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Понеділок, 21 квітня

06:00 «ТСН-Тиждень»
07:10 Х/ф «Гостя з майбутньо-

го» 
13:20, 02:25 Т/с «Красунчик»
17:15 «Вечірній квартал 2014»
19:30, 01:40 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
20:15 Х/ф «Острів везіння» 
22:00 Х/ф «Звичка розлучати-

ся» 
23:45 Х/ф «Я, робот» 
05:30 «Телемагазин»

04:55 Х/ф «Батюшка»
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, 12:25 Т/с «Безсоння»
14:20 «Судові справи»
15:15 «Жди меня»
18:05 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Поки станиця спить»
20:00, 02:20 «Подробиці»
20:30 Т/с «Інквізитор»
23:50 Х/ф «Картковий будинок 

2» 
00:55 Х/ф «Заручниця 2» 
02:50 Мультфільми
04:05 Т/с «Зачароване кохання»

06:30 Події тижня
07:15 Х/ф «Крутий» 
09:00 Т/с «Відбиток любові» 
13:00 Х/ф «Коханець для Люсі» 
15:00 Т/с «Піти, щоб поверну-

тися» 
19:00, 02:15 Події
19:45 «Говорить Україна»
21:00 Д/ф «Планета мавп. Куди 

зникають розумні діти» 
22:30 Х/ф «Форсаж» 
00:30 М/ф «Бунт вухатих» 
03:00 Х/ф «Глухар» 

06:00 «Шеф-кухар»
06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
08:20 М/с «Смішарики» 
08:50 Х/ф «16 бажань» 
10:25 Х/ф «Мама оголошує 

страйк» 
12:10 Х/ф «Робін Гуд»
14:40 «КВК-2014»
16:50 М/ф «Шрек 2» 
18:20 «Звана вечеря»
19:20 «Орел і Решка»
21:10 «Розсміши коміка»
22:00 Т/с «Доктор Хаус» 
01:20 Х/ф «Холостяцька вечірка 

у Лас-Вегасі» 
02:40 «Нічне життя»

05:45 Радянські мультфільми
09:25 Х/ф «Поміж високих хлібів»
10:50, 20:05 Жарт за жартом
11:50, 18:25 Т/с «Клон»
13:30, 21:05 Т/с «Графиня де 

Монсоро»
15:30 Х/ф «Куди зник Фоменко?»
17:00 Х/ф «Ми, двоє чоловіків»
23:05 Х/ф «Капоте»
01:20 Бійцівський клуб
02:15 Кінотрейлери
03:15 Кіноляпи
04:15 Саундтреки

05:30 «Чужі помилки. На все за-
ради неї»

06:10, 16:00 «Все буде добре!»
08:05, 18:30 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:20 Х/ф «Жіноче царство» 
12:50, 20:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
13:50 «Битва екстрасенсів 13»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
21:00 Т/с «Швидка допомога» 
22:25 «Детектор брехні - 5»
23:40 Х/ф «Звідки беруться 

діти?» 
01:10 Нічний ефір

06:00 Служба розшуку дітей
06:05 Світанок
07:10 Надзвичайні новини. 

Підсумки
08:00, 18:45 Факти
09:40 Х/ф «Чорнильне серце»
11:30 Х/ф «Бібліотекар. У по-

шуках Списа Долі»
13:20 Х/ф «Бібліотекар-2. Повер-

нення до Копалень царя 
Соломона»

15:05 Х/ф «Бібліотекар-3. Про-
кляття Юдиного потиру»

16:55 Х/ф «Люди у чорному»
19:25 Надзвичайні новини
20:15 Х/ф «Люди у чорному-2»
21:55 Х/ф «Люди у чорному-3»
23:50 Х/ф «Шоу починається» 
01:30 Х/ф «Дістати коротуна» 
03:05 Т/с «У чорному списку»
03:50 Т/с «Американський тато»

05:20, 06:05, 09:50, 11:55, 15:10, 
01:10, 03:00, 03:45, 04:30 
Comedy Club

06:55 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»

07:20 М/с «Гарфилд и его друзья»
07:45 М/с «Боишься ли ты 

темноты?»
08:05 Д/с «Разрушители мифов»
09:05, 14:25 Т/с «Наша Russia»
12:45 Т/с «Люди Альфа»
13:35 Т/с «Универ»
16:05, 17:05 Comedy Woman
18:00 Т/с «ОНЛАЙН 2.0»
19:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
20:00 Т/с «Как закалялся стайл»
21:00 Х/ф «Билли Мэдисон»
22:40 Т/с «Пятая стража»
23:35 Х/ф «Кэндимэн» 

06:00 Х/ф «Гремліни 2»
07:40 Х/ф «Брати Гримм»
09:50 Х/ф «Людина-павук»
12:10 Х/ф «Людина-павук 2»
14:55 М/ф «Монстр у Парижі»
16:50 М/ф «Іван-царевич і сірий 

вовк»
18:40 Уральські пельмені
20:00 Ревізор
22:45 Страсті за Ревізором
00:05 Педан-Притула шоу
02:05 Т/с «Пан Ам»
02:45 Репортер
02:50 Служба розшуку дітей
02:55, 04:00, 04:45 Зона ночі
03:00 Тб про ТБ
03:35 Червона Земля (Terra 

Vermelha)
04:05 Страсті навколо символіки
04:25 Київ на границі сторіч
04:50 25-й кадр

06:00 Легенди бандитської Одеси
08:00 В пошуках істини
10:50, 21:30 Ідеї, що переверну-

ли світ
12:30 Дика Бразилія
15:30 В пошуках пригод
18:30 Епідемія. Атака з космосу
19:30 Дурман Всесвіту
20:30 Лабораторія древніх богів
00:30 Покер
01:20 Т/с «Згадати майбутнє»
02:10 Скарб.ua
05:40 Легенди бандитського Києва

05:55 Т/с «Російський хрест»
09:25 Х/ф «Спокута»
11:10 Х/ф «Невірність» 
12:40 Т/с «УГРО - 5»
16:40 Т/с «Зоннентау»
23:45 Т/с «Банши» 
00:45 Т/с «NCIS: полювання на 

вбивцю» 
01:30 Т/с «Мертва зона» 
02:10 Х/ф «Майже як люди» 
03:35 «Випадковий свідок»
04:25 «Речовий доказ»

06:00 Приколи на перерві
06:25, 09:30 М/с «Маша і ведмідь» 


06:50 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:20 М/с «Лалалупси» 
07:45 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Черепашки мутанти 

ніндзя» 
08:50 М/с «Тімон і Пумба» 
09:15 М/ф «Сердиті пташки» 
09:55 М/ф «Хоробрик - пернатий 

спецзагін» 
11:10 Х/ф «Програма захисту 

принцес» 
12:50 Віталька
15:10, 21:00 Країна У
17:15, 20:00 Т/с «Кухня» 
18:10, 22:50 Т/с «Світлофор» 
19:05 Розсміши коміка
21:55 6 кадрів
23:45 Дурнєв+1
00:10 Надто грубо для Ю-туб’а
00:40 Между нами
01:40 Світ навиворіт - 3. Танзанія, 

Ефіопія
02:25 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
03:55 З ночі до ранку

05:25 Світ зірок
06:05 Іноземна кухня
06:30 Телеторгівля
07:35, 13:10, 20:00 Мультфільми 
10:10 Школа доктора Комаров-

ського
11:30, 17:00 Жіноча форма
15:10 Таємниці шеф-кухаря
16:00 Модний вирок
18:00, 23:35 Д/с «Своя правда»
19:00, 00:30 Д/с «Леді на мільйон»
21:00 Х/ф «Любовний менедж-

мент» 
22:40 Правда про їжу
01:20 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00 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, 21:00, 05:35 Підсумки дня
09:50 Кліп учасника ПКЄ- 2014 г.
10:05, 15:40 ГРОМАДСЬКЕ ТЕЛЕ-

БАЧЕННЯ
11:40 Творчий вечір В.Крищенка 

«Десять заповідей Гос-
подніх»

14:05 Фестиваль-конкурс «Міні світ 
краси України 2013»

17:55 Про головне
18:30 Х/ф «Лех Валенса»
21:30, 02:20 «Святкова Великодня»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:30 На слуху
00:00 Від першої особи
01:20 ТелеАкадемія
03:35 Не вір худому кухарю
04:00 Як це?

04:25 Фольк-music

06:00 Мультфільми 
06:10 «Обережно, модерн!»
06:55 Х/ф «Перехрестя» 
09:00 Т/с «Дільниця» 
21:00 «ДжеДАІ»
21:25 Х/ф «Шанхайський полу-

день» 
23:35 Х/ф «Мегалодон» 
01:25 Х/ф «Два нуля» 
02:50 Х/ф «Все перемагає 

любов» 
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У Нововолинську відкриється 
Консультаційний центр МНС
28 квітня у Нововолинську на вулиці Винниченка, 8 
відбудеться урочисте відкриття Консультаційного 
центру м. Нововолинська Управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у 
Волинській області. Завдання установи — надання 
громадськості вичерпної та достовірної інформації 
про державну політику в сфері цивільного захисту. 

Посадовці ДП «Волиньторф» 
розікрали гроші підприємства 
Слідче управління фінансових розслідувань 
Головного управління Міндоходів у Волинській 
області здійснює досудове розслідування у 
кримінальному провадженні відносно службових осіб 
ДП «Волиньторф» за ознаками вчинення кримінальних 
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та 
ст. 219 Кримінального кодексу України, за фактом 
розкрадання ними коштів підприємства в особливо 
великих розмірах і доведення його до банкрутства. 

Журналісти Сходу:

Саме так пояснив причину відсут-
ності бажання боротися за свободу 
в жителів Донецької області один 
із журналістів шахтарського міста. 
Про це йшлося під час зустрічі з 
медійниками Донецька, Харкова, 
Запоріжжя, Луганська, Ізмаїла, 
Дніпропетровська, Керчі та Мелі-
тополя. 

Журналіст інтернет-видання 
«Донецькі новини» Михайло По-
пов повідав, що жителі Донеччини 
не хочуть нічого міняти, а там паче 
вступати до Євросоюзу, адже боять-
ся втратити робочі місця. На пере-
конання Попова, більшість заводів 
у регіоні після розривання контактів 
із Росією просто припинить існува-
ти. А отже, люди знов опиняться без 
роботи і грошей. Саме такою устале-
ною думкою вкотре залякують на-
селення, заганяючи у замкнуте коло. 

Крім того, медійник зі Сходу 
України повідав, що простим робіт-
никам області вкрай важко відстоя-
ти свої трудові права — чи то на кра-
щі умови праці, чи, наприклад, на 
оплачувану відпустку, оскільки такі 
«активісти» одразу потрапляють у 
«чорний список» місцевих бізнес-
менів-олігархів і знайти роботу стає 
просто нереально. 

— Передусім людина, якій не 
подобається працювати на когось, 
має мати право працювати на себе. 
Проте центральна влада нічого не 
робить для цього, а місцева катего-
рично проти цього, — додав Попов. 

Чи дійсно людей тримають у то-
тальному страху безробіття, ми за-
питали й у журналістки донецької 
«Муніципальної газети» Дар’ї Ку-
ренної. 

— Я бачу, що в людей страхи по-
трохи почали зникати. Як правило, 
у тих, що почали виїздити за межі 
області й країни. Вони бачать, що 
робота — це не все, якщо ти не зна-
йдеш тут, то знайдеш в іншому місці, 
— каже пані Дар’я. — Але не можна 
виключати й те, що в нас дійсно є 

багато депресивних міст. Це Шах-
тарськ, Сніжне, Українськ. Ці міста 
свого часу вимирали. Тож тепер, 
якщо там є якась легальна копанка, 
люди за неї тримаються. 

Також Куренна повідала, що на 
Донбасі й до 10% не набереться про-
російськи налаштованого населення. 

— Ми маємо розуміти, що біль-
шість тих, хто зараз захоплює ОДА 
та виходить із триколорами, — про-
плачені, інші — це просто маргі-
нальна маса. Не будемо виключати і 
російських «туристів», які цим керу-
ють. Люди не хочуть жити в Росії, і 
федералізація чи щось інше нам не 
потрібні, — каже газетярка зі Сходу.  

Крім того, кореспондентка до-
дала, що більшість розуміє, що бан-
дерівці — це міф. Але декому віру в 
них вселила істерика влади, яка за-
варювала вхід в облдержадміністра-
цію через те, що в Донецьк начебто 
їде 700 бандерівців. 

— Але бандерівців не було. Нато-
мість через кілька місяців прийшли 
люди з російськими прапорами та 
захопили ОДА, — підсумувала. 

Щодо Харкова, то, за словами 

місцевих медійників, людей, котрі 
підтримують Росію, тут зовсім не-
багато. Мовляв, є до двох сотень ко-
муністів, якими керує пані Алексан-
дровська, та ще група проплачених 
«тітушок» Кернеса — Добкіна. 

Журналісти з Харкова акценту-
вали увагу на поверненні до влади 
олігархів і процвітанні корупції в 
правоохоронних органах. Особливо 
вони занепокоєні тим, що Коломой-
ський фактично тримає в руках Дні-
пропетровськ, Харків, ще й Луцьк, 
та ніхто з цим не бореться. 

— Зараз потрібно вимагати від 
влади свої права. При цьому йдеть-
ся не про російську мову, — зазна-
чає журналіст видання «Актуаль-
на правда» Костянтин Медяник. 
— Скажімо, якщо є кандидат від 
«Партії регіонів» Добкін, то ми його 
повинні запитувати, як він крок за 
кроком буде боротись із корупцією. 
Але він не відповість на це. Він го-
воритиме про федералізацію, про 
зарплати, про завищені ціни на ко-
мунальні послуги та про мову. Вко-
тре маніпулюючи харків’янами. 

Ольга УРИНА 

Крим не вдається забезпечити водою, 
бо поля заміновані 

В Адміністрації Президента 
спростовують інформацію про 

те, що Київ обмежує постачання 
води до Криму. Про це розповів 
в. о. заступника голови АП Ан-
дрій Сенченко. За його словами, 
самопроголошена влада Криму 
«лише розсилає інформаційні по-
відомлення замість того, щоб про-
водити технічні роботи з ремонту 
насосних станцій». 

Сенченко заявив, що роботи 
навколо русла водопостачального 
каналу не проводяться, «оскільки 
навколо нього заміновані поля». 
«Але це їхня проблема, а не наша, 
бо це вони співпрацюють із оку-
пантами. Але ніхто палець об па-
лець не вдарив (щоб розмінувати 
територію)», — сказав він. 

Сенченко додав, що «насосні 
станції працюють п’ять місяців на 
рік, а сім місяців стоять, і там має 
щороку проводитися ревізія і по-
точний ремонт разом із технічним 

обслуговуванням». 
«Ніхто нічого не зробив. А там 

цілий каскад насосних станцій. Ну, 
не тече вода вгору, вона тече вниз. 
А оскільки в Криму йде підйом, 
то, починаючи від Джанкоя, вода 
має йти вгору, — сказав чиновник. 
— По тому каналу, який іде вниз, 
(кримчани) отримують воду, але 
вони нічого за це не платять», — 
заявив Сенченко. 

Для того, щоб провести посівну, волинські 
селяни вирізають худобу 

Як поінформував директор де-
партаменту агропромислового 

розвитку ОДА Юрій Горбенко, від 
початку року поголів’я ВРХ змен-
шилося на 7200 голів. 

«Це обумовлено потребою 
в коштах на проведення весня-
но-польових робіт і зменшенням 

закупівельної ціни на молоко та 
м’ясо», — зазначив він. 

«Разом із тим за останній мі-
сяць спад поголів’я ВРХ зупине-
но та спостерігається тенденція 
до його нарощування, зокрема, у 
Рожищенському, Маневицькому, 
Горохівському, Турійському райо-
нах», — наголосив чиновник. 

Загалом у І кварталі поточного 
року обсяг виробництва сільсько-
господарської продукції в області 
становить 656,3 млн грн. 

Так, за словами Юрія Горбен-
ка, ріст відбувся у галузі тварин-
ництва й становить 7,9% до ана-
логічного періоду минулого року, 
зокрема, у сільськогосподарських 
підприємствах — 20,5%. 

За темпами росту Волинь посі-
дає сьоме місце в Україні, за обся-
гами — дев’яте, за виробництвом 
на одну особу — п’яте. 

Донеччан залякують безробіттям 


