційним містечком. Мені, як і багатьом
жителям, соромно, що за останні десятиліття за допомогою різних політичних сил, влади, а також нашої безініціативності та бездіяльності, Тернопіль опускається на більш примітивний рівень. Не тільки тому, що ми не
зуміли зберегти промисловий потенціал («Комбайновий завод», «Ватра»,
«Оріон», «Сатурн», «Текстерно» та інші
підприємства), а й необдумано віддали
Івано-Франківську першість з автомобільного продажу, Хмельницьку – з організації торгівельних речових точок. У
90-х роках до нас з’їжджалися з різних
куточків України, щоб придбати автомобіль, а з більшості країн колишнього Союзу – для закупівлі одягу. Можливо, комусь це здасться примітивним,

трів. Йдеться не лише про виробничу
логістику, а й про логістику послуг. Вся
область повинна взяти участь у становленні Тернополя як туристичного центру. Природний, історичний, культурний, паломницький потенціал, зосереджений у Кременці, Почаєві, Бучачі,
Теребовлі, Збаражі, Бережанах, Зборові,
може бути повноцінно розкритий, коли
їх перестануть використовувати лише
як транзитні пункти дорогою до інших
міст. Вони повинні стати вагомими туристичними об’єктами з власною інфраструктурою та центром у Тернополі.
Ще однією з проблем, яка не дозволяє Тернополю бути привабливим для
туризму, – хаотична забудова. Громадськості потрібно терміново ввести табу
на будь-яке будівництво у центральній частині міста. Недавно ми піднімали питання щодо архітектурної «цінності» кафе «Анастасія», а тепер там постає
якийсь бетонний монстр (невідомо навіть, скільки поверхів – про забудовника, замовника інформація відсутня). Але
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Іван Курницький:
«Ми проти обмеження що варто знати
Г
конкуренції та штучних
преференцій»
Спадкування
земельних ділянок:

Г

олова Тернопільського обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України Іван Курницький
провів брифінг за результатами діяльності очолюваної ним
структури.
Зокрема, зауважив що за І квартал цього року від суб’єктів господарювання, правоохоронних органів, органів влади, а також мешканців Тернопілля
надійшло 22 заяви про порушення законодавства щодо захисту економічної
конкуренції. За результатами їх розгляду на відповідачів накладено штрафів
на суму 133 тис. грн. Із врахуванням штрафів за попередні періоди, порушникам довелося сплатити до державного бюджету понад 182 тис. грн., а економічний ефект від припинення вказаних порушень законодавства про захист
економічної конкуренції склав понад 702,67 тис. грн.

Спотворювали результати торгів

Як зауважив Іван Курницький, серед типових порушень конкуренційного законодавства - антиконкурентні
узгоджені дії. Зокрема, йдеться про КП
електромереж зовнішнього освітлення
«Тернопільміськсвітло» та ВАТ «Тернопільобленерго», яке під час проведення управлінням житлово-комунального
господарства, благоустрою та екології
Тернопільської міської ради торгів із закупівлі послуг з монтажу, технічного обслуговування і ремонту електроустаткування, узгодили тендерні пропозиції, що
призвело до спотворення результатів
торгів. За словами Івана Курницького,
однакові особливості в оформленні документів процедури закупівлі свідчать
про наявність узгоджених дій між учасниками при підготовці ними документів для участі у торгах. Окрім цього, було
встановлено, що вартість окремих матеріалів ВАТ«Тернопільобленерго» є однаково скорегованою у бік збільшення
від вартості матеріалів КП «Тернопільміськсвітло» рівно на 0,05 грн., що власне і вплинуло на кінцеву різницю цінових пропозицій обох учасників. Відтак,
узгоджені дії учасників торгів виключили самостійність у їхніх діях а, відповідно, й конкуренцію, що суперечить самій
суті конкурсних торгів. За вчинене порушення конкуренційного законодавства на них накладено штрафні санкції
у розмірі 40 тис. грн.
Аналогічне порушення допустили ТОВ «Тернопількомуналсервіс» та
КП «Тернопільська міська шляховоексплуатаційна дільниця» під час участі у торгах, які проводило управління
житлово-комунального господарства,
благоустрою та екології Тернопільської
міської ради у січні 2013 року, щодо закупівлі послуг санітарної обробки.
Це коштувало обом підприємствам
штрафу у сумі 100 тис. грн.
Як зазначив Іван Курницький, «Тернопількомуналсервіс», з метою перемоги у торгах, запропонував за незначну частину робіт суттєво занижені та
економічно необґрунтовані ціни, а КП
«ТМШЕД» приховав економічну здатність надавати ці послуги за цінами,
нижчими, ніж у поданих ним цінових
пропозиціях. Відтак, після перемоги
ТОВ «Тернопількомуналсервіс», згідно
з укладеним між ним та КП «ТМШЕД»
договором, виконувало значну частину
робіт, які були предметом торгів, за цінами, значно нижчими аніж ті, які були
подані в цінових пропозиціях замовнику торгів. Узгодивши свої дії під час під-

готовки та участі у конкурсі, підприємства замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї поведінки, що суперечить самій суті конкурсних торгів. Вищий господарський
суд України, постановою від 25.02.2014
року у справі №921/798/13-г/11 підтвердив правову позицію Тернопільського обласного територіального відділення АМКУ.

Зловживали монопольним
становищем

За інформацією Івана Курницького,
за зловживання монопольним становищем накладено штраф у розмірі 50 тис.
грн на ВАТ «Тернопільобленерго». Як
виявилося, підприємство безпідставно
включало до технічних умов електропостачання електроустановок споживачів окремі неправомірні вимоги щодо
встановлення та заміни (реконструкції)
обладнання власних електричних мереж при приєднанні нових чи додаткових потужностей електроустановок споживачів.
ВАТ «Тернопільобленерго» неправомірно змушувало споживачів сплачувати безпідставно нараховані збитки під
загрозою припинення постачання електричної енергії. Адміністративною колегією відділення за вчинення порушення конкуренційного законодавства
на відповідача накладено штраф в у розмірі 15 тис. грн. та припинено правопорушення.
За зловживання монопольним становищем на аналогічну суму оштрафовано ТОВ «Укрпродінвест», яке встановило необґрунтовано завищену вартість
користування залізничною під’їзною
колією.

«Обдирали» громадян

«Відзначилася» у зловживанні монопольним становищем на ринку надання платних медичних оглядів та отримання необхідних довідок та сертифікатів і Підволочиська ЦРЛ. Заклад надавав непотрібні споживачам документи за додаткові кошти. Крім того, було
завищено вартість послуги проведення обов’язкового профілактичного наркологічного огляду та медичної підготовки кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів. За вчинене порушення лікарню оштрафовано на 3 тис. грн.
Як зазначив Іван Курницький, в області лише комунальні лікарні мають
право проводити платні медичні огляди
та надавати необхідні замовникам довідки (сертифікати), зокрема: медичні
довідки щодо придатності до керуван-

ня транспортним засобом; сертифікати
про проходження профілактичного наркологічного огляду; довідки про проходження попереднього (періодичного)
психіатричного огляду та довідки для
отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт
дозвільної системи.
Отож, включення лікарнями до послуги медичного огляду для отримання «Медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом» психіатричного огляду з видачею «Довідки про проходження попереднього (періодичного) психіатричного
огляду», є необґрунтованим та призводить до ущемлення інтересів споживачів, які змушені сплачувати за їх отримання додаткові кошти в розмірі від 22
до 35 грн. Крім того, окремі лікарні до
калькуляцій вартості медичних оглядів
включали заробітну плату лікарів, що
не передбачено нормативними актами,
та призводило до завищення вартості даних оглядів. За такі порушення з
початку року оштрафовано загалом 11
медичних закладів.

Возили за завищеними тарифами

Рішенням адміністративної колегії територіального відділення АМКУ
також припинено антиконкурентні дії
з боку виконкому Тернопільської міської ради, який неправомірно надав право окремому суб’єкту господарювання
здійснювати діяльність на ринку перевезення пасажирів автомобільним транспортом у Тернополі без проведення
конкурсу та за завищеним тарифом. Як
зауважив Іван Курницький, більше семи
місяців три автобуси марки ЛАЗ – А 191
(маршрут № 1а), поза конкурсом здійснювали перевезення пасажирів. Маючи
понад 22 (фактично-46) сидячих місць,
і, відповідно, не маючи права працювати у режимі маршрутного таксі, вони незаконно отримували плату за проїзд за
тарифом 2,50 грн, як для маршрутного
таксі, а не 1,50 грн. - за тарифом, встановленим самим же органом місцевого
самоврядування, на перевезення у звичайному режимі, тобто соціальному. Після втручання Антимонопольного комітету вартість проїзду на автобусному
маршруті № 1а збуло знижено до 1,50
грн.
Окрім того, виконком міської ради
рішенням №1030 від 18.02.2010 вніс
зміни до Правил приймання стічних
вод у міську каналізаційну мережу Тернополя, згідно з якими неправомірно надав право КП «Тернопільводоканал» нараховувати «штрафні санкції»
у 5-кратному розмірі фактичного споживання води за неподання або несвоєчасне подання суб’єктами господарювання інформації щодо якісного складу
стічної води. Такі дії виконкому міської
ради кваліфіковано як порушення законодавства про захист економічної конкуренції в частині створення міською
радою умов для вчинення порушень
КП «Тернопільводоканал». Відповідача
зобов’язано привести свою діяльність
у відповідність до вимог чинного законодавства.
Віра КВАСНИЦЯ.

лавою 84 Цивільного кодексу
України встановлено загальні
засади спадкування.
Так, нормами спадкового права регулюються суспільні відносини правонаступництва, тобто наступництва одних суб’єктів (спадкоємців) в правах та
обов’язках фізичної особи, яка померла
(спадкодавця). Об’єктом спадкового наступництва є спадщина (спадкове майно),
тобто вся сукупність прав та обов’язків
спадкодавця, в яких він перебував на момент своєї смерті і які за своєю правовою
природою не є невіддільними від особи їх
носія і здатні перейти до інших осіб.
Відповідно до статті 1225 Цивільного кодексу України право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах. Відповідно до
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про Державний земельний кадастр» земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм кадастрового номера.
У разі якщо відомості про зазначені земельні ділянки не внесені до Державного реєстру земель, їх державна реєстрація здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх
власників (користувачів земельної ділянки державної чи комунальної власності).
Законом України «Про Державний земельний кадастр» визначено, що державна реєстрація земельної ділянки – внесення до Державного земельного кадастру передбачених цим Законом відомостей про формування земельної ділянки та
присвоєння їй кадастрового номера. Статтею 15 цього Закону визначено які відомості про земельні ділянки вносяться до
Державного земельного кадастру. Відповідно до статті 16 Закону земельній ділянці, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру, присвоюється кадастровий номер. Частиною 8 статті 24 Закону встановлено, що на підтвердження державної реєстрації земельної
ділянки заявнику безоплатно видається
витяг з Державного земельного кадастру
про земельну ділянку. Відповідно до частини 5 статті 38 Закону, на отримання відомостей Державного земельного кадастру про земельну ділянку мають право
зокрема спадкоємці власника та користувача земельної ділянки або уповноважені
ними особи.
Враховуючи викладене, після розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) замовником послуги з державної
реєстрації земельної ділянки може бути
особа, яка визначена у запиті нотаріуса як
спадкоємець.
Леся НЕЧАЙ,
державний нотаріус
Першої Тернопільської
державної
нотаріальної контори.
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В області створюють
батальйон «Тернопіль»
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Н

а Тернопільщині формують батальйон
патрульної служби міліції особливого
призначення «Тернопіль».
– Запрошуємо на службу добровольців віком від 20 до 35
років, – зазначає начальник обласної міліції Василь Облещук.
– Нам потрібні люди, які пройшли військову підготовку і не
мали проблем із законом. Насамперед хочемо залучити до батальйону патріотичних людей, які хочуть захищати наш край.
Реєструють кандидатів в управлінні кадрового забезпечення обласної міліції за адресою: м. Тернопіль, вулиця Валова, 11.
Кандидатам потрібно мати при собі паспорт громадянина
України, військовий квиток, документи про освіту, ідентифікаційний код.
Додаткову інформацію щодо оформлення на службу
можна отримати за телефонами: (0352) 27-13-14, 27-10-46.

Міліціонери потайки
продавали зброю, з якої був
застрелений мер Феодосії

У

Тернополі двом міліціонерам загрожує
ув’язнення. Торік правоохоронці замість того,
щоб утилізувати вилучену зброю, продали її.
Саме зі зданого на утилізацію обріза мисливської
рушниці було розстріляного міського голову
Феодосії.
Як повідомили у прокуратурі області, слідчі мають докази
того, що інспектор з озброєння відділу ресурсного забезпечення обласного управління міліції вступив у змову з керівником
складу зброї. І замість того, щоб утилізувати обріз, вони самі ж
його і викрали. Далі правоохоронці склали фіктивний акт про
знищення обрізу й передали його невстановленій слідством
особі. У липні 2013 року саме з цієї зброї було вбито мера кримської Феодосії.
Наразі міліціонерів відсторонили від посад та обрали для
них запобіжний захід – домашній арешт.

П

равоохоронці з
початку квітня
ведуть активну
роботу з виявлення
незаконних збройних
формувань, що
мають у користуванні
вогнепальну
зброю, вибухівку
та спецзасоби,
готують або ж
вчинили кримінальні
правопорушення.

– Минулого тижня ми затримали групу з чотирьох осіб, які мешкали у Козівському районі,
– повідомив під час брифінгу начальник обласного управління міліції Василь Облещук. – Серед них був житель Миколаєва, який не мав при
собі жодних документів.
До села Яструбово Козівського району миколаївець прибув тиждень тому та орендував
там житло. Хоча жодних підозр щодо гостя у
місцевого населення не було, проте молодий
чоловік викликав зацікавленість у правоохоронців. І недарма. У жителя Миколаєва було
виявлено та вилучено автомат АК-74, чотири
магазини до нього, майже дві сотні набоїв, радіостанцію, розвантажувальний жилет,також
дві медалі «За мужність» та орден «Богдана
Хмельницького». Походження вилученого наразі встановлюють.

Правоохоронці викрили «сімейний бізнес»

С

півробітники відділу
боротьби з незаконним
обігом наркотиків
обласної міліції викрили
33-річну тернополянку,
яка займалася
незаконним збутом
наркотичних засобів –
опію та бупринорфіну.
Підприємливу жінку взяли
на «гарячому».
Як розповів начальник відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Володимир Строїч, 33-річна жителька обласного
центру ніде не працювала, а на

Гостював
на Тернопільщині
з автоматом
Калашникова

прожиття заробляла кримінальним способом, а саме - торгувала
наркотичними засобами. Допомагали їй у цьому двоє братів. Чоловіки добре зналися на цій справі, бо раніше були судимі за наркозлочини.
Як встановили правоохоронці, тернополянка протягом року
розповсюджувала ацетильований опій і таблетки забороненого наркотичного лікарського засобу бупринорфіну. Міліціонери
задокументували три факти збуту наркотичних речовин.
За один грам опію жінка бра-

ла 100 гривень, а за пігулку бупринорфіну – 500. Товар реалізовувала
наркозалежним особам. Наразі правоохоронці з’ясовують, де підозрювана брала наркотичні речовини.
Щодо тернополянки розпочато провадження за ч. 2 ст. 307
Кримінального кодексу України
- незаконне придбання, зберігання збут наркотичних засобів,
психотропних речовин. За такі
дії законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від шести
до десяти років з конфіскацією
майна.

Вогонь знищив іконостас і покрівлю церкви

Н

а Тернопільщині горіла
дерев’яна церква Пресвятої
Трійці у селі Йосипівка
Зборівського району. Полум’я охопило
храм близько полудня.
Як повідомили у відділі роботи зі ЗМІ обласного управління ДСНС, церква збудована у
1936 році та є пам’яткою архітектури місцевого значення, належить УГКЦ.
Для ліквідації пожежі були залучені три
відділення пожежно-рятувальних частин Бережанського району, 20 чоловік особового
складу та 4 одиниці техніки.
Церкву вдалося врятувати від цілковитого руйнування вогнем. Проте, полум’я знищило іконостас, пристіл, ікони, пошкодило будівлю храму.
На щастя, жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюють.

Факт вилучення озброєння зареєстровано, відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч.1 статті
263 ККУ - носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або пристроїв без передбаченого законом дозволу.
Вилучену зброю та боєприпаси скерували на
експертизу. Проводиться досудове розслідування.
Правоохоронці закликають мешканців Тернопільщини не залишатися осторонь і звертати увагу на нових людей, які переїздять у їх населені пункти, особливо таких, що викликають
підозру, повідомляти про них дільничного інспектора та у районний відділок міліції.

Спіймали сутенерок

Т

ернопільські міліціонери викрили
групу, яка налагодила схему надання
сексуальних послуг в розважальних
закладах міста.
Троє жінок, які раніше уже притягувалось до
кримінальної відповідальності - молдованка, тернополянка і хмельничанка, найняли на роботу
п’ятнадцять молодих дівчат віком до 20 років та з їх
допомогою заробляли гроші.
- Головні критерії для «жриці кохання»: приємна
зовнішність, бажання заробити трохи грошей, а ще
бажано, щоб дівчина була із неблагополучної сім’ї і
не перебувала в шлюбі. Дівчатам обіцяли безкоштовне житло і їжу. Була розроблена схема конспірації: попередня домоленість з власниками готелів та саун,
куди виїжджали дівчата, умовні фрази вразі труднощів, як вести себе у випадку затримання працівниками міліції та з клієнтами, - розповідає начальник
УМВС України в Тернопільській області Василь Облещук.
Сутенерки навіть взяли кредит на розвиток
бізнесу. А ще приваблювали тернополян індивідуальним підходом та системою знижок для постійних клієнтів. Послуги повій вартували в середньому від двохсот до п’ятиста гривень, за особливу якість обслуговування - і до півтори тисячі. Діяли обережно. Групу відстежували упродовж
кількох місяців.
Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час затримання у жінок вилучили 10 тисяч гривень, мобільні телефони та записник з контактами клієнтів. Кажуть, у ньому є прізвища тернопільських бізнесменів. Згідно ч. 2 ст. 303 КК
України сутенеркам загрожує позбавлення волі на
термін до п`яти років. Дівчат, які лише надавали сексуальні послуги, притягнуть до адміністративної відповідальності.
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Люди

«У КИЄВІ – ВБИВАЛИ,
а в посольстві була вечірка»
Ш

Тернополянка, яка вже 15 років живе
у Лондоні, розповіла про те, як українська
діаспора відстоювала цінності Майдану
«Сьогодні вже не питають:
«А де це – Україна?»

– Пані Олю, у всіх великих містах Західного Світу на підтримку Майдану вийшли на вулиці тисячі українців. У Лондоні маніфестації були одними
з найчисельніших…
– Перший мітинг відбувся 23 листопада, а потім
ми приходили на віче майже кожного тижня, як і в
Києві. Обмінювалися інформацією в інтернеті, а збиралися на Голланд Парк Авеню, біля пам’ятника Володимиру Великому. Неподалік є Український клуб і
посольство України. Землю, на якій стоїть монумент,
ще після Другої світової війни викупила українська
діаспора. Тоді общині не дозволяли будувати посеред
Лондона, а тим паче зводити пам’ятник. Коли ж викупили землю, виділили для цього частинку саду. Сьогодні це острівець України у столиці Великобританії,
щоб проводити там масові акції, нам не потрібен дозвіл поліції, тоді як в інших випадках слід попереджати заздалегідь. Тож саме в цьому місці ми почали проводити мітинги на підтримку Майдану. Події на Батьківщині об’єднали у Лондоні українців з різних куточків держави, молодих людей і літніх, які виїхали сюди
ще в сорокових роках, після війни. Кожен, хто відчував себе частинкою нашої держави, вже не міг терпіти брехню й наругу влади над своїми громадянами.
Ми пікетували дипломатичні представництва України, вимагали негайних санкцій для злочинного режиму. Українці з діаспори їхали також до Києва, щоб особисто підтримати революцію.
– У країнах Європи українці пікетували маєтки
вітчизняних олігархів, які вражали розкішшю навіть місцевих багатіїв. Подібні протести відбувалися і в Лондоні, біля квартири Рината Ахметова. Ви працюєте в індустрії нерухомості. За мірками західних країн, наскільки розкішним є його
житло?
– Ахметов має найдорожчу квартиру в Лондоні,
такої нема навіть у королеви Великобританії. Це житло розташоване на верхньому поверсі новобудови,
зведеній кілька років тому. Квартира займає весь поверх, з вікон відкривається чудовий вид на Лондон і
парк. Ахметов купив її за 60 мільйонів фунтів. Проте, йому не сподобався ремонт, хоча його проводила
компанія, відома у Британії найкращою якістю робіт.
Він витратив ще 70 мільйонів на переоблаштування.
– А як іноземці ставилися до протесту українців на вулицях свого міста?
– Місцеві полісмени, на відміну від українських,
нас не розганяли, а, навпаки, дякували за порядок.
Згодом вони казали, що українська община найбільш цивілізовано проводить свої зібрання. Коли
з’явилося більше правдивої інформації про те, що діється в Києві, до нас почали приєднуватися британці.
Вони питали останні новини, співчували нам. Разом
з нами підписували петиції проти режиму Януковича. З іншого боку, не варто тішити себе ілюзіями, що
хтось здобуватиме для нас свободу. Для пересічних

ість доларів і бажання реалізувати
себе, не вдаючись до хабарництва та
обману, а покладаючись лише на свої
сили, – з таким багажем приїхала до столиці
Великобританії тернополянка Оля Дмитрик.
Сьогодні вона працює в одній з агенцій
нерухомості у Лондоні. Впродовж багатьох
років пані Оля допомагає організовувати
акції для підтримки тернопільських сиріт, а
тепер – і постраждалих на Майдані. Звістки
з Батьківщини, каже жінка, викликали в
українців за кордоном смуток, розпач і навіть
паніку. Але ці відчуття швидко змінилися на
бажання допомогти.

європейців головне, аби
їм було комфортно, вони
віддають перевагу бізнесовим інтересам, а Україна
та Росія, мовляв, «самі розберуться».
– Взагалі, наскільки
європейці обізнані з тим,
що відбувається в Україні?
– На жаль, 23 роки нічого не робилося, щоб достойно презентувати Україну в світі. Росія ж успадкувала весь арсенал Радянського Союзу, у них є мережа натренованих журналістів, технічна база. Ми
в цьому плані поки що – як
немовлята. І коли я вперше приїхала до Лондона,
мене перепитували: «Де це
– Україна? А, то частина Росії?». Доводилося пояснювати, що це – інша держава.
Сьогодні до мене в офіс приходять люди з різних країн Європи. І коли кажеш їм, що ти – з України, то одразу відчуваєш добре ставлення до себе. Ми – у всіх новинах, а наш прапор став символом боротьби за найважливіші людські цінності. Це велика відповідальність,
бо треба достойно представляти Україну, як зробили
це ті, хто віддав своє життя на Майдані.

«Не можуть представляти Україну ті,
хто мовчки спостерігав
за розстрілами активістів»

– Чи задоволена громада українців у Великій
Британії дипломатами, які, власне, презентують державу на найвищому рівні?
– Ми вимагаємо люстрації в дипломатичному корпусі, і вже надіслали відповідні звернення від діаспори
до української влади. Коли на Майдані постраждали
люди, українська громада прийшла до нашого посольства у Лондоні й просили приспустити прапор. Нас
проігнорували, але ми почепили поряд чорну стрічку.
Працівники посольства її цинічно зірвали й викликали поліцію, адже, мовляв, люди на вулиці загрожують
їх безпеці. Правоохоронці дивувалися, чому їх викликали, адже ми не порушували ніяких законів. Коли почалися вбивства на Майдані, ми знову прийшли до посольства. Крізь вікна першого поверху було видно, що
там – вечірка, звучала російська попса. Це якраз був період зимових свят. На наші звернення вони знову викликали поліцію. Пригадую, працівник посольства,
який вийшов до нас, сказав: «Не було вказівки від Януковича опускати прапор». Ці люди залишилися на своїх посадах, тому ми й написали петицію, щоб їх звільнили. Не можуть нині представляти Україну ті, хто
мовчки спостерігав за розстрілами активістів. Особливо в Лондоні, адже Велика Британія – це великий ва-

жіль на політику та дії Росії зараз.
– А як росіяни, які живуть у Великій Британії,
реагують на військову агресію з боку їх Батьківщини?
– Багатьом із них соромно. Але я говорю про тих росіян, з якими сама зустрічалася. Це інтелігентні й думаючі люди, які багато читають і розуміють. Коли українці влаштовували протести біля російського посольства, багато з них приєднувалися до нас. На свої прапорах вони писали: «Не от нашого имени – я против».

«Самооцінка українців має вирости»

– Пані Олю, які висновки, на вашу думку, мають
зробити українці після Майдану?
– За 15 років у Лондоні я спілкувалася з мешканцями різних країн і зауважила, що кожній нації притаманні певні риси характеру, спільні манери. Українці – надзвичайно щирі, чесні, але водночас – залякані. Тому ця революція гідності необхідна, щоб підняти самооцінку нації. Незалежно від того, людина працює нелегалом у чужій країні чи банкіром. І ще треба бути позитивними. Оптиміст у кожній зміні бачить
нагоду покращити життя на краще, песиміст у кожній
зміні бачить кінець світу. Не можна забувати, але треба рухатися вперед.
– За яких умов ви були б готові повернутися в
Україну?
– Знаєте, я виїхала, бо розуміла: те, чому нас учили
в школі, університеті – треба забути. Вчили не обманювати? Забудь – інакше нікуди не проб’єшся. У Британії я працювала і мала можливість винаймати житло,
оплатити навчання й утримувати двох дітей. Сьогодні
вони вже дорослі й кожен сам має зробити вибір, де їм
жити. А мені дуже хочеться повернутися. Сподіваюся,
що зміни в Україні обов’язково відбудуться. Якщо мої
знання стануть тут у нагоді, я буду дуже рада.
Антоніна БРИК.
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Україна
10 років Ющенка на
держдачі обійшлися
бюджету в 300 мільйонів
Із

триповерхової

будівлі

екс-

президент Ющенко виїхав вимушено
- після втечі з України Януковича, повідомляє ТСН. У держдачу, площею 2500
м кв, він вселився 10 років тому. Теперішня влада маєток планує продати. Жити на
шикарній дачі Ющенку було вигідно, бо
компослуги й обслуговування оплачувала держава. Утримання хоромів обходилося платникам податків у 30 млн. грн.
щороку. Держдача Ющенка - це основний
будинок і три гектари довкола, хатина
для гостей, чайний будиночок. Господарський дім на 2,5 тисячі квадратних метрів. Чотири спальні з мармуровими туалетами, кінозал, більярдна, винний льох.
На стінах - чимало забитих цвяхів - господарі любили художнє мистецтво. Картини забрали з собою. Сусіди Ющенка - державні діячі - також живуть у держбудинках за державний кошт. Усі держдачі продадуть... нинішнім власникам, але за ринковими цінами. Родина Ющенків усі 10
років не робили у будинку ремонту. Господарі не хотіли, щоб хтось бачив, як вони
живуть.

Тарута відправить
донеччан на екскурсію до ЄС
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процес повинен бути прозорим.

Ціни на газ для населення
підвищуватимуть
до 2017 року

Уряд продовжив терміни передбачуваного доведення роздрібних цін на
природний газ для населення до економічно обгрунтованого рівня. Про це
йдеться у постанові Кабміну. Вартість
«блакитного палива» планують підвищувати у кілька етапів - до травня 2017 року.
Загальний розмір підвищення, за підсумками трьох найближчих років, складе
101,6 відсотка. Згідно з постановою, НКРЕ
рекомендовано підвищити ціни на газ на
40 відсотків з 1 травня 2015 року; на 20
відсотків - з 1 травня 2016 року і на 20 відсотків - з травня 2017 року.

Вартість ліків завищують
на 400 відсотків

Міністр фінансів Олександр Шлапак визнав, що ціни на ліки в Україні зросли на 60-70 відсотків. Про це він
сказав на засіданні парламенту під час години запитань до уряду. За словами посадовця, «фактично, ринок ліків та медичних засобів став одним із основних тіньових ринків у державі, враховуючи пільгове оподаткування». Шлапак зауважив, що
нерідко ціни на ліки, які завозять в Україну, завищують навіть на 400 (!) відсотків
з метою «вивезення капіталу за кордон».

Україна проситиме світ
блокувати російські ЗМІ

Рада нацбезпеки та оборони України готує звернення до світових медіа
з вимогою блокувати брехливі повідомлення російських ЗМІ. Про це заявила
заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. За її словами, Росія веде проти України повномасштабну інформаційну війну
і в цій війні світ має стати на бік нашої
держави. «Готуємо відповідне звернення до провідних світових медіакомпаній.
«Дезу» треба блокувати, а не тиражувати. Посилання на російські медіа має стати прикладом «неякісної журналістики»,
з огляду на те, що там часто подається
відверта брехня, необхідна для підтвердження ідеологічних міфів, придуманих
для обслуговування завдань Кремля у
контексті війни проти України», - сказала Сюмар. Це рішення має підвищити
якість інформації щодо подій в Україніи,
яку розповсюджують журналісти в світових ЗМІ.

З Донеччини до Європи відправлять три тисячі осіб. Екскурсії для жителів регіону хоче організувати голова ОДА Сергій Тарута, щоб показати їм
європейські цінності, стандарти і щоб
мешканці Сходу порівняли рівень життя. Як повідомляє телеканал «Україна»,
до фінансування програми мають намір
залучити приймаючу сторону. Тарута сказав, що веде переговори з урядами Польщі, Німеччини і Євросоюзом загалом. Повинні допомогти й меценати. Розпочати Останні події в країні різко
реалізацію програми планують у травні.
Першими набиратися європейських вра- підірвали здоров’я людей
Протистояння на Майдані, окупажень відправлять студентів. Поїдуть до
ЄС також робітники, вчителі, вчені. «Лише ція Криму, сепаратисти на Сході - болісчотири відсотки жителів Донеччини були не сприйняття цих подій для багатьох
може обернутися психотравмами, поза кордоном», - зазначив Тарута.
переджають медики. І вже відзначають,
Економіку врятували
що почастішали серцеві хвороби, манії,
б гроші, які вкрав Янукович неврози, депресії. Переживання й страх
Дипломат Богдан Яременко роз- за майбутнє держави - основні причини
мірковує, як можна було б стабілізува- тривоги, а іноді й агресії. «Начебто війна,
ти економіку України. Якщо повернути і начебто мирний час. Психіка таких регроші, які вкрав Янукович, нашій держа- чей не витримує. Їй потрібна чітка визнаві не потрібні були б кредити МВФ. Таку ченість, конкретність. Якщо нічого психідумку Яременко висловив у ефірі «Еспре- ці незрозуміло - вона дає збій», - пояснив
со.TV». «Подивіться на власність СКМ психотерапевт Олексій Шевцов, інформує
(«Систем Кепітал Менеджмент») . Скіль- ICTV. Самотужки впоратися із психотравки з неї, за «понятійними» оцінками, на- мою під силу лише третині людей. Фахівлежить «Сім’ї»? Від 12 до 20 мільярдів до- ці радять не зациклюватися на негативларів! Це ті гроші, які ми просимо у світу, них емоціях. Боротьбі з негативом сприщоб стабілізувати економіку. Це ті гро- яє також колір. Слід підбирати барвисші, які нам обіцяють МВФ та інші органі- тий одяг, оточувати себе яскравими речазації», - наголосив дипломат. Яременко ми. А ще допоможе так звана «пісня чуквважає, що варто укласти суспільний до- чі» - це коли людина проговорює все, що
говір між олігархами і громадою про вза- бачить. Також у складні часи не варто заємну допомогу. Бізнес допомогає україн- бувати про обійми й поцілунки. Адже доській економіці, а народ України вибачає тик знімає м’язову скутість і додає енергії
олігархам нечесно зароблені статки. І цей та оптимізму.
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Світ
Турецькі готелі пропонують українцям нижчі ціни,
ніж громадянам РФ

Турецькі готелі з початку цього року почали робити для українських туристів і туроператорів
пропозиції з більш низькими цінами, ніж пропозиції для інших «російськомовних» туристів, повідомив директор з маркетингу та розвитку партнерської мережі компанії «TUI Ukraine» Оуз Ергюль.
«У 2014 році багато турецьких готелів надають окрему ціну для українського ринку. Вона дешевша, ніж для
російськомовних регіонів», - сказав
він. Спеціальні знижки для українців
складають до 10-20 відсотків. Україна увійшла до топ-10 країн, чиї громадяни відвідали Туреччину минулого року. На частку українських туристів припадає 2,17 відсотка загального
турпотоку до Туреччини, повідомляє
«Інтерфакс-Україна».

20 відсотків орних земель
Китаю забруднені

Влада КНР визнала факт масштабного забруднення сільськогосподарських угідь країни. Згідно з
дослідженням, майже п’ята частина
орної землі Китаю забруднена, повідомляє агентство «Сіньхуа». Основне
джерело забруднення - важкі метали:
кадмій, нікель, миш’як із промислових та гірничодобувних підприємств.
Крім орних земель, забруднені й лісові угіддя - близько 10 відсотків територій. Тема серйозного забруднення
через бурхливе економічне зростання
Китаю багато років залишалася приводом для безлічі спекуляцій. Китайська влада довгий час відмовлялася
публікувати дані про забруднення територій країни, заявляючи, що ця інформація містить «державну таємницю». Забруднення орних земель загрожує продовольчій безпеці країни.

США погрожують
заморозити
$40 млрд. Путіна

ніше заморожував іноземні активи
«Аль-Каїди». При переведенні активів у доларах трансфер повинен пройти через американські банки, що дає
право мінфіну США заблокувати кошти, навіть якщо іноземний банк відмовляється від співпраці.

Кримську землю
віддадуть
власникам казино

Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про створення
в окупованому Криму п’ятої гральної зони Росії. Так звані гральні зони
облаштовані на території Алтайського, Краснодарського, Приморського
країв і Калінінградської області. Раніше Путін висловлювався за обмеження на території РФ грального бізнесу. Свого часу казино були закриті у Москві. Водночас, у Росії передбачили створення так званих «гральних оаз». Пропозиції щодо створення
гральної зони у Сочі після завершення Олімпіади-2014 Путін відхилив, інформує агенція «dpa». За його словами, Сочі є містом для сімейного відпочинку, а відкриття казино «призвело
б до появи у регіоні криміналітету».
«Кримінал тягнеться до гральних зон.
Це - своєрідна публіка. Це майже позбавило б шансу сім’ям із середніми й
більше, ніж середніми, доходами сюди
приїжджати на сімейний відпочинок
з дітьми», - заявив Путін. А ось окупованого Криму загарбникам не шкода.

Американські
конгресмени вимагають
санкції проти «Газпрому»

Представники комітету із закордонних справ сенату Конгресу
США запропонували ввести санкції проти російських банків та енергокомпаній. Так, республіканець Боб
Коркер повідомив в ефірі телеканалу NBC, що коли Росія не почне відводити свої війська від українського
кордону, то США повинні будуть піддати санкціям російські енергетичні підприємства, такі як «Газпром».
«Я вважаю, ми також повинні вдарити і по великих банках», - сказав політик. У свою чергу, сенатор-демократ
Кріс Мерфі підтримав цю ідею, зазначивши, що санкції США проти Росії мають бути розширені, і неважливо, торкнуться вони нафтохімічних компаній
чи банків. Він визнав: такі обмеження
можуть боляче вдарити і по економіці
всієї Європи.

Ясність розуму в старості
залежить від професії

США готові ввести персональні санкції проти Путіна, якщо Росія вторгнеться на Східну Україну.
Йдеться, зокрема, про замороження
40 мільярдів доларів російського президента, які, ймовірно, лежать на рахунках у швейцарських банках. Із відповідною заявою виступив держсекретар США Джон Керрі, повідомляє
«The Times». Якщо прізвище Путіна внесуть до списку осіб і компаній,
щодо яких застосовуються санкції, то
перевіркою його рахунків займеться
відділ антитерористичної та фінансової розвідки мінфіну США, який ра-

Професія людини впливає на
ймовірність втрати пам’яті й розвитку слабоумства з віком. До такого висновку прийшли вчені з Університету Колорадо, повідомляють іноземні ЗМІ. Згідно з дослідженням, ясність розуму в старості зберігається
завдяки посадам, які потребують вирішення нестандартних завдань. Вчені тестували пам’ять більше чотирьох
тисяч представників різних професій.
Вcі вони працювали на одному місці не менше десяти років і нещодавно вийшли на пенсію. Кращі результати тестування пам’яті та ментального статусу виявилися у представників професій, пов’язаних із розумовою
діяльністю, незалежно від соціального статусу та матеріального статку. До
топ-5 професій увійшли авіадиспетчери, медики, фінансові аналітики, вчені, педагоги.
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Для всієї родини

Етюд
весняний
Місяць у небі –
скибка хлібини,
що відламала
маленька дитина.
Зорі у небі
до самого ранку –
гроші дрібні
розгубила циганка.
Весна за порогом –
звістка приємна,
шкода кохання
… як невзаємне.

Михайло
ПЛОСКОВІТОВ.

nday.te.ua

Сокровенне

Сімейне

гніздечко
Весна вишнево
зацвіла,
Вселила радість
і надію,
Зима хоч довгою
була,
Але ми квітню
більше вірим...
На фото Івана ПШОНЯКА:
працівники Тернопільського міського відділу соціального забезпечення Ольга Солтис
та Мар’яна Савка.

Просто життя
Повертаюся від мами. Дорогою в одному з сіл у маршрутку підсідає симпатична
жінка. Припрошую сісти біля мене – є вільне місце. Поки крутяться кілометри, між
нами зав’язується ненав’язлива розмова. Я
кажу, що працюю в газеті. Утім, виявляється Олена, так звати мою попутницю, передплачує «Наш ДЕНЬ», а найбільше любить
читати у ньому «Сімейне гніздечко».
- Мою б історію життєву описати – не
повірите, що таке може трапитися у житті,
- зауважує Олена. І за мить додає: - Ні, я таки
розкажу, а ви надрукуйте. Хоча думала, нікому не зізнаюся. Вчиню як мама – збережу
таємницю в душі. Але пече мене, ніби вогнем, щось усередині. Ніяк спокою не дає.
Прокинуся серед ночі і далі про те саме думаю. Може, «Сімейне гніздечко» щось підкаже?
З жіночих грудей виривається глибоке
зітхання. Олена визбирує думки десь іще з
дитинства, з молодості. Мама часто хворіла, тож дівчинка швидко стала їй помічницею. З теплотою згадує батька: був він доброю людиною. Певне, як ніхто у селі, піклувався про дружину і доньку. Умілий
столяр, при тому не цурався, як кажуть, і
жіночої роботи. Умів і випрати, і попрасувати, і їсти зварити, і город просапати.
Жили у злагоді. Ніколи не чула Олена
сварки між батьками. Підростаючи, бажала
і собі такого спокійного сімейного щастя.
Часто заходив на їхнє подвір’я односелець дядько Петро. Хоч і не був близьким
сусідом, але з батьком столярували разом.
Цей мовчазний симпатичний чоловік ніколи не оминав своєю увагою Оленку. Любив пригостити дівчинку цукеркою чи влежаним червонобоким яблуком серед зими.
На день народження Оленка обов’язково
отримувала від дядька Петра подарунки.
Та коли до випускного плаття на шкільний
бал той приніс дівчині дороге старовинне
намисто, здивувалася навіть мама: навіщо?
Дядько Петро відмахнувся: у нього ось
такої доньки-красуні нема, лише два сини,
справжні шибеники. А Оленка, майже як
похресниця, виросла на його очах. Ще й
приятелюють вони зі Степаном, батьком
дівчинки.
- Може, як Бог дасть, ще і сватами будемо, - підкинув слівце і батько.
Уже тоді Олена помітила: щось гірке,
тривожне промайнуло в очах матері. Взагалі, здається, мати не дуже рада, коли поріг їхньої хати переступає дядько Петро.

Старовинне
Навіть якось пропонувала батькові підшукати іншого напарника.
- Що ти, у Петра руки золоті, - заперечив той.
Утім, мабуть, Оленці таки
справді здалося. Бо розмова і далі точилася у жартівливому руслі. І дівчина
уже крутилася перед дзеркалом, приміряючи до святкового плаття намисто.
Після школи Оленка вступила у медичне училище. Повернулася до села фельдшеркою. Вийшла
заміж. Незадовго і
син, а потім дві доньки з’явилися. Усе
було б добре, якби не
захворів батько. Був
дужим, плечистим, а став – як тінь. Невиліковна недуга висмоктала останні сили.
Мати припадала біля хворого, як коло малої дитини.
- Прости, Степанку, коли що не так, шепотіла пересохлими губами.
- Навіть не кажи такого, Маріє. Ми гарно жили з тобою. Забери мене краще додому з лікарні. Не хочу помирати тут, у чужих
стінах.
Так і вчинили. Оленка сама робила
батькові знеболюючі уколи. При цьому ловила на собі німі докори матері: як же так,
медичка, а нічим не можеш допомогти…
Хоч батько давно не столярував, дядько Петро і далі бував у їхній хаті. Зайде, розпитає, чи не треба, бува, чимось підсобити?
Батька підбадьорить, мовляв, вони ще і на
рибалку сходять, і на полювання поїдуть.
Та щодень гасла усмішка на рідному
обличчі. І котрогось дня батька не стало.
Відтоді, згадує Олена, і матір ніби підмінили. Жвава, непосидюча, до всього цікава, враз стала якась байдужа. Хіба попросять її щось зробити, то зрушить з місця.
Або їсти - якби не нагадала про те Олена
чи внуки бабці, мабуть, увесь день була б
голодна.
Минуло кілька літ. Марія так і не відійшла після смерті чоловіка. Возила Олена матір на різні обстеження. Нічого серйозного, - заспокоювали лікарі. Радили
хіба санаторій, але і туди Марія не хотіла
їхати.

ла. Коли з’явилися внуки. Врешті, Оленка
сама знає, яким добрим був її тато…
- Котрий? - ледь не вколола гострим
словом матір. Той, який вигодував, виховав її? Чи той, хто так часто заходив у
їхню хату? З усмішкою, з подарунками
для неї, Оленки…
Вчасно схаменулася. Що від цього
зміниться тепер? Назад уже нічого
не повернути. А якби і можна було?..
Матір ніби вгадала її думки.
- Тепер ти знаєш правду, Оленко. А далі – чини, як хочеш. Може
б, я і не зізналася тобі. Тільки чомусь мучить мене думка, що це
через той мій гріх Господь забрав
так рано тата у могилу. Може, Бог
покарав мене? Хоч я усе життя любила лише його, Степана…
Після тієї розмови Марія занедужала ще більше. Здавалося,
ніби вона просто не хоче жити.
Незадовго, у той самий день, що
і Степан, тільки через п’ять літ,
Марія тихо відійшла у вічність.
- А я відтоді втратила спокій, - каже
Олена. – Інколи і серджуся на покійну матір, хай моє слово буде їй не важке. Навіщо мені була та її правда? Як з усім цим
жити? І далі до нас зрідка заходить дядько Петро. Вдає, ніби усе – як раніше. Запропонує допомогу, дітям гостинців щоразу принесе. Так і кортить мені признатися, що я усе знаю. Чи хоч би з кимось з
рідні поділитися. Але ж у дядька Петра –
дружина, діти, онуки. Підуть розмови по
селі… То що і далі жити, немов чужі? Та й
справді, хіба ми рідні? Не знаю, що і думати, як діяти?
Не знаю і я, що сказати жінці. Олена
тим часом виймає з сумки торбинку. Звідти – разок чудового старовинного намиста. Той давній подарунок до її випускного
балу у школі. Одягала Оленка намисто ще
раз – на своє весілля. Тоді вона не знала,
що насправді Петро колись, давно, купив
ці буси для Марії. На сватання. Мати вийшла заміж за іншого. І від подарунка відмовилася. А Петро, виявляється, зберіг подарунок для доньки.
- То ви напишіть мою історію до «Сімейного гніздечка». Може, дійсно, читачі
щось порадять, - просить жінка.
А я чомусь думаю про те, що життя –
надто складна річ. Його у рядок навіть на
дуже міцну нитку, як намистини, не нанижеш.
Зіна КУШНІРУК.

намисто
- Навіть з дядьком Петром мама відмовлялася спілкуватися, - каже Олена. – Не
раз загляне він до нас, запитає: як справи,
Маріє? А мама у відповідь: нема про що говорити, Петре.
Збігло ще одне літо, потім зима. Цієї
весни зовсім занедужала Марія. Закликала до себе доньку.
- Недовго лишилося мені, Оленко. Тому
хочу дещо сказати тобі. Зізнатися про свій
гріх. Вислухай і, якщо можеш, прости.
Олена гладила худеньку тремтячу руку.
Які у вас гріхи, мамо? Хіба що усе життя піклувалися про кожного.
Марія перебила доньку. Говорила тільки сама. Про те, що рідний батько Олени –
Петро. Тому й заходив до них часто, тому й
по-особливому ставився до Оленки.
Ніхто про це досі не знав, крім неї, Марії, і Петра. Навіть покійний чоловік Степан, царство йому небесне. Один лише раз
зрадила вона його. Коли роки минали, а
лелеки вперто обминали їхню хату. Лікарі
запевняли Марію: вона здорова і може народжувати дітей. А Степан сподівався на
диво, на те, що доля і їм подарує сина чи
доньку.
Тоді вона і зважилася. Один-єдиний
раз. Знала: ще з дівоцтва була Петрові небайдужа. Зустрілася, пояснила усе. Змусила пообіцяти, що нікому й ніколи не видасть він цієї таємниці.
Зате як радів Степан! Коли вони чекали її, Оленку, коли вона народилася і рос-

Коли небо засвічує першу ранкову зорю, маленькі феї з крихітними ліхтариками будять квіти.
Іванка хотіла побачити, як прокидаються настурції, айстри, жоржини, чорнобривчики… Дівчинці здавалося, що квіти також розмальовують феї. Їй хотілося мати
таку ж рожеву сукеночку, як у пухнастої айстри. І коралики кольору білої жоржини. І…
Іванка приміряла квіткове
різнобарв’я, маючи в «гардеробі»
дві сукеночки: на свято і на щодень. Коралики робила з горобини. Сережки - з вишень. Брошки - з пшеничних і житніх колосків. Прикріплювала їх шпилькою до сукеночки «на щодня» і
була «модна-модна».
…Іванка любила розглядати
«модні» сторінки в журналах і домальовувати моделям шалики,
хустинки, коралі. Сама ж дівчина одягалася доволі скромно. У
батьків-колгоспників зайвих грошей не водилося. А потім все стало
дефіцитним. Навіть півтора-два
метра ситцю годі було купити.
…Однокласник Василь залицявся до Іванки чи не з першого
класу. Але вперше провів додому,
коли були восьмикласниками.
…Оксанку вважали модницею.
Її сім’ї «йшла Канада» від родичів. Тому Іванчина однокласниця
мала такі речі, яких село не бачило.
Оксанка приходила до клубу
в заокеанських одяганках, зверхньо дивилася на своїх скоромних односельчанок і кидала закохані погляди на Василя. Хлопець
їй подобався. Своїй кращій подрузі Оксанка сказала: «Що Васька знайшов у Іванці? Крім довгої
коси, більш нічого немає». «Іванка гарно вчиться». «Треба піти до
ворожки. Тоді Васька на Іванку й
не гляне». «Оксано, що ти таке говориш?!» - перелякано мовила
подружка.
Ходила Оксана до ворожки, чи
ні, - невідомо, але навесні, у випускному класі, Василь почав з нею
зустрічатися.
Іванка відтоді почала соромитися своєї бідності. Оксанка - модниця. Багата. Її матір продає заокеанські хустини й обруси. Ось і
Василь купився на статки, міркувала дівчина.

Щасливі сюжети

Вони зустрілися навесні. Ось
такого ж теплого квітневого
дня. Як і тепер, довкіл уже рясно цвіли вишні. Надія спішила
на роботу. Було так красиво, що
захотілося просто постояти, помилуватися, вдихнути п’янкий
запах. Згадати юність, своє перше далеке кохання. Утім, що згадувати? Он недавно відзначила день народження. Тридцять
літ злетіли, як через кілька днів
спаде цей вишневий цвіт. А вона
і досі сама. Той, кого любила,
одружився з іншою. Скільки їй
пропонували руку і серце? Багато. Та ніби щось підказувало: зачекай…
Чого чекати, Надіє? Так можна
і на роботу спізнитися. Уявила вираз обличчя свого шефа: насуплений, сердитий. Розсміялася вес-
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Ситцева
королева
Після закінчення школи Іванка подалася в обласний центр
влаштовуватися на роботу на
одне з підприємств. «Дитино, на
фабриках і заводах тяжко працювати. Ти ж така худенька. Може,
передумаєш? - просила матір. Краще б пішла вчитися в швейне
училище. Завжди «свіжий» гріш
мала б. І ближче додому. До області кілька десятків кіломерів.
А до райцентру, до училища, - рукою подати». Донька настояла на
своєму.
Іванка хотіла заробити на
пристойний одяг, взуття, і не
лише собі, а й молодшій сестричці. Навчання відклала на пізніше.
Гарненька дівчина привертала увагу заводських хлопців. Але
Іванка про кохання не думала. Боліла образа, завдана Василем. Замість побачень бігала у вільний
час до бібліотеки. А ще вахтерша
з гуртожитку тітка Тося, якій припала до душі скромна дівчина, попросила свою сусідку Поліну Аристархівну - вчительку-пенсіонерку
- допомогти Іванці з англійською.
Дівчина якось зізналася вахтерші,
що хоче вступити до вузу.
Тітка Тося не любила розповідати про те, як її п’ятнадцятирічна
Тетянка поверталася пізно від подруги з сусідного будинку і як на
неї напали хулігани. Після цього
Тетянка прожила трошки більше місяця. Через кілька років після смерті доньки тітка Тося овдовіла. Їй уже поза шістдесят. Сумно самій вдома. В гуртожитку вахтершу недолюблюють, бо сувора
дуже. Спробуй повернутися після
десятої вечора, або хлопця в гості
запросити. А вона просто оберігає
дівчат від неприємностей.
…Дівчата з гуртожитку дивувалися: як Іванці вдається так
гарно виглядати у звичайних одяганках. Вона віджартовувалась,
називаючи себе «ситцевою королевою». Бо на кремпліни, кристалони і шовки грошей не було. І купити їх було ніде, хіба що «з рук».

«Коли небо
засвічує першу
ранкову зорю,
маленькі феї
з крихітними
ліхтариками
будять квіти…».
Такими будуть
її перші слова.

До ситцевих сукенок дівчина
майструвала пояси, коралі, вплітаючи у них елементи, вив’язані
гачком. Вона навчилася поєднувати непоєднуване. Завжди дивувалась, як гармонійно виглядають різнокольорві квіти на городі. Деякі кольори, начебто, повинні «сваритися» один з одним. А
вони, навпаки, творять дивну, незвичайну гаму.
Іванка «підсвічувала» у своїх
виробах коричневі кольори жовтими. Оранжевий-білий-світлокоричневий… Темно-зеленийкоричневий-трішечки
світло-зеленого…
Колись їй не подобався коричневий колір через шкільну форму.
Тепер дівчина «просила» у нього
вибачення. Підбирала йому «друзів» з інших кольорів, аби коричневий не виглядав сумним.
І сірі кольори з «мишачих» перетворювалися в Іванчиних фантазіях у химерну красу.
Іванка обдаровувала коралями й поясами дівчат з гуртожитку на день народження. Вони одягали прикраси на побачення, в
кіно...
…Залишилися в минулому фабрика, навчання у вузі. Одружився з Оксаною Василь. Тепер пиляють одне одного. Іванка купила однокімнатну квартиру у «хрущівці». За роботою у школі, ре-

Коли зацвітають

няному дню, розквітлим вишенькам.
І раптом: Надіє…
Не вірила очам. Біля сусіднього під’їзду стояв Сергій. Чоловік, про якого тільки що думала.
Оте далеке перше кохання. Звідки? Давно з дружиною жив у Києві. Мав у столиці престижну роботу, до батьків приїжджав рідко.
Відпустки проводив більше на закордонних морських узбережжях.
- Ти спішиш, Надійко? Може,
зустрінемось увечері?
- Добре, - кивнула головою. Запросила Сергія на каву.
Вони проговорили у її тісній,
у чотири метри, кухні весь вечір.
Справді, у нього все було чудово. Поки не народилися доньки.

вишні

Близнята. Лікарі винесли
сумний діагноз: в обох
вроджені вади серця.
Він возив дівчаток
у найкращі клініки, до
відомих медичних світил. Дружина після чотирьох років такого життя поставила умову: ліпше віддати дітей в інтернат. Вона втомилася. Тим паче,
у неї захист дисертації і від улюбленої роботи відмовлятися вона
не збирається. А донькам необхідний постійний догляд.
Сергій переконував, просив
потерпіти ще. Усе даремно. Вре-
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петиторством, перекладами не
замітила, як минуло тридцять,
тридцять п’ять. Молодша сестра
вийшла заміж, народила сина. У
вихідні Іванка поспішає як не до
батьків, то до сестри, що мешкає
у райцентрі. На сестрине запитання про особисте жартує: «Залицяльники перевелися». А матір
уже й ні про що не запитує.
…Крістіан у її житті з’явився
випадково. Він розгубився, чи то,
пак, загубився, на жвавій столичній вулиці. Канадієць безпорадно озирався довкола. Їхні погляди
зустрілися. Він почав щось пояснювати українською: «пробачте»,
«готель», «вулиця»… Іванка запитала англійською, що трапилося і
чим може допомогти. Чоловік, немов уздрівши рідну душу на іншому кінці світу, розповів, що в
столицю приїхав налагоджувати
контакти з новими партнерами.
Запитав, чи його рятівниця тут
живе. Почувши, що на Заході країни, збентежився ще більше: саме
звідси коріння його діда й бабці.
…Через два роки після столичної зустрічі Крістіан забирав
дружину до Канади.
Чоловікові подобалися Іванчині вироби. «Може б ти хотіла
відкрити свій магазин?» - запитав.
Маленьку крамничку назвали «Ситцева королева». У ньому
вироби з рідного краю - дещо висилає сестра. І чимало герданів,
коралів, сережок, браслетів, поясів, виготовлених Іванчиними руками. Її магазинчик популярний.
Ним навіть зацікавився один відомий північно-американський магазин. А ще тут невдовзі виставлятимуть свої нехитрі малюнки
й «доросліші» картини діти їхніх
знайомих, друзів, деяких клієнтів.
Ідею підказав Крістіан.
Іванка вже придумала, як проводитиме першу презентацію.
Вона розпочне її з двору - біля
крамнички ростуть айстри, чорнобривці та інша різнобарвна
всячина. «Коли небо засвічує першу ранкову зорю, маленькі феї з
крихітними ліхтариками будять
квіти…». Такими будуть її перші
слова.
…Колись дитячі фантазії «ситцевої королеви» напишуть на
картинах, які виставлятимуть на
аукціонах…
Ольга ЧОРНА.
шті, дружина подала на розлучення. Він залишився сам. Точніше, з дівчатками. Узяв відпустку, приїхав до
батьків. Потрібно
щось вирішувати.
Може, й справді треба було послухати дружину.
Відпустка
збігла швидко.
Сергій поїхав на
р о боту, до Києва, залишивши
доньок тимчасово на
батьків.
Надя тепер часто заходила у
гості до сусідів. Допомагала Ользі
Павлівні, матері Сергія, доглядати дівчаток. Зрідка телефонував
Сергій, розпитував, як вони там?
Якось, коли зненацька приї-

Струни серця

Великдень
Великдень…
Цей Великий День
Лиш для любові, лише
для пісень.
Любові до усіх,
найперш до Бога
Христос Воскрес, зійшла
з сердець тривога.
Вознісся, сів праворуч
від Отця,
Утішила весь світ
новина ця.
Христос ожив, полинув
до Небес
Христос Воскрес! –
Воістину Воскрес!
Любомир Гардецький.
м. Тернопіль.
* * * * *

У помислах чистий
Іде променистий
Святдень.
Красу барвінкову,
Духовну обнову
Несе.
Серця зігріває,
Надію вселяє
ВЕЛИКДЕНЬ.
* * * * *
Природо, як бринить
в тобі
Весняна мова.
По довгій зимовій журбі
Вона – обнова
І зірка ясна в боротьбі.
Проміниться

поміж людей
Природи мова Це усміх молодих грудей,
Це слів обнова
Весняні засіви ідей.

Олена РУТЕЦЬКА.
м. Збараж.

хав, знайшов доньок у Надії. Веселий щасливий сміх виривався за
двері квартири. Надя вчила дівчаток якоїсь нової гри.
Потім були зустрічі ще і ще.
- Навіщо ми тобі такі, Надіє? –
запитає одного дня її Сергій.
Вона наллє усім запашного липового чаю. Поріже торт, який спекла з нагоди його приїзду. З боків
до неї притуляться його дівчатка.
- Ви мені потрібні. Дуже. Повір,
усе буде добре. І з твоїми доньками ми подружилися, сам бачиш.
Відтоді Сергій і Надія разом.
Завжди. Лелека приніс їм ще й
сина. Дівчатка скоро уже закінчать школу. Надія мріє про те, що
на випускному вечорі вони будуть
найкрасивішими. А Сергій давно
найбільше любить квітень. Особливо ту пору, коли зацвітають
вишні.
Інна ЗАРІЧНА.
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Зміни у «Динамо» на фініші Чемпіонату

П

Мотивація - за незадовільні
результати команди.
- Відставка Блохіна не
пов’язана виключно з поразкою від «Шахтаря». Причина - ті
результати, які команда показувала впродовж останніх двох
сезонів, - зауважив він. - Олегу
Володимировичу, вочевидь, чогось не вистачило. Я ж не ставив перед ним завдання - виграти Лігу чемпіонів. Я ставив
перед ним завдання - виграти
чемпіонат чи бодай посісти Лігочемпіонівське місце. За два
сезони поспіль це завдання не
виконане.
Також президент повідомив,
що до кінця сезону команду очо-

ісля безславної
поразки киян у матчі
пропущеного 19 туру
Чемпіонату донецькому
«Шахтареві» з рахунком 0:2
президент «Динамо» Ігор
Суркіс прийняв рішення
звільнити Олега Блохіна з
посади головного тренера.
люватиме Сергій Ребров:
Я йому це сказав у телефонній розмові. Так, він - молодий,
так, в нього брак досвіду. Але
потрібно давати дорогу молодим. Це - його шанс. Це не один
і не два матчі. Мінімум 6 матчів:
5 - у чемпіонаті і півфінал Кубка. А якщо пройдемо в фінал, то
і фінальний матч. У Реброва є
все, щоб реалізуватися. Він наш,
динамівець, українець, патріот
цієї команди. час до кінця чемпіонату вважаю дуже гарним періодом на будівництво нової команди. Треба готуватися до нового сезону, не посипати голову
попелом.
Також Ігор Суркіс поставив

перед клубом і тренерським
штабом максимальне завдання
- виграти всі матчі чемпіонату і
виграти Кубок України.
До речі, помічник головного тренера Сергій Федоров, тренер воротарів Михайло Михайлов та тренер з фізичної підготовки Рауль Ріанчо також залишаються у тренерському штабі
команди.
Невдовзі і сам Сергій Ребров
відповів на актуальні питання
журналістів та зазначив, що за
час, який залишився до кінця сезону, постарається зробити все
для клубу і команди, щоб повернути «Динамо» на той рівень, на
якому воно має бути.

Спорт

nday.te.ua

Збірна
України ще побореться
вій стартовий поєдинок чемпіонату світу з хокею

С

у Кореї національна збірна команда України
проводила проти одного із фаворитів змагання
команди Австрії і мінімально поступилася їй в
овертаймі 2:3
Гра була абсолютно рівною, українці двічі відігравались у матчі, але у додатковий час допустилися прикрої помилки. Втім сама
якість гри і одне здобуте очко вселяють оптимізм у підсумковий
результат. Зокрема, це підтвердив уже другий виступ наших хокеїстів на чемпіонаті.
У поєдинку другого туру підопічні Андрія Назарова впевнено
переграли команду Угорщини - 3:0.
З перших хвилин українські хокеїсти позначили свою перевагу,
часом надовго замикаючи суперника в його зоні. Відкрили рахунок
синьо-жовті, вдало використавши чисельну перевагу - свою першу
шайбу в складі збірної України закинув Євген Бєлухін.
Вдала гра в більшості дозволила українцям нарощувати свою
перевагу в рахунку вже в другому періоді. Спочатку Шафаренко виявився найспритнішим на добиванні, а через півтори хвилини Тимченко вдало підібрав шайбу, яка відскочила від лицьового борту, і
переправив її в сітку воріт збірної Угорщини.
Збірна України виходить на другу сходинку турнірної таблиці.
У середу наша команда зіграє з японцями. Нагадаємо, що путівки
в елітний хокейний дивізіон отримають дві найсильніші команди
турніру в Південній Кореї.

«Дніпро» не витримав обраного темпу

19 тур.
«Металіст» - «Зоря» - 1:1
Харків’яни не скористались можливістю максимально наблизитись до «Динамо», хоча за втраченими очками все ще стоять вище за киян.
«Таврія» - «Севастополь» - 0:2
Вдруге у сезоні кримське дербі залишилось за
севастопольцями.
«Динамо» – «Шахтар» - 0:2
Кияни у цій парі залишаються без перемог
вже 3 роки. Нинішній результат залишає «гірників» у золотій гонці, про що киянам тепер мріяти марно.
«Карпати» – «Іллічівець» - 0:1
У суперечці претендентів на місце у десятці
краще свої аргументи використали гості, обійшовши ще й «Волинь».
«Металург» З. – «Говерла» - 0:1
Виїзна перемога закарпатців практично вирішує завдання-мінімум на сезон – зберегти прописку у Прем’єр-лізі.
«Металург» Д. – «Чорноморець» - 3:2
Важлива перемога господарів підтверджує закономірність статистики та наближує їх до одеситів на відстань двох очок.
«Дніпро» - «Волинь» - 5:1
Бенефіс господарів у цілому та Матеуса зокрема у другому таймі забезпечили дніпропетровцям поточне перше місце у Чемпіонаті.
26 тур
«Шахтар» - «Металург» Д. – 2:1

Друге донецьке дербі сезону також носило
впертий характер, однак «гірники» не припустились ще однієї втрати очок із земляками.
«Говерла» - «Іллічівець» - 1:2
Маріупольці в Ужгороді зайняли вичікувальну позицію, а у другому таймі забезпечили собі
реванш за поразку у першому колі.
«Таврія» - «Карпати» - 0:1
Гостям зі Львова не знадобилось демонструвати кращі зразки своєї гри, щоб виграти у столиці Криму.
«Волинь» - «Зоря» - 0:2
Перемога у Луцьку дозволяє команді Юрія

Вернидуба піднятися у турнірному становищі з
8-го на 6-е місце.
«Металург» З. - «Металіст» - 0:3
Харків’яни вперше у сезоні перегравали суперника за всіма статтями, що цілком справедливо відобразилось на підсумкових цифрах матчу
«Динамо» - «Ворскла» - 2:1
Остання 10-хвилинка повернула все навпаки, і
динамівці зуміли здобути максимальний результат, хоча програвали майже годину ігрового часу.
«Чорноморець» - «Дніпро» - 1:0
Перша ж невдача дніпропетровців у нинішньому році погіршує їхні перспективи у боротьбі за «золото».
же сьогодні у Прем’єр-лізі
розпочнуться матчі пропущеного
20 туру Чемпіонату:
Севастополь - Металург З
Зоря - Карпати
Шахтар - Таврія
У четвер зіграють:
Іллічівець - Ворскла
Говерла - Дніпро
Волинь - Металіст
Чорноморець - Динамо

У

Л

Ярмоленко:
Веду свої справи сам

ідер київського “Динамо”
розповів про свої трансферні
плани на майбутнє. Зокрема, він
зазначив:
- Хочу спробувати себе в якомусь із топчемпіонатів. Подивлюся, які будуть пропозиції. Все зважу, не буду кидатися на першу
ліпшу пропозицію. Для себе я вже вирішив,
що хочу пограти в іншому, сильнішому чемпіонаті. Проте на даний момент трансферне
вікно закрите, і
плюс продовжується боротьба
в кубку і чемпіонаті. Тож не хочу
забивати собі голову. Нині потрібно працювати, тренуватись
і далі розвиватись.
Також Андрій
сказав, що не
тримає агентів, а
веде свої справи
особисто - без посередників.

Четвертий
тріумф «Ниви»
квітня у домашньому поєдинку «Нива»

17

здобула мінімальну перемогу над
чернівецькою «Буковиною». Єдиний гол у
другому таймі забив Олександр Семенюк.
Таким чином «Нива» отримала четверту перемогу поспіль у
чемпіонаті Першої ліги і займає 4 місце у турнірній таблиці.
До слова, «суха» серія воротаря тернопільської команди Андрія
Новака тепер налічує 571 хвилину — і це новий рекорд сезону!

Перемогу важко переоцінити

У

матчі з
безпосереднім
конкурентом за
путівку до першої ліги,
півфіналістом Кубка
України черкаським
«Славутичем»
«муніципали» зуміли
записати у свій актив
надважливі три очки.
Вже зі стартових хвилин тернополяни пішли вперед. Цілком
логічно, що такий тиск приніс
результат – в одному з моментів
від Семенеця м’яч відскочив до
Богданова, який розстріляв ворота господарів – 0:1.
Вже через 10 хвилин наші
хлопці могли забивати вдруге –
після удару Богданова господарів врятував хтось із захисників,
вибивши м’яча фактично з лінії
воріт. Особливих загострень від
черкащан у першій 45-хвилинці
не було, свисток арбітра відправив команди на перерву за мінімальної переваги гостей.
Не змінилася картина гри і в
другому таймі. Господарі створили перший, і як виявилося –
єдиний стовідсотковий момент
на 64-й хвилині. Натомість тернополяни атакували гостріше.
5 компенсованих до другого

тайму хвилин минули фактично
без фінального штурму. «Тернопіль» створив своєрідну сенсацію та повністю реабілітувався
за фіаско у Білій Церкві.
акож чергові
три очки наш
клуб отримав, не
виходячи на поле.
ФК «Тернопіль» мав удома
приймати сусідів з Хмельницького. Однак, зважаючи на те, що
хмельницьке «Динамо» знялося
зі змагань, «муніципалам» зарахували технічну перемогу.
Результати решти матчів
29-го туру: «Оболонь-Бровар»
(Київ) – «Реал Фарма» (Овідіополь) – 1:0, «Скала» (Стрий)
– «Мир» (Горностаївка) – +:-,
«Макіїввугілля»
(Макіївка)
– «Арсенал-Київщина» (Біла
Церква) – 5:0, «Сталь» (Дніпроджержинськ) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:2, «Енергія» (Миколаїв) – «Шахтар» (Свердловськ)
– -:+, «Гірник» (Кривий Ріг)
– «Кристал» (Херсон) – 1:0, ФК
«Карлівка» – «Шахтар-3» (Донецьк) – 1:2.
Після 27 ігор ФК «Тернопіль» набрав 53 очки, та перебуває на другій сходинці турнірної таблиці.
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Відомий аматорський
театр запросив тернополян
на «Мати-наймичку»
Глядачі й не здогадувалися, що репетиції актори проводили у тісному
приміщенні Музею політв’язнів та
репресованих, а костюми купували
за власні кошти.

І

з багатьох
інсценізацій творів
Тараса Шевченка
цій пощастило чи не
найбільше.
Маю на увазі п’єсу Івана Тогобочного (літературний псевдонім Івана Щоголева) «Матинаймичка» За більш як століття від часу її написання (1899
рік) вона була поставлена у десятках професійних і сотнях
любительських театрів. Така
увага до цієї драми цілком зрозуміла, адже в ній збережено
дух та сюжет написаної у 1845
році поеми Кобзаря «Наймичка», достовірно передано тогочасний сільський побут, динамічно розвивається дія, трагічній розв’язці якої передують
ліричні та гумористичні епізоди.
У рік 200-літнього ювілею
Шевченка дати сценічне життя п’єсі вирішив і організатор
та керівник відомого в області драматичного театрустудії «Сузір’я», заслужений
діяч мистецтв України, лауреат премії Братів Богдана
й Левка Лепких Орест Савка.
Під орудою знаного майстра
цей колектив за порівняно
короткий період подарував
глядачам багато прем’єр, напрацювавши різноплановий
репертуар – від «Сотниківни» за повістю класика української літератури, нашого великого земляка Богдана
Лепкого до «Езопа» бразиль-

ського драматурга Олівейра де Фігерейду, від героїчного «Полум’я Волині» незабутнього тернопільського поета Георгія Петрука-Попика
до сучасної притчі Богдана
Мельничука «Актор і блазні» та всім відомої казки «Попелюшка». І це – незважаючи
на те, що особовий склад театру час від часу змінюється,
адже тут зібрані не професійні актори, а ентузіасти, котрі
поєднують служіння Мельпомени зі своєю основною роботою або навчанням.
Утім, якщо спектаклі
«Сузір’я» дивляться глядачі,
які не знають, що театр любительський, вони нітрохи
не сумніваються, що на сцені – професіонали. Таке ж відчуття було і на прем’єрі вистави «Мати-наймичка». У
ній Орест Савка як режисерпостановник уміло поєднав
власне драматургічний матеріал із поезією Тараса Шевченка. Рядки Кобзаря звучать у
майстерному виконанні Юрія
Дзюли. Його інтелігентна, без
зайвої афектації манера виконання налаштовує на відповідний лад, служить своєрідним
камертоном дійства.
Цієї тональності дотримуються й інші старожили театру – Богдан Маюк у ролі Трохима, Наталка Кос (Настя), Володимир Якубовський (Федір). Пан Володимир здійснив
і художнє оформлення спекта-

Світові зірки
пишаються
українським корінням

Н

Орест САВКА
клю. Приємно вразила і талановита молодь – Світлана Матвіїшин (Ганна), Андрій Тимочко (Марко), Тетяна Куприк
(Катря), Олена Борисюк (Домаха), Оксана Підвальна (Гапка), Іван Пельц (Потап), Діана
Аксенчук (Христя).
Можна тільки здогадуватися, скільки творчої енергії та
організаторських зусиль потребувала від Ореста Савки робота над виставою. Тим більше, якщо врахувати, що репетиції доводилося проводити у тісному службовому приміщенні Музею політв’язнів
та репресованих, де працює
митець. А прем’єра відбулася на сцені академічного обласного театру актора і ляльки. Добре, що його художній
керівник Іван Шелеп уже вкотре відгукнувся на прохання
«сузір’ївців», а якби не його розуміння, то хтозна, де їм довелося б шукати притулку.
Хочеться
вірити,
що
«Сузір’я» незабаром матиме
базову сцену й нарешті отримає звання народного. Тоді,
можливо, Орестові Савці не доведеться платити за оренду
приміщень, костюми та декорації з власної кишені. А відтак
і перші особи міста й області не ігноруватимусь, як трапилося цього разу, прем’єр самобутнього колективу, котрий
примножує славу Тернополя
як театрального міста.
Ольга ЦИМБРОВСЬКА.

У Чехії виготовлятимуть
іграшкових «зелених чоловічків»

У
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продажу невдовзі з’являться
іграшкові «зелені
чоловічки», прототипами
яких стали російські військові,
що захопили Крим.
Як повідомляє ТСН, іграшки випускатиме чеська компанія Black Dog, яка спеціалізується на мілітарізованих іграшках.
Називатимуться нові іграшки «Солдат у Криму-2014. Маленький зелений
чоловічок». Солдатики будуть у масштабі 1:35, а їхній дизайн розробив Радек Томанек.
На фото упаковки вказано, що гратися «зеленими чоловічками» рекомендовано дітям старше 14 років. Коли саме
іграшкові солдатики з’являться у вільному продажу і скільки коштуватимуть,
поки не відомо.
.

і для кого не таємниця, що серед голлівудських
знаменитостей є багато вихідців з України.
Найвідоміші з них, мабуть, Міла Йовович та
Ольга Куриленко. А недавно про своє українське
походження дізнався улюбленець жінок Девід
Духовни.
Батько актора - відомий публіцист і письменник Амрам емігрант з Києва, а його сім’я переїхала в США, побоюючись сталінських репресій. Після подій
на Євромайдані Девід написав
у своєму Твіттері: “Я виріс, думаючи, що я росіянин, але тільки зараз зрозумів, що насправді
я українець. Ніколи не пізно змінитися”.
Ольга Куриленко

Девід Духовни

Сценарист і кінорежисер Стівен Спілберг прекрасно знає,
де на карті світу розташована Україна, зокрема Одеса. Обидва діда Стівена були родом з
України, по материнській лінії - з Одеси, по батьківській - з
маленького села під Кам’янець-

Подільським. Своє коріння знаменитий голлівудський режисер визнає і говорить, що багато
років поспіль його улюбленою
стравою є український борщ. У
59 років Спілберг уперше відвідав Україну, правда, до рідних
одеський країв так і не доїхав,
зате, ледь зійшовши з трапа літака, оголосив: “Нарешті я на
рідній землі!

Стівен Спілберг

Міла Йовович

Актриса Міла Йовович народилася в Києві, в садок ходила в Дніпропетровську, а в
п’ятирічному віці разом з родиною переїхала спочатку в Лондон, а потім у США. За національністю Міла американка, але
в душі вважає себе американської українкою. До слова, під
час Майдану актриса активно
підтримувала українців і навіть
збирала гроші на допомогу постраждалим.

На Каннському фестивалі –
стрічка про Майдан

67-й Каннський кінофестиваль розпочнеться 14 травня. Україну представлятиме стрічка “Плем’я” Мирослава Слабошпицького.
Це соціальна драма про виживання в умовах спеціалізованого інтернату для людей із вадами слуху. Бюджет стрічки - 16 мільйонів гривень. А поза конкурсом, в рамках програми “Спеціальний показ”, у Каннах покажуть документальний фільм про буремні події в Україні. Стрічку під назвою “Майдан” український режисер Сергій Лозниця зняв у лютому-березні під час подій у Києві.
Імена переможців стануть відомі 24 травня.
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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.
09.50,18.50 Час-Ч.
10.05 Як це?
10.40,15.50,19.40 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.40 Т/с “МонтеКрiсто”, 42 с.
13.40 Д/ф “Модель свiту” братiв
Тобiлевичiв” iз циклу “Київська старовина. Свiт мистецтва”.
14.10 Право на захист.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.30 Вiкно до Америки.
19.00 Про головне.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
23.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

Êàíàë “1+1”

07.00,08.00,09.00,19.30,23.30,02.25 “ТСН”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.10 “Свiт навиворiт 5: Iндонезiя”.
11.15 Драма “Титанiк”.
15.00 Мелодрама “Попелюшка з райського острова”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
20.55 “Чистоnews”.
21.10 “Кухня. Новий сезон”.
22.15 “Грошi”.
23.55 Драма “Лiкар мафiї”. (2 категорiя).

Iíòåð

07.00,07.30,08.00,08.30,09.00,12.00,14.00,
17.45 Новини.
07.15,07.35,08.10,08.35 “Ранок з Iнтером”.
09.20 Ранок з Iнтером.
10.00 Т/с “Любов неждана нагряне”, 1
i 2 с.
12.25 Т/с “Любов неждана нагряне”, 3 с.
14.20 Т/с “Любов неждана нагряне”, 4 с.
14.35 “Судовi справи”.
15.30 “Сiмейний суд”.
16.15 “Чекай на мене”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “До побачення, хлопчики”.
23.40 Т/с “Картковий будиночок 2”. (2
категорiя).

ICTV

06.05 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
06.55 Факти тижня.

08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
09.50,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.45 Х/ф “Хронiки Рiддiка”.
16.20 Х/ф “Рiддiк”.
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Дiстало!
21.20 Свобода слова.

ÑÒÁ

05.45,16.00 “Усе буде добре!”
07.25,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
08.50,00.50 Х/ф “Не було б щастя”.
12.50,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
13.50 “Битва екстрасенсiв”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Детектор брехнi 5”.
23.35 “Один за всiх”.

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.
08.15,08.35,19.45,22.40,23.25,23.35,03.15,
06.15 Тема/Хронiка дня.
08.45 Трансмiсiя-новини.
08.50,23.45,00.55 Огляд преси.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.35 Велика полiтика.
11.15,20.00,01.15,01.35,05.00,05.35 Час.
Пiдсумки дня.
12.35 Новинометр.
15.35 Новини Київщини.
16.35 Машина часу.
17.35,00.35 В кабiнетах.
18.10,00.00,03.20,04.35 Мiсцевий час.
18.35 Територiя закону.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.20 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Тема/Хронiка.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.30 Срiбний апельсин.
07.00,09.00,15.00,19.00,02.00 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.00,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Т/с “Танкiсти своїх не кидають”.
18.00 Т/с “Сашка”.
19.45 “Говорить Україна”.
21.00 Т/с “Особиста справа”, 7 i 8 с.
22.50 Х/ф “Подвiйний форсаж”. (2
категорiя).

Ê1

07.30
08.45
09.20
11.45

М/ф.
М/с “Смiшарики”.
Х/ф “Зоряний пил”.
Х/ф “Капiтан Крюк”.

29 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.
10.05 Свiтло.
10.40,15.50,19.40 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.45 Т/с “МонтеКрiсто”, 43 с.
13.45 Крок до зiрок.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.30 Українського роду.
19.00 Про головне.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.
00.00 Х/ф “17 миттєвостей весни”, 2 с.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.45 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.30,20.55 “Чистоnews”.
10.45 “Красуня за 12 годин 2”.
11.45,12.45,02.35,03.20 “Сiмейнi мелодрами 3”.
13.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
15.40,21.10 “Кухня. Новий сезон”.
16.45 “ТСН. Особливе”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.40 “Секретнi матерiали”.
22.15,04.05 “Мiняю жiнку 9”.
00.10 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”.
10.00,03.55 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
13”.
12.25,14.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
14.50 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “До побачення, хлопчики”.
23.40 Т/с “Картковий будиночок 2”. (2
категорiя).
00.35 Х/ф “Втеча з Лос-Анджелеса”. (2
категорiя).

ICTV

06.00 Свобода слова.
08.45 Факти. Ранок.
09.15,19.25 Надзвичайнi новини.

10.10 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.25 Дiстало!
14.25,16.15,20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
16.45 Т/с “Братани 2”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.05 Четверта башта.
23.05 Х/ф “Убити Бiлла”. (2 категорiя).
01.05 Х/ф “Мисливець на прибульцiв”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

06.20,16.00 “Усе буде добре!”
08.10,18.30 “Неймовiрна правда про зiрок”.
09.25 Х/ф “Нiколи не забуду тебе”.
11.15,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.05,00.20 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.

5 êàíàë

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.00,03.05 Остаточний вердикт.
07.00,09.00,15.00,19.00,02.20 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.10,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Глухар. Повернення”, 1 i 2 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “Оса”, 44 с.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Особиста справа”, 10 i 11 с.
23.50 Т/с “Глухар. Повернення”, 12 i 13 с.
04.00 Х/ф “Подвiйний форсаж”. (2
категорiя).

Ê1

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

Наш ДЕНЬ

14.20 “КВК-2014”.
16.50 М/ф “Шрек 3”.
18.20 “Звана вечеря”.
19.20 “Орел i решка”.
21.10 “Розсмiши комiка”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Фатальна красуня”. (2
категорiя).

ÍÒÍ

05.05 Т/с “Повернути на дослiдування”.
08.30 “Правда життя. Професiя футболiст”.
09.00 “Агенти впливу”.
09.50 Х/ф “Небо скрiзь однакове...”
11.20 Т/с “УГРО 5”.
15.00,19.00,21.40 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Даїшники”.
19.30 Т/с “Охоронець 2”.
22.00 Т/с “Елементарно 2”. (2 категорiя).
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас 8”. (2 категорiя).
01.30 Т/с “Мертва зона”. (2 категорiя).
02.10 Т/с “Забутi”. (2 категорiя).
03.30 “Випадковий свiдок”.

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 Дурнєв+1.
00.10 Надто грубо для Ю-туб`а.

ÒÂi

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

Òîíiñ

06.00 “Таке спортивне життя. Олександр
Усик”.
06.30,09.30 “Свiт за тиждень”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).

ÍÒÍ

05.35 Х/ф “Небо скрiзь однакове...”
05.40 “Телеклiнiка доктора Болена”.
06.55 Х/ф “Нагородити (посмертно)”.
08.30 Ранковий “Свiдок”.
09.00,04.40 “Випадковий свiдок”.
10.00,03.15 Т/с “Мовчазний свiдок”.
11.25 Т/с “Детективи”.
13.00,19.30 Т/с “Охоронець 2”.
15.00,19.00,21.40,02.15,04.05 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
22.00 Т/с “Грабуй награбоване”. (2
категорiя).
23.45 Т/с “Банши”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас 8”. (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.
10.20,21.00 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

06.00 Aрт City.
06.30,02.25 Приватнi новини.
07.00,20.00,23.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Ранковi курасани.
11.00,11.40,12.20,13.10,14.15,15.50,17.15
ТВiй День.
11.20,12.40,15.35,17.40 Огляд блогiв.
12.00,14.00,15.00,17.00,18.00,21.00,00.0
0 Сьогоднi.
13.00,19.05 Базар_IТ.
13.30,14.30,16.00,19.30,02.50,03.40 Особлива думка.
16.30,17.30,19.10,22.00,01.00 TBiNews.
16.40 Арт варта.
02.00 Double Ять.
03.15 ЖИВЯком.

Òîíiñ

06.00 “Таке спортивне життя. Iрина
Мерленi”.
06.30,09.30,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Бебi-бум у зоопарку.
10.00,20.00 Навколо свiту на повiтрянiй
кулi.
11.00 Френк Сiнатра, ч. 1.
12.15 “Моднi iсторiї з Оксаною Новиць-

07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 Тлумачення сновидiнь.
10.00 Мiсцями дикої природи.
11.00 Клiнт Iствуд. Влада зiрки.
12.15 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
13.10,16.00 Смертельна мiсiя: Мадагаскар.
14.00 Народженi вбивати.
15.00,18.30,21.00 “Служба новин
“Соцiальний пульс”.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.
17.50 Бебi-бум у зоопарку.
18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Володимир
Асмолов, ч. 1.
20.00 Навколо свiту на повiтрянiй кулi.
21.30 Френк Сiнатра, ч. 1.
22.40 НЛО: факти i фальсифiкацiї.
23.50 “Кумири”.

МЕГА

06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.20,17.40 У пошуках iстини.
08.10 Таємнi знаки.
09.00 45 секунд до вiчностi.
10.00,16.50 У пошуках пригод.
10.50 Екватор.
11.50 Найотруйнiшi змiї Африки.
12.40 Мiстична Україна.
14.20,19.20 Фантастичнi iсторiї.
15.10,21.00 Таємницi вермахту.
16.00,21.50 Мегаспоруди.
18.30 Шарль де Голль. Його величнiсть
президент.
20.10 Реальна фантастика.
22.40 Магiя океанiв.
23.30 Найдивовижнiшi тварини.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
08.35 Х/ф “Стрiлець неприкаяний”.
10.20 Жарт за жартом.
11.50,18.50 Т/с “Клон”.
13.30,20.35 Т/с “Графиня де Монсоро”.
15.40 Х/ф “Мiльйон у шлюбному кошику”.
17.20 Х/ф “Зимовий вечiр у Гаграх”.
22.35 Х/ф “Десять негренят”.

Êàíàë «2+2»
06.00
06.45
09.15
15.15
18.30
18.50
21.00
21.25

“Обережно, модерн!”
Х/ф “Тридцятого знищити”.
Т/с “Розвiдники”.
Т/с “Тарас Бульба”.
“Новини 2+2”.
ЧУ 27 Тур. Волинь - Чорноморець.
“ДжеДАI”.
Х/ф “Деннi - ланцюговий пес”. (2
категорiя).
23.30 Х/ф “Акули”. (2 категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Не дуже вдалий
день”. (6+).
08.30,14.35 Комедiя “Сiм наречених єфрейтора Збруєва”. (12+).
10.30,16.30 Драма “Пан оформлювач”.
(12+).

Програма ТБ
14.05 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.35 Х/ф “Гонщики”. (12+).
20.30,02.30 Комедiя “Труффальдiно з
Бергамо”.
22.50,04.50 Драма “Двадцять днiв без
вiйни”. (6+).

ªâðîñïîðò

09.30 Мотоспорт. Подiї вiкенда. Журнал.
09.45 Супербайк. ЧC. Ассен. 2 заїзд.
10.30 Снукер. ЧC у Шеффiлдi. День 9.
12.00 Велоспорт. Льєж - Бастонь - Льєж.
13.30 Велоспорт. Тур Туреччини. Етап 2.
15.00,19.30,21.00 Снукер. ЧC у Шеффiлдi.
День 10.
18.00,19.15 Оце так!
18.30,00.15 Футбол. Євроголи. Журнал.
00.00 Кiнний спорт. Час скачок. Сiдней.
Журнал.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,18.45 Новини.
08.15 Чемпiонат Англiї. “Сандерленд” “Кардiфф Сiтi”.
10.10 Чемпiонат Iталiї. “Лiворно” - “Лацiо”.
12.05 Чемпiонат Iспанiї. “Валенсiя” “Атлетiко”.
14.10 Чемпiонат Iспанiї. “Атлетiк” “Севiлья”.
16.00 2 Бундеслiга.
17.55,07.10 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
18.55 “Тисяча i один гол”.
19.55 Огляд матчiв чемпiонату Нiмеччини.
20.55 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
21.55 Чемпiонат Англiї. “Арсенал” - “Ньюкасл”. Пряма трансляцiя.
23.55 2 Бундеслiга. “Унiон” - “Кайзерслаутерн”.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Великий
адронний коллайдер. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Нiльський гiгант.
(6+).
07.00 Напад койотiв. (12+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Все
глибше i глибше. (12+).
09.00,14.00,18.00,21.00 Космос: Простiр i
час: Вiк Землi. (12+).
10.00 Природжений байкер: Байкерикаскадери. (12+).
11.00 Природжений байкер, ч. 6. (12+).
12.00 Золото Юкона: “Момент iстини”.
(12+).
15.00 Дика природа Америки: Узбережжя. (12+).
16.00 Риби-чудовиська: Муррейська трiска.
(6+).
17.00,02.00 Вертолiтнi баталiї: У пастцi у
талiбiв. (12+).
19.00,22.00,00.00,03.00 Космос: Простiр i
час: Сестри Сонця. (12+).
20.00,01.00,04.00 Наука майбутнього
Стiвена Хокiнга: Iдеальне мiсто.
(12+).
23.00 Жах у небесах: Природний фактор. (16+).

кою”.
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: ваша пенсiя”.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Володимир
Асмолов, ч. 2.
21.30 Френк Сiнатра, ч. 2.
23.50 “Кумири”.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).
02.00 Х/ф “Фiлософiя будуару Маркiза
де Сада”. (3 категорiя).

ªâðîñïîðò

МЕГА

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.20,17.40 У пошуках iстини.
08.10 Таємнi знаки.
09.00 Листи з космосу.
10.00,16.50 У пошуках пригод.
10.50 Екватор.
11.50,23.30 Найдивовижнiшi тварини.
12.40,02.00 Мiстична Україна.
14.20,19.20 Фантастичнi iсторiї.
15.10,21.00 Таємницi вермахту.
16.00,21.50 Мегаспоруди.
18.30 Блокада. Таємницi НКВС.
20.10 Х-файли. Справжня iсторiї.
22.40 Магiя океанiв.
00.20 Таємницi науки.

08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,14.10,04.25 “Тисяча i один гол”.
09.15,15.10 Огляд матчiв чемпiонату
Нiмеччини.
10.15,16.10 Огляд матчiв чемпiонату Iспанiї.
11.15 Чемпiонат Iталiї. “Сассуоло” - “Ювентус”.
13.05 Огляд матчiв чемпiонату Iталiї.
17.10 Чемпiонат Iспанiї. “Сельта” “Вальядолiд”.
19.15 Огляд матчiв чемпiонату Англiї.
20.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
21.00 “Парад коментаторiв”. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Баварiя” - “Реал”. Матч у
вiдповiдь. Пряма трансляцiя.
23.45,07.25 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
09.45 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
11.10 Жарт за жартом.
12.40,18.45 Т/с “Клон”.
14.20,20.25 Т/с “Графиня де Монсоро”.
16.20 Х/ф “Десять негренят”.
22.35 Х/ф “Звiробiй”.
01.15 Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Х/ф “Увага всiм постам”.
09.00,18.30 “Новини 2+2”.
09.20 Т/с “Розвiдники”.
15.20 Д/ф “Сталiнград 43”.
16.30 Т/с “Солдати 17”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Лiга Чемпiонiв УЄФА. Баварiя - Реал.
Пряма трансляцiя.
23.40 Про Лiгу Чемпiонiв + огляд iгрового
дня.
00.45 Х/ф “Деннi - ланцюговий пес”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.35,12.35 Х/ф “Гонщики”. (12+).
08.30,14.30 Комедiя “Труффальдiно з
Бергамо”.
10.50,16.50 Драма “Двадцять днiв без
вiйни”. (6+).
18.35,00.30 Детектив “Митниця”. (12+).
20.00 “Плюс кiно”. (12+).
20.35,02.30 Мелодрама “Рiзнi долi”. (12+).
22.30,04.30 Комедiя “Солдат Iван Бровкiн”.
(6+).

09.30,19.30 Футбол. Євроголи. Журнал.
10.15 Снукер. ЧC у Шеффiлдi. День 10.
12.00,16.30,20.15,21.00 Снукер. ЧC у
Шеффiлдi. 1/4 фiналу.
15.00 Велоспорт. Тур Туреччини. Етап 3.
23.55 Спорт i Компанiя. Порше Штутгарт.
Журнал.
00.00 Автоспорт. Свiтова серiя Рено.
Огляд.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Гiгантський
вiтряк. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Тайландський
рай. (6+).
07.00 Лiсове царство. (6+).
08.00,13.00 Космос: Простiр i час: Сестри
Сонця. (12+).
09.00,14.00 Наука майбутнього Стiвена
Хокiнга: Iдеальне мiсто. (12+).
10.00 Природжений байкер: Cпiдвей-байк.
(12+).
11.00 Природжений байкер: Повiсть про
два Харлеї. (12+).
12.00 Старателi: Початок полювання. (12+).
12.30 Старателi: Небезпечна жила. (12+).
15.00 Дика природа Америки: Пустелi.
(12+).
16.00 Риби-чудовиська: Гiгантський вугор. (6+).
17.00,02.00 Вертолiтнi баталiї: В`єтнамська
битва. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: З вiдпустки до
в`язницi. (16+).
19.00 Захоплююча наука: Подолання
гравiтацiї. (12+).
19.30 Захоплююча наука: Екстремальна
температура. (12+).
20.00,00.00,03.00 Науковi дурощi, ч. 6.
(16+).
20.30,00.30,03.30 Науковi дурощi, ч. 7.
(16+).
21.00,01.00,04.00 Захоплююча наука: Вогненний дощ. (12+).
21.30,01.30,04.30 Захоплююча наука: Глибоке тепло. (12+).
22.00 Дикий тунець: Коса на камiнь. (16+).
23.00 Жах у небесах: Невеликi помилки. (16+).

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

30 квітня

Середа
УТ-1
06.50,07.45,08.20,08.40 Гiсть студiї.
07.20 Країна on-line.
07.40 Ера бiзнесу.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.50,18.50 Час-Ч.
10.00 Включення з Кабiнету Мiнiстрiв
України.
10.15 Уряд на зв`язку з громадянами.
10.55,16.30,19.40 Громадське телебачення.
12.00,15.00,18.20 Новини.
12.10,18.05,20.50 Дiловий свiт.
12.45 Т/с “МонтеКрiсто”, 44 с.
13.45 Книга.ua.
14.10 Шлях до ЧС FIFA 2014. Бразилiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Брифiнг Кабмiну України.
15.30 “Таємницi успiху” з Н. Городенською.
16.00 Соцiальнi гарантiї.
19.00 Про головне.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.50 Мегалот.
22.55 Суперлото, Трiйка, Кено.
23.00 Пiдсумки.
23.30 На слуху.

Êàíàë “1+1”

06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.40,03.1
5 “ТСН”.
06.45,07.10,08.05,09.10 “Снiданок з 1+1”.
10.00 “Шiсть кадрiв”.
10.25,20.55 “Чистоnews”.
10.40,04.15 “Красуня за 12 годин 2”.
11.40,12.40,05.05 “Сiмейнi мелодрами 3”.
13.40 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
15.40,21.10 “Кухня. Новий сезон”.
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”.
10.00,03.15 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
13”.
12.25,14.20 Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
14.50 “Судовi справи”.
16.45 “Сiмейний суд”.
18.05 “Стосується кожного”.
19.00 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “До побачення, хлопчики”.
23.40 Т/с “Картковий будиночок 2”. (2
категорiя).

ICTV

06.50,16.45 Т/с “Братани 2”.
08.45 Факти. Ранок.

09.15,19.25 Надзвичайнi новини.
09.55,13.20 Т/с “Прокурорська перевiрка”.
12.45,15.45 Факти. День.
13.30 Дивитися всiм!
14.25,16.15,20.15 Т/с “Бомбила. Продовження”.
18.45 Факти. Вечiр.
22.05 Кримiнальна Україна.
23.05 Х/ф “Убити Бiлла 2”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

06.15,16.00 “Усе буде добре!”
08.05,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
09.20 “Зiркове життя. Убитi молодiстю”.
10.15 “Зiркове життя. Сльози клоуна”.
11.10,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
12.00,00.20 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 “Хата на тата”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,22.00,
23.00,01.00 Час новин.
07.40 Автопiлот-новини.
07.45,18.20,23.40,00.20,06.20 Час спорту.
08.45 Трансмiсiя-новини.
09.35,13.35,14.35 5 елемент.
10.10,10.35,11.15,11.35,12.15,20.00,01.15,0
1.35,05.00,05.35 Час. Пiдсумки дня.
16.35 Зооакадемiя.
17.35 Арсенал.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
22.10 Акцент.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.00 Т/с “Оса”.
07.00,09.00,15.00,19.00,02.20 Подiї.
07.15 Ранок з Україною.
09.10,14.10,15.20,17.10 Т/с “Слiд”.
10.00 Х/ф “Глухар. Повернення”, 3 i 4 с.
12.00,19.45 “Говорить Україна”.
13.10 Т/с “Оса”, 45 с.
18.00 Т/с “Сашка”.
21.00 Т/с “Особиста справа”, 13 i 14 с.
23.50 Т/с “Глухар. Повернення”, 15 i 16 с.

Ê1

06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.10 М/с “Смiшарики”.
09.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.00 Т/с “Дикий ангел”.
14.45,19.20 “Орел i решка”.
15.40 Х/ф “Полiцейський з Беверлi Хiллз”.
17.25,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя)

1 травня

Четвер
УТ-1
06.40 Пiдсумки.
07.20 Ера будiвництва.
07.25 Фiльм-концерт “В. Леонтьєв. Час летить, неначе вершник”.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
10.00 Ближче до народу.
10.40 Хто в домi хазяїн?
11.05,16.20,19.55 Громадське телебачення.
12.40 Т/с “МонтеКрiсто”, 45 i 46 с.
14.40 “Надвечiр`я”.
15.45 Д/ф “Життя на продаж”.
18.05 Концертна програма “Приречений
на любов”.
21.40 Шустер Live. Буднi.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 На слуху.
23.30 Вiд першої особи.
00.00 Х/ф “17 миттєвостей весни”, 4 с.
01.20 ТелеАкадемiя.

Êàíàë “1+1”

07.20,03.15 Х/ф “Гардемарини, вперед”.
10.15,19.30 “ТСН”.
11.15 “Чистоnews”.
11.30 М/ф “Ну постривай!”
11.40,00.40 Комедiя “Олiмпiйське селище”.
13.20,02.00 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
15.30 “Кухня. Новий сезон”.
16.35 М/ф “Маша i ведмiдь”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.15 Х/ф “Три мушкетери”.
22.50 Трилер “Час вiдьом”. (2 категорiя).

Iíòåð

05.30 Т/с “Повернення Мухтара 2”.
07.00 Х/ф “Той самий Мюнхгаузен”.
09.35,04.10 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв
13”.
12.30 Х/ф “Службовий роман”.
15.50 Х/ф “Час збирати”.
17.45 Новини.
18.05 “Стосується кожного”.
19.05 Т/с “Поки станиця спить”.
20.00 “Подробицi”.
20.30 Т/с “До побачення, хлопчики”.
23.40 Т/с “Картковий будиночок 2”. (2
категорiя).
00.35 Х/ф “Полiцейський iз Беверлi
Хiллз”. (2 категорiя).

ICTV

07.25 Х/ф “Внутрiшнiй космос”.
09.45 Х/ф “Зоонаглядач”.
11.35,13.20 Х/ф “Полiцейська академiя”.
12.45 Факти. День.
13.55,04.30 Х/ф “Полiцейська академiя 2.
Їх перше завдання”.
15.35 Х/ф “Полiцейська академiя 3.
Перепiдготовка”.
17.05 Х/ф “Полiцейська академiя 4. Громадяни в дозорi”.
18.45 Факти. Вечiр.

19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Х/ф “Смертельна зброя”. (2
категорiя).
22.20 Х/ф “Смертельна зброя 2”. (2
категорiя).
00.20 Х/ф “Смертельна зброя 3”. (2
категорiя).

ÑÒÁ

05.45,16.00 “Усе буде добре!”
07.35,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
08.50 Х/ф “Дiамантова рука”.
10.45,19.55 “Слiдство ведуть екстрасенси”.
11.35,01.35 “МайстерШеф 3”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
21.00 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
22.35 Х/ф “Службовий роман”.

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.
18.30 Вiкно в Європу.
19.00 Час новин, 1 блок.
19.30 Час новин, 2 блок.
21.40,03.00,04.00 Час-Тайм.
00.35 В кабiнетах.

ÍÒÍ
06.05 Х/ф “Собака на сiнi”.
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 2”.
15.00,19.00,21.40,02.10,04.00 “Свiдок”.
15.15 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
22.00 Т/с “NCIS: полювання на вбивцю
10”. (2 категорiя).
23.45 Т/с “Банши 2”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас 8”. (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.

ÒÂi

06.00 Double Ять.
06.30 Aрт City.
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.

Òîíiñ

06.00 “Таке спортивне життя. Валерiй Гончаров”.
06.30,09.35,15.00,18.30,21.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.55,18.50,22.35 “Економiчний пульс”.
07.00,16.50 “Алло, лiкарю!”
09.00 “Соцiальний статус: ваша пенсiя”.
10.00,20.00 Навколо свiту на повiтрянiй
кулi.
11.00 Френк Сiнатра, ч. 2.
12.15 “Україна-Європа: маятник Фуко”.
13.10,16.00 Смертельна мiсiя: Мадагаскар.
14.00,22.45 НЛО: факти i фальсифiкацiї.
15.15,16.45,18.55,21.25 “Погода”.

ÍÒÍ
05.30 Т/с “Таємницi слiдства 4”.
09.00,02.10 “Другий шанс. Кривавий ланцюг”.
09.35 Х/ф “Собаче серце”.
12.15 Х/ф “Смугастий рейс”.
14.00 Т/с “Охоронець 2”.
16.00 Т/с “Нiмець”.
22.50 Т/с “Менталiст 5”. (2 категорiя).
23.45 Т/с “Банши 2”. (3 категорiя).
00.45 Т/с “CSI: Лас-Вегас 8”. (2 категорiя).
01.30 Т/с “Мертва зона”. (2 категорiя).
02.50 “Таємницi кримiнального свiту”.
03.15 Т/с “Мовчазний свiдок”.

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 М/ф “Вiннi Пух”.
10.20 М/ф “Острiв скарбiв”.
12.15 Х/ф “Капiтан Рон”.
14.10,21.00 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 Х/ф “Мувi 43”. (3 категорiя).
01.10 Мiж нами.

ÒÂi

06.10 Т/с “Оса”.
06.40 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,02.15 Подiї.
07.10 Т/с “Цвiт черемшини”, 8 с.
14.20 Т/с “Слiд”.
17.00 Т/с “Сестра моя, любов”, 1 i 2 с.
19.40 Т/с “Сестра моя, любов”, 4 i 5 с.
22.40 Х/ф “Альпiнiст”.
00.35 Концерт Г. Лепса.
02.55 Х/ф “Глухар. Повернення”, 11 i 12 с.

06.00 ЖИВЯком.
06.30,19.00 Double Ять.
07.00,10.00 Сьогоднi про головне.
08.00 Мисливцi за метеоритами.
09.00 Знак оклику!
11.00 Так як є.
12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
12.20,20.00,03.00 Стоп-кадр.
13.20 Х/ф “Без вини винний”. (2 категорiя).
15.30 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
16.00,19.30,03.50 Особлива думка.
16.30,01.40 Сталь i стиль.
17.00,22.00,00.40 TBiNews.
23.00 Х/ф “Медовий мiсяць Камiлли”. (2
категорiя).

06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.10 М/с “Смiшарики”.
09.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.00 Т/с “Дикий ангел”.
14.45,19.20 “Орел i решка”.
15.40 Х/ф “Полiцейський з Беверлi
Хiллз 2”.
17.25,21.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
22.00 Т/с “Доктор Хаус”. (2 категорiя).
01.20 Т/с “Вiдчайдушнi домогосподарки”.
(2 категорiя).

06.00 “Служба новин “Соцiальний пульс”.
06.30 Х/ф “Волга-Волга”.
09.00 Навколо свiту на повiтрянiй кулi.
10.00 Френк Сiнатра, ч. 3.
11.15 Х/ф “Трам-тарарам, або Бухтибарахти”.
13.00 Смертельна мiсiя: Мадагаскар.
14.00 НЛО: факти i фальсифiкацiї.
15.15 “Свiтськi хронiки”.
16.00 “Мелодiя двох сердець”, ч. 1.
17.15 Народженi вбивати.
18.10 Iкони тваринного свiту.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Едуард Тополь, ч. 2.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

Ê1
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17.50 Бебi-бум у зоопарку.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Едуард Тополь, ч. 1.
21.30 Френк Сiнатра, ч. 3.
00.00 “Красивi та амбiцiйнi”. (3 категорiя).

МЕГА

06.00 Легенди бандитської Одеси.
07.20,17.40 У пошуках iстини.
08.10 Таємнi знаки.
09.00 Реальна фантастика.
10.00,16.50 У пошуках пригод.
10.50 Екватор.
11.50 Найдивовижнiшi тварини.
12.40 Мiстична Україна.
14.20,19.20 Фантастичнi iсторiї.
15.10,21.00 Таємницi вермахту.
16.00,21.50 Мегаспоруди.
18.30 Блокада. Таємницi НКВС.
20.10 45 секунд до вiчностi.
22.40 Магiя океанiв.
23.30 Найотруйнiшi змiї Африки.
00.20 Покер.
01.10 Т/с “Пригадати майбутнє”.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
09.15 Х/ф “Мiльйон у шлюбному кошику”.
10.50 Жарт за жартом.
12.20,18.45 Т/с “Клон”.
14.00,20.25 Т/с “Графиня де Монсоро”.
16.05 Х/ф “Поживемо-побачимо”.
17.25 Х/ф “Добре сидимо”.
22.40 Х/ф “Недiля, о пiв на сьому”.
03.35 Кiноляпи.

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 “За законами воєнного часу”.
11.10 Д/ф “Апокалiпсис. Таємниця
спасiння”.
12.10 Д/ф “Насильно щасливi”.
13.10 Д/ф “Великi битви”.
13.50 Д/ф “Великi катастрофи”.
14.30 Д/ф “Фронтовий бомбардувальник СУ-24”.
15.20 Д/ф “Таємницi розвiдки”.
16.00 Д/ф “Технодром”.
19.00 Т/с “Пильна робота”.
21.00 “ДжеДАI”.
21.25 Х/ф “Темний провулок”. (2
категорiя).
23.15 Х/ф “Чорний ангел”. (3 категорiя).
01.05 Т/с “Коли падають небеса 2”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Детектив “Митниця”. (12+).
07.55 “Плюс кiно”. (12+).
08.30,14.30 Мелодрама “Рiзнi долi”. (12+).
10.30,16.30 Комедiя “Солдат Iван Бровкiн”.
(6+).
13.55 Драма “Вiдьма”. (6+).
18.30,00.30 Мелодрама “Закоханий за
власним бажанням”. (12+).
20.00 Лiтаки II-ї свiтової вiйни.
21.10 Френк Сiнатра, ч. 4.
22.15 Х/ф “Три плюс два”.
00.00 Х/ф “Тiло i душа”. (3 категорiя).
01.30 Х/ф “Крижаний врожай”. (2
категорiя).

МЕГА
06.00
08.00
10.40
12.40
15.40
18.00
19.40
21.30
22.30
23.30
00.30
01.20

Легенди бандитської Одеси.
У пошуках iстини.
Британiя: велика чистка.
Магiя океанiв.
У пошуках пригод.
Мiстична Україна.
Фантастичнi iсторiї.
Х-файли. Справжня iсторiї.
Побутова наука.
Таємницi клiтки.
Таємницi науки.
Т/с “Пригадати майбутнє”.

Enter-фільм

05.45 М/ф.
09.30 Х/ф “Острiв скарбiв”.
11.05 Жарт за жартом.
12.05 Т/с “Королева Марго”.
22.00 Т/с “Гордiсть i упередження”.
03.30,04.05 Кiноляпи.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Т/с “Солдати 17”.
09.00 “Новини 2+2”.
09.30 Х/ф “За прекрасних дам”.
11.10 Х/ф “Приморський бульвар”.
14.15 Х/ф “Карнавал”.
18.00 Х/ф “Смугастий рейс”.
20.00 Х/ф “Рись”.
22.00 Лiга Європи УЄФА. 1/2 фiналу.
Валенсiя - Севiлья. Пряма трансляцiя.
00.05 Про Лiгу Європи + огляд iгрового
дня.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Мелодрама “Закоханий за
власним бажанням”. (12+).
08.30,14.35 Комедiя “Троє в човнi, не рахуючи собаки”.
10.45,16.50 Комедiя “Iван Бровкiн на
цiлинi”.
14.00 “Плюс кiно”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “Цирк”.
20.30,02.30 Х/ф “Вершник без голови”. (12+).
22.30,04.30 Мелодрама “Справа була в
Пеньковi”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30 Автоспорт. Свiтова серiя Рено.
Огляд.
10.00 Автоспорт. Автомобiлi WTCC. Журнал.
10.25 Автоспорт. Мiй WTCC. Хонда. Журнал.
10.30 Спорт i Компанiя. Порше Штутгарт.
Журнал.
10.35 Велоспорт. Льєж - Бастонь - Льєж.
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20.30,02.30 Комедiя “Троє в човнi, не рахуючи собаки”.
22.45,04.45 Комедiя “Iван Бровкiн на
цiлинi”.

ªâðîñïîðò

09.30 Оце так! Топ 10.
10.00,12.00,16.30,20.00,21.00,01.00 Снукер.
ЧC у Шеффiлдi. 1/4 фiналу.
15.00 Велоспорт. Тур Туреччини. Етап 4.
19.30 Тенiс. Матс пойнт. Журнал.
00.00 Оце так! Квiтневий спецвипуск.

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 “Парад
коментаторiв”. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Баварiя” - “Реал”. Матч
у вiдповiдь.
16.30 Чемпiонат Iталiї. “Iнтер” - “Наполi”.
18.20,23.45,07.25 Огляд матчiв Лiги
чемпiонiв.
21.00 “Парад коментаторiв”. Лiга чемпiонiв.
Пiвфiнал. “Челсi” - “Атлетiко”. Матч
у вiдповiдь. Пряма трансляцiя.
00.20,02.25,05.25 “Парад коментаторiв”.
Лiга чемпiонiв. Пiвфiнал. “Челсi” “Атлетiко”. Матч у вiдповiдь.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Дамба на
рiцi Колумбiя. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Стародавнiй
монстр. (6+).
07.00 Як змiй морський. (6+).
08.00,13.00 Науковi дурощi, ч. 6. (16+).
08.30,13.30 Науковi дурощi, ч. 7. (16+).
09.00,14.00 Захоплююча наука: Вогненний
дощ. (12+).
09.30,14.30 Захоплююча наука: Глибоке
тепло. (12+).
10.00 Природжений байкер: Британське
вторгнення. (12+).
11.00 Природжений байкер: Фестиваль в
Стерджiсi. (12+).
12.00 Старателi: Град каменiв. (12+).
12.30 Старателi: Тремтiння гори. (12+).
15.00 Дика природа Америки: Лiси. (12+).
16.00 Полювання на мисливця: Леви. (12+).
17.00,02.00 Вертолiтнi баталiї: Фолклендська операцiя SAS. (12+).
18.00 Тюремнi труднощi: Тюремна “мама”.
(16+).
19.00 Шукачi скарбiв: Золото Острова
Пiратiв. (12+).
19.30 Шукачi скарбiв: Боннi i Клайд. (12+).
20.00,00.00,03.00 Шукачi скарбiв: Машина
часу Стiва Джобса. (12+).
20.30,00.30,03.30 Шукачi скарбiв: Бiллi
Кiд. (12+).
21.00,01.00,04.00 Шукачi скарбiв: Вихор
скарбiв. (12+).
21.30,01.30,04.30 Шукачi скарбiв: Успiх в
Кентуккi. (12+).
22.00 Дикий тунець: Проблеми пiрата.
(16+).
23.00 Чудова посадка на Гудзон. (16+).
12.00,18.00 Оце так! Квiтневий спецвипуск.
13.00 Кiнний спорт. Час скачок. Сiдней.
Журнал.
13.15 Тенiс. Матс пойнт. Журнал.
13.45 Снукер. ЧC у Шеффiлдi. 1/4 фiналу.
15.00,19.15,21.00,01.15 Снукер. ЧC у
Шеффiлдi. 1/2 фiналу.
19.00,01.00 Тенiс. Журнал.
00.00 Велоспорт. Тур Туреччини. Етап 5.
00.55 Тенiс. Домашня перевага. Журнал.

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. “Челсi” - “Атлетiко”. Матч
у вiдповiдь.
18.15 “Свiт англiйської Прем`єр-лiги”.
18.55 Огляд матчiв Лiги чемпiонiв.
21.25 Лiга Європи. Пiвфiнал. “Ювентус” “Бенфiка”. Матч у вiдповiдь. Пряма
трансляцiя.
00.30,04.15 Лiга Європи. Пiвфiнал.
“Валенсiя” - “Севiлья”. Матч у
вiдповiдь.
02.25,06.05 Лiга Європи. Пiвфiнал. “Ювентус” - “Бенфiка”. Матч у вiдповiдь.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Годинапiк. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Терор в Гiмалаях.
(6+).
07.00 Таємниця морського диявола. (6+).
08.00,13.00 Шукачi скарбiв: Машина часу
Стiва Джобса. (12+).
08.30,13.30 Шукачi скарбiв: Бiллi Кiд.
(12+).
09.00,14.00 Шукачi скарбiв: Вихор скарбiв.
(12+).
09.30,14.30 Шукачi скарбiв: Успiх в
Кентуккi. (12+).
10.00 Природжений байкер: Я знаю, що
подобається дiвчатам. (12+).
11.00 Природжений байкер: Мотоцикл на
згадку про друга. (12+).
12.00 Старателi: Злодiї в горах. (12+).
12.30 Старателi: Снiгова буря. (12+).
15.00 Полювання за рiчковим чудовиськом. (12+).
16.00 Полювання на мисливця: Здобич для
ведмедiв. (12+).
17.00,02.00 У пошуках вкрадених Гiтлером
скарбiв. (16+).
18.00 Тюремнi труднощi: Судний день.
(16+).
19.00 Захоплююча наука: Вогненний дощ.
(12+).
19.30 Захоплююча наука: Глибоке тепло. (12+).
20.00,00.00,03.00 Секунди до катастрофи:
Падiння “Чорного яструба”. (12+).
21.00,01.00,04.00 Розслiдування
авiакатастроф: Трагедiя на Потомаку. (16+).
22.00 Дикий тунець: Кращий тунець в
кiнцi. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Розпався в небi. (12+).
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2 травня

П’ятниця
УТ-1
06.40 Пiдсумки.
07.20 Гранд-шоу М. Поплавського “Приречений на любов”.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
10.00 Не вiр худому кухарю.
10.35 Рояль в кущах.
11.10,17.55 Громадське телебачення.
12.45 Т/с “МонтеКрiсто”, 47 с.
13.45 “На гостину до Iвана Поповича”.
Алла Кудлай.
14.35 Вiра. Надiя. Любов.
15.40 Дорослi iгри.
16.35 Українська пiсня.
19.30,21.25 Шустер-LIVE.
00.00 Х/ф “17 миттєвостей весни”, 5 с.

Êàíàë “1+1”

06.15,03.15 Х/ф “Гардемарини, вперед”.
08.55,19.30 “ТСН”.
09.45 “Секретнi матерiали”.
10.00 “Чотири весiлля 3”.
11.15 Х/ф “Три мушкетери”.
13.45 Т/с “Величне столiття. Роксолана”.
15.45 М/ф “Маша i ведмiдь”.
17.10 Т/с “Фатмагюль”.
20.15 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
22.05,05.35 “В мережi”.
23.10 Драма “Вавiлон”. (2 категорiя).
01.45 Трилер “Час вiдьом”. (2 категорiя).

Iíòåð
05.40
07.15
10.15
12.10
13.55
15.55
17.45
18.05
19.05
20.00
20.30
00.20
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Т/с “Повернення Мухтара 2”.
Х/ф “Службовий роман”.
Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 13”.
Д/с “Слiдство вели...” з Л. Каневським”.
Х/ф “Час збирати”.
Х/ф “Карнавал по-нашому”.
Новини.
“Стосується кожного”.
Т/с “Поки станиця спить”.
“Подробицi”.
Т/с “Iнша сiм`я”, 1-4 с.
Д/ф “Єдина країна”.

ICTV

06.00 Служба розшуку дiтей.
06.05 Факти.
06.45 Свiтанок.
07.55 Х/ф “Зоонаглядач”.
09.45 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
11.30,13.20 Х/ф “Обдурити всiх”.
12.45 Факти. День.
13.55 Х/ф “Полiцейська академiя 5. Пункт
призначення - Маямi Бiч”.
15.40 Х/ф “Полiцейська академiя 6. Мiсто
в облозi”.

17.05 Х/ф “Полiцейська академiя 7. Мiсiя
у Москвi”.
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини.
20.15 Х/ф “Смертельна зброя 3”. (2
категорiя).
22.25 Х/ф “Смертельна зброя 4”. (2
категорiя).
00.55 Х/ф “Викуп”. (2 категорiя).

ÑÒÁ

05.30 “Чужi помилки. Удар iз минулого”.
06.15 Х/ф “Суєта суєт”.
07.50 Х/ф “Молода дружина”.
09.40,18.30 “Неймовiрна правда про
зiрок”.
10.55 Х/ф “Зрада”.
18.00,22.00 “Вiкна-новини”.
20.00,22.45 “Холостяк 4”.
01.15 Х/ф “Службовий роман”.

5 êàíàë

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

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,19.00,02.50 Подiї.
07.10 Т/с “Цвiт черемшини”.
14.20 Т/с “Слiд”.
17.00 Т/с “Сестра моя, любов”, 6 i 7 с.
19.40 Т/с “Сестра моя, любов”, 8 i 9 с.
21.40 Х/ф “Карусель”.
23.40 Концерт “Небеса”.
01.20 Х/ф “Альпiнiст”.
03.30 Т/с “Цвiт черемшини”, 4 с.
06.30 Срiбний апельсин.

Ê1

06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 Т/с “Моя прекрасна няня”.
09.10 М/с “Смiшарики”.
09.40 Т/с “Всi жiнки - вiдьми”.
13.00 Т/с “Дикий ангел”.
14.45,19.20 “Орел i решка”.
15.40 Х/ф “Полiцейський з Беверлi

3 травня

Субота
УТ-1

ÑÒÁ

06.05 Вiд першої особи.
06.35 На слуху.
07.00 Шустер-LIVE.
11.40 Армiя.
11.50 Православний вiсник.
12.25,15.00,19.30 Громадське телебачення.
13.55 Моменти життя.
16.40 Театральнi сезони.
17.55 В гостях у Д. Гордона.
19.00 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.
23.55 Погода.

06.30 Х/ф “Балада про доблесного лицаря Айвенго”.
08.05 “Караоке на Майданi”.
09.00 “Усе буде смачно!”
10.00 “Кохана, ми вбиваємо дiтей”.
12.00 “Холостяк 4”.
16.55 “Хата на тата”.
19.00 “Україна має талант! 6”.
21.20 “Таємницi МайстерШефа. Незломлений велетень”.
22.25 “Україна має талант! 6”. Пiдсумки
голосування”.
22.55 “Детектор брехнi 5”.
00.00 Х/ф “Молода дружина”.

Êàíàë “1+1”

06.15,19.30 “ТСН”.
07.00 “Хто там?”
08.05,08.30 М/с “Гуфi та його команда”.
08.55 “Свiтське життя”.
10.05,11.15,12.20,13.25 Т/с “Свати 6”.
14.30 “Вечiрнiй Київ - 2014”.
16.25 “Вечiрнiй квартал”.
18.30 “Розсмiши комiка 5”.
20.15,05.00 “Українськi сенсацiї. Вiйни
Кремля в Осетiї i в Абхазiї”.
21.20 “Вечiрнiй квартал 2014”.
23.20,03.25 Комедiя “Ларрi Краун”. (2
категорiя).

Iíòåð

07.15 “Школа доктора Комаровського.
Невiдкладна допомога”.
07.50 “Школа доктора Комаровського”.
08.20 Д/ф “Конкретний приклад”.
09.15 Д/ф “Цвiль”.
11.00 “Обережно: Дiти!”
12.10 Т/с “Iнша сiм`я”, 1-4 с.
16.05 “Юрмала 2013”.
18.00 Т/с “Птах у клiтцi”, 1 i 2 с.
20.00 “Подробицi”.
20.35 Т/с “Птах у клiтцi”, 3 i 4 с.
22.30 Х/ф “Про нього”. (2 категорiя).

ICTV

08.30 Х/ф “Пригоди Плуто Неша”.
10.30 Зiрка YouTube.
11.35 Дача.
12.00,13.15,20.05 Т/с “Вiйськова розвiдка”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини. Пiдсумки з К.
Стогнiєм.
22.05 Х/ф “Тринадцятий воїн”. (2
категорiя).
00.05 Х/ф “Соломон Кейн”. (2 категорiя).
01.50 Х/ф “Смертельна зброя”. (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.
07.20,08.25,22.25,23.20,00.15,03.35 Бiзнесчас.
07.35 180 градусiв.
08.35 Не перший погляд.
09.10 Мотор.
09.35,04.35 Укравтоконтинент.
10.35,02.15 Новинометр.
11.10 Трансмiсiя.
11.35 Автопiлот-тест.
11.45,23.35 Iсторiя успiху.
12.10 Зооакадемiя.
12.35 Iнтелект.ua.
13.10 Драйв.
13.35 Вперед, на Олiмп!
14.35 Гра долi.
15.35 Кiно з Янiною Соколовою.
16.35 Арсенал.
17.15 Мiграцiйний вектор.
17.35 Феєрiя мандрiв.
19.35 Машина часу.
20.35,01.40 В кабiнетах.
21.10,00.35,05.15 Велика полiтика.
21.35,03.00 Вiкно до Америки.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

07.00,19.00,03.10 Подiї.
07.15 Т/с “Iнтерни”, 62 i 63 с.
09.00 Т/с “Iнтерни”, 64 i 65 с.
10.00 Один за сто годин.
11.00 Х/ф “Карусель”.
13.00,23.40 Х/ф “Причал любовi i надiї”.
17.00 Т/с “Сестра моя, любов”, 10 i 11 с.
19.40 Т/с “Сестра моя, любов”, 12 i 13 с.
21.40 Х/ф “Копи з перетопа”.

Ê1

06.00 “Шеф-кухар”.
06.30 “Top Shop”.
07.30 М/ф.
08.40 М/с “Смiшарики”.
09.45 М/ф “Лiсова братва”.
11.10 Х/ф “Полiцейський з Беверлi
Хiллз 2”.

Хiллз 3”.
17.25,01.10 “Розсмiши комiка”.
18.20 “Звана вечеря”.
20.20 “КВК-2014”.
22.45 Х/ф “Голий пiстолет”. (2 категорiя).
00.15 “Велика рiзниця”.
01.50 “Нiчне життя”.

ÍÒÍ
05.05
08.20
12.30
20.00
21.45
00.15
01.50

ÒÅÒ

Т/с “Таємницi слiдства 4”.
Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 4”.
Т/с “Нiмець”.
Х/ф “Мiраж”.
Х/ф “Стрiлець”. (2 категорiя).
Х/ф “Незванi”. (2 категорiя).
Т/с “Закон i порядок”. Вiддiл особливих справ 11”. (2 категорiя).

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 М/с “Пригоди капiтана Врунгеля”.
12.15 Х/ф “Операцiя “Слон”.
14.10 Країна У.
17.15,19.05 Розсмiши комiка.
18.10,22.50 Т/с “Свiтлофор”. (2 категорiя).
20.00 Х/ф “Люди-Iкс 2”. (2 категорiя).
22.20 6 кадрiв.
23.45 Х/ф “Хлопцi з жiночого гуртожитку”. (2 категорiя).
01.25 Мiж нами.

ÒÂi

06.00,07.00,03.15 ЖИВЯком.
06.30,07.30 Приватнi новини.
08.00,01.35 Мисливцi за метеоритами.
09.00,16.30 Сталь i стиль.
09.30 Унiверсальний спортсмен.
10.00,17.00,22.00,00.35 TBiNews.
11.00,02.25 Так як є.
12.00,15.00,18.00,21.00 Сьогоднi.
12.20 Стоп-кадр.
13.20 Х/ф “Медовий мiсяць Камiлли”. (2
категорiя).
15.30 Double Ять.
16.00,19.30,03.45 Особлива думка.
19.00 Геофактор.
20.00 Знак оклику!
23.00 Х/ф “Без вини винний”. (2 категорiя).

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Трам-тарарам, або Бухтибарахти”.
07.20 “Щоденник для батькiв”.
09.00,20.00 Лiтаки II-ї свiтової вiйни.
10.00 Френк Сiнатра, ч. 4.
11.15 Х/ф “Волга-Волга”.
13.00 Х/ф “Полiцейський з Беверлi
Хiллз 3”.
15.00 “Орел i решка. СРСР”.
16.50 “Орел i решка. Шопiнг”.
17.50 Х/ф “Без вини винний”.
19.20 Х/ф “Голий пiстолет”. (2 категорiя).
21.00 Х/ф “Голий пiстолет 2 1/2”. (2
категорiя).
22.45 Х/ф “Голий пiстолет 33 1/3”. (2
категорiя).
00.00 Х/ф “Весiльна вечiрка”.

ÍÒÍ

05.30 Х/ф “Йшов собака по роялю”.
06.35 Х/ф “Женя, Женєчка та “Катюша”.
08.00 Х/ф “Смугастий рейс”.
09.45 Т/с “Вулицi розбитих лiхтарiв 4”.
13.45 “Правда життя. Професiя кухар”.
14.20 “Переломнi 80-тi”.
15.10 “Що робити?”
16.10 Х/ф “Джек Хантер: прокляття
гробницi Ехнатона”.
18.00,04.40 “Випадковий свiдок”.
19.00 Т/с “Каменська 2”.
23.00 Т/с “Повернути на дослiдування”.
(2 категорiя).

ÒÅÒ
06.00
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
11.50
12.55
14.25
16.05
17.50
20.05
21.00
22.45
23.40

ÒÂi

Х/ф “В пошуках капiтана Гранта”.
Байдикiвка.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/ф “Бiонiкл 3: У павутинi тiней”.
Х/ф “Хоробрий кравчик”.
М/ф “Роботи”.
Панянка-селянка.
Х/ф “Чорний лицар”.
Х/ф “Люди-Iкс 2”. (2 категорiя).
Вiталька.
Розсмiши комiка.
Бульдог шоу. Краще.
Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

06.00 ЖИВЯком.
06.30,10.30 Приватнi новини.
07.00,10.00,12.25,15.30,17.00,21.00,01.0
0 TBiNews.
08.00 Мисливцi за метеоритами.
09.00,16.30 Сталь i стиль.
11.00 Так як є.
12.00,15.00,18.00 Сьогоднi.
13.00 Стоп-кадр.
14.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
14.30,16.00,19.30,04.00 Особлива думка.
19.00,03.30 Double Ять.
20.00 Сьогоднi про головне.
22.00,02.45 Зелена лампа.
23.00 Х/ф “Любов у повiтрi”. (2 категорiя).

Òîíiñ

06.00 Х/ф “Пiдкидьок”.
07.10 “Кумири”.
07.25 “Будь в курсi!”
09.00,20.00 Лiтаки II-ї свiтової вiйни.
10.00 “Свiтськi хронiки”.

13.30,17.15 Народженi вбивати.
14.40,18.10 Iкони тваринного свiту.
16.00 “Мелодiя двох сердець”, ч. 2.
19.00 В гостях у Д. Гордона. Петро Толочко, ч. 1.
21.10 Френк Сiнатра, ч. 5.
22.15 Х/ф “Крижаний врожай”. (2
категорiя).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.
01.00 Х/ф “Iнша жiнка”. (3 категорiя).
02.20 Х/ф “Три плюс два”.
04.00 Ролан Жиро.

МЕГА
06.00
08.00
10.40
12.40
15.40
18.00
19.40
22.30
00.30
01.20

Легенди бандитської Одеси.
У пошуках iстини.
Британiя: велика чистка.
Магiя океанiв.
У пошуках пригод.
Мiстична Україна.
Фантастичнi iсторiї.
Знищення бен Ладена.
Покер.
Т/с “Борджiа: iсторiя клану”.

05.45
09.40
11.05
12.05
17.55
03.30

М/ф.
Х/ф “Добре сидимо”.
Жарт за жартом.
Т/с “Гордiсть i упередження”.
Т/с “Королева Марго”.
Кiноляпи.

Enter-фільм

Êàíàë «2+2»
06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.00 Т/с “Солдати 17”.
09.00 Х/ф “Принцеса на бобах”.
11.15 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
14.30 “Облом UA. Новий сезон”.
17.00 Х/ф “Рись”.
19.00 Т/с “По той бiк вовкiв”. (2 категорiя).
23.20 Х/ф “Матадор”. (2 категорiя).
01.20 Х/ф “Лабiринт”.

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Цирк”.
08.30,14.30 Х/ф “Вершник без голови”. (12+).
10.30,16.30 Мелодрама “Справа була в
Пеньковi”. (12+).
18.30,00.30 Комедiя “Весiлля”.
19.40 “Плюс кiно”. (12+).
20.30,02.30 Кiноповiсть “I знову Анiскiн”,
3 с. (12+).
23.55,05.55 Х/ф “Фа мiнор”. (12+).
01.40 Комедiя “Хiрургiя”.

ªâðîñïîðò
09.30,00.00 Тенiс. Матс пойнт. Журнал.
10.00,12.00,16.30,21.00,01.30 Снукер. ЧC у
Шеффiлдi. 1/2 фiналу.
10.50 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
13.15 За сiм морiв.
14.00 Народженi вбивати.
15.15 Iкони тваринного свiту.
16.00 “Мелодiя двох сердець”, ч. 3.
17.00,05.30 “Ронiн”.
17.50 Дикi кiшки Трента Барклi.
18.45 “Цивiлiзацiя Incognita”.
18.55 “Погода”.
19.00 Мiсцями дикої природи.
21.10 Рiхард Зорге i його дружина.
22.00 “Таємницi закулiсся з Олександром
Ржавським”.
22.30 Х/ф “Пiдстава”. (2 категорiя).
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”.

МЕГА

06.00 Легенди бандитської Одеси.
08.00 У пошуках iстини.
10.40 Побутова наука.
11.40,23.30 Таємницi клiтки.
12.40 Магiя океанiв.
13.40 Полiт над землею.
15.40 У пошуках пригод.
18.00 Мiстична Україна.
19.40 Фантастичнi iсторiї.
22.30 Британiя: велика чистка.
00.30 Т/с “Борджiа: iсторiя клану”.

Enter-фільм
05.45
09.35
11.10
12.10
18.50
01.30

М/ф.
Х/ф “Острiв скарбiв”.
Жарт за жартом.
Т/с “Захист проти”.
Т/с “Узяти Тарантiну”.
Бiйцiвський клуб.

Êàíàë «2+2»

06.00 М/ф.
06.15 “Обережно, модерн!”
07.15 “Нове Шалене вiдео по-українськi”.
09.00 “Облом UA. Новий сезон”.
10.00 Т/с “Таємна стража”.
22.00 Х/ф “Поцiлунок метелика”. (2
категорiя).
00.00 Х/ф “Афганськi лицарi”. (3
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Комедiя “Весiлля”.
07.40,13.40 Комедiя “Хiрургiя”.
08.30,14.30 Кiноповiсть “I знову Анiскiн”,
3 с. (12+).
11.55,17.55 Х/ф “Фа мiнор”. (12+).
18.30,00.30 Х/ф “Викрадення “Савойї”.
(СРСР - Польща - Болгарiя). (12+).
20.30,02.30 Х/ф “Солом`яний капелюшок”. (6+).
22.50,04.50 Мелодрама “Мама вийшла
замiж”. (12+).

ªâðîñïîðò

09.30,12.00,16.30,21.30 Снукер. ЧC у
Шеффiлдi. 1/2 фiналу.
15.00 Автоспорт. Auto GP. Хунгарорiнг.
Перегони 1.
15.30 Автоспорт. ЧC WTCC. Хунгарорiнг.
Квалiфiкацiя.

Програма ТБ
15.00 Велоспорт. Тур Туреччини. Етап 6.
19.30 Кiнний спорт. Час скачок. Сiдней.
Журнал.
19.45 Кiнний спорт. Кубок нацiй FEI. Люммен.
00.30 Оце так! Квiтневий спецвипуск.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,14.00,19.00 Новини.
08.15,12.05,17.05,03.45 Лiга Європи.
Пiвфiнал. “Валенсiя” - “Севiлья”.
Матч у вiдповiдь.
10.10,14.45,00.00 Лiга Європи. Пiвфiнал.
“Ювентус” - “Бенфiка”. Матч у
вiдповiдь.
14.15,19.15 “Свiт англiйської Прем`єрлiги”.
16.35 “Bundesliga Special”. Зiрки ЧC.
19.45,07.25 Чемпiонат Iталiї. Preview.
20.15 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
20.50 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
21.25 Чемпiонат Англiї. Preview.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Атлетiк”. Пряма трансляцiя.
01.55,05.35 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Атлетiк”.

National Geographic Channel
05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Запуск супутника. (6+).
06.00 Риби-чудовиська: Камчатський
улов. (6+).
07.00 Таємницi гуансiйських печер. (6+).
08.00,13.00 Дикий тунець: Битва за клювання. (16+).
09.00,14.00 Дикий тунець: Мiсiя: Улов!
(16+).
10.00 Природжений байкер: Шукач скарбiв.
(12+).
11.00 Природжений байкер: Коп на день.
(12+).
12.00 Старателi: Поза доступом. (12+).
12.30 Старателi: Золота жила. (12+).
15.00 Втрачений рай Африки. (6+).
16.00 Полювання на мисливця: Чорна
смерть. (12+).
17.00,02.00 Брати по зброї: Перший контакт. (18+).
18.00 Тюремнi труднощi: Любов за гратами. (16+).
19.00 Захоплююча наука: На шматки.
(12+).
19.30 Захоплююча наука: Точка розлому. (12+).
20.00,00.00,03.00 Космос: Простiр i час:
Вiк Землi. (12+).
21.00,01.00,04.00 Космос: Простiр i час:
Сестри Сонця. (12+).
22.00 Дикий тунець: Знову в бiй. (16+).
23.00 Розслiдування авiакатастроф: Катастрофа при посадцi. (12+).
19.30 Автоспорт. ЧС з перегонiв на
витривалiсть. Спа.
00.00 Велоспорт. Тур Туреччини. Етап 7.
01.00 Настiльний тенiс. Командний ЧC.
Токiо. Чоловiки. 1/4 фiналу.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)
08.00,13.50 Новини.
08.10 Чемпiонат Iспанiї. Preview.
08.40 Чемпiонат Нiмеччини. Preview.
09.10 Чемпiонат Англiї. Preview.
09.40 Лiга Європи. Пiвфiнал. “Ювентус” “Бенфiка”. Матч у вiдповiдь.
11.30 Чемпiонат Iспанiї. “Райо Вальєкано” - “Атлетiк”.
13.20 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
14.00 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - “Тоттенхем”. Пряма трансляцiя.
16.40 Чемпiонат Англiї. “Ман. Юнайтед”
- “Сандерленд”. Пряма трансляцiя.
18.55 Чемпiонат Англiї. “Евертон” - “Ман.
Сiтi”. Пряма трансляцiя.
21.25,06.10 Чемпiонат Нiмеччини.
22.55 Чемпiонат Iспанiї. “Вальядолiд” - “Еспаньол”. Пряма трансляцiя.
00.55 Чемпiонат Iспанiї. “Малага” - “Ельче”.
02.40 Чемпiонат Iспанiї. “Осасуна” - “Сельта”.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Робота на
висотi. (6+).
06.00 Найважчий у свiтi ремонт: Реанiмацiя
лiтакiв. (6+).
07.00 З погляду науки: Магнiтне поле
Землi. (12+).
08.00 З погляду науки: Загибель Землi.
(12+).
09.00 Iгри розуму: Головне - перемогти. (12+).
09.30 Iгри розуму: Вiр очам своїм. (6+).
10.00 Захоплююча наука: Екстремальна
температура. (12+).
10.30 Захоплююча наука: На лiнiї вогню. (12+).
11.00 Космос: Простiр i час: Стоячи на Чумацькому Шляху. (12+).
12.00 Суперспоруди Третього рейху: Атлантичний вал. (18+).
13.00 Апокалiпсис: Друга свiтова вiйна:
Розв`язування вiйни. (12+).
14.00 Приручити дракона. (12+).
15.00 Жiнка, вихована мавпами. (12+).
16.00 Старателi: Початок полювання. (12+).
16.30 Старателi: Небезпечна жила. (12+).
17.00 Природжений байкер: Британське
вторгнення. (12+).
18.00 Природжений байкер: Повiсть про
два Харлеї. (12+).
19.00 Зловити сома: Велика риба - великi
грошi. (12+).
20.00,00.00,03.00 Дикий тунець: Мiсiя:
Улов! (16+).
21.00,01.00,04.00 Дикий тунець: Не та широта. (16+).
22.00,02.00 Заборони: Синдром Плюшкiна.
(16+).
23.00 Заборони: Дивна любов. (16+).

Наш ДЕНЬ

Програма ТБ

4 травня

Неділя
УТ-1

ÑÒÁ

06.05 Свiт православ`я.
06.35 Вiд першої особи.
07.05 Панянка та кулiнар.
07.30 “Дружина”.
09.10 Шеф-кухар країни.
10.25,15.50,19.30 Громадське телебачення.
11.30 Крок до зiрок.
12.20 Музична академiя. Євробачення.
13.55 Караоке для дорослих.
14.45 Як Ваше здоров`я?
17.30 В гостях у Д. Гордона.
18.25 Щоденник ПКЄ-2014.
18.45 Дiловий свiт. Тиждень.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Країна on-line.

05.35 Х/ф “Китайський сервiз”.
07.10 Х/ф “Пригоди Квентiна Дорварда - стрiльця королiвської гвардiї”.
09.00 “Усе буде смачно!”
09.50 “Караоке на Майданi”.
11.15 Т/с “Ой, ма-моч-ки!”
15.45 “Україна має талант! 6”.
19.00 “Битва екстрасенсiв 13”.
21.05 “Один за всiх”.
22.15 Х/ф “Zоlushkа.ru”.

Êàíàë “1+1”

06.10,03.00 Х/ф “Москва - Кассiопея”.
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 “Машинi казки. Маша i
ведмiдь”.
12.50 “Зiркова хронiка”.
13.50,21.00 “Голос країни 4. Перезавантаження”.
16.30 “Розсмiши комiка 5”.
17.30 Комедiя “Няньки”.
19.30 “ТСН-Тиждень”.
23.30 “Свiтське життя”.
00.30 “Що? Де? Коли?”

Iíòåð

07.15 “Вдалий проект”.
08.05 “Юрмала 2013”.
10.00 “Орел i решка. На краю свiту”.
11.00 “Сусiд на обiд”.
12.00 Х/ф “Карнавал по-нашому”.
13.55 Т/с “Птах у клiтцi”, 1-4 с.
17.55 Т/с “Так далеко, так близько”,
1 i 2 с.
20.00,03.05 “Подробицi тижня”.
21.00 “Без протоколу”.
21.40 Т/с “Так далеко, так близько”,
3 i 4 с.
23.45 Концерт “Золотий грамофон”.

ICTV

05.00 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.50 Так$i.
07.20 Космонавти.
08.05 Зiрка YouTube.
09.15 Дача.
09.55 Дивитися всiм!
10.50,13.15 Т/с “Дiзнавач”.
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
20.20 Х/ф “Мисливцi на вiдьом”.
22.00 Х/ф “Ван Хелсiнг”.

5 êàíàë

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,19
.00,20.00,23.00,02.00,04.00,06.00
Час новин.
07.35 180 градусiв.
08.35 Феєрiя мандрiв.
09.10,19.35 Велика полiтика.
09.35 Вiкно до Америки.
10.15 Здоровi iсторiї.
11.35 Технопарк.
12.35,03.40,04.40 Життя цiкаве.
13.35 Мотор.
14.35 Гра долi.
15.35,02.15,05.35 Машина часу.
16.35 Фактор Безпеки.
17.35 Новини Київщини.
18.30 Вiкно в Європу.
21.00,01.00,05.00 Час. Пiдсумки тижня.
21.40,03.00 Час-Тайм.
22.00 Територiя закону.
22.35,02.40 Кiно з Янiною Соколовою.
23.35 Мiграцiйний вектор.

Êàíàë «Óêðà¿íà»

06.50 Подiї.
07.30 Ласкаво просимо. У гостях Р. Вiктюк.
08.25 Т/с “Особиста справа”.
16.00 Х/ф “Копи з перетопа”.
18.00 Т/с “Сестра моя, любов”, 14 с.
19.00,03.00 Подiї тижня.
20.00 Т/с “Сестра моя, любов”.
22.00 Т/с “Iнтерни”, 68 i 69 с.
23.30 Великий футбол.
01.20 Х/ф “Вiддiл. По праву”.

Ê1

06.00
06.30
07.30
08.00
08.40
10.00
11.30
12.25
13.15
14.10
17.00
18.40

“Шеф-кухар”.
“Top Shop”.
М/ф.
М/с “Смiшарики”.
М/ф “Лiсова братва”.
“Їмо вдома”.
“ВусоЛапоХвiст”.
“Розсмiши комiка”.
“Орел i решка. Шопiнг”.
“Орел i решка. СРСР”.
Х/ф “Голий пiстолет 2 1/2”.
Х/ф “Голий пiстолет 33 1/3”. (2
категорiя).
20.00 М/ф “Шрек назавжди”.
21.50 Х/ф “Сили природи”.
23.45 Х/ф “Бiлявка з амбiцiями”.

Програма місцевих телеканалів
TV-4
Понеділок, 28 квітня
07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Ти зможеш»
07.50 «Слід»
08.10 Вікно в Америку
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30 «Справжня ціна»
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 Межа правди
13.10 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Змова»
17.00 Невідома Україна
17.30 «Гал-кліп»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Сільський календар»
20.40 Дім книги
21.30 «Сад, город, квітник»
22.35 Х.ф. «Вип’ємо разом»

Вівторок, 29 квітня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Погляд зблизька»
08.05 «Духовні роздуми»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Невідома Україна
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Музичні делікатеси»
12.40 «Bon appetit»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«З’їсти персик»
17.30 «Смаки культур»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Екологічно чисте життя»
20.30 «Життя з майбутнім»
21.30 «Автоакадемія»
22.35 Х.ф. «Вбити президента»

Cереда, 30 квітня

07.00, 16.00, 19.00, 22.00 Провінційні вісті
07.35 «Екологічно чисте життя»
08.05 «Життя з майбутнім»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Невідома Україна
10.00, 18.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.10 Дитяча година
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Автоакадемія»
13.10 Віталій Бобровський, фортепіанна музика
14.00 Х.ф.«Забери мене додому»

16.40 «Чарівний ключик»
17.30 «Сад, город, квітник»
17.45 «Духовні роздуми»
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Формула здоров’я»
21.30 «Музичні делікатеси»
22.35 Х.ф. «Коли мене покохають»

Четвер, 1 травня

07.00 Провінційні вісті
07.35 «Формула здоров’я»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Невідома Україна
10.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.00 Дитяча година
12.00 Ювілейний концерт дуету
«Писанка»
14.00 Х.ф.«Залізна сотня»
17.30 «Музичні делікатеси»
18.00 Т.с.«Гра в кохання»
19.00 Унікальна Україна
19.30, 21.00 Наші вітання
20.00 «Океан Ельзи» на майдані
Незалежності
21.30 «Bon appetit»
22.00 Х.ф. «Тільки після Вас»

П’ятниця, 2 травня

07.10 Х.ф.«Здравія бажаю»
08.30 Переможний голос віруючого
09.00 Час-Tайм
09.30, 17.00 Невідома Україна
10.00 Т.с.«Гра в кохання»
11.00, 16.00 Дитяча година
11.50 «Чарівний ключик»
12.10 «Гал-кліп»
12.40 «Сад, город, квітник»
13.00 Хіт-парад
14.00 Х.ф.«Повернення у таємничий сад»
17.30 «Bon appetit»
18.00 Т.с.«Гра в кохання»
19.00 Унікальна Україна
19.30, 21.00 Наші вітання
20.10 «Сільський календар»
20.40 Невідома Україна
21.30 «Духовні роздуми»
22.00 Х.ф. «Найшвидший «Індіан»

Субота, 3 травня
07.00
07.35
09.00
09.30
10.30
11.30
12.00
12.30
14.30

Унікальна Україна
Х.ф. «Фарт»
Час-Tайм
Невідома Україна
Блага звістка з Ріком Реннером
Зміни свій світ
Новини Європи
Х.ф.«Повернення у таємничий сад»
Мультфільми

ÍÒÍ
05.30 Х/ф “Чорний квадрат”.
07.30 Т/с “Каменська 2”.
11.30 “Легенди карного розшуку”. Капкан
для Скаженого.
12.00 “Агенти впливу”.
12.55,04.30 “Випадковий свiдок”.
13.30 Х/ф “Мiраж”.
15.15 Т/с “Я - охоронець”.
19.00 Т/с “Даїшники”.
23.00 “Переломнi 80-тi”.
00.00 Х/ф “Останнiй крик”. (3 категорiя).

ÒÅÒ
06.00
07.30
08.30
09.00
09.40
10.05
10.35
11.30
13.00
14.45
16.30
17.50
19.50
21.00
22.45
00.20

ÒÂi

Х/ф “В пошуках капiтана Гранта”.
Байдикiвка.
М/с “Смiшарики. Пiн-код”.
Мультик з Лунтiком.
М/с “Даша-дослiдниця”.
М/с “Вперед, Дiєго, вперед!”
М/с “Фiксики”.
М/ф “Роботи”.
Х/ф “Чорний лицар”.
Х/ф “Тому що я так хочу”.
Мiй зможе.
Країна У.
Вiталька.
Розсмiши комiка.
Комедi клаб на Першому. Краще.
Т/с “Ходячi мерцi”. (3 категорiя).

06.00 ЖИВЯком.
06.30 Приватнi новини.
07.00,10.00,12.15,15.30,00.35,02.45
TBiNews.
08.00,01.30 Мисливцi за метеоритами.
09.00,02.20 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.
12.25 Геофактор.
13.00 Х/ф “Любов у повiтрi”. (2 категорiя).
16.00,19.30,04.00 Особлива думка.
17.00,03.10 Так як є.
19.00 World Stories. Мiжнароднi кореспонденти.
20.00 Стоп-кадр.
21.00 Знак оклику!
23.00 Х/ф “Смертельнi iгри”. (3 категорiя).

Òîíiñ

Неділя, 4 травня

08.00 Новини Європи
08.40 Час-Тайм
09.00 Повнота радості життя
09.30 «Справжня ціна»
10.00 Дім книги
10.15 Пряма трансляція Божественної Святої Літургії з Архикатедрального Собору УГКЦ
м.Тернополя
11.40 «Духовні роздуми»
12.00 Х.ф.«Хлопчик-поліцейський»
13.30 «Чарівний ключик»
14.00 «Погляд зблизька»
14.30 «Екологічно чисте життя»
15.00 «Життя з майбутнім»
16.00 «Формула здоров’я»
17.00 Вікно в Америку
17.30 «Смаки культур»
18.00 Наші вітання
19.00 Провінційні вісті
19.40 Хіт-парад
21.00 «Гал-кліп»
21.30 «Про кіно»
22.00 Х.ф. «Штормові вершники»

ТТБ
Понеділок, 28 квітня
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Вісті ТТБ”
14.15 “Загублені у часі”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 Телезамальовка
14.45 “Кобзар єднає Україну”
15.00 “Відверті діалоги”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Вісті ТТБ”
17.15 “Західний експрес”
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 “В об’єктиві ТТБ”
20.00 “Пісні нашого краю”
20.15 “Будьте здорові”
20.45 “Вечірня казка”

22.00 Х/ф “Дев`ять королев”.
00.00 “Вихiдний, пiсля опiвночi”. (2
категорiя).
01.00 Х/ф “Небезпечне секс-побачення”.
(3 категорiя).

МЕГА
06.00
08.00
10.40
12.40
15.40
18.00
19.40
22.30
00.30

Легенди бандитської Одеси.
У пошуках iстини.
Знищення бен Ладена.
Полiт над землею.
У пошуках пригод.
Мiстична Україна.
Фантастичнi iсторiї.
Британiя: велика чистка.
Т/с “Борджiа: iсторiя клану”.

05.45
09.30
11.00
12.00
18.40
01.20

М/ф.
Х/ф “Мар`я-майстерниця”.
Жарт за жартом.
Т/с “Узяти Тарантiну”.
Т/с “Захист проти”.
Бiйцiвський клуб.

Enter-фільм

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”.
14.20 Х/ф “Уолл Стрiт”.
16.55 Х/ф “16 кварталiв”.
19.20 ЧУ 28 Тур. Днiпро - Карпати.
21.30 “Профутбол”.
23.15 Х/ф “Поцiлунок метелика”. (2
категорiя).

Íàøå óëþáëåíå êiíî

06.30,12.30 Х/ф “Викрадення “Савойї”.
(СРСР - Польща - Болгарiя). (12+).
08.30,14.30 Х/ф “Солом`яний капелюшок”. (6+).
10.50,16.50 Мелодрама “Мама вийшла
замiж”. (12+).
18.30,00.40 Х/ф “Офiцери”. (12+).
20.30,02.30 Комедiя “Карнавал”.
23.05,05.05 Комедiя “Йдучи - йди”. (12+).

ªâðîñïîðò

06.00 Х/ф “Стрiли Робiн Гуда”.
07.20,20.40,05.20 “Свiтськi хронiки”.
09.00,19.00 Лiтаки II-ї свiтової вiйни.
10.00 “Будь в курсi!”
10.40 “Щоденник для батькiв”.
11.20 Х/ф “Пiдкидьок”.
13.15 За сiм морiв.
14.00 Народженi вбивати.
15.00 Дикi кiшки Трента Барклi.
16.00 “Мелодiя двох сердець”, ч. 4.
17.20 “Моднi iсторiї з Оксаною Новицькою”.
18.00 Африка. Небезпечна реальнiсть.
20.00,05.50 “Цивiлiзацiя Incognita”.
20.15 “Кумири”.
21.05 Романс Колчака.

15.00 Дитяче кіно.Х.ф.«Хлопчикполіцейський»
16.30 Дім книги
17.00 Хіт-парад
18.00 Наші вітання
19.00 «Сад, город, квітник»
19.30 «Музичні делікатеси»
20.10 «Мелодія двох сердець», 1ч.
22.30 Х.ф. «Мама-привид»
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09.30 Автоспорт. ЧC WTCC. Хунгарорiнг.
Квалiфiкацiя.
10.30,00.55 Екомарафон Шелл. Журнал.
10.35 Кiнний спорт. Глобал Чемпiонс Тур.
Мадрид.
11.45 Тенiс. Журнал.
12.00 Тенiс. Домашня перевага. Журнал.
12.05 Снукер. ЧC у Шеффiлдi. 1/2 фiналу.
13.15 Автоспорт. Auto GP. Хунгарорiнг.
Перегони 2.
14.15 Автоспорт. ЧC WTCC. Хунгарорiнг.
Раунд 5.
15.15 Автоспорт. ЧC WTCC. Хунгарорiнг.
Раунд 6.
16.15,21.00 Снукер. ЧC у Шеффiлдi. Фiнал.

21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Час змін”
21.30 “Урок… для батьків”
22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Чаc країни”

Вівторок , 29 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 “Це дерево дивне й по втраті не в’яне”
15.00 “Час змін”
15.30 “Будьте здорові”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Хатинка Василинки”
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, 30 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 “З народної криниці”
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”
19.00 “Вісті ТТБ”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Надія є”
20.00 “Удосвіта”
20.30 “Пісні нашого краю”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.00 “Європа очима українця”
21.30 “Енергоманія”
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19.30 Тенiс. ATP. Вiдкритий Чемпiонат
Португалiї. Фiнал.
00.00 Велоспорт. Тур Туреччини. Етап 8.

Ôóòáîë. (Óêðà¿íà)

08.00 Новини.
08.15,15.25 “Журнал Лiги чемпiонiв”.
08.45 Чемпiонат Англiї.
10.35 Чемпiонат Англiї. “Вест Хем” - “Тоттенхем”.
12.25,05.35 “Свiт англiйської Прем`єрлiги”.
12.55 Чемпiонат Iспанiї. “Альмерiя” “Бетiс”. Пряма трансляцiя. У перервi
- Новини.
14.55 “Bundesliga Special”. Зiрки ЧC.
15.55 Чемпiонат Iталiї. “Катання” - “Рома”.
Пряма трансляцiя.
17.55 Чемпiонат Iспанiї. “Леванте” “Атлетiко”. Пряма трансляцiя. У
перервi - Новини.
19.55 Чемпiонат Iспанiї. “Севiлья” “Вiльярреал”. Пряма трансляцiя.
21.55 Чемпiонат Iспанiї. “Реал” - “Валенсiя”.
Пряма трансляцiя.
00.00 2 Бундеслiга.

National Geographic Channel

05.00 Найважчий у свiтi ремонт: Сонячна
башта. (6+).
06.00 Найважчий у свiтi ремонт: Глибоководна технiка. (6+).
07.00 З погляду науки: Великi озера. (12+).
08.00 З погляду науки: Зловiсний близнюк
Землi. (12+).
09.00 Iгри розуму: Фокус-покус. (6+).
09.30 Iгри розуму: Перенавчи свiй мозок. (12+).
10.00 Захоплююча наука: Грiм i блискавка. (12+).
10.30 Захоплююча наука: Подолання
гравiтацiї. (12+).
11.00 Космос: Простiр i час: Молекули. (12+).
12.00 Суперспоруди Третього рейху: База
субмарин. (18+).
13.00 Апокалiпсис: Друга свiтова вiйна:
Нищiвна поразка. (12+).
14.00 Таємниця морського диявола. (6+).
15.00 Боброва дамба. (6+).
16.00 Старателi: Град каменiв. (12+).
16.30 Старателi: Тремтiння гори. (12+).
17.00 Iгри розуму: Головне - перемогти. (12+).
17.30 Iгри розуму: Вiр очам своїм. (6+).
18.00 Захоплююча наука: Вогненний дощ.
(12+).
18.30 Захоплююча наука: Глибоке тепло. (12+).
19.00 Захоплююча наука: Екстремальна
температура. (12+).
19.30 Захоплююча наука: На лiнiї вогню. (12+).
20.00,00.00,03.00 Авто - SOS: Загадка
Porsche. (12+).
21.00,01.00 Автореставратори, ч. 1. (16+).
22.00,02.00,04.00 Мегазаводи: Порше. (6+).
23.00 Церква змiєносцiв: Укушений в
храмi. (18+).
23.30 Церква змiєносцiв: Незаконна
релiгiя. (18+).

22.00 “Вісті ТТБ”
22.30 “Час країни”

Четвер, 1 травня
8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Співоче “Веретено”
14.15 “Новини України”
14.30 “Вибори-2014”
14.45 “Надія є”
15.00 “Європа очима українця”
15.30 “Енергоманія”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Тема дня”
17.00 “Кобзар єднає Україну”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “До речі, про речі”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Мелодії цимбалів Івана Кавацюка”
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Що робити?”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 Телезамальовка
21.15 “Інновації”
21.30 “Розмова без нотацій”
22.00 “Подіум”
22.45 “Довженківськими стежками”

П’ятниця, 2 травня

8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Мелодії цимбалів Івана Кавацюка”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Поліське коло”
15.00 “Що робити?”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Актуально”
17.00 “Запоріжжя туристичне”
17.15 “Думки вголос”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Місто сонця”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Біля рідних джерел’
19.30 “Вибори-2014”
19.45 “Західний експрес”
20.00 “Азбука смаку”
20.15 Телезамальовка
20.20 “Пісні нашого краю”
20.30 “Після школи”
20.45 “Вечірня казка”
21.00 “Вибори-2014”
21.10 “Тарасова візитка”
21.25 “Мандруємо разом”

21.30 “На часі”
22.00 “Захисник Вітчизнирятувальник”
22.30 “Дива цивілізації”

Субота, 3 травня

8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Живі сторінки”
14.15 “Степовики”
14.30 “Вибори-2014”
14.40 “Музичний калейдоскоп”
15.00 “Театральні зустрічі”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “Мандри кота Фініка”
17.00 “ПрофStyle ”
17.15 “Пісні нашого краю”
17.30 “У країні Мультляндії”
18.30 “Назбиране”
18.45 “Пісня в дарунок”
18.50 “Вибори-2014”
19.00 “Смак життя”
19.30 “Вибори-2014”
19.40 “Пілігрим”
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 “Подорож гурмана”
22.30 “Абетка здоров’я”

Неділя, 4 травня

8.00 “Ранок з ТТБ”
9.00 “Вибори-2014”
9.10 “Ранок з ТТБ”
14.00 “Смак життя”
14.30 “Вибори-2014”
14.45 “Шляхами Тараса”
15.00 “Поклик таланту ”
16.00 “Вибори-2014”
16.15 “Чудесний канал”
16.45 “До речі, про речі”
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 “Подорож гурмана”
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 “Cкарби роду”
22.30 “Повір у себе”
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Весняні турботи
городників
У садку

Одна з найбільш важливих справ у
травні для садівника – це захист плодових
дерев, ягідних кущів та інших рослин від
шкідників і хвороб. Намагайтеся уникати
при цьому використання отрутохімікатів.
Краще застосуйте старовинні, дідівські
способи: ручний збір шкідників і обприскування різними відварами та настоями
таких рослин: полин, кульбаба, ромашка,
деревій, а також зелене, не уражене хворобами бадилля картоплі, томати, плоди
стручкового перцю.
З появою на аґрусі і смородині 3-4 листочків ґрунт під кущами тимчасово закривають толем або поліетиленовою плівкою, щоб шкідники
не могли вибратися на поверхню. Після цвітіння цих культур
вручну збирають і знищують
уражені вогнівкою ягоди та її
павутинні кубла.
Щоб улітку під вагою врожаю гілки малини не полягли і
не зламалися, їх до початку цвітіння підв’язують.
Травень - найкращий час для
садіння суниць. За сприятливих
погодних умов вже у третій декаді травня закінчиться цвітіння, утворяться зав’язі і почнеть-

ся активний ріст рослин. Непогано в цій
фазі застосувати підгодівлю азотом, фосфором і калієм. У холодні вечори ряди суниць вкривають щільним папером чи хоча
б газетами.
Треба також ретельно обробити минулорічні посадки суниць. Знищують старі, торішні, заражені, хворі і жовті листки, квітконоси, вусики, що укоренилися,
просапують і підгодовують рослини. Перед розпушуванням до ґрунту вносять сечовину (2,53 кілограма на 100 квадратних
метрів) або аміачну селітру (3-4 кілограми на 100 квадратних метрів). Добрива
кладуть у ґрунт між рядами і мульчують
перегноєм, торфом.

Щоб буряк посолодшав,
додаємо… сіль

Мабуть, немає господині, яка б не висівала на своєму городі червоний буряк. Здавалося б, що тут складного, однак
досвідчені городники радять дотримуватися кількох порад,
аби виростити чудові солодкі плоди.
Столовий буряк вимогливий до тепла. Насіння його проростає при 8°С, але найкраща температура для проростання 10-11°С. Сходи витримують короткочасні похолодання
до 2-3°С морозу. Однак при таких температурах відбувається їхнє стрілкування. Буряк - рослина довгого дня. Недостатнє сонячне освітлення знижує врожай і погіршує якість коренеплоду.
Буряк є більш вологолюбним, ніж морква. Це пов’язано з
розвитком значної поверхні листя, що випаровує, відносно
площі кореневої системи, котра поглинає вологу.
У початковий період росту буряк споживає у великій
кількості азот, а наприкінці своєї вегетації - калій. Однак
майте на увазі, що надлишок азотних добрив викликає порожнечі усередині коренеплодів.
Є ще один секрет вирощування солодкого столового буряка. Він дуже любить натрій і тому добре “відгукується” на
підживлення повареною сіллю. Розчин її готують таким чином: на відро води беруть 1,5 ч. ложки солі, витрачаючи його
приблизно на 3 квадратні метри грядки.
Коли буряк починає зав’язувати коренеплід, а це буває у
фазі чотирьох-п’яти справжніх листочків, його рекомендують
підживлювати бором (на відро води 2 г борні кислоти). Розчиняти кислоту краще в гарячій воді.
Для того щоб
підвищити врожай
буряка і забезпечити схоронність коренеплодів при зберіганні, за 3-4 тижні до його збирання
рекомендують зробити позакореневе
підживлення рослин калійними добривами.

Т

Цедра врятує сад

ернополянка Оля Кричків
цедру із цитрусових не
викидає у смітник. Вона
збирає її і засушує та готує з
неї чудовий засіб від метеликів
плодожерки, попелиці, щитівки
на рослинах.
Жінка радить взяти півлітрову банку
сухих шкірок, настояти в 10 л води протягом доби, потім прокип’ятити 15 хвилин. Коли розчин охолоне, додати 30 г
сечовини, добре розмішати і процідити.
Отриманим розчином можна обробляти
дерева ранньою весною, і жоден метелик
до дерев не підлетить. Якщо ж навесні зарядять часті дощі, повторіть обробку до
цвітіння дерев.
Настій проти попелиці, щитівки (його
можна застосовувати і для кімнатних
рослин): залити 100 г сухих кірок 1 л теплої води. Залишити отриману суміш на
троє діб, щоб вона добре настоялася. Ретельно перемішати, процідити і обробити рослини.

У декоративному
саду і квітнику

Необхідно
розпушити ґрунт під деревами (бузок), декоративними кущами, трояндами, на ділянках
багатолітників (тюльпани,
нарциси й ін.) і підгодувати
їх мінеральними добривами. Прорідити ранні посіви,
просапати бур’яни. У відкритий ґрунт висівають насіння літніх квітів (красолі, декоративної квасолі, шавлії та
ін.) і висаджують розсаду однолітників і багатолітників.
Цибулини гладіолусів перед
посадкою замочують на дві
доби у теплій воді для прискорення проростання. Висаджують жоржини. Для клематисів та інших кучерявих
рослин встановлюють опори
і натягають шнури.
Для залучення корисних
комах і, насамперед, бджіл,
уздовж парканів та в інших
зручних для цього місцях висівають нектароносні рослини: кріп, гірчицю, конюшину та ін.
Терміни сіяння і садіння овочевих культур можна
приблизно визначити за фенофазами розвитку дерев.
З’явилися сережки на кленах - можна сіяти буряк, зацвіла осика - настав час сіяти моркву. Коли розпустилося листя на березі і квітне черемшина - садити картоплю.

Господар

На городі

В травні проводять основні підготовчі роботи для вирощування овочів у відкритому ґрунті. Коли земля добре прогріється, на грядки
вносять гній, компост, переорюють їх і висаджують розсаду капусти, помідорів, кабачків та інших теплолюбних
культур. Але при цьому остерігайтеся пізніх заморозків.
Тому варто заздалегідь подбати про захист рослин.
Наприкінці травня висівається квасоля (насіння варто проростити заздалегідь). Двічі протягом місяця сіють зелень: салат,
крес-салат, листкову гірчицю, кріп, коріандр, пекінську
капусту.
Дуже важливо правильно і вчасно поливати овочеві культури. Поливати завжди краще ввечері, водою,
що відстоялася в діжках на
сонці. Періодичність поливу
цибулі, огірків - 3-5 днів; капусти, ріпи - 5-7 днів; інших
культур - 7-12 днів.

І смачні, і красиві

Останнім часом помідори чері
заслужили особливу популярність серед українців, адже ними
можна ефектно прикрасити будьякі страви, створюючи оригінальні композиції. Ось тільки
вартість подібного делікатесу, досить велика, і доступна
далеко не кожній родині. Тож багато господинь вирощує таке
диво вдома не
лише як смачний
овоч, а й як декоративну рослину.
Чері можна вирощувати з насіння або розсади.
Обираючи розсаду, варто звернути увагу на стебла і листя. Рослина не повинна квітнути,
адже тоді вона може не прижитися. Ні в якому разі не варто купувати розсаду, на якій є які-небудь
плями — так, як правило, проявляються всілякі захворювання, а
тому рослина може загинути незабаром після пересадки.
Вирощування помідорів чері
практично нічим не відрізняється від звичайних сортів. Але вони
мають більше коріння. Тому, удобрюючи грунт, важливо, щоб добриво потрапили якомога глибше – до 30 сантиметрів. Також
для цього сорту дуже важливий
регулярний полив.
Чері бояться холодів. Навіть
незначний перепад температур

провокує пояку тріщин на плодах. Тож оберіть для них затишне місце на грядці. Важливо закопати помідори чері як можна глибше, адже це дозволить забезпечувати рослині стійкість,
що полегшить їх вирощування. Без додаткового зміцнення в будь-якому
випадку не обійтися, адже висота чері значно вище звичайних помідорів, а тому
буде потрібно
регулярно їх
підв’язувати,
щоб вони не
стелилися по
землі і не ламалися під власною
вагою, адже їх висота може досягати 1,5 метра.
Що
стосується використання зібраних плодів, то томати чері, вирощування яких дозволяє отримати досить великий
урожай, відмінно підходять для
консервації, а щільна шкірочка не
лопається при термічній обробці.
Винахідливі господині радять
посадити помідор чері у старе
відро, яке ви вже не використовуєте. Кущ стане прикрасою вашого подвір’я. А ще можна висадити чері на балконі як ліаноподібний вазон. Одним словом, експериментуйте і смакуйте ці чудові помідори.

Дозвілля

Відповіді

Наш ДЕНЬ

Громадсько-політичний тижневик.
Свідоцтво про державну реєстрацію ТР
№ 601- 201Р, видане 17 травня 2013 р.
Індекс видання – 68710.
Засновник і видавець Кушнірук З.А.
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17-річний школяр за чотири
роки вивчив 20 іноземних мов

17-річний Тімоті Донер з Нижнього Іст-Сайда (Манхеттен, США) примудрився за досить короткий час перетворитися із звичайного школяра на
справжнього поліглота. Він володіє 20
іноземними мовами. Вивчив їх усього
за чотири роки.
Хлопець розмовляє французькою, російською, німецькою, івритом, арабською,
пушту, фарсі, китайською, італійською,
турецькою, індонезійською, голландською, суахілі, хінді та ще шістьма мовами. До своїх успіхів ставиться дуже скромно і боїться, аби якогось дня його таланти

Редактор - Зіна КУШНІРУК.

не зникли. Існує мовна теорія, яка стверджує: людина може вивчати мови до свого граничного рівня - поки молода. Найбільшу здатність до вивчення мов мають
діти віком 9-12 років.
Підлітка часто запитують: вроджений його талант чи набутий? Відповідає,
що це йому невідомо. «Я знаю лише те, що
чим більше займаюся, тим легше освоювати нові слова», - каже юний поліглот. Тімоті закінчив середню школу і думає до
якого коледжу вступати. Він розглядає
можливість зробити кар’єру перекладача
або викладача іноземних мов у США.
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Українські анекдоти
На вулиці Городоцькій у Львові запитують
у діда:
- Як краще попасти в російське консульство?
Подумав і відповів:
- Мабуть, з гранатомета.
***
Скажи мені, чий Крим, і я скажу, хто ти.
***
Поки стояла в черзі до психіатра за довідкою, що на обліку не перебуваю, так сильно
рознервувався, що поставили на облік.
***
У дачників свій гороскоп. Улітку вони стають Раком і Водолієм.
***
У зв’язку з підвищенням акцизу на горілку, МЗС Росії направило ноту протесту, вказуючи на жорстокий утиск прав російськомовних громадян в Україні.
***
Стоматолог пацієнтові:
- Зуб я вам видалив, дві години не їжте.
- Та я після ваших цін пів місяця їсти не
буду!
***
Автомобіль - вже не розкіш. Розкіш - бензин.
***
- Алло! МНС?
- Так.
- Допоможіть мені звідси вилізти.
- А де ви?
- У Фейсбуці.
***
На пачках цигарок достатньо написати:
«Виручені кошти підуть у фонд допомоги народним депутатам» - і півкраїни кине палити.
***
- Ти чому прийшов додому о п’ятій ранку?
- Мамо, це кіт. Я йому двері відчиняв.
***
Нерозуміння причин жіночої образи не
звільняє чоловіка від відповідальності.
***
Студенти й гроші - речі сумісні, але рідко
і ненадовго.
***
Дорогі школярі, вчіться гарно, вступите до
вишу, закінчите його з червоним дипломом,
отримаєте чудову професію, і трієчник з вашого класу, який постійно прогулював уроки
й списував, прийме вас на цікаву, високооплачувану роботу.
***
Як тато скаже, так по-маминому й буде.
***
Українські студенти - унікальні. Тільки
вони можуть згадати під час іспиту те, чого
ніколи не вчили.
***
- Ти коли-небудь боявся мене втратити?
- Звичайно. Якось ми йшли на автобус, я
відстав, а в тебе були гроші на проїзд.
***
Приїхала в гості сестра з дітьми двох і
п’яти років. Кіт відразу прикинувся мертвим.
***
Маленький племінник каже своїй тітці:
- Дякую за подарунок.
- Нема за що!
- Я також так думаю, але мама сказала подякувати.
***
- Як живеш?
- Нормально. Коли погано себе почуваю,
забирає «швидка», коли добре - міліція.
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У Тернополі «виростили» писанкове дерево

Калейдоскоп
ГОРОСКОП
з 23 до 29 квітня
Овен

Приділіть час улюбленій справі. Це допоможе зосередитися i позбавить нерiшучостi. Займiться
здоров’ям, спортом, наведiть лад
в оселi.

Телець

Якщо начальство захоче порадитися з вами, скористайтеся
цим. У компанiї ви завжди бажаний гiсть, але слiдкуйте за висловлюваннями – жарти не завжди
доречнi.

Близнюки

Незвичайне дерево, на якому замість плодів – писанки, «розквітло»
на Великдень у Тернополі. Його створили студенти Інституту мистецтв
місцевого педагогічного університету.
Вони виготовили понад 400 писанок й вирішили поділитися цією красою з мешканцями та гостями міста. Тож з аудиторій барвисті символи Великодня «перекочували» на дерево поблизу Архикатедрального собору Тернополя.
Писанки, розфарбовані різними орнаментами, особливо подобаються дітям і дарують святковий настрій навіть у дощовий день. Тернополяни з цікавістю розглядають дерево й залюбки фотографуються поряд.
А от у Києві цього року «виростили» на дереві аж 2014 писанок і встановили рекорд України. Презентували дивовижу студенти Київського університету імені Бориса Грінченка.
Столична молодь розписала в різних техніках 2014 яєць і

Н

апередодні Великодня малеча написала з десяток листів
до високих осіб з різних куточків світу, серед них – і президент
Росії Володимир Путін. В інтерв’ю
BBC-Україна дівчинка зізналася: пише
про те, що дуже хоче миру в Україні та
у всьому світі.
Знаменита трійка – Марійка, її брати Борис і Павло вже більше року налагоджують «дипломатичні відносини» з
лідерами держав і світовими знамени-

Можливо, ви вiдчуватимете нестачу уваги. Це пiдштовхне до пошуку розваг. Зустрiч iз розумною
людиною принесе удачу. Дiлову
пропозицiю поки що вiдхилiть.

Рак

Вдома затишок i спокiй, жодних проблем. Не намагайтеся відповісила їх на дерево. Писанки малювали майже тиждень. Роз- кладати ідеї в довгий ящик, краще
писували як справжні яйця, поміж яких були навіть перепели- поступово втiлюйте їх у життя. У
ні, так і дерев’яні. Фантазії не було меж: починаючи від кольо- вихiднi є шанс виграти грошi.
рової палітри і завершуючи символічними візерунками.
Лев
Саме дерево прикрашали дві години. Зрештою, тепер маНа цьому тижнi не всi плани
ють рекорд просто неба у номінації «Найбільша кількість пас- вдасться здiйснити, цьому є вихальних яєць на дереві».
правдання — накопичилося багаПомилуватися рекордсменом і зробити світлини на згад- то роботи. У вихiднi вдасться розку кияни та гості столиці зможуть, прогулюючись біля першо- слабитися i вiдпочити «на повну
го корпусу університету, за адресою: вул. Маршала Тимошен- котушку».
ка, 13-Б.
Діва
Дмитро МАЛЬЦЕВ.
Тиждень сприятиме професiФото Андрія БРИКА.
йному зростанню, ви легко знаходитимете контакти з людьми.
У родинi можливi сварки через
дрiбницi, але вогонь ворожнечi
треба гасити вiдразу.

Маленька дівчинка
з Волині надіслала Путіну
«миротворчого» листа
«Наш ДЕНЬ» уже писав про 9-літню Марійку
Мовчан із Волині, яка має незвичне захоплення –
пише листи першим особам держав і релігійним
лідерам. Її послання не залишаються без відповіді.
Марійка отримала листи від Єлизавети II, Папи
Римського та кількох президентів. Допомагають
дівчинці з цією справою її брати.

тостями. Діти з містечка Ковель розповідають про свої мрії, запрошують
у гості та вітають з різними святами.
Одне з перших послань вони підготували до королеви Англії Єлизавети Другої після того, як Марійка дізналася, що
принци, королеви живуть не тільки у
казках. Діти вирішили перевірити існування королівських осіб, так би мовити, документально.
Така творча ініціатива «юних дипломатів», на диво, часто отримує

схвальні відгуки та незвичайні знаки
уваги від світових лідерів. Наприклад,
президенту Бразилії Ділмі Руссефф настільки сподобалась новорічна листівка юних волинян, що вона поділилась
і своєю мрією. «Бразилія майбутнього
буде розміром нашої мрії сьогодні», –
йдеться в її посланні.
За минулий рік життя Марійки кардинально змінилося. Сьогодні вона
– бажаний гість на телешоу, а для
інтерв’ю до неї в чергу шикуються журналісти. При цьому в повсякденному житті «письменниця» – звичайна дитина. Дівчинка ходить до
школи, допомагає батькам по господарству, грає з братами. І посилено вивчає англійську мову, щоб
більше спілкуватися з іменитими
друзями по листуванню.
Гроші на поштові послуги діти
заробляють самі: допомагають
старшим на пилорамі та у фермерському господарстві. Листівки з
побажаннями добра та щастя вони
роблять теж власноруч із картонки
та стрічок.
Листоноші з ковельської пошти дітей уже добре знають і нарешті перестали дивуватися, чому
малим Мовчанам приходять листи
з-за кордону.

Терези

Останнiм часом вам усе важче спiлкуватися. Зате в коханнi
– неочiкуваний поворот, тiльки
термiнова робота зможе зруйнувати вашi плани. Щасливий випадок дозволить оригiнально продемонструвати свої почуття.

Скорпіон

Скористайтеся шансом проявити себе квалiфiкованим
спецiалiстом. До вихідних на перший план вийдуть домашнi турботи. Успiшним буде романтичне
побачення, але жодних планiв на
майбутнє.

Стрілець

Не варто починати новi справи. Зате помрiяти i поговорити
про майбутнє корисно. Якщо у
вихiднi не вдасться кудись поїхати, доведеться працювати.

Козеріг

Тиждень вдалий щодо кар’єри.
Ви отримаєте хорошi прибутки,
але не так скоро, як того хотiлося.
Влаштуйте свято, зробiть подарунок собi та близьким.

Водолій

Сiмейнi проблеми успiшно
вирiшаться, незважаючи на те, що
претензiї сипатимуться звiдусiль.
Особиста справа, завершена в четвер, стане корисною на майбутнє.
У п’ятницю займiться спортом.

Риби

Ви надзвичайно гостро сприймаєте все, що вiдбувається
навколо.
Попереду
багато органiзацiйних питань, якi
вирiшувати саме вам. У вихiднi диван i телевiзор – найкращi друзi.

