На Сумщині на хабарництві
викрили військового комісара
«Військовий комісар вимагав гроші у представника
місцевого держпідприємства за непроведення мобілізації в установі», — повідомили в прес-центрі СБУ.
Як зазначається, загалом на підприємстві мобілізації
підлягали 30 чоловіків. Правоохоронці затримали
підполковника в робочому кабінеті під час отримання
всієї суми хабара. Здирникові «світить» від 8 до 12 років
позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, зокрема,
слідчі встановлюють інші можливі факти вимагання
офіцером грошей.

11-річна дівчинка
самотужки полетіла з
Москви в Санкт-Петербург
без квитка

1,5

Стільки мільярдів гривень кредитів видали
банки за держпрограмою енергозбереження. Як повідомляє прес-служба Державного
агентства з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності), з початку
2016 року до 25 квітня банки видали таких
кредитів на суму 156 млн гривень.
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Те, що відбулося, дівчинка пояснила бажанням
політати. Наразі юна «мандрівниця» знаходиться в соціальному притулку Санкт-Петербурга.
Правоохоронці активно шукають її батьків. Також
слідчі з’ясовують, як неповнолітня дитина змогла
обійти систему контролю в аеропорту «Внуково».

Сорти картоплі в «бульбовому»
селі чи не найкращі в Україні
Жителі Гайок Турійського району Валентина та Павло Базяруки
вирощують понад десять сортів картоплі, а врожаї збирають чи не
найвищі в нашому регіоні
— З діда-прадіда в наших краях садять картоплю, а наші села
називають «бульбовими», бо хоч
ґрунти і супіщані, але якщо за агротехнології взятися по-науковому, то
врожайність підвищується в рази,
— розповідає Валентина Степанівна, котра з чоловіком хазяйнує поодноосібному. — А допомогла нам
у цьому обласна програма розвитку
картоплярства, яка стартувала в
2005 році. Отож, отримавши якісний
посадковий матеріал, взялися експериментувати. Із чоловіком їздили до
практиків та науковців і в них вчилися, як правильно вирощувати картоплю. Загалом у селах Гайківської
сільради садили до трьох десятків
сортів — супереліти, еліти та першої
репродукції. Тоді ж співпрацювали з луцьким науковцем Михайлом
Шевчуком — його поради та досвід і
тепер допомагають. Врожаї збирали
дорідні, але сортів зо п’ять відпало:
їм не підійшли наші землі. А еліта та
супереліта перевершила всілякі сподівання — її врожайність була до 500
центнерів з гектара! З тих пір усе й
почалося.
Нині Базяруки на двох гектарах садять набагато менше сортів,
ніж раніше, а з-поміж усіх експериментованих вибрали «тайфун»,
«овацію», «мелані», «белу росу»,
«слов’янку», «рів’єру», бо менше вибагливі. Уже навчилися вирощувати
ранню картоплю під агроволокном.
У них бульба чиста, без парші, не потріскана та без дротяника. Зазвичай
збирають по 300 і більше центнерів
із гектара. Постійно оновлюють посадковий матеріал, купуючи його в
Глухах Старовижівського району, а
еліту — в науковця і агронома Михайла Шевчука з Луцька.
Із сортів рекомендують садити
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Росіянка спалила новонароджену доньку
в печі

П

оліна Осипенко, 33-річна
мешканка одного з сіл Хабаровського краю РФ, спалила свою
новонароджену дочку в печі. Жінка народила дівчинку в обігрівальному вагончику, розташованому
на території виробничої бази.
Після того, як дитина з’явилася
на світ, мати вирішила від неї позбутися, причому дуже страшним
способом. Вони кинула немовля
в розпалену піч, у результаті чого

дівчинка отримала сильні опіки та
померла. Переконавшись у тому,
що її дочка мертва, Осипенко
просто викинула бездиханне тіло
дитини у вуличний туалет. Однак
свідками її жорстокого вчинку
стали місцеві жителі, які викликали поліцію.
Тепер жінці доведеться відповідати перед законом за вбивство
новонародженої дитини.

У Китаї народилося двоноге теля

У

ранню «рів’єру», бо виростає за 40
днів, добре зберігається, у неї жовта
середина, бульби розварюються, з
них готують чіпси. Відмінні смакові
якості в «тайфуна» та «овації», а «мелані» та «пікасо», хоч і пізні сорти,
зате дуже родючі.
А картопляна технологія в них
уся механізована. Під попередники
сіють гречку, гірчицю, жито й озимі.
Після збору цих культур залишки чи
солому подрібнюють і восени приорюють. А навесні, здебільшого в
березні, землю двічі культивують з
гноєм, селітру додають перед останнім обгортанням, а роблять це тричі
й більше. Садять картоплю з середини квітня, орієнтуються за народним календарем — відколи зацвітуть вишні, а завершують не пізніше
першої декади травня. Від бур’янів
землю скроплюють «раундапом»,
опісля бульбу огортають, а наприкінці червня її обробляють проти
фітофторозу фунгіцидом системної
дії «шелестопом», та ще від колорад-

ського жука. Впродовж літа підгортають кілька разів. Уже з середини
серпня починають збирати врожай.
Господарювати батькам допомагають доньки Настя та Марія. До
слова, старша Настя — студентка,
живе в гуртожитку. Коли ж на кухні
варить гречку, вирощену на гайківських землях, на той запах збігаються чи не всі її одногрупники і просять: дай спробувати, бо твоя гречка
найсмачніша.
Насіннєвий матеріал у Базяруків
купують і початківці, і ті, хто давно
займається картоплярством. Павло
Миколайович возить овочі на оптовий ринок у Львів, де продає бульбу
по 3,50 за кілограм, насіннєву — по
чотири гривні. Буває, що й на місці
всю розкуповують: у Гайки заготівельників не треба запрошувати,
вони сюди самі їдуть з багатьох областей України, бо знають, що в цім
селі картопля одна в одну, відсортована та смачна.
Тетяна АДАМОВИЧ

нікальне теля народилося в
середині квітня на фермі, розташованій у китайській провінції
Юньнань. Особливістю цього маленького представника парнокопитних тварин є те, що в нього повністю відсутні передні ноги.
Через це теля не може самостійно ходити. Як відзначають
журналісти «Центрального телебачення Китаю», якби не турбота
фермера, малюк помер би голодною смертю, адже тварина навіть
не може встати, щоб дотягнутися
до вимені матері та поїсти.
Зараз двоноге теля вже трохи
підросло — його вага складає 30
кілограмів. Щоб маля росло, фер-

мер вигодовує його з пляшечки,
як людське немовля. За короткий
час з моменту народження унікальна тварина вже встигла стати
місцевою знаменитістю, адже зоологи не можуть точно пояснити
причину того, чому парнокопитне
з’явилося на світ лише з однією парою ніг.
Серед можливих причин виникнення такої незвичайної патології експерти розглядають різні
версії. Відсутність ніг у теляти
могло стати результатом генетичного захворювання. Також фахівці
припускають, що на малюка могли
вплинути медпрепарати або корми, які фермер дає своїм тваринам.

На Волині брат переламав ребра сестрі

У

суботу, 23 квітня, до чергової
частини Турійського відділення поліції із заявою звернулася
40-річна мешканка одного з сіл району. Жінка повідомила, що її вдома побив брат, повідомляє Сектор
комунікації ГУНП у Волинській
області.
З’ясувалося, що під час сварки в будинку потерпілої 55-річний брат заявниці наніс їй тілесні
ушкодження.
Медики діагностувавли в
жінки закриту черепно-мозкову

травму, струс головного мозку, закритий перелом 7-го ребра cправа,
забої попереку та м’яких тканин
обличчя. Потерпілу госпіталізували в хірургію районної лікарні.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122
(Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального
кодексу України. Дебошир може
отримати до трьох років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.

Телегід
Понеділок, 2 травня
1+1

ІНТЕР

07:10 Х/ф «Отже, війна» 
08:55, 03:30 Х/ф «Жандарм із
Сен-тропе» 
10:50 Х/ф «Жандарм у НьюЙорку» 
12:45 Х/ф «Екіпаж» 
15:20 Х/ф «Іван Васильович
змінює професію» 
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана - 3» 
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 Х/ф «Люди Ікс: Перший
клас»
22:45 Х/ф «Люди Ікс»
00:40 Х/ф «Пiдпiлля» 

06:15, 03:10 М/ф «Бабай»
07:35, 20:00, 02:40 «Подробиці»
08:15 Х/ф «Вірні друзі»
10:15 Х/ф «Ніч закритих дверей»

12:15 Концерт «Весна на Зарічній
вулиці»
15:25 «Жди меня»
17:50 Новини
18:05 «Стосується кожного»
20:30 Т/с «Гречанка»
23:15 «Ювілейний вечір Раймонда
Паулса»
01:50 Д/ф «Мільйон червоних
троянд. До ювілею Раймонда
Паулса»
04:15 Х/ф «Москаль-чарівник»

НОВИЙ КАНАЛ
03:00, 01:40 Нереальна історія
03:20, 02:45 Зона ночі
05:15, 06:10 Kids Time
05:17 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди
крутості»
06:12 Х/ф «Товстун на ринзі» 
08:15 Х/ф «Татові знову 17» 
10:15 М/ф «Ранго»
12:25 М/ф «Упс, Ной сплив»
14:15 Х/ф «Хроніки Спайдервіка»
16:00 Х/ф «Персы Джексон і викрадач блискавок» 
18:35 Х/ф «Зоряний пил» 
21:00 Т/с «Хроніки Шаннари» 
00:40 Проект Любов
02:40 Служба розшуку дітей

МЕГА
06:00 Загадковий діагноз
07:20 Наука
08:50 Містична Україна
10:30 Паралельний світ
11:30 Ісус: таємниче життя
13:20 Хрест у мистецтві
14:20 Повернення додому
17:20 Неймовірні парки
19:10 НЛО з минулого
20:50 Розгадка таємниць Біблії
23:30 Покер
00:20 Шокуюче відео

СТБ
06:15, 16:00 «Все буде добре!»
08:15 «Зіркове життя»
10:10 Х/ф «Zolushka. ru» 
12:15 «Битва екстрасенсів 14»
14:20 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 «Вiкна-Новини»
18:30 Т/с «Коли ми вдома» 
19:55, 01:25 «Слідство ведуть
екстрасенси»
22:35 «Детектор брехні 9»
00:10 «Один за всіх»

НТН
04:00 М/ф «Пригоди капітана
Врунгеля»
04:35 Х/ф «Циган» 
11:00, 17:35 Т/с «Детективи» 
12:35 Х/ф «Невловимі месники»

13:55 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 14» 
15:40 Т/с «Копи-новобранці» 
19:00, 02:50 «Свідок»
19:30 Т/с «Кулагін та партнери» 
21:30 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 15» 
23:15 Т/с «Код 100» 
01:05 Т/с «Право на захист» 
03:15 «Випадковий свідок»

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 М/с «Муча Луча»
05:25 М/с «Скубі-Ду»
06:05, 19:20 Надзвичайні новини
07:05, 12:45, 18:45 Факти
09:00 Надзвичайні новини.
Підсумки
09:55 Труба містера Сосиски
10:55 Без гальм
11:30 М і Ж
11:55 Дивитись усім!
13:20 М/ф «Нікчемний Я-2»
15:25 Х/ф «Хоббіт. Пустка
Смога» 
20:20 Д/ф «Новороссія. Ціна
проекту»
21:05 Х/ф «Хоббіт. Битва п’яти
воїнств» 
23:50 Х/ф «Ультиматум Борна» 
02:00 Х/ф «Ніндзя-2» 
03:45 Стоп-10
04:30 Т/с «Морська поліція.
Спецвідділ» 

К2
06:00, 07:30 Квадратний метр
06:30 Телеторгівля
08:50 Мультфільми 
09:20, 23:30 Ульотні тварини
10:40, 16:10 Дачна відповідь
11:40 Без жертв
12:40 Квартирне питання
15:20 Удачний проект
17:00, 22:30 Таємниці тіла
17:50 Таємниці страхів
18:10, 20:50 Неймовірні історії
кохання
19:00, 21:40 Документальный
фільм
20:00 Таємниці їжі
00:40 Х/ф «Випадковий чоловік» 
02:10 Позаочі
03:00 Колір ночі

ТРК «УКРАЇНА»
06:50 Події тижня з Олегом
Панютою
07:15 Зірковий шлях
08:15 Т/с «Ілюзія кохання» 
12:00, 15:20 Т/с «Лінії життя» 
15:00, 19:00, 01:10, 03:30 Події
16:20, 19:40 Т/с «Назавжди» 
21:00 Т/с «Вікно життя» 
23:00 Х/ф «Формула кохання для
заручників шлюбу» 
02:00 Т/с «C.S.I.: Місце злочину
Маямі» 
04:10 «Говорить Україна»

НЛО TV
06:00 Д/с «Руйнівники міфів»
08:00, 22:00 Т/с «Сишиш-шоу» 
10:20 Мамахохотала шоу.-3
11:15, 03:55 Т/с «Онлайн» 
13:10 Х/ф «К-9 III: Приватні
детективи» 
15:00 Т/с «Універ» 
18:00 Т/с «Універ. Нова общага» 
20:00 Х/ф «Козирні тузи» 
23:00 Т/с «Айтішники» 
23:30 М/с «Південний Парк» 
00:20 Мамахохотала шоу.-2
01:15 Мамахохотала шоу
01:45 Роздовбаї

К1
05:10 «Рецепти щастя. Нова
історія»
06:00 «Свати біля плити»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15 «Мультфільми» 
09:00, 02:00 Т/с «90210: Нове
покоління» 
10:40 «Орел і Решка. Ювілейний
сезон»
17:15 «Орел і Решка. Шопінг.
Невидане»
19:10 «Орел і Решка. Невидане»
22:00 Х/ф «Приборкання норовливого» 
23:50 Х/ф «Грозовий перевал» 
03:15 «Нічне життя»

ТЕТ
06:00 Малята-твійнята
06:50 М/с «Підлітки мутанти черепашки ніндзя» 
07:35 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мультик з Лунтиком
10:15 М/с «Клуб Вінкс: Школа
чарівниць» 
11:05 М/с «Дора-мандрівниця» 
12:00 Рятівники
17:00 Одного разу під Полтавою
23:00 Т/с «Ти - найгірший» 
01:00, 04:35 У ТЕТа тато!
01:50 ТЕТ-Інтернет
02:40 17+
03:25 Т/с «Щоденники Темного
2» 

2+2
06:00 Мультфільми
06:30 «Нове Шалене відео поукраїнськи»
07:50 Х/ф «Біблія. Шлях апостолів» 
11:00 Д/ф «Помста природи»
13:30 Х/ф «Пригоди Посейдона»
17:00 Х/ф «Герої» 
19:30 Х/ф «Міцний горішок -1» 
22:00 Х/ф «Деяка справедливість» 
00:00 Х/ф «Об’їзд» 
01:50 «Облом.UA.»

ЕНТЕРФІЛЬМ
05:45, 08:00, 09:30 Мультфільми
07:30, 09:00 «Top Shop»
10:35, 23:00 «Моя правда»
11:20 «Жарт за жартом»
12:00 Т/с «Колір полум’я» 
23:55 Х/ф «Останній раз, коли я
бачив Париж» 
02:05 Х/ф «Прокинутися в
Шанхаї»
03:20 Кіноляпи
04:05 Саундтреки
04:55 Кінотрейлери

UA: ПЕРШИЙ
06:05, 07:10 АгроЕра
06:15 Д/ф «Благословення Матері»
07:25 Ера будівництва
07:30, 08:35 Смакота
07:35 Д/ф «Пасха»
08:45 Паспортний сервіс
09:05 Путівник прочанина
09:20, 04:35 Д/с «Смачні подорожі»
10:50 Дорога до Ріо- 2016 г.
11:20 Український корт
12:00 Театральні сезони
13:00 Х/ф «Захист Лужина»
15:25 «Єднаймося!». Сольний
концерт О.Чубарєвої
17:00 Вікно в Америку
17:30 Word on the street
18:15 Джамала «Подих LIVE»
19:30 РЕ:ФОРМА
19:55 Д/ф «Вітер під крилами пілот «Аеробусу»
20:30 Вересень
21:00 Новини
21:50 Подорожні
23:00 На слуху
23:35 Від першої особи

01:20 Д/ф «Це моє життя. Лариса
Кадочникова»
02:00 Телевистава «Три ідеальні
подружжя»

