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ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 7 квітня

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:05, 09:10 «Сніда-

нок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:05 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

10:00 «Шість кадрів»
10:20 «Світ навиворіт - 5: Індо-

незія»
11:25 Х/ф «1+1»
13:30 Х/ф «Чоловік з гарантією»
15:10 Х/ф «Кавказька поло-

нянка»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Фатмагюль» 
20:30 «Секретні матеріали»
20:45 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Кохання у великому 

місті - 3»
22:00, 04:05 «Гроші»
23:30 Т/с «Лікар мафії» 

05:30 Х/ф «Дорога моя донечка»
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 ІНТЕРом»
09:20 Х/ф «Красуня і чудовисько»
11:30, 12:25 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:45, 14:20 «Судові справи»
15:20 «Жди меня»
18:05, 02:40 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 03:25 «Подробиці»
20:30 Т/с «Будинок з ліліями»
23:40 Х/ф «Місія нездійснен-

на» 
01:50 Д/ф «Посох Іоаннов»
03:55 Т/с «Зачароване кохання»

06:10, 05:00 Срібний апельсин
07:00, 09:00, 15:00, 19:00 Події
07:15 Ранок з Україною
09:10 Т/с «Я-Ангіна!» 
13:00 Т/с «Подружжя» 
14:00, 15:20, 17:10 Т/с «Слід» 
18:00 Т/с «Сашка» 
19:45 «Говорить Україна»
21:00, 22:30 Т/с «Дикий 4» 
22:00 Події дня
23:30 Х/ф «Медальйон» 
01:30 Профілактика передаваль-

ного устаткування

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 М/с «Маша і Ведмідь» 
09:40 Х/ф «Діти без нагляду» 
11:10 Х/ф «Принци повітря» 
12:30 Х/ф «Школа виживання» 
14:20 «КВК-2014»
16:50 М/ф «Мадагаскар 3» 
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел і Решка»
21:10 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус» 
01:15 Х/ф «Красунчик Алфі» 
02:50 Х/ф «Тут і зараз»
04:00 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:30 Х/ф «По вулицях комод 

водили»
10:40, 19:55 Жарт за жартом
11:45, 18:15 Т/с «Клон»
13:25, 20:55 Т/с «Анничка»
15:15 Х/ф «Вірність»
16:45 Х/ф «Не зійшлися харак-

терами»
22:45 Х/ф «І знову до школи»
00:35 Бійцівський клуб

05:10 «Чужі помилки. Греховна 
пристрасть»

06:00, 16:00 «Все буде добре!»
07:50, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:05 Х/ф «Я щаслива» 
10:55, 00:45 Х/ф «Чоловік для 

життя, або На шлюб не 
претендую» 

12:55, 20:00 «Слідство ведуть 
екстрасенси»

13:50 «Битва екстрасенсів 13»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Т/с «Швидка допомога» 
22:30 «Детектор брехні - 5»
23:30 «Один за всіх»
02:35 Нічний ефір

05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Світанок
06:05, 19:45 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 

Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05, 13:20 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
14:25, 16:15 Х/ф «Точка обстрілу»
16:35 Х/ф «Падіння Олімпа»
20:30 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:25 Х/ф «Дім сонця, що схо-

дить» 
01:50 Т/с «Неймовірна історія»
03:15 Т/с «Американський тато»

05:10, 05:55, 10:10, 11:05, 15:20, 
16:15 Comedy Club

06:45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»

07:10 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:40 Т/с «Боишься ли ты 

темноты?»
08:00 Д/с «Разрушители мифов»
09:00, 14:45 Т/с «Наша Russia»
13:00 Т/с «Хранилище 13»
13:45 Т/с «Универ»
17:15 Comedy Woman
18:05 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
18:40 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
19:40 Т/с «СашаТаня»
20:35 Х/ф «Эд»
22:10 Т/с «Пятая стража»
23:05 Т/с «Время призраков»
23:25 Х/ф «Звездный отряд: 

Война на Марсе» 
01:00 «Убойной ночи». Про-

филактика

05:30 Україна чудес- 
06:10, 06:55 Kids Time
06:10, 13:55 М/с «Панда Кунг-Фу»
07:00 Підйом
08:00, 19:00 Т/с «Вороніни»
09:00, 17:00 Т/с «Не родись 

вродлива»
09:55 Х/ф «Відмінниця легкої 

поведінки»
11:50 Х/ф «Агент під прикрит-

тям»
15:15 М/ф «Три богатирі і Шама-

ханська цариця»
18:00, 02:40 Репортер
18:20 Абзац!
20:00 Ревізор-4
22:50 Страсті за Ревізором
00:05 Педан-Притула шоу
01:55 Т/с «Пан Ам»
02:45 Служба розшуку дітей
02:50, 03:50 Зона ночі
02:55, 03:55 Богдан Хмельницький
04:55, 05:25 Зона ночі Культура
05:00 Невгамовний Пантелеймон

06:00 Легенди бандитської Одеси
07:30, 20:30 В пошуках істини
08:20, 05:30 The Ukrainians
08:50 Шалені розумники
09:40, 22:30 Загадки Всесвіту
10:30, 15:50 Жертви природи
11:20, 18:30 Містична Україна
12:10, 19:30 Фантастичні історії
13:10 Війна всередині нас
14:00, 17:30 В пошуках пригод
14:50 Недолугі нотатки
16:40, 23:30 Сучасні дива
21:30 Життя
00:30 Покер
01:20 Римська імперія
02:40 Скарб.ua

05:15 Т/с «Повернути на дослі-
дування»

08:30 «Правда життя. Професія 
гуморист»

09:00 «Агенти впливу»
09:35 Т/с «Таємниці слідства» 
11:30 Т/с «УГРО - 5»
15:15 Т/с «Даїшники»
19:00, 21:40, 02:25, 05:30 «Свідок»
19:30 Т/с «Шаповалов»
22:00 Т/с «Елементарно - 2» 
00:00 Т/с «Декстер - 5» 
01:00 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:45 Т/с «Мертва зона» 
02:55 «Випадковий свідок»
04:10 Х/ф «Дикі штучки - 3» 

06:00 Приколи на перерві 
06:25, 08:20 М/с «Черепашки 

мутанти ніндзя» 
06:50 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:50 М/с «Русалонька» 
09:15 М/ф «Сердиті пташки» 
09:30 Єралаш
10:00 Одна за всіх
12:15, 21:55 6 кадрів
13:35 Т/с «Ксена - принцеса - 

воїн» 
14:25 Т/с «Чемпіонки» 
15:15 Панянка-селянка
16:05 Дайош молодьож!
17:20, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:15, 22:50 Т/с «Світлофор» 
19:10 Розсміши коміка
21:00 Віталька
23:45 Дурнєв+1
00:10 Надто грубо для Ю-туб’а
00:45 Между нами
01:30 Світ навиворіт - 3. Танзанія, 

Ефіопія
02:15 Т/с «Кремлівські курсанти» 

05:25 Світ зірок
06:10 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 13:10, 20:40 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:10, 18:45 Таємниці шеф-кухаря
16:00, 19:40 Модний вирок
17:50, 00:25 Д/с «Ігри долі»
21:40, 23:35 Д/с «Зіркові історії»
22:40 Дивовижний дизайн
01:10 Глянець
01:55 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 
02:20 Новини

06:10, 07:10, 08:10 Спорт
06:20, 06:40, 07:45, 08:20, 08:40 

Гість студії
07:20, 00:30 Країна on line
07:40 Ера бізнесу
09:00 ПЕРШОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
15:15 Брифінг Кабміну України
15:25, 05:15 Діловий світ. Агро-

сектор
15:30 Вікно в Америку
16:00, 18:50 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ-

БАЧЕННЯ
18:05, 20:50 Діловий світ
20:40 Час-Ч
21:00, 04:45 Підсумки дня
21:40, 05:20 Шустер Live. Будні
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
02:40 Д/ф «Євген Сверстюк. Ті 

десять років: 1981-1991»

03:30 Д/ф «Сімдесятники. Леонід 
Осика»

04:05 Нехай Вам буде кольорово!

06:00 Мультфільми 
06:15 «Обережно, модерн!»
07:00 Х/ф «Мумія: Принц 

Єгипту» 
09:00 Д/п «Велика подорож»
10:00 Д/п «Великі битви»
10:40 Д/п «Великі катастрофи»
11:05 Д/п «Останній ешафот. Спра-

ва нацистських злочинців»
11:55 Д/п «Зцілення смертю»
12:55 Д/п «Земля у пошуках 

творця»
13:55 Д/п «Хто врятує Землю?»
14:55 Д/п «Карти»
15:45 Д/п «Вогняний екіпаж»
16:00 Д/п «Фальшива армія. 

Велика афера полковника 
Павленко»

16:50 Д/п «22 червня рівно о 
четвертій годині...»

17:40 Д/п «Зустріч на Ельбі»
18:30 Новини 2+2
19:00 Т/с «Пильна робота» 
21:00 «ДжеДАІ»

Життя
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У Дубні на кондитерській фабриці 
викрали сейф із грошима 
На одному з приватних підприємств Дубна з виготовлення 
солодощів зловмисники викрали близько 75 тисяч 
гривень і 1500 доларів. Як стало відомо правоохоронцям, 
грабіжники потрапили в приміщення через пластикове 
вікно. Спочатку залізли до кабінету директора, а тоді 
зламали серцевину замка і зайшли в приміщення 
бухгалтерії, де і був встановлений сейф. Крадії витягли 
його на вулицю через те ж вікно. Зараз слідчі розшукують 
причетних до злочину. 

У Луцьку батареї відключать 
7 квітня 
Таке розпорядження підписав сьогодні Луцький 
міський голова Микола Романюк. «Відповідно 
до ст. 42, п. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Правил надання послуг 
із централізованого опалення, постачання холодної 
та гарячої води та водовідведення... припинити 
опалювальний сезон у місті Луцьку 07.04.2014 року», 
— йдеться в документі. Державному комунальному 
підприємству «Луцьктепло» доручено забезпечити 
оплату за спожитий природний газ до 01.10.2014. 

У Музеї бурштину експонують картини, 
прикраси і навіть янтареву настоянку 
Рівне — бурштинова столиця 
України. Тому що саме тут розміще-
ні єдині у світі унікальні родовища 
янтарю, який особливо цінують 
ювеліри. Нині ж у центрі міста для 
всіх туристів працює Музей бурш-
тину, де можна оглянути найцікаві-
ші камені, віднайдені на території 
області. А ще — кераміку та вітражі, 
одяг і взуття, столові набори з ви-
користанням бурштину, картини і, 
звісно ж, прикраси. Нещодавно цей 
заклад вдалося відвідати журналіс-
ту «Відомостей». 

Музей відкрито у 2010 році. Роз-
містився він у Рівненському будин-
ку вчених, у будівлі-особняку почат-
ку XX століття. 

Як розповіла молодший на-
уковий співробітник музею Оксана 
Семчишина, бурштин — це затвер-
діла смола хвойних дерев, вік його 
— 35–50 мільйонів років. 

— Тобто смола залягла у землі, 
а сьогодні її вимивають водяними 
насосами під тиском води, — роз-
почала екскурсію Оксана Вікторів-
на. — У нас є підприємство-завод 
«Укрбурштин» із переробки цього 

каменю. А самі розкопки ведуться у 
Сарненському, Володимирецькому 
та Дубровицькому районах. Найпо-
тужніше родовище — у селищі місь-
кого типу Клесів, що на Сарненщині. 
Як для України, то Рівненщина — це 
бурштинова столиця, але у світі най-
більше його видобувають у Калінін-
градській області у Росії, присілок 
Янтарний, — там майже 90% світо-
вого ринку зосереджено. Однак по-
ліський «сонячний камінь» унікаль-
ний кольорами і тим, що він м’який, 
його легко різьбити. Він має близько 
250 кольорів і відтінків. Крім прозо-
рого коричневого, який поширений 
у всьому світі, від піску, глини наш 
бурштин натягнувся відтінків си-
нього, зеленого, білого та чорного 
кольорів. 

Серед унікальних експонатів у 
музеї можна побачити смолу, за-
стиглу великою краплею на дереві, 
яка через мільйони років затвердла 
і перетворилася на янтар. Також є 
унікальні зразки каменю з павучка-
ми, комашками всередині. Є й безліч 
необроблених експонатів — просто 

сіро-коричневе каміння, яким жите-
лі Полісся у 80-х роках розпалювали 
грубки, бо, оскільки це смола, воно 
добре горить і має запах ладану. А 
промислово добувати бурштин по-
чали тільки у 90-х. 

Співробітник музею звернула 
увагу на ще один унікальний експо-
нат — фігурку лісовичка з зеленими 
очима. Виявляється, зелений бурш-
тин дуже дорогий, його мало у світі. 

Тут зберігається й найбільший 
камінь, який знаходили на Рівнен-
щині, що заважив аж кілограм. Є ще 
двокілограмовий, але він мандрує 
різними виставками, адже знайти 
таку брилу — це велика рідкість. 

Далі екскурсовод веде до корони, 
виготовленої зі срібла та прикраше-
ної янтарем, яку вручають перемож-
ниці всеукраїнського конкурсу кра-
си «Бурштинова корона України». 

— Корона перехідна, і попередня 
переможниця побажала її виставити 
тут, — розповідає Оксана Семчи-
шина. — Цей конкурс благодійний, 
і гроші від нього передають на допо-
могу онкохворим дітям. 

У музеї можна побачити велику 
колекцію картин й ікон, які виготов-
лені за допомогою висипання бурш-
тинової крихти. До речі, сьогодні 
такі вироби є досить поширеними, 
однак Оксана Семчишина радить 
бути обачними при купівлі, бо їх 
часто підробляють і замість янтарю 
дають пластик або скло. 

Майстриня Ольга Баранова, яка 
започаткувала у 90-х роках техно-
логію бурштинової крихти, живе і 
працює у Рівному. Сьогодні у неї є 
багато послідовників, які трудяться 
у приватних майстернях. 

Також у закладі представлено 
унікальні зразки різьби по буршти-
ну, викладання янтаревою мозаїкою 
й інші експонати, де поєднані різні 
сучасні технології й матеріали — 
скло, срібло й т. д. 

— Цінують бурштин і за його лі-
кувальні властивості, — продовжує 
пані Оксана. — У ньому є буршти-
нова кислота, яка входить до складу 
багатьох лікарських препаратів. На-
віть пробірки для забору крові міс-
тять бурштинову кислоту, бо вона 
перешкоджає руйнації еритроцитів 
і згортанню. Різні заспокійливі за-
соби, для кровоносної системи, від 
тиску, навіть дріжджі, які ми купує-
мо в аптеці, також її мають. 

У музеї є ще один експонат, який 
багато хто з відвідувачів хоче… ску-
штувати, — бурштинівка (спиртова 

настоянка). 
— Вона лікувальна, — розпові-

дає гід. — Її рецепт передавався від 
покоління до покоління: бурштин 
заливають 90-процентним спиртом і 
ставлять на два тижні у погріб. Вона 
має коричнюватий колір — це озна-
чає, що бурштинова кислота у спир-
ті розчинилася. Настоянка сприяє 
зміцненню імунітету, виводить шла-
ки, нормалізує кровоносну систему, 
нервову. Її використовують і як на-
тирання, коли грип — крапають у 
чай. Цілі книги написані про ліку-
вальні властивості бурштину. 

Однак, як у народі кажуть, кра-
ще один раз побачити, ніж сто разів 
почути. До того ж у рівненському 
музеї можна поєднати цікаве з ко-
рисним, адже працює крамничка, де 
охочі купують вироби та прикраси з 
янтарю. 

Людмила ШИШКО 
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