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У встановленні рекорду
Дмитрові Комарову
сприяв навіть недіючий
волинський аеродром
Фото з «Фейсбук»-сторінки Дмитра КОМАРОВА.
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n Знай наших!

Про унікальний проект ведучого
популярної програми
с. 11
«Світ навиворіт» читайте на

»

n Україна –

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

це не просто місце на карті

Зоряна ГЛАДИШЕВСЬКА:
«Кожен із нас може
себе реалізувати, тільки
спершу треба побороти
лінь та невпевненість»

Ось і виросла Настя, в цьому році вже школу закінчує...

Перша «Міс України на візку»
Руслана ФАРИНА:
«ДОНЬКА — МОЯ НАЙБІЛЬША МРІЯ,
МОЇ НОГИ, МОЇ КРИЛА»
«І в інвалідній колясці життя може бути повноцінним», — так
каже сьогодні вона. А до цього переконання Руслана дійшла
після того, як у 1996 році взяла участь у конкурсі «Міс України
на візку» і здобула корону. Це був, як висловилася наша героїня,
її перший вихід у світ, що перетворив замкнуту дівчину, котра
не бачила смислу життя, на творчу особистість
с. 10
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Читайте
нас 24 години
поспіль
і голосуйте
за «Людину року»
на сайті

VOLYN.COM.UAA

Фото з «Фейсбук»-сторінки Зоряни ГЛАДИШЕВСЬКОЇ.

Нерідко з вуст знайомих чуємо монотонне
невдоволення, мовляв, у нашій країні немає
перспектив для розвитку, тож треба шукати
кращої долі деінде. Проте, озирнувшись навколо
та уважно придивившись, можна помітити,
скільки нових ідей щодня втілюється в життя!
Молоді люди, повні сил та енергії, все частіше
зважуються на ризик і започатковують проекти,
які з часом розвиваються і стають яскравим
прикладом успіху

с. 12

»

Вітаємо!

Сьогодні 60-річний ювілей
Сь
відзна
відзначає
дорога сестричка найкраща
н
ка,
матуся, любляч
яча бабуся, жителька села
бляча
Грем’я
’я
Грем’яче
Ківерцівського району
Людмила Василівна
СИДОРЧУК.
Дорога
сестричко, зичимо здоров’я
міцного, довгих років
б б
життя, добробуту,
достатку, миру, злагоди в
сім’ї і родині. Ми бажаємо тобі такого душевного стану, який робив би життя цікавішим,
змістовнішим і прекраснішим. Не шкодуй про
минуле, не бійся майбутнього і радій теперішньому. Хай Мати Божа охороняє, Господь здоров’я посилає.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає родичів, гостей,
А ти, здорова і щаслива,
В сто літ зустрінь
свій ювілей.
З повагою,
шаною та любов’ю
брати із сім’ями,
чоловік, дочки, зяті,
внуки.
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n Політика

Посміялися — і годі. Чому не варто
обирати майбутнє «по приколу»
Ми всі підійшли до краю прірви, і нас тягне ще далі — «а що, весело!»
Петро МАКАРУК

Фото obozrevatel.com.

есь в альтернативній
реальності співак Святослав Вакарчук після
закінчення курсу лідерства
в Єльському університеті
зі своїм багажем знань таки
вирішив піти в політику і балотується в президенти. У цій
реальності лідер «Океану
Ельзи» зараз вийшов у 2-й тур
виборів замість коміка Зеленського і конкурує з Петром
Порошенком ідеями, візіями
розвитку України, її економіки, науки, культури, армії, політичної системи і громадянського суспільства.
Але торік на просторово-часових розвилках освічений молодий інтелігент довго
думав — і не наважився. Хоча,
пригадується,
Зеленський
в
«Інстаграмі»
апелював
до його задуму: «Ну шо, Слава, ты идешь или нет? Потому
шо если ты — да, то и я — да».
Зрештою Володимир Зеленський все одно вирішив
балотуватися… Ну як вирішив — так задумав його
«творчий керівник» Ігор Валерійович Коломойський. І ось
Вова вже «під шофе» вийшов
зі свого «схрону» до журналістів, святкує перемогу в 1-му
турі, плутає «окупацію Криму»
з «ескалацією», дає слово нарешті прийти в прямий ефір,
узяти участь у дебатах, але
тут же його забирає.
А міг і на столі станцювати.
Справді, 30% підтримки для
комедіанта, який у серйозній
політичній дискусії не може

Д

Святославу Вакарчуку не байдуже, тому він запустив хештег
#ГолосуйНеПоПриколу.

зв’язати двох слів (хоча роками кпинив через це над
Кличком), котрий зеленого
поняття не має про питання
економіки, армії, міжнарод-

отичний підйом 2014 року
минув, як сон. Ми всі підійшли до краю прірви, і нас тягне ще далі — «а що, весело!»
О’кей, є чим дорікну-

Зе-кандидата — тривожний сигнал:
« Перемога
українське суспільство демонструє симптоми
серйозної недуги.
них відносин, — шалений результат. «День сміху — прекрасна нагода для перемоги
коміка», — казав Зеленський
на початку виборів.
Але нам зовсім не смішно.
Адже перемога Зе-кандидата — тривожний сигнал:
українське суспільство демонструє симптоми серйозної недуги. Масовий патрі-

»
ти Порошенкові. Але навіть
із непозбувним запитом
на «нове обличчя» — чому,
трясця, серед чотирьох десятків кандидатів, у тому
числі й молодих, дотепних,
при цьому ще й обізнаних
на державному управлінні, — так багато українців
обирають Володимира Зеленського?

Навіть знаючи, що за цією
«пустушкою» стоїть утікач
до Ізраїлю Коломойський
зі своєю медіа-імперією, корупцією та жагою реваншу.
Знаючи, що кіношний
Голобородько і реальний
Зеленський — різні люди
(перший
—
безсрібник,
а в другого — цинічний багатомільйонний бізнес на ТБ,
естраді й у кіно, заробітки
в Росії, фінансування з держбюджету РФ).
Знаючи, що шоуменові
не просто «пофіг» українська
мова і культура — він над
ними роками збиткується.
Знаючи, що після нашої
втечі від Москви до Європи,
оплаченої тисячами смертей
українських солдатів, після
років війни пан Зеленський
висловлює готовність на колінах вимолювати мир у Путіна.
Знаючи, що ми обираємо
не продюсера для наступного концерту «95-го кварталу»,
а керівника української дипломатії й Верховного Головнокомандувача Збройних сил
країни, яка воює.
Чому? У кожного можуть
бути свої причини й образи. Проте більшість громадян має спільний знаменник:
«абияк, але не так» і «по приколу».
Коли стали зрозумілі виборчі розклади, той самий
Святослав Вакарчук спохопився і записав відеозвернення, фактично закликавши
українців не підтримувати
Зеленського — не голосувати

«по приколу». «Відмовившись
від балотування на найвищу
посаду в державі, я не відмовляюсь від власної відповідальності за долю країни.
Я не збираюся стояти осторонь. Я не маю права мовчати», — сказав музикант і продовжив:
— Майбутнє не можна
виграти в лотерею. Майбутнє — це не прикол. Його здобувають відважні, але й відповідальні. Майбутнє, як і доля
країни, у наших руках. Не підведімо ж тих, для кого свобода і гідність — не пусті слова,
а омріяна мета, за яку вони
віддавали найдорожче».
Святослав наголошує, що
«свобода вимагає відповідальності, а зміни — наполегливості, а не нетерплячості».
І в кандидата-переможця
має бути надійна команда,
«а не випадкові люди, зібрані
на «хайпі».
«Вибори Президента України для мене не «прикол». Тисячі наших співвітчизників,
у тому числі молодих людей,
віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб
ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це», —
підсумував музикант, який
цілком міг би стати запитаним
політиком нової хвилі.
Вакарчук запустив хештег
#ГолосуюНеПоПриколу в тих
самих соцмережах, де збирає голоси на «хайпі» Зеленський. Ну о’кей, звернення
інтелектуалів, письменників,
поважних діячів культури й
науки, груп «Першого грудня» і шевченківських лауреатів, навіть військових — «то
таке…». Але Вакарчук говорить до тієї ж, переважно молодіжної аудиторії, що й Зеленський, і є для неї визнаним
авторитетом.
Дуже хотілося б вірити, що
до Вакарчука прислухаються:
«потому шо если не думать —
тогда ну шо ж»… n

n Такі реалії

Луцький зоопарк перехопив
у рівненського відвідувачів
Допомоги від міської влади звіринець цьогоріч ще не отримував
Рівненський зоопарк — один із найкращих у країні
і розширювати його є куди: він має вільну землю під
вольєри для нових тварин. Останнім часом звіринець
зробив немало, аби залучити якомога більше відвідувачів,
наприклад, установив дитячі каруселі та місяця для
пікніків. Утім, директор цього комунального підприємства
Олег Павлюк зазначає, що кількість відвідувачів
зменшується. Причина конкурентна: почали вкладати
кошти у луцький зоопарк, який донедавна був занедбаний,
а також стрімкими темпами розвивається київський
Левко ЗАБРІДНИЙ

1 квітня в рівненському
зоопарку на 60% підвищили вартість квитків
(для прикладу, для дорослих
вони вже коштують 80 грн замість 50, як було досі). Пов’язано це в першу чергу з нестачею коштів навіть на основні
потреби.
— Збільшення вартості
квитків — вимушений крок,
хоч і розумію, що непопулярний, — розповідає директор
зоопарку Олег Павлюк. — Подорожчав корм для тварин,

З

комунальні послуги, зросла
мінімальна заробітна плата
працівників, а фінансування
з бюджету не збільшено. У нас
навіть не було коштів, щоб
виплатити зарплату за березень. А зоопарк має великі
плани. Уже два роки, як ми
анонсуємо побудову жирафника і завезення жирафів, але,
на жаль, далі розроблення
проектної документації справа не посунулася. Ми не завершили будівництво вольєра
левів із новим павільйоном,
є гарно промальовані авіарії
для птахів. На жаль, для цьо-

Рівненські пелікани і верблюди — це цікаво, але леви в надсучасних
вольєрах луцького зоопарку викликають більший інтерес.

зоопарк потрібно йти за знаннями, заряджатися
« Упозитивом,
прогулюватися, а не підгодовувати
тварин.
»
го не вистачає коштів. А якщо
зоопарк не розвивається,
інтерес до нього спадає. Як
на мене, коли звіринець є
улюбленим місцем відпочин-

ку рівнян і туди приходять
гості, то потрібно все-таки
стимулювати його розвиток.
Міська влада обіцяє, що буде
допомагати, але цього року

коштів ми ще не отримували.
Зоопарк міг би заробляти додаткові кошти на годівлі
тварин, проте Олег Павлюк
зазначає, що цю ідею вже намагалися втілити, але вона
не спрацювала.
— Неправильно, коли
відвідувачі годують тварин,
особливо тим, що приносять із дому, наприклад цвілим хлібом, — зазначає пан
Олег. — Це шкодить тваринам
і небезпечно для відвідувачів,
які намагаються всунути їжу
у пащу тварині. На жаль, досі
побутує думка, що потрібно
підгодовувати тваринок у зоопарку, «бо їх шкода». У нас працюють спеціалісти, які це роблять правильно, аби звірі
потім не мали проблем. У зоопарк потрібно йти по знання,
заряджатися позитивом, прогулюватися… Ми намагалися
експериментувати і відкрили
кіоск для продажу корму, який
можна згодовувати тваринам.
Проте відвідувачі все одно
приносять їжу із дому. Наведу
приклад: ми продавали курячі стегенця. Людям більше
до вподоби єноти — і цю їжу
несли їм, а леопарду менше.
Краще, аби ніхто не годував тварин, окрім людей, які
за це відповідають. n
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Доброго дня
вам, люди!

Сонце (схід — 6.31, захід — 20.09, тривалість дня — 13.38).
Місяць у Раку. 7–8 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Захар, Сава.
Фото flowersadvice.com.

13 КВІТНЯ

Побудьте туристом у власному місті!

16 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.21, захід — 20.17, тривалість дня — 13.56).
Місяць у Діві. 11–12 дні Місяця.
Іменинники: Йосип, Феодосія.

n Погода

«Весна буває ніжна,,
а бува примхлива…»

Фото Сергія НАУМУКА.

Наше місто колишнє і сучасне: автотраса «Київ-Луцьк».

«Залишилась би тут, але тягне додому» Маленька луцька
декламаторка перемогла
колорами і кричали: «Крим —
Коли зустрічаєш людей
це Росія». Через три місяці,
з окупованої території,
на престижному конкурсі
коли почався сезон, такого
мимоволі сам того не
запалу в очах вже не було.
Вони «здавали» своє житло, а
самі перебивалися хто як. Головне ж — гроші. У мене однокімнатна квартира, та й вік
не той, щоб тинятися в підвалах. «Ех, цього літа нічого
не зароблю, — жалілася мені
моя сусідка. — Російських
туристів мало… Та й знаєш,
Надю, українці були невибагливі: їм би десь переночувати
та щоб море близько, а цим
давай диван пом`якший та
умови якнайкращі».
ка
Здавалося, маршрутка
и
їхала дуже повільно, аби
кримчанка встигла розпо-вісти все. Щось невловиме було в її голосі чи то в
жестах. Наостанок, задумавшись, вона сказала: «У
Луцьку живе мій син. Зали-ошилась би тут, але тягне додому».
Рідним є те місце, до
якого приріс і тілом, і думками…

Людмила ВЛАСЮК

Тому й видаються вони
мені якимись особливими,
зовсім не такими, як ми. Пані
Надія — пенсіонерка з Євпаторії, — розмовляє, звичайно, російською. Вона значно
відрізняється від наших бабусь: коротке сиве волосся,
яскрава куртка, ефектний
макіяж. І наші сімдесятилітні «модниці» не відстають,
але в рисах її обличчя є щось
українське, російське і радянське водночас.
— Коли окупували Крим,
мої сусіди раділи, розмахуючи на площі російськими три-
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ЛИСТИ
ПОЛІКАРБОНАТНІ
СОТОВІ l ХВИЛЯСТІ
l МОНОЛІТНІ
ПРОДАЄМО полікарбонат і комплектуючі
Організовуємо доставку по області
ВИГОТОВЛЯЄМО І ВСТАНОВЛЮЄМО
навіси, козирки, теплиці та ін.
Тел.: 0506107079, 0962599493.
м. Луцьк, вул. Дубнівська, 60.
сайт: polycarb.lt.ua

14 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.27, захід — 20.12, тривалість дня — 13.45).
Місяць у Леві. 9–10 дні Місяця.
Іменинники: Марія, Марко, Макар.
Сонце (схід — 6.25, захід — 20.14, тривалість дня — 13.49).
Місяць у Леві, Діві. 10–11 дні Місяця.
Іменинники: Григорій, Микита, Федора.

Валентин ЛЮПА

помічаючи, дивишся на
них дуже уважно, нібито
вони потрапили до нас з
іншої планети. Та й жити
у воєнних умовах чи на
вкраденій нашій землі —
це як потрапити в інший
вимір

Сонце (схід — 6.29, захід — 20.10, тривалість дня — 13.41).
Місяць у Раку, Леві. 8–9 дні Місяця.
Іменинники: Ганна, Яків.

15 КВІТНЯ

Поспішаючи вулицями, ми не завжди помічаємо, як
вони змінюються, як з’являються нові будинки. Ми
запам’ятовуємо їх такими, якими бачимо сьогодні.
Але і у своєму місті можна мати такий стан душі,
коли хочеться звичайну прогулянку перетворити на
невеличку туристичну пригоду

Бо ж далеко не всі жителі знають своє рідне місто.
От, наприклад, ніхто достеменно і нині не відповість
упевнено, чому наш обласний центр назвали Луцьком.
Одна з версій прийшла до нас із Канади, про неї
йдеться в часописі «Літопис Волині». Багатьом відоме літописне місто Перемиль, у якому княжив Данило.
Але через чвари містяни розділилися на дві громади. У
той час ні адміністративних, ні господарських судів ще
не було, і все вирішували найавторитетніші городяни.
Отож і наказали одній із непримиримих громад покинути Перемиль. Написали про право заснування нового поселення, помістили написане в засмолену діжку
й пустили Стиром. Місце, до якого вона причалить, і
стане їхньою домівкою. Пішли ті люди понад річкою до
передмістя — нинішньої Гнідави. Запитують у місцевих,
чи не припливла до цього берега діжка. Ті відповідають:
хлопчина тут вудив рибу і відніс її до своєї оселі. Знайшли того юнака на ймення Луцько. Тому і місто вирішили
назвати Луцьком. Аби розвіяти ваші сумніви, нагадаю,
що цю версію записали працівники Волинського історичного краєзнавчого музею на розкопках Перемильського замку ще далекого 1940 року. А в стародруках та
і на початку минулого століття багатьох лучан називали
перемильцями. Тож туристом можна бути і у своєму місті: для пізнання тут є ще багато цікавого.

3

6 квітня у Чернівцях відбулося урочисте
нагородження та великий гала-концерт
Всеукраїнського V (XV Всекримського)
конкурсу-фестивалю учнівської та
студентської творчості «Змагаймось за нове
життя», присвяченого творчості Лесі Українки,
у якому взяли участь й представники з Італії,
Норвегії, Молдови, Грузії, Росії
Лариса ЗАНЮК

За першість змагалося 150 переможців
у 7 номінаціях (усього понад 6000 учасників):
твір, науково-пошукова робота, вокал, малюо , декламування,
де а у а
, аудіовізуальний
ауд о зуа
нок,
твір, інсценування.
Учасниця
дитячої
театральної
«
студії
«Бешкетники» (керівник Вадим
Хаїнський)
7-р
7-річна
Злата
Сер
Середюк
(на
фот
фото)
перемогл
могла у номінації «Де
«Декламація».
Дівчинка виконала
твір «До мого
м
фортепіано».
Фото з «Фейсбук»-сторінки студії «Бешкетники».
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За прогнозом чергового синоптика
Волинського обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, 12 квітня — мінлива
хмарність, без істотних опадів. Вітер
північно–східний, 7–12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень — 7–12 вище нуля. 13–го
— мінлива хмарність, без опадів. Вітер
північно–східний, 7–12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі від 0 до 4 градусів тепла, вдень — 7–12 із позначкою
«плюс». 14–го — мінлива хмарність, без
істотних опадів. Вітер північно–східний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 1 до 3 градусів тепла, вдень — 7–12 із позначкою «плюс».
15, 16–го — мінлива хмарність, без опадів, прохолодно. Вітер північно–східний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від мінус 2 до 3 градусів тепла,
вдень — 6–11 із позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 12 квітня було 1972 року — плюс
23,8, найхолодніше — 1986–го — мінус
4,7 градуси.
У Рівному 12 квітня хмарна погода протримається увесь день. Без опадів. Температура повітря — 5–11 градусів тепла,
13-14–го — 6–8, 15–го —
4–8, 16–го — 2–11 градусів із
позначкою «плюс».

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94.
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Погляд
Кость ГАРБАРЧУК,
редактор відділу місцевого
самоврядування
і сільського життя

Тещина свіжина
та серійний убивця
Той кабан виріс нівроку. Добре їв, швидко
набирав вагу, і за кілька тижнів до Великодня його закололи. Мені, як старшому зятю, дісталося стегно — добрячий
кусень м’яса з кісткою — кілограмів 40,
не менше. Але коли довелося його тягнути в картатій торбі в руках, то здавалося, що вдвічі більше
Коростеня до Здолбунова дістався пасажирським потягом «Луганськ — Львів».
На станції тільки встиг випити кави та купити свіжі газети. Ледве притягнув свою ношу
на перон. Коли почув оголошення вокзального
диктора: «Дизель-поїзд сполученням «Здолбунів — Ковель» прибуває на першу колію», то полегшено зітхнув, що не потрібно буде тягнути
торбу з м’ясом, яка стала ще важчою, через залізничний міст. Хто бував на цьому вокзалі, той
знає, як іноді доводиться пасажирам.
Запхав я свіжину в дизелі під сидіння й почав
дивитися у вікно. У Рівному у вагон зайшло чимало людей, які вечірнім поїздом поверталися
з роботи додому. Відразу стало тісно, адже пасажири зайняли всі вільні місця. Щоб скоротити
час у дорозі, я взявся за газети, періодично поглядаючи у вікно. Зовсім не зауважив, як люди,
котрі їхали біля мене, чомусь підозріло озираючись, пересіли, а дехто просто став у проході,
при цьому щось пояснюючи іншим пасажирам.
Я тільки здивовано гмикнув й продовжив гортати пресу.
У Клевані в наш вагон зайшли товстенький капітан міліції та двоє солдатів внутрішніх
військ, озброєні автоматами й у бронежилетах.
Схвильовані пасажири їм показали в мій бік.
Чомусь саме до мене рішуче рушив офіцер
і строгим голосом запитав:
— Що везете й куди їдете?
Я зауважив напружені обличчя солдатів
за ним, хлопці міцніше стиснули зброю в руках
й дуже підозріло зиркали.
— Що у вас у сумці? — знову наполегливо,
але ввічливо поцікавився міліціонер.
Така пильна й незрозуміла увага правоохоронця до моєї скромної персони викликала здивування, адже в рюкзаку ще лежало дві
«півторачки» заправленого калганом тещиного
самогону. У вагоні запанувала мертва тиша. Нетерплячий офіцер із озброєними бійцями починали нервуватися й чекали моєї відповіді.
— Свіжина, — після хвилинної паузи розгублено пояснюю капітану, — а їду я у Ківерці…
Про горілку вирішив нічого їм не казати. Коли
нахилився, щоб витягнути свою торбу, то побачив калюжу крові в себе під ногами, яка від руху
поїзда вже розтеклася у проході.
І тут до мене нарешті дійшло. Очевидно,
пильні пасажири, побачивши криваву доріжку,
яка витікала з-під мого сидіння, вирішили, що
з ними їде маніяк, котрий везе розчленований
труп. Відразу повідомили провідника чи машиніста, адже тоді ще не було мобільних телефонів.
…Тещину свіжину з Коростеня я віз ранньої весни 1996-го, коли вся Україна ловила
серійного вбивцю Анатолія Онопрієнка й було
зовсім не смішно. Але цього разу реготав
увесь вагон... n
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ПП БУРМАКА Н. П.
13 та 20 квітня

відбудеться індивідуальний прийом лікарями

ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ, ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування K анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75J11J75,20J05J55,
095J808J20J53, 098J388J88J36.
м. Рівне, тел. (0362) 43J57J58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова,
1/1, (0472) 63J16J16, 63J25J28.
Ліцензія Серія АВ № 539362
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«Косив» Зе від призову
Чи має право людина, яка ховалася від мобілізації, претендувати
на посаду Верховного Головнокомандувача?
Фото RTM.ua.

Петро БУЛАВА

2014–2015 роках Володимир Зеленський порушив закон про військовий
обов’язок і чотири рази ухилився
від мобілізації.
6 квітня 2019-го в бою біля хутора Вільного на Луганщині, який
нещодавно взяли під контроль
Збройні сили України, загинув
солдат Іван Лисиця з Кривого
Рогу. Трьома днями раніше йому
виповнилося 23. Незважаючи
на юний вік, кулеметник Лисиця
воював за Україну вже кілька років.
У ці ж дні п’ять літ тому іншому
мешканцю Кривого Рогу — шоумену Володимиру Зеленському — прийшла повістка до армії
за мобілізацією. Росія на той час
вже окупувала Крим і вторглася на Донбас. Починалася війна, і до лав ЗСУ ставали десятки
тисяч
військовозобов’язаних
українців. Але не Зеленський.
На початку «особливого періоду»
в 2014 році він проігнорував чотири (!) повістки до армії.
Зеленський знав про виклики до військкомату в Кривому
Розі. Він навіть розповідав про
це на прес-конференції в Києві
ще в березні. Мовляв, дзвонила стурбована мама, казала про
повістку. «Ну а що робити, я військовозобов’язаний. Якщо треба — піду воювати», — заявляв
тоді «слуга народу».
Не пішов. Збрехав.
Підполковник Сергій Мацейко — колишній командир 43-го
батальйону територіальної обо-

У

Володимир Олександрович Зеленський перебуває на військовому обліку
у Кривому Розі.

за повістками про мобілізацію
в Кривому Розі, і тим, що не став
на військовий облік у військкоматі за новим місцем проживання
у Києві.

початку війни Зеленський одразу кілька разів
« Напорушив
закон: і тим, що систематично не з’являвся
до військкомату за повістками в Кривому Розі,
і тим, що не став на військовий облік у Києві.
Адже стаття 37 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу» свідчить: «…Призовники та військовозобов’язані
після прибуття до нового місця
проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий
облік та не раніше ніж за три дні
до вибуття з місця проживання
знятися із зазначеного обліку».

людей в 2014–2016 роках ухилилися
« Чимало
від мобілізації. Можливо, сотні тисяч. Але
лише один із них хоче тепер стати Верховним
Головнокомандувачем.
рони «Патріот», учасник Євромайдану та бойових дій на Донбасі — у 2014 році займався
мобілізацією в Кривому Розі.
«Зеленському особисто виписував повістку, яку його мамі віднесли», — розповів військовий
журналістам «Української правди».
Зі слів Сергія Мацейка, Володимир
Зеленський
кілька
разів порушив закон: і тим, що
не з’явився до військкомату

пєрєдніками» українська армія
конче потребувала кадрового ресурсу. Але придатний до військової служби солдат Зеленський
1978 року народження, юрист

»

Як відомо, пан Зеленський
давно живе в розкішному маєтку під Києвом — однак на облік
в РВК у столиці так не став. Завдяки цій «маленькій хитрості»
комедіант аж чотири рази «відкосив» від армії. А, за даними
з військкомату в Кривому Розі,
Зеленському надсилали повістки в кожній із чотирьох перших
хвиль мобілізації: у квітні, червні,
серпні 2014 року і травні 2015-го.
Війна тривала, розвалена «паР
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за освітою, вперто ховався від
мобілізації. Батьківщина кликала
і кликала — а він так і не наважився вперше в житті пройти військову підготовку.
Підполковник Сергій Мацейко переконаний, що така людина
не має морального права бути
Президентом.
...Молодий криворіжець Ваня
Лисиця з честю виконав свій громадянський обов’язок. Перед
хлопцем був відкритий світ можливостей, він міг стати майстром
або вчителем, актором, генералом, навіть Президентом — але
Іван став у стрій і закрив собою
Україну від російської навали. І він
уже не дізнається, хто переможе
в другому турі президентських
виборів 21 квітня, не зможе проголосувати за Верховного Головнокомандувача.
На посаду Верховного Головнокомандувача претендує Володимир Зеленський — комік, брехун і слабак, який у найважчий для
України час втік від мобілізації,
сховався від армії, не має жодного досвіду та військової підготовки. Але хоче командувати справжніми українськими героями. n
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Олігархи ведуть Зеленського
до влади — якою буде їхня Україна?
Остання інсайдерська інформація свідчить про об’єднання
найгрошовитіших олігархів довкола лідера «95 кварталу».
Зовсім так, як у його ганебному жарті про нашу державу
пан Зеленський готовий приймати скільки завгодно
і з будь-чийого боку

ВОНИ ЗНАЮТЬ, ЩО ТАКЕ ВІЙНА
Бійці роти патрульної служби поліції особливого
призначення «Світязь», старші сержанти Роман
Мельник та Андрій Мельничук удостоєні Грамот
Верховної Ради України і нагрудних знаків

равоохоронці, яких відзначили за заслуги перед українським народом, служать у підрозділі
«Світязь» із перших днів його створення. Вони
брали участь у боях за Іловайськ та Вуглегірськ. Грамоти Верховної Ради України вручив заступник керівника
поліції Волині Сергій Козак під час перевірки несення
правоохоронцями служби в північних районах області — в місцях імовірних спроб незаконного видобутку
бурштину.
Нагадаємо, добровольчу роту патрульної служби
поліції особливого призначення «Світязь» було створено в червні 2014-го. Підрозділ пройшов бої за Іловайськ та Вуглегірськ. Мужність і відвагу його бійців під
час захисту державного суверенітету та територіальної
цілісності України відзначено державними нагородами.
Волинські телевізійники зняли фільм «Світязь»: дорога
болю і слави», присвячений бійцям спецпідрозділу, який
у 2016 році здобув найвищу нагороду — гран-прі на міжнародному мистецькому фестивалі в Польщі. n
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ДОБРІ ЛЮДИ НАДСИЛАЛИ
ГРОШІ, А ПРОЙДИСВІТ ЇХ
ПОЦУПИВ
Для «лопухів» можна й не таке пообіцяти...

мойський доповнює цей олігархічний консенсус.
Розподіл повноважень і зацікавлень після обрання Зеленського не має нічого спільного
з новими обличчями, натомість
повністю задовольняє відновлення інтересів найбагатших

тит у Віктора Медведчука. Насамперед його цікавить зміна
Конституції, яка перетворить
Президента України на номінальну фігуру і передасть
усю владу партії, що набирає
найбільше голосів на виборах
у Раду.

не тільки не гребує фінансовою
« Зеленський
підтримкою одіозних союзників, але ще й висовує
умови — для другого туру він потребує щонайменше
20 мільйонів доларів, а для гарантованої перемоги
вимагає 50 мільйонів «зелених».

»

ображених фінансово-політичних груп. Отож, Україна майбутнього буде такою:
— Володимир Зеленський — Президент України,
— Сергій Льовочкін — голова АП, яка призначає голів ОДА
та РДА,
— Валерій Хорошковський — Прем’єр-міністр,
— Віктор Медведчук — Голова Верховної Ради,
— Юрій Бойко — міністр
енергетики та ПЕКу,
— Арсен Аваков — міністр
МВС,
— Андрій Портнов — Генеральний прокурор.
Дмитро Фірташ не зацікавлений у посадах, лише хоче
повернення всіх активів, відібраних за президентства
Порошенка державі. Ігор Коломойський мріє повернути
ПриватБанк, відновити вплив
на «Укрнафту», приватизувати Одеський НПЗ та ще багато-багато чого.
Але чи не найбільший апе-

На догоду своєму кумові
Володимиру Путіну Медведчук запропонує визнати «ДНР»
та «ЛНР» автономіями в складі
України з якнайширшими повноваженнями та представництвом у новоствореній верхній
палаті парламенту. Це перетворить Україну у федерацію
де-факто, хоч де-юре вона залишатиметься неподільною.
Оця нова українська федерація зупинить просування
в НАТО і втратить Крим — такою стане ціна припинення війни і відводу російських військ.
Насправді ж військовий контроль за «ДНР» та «ЛНР» будуть
здійснювати армії бойовиків,
яких легалізують і котрим оголосять амністію.
До старту цього зловісного
проросійського олігархічного
проекту лишаються лічені дні,
про що навіть не здогадуються
задурені рекламою та технологіями виборці. Єдина можливість це зупинити — не голосувати за Зеленського. n
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Петро ПОРОШЕНКО,
Президент України, про заяву представників штабу Володимира
Зеленського, що питання «віри, мови, території та історичних
лідерів» треба винести за дужки:

«

ОВИНИ КРАЮ

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

Фото Glavcom.ua.

а перший тур політтехнологи Зеленського витратили 10 мільйонів доларів, із яких половину дав Ігор
Коломойський, а половину —
Дмитро Фірташ. Обидва олігархи надали повну підтримку
Зеленському на своїх телеканалах та в ЗМІ: Коломойський —
на «1+1», а Фірташ — на ІНТЕРі.
Наразі, до перемоги Зеленського, і Коломойський, і Фірташ вимушено переховуються
за кордоном. Колишній власник ПриватБанку не хоче відповідати за понад 100 мільярдів
гривень, грошей вкладників —
власників депозитів, розданих
невеликому колу компаній, так
і не повернутих. Тому для порятунку ПриватБанку довелося
провести націоналізацію, а дірку в ліквідності закрити коштами НБУ.
Дмитро Фірташ уже кілька
років перебуває під домашнім
арештом у Відні, уникаючи рішення про свою екстрадицію
до США. В Україні через політику Порошенка колись могутній олігарх втрачає власність.
Зокрема, у Фірташа на користь
держави відбирають Запорізький титаномагнієвий комбінат,
а його облгази зазнали дошкульних штрафів через завищення цін на голубе паливо.
Володимира Зеленського
із Дмитром Фірташем пов’язує
спільний акціонер — Валерій
Хорошковський, який одночасно володіє часткою телеканалу
ІНТЕР і «95 кварталу». Між іншим, і цей спонсор та компаньйон також уже кілька років мешкає за кордоном — у Князівстві
Монако.
Сам Володимир Зеленський не тільки не гребує фінансовою підтримкою одіозних
союзників, але ще й висовує
умови — для другого туру він
потребує щонайменше 20 мільйонів доларів, а для гарантованої перемоги вимагає 50 мільйонів «зелених».
Дмитро Фірташ і його компаньйони
Валерій
Хорошковський та Сергій Льовочкін
(обидва пов’язані з Віктором
Медведчуком та Юрієм Бойком) фінансово та медійно підтримують пана Зеленського.
Причини в кожного різні, але їх
об’єднує ненависть до Петра
Порошенка. Не менш впливовий та ображений Ігор Коло-
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Якщо ви вже і церкву, і мову, і армію «за дужки»
виносите, тоді й Україну «за дужки» виносьте.

До поліції звернулася 29-річна рівнянка, яка
повідомила, що після спілкування в телефонному
режимі з невідомим, котрий представився
працівником банку, з її рахунку зникли
184 500 гривень, які вона зібрала на лікування.
Вже через 2 тижні їй потрібно 140 тисяч. А таких
коштів у молодої сім’ї, яка виховує 2-річного сина,
немає
Валентин СТАВСЬКИЙ

ене запитали, чи очікую я платіж на певну
суму. Я його ждала, адже продавала через
інтернет дитяче крісло. Повідомили, що
він був скинутий від юридичної особи, що не дозволено
правилами банку. Тож мою картку заблоковано, — говорить потерпіла. — Потім запевнили, що для її розблокування треба «обнулити» рахунок. Тобто, аби вберегти
кошти, їх необхідно перевести на інший рахунок, а після
розблокування картки — все повернуть.
Жінка шокована тим, що не зможе скористатися
грішми, які збирала на лікування онкозахворювання,
назвала всі необхідні реквізити, які просив додзвонювач. Відтак всі заощадження, що надсилали їй небайдужі люди, зловмисник перевів на власний рахунок.
Поліцейські за фактом шахрайства, що завдало
значної шкоди потерпілій, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу
України. n
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ЗІ СМІТТЯМ ЗГОРІЛО
І ГОСПОДАРСЬКЕ ПРИМІЩЕННЯ
Вранці 8 квітня до служби «101» надійшло
повідомлення про пожежу в селі Буяни Луцького
району
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

осподар, випалюючи сміття на присадибній ділянці, не зогледівся, як вогонь перекинувся
на розташовану поруч дерев’яну господарську
будівлю. До місця виклику прибули працівники найближче розташованого підрозділу ДСНС — 20-го
Державного пожежно-рятувального поста селища
Торчина. На момент їхнього приїзду полум’я сягнуло
вже покрівлі. Вогонь через півгодини ліквідували, але
він знищив дах, пошкодив крокви та солому, що там
зберігалася.
Цього ж дня виникло загорання сухої трави та чагарників на площах 1 гектар в урочищі Ясени Ратнівського і у селі Ольганівка Рожищенського районів. Рятувальники нагадують громадянам, що випалювання
сухостою завжди пов’язане з ризиками перекидання
вогню на розташовані поруч будівлі, лінії електропередач, торфополя та лісові насадження. Тож треба пам’ятати, що самовільне випалювання посуші заборонено,
а за такі дії передбачено адміністративну відповідальність. n
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ПОРОШЕНКА НЕ ЛЮБЛЯТЬ,
АЛЕ, МОЖЛИВО, ВІН ВСЕ-ТАКИ ПЕРЕМОЖЕ. ЧОМУ?
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Зеленський був би
слабким Президентом,
це вже абсолютно всім
очевидно. А отже —
піддатливим для впливу
як вітчизняних олігархів,
так і Росії. Це особливо
небезпечно під час війни

душ, який
« Холодний
Порошенко отримав
у першому турі,
змусив його зробити
висновки.

»

Євген БУЛАВКА,
політолог

се частіше можна зустріти роздуми людей,
які не голосували за
Порошенка у першому турі і
навіть не планували цього робити у другому. Але ситуація
змушує їх замислитись над
тим, що ж ми ризикуємо отримати в якості альтернативи
чинному гаранту.
Спершу про нього. Віддаючи належне результатам євроінтеграції — безвізу, Угоді
про асоціацію з ЄС, доволі інтенсивним контактам із НАТО,
а також зі США, не можна не
відзначити, що суспільний запит у 2014 році стосувався не
лише цього. Так само і стосовно Томосу, який залишиться в
історії важливою віхою, чи помітних змін в армії. Або енергетичної незалежності від Росії, декомунізації чи підтримки
української мови.
Та цього замало. Бо люди
хотіли насамперед справедливості. Як у плані боротьби
з корупцією, тобто — реальних тюремних термінів для
високопосадовців-крадіїв,
так і в плані виправлення кричущої соціальної нерівності,
зростання добробуту тощо.
Після Євромайдану ми також
мріяли, що Україна стане державою рівних можливостей,
запрацюють соціальні ліфти.
Аргументи ж із боку влади про
те, що всьому цьому завадила російська агресія, можна
сприймати лише частково.
Хоча удар по економіці війна
нанесла потужний.
Та порівняння того ж Порошенка, при всьому критичному ставленні до нього, і
його конкурента Володимира
Зеленського змушує багатьох
не просто поставити галочку

В

Чи скаже так Зеленський: «Прощай, немытая Россия!»
Ми йдемо в Європу!».

зараз планується до розгляду
у судах, і неважко спрогнозувати, на чию користь буде рішення суду після зміни влади.
Ми всі заплатили за націоналізацію «Привата» із власних

у бюлетені навпроти прізвища діючого Президента. А
сприймати 21 квітня як день,
коли не можна буде пропустити голосування, щоб не
привести Україну у повному

було покарати Порошенка в першому
« Потрібно
турі — Гриценком, Смешком, Тимошенко
чи Кошулинським. Але обрати Зеленського
в другому — це покарати не Петра, а Україну.

»

кишень 140 мільярдів гривень. Інакше, якщо б він обвалився, країну накрила б ще
одна фінансова криза. У підсумку ми втратимо і ці гроші,
і не повернемо ті 5,5 мільярда доларів, які Коломойський
раніше вивів із «Привату» за
кордон.
Крім того, це означатиме
розрив співпраці з МВФ, адже
націоналізація ПриватБанку
була однією з його умов. Що
потягне за собою відсутність
кредитів на погашення боргів, які набрав ще Азаров. З
високою долею ймовірності,
з країни підуть інвестори. Це
матиме наслідком лише одне

сенсі до катастрофи.
«Я знаю, що вся ригівська
шобла — починаючи від Лєни
Бондаренко і закінчуючи Азіровим в екзилі, вітає Зеленського і радіє його перемозі.
Вони пишуть про це відкрито.
Вони хочуть реваншу — і саме
він може їм його забезпечити», — пише відома журналістка Зоя Казанжи.
Що ж на нас чекає в разі
перемоги Зеленського?
З високою долею ймовірності ПриватБанк буде повернуто колишнім власникам.
Тобто — Ігорю Коломойському, що ставить під загрозу
гроші клієнтів. Ця справа вже

— стрімке збільшення інфляції, зростання цін та перетворення гривні на «фантіки».
Нікому не хочеться курсу 50,
який після перемоги Зеленського скоріш за все таким і
буде.
Зеленський — це був би
слабкий Президент, це вже
абсолютно всім очевидно. А
отже буде піддатливим для
впливу як вітчизняних олігархів, так і Росії. Та й загалом,
президент у ролі «англійської
королеви», за спиною у якого
ділять сфери впливу, навряд
чи когось влаштовує.
Абсолютно
не
можна
виключати таке: перше, що
захоче зробити Путін — це
перевірити
Зеленського
на
міцність.
Наступ
на
Маріуполь, Авдіївку? Чому
ні? А потім «переговори», на
яких ефесбешний полковник
зробить із Зеленським все,
що захоче. Включно з тим,
щоб змусити реінтегрувати
ОРДЛО на російських умовах.
Тобто знову «повісити» на нас
усіх відновлення зруйнованих
територій.
На одній із зустрічей Зеленський пообіцяв більше
не принижувати українську
мову. Не розвивати, не зміцнювати її позиції, а лише «не
принижувати». І це симптом.
Не варто мати ілюзій — російський та російськомовний
продукт при ньому знову буде
охоплювати левову долю радіо- та телеефіру.
Зрештою, те, що Зеленський так бреше з приводу
здачі аналізів, переконує в
тому, що він цілком може вживати наркотики. Наплутав із
датами на довідці, забір крові
робив актор серіалу «Свати».
Загалом, Зеленський пішов
здавати аналізи не до дер-

жавної сертифікованої лабораторії, а в клініку до свого
колишнього бізнес–партнера, громадянина Росії Пальчевського. Останній не тільки
активно агітує за свого друга
на каналах Медведчука, а й
виступає на російських пропагандистських ток–шоу. Отримати результати аналізів на
наркотики за пару годин, як
намагається показати Зеленський, неможливо. Він здав
кров, але не став здавати нігті
і волосся, де найдовше зберігаються сліди наркотичних
речовин. Довіри в цьому питанні до нього немає. Президент — наркоман? Невже?
Не хочеться перетворення
України з держави, яка все ж
має європейські перспективи, на «сіру зону» під боком у
Росії з ризиком дефолту.
Відчуття
проросійського реваншу теж неухильно
зростає. Вже прямо лунають
погрози розправи над патріотами і ветеранами, якщо
Зеленський переможе. А від
плескоту в долоні, який лунає
на російських телеефірах, хочеться затулити вуха.
Варіанти вибору були у
нас в першому турі. Але утнули таке, що провели до
другого туру саме того, хто
заслужив принаймні політичної відповідальності за
те, що не виправдав надій
суспільства. Потрібно було
покарати Порошенка Гриценком, Смешком, Тимошенко чи
Кошулинським. Але обрати
Зеленського — це покарати
не його, а Україну.
У Порошенка так чи інакше
все буде добре, він має гроші
і дасть собі раду. А що буде з
нами і нашими дітьми? Ми залишимося беззахисними перед зазіханнями Росії, скоріш
за все без міжнародної воєнної та фінансової підтримки. Підприємець та блогер
Олексій Давиденко зазначив:
«Краще все ж повільний євроремонт із Порошенком, ніж
позавчорашні аналізи від Зеленського».
«Я дуже свідома всіх мінусів і косяків, які були допущені
Президентом Порошенком.
Але я знаю, що цей холодний
душ, який він отримав у першому турі, змусить його робити жорсткі висновки. В першу чергу, для самого себе»,
— додає Зоя Казанжи. n

■ Пульс дня

ГІРКЕ ПОХМІЛЛЯ
За наполегливої позиції прокурорів Ковельської
місцевої прокуратури, які підтримали публічне
обвинувачення у кримінальному провадженні про
вчинення 35-річною ковельчанкою вбивства, жінці
оголошено вирок
Наталія МУРАХЕВИЧ

агадаємо, що торік 5 червня жителька міста залізничників у власній оселі під час конфлікту із на два
роки старшим співмешканцем нанесла йому удар
ножем, який був фатальним, — чоловік помер. Жінку, яка
повністю визнала свою вину й розкаялася у скоєному, вироком Ковельського міськрайонного суду визнано винною
в убивстві й найближчих 7 років вона проведе за ґратами.
А Рожищенський відділ Маневицької місцевої прокуратури затвердив та скерував до суду обвинувальний
акт у кримінальному провадженні про умисне нанесення раніше неодноразово судимим 33–річним жителем
Рожища своїй матері тяжких тілесних ушкоджень, що
спричинили її смерть. До речі, лише за два тижні до вчинення цього злочину чоловік умовно–достроково був
звільнений із місць позбавлення волі. n

Н

БУЛИ РЕЧОВІ ДОКАЗИ,
ТЕПЕР — ЕКСПОНАТИ
Минулого
понеділка поліція
Волині у співпраці
із державною
виконавчою
службою передала
обласному
краєзнавчому музею
дев’ять одиниць
вогнепальної та
холодної зброї
Василь БАЛЕМ

окрема, це гвинтівка
системи
«Маузер 98K», револьвер системи «Наган» зразка 1895 року,
пістолет–кулемет системи Шпагіна зраз-

З

ка 1941 року, пістолет
«Вальтер–П-38», а також багнети до гвинтівки Мосіна та багнети–ножі до гвинтівки
«Маузер». Вони були
вилучені поліцейськими
під час розслідування
кримінальних
проваджень і становлять історичну цінність.
— Приємно, що предмети, які мають науковий
інтерес, не будуть втрачені й поповнять колекцію обласного краєзнавчого музею, — сказала
під час передачі арсеналу заступник начальника
поліції Волині Наталія
Пасічник. n

МЕТАЛЬНІ ЗАРЯДИ
ВПЕРЕМІШКУ
З НАСІННЯМ
Мешканець Костополя, що на
Рівненщині, приніс додому від
колишньої дружини небезпечний
«гостинець»
Валентин СТАВСЬКИЙ

пакеті з насінням хтось сховав
4 порохові метальні заряди, що використовуються для спорядження
мінометних мін. Їхнє походження наразі
вивчають експерти головного управління
Національної поліції в Рівненській області.
А у Сарнах місцевий житель знайшов
гранату РГД-5 із запалом. Боєприпас чоловік виявив біля річки Случ. Піротехніки забрали небезпечну знахідку та відправили її
на експертизу, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненщини. n

У
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«Рівень напруги зростатиме», —
Тарас Шкітер про вибори в контексті Луцька
Співзасновник
Громадянського Руху
«СВІДОМІ», продюсер
і телеведучий Тарас
Шкітер (на фото)
проаналізував підсумки
першого туру виборів
та дав свій прогноз
на другий. Про це
він розповів в ефірі
телеканалу «112 Україна»

олодимир Зеленський
здобув перемогу в першому турі президентських виборів, випередивши чинного главу держави
Петра Порошенка вдвічі.
У Луцьку він також переміг,
проте зі значно меншим розривом.
«Це означає, що лучани,
як і багато інших українців,
хочуть швидких змін та не довіряють «старим» політикам.
Водночас такі результати

Фото 112.ua.

Віктор ПЕТРИК

В

Порошенка в обласному центрі
« Результат
кращий за результати опозиціонерів.
свідчать про те, що вони розчаровані опозицією більше,
ніж владою. Як доказ: результат Порошенка в Луцьку
кращий за результати опо-

»

зиціонерів (на мою думку, Зе
не можна вважати опозиціонером, оскільки він абсолютно нове «обличчя» в політиці).
Я вважаю, що прихильники

Зеленського будуть значно вимогливішими до нього,
якщо він стане Президентом України. Більша частина
його електорату хоче рішучих
змін, які миттєво покращать
саме їхнє життя. Зробити такий економічний прорив буде
надзвичайно складно, тому
до парламентських виборів
рівень довіри до пана Зеленського може змінитися», —
зауважив Тарас Шкітер.
Натомість, зазначив він,
для значної кількості прихильників Порошенка головне —
щоб не стало гірше.
«Вони обпеклися надіями,
які покладали при голосуванні за Віктора Ющенка і втікача
Януковича, та не вірять у зміну влади на користь народу,
а вважають, що життя покращиться лише для тих, хто добрався до влади, і тому асоціюють швидкі зміни і ставку
на «темну конячку» з економічним занепадом і деста-

білізацією. Роздумуючи про
другий тур, варто зауважити, що раніше Луцьк фактично
завжди був монолітним у своїх політичних уподобаннях
і підтримував чи то Ющенка
у 2004 році, чи Тимошенко
у 2010-му, а нині ситуація
кардинально інша. Припускаю, що другий тур президентських виборів розділить
лучан на два окремі табори,
і враховуючи, що незабаром
парламентські вибори, поляризація буде посилюватися
і рівень напруги зростатиме, що неодмінно негативно
вплине на місто», — наголосив Тарас Шкітер.
Також
політик
зауважив, що ускладнює ситуацію
відсутність міського голови, який би мав об’єднувати
і «зшивати» розділених під
впливом виборчого ажіотажу
лучан назад в одну дієву і монолітну команду.
«Підсумовуючи,
скажу
таке: можна ненавидіти владу
і голосувати проти неї, але й
не варто забувати попередніх
виборів, коли ми неодноразово покладали надії на нові
«обличчя» зі словами: «Гірше
вже не буде». n
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«Путін його переграє за декілька ходів»
Військовий експерт Олексій Арестович про Зеленського і нову загрозу для України
Фото kiev.ukraines.news.

Катерина ШВЕЦЬ

іж першим і другим
турами президентських виборів усе
більш актуальним стає
питання: яким Верховним
Головнокомандувачем
може бути лідер перегонів
шоумен Володимир Зеленський? Для всіх цілком
очевидно, що у нього немає
необхідних знань і досвіду. До всього, артист досі
не спромігся чітко окреслити свою позицію з ключових
питань: членство України
в НАТО і ЄС, війна на Донбасі, анексія Криму.
«Армія спостерігає дуже
насторожено з точки зору
ризиків, які тягне за собою
зміна Верховного Головнокомандувача в такій
ситуації, та ще й на фоні
парламентських виборів.
Затяжна політична криза
обов’язково обернеться кризою безпеки для
України. І це непокоїть
військовослужбовців», —
сказав UAportal військовий
оглядач і блогер Олексій
Арестович.
Дуже багато офіцерів
в армії зі значним скепсисом дивляться на все
це і сильно вагаються
з приводу готовності
Зеленського бути Верховним Головнокомандувачем
і правильно командувати.
Не тому, що він «клоун» чи
артист. Це справа другорядна. А тому що у людини
немає досвіду і немає адекватного розуміння ситуації,
судячи з його заяв.
Ось, наприклад, він
робить антиконституційну
заяву. Говорить, що проведе референдум із приводу

М

Зброю тримав тільки у фільмі, але плани — наполеонівські...

вступу в НАТО. Але вступ
в ЄС і в НАТО передбачений у Конституції! Якщо він
хоче це переглянути, йому
не референдум потрібен,
а потрібно сказати: так, є
таке конституційне поло-

дина чи погана. Важливо,
робить вона справу чи ні.
Усі звикли вважати військових олов’яними солдатиками, а в них по 2–3 вищі
освіти і величезний життєвий досвід. Тому вони

багато офіцерів в армії зі значним
« Дуже
скепсисом дивляться на все це і сильно
вагаються з приводу готовності Зеленського бути
Верховним Головнокомандувачем. Не тому, що
він артист. А тому що у людини немає досвіду
і адекватного розуміння ситуації, судячи з його
заяв.

»

ження, але з таких-то причин я вважаю, що потрібно
провести референдум, щоб
це змінити. Але слова «Конституція» він узагалі уникає.
І офіцери, і багато солдатів думають: «Добре, артист — не артист, хто нами
тільки не керував». Їх нічим
не здивуєш — ні артистом,
ні космонавтом. Для них
не важливо, хороша лю-

уважно дивляться ось
на що: якщо Зеленський
стає Головнокомандувачем, то виникають ризики
для національної безпеки,
а отже, особисто для всіх
цих армійських людей, які
втрачають керованість або
підходять близько до стадії
некерованості.
Він молодий та недосвідчений політик, навко-

ло нього значна кількість
технократів-романтиків,
і військові підозрюють, що
Путін переграє їх за декілька ходів. Принаймні,
їм буде набагато важче
з Путіним, ніж Петру Олексійовичу, який уже вивчив
характер кремлівського
диктатора, його прийоми
і навчився їм протистояти,
хоч і теж не одразу. Після
Дебальцевого він пережив
особисту кризу і почав
поводити себе інакше. Так
ось, вони побоюються, що
ризики перейдуть в реальність, а віддуватися потім
військовим.
Саме тому армія спостерігає дуже насторожено
з точки зору ризиків, які
тягне за собою зміна Верховного Головнокомандувача, та ще й на фоні парламентських виборів. Затяжна
політична криза обов’язково обернеться кризою безпеки для України. І це непокоїть військових.
Як Зеленський поводитиме себе, не зрозуміло. Як
поводить себе Петро Олексійович, зрозуміло, тому що
5 років всі могли бачити
його поведінку у випадку
воєнної небезпеки. Що
стосується НАТО — там теж
ставляться до Зеленського
дуже насторожено. Вони вірять у систему стримувань
і противаг, але, по-перше,
американці — не боги,
багато разів помилялися.
По-друге, в НАТО теж ніхто
не може передбачити його
поведінку.
А далі військові дивляться на інформацію про
те, що Лукаш і Портнов
вклали гроші у виборчу

кампанію Зеленського
і мало не консультують
його. Зі штабу доносяться
чутки, що там уже розглядають можливість залучити
якихось старих спеціалістів
часів Януковича, не причетних до злочинів проти
Майдану. Плюс його так
звані вибачення перед
Путіним і Кадировим, його
готовність ставати на коліна, відступати, жарти про
кордон, армію, Майдан, які
були в «95 Кварталі»…
Всі чудово це пам’ятають і, м’яко кажучи, дуже
насторожені — яку реальну
міжнародну політику і політику у сфері безпеки він
буде проводити?
Якщо не оголосить
чіткої лінії, не зможе переконати і довести своїми
діями, а не словами, що
зберігається курс на ЄС
і НАТО, не запропонує
стратегії роботи по Донбасу, Криму і по російській
воєнній загрозі загалом,
то армія відступиться від
нього. А армія — це інститут-індикатор, у неї
найвищий рівень довіри
суспільства. Якщо військові відступляться, почне
валитися все інше. І тоді
у нас стрімко наростатиме
внутрішнє протистояння в найкоротші терміни, плюс парламентські
вибори, плюс голосування
за прем’єра, плюс бюджет.
І ось тоді до вересня–
жовтня внутрішні ризики,
а потім і зовнішні, стануть
справді серйозними. Усі
це більш-менш розуміють,
і дуже-дуже насторожено
ставляться до Зеленського
як до майбутнього Верховного Головнокомандувача.
Ще раз підкреслюю:
не як до актора, а як до
людини з відсутністю досвіду і поки не зрозумілою
системою цінностей у контексті НАТО, ЄС і безпеки
України. n
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Цей

Луцький
замок узяв
нащадок
короля?

День
в історії
квітня
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11 квітня 1597 року
у Варшаві стратили
керівника українських повстанців
Северина Наливайка

Андрій БОРКОВСЬКИЙ
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«Президентство Зеленського —
це покаяння України за Махна та Бандеру»
Фото Durdom.in.ua.

«Обрання єврея главою
«країни Голокосту
і Бабиного Яру» —
це символічно», —
вважає французький
філософ, письменник
і політичний журналіст
Бернар-Анрі Леві
Петро МАКАРУК

вигляду гарний чоловік, сильний і стрункий, з вихованим і відвертим обличчям. Ні
одним рухом не виказує малодушності або
страху. Багато хто шкодував, що він свою чесноту й
мужність замість на хосен (користь. — Авт.) Батьківщині обернув їй на згубу» – так описав очевидець
ватажка українських повстанців, якого везли у в’язницю.
У нього багато варіантів імені — Семерій, Семен та Семексій, але в історію увійшов як Северин.
Народився в Гусятині (нині Тернопільської області). Про його родину відомо тільки те, що батька до
смерті побив польський магнат Мартин Калиновський, а брат Дем’ян був видатним полемістом та
церковним діячем.
Є припущення, що Семерій — син княжни Гальшки (племінниці князя Василя Острозького, її мати
Беата була позашлюбною дочкою короля Жигмонта
Старого) та князя Дмитра Сангушка. Недарма він та
його брат Дем’ян швидко здобули в Острозі значні
позиції. Семерій став сотником і очолював особисту
охорону князя, а Дем’ян був його духівником.
Уже пізніша традиція зробила Семерія козацьким ватажком (роки гетьманства — 1594–1596).
Хоча сучасники добре розрізняли наливайківців
та низових козаків, з якими у сотника були свої
рахунки. Після ряду походів у Молдавію Наливайко рушив на Волинь. Його війська з’явилися під
Луцьком під час ярмарку. Міщани вислали назустріч делегацію на чолі з єпископом Бернардом
Мацейовським. Нападники погодилися на викуп,
але пограбували ще й передмістя та вдерлися в
замок, який тривалий період мав славу неприступного. Його не змогли взяти війська польського короля Болеслава у 1069-му, війська засновника Москви Юрія Долгорукого у 1149-му, галицькі полки у
1150 та 1155 роках. Не здобути й монголо-татари у
1259-му та поляки у 1431-му під час Луцької війни.
Відтак рушили у Білорусь. Це переповнило чашу
терпіння короля, і довкола улюбленця мас почали
згущуватися хмари. Королівське військо вийшло
назустріч повстанцям. Після боїв ті відступили на
Лівобережжя.
«Того ж року, 1595, з військом литовським погонивши в селі Лубни, на річці Сулі, козаків побили.
Спочатку Шавулу зарубали, Панчоху четвертували,
a Наливайка Северина, піймавши, до короля послали, там його, замурувавши, тримали аж до осені, до
святої Покрови; там же його четвертовано», – повідомляє про страту ватажка повстанців Баркулабівський літопис. За іншими даними, його вінчали
розпеченою короною та спалили живцем у мідному
бику (давній засіб страти. — Авт.).
Події 1595–1596 років настільки усіх вразили,
що шляхта почала називати українсько-білоруську
православну опозицію «наливайком». n
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ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
19 квітня

о 9.00
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ, БОЛЮ,
ПРОКОЛУ, СКАЛЬПЕЛЯ АДЕНОМИ
ПРОСТАТИ, КАМІННЯ У НИРКАХ,
ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ МІХУРАХ,
ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ,
ОСТЕОПОРОЗ, ЗАХВОРЮВАННЯ
СУГЛОБІВ, ХРЕБТА, ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ, ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ШУМ У
ГОЛОВІ, ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ЕНУРЕЗ,
ЗАЇКАННЯ

див. фільми harvardmedical.com.ua
Результати перевіряються на УЗД до і після
ЕКОНОМТЕ ГРОШІ НА ОПЕРАЦІЯХ
ГОТЕЛЬ «СВІТЯЗЬ», вул. НАБЕРЕЖНА, 4

Тел. 063–643–30–94, ЗНИЖКА 50%
19 квітня о 9.00
Самолікування шкодить вашому здоров’ю

Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 від 26.03.2015 р.

ін зазначає, що обрання
Президентом
України,
держави Голокосту і Бабиного Яру, Володимира Зеленського — вихідця з уцілілих
євреїв Дніпропетровщини —
буде «свого роду покаянням
України Нестора Махна та Степана Бандери». Про це Бернар-Анрі Леві написав у своїй
статті «Дві години з Володимиром Зеленським» для французького щотижневого журналу Le Point.
Проте Зеленський, на думку філософа, ставиться до
своєї національності досить
формально. «Той факт, що я єврей, — на 20-й позиції моєї ха-

В

«Учись, Вова!»

Ігор
« Олігарх
Коломойський заявив
ізраїльській газеті
Мakorrishon, що
Зеленський —
стовідсотковий
єврей.

»

рактеристики…» — сказав він
в інтерв’ю французу.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявив ізраїльській
газеті Мakorrishon, що Зеленський — стовідсотковий єврей. «Він не релігійний, але ми
працюємо над тим, щоб принаймні дотримувався Шабату,
це непросто для людини його
професії, крім того, непросто
рекламувати іудаїзм в Україні», — визнав Коломойський.
Джерело: glavcom.com.n

n Політика

«ПУТІН ПРОКОВТНЕ ЙОГО,
ЯК ШОКОЛАДКУ «РОШЕН»
Західна преса вважає, що Зеленський «лякаюче»
непідготовлений до того, щоб очолити державу
Іванна МАЛАНІЙ

Фото Durdom.in.ua.

статті під назвою «Трагікомедія» впливове
британське видання The Economist пише,
що Володимир Зеленський, який зіграв
учителя, що став президентом у популярному
серіалі «Слуга народу», намагається втілити цей
сюжет у реальність.
Основне змагання, зазначає The Economist,
відбувається між Президентом Порошенком
й Ігорем Коломойським — мільярдером, який
раніше володів ПриватБанком, що згодом націоналізували. Серіал Зеленського показують на
каналі Коломойського («1+1»). Це сприяло вису-

У

змагання відбувається між
« Основне
Президентом Порошенком й Ігорем
Коломойським — мільярдером,
який раніше володів ПриватБанком,
що згодом націоналізували.

»

ненню коміка на президентські вибори.
Що Зеленський зробить із владою у випадку перемоги, залишається загадкою. Кандидат
поки що представив лише розпливчасті обіцянки.
Західні дипломати, які зустрічалися із Володи-

Ще трішки лишилося, вважають москалі і малороси.

миром Зеленським, назвали його «лякаюче»
непідготовленим до того, щоб очолити державу,
пише The Economist. Багато хто на Заході побоюється, що Путін проковтне Зеленського, ніби
шоколадну цукерку «Рошен».
Джерело: dt.ua/POLITICS.n

16 зубрів водиться на Волині, а на початку 1990-х
було понад 200. Такі підсумки щорічного обов’язкового зимового
обліку
фауни. Спостерігачі зафіксували також 450 лосів, 451 благородного
об
оленя та 764 оленів плямистих, 7713 козуль, 10 ланей, 1468 кабанів. Серед хуоле
трових звірів переважають зайці-русаки — 33 438, 5548 білок, 2234 лисиці,
тров
925 єнотоподібних собак. Водяться норки, видри, куниці, тхори та горностаї.
30 вовків, 92

www.volyn.com.ua
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n Точка зору

СтопКомік.
Кар’єра Володимира З.,
яку ще можна спинити

Юрій
АНДРУХОВИЧ,
письменник,
поет, прозаїк,
есеїст

епер, після епохального винесення за дужки, стало ясніше
ясного: проект Зе є
нічим іншим, як софт-версією старої Партії реґіонів.
Гард-версія в особі Бойка
після візиту його до Москви
отримала реальні шанси
на другий тур, і якби не розкольництво Вілкула, то нині
стояв би перед нами той
«вибір», про який я з деяким
жахом і не без огиди писав
минулого тижня, — між Зеленським та Бойком. Тобто,
як тепер бачимо, між двома
версіями старої Партії реґіонів. Між двома її, можна сказати, крилами (якщо до такої
потвори взагалі хоч якісь крила ліпляться): умовно молодшим і умовно старшим.
Але гард-версія тимчасово відпала, й залишається софт. Іншими словами,
свій реванш риги беруть
«не мытьем, так катаньем».
Я вжив би тут і наше українське — тихою сапою. Тихий

Т

реванш старих політичних
профі під прикриттям «аполітичного» коміка-новачка.
Особа, вуста якої від імені

Але от вони повертаються —
в дещо пом’якшеній і навіть
забавній формі кар’єрного
коміка. І все ж — вірні собі й

Проект Зеленського є нічим іншим,
як пом’якшеною версією старої Партії реґіонів.
Штабу Зеленського так виразно проартикулювали згадане «винесення за дужки»
віри, мови та історії, цілком
тягне на софт-версію незабутнього Табачника. В одній
з учорашніх теледискусій
зненацька промайнула інформація (як на мене, недостатньо наголошена) про
його недавнє політичне минуле: Дмитро Разумков, виявляється, був одним із лідерів молодіжного крила Партії
реґіонів і належить до середовища небезвідомого реґіонала Хомутинника.
Що ж, усі ниточки в тих,
у кого й були, і тягнуться від
них куди слід. Умовний Табачник плюс безумовний Хомутинник плюс Штаб Зеленського дорівнює вчорашні.
Тобто передмайданні. Тобто
ті, кого від влади в Україні посунула Небесна сотня.
Нагадаю: ціною своїх життів.

незмінні у векторі. Бо риги —
це слуги, і ригів колишніх
не буває. Навіть якщо відтепер вони «слуги народу».
Про це можуть не знати наші озброєні ґаджетами
неовиборці, наші рідні «гості
з майбутнього», які, кажуть,
так масово прийшли на виборчі дільниці, аби підтримати «нове й нічим не заплямоване» обличчя. Тато й мама
про Небесну сотню, очевидно, не розповідали, а що
розповіли, те забулося. Але,
можливо, ще не пізно з ними
про це поговорити? І оскільки
уже весь їхній світ помістився в ґаджеті, то з нього ж їм
і показати, як воно все було?
Може, знайдуться ще кадри
з кривавими місивами тієї
зими? Дикі у своїй непоясненній жорстокості звірячі
розгони? Побиття беззахисних перехожих киями й ногами? Жбурляння в бік мир-

Фото novosti.in.ua.

Відколи в нашому викривленому і пожмаканому
політичному просторі нарешті означилася нова і поки що
не цілком виразно персоналізована істота під ніком
Штаб Зеленського, з’явилося значно більше ясності.
За це істоті ШЗ слід щиро подякувати. В будь-якому
разі особисто я дуже вдячний їй за, наприклад, оцю
заяву — «Штаб Зеленського: питання віри, мови, історії
треба винести за дужки до закінчення війни» (https://zbruc.
eu/node/88220), в якій, попри нехлюйське користування
висловом «виносити за дужки», доволі чітко прорізався сенсс
другого туру і мого в ньому голосування

У фільмі — «слуга народу»,
в житті — «слуга олігархів».

ного натовпу світлошумових
гранат і газові атаки? Роздягання догола на тріскучому
холоді захоплених у полон
демонстрантів і проганяння
їх крізь беркутівські лави?
Поливання напівоголених чоловіків — на тому ж холоді —
з крижаних водометів? Тіла
перших застрелених протестувальників? Утрачені назавжди очі, кисті рук, ступні?
Можливо, ще є сенс пояснити всім, хто забув чи
не знає, що все це не постановка, не комп’ютерна гра,

не приколи і навіть, на жаль,
не страшний сон? Що
це сама дійсність — наша,
не чиясь. І вона ще так близько від нас. І ми так радісно
крокуємо до її повторення.
В якому, до речі, софт-версії
вже не передбачено.
Зате є софт-реґіональний проект перехоплення
влади. Поки що, до 21 квітня,
він в овечій шкурі. Виносять
за дужки віру, мову, історію
«до закінчення війни» (слід
розуміти, вже скорого?).
Гнучко не заперечують щодо
ЄС і НАТО — от тільки чомусь «через референдуми».
З якого дива ті референдуми,
коли все вже є в Конституції?
А з такого дива, що це затягування, замилювання, заморочування. Така собі тактика,
старенька й випробувана. Їхні
папєрєднікі — якщо хто забув
або просто неовиборець —
так само ж нам якоюсь євроінтеґрацією голови морочили, й досить довго — аж поки
перед Путіним не здулися.
То чому б і спадкоємцям
не повторити? У них же й приказка улюблена є про можем
повторить.
Тож я дякую Штабу Зеленського з усіма його винесеннями за дужки — мови,
історії, а відтак і самої України. Завдяки цій нехитрій
арифметичній дії з дужками
я тепер маю особисту мотивацію, з якою наближаюся
до згаданої квітневої дати:
СтопКомік.
Недарма ж, поки я писав, на моєму улюбленому
радіо звучало «They Can’t If
You Don’t Let Them» — «Вони
не зможуть, якщо ви їм
не дасте».
https://zbruc.eu/
node/88318 n

Виносять за дужки віру, мову, історію «до
закінчення війни» (слід розуміти, вже скорого?).
Гнучко не заперечують щодо ЄС і НАТО — от тільки чомусь «через референдуми». З якого дива
ті референдуми, коли все вже є в Конституції?
А з такого дива, що це затягування, замилювання, заморочування. Така собі тактика, старенька
й випробувана. Їхні папєрєднікі — якщо хто забув
або просто неовиборець — так само ж нам якоюсь євроінтеґрацією голови морочили, й досить
довго — аж поки перед Путіним не здулися.

n Резонанс

Суд зняв арешт із приміщення церкви
В одному з найскандальніших храмів України, що в селі Птича Дубенського району
на Рівненщині, знову проводять богослужіння після 5-річної перерви
Валентин СТАВСЬКИЙ

е сталося після того,
як більшість вірян вирішила перейти до Православної церкви України і суд
скасував арешт на приміщення
храму.
Через конфесійний конфлікт
люди кілька років ворогували,
а церква була під замком. Вона
стала ледь не символом релігійного протистояння в Україні й
щодо неї неодноразово лунали
заяви з боку керівництва Російської православної церкви.
Провідні вітчизняні і світові засоби масової інформації

Ц

неодноразово передавали репортажі з цього села. Востаннє
двері Свято-Успенської церкви
відчиняли після спеціального
рішення суду у серпні минулого
року, коли відспівували загиблого в АТО односельця. Єди-

громада
« Релігійна
УПЦ МП з цього
приводу звернулася
до Європейського суду
з прав людини.

»

ний у селі храм не діяв 5 років —
увесь цей час тривав конфлікт

між парафіянами Київського
та Московського патріархатів.
Селяни зачинялися всередині,
чатували зовні, билися, кидали
«коктейлі Молотова», погрожували знищити храм, перекривали міжнародну трасу… 2016го Дубенський районний суд
наклав арешт на приміщення
церкви. Його охороняла поліція. Тим часом одна група вірян
молилася у гаражі священика,
інша — у споруді поруч із храмом.
Минулого тижня у Птичі
провели парафіяльні збори.
409 присутніх підтримали пе-

рехід до Православної церкви
України. Тоді ж зареєстрували
зміни до статуту релігійної громади і необхідні внесли до державного реєстру юридичної
особи. Після цього суд зняв
арешт на будову храму.
Однак віряни УПЦ МП вважають рішення зборів і перереєстрацію громади нелегітимними і називають ці події
«захопленням храму». Вони
сподіваються повернути собі
церкву через суд. Релігійна громада УПЦ МП з цього приводу
звернулася до Європейського
суду з прав людини.

Такий фінал релігійної суперечки у Птичі збігся з візитом
на Рівненщину предстоятеля
Православної церкви України
митрополита Київського і всієї
України Епіфанія.
— Нарешті завершилась довга епопея у селі Птича, яке стало відомим не тільки в Україні,
а й за її межами. Багато росіян
спекулюють на цьому, — прокоментував ситуацію Епіфаній.
Він заявив, що кожна громада добровільно визначається
на користь того чи іншого релігійного центру. А на Рівненщині
вже 50 парафій ухвалили рішення перейти з УПЦ МП до ПЦУ.
Загалом із часу створення
Православної церкви України
15 грудня 2018 року та отримання Томоса про автокефалію 6 січня 2019-го від УПЦ МП до новоствореної церкви перейшли
понад півтисячі парафій. n
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n Знай наших!
Катерина ЗУБЧУК

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

такої доброї дочки, яку кожній жінці
мати — за щастя.
Дівчина закінчує цього року
одинадцятий
клас,
готується
до ЗНО. Руслана хоче, щоб Настя
далі пішла вчитися.
— Якщо я у візку використала
свої життєві шанси на всі сто відсотків, — зауважує жінка, — то тим
більше в неї має бути своє гарне
життя. Тримати її біля себе не збираюся.
А ось саму Руслану донька
«прив’язала» до Фаринок. До її народження вона рік могла не з’являтися вдома — у роз’їздах була,
а потім усе змінилося.
— Хоч час від часу, — каже
жінка, — відгукуюся на пропозиції, коли запрошують узяти участь
в якомусь заході. Це ж можливість
і людей побачити, і підзаробити
до пенсії.

Подарунок від Віктора Андрійовича.

На одному з концертів Руслана в костюмі
від дизайнера Роксолани Богуцької.

Перша «Міс України на візку» Руслана ФАРИНА:

«ДОНЬКА — МОЯ НАЙБІЛЬША МРІЯ,
МОЇ НОГИ, МОЇ КРИЛА»
«І в інвалідній колясці життя може бути повноцінним», — так каже сьогодні вона. А до цього
переконання Руслана дійшла після того, як у 1996 році взяла участь у конкурсі «Міс України
на візку» і здобула корону. Це був, як висловилася наша героїня, її перший вихід у світ, що
перетворив замкнуту дівчину, котра не бачила смислу життя, на творчу особистість

«Я Ж ПІСЛЯ 4-ГО КЛАСУ
ПОКИНУЛА ШКОЛУ —
НЕ БАЧИЛА В НАВЧАННІ
ЖОДНОГО СМИСЛУ»

Руслана не раз повторювала, що саме конкурс «Міс України» став не просто першим виходом у світ, — він розділив її життя
на «до» і «після».
— Приїхала додому, — розповідає наша героїня, — і насамперед екстерном закінчила школу-дев’ятирічку, адже в мене було
тільки чотири класи. Я ж свого
часу більше не захотіла навчатися — не бачила в цьому смислу:
все одно у візочку сиджу в хаті,
то нащо мені та освіта? А вже після
цього вступила у Тульчинське училище культури, що на Вінниччині.
Я побачила, що життя може бути
повноцінним навіть у візочку. Думаю зараз: добре, що потрапила
на конкурс у 22, а не в 40, бо це ж
стільки б втратила!
Загалом шість років Руслана жила у Тульчині, коли вчилася,
потім — у Києві. Це був, як вона
каже, новий, дуже цікавий період
у її житті. Перш у складі невеликої
команди під керівництвом організатора конкурсу «Міс України»
об’їздила з концертами нашу країну, потім побувала і в Європі. Виконувала українські народні пісні,
які для неї підібрала Лідія Михайленко.
— Настя моя повернула мене
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«ЦЕ МАМИНА ЗАСЛУГА,
ЩО Я ПОЇХАЛА ДО КИЄВА»

Про Руслану Фарину із села
Фаринки Камінь-Каширського району наша газета розповідала —
і тоді, коли про неї, переможницю
конкурсу, заговорила вся Україна,
і тоді, як вона стала мамою, —
на світ з’явилася її донька Настя.
Але з того часу спливли літа. Дочці уже шістнадцять, школу закінчує. І сама Руслана тепер — зріла
жінка, яка по-особливому цінує
все, що було в її житті і ще буде…
Ми заходимо в хату, де нас уже
чекає наша героїня — «через вікно побачила, що вже приїхали».
Жінка — у візку, що став її ногами.
Але… з макіяжем. Зауваживши це,
не втримуюся і цікавлюся: мовляв, сьогодні, знаючи, що будуть
люди з газети, навели марафет, чи
це вже… Моє запитання Руслана
продовжує своєю відповіддю:
— Це вже звичка. І, до речі, з’явилася вона ще до конкурсу. Дівчата-подруги йшли на дискотеку
і навідувалися до мене — я їм макіяж робила. Як мама моя казала,
це вже треба, аби була дуже хвора, щоб забула про косметику.
Про неньку, уже, на жаль, покійну («три роки тому її забрала
страшна недуга»), Руслана згадає
ще не раз. Бо то саме завдяки їй
вона потрапила на конкурс. Мама
почула по телевізору, що йде набір
дівчат, і вмовила подати заявку.
Корону «Міс Україна на візку»,
подарунки від спонсорів — інвалідний візок, музичний центр,
фотоапарат — Руслана одержувала у столичному нічному клубі
«Голлівуд», де проходив фінал.
Тоді їй було 22 роки. До речі, їхала до Києва зі своїми вишивками,
які мала представити на творчому
конкурсі. А сталося так, що змагалася ще й у вокалі. Хтось із дівчат,
таких же учасниць, як вона, почув,
який у неї голос, і підказав організаторам про цей талант. Прослухали її, схвалили. Уроки вокалу давала учасниця тріо «Либідь» Лідія
Михайленко.
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Роботи, вишиті бісером, вдома не залежуються.

додому, — каже жінка. — Завагітнівши, я вже собі розпланувала, що
після народження дитини, буду
працювати у Вінниці — у будинку
для престарілих знайшлася вакансія за моєю спеціальністю — культорганізатора. Там і житло про-

нулася. Як виявилося — назавжди.
Руслана пригадує, як далася
їй Настя. Коли лікарі дізналися, що
вона вагітна, то в один голос заявили: треба робити аборт. На її здивоване: «Чому?» відповіли, що їй
у зв’язку зі станом здоров’я треба

відео почули, як Руслана співає, подивувавшись,
« Нанаскільки
голос схожий до голосу Ніни Матвієнко.
понували. Одне слово, у Фаринки
навіть не збиралася. Але коли мама
дізналася, що чекаю дитину, то наполягла на тому, щоб я вернулася
додому. Вона злякалася за моє
здоров’я, за те, як перенесу вагітність. А ще переживала, що сама
не справлюся з малечею. І я повер-

Доня і мама – дві найрідніші душі.

»

мати дозвіл, який би засвідчив, що
може народжувати. З цього приводу жінка каже:
— І тоді я їм теж заявила: як на аборт, то ви мене без
будь-якого дозволу посилаєте,
а те, що хочу стати мамою, має
якийсь папірець вирішувати…

Мене лякали: дитина може мати
такі ж, як у мене, проблеми зі здоров’ям. Але ж я знала, що не ходжу
не через генетичну хворобу, —
це наслідок родової травми. Слава
Богу, все закінчилося благополучно. Я стала щасливою мамою.
«НЕ ТРИМАЮ ЗЛА НА АНДРІЯ —
ЗАВДЯКИ ЙОМУ МАЮ СВОЮ
НАСТУСЮ»

Про народження доньки жінка говорить, як про найважливішу
подію, з якою не може зрівнятися
й участь у конкурсі, який приніс їй
корону переможниці.
— Це була найбільша мрія мого
життя. І вона збулася… Настя —
це тепер мої ноги, мої крила!
Розумію, що то дуже делікатне
питання, та все ж знаходжу привід,

щоб запитати про батька доньки:
хто він, де він?
— Андрій — з Києва, — розповідає Руслана. — Ми познайомилися
з ним, коли я працювала адміністратором у приватному фонді інвалідів. У нас був бурхливий роман.
Ще після народження Насті років
вісім ми спілкувалися. Він приїжджав у Фаринки. А потім наші шляхи розійшлися. Чесно, я не думала
про заміжжя, про те, щоб у мене
був чоловік. Знаючи свій стан, розуміла, чим усе може закінчитися.
При такій «установці» жінка,
як зараз сама каже, на свого Андрія
і не тримає зла. Вона говорить:
— Не маю образи на цього чоловіка. У кожного свій вибір. Я зробила свій… Андрієві вдячна за доцю,
бо якби не він, то в мене не було б

«ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ГОДИННИК —
ВІД ЛЕОНІДА КУЧМИ,
БАНДУРА — ВІД ВІКТОРА
ЮЩЕНКА»

Після смерті матері Руслана
з дочкою живуть удвох. А років два
тому забрали до себе дідуся, який
мешкав у своїй хатині, що стоїть
на цьому ж обійсті. Сталося так, що
після смерті дочки (Русланиної матері) та дружини, яка пішла із життя невдовзі, його розбив параліч.
Тож і таке ще випробування випало Руслані. Зразу, як вона каже,
були з Настею у розпачі, бо дідусь
не піднімався з ліжка. Тепер уже
легше — він пересувається по хаті
у візочку.
Наша героїня сьогодні має «вікно у світ», яким для неї став інтернет. Завдяки соціальним мережам
вона спілкується з багатьма друзями.
— А ще завдяки інтернету, —
розповідає Руслана, — маю замовників на свої картини, рушники,
які вишиваю бісером. Торік чимало робіт продала. Захмарних цін
не ставлю — аби вернути вартість
матеріалу і трохи виручити за свою
працю.
Вишивки ми побачили лише
на знімках, бо вдома вони не затримуються. На відео почули,
як Руслана співає, подивувавшись,
наскільки голос схожий до голосу
Ніни Матвієнко. А нам ще б хотілося побачити якісь речі, пов’язані
з конкурсом «Міс України на візку». Запитуємо про корону — вона,
на жаль, не вдома: організатори
конкурсу залишили в себе. З’ясовується, що є пам’ятний подарунок від тодішнього Президента
Леоніда Кучми — годинник. Але він
у Києві: батарейки треба замінити,
а у Фаринках чи навіть Камені-Каширському за це ніхто не взявся,
бо годинник не з дешевих — швейцарський. І все-таки ми допиталися про екслюзивну річ — бандуру,
яку Руслана одержала від Віктора
Ющенка в час його прем’єрства.
Жінка розповіла:
— У Києві була зустріч, на котру
запросили організаторів Фонду інвалідів. І я, ще будучи студенткою,
співала там. Віктору Андрійовичу
сподобалось. І за якийсь час він передав подарунок.
Руслана давно вже не грає. Але
для знімка взяла інструмент і пальці, як колись, торкнулися струн.
По правді, перед поїздкою у Фаринки була думка: чи ж вдасться
розмова — чи захоче жінка говорити відверто про прожите і пережите? Побоювання виявилися даремними. Перед нами була людина,
у якій, незважаючи на непросту
долю, надзвичайно багато позитиву й оптимізму. Ще б усім його
стільки! n

У встановленні рекорду
Дмитрові Комарову сприяв
навіть недіючий волинський
аеродром
Відомий телеведучий, автор програми «Світ навиворіт» увійшов
до Національного реєстру рекордів, відвідавши максимальну
кількість аеродромів за мінімальний термін. 34 міста, понад
3000 км за 3 дні подолав шоумен із командою, переживши силусиленну не тільки приємних емоцій, а й ставши заручником
людської жадібності, що мало не призвело до трагедії
Фото з «Фейсбук»-сторінки Дмитра КОМАРОВА.

Мирослава КОЗЮПА

инулої п’ятниці з першими променями сонця, о 6.40, на легкому
чотиримісному літаку Дмитро
Комаров із оператором Олександром Дмитрієвим та двома
пілотами вирушили з Коломиї, що на Івано-Франківщині.
Пролетіли над Чорногірським
хребтом, з відстані витягнутої
руки (крила) побачили засніжену вершину Говерли. «Неймовірна краса!», — захоплено
мовив рекордсмен. Далі було
Косино, яке, за словами мандрівника, зустріло їх по-королівськи: червоною доріжкою
і бутербродами з ікрою. Звідти
маршрут проліг до Дрогобича
та Житомира.
Одразу після обіду літак приземлився в закинутому цивільному аеропорту «Луцьк — Крупа» на базі аероклубу «Крила
Волині». Тут його зустрічали
представники управління туризму та промоції Луцької міської
ради. «Дмитро Комаров переконаний, що майбутнє України
за малою авіацією, і аеропорт
у Крупі поблизу обласного центру надзвичайно перспективний, тільки треба докласти зусиль, аби він весь запрацював.
Отож у нас є всі шанси мати
авіасполучення!» — розповіла
про зустріч із телеведучим начальник управління Катерина
Теліпська.
Перший день подорожі закінчився в Києві. Щоб встигнути все облетіти, здійснювали
від 8 до 12 посадок щодня. Тож
завершували польоти прямо
перед заходом сонця і вирушали з першими його променями.
Графік був похвилинним. «Весняна турбулентність не давала
розслабитися. З обіду «ковбасить», — написав у соцмережі
Дмитро Комаров другого дня
польоту. Але найбільш екстремальним став третій.
— Ми пережили дуже неприємну ситуацію, яка ставила
під загрозу і весь рекорд, і нас.
«Спасибі» тим, хто розбавляє
паливо на заправках, — розповів ведучий. — Ми заправлялися 95-м бензином, не маючи
можливості контролювати його
якість. І нам попалося сильно
розбавлене пальне. За 40 хвилин до Кам’янця-Подільського різко впав тиск палива. Ми
включили резервну систему —
електричний насос, але його
вистачило ненадовго. Почали
шукати майданчик для аварійної
посадки. Ми розглядали польові дороги, намагаючись оцінити

М

Дмитро Комаров, Ігор Табанюк, Андрій Блінов і Олександр Дмитрієв: небо
над Україною одне.

їхній стан. Сідати без двигуна
в режимі планування на пухкий
ґрунт — означає, що літак зариється колесом і почне перекидатися. Це був дуже напру-

був дуже
« Ценапружений
момент.
200 городян, які
урочисто зустрічали
нас, навіть
не підозрювали, що
ми можемо
не долетіти.

»

жений момент. 200 городян, які
урочисто зустрічали нас, навіть
не підозрювали, що ми можемо
не долетіти. У таких екстремальних умовах завдяки професіоналізму командира літака вдалося
дотягнути до міста, — зазначив
Дмитро Комаров. — Поки я годину спілкувався з людьми, колеги витягли паливний фільтр.
Він був повністю забитий. Хоча
перед стартом рекорду на літак було встановлено новий…
Таке паливо… Слава Богу, все
обійшлося, ми промили фільтр
і завершили політ, — розповів
рекордсмен.
Як каже Дмитро Комаров,
ідейним натхненником польоту є коломийський авіатор Ігор
Табанюк. Спершу була думка
охопити лише Західну Україну.
Втім, потім географію розширили і облетіли по периметру всю
державу. Зізнається: це були
три фізично важких дні, адже
літак малий, не мали змоги пройтись та розім’ятись. Та все ж
досягнення є!

8 квітня Віталій Зорін офіційно вручив мандрівникам дипломи від Національного реєстру
рекордів. Дмитро Комаров подякував команді пілотів Ігореві
Табанюку, Андрію Блінову, операторові Олександру Дмитрієву,
кожному, хто прийшов їх підтримати, потиснути руку і зробити
селфі.
— До речі, це тягне
на ще один рекорд: «Кількість
селфі і обіймів із пілотами під
час установлення рекорду».
Плюс-мінус 1000 набереться, —
висловлює ідею телеведучий.
А ще Дмитро Комаров переконує:
вертоліт-таксі
—
це не фантастика і не розваги
для мільйонерів. Завдяки такому транспорту в Бразилії вирішили проблему міських заторів
і бездоріжжя. У Сан-Паулу злітні
майданчики є на кожній висотці. З міста до окраїни можна
пролетіти за 9 хвилин, зекономивши 2,5 години, витрачених
на долання цієї відстані автомобілем. Тож авіапольоти —
це сервіс майбутнього, переконаний мандрівник. Саме з цією
метою ведучий програми «Світ
навиворіт» і вирушив у політ
Україною.
— Ми хочемо показати, що
«мала авіація» дуже важлива для країни. Її можна використовувати в рятувальних
роботах, медичних та воєнних
цілях, з її допомогою можна
контролювати вирубку лісів.
Літаки стануть транспортною
частиною України. Авіамаршрутка коштує не так дорого,
як видається. У нас для цього
все є! — переконує Дмитро
Комаров. n
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n Україна – це не просто місце на карті

Зоряна ГЛАДИШЕВСЬКА:
«Кожен із нас може себе реалізувати,
тільки спершу треба побороти
лінь та невпевненість»
Нерідко з вуст знайомих чуємо монотонне невдоволення, мовляв, у нашій країні немає
перспектив для розвитку, тож треба шукати кращої долі деінде. Проте, озирнувшись навколо
та уважно придивившись, можна помітити, скільки нових ідей щодня втілюється в життя!
Молоді люди, повні сил та енергії, все частіше зважуються на ризик і започатковують проекти,
які з часом розвиваються і стають яскравим прикладом успіху
Фото з «Фейсбук»-сторінки Зоряни ГЛАДИШЕВСЬКОЇ.

Ольга МАГАС

країна — це не просто місце
на карті, й у нас є 45 мільйонів
причин любити рідну державу, яка довела всьому світові свою
відданість демократичним цінностям. Про це сказав прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман, відкриваючи засідання уряду 3 квітня
і коментуючи результати першого
туру виборів Президента. Він відзначив, що секрет успіху України простий: потрібно любити свою країну,
вірити в свої сили і добросовісно виконувати свою роботу. «Не потрібно
піддаватися розчаруванням, як би
не було складно. Будь-який результат дається лише серйозною сумлінною працею», — наголосив Володимир Гройсман.
Те, що завдяки щоденній роботі можна досягти успіхів, доводить
Зоряна Гладишевська — жінка, яка,
перебуваючи у декретній відпустці,
змогла не лише відкрити для себе цікаву справу, а й перетворити її на чудову роботу і стабільне джерело доходів. Турботлива матуся, красуня,
ще й власниця однієї з найзатишніших у Луцьку сімейних кав’ярень
та пекарні, де щодня створюються
неймовірно смачні десерти! Зоряна
розповідає, що шлях до поставленої
мети був довгим та виваженим, проте
повністю виправдав себе.

У

«Я ДУЖЕ ДОВГО ПРИСЛУХАЛАСЯ,
ЧОГО ХОЧУ НАСПРАВДІ»

— Пригадайте, як виникла ідея
створити сімейну кав’ярню і що
сприяло втіленню мрії в реальність?
— Я дуже динамічна людина і люблю новизну та зміни, тому
й роботу завжди обирала різноманітну та цікаву. Більшу частину
свого життя пропрацювала в торгівлі на різних посадах — від торгового представника до регіонального менеджера з продажу.
На той момент мені дуже подобалося
те, чим займалася. Відрядження, переговори, тренінги, подорожі — ритм
був шаленим! І люди! Просто неймовірні люди! Постійно жартувала, що
з роботи менеджера звільнюся тільки
коли піду в декрет або матиму власну
справу. Сталося і те, й інше.
Після появи першої дитинки
я з друзями відкрила студію з Alfa
graviti і почала працювати тренером.

Немає на світі більшої подяки, ніж щасливі усмішки малечі!
— Зараз багато хто вирішує покинути нашу країну. Чи спадало
вам таке на думку?
— Про еміграцію я не думала,
бо дуже люблю місто, в якому народилася і знайшла чимало друзів. Побувала майже у всіх областях України
під час роботи менеджером і з гордістю можу сказати, що Луцьк — найкраще місто для життя!
— Чому вважаєте, що можете
тут реалізувати себе повною мірою?
— Впевнена, що кожна людина
може себе реалізувати, тільки спершу
треба побороти власну лінь та невпевненість у своїх можливостях. Я починала з нічого, було складно. Накопичувала капітал, працюючи менеджером,
узяла кілька позик у близьких людей,
а вже потім моя ідея почала притягувати однодумців та інвесторів. Я хочу
налагодити свій бізнес так, щоб він
працював без мого щоденного втручання і давав фінансову змогу відпочивати щоразу в іншій країні кілька
разів на рік, але для цього не обов’язково емігрувати, мій дім тут.
«Я ЛЮБЛЮ УКРАЇНУ ЗА СВОБОДУ,
ЯКОЇ НЕМА В ІНШИХ КРАЇНАХ...»

Засновник школи маленького кондитера пані Зоряна зі своїми вихованцями.

Оскільки спортом займалася все
життя, це для мене було і хобі, і робота, яка приносила гроші. Згодом
знову завагітніла і зайнялася новим
проектом, хотілося мати якесь затишне місце для зустрічі з друзями
та щось, що буде приносити радість.
Я дуже довго прислухалася, чого
насправді хочу, і коли виникла ідея
відкрити сімейну кав’ярню, мене

починала з нічого, було
« Яскладно.
Накопичувала
капітал, працюючи
менеджером, узяла кілька
позик у близьких людей,
а вже потім моя ідея почала
притягувати однодумців
та інвесторів.

»

вже ніщо не могло зупинити. Щоправда, це збіглося з народженням
другої дитини, тому було дуже важко
фізично. Вночі із синочком на руках
випікала солодощі, а зранку, ще затемна, везла все в кав’ярню… Так
тривало близько року, поки не усвідомила, що не справляюся сама і що

У Луцьку скасували маршрут №7,
Залізничний вокзал — село Струмівка. Саме ним користувалося багато людей,
особливо у весняний період, аби доїхати на
дачі чи кладовища. У міськраді повідомили,
що «сімками» перекрили нестачу маршруток
у місті, а жителям навколишніх сіл і так є чим
доїхати.

тих об’ємів, які випікаю, вже не достатньо. Тож з’явилася майстерня,
де ми продовжуємо виготовляти
наші десерти. Зараз тут працюють
два кондитери, а сама переважно
займаюся організаційними моментами.
«ПРОКИДАЛАСЯ ВРАНЦІ І ЩОДНЯ
РОБИЛА 5 КРОКІВ ДО МЕТИ»

— Ваш найбільший успіх на сьогодні і завдяки чому його досягли?
— Це, напевно, відкриття майстерні та й самої кав’ярні, адже потрібно було переступити через власні
страхи, повірити в свої сили і знайти
інвесторів, бо власних коштів на все
не вистачало. Успіх — на мою думку,
це мати ідею, в яку віриш, і змусити
усіх в неї повірити. У мене горіли очі,
я вірила в свою справу і просто прокидалася вранці та діяла — робила
щодня 5 кроків до мети, незважаючи
на втому.
І ще моїм «найтеплішим» проектом є недільна кондитерська школа
для діток. Я за першою освітою — магістр педагогічних наук і дуже люблю
працювати з малечею. Щонеділі ми
разом виготовляємо креативні десертики, є дітки, які ще з відкриття
до мене приходять, я це дуже ціную!

— Які українські традиції підтримуєте?
— Мені подобаються наші люди
і те, як розквітає наше місто на День
вишиванки чи День Незалежності. Воно стає живим, різнобарвним
та колоритним. Зараз багато українських дизайнерів створюють креативні колекції з національною символікою, тому кожна жінка може відчути
себе гарною, стильною україночкою!
Звісно, я підбираю вишиванки собі
та діткам. Дуже багато різноманітних
стилізованих заходів у ці свята, і ми
прекрасно проводимо час разом.
— Назвіть п’ять речей, за які ви
любите свою Батьківщину?
— Я люблю Україну за її відкритих
людей, безмежний простір для духовного, фізичного та фінансового розвитку! За свободу, якої немає в інших
країнах, а мені є з чим порівняти…
— Головні мрії...
— Основна — це достойно виховати своїх діток у спеціалізованій школі, яка буде адаптована до сучасних
реалій світу. Маю надію, що до того
часу, як вони підростуть до шкільного
віку, такий заклад з’явиться у нашому
місті, бо якщо ні — доведеться створити його самій (сміється. — Авт.).
Друга мрія — щоб усі близькі мені
люди були щасливими, мали порозуміння, довіру та гармонію з навколишнім світом. Ще хочу, аби батьки мої
довше пожили і хоча б зараз навчилися радіти кожному дню. З фінансових мрій — це змога відпочивати
в будь-якому куточку світу та змінити
авто на краще.
— Що б ви побажали молоді?
— Насамперед, аби навчилася цінувати те, що вже має, а також віри
в себе, в свої можливості, знати, що
після падінь обов’язково будуть злети
і що рух до мети має бути постійним.
Тут, як у спорті, — тільки наполегливість та цілеспрямованість дають бажані результати!
www.uawelove.org. n

Актриса Волинського академічного облассного українського музично-драматичногоо
театру імені Т. Г. Шевченка, народна артистистка України Людмила Приходько отримуваатиме президентську стипендію. Відповіднее
розпорядження підписав Петро Порошенко,
і виплачуватимуть її пані Людмилі протягом
двох років.
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СТУДЕНТКА НАТАЛІЯ ТРЕТЬЯК
ПРАЦЮВАЛА НА ФЕРМІ В ДАНІЇ
І МРІЄ ПРО ТАКУ Ж У РІДНІЙ УКРАЇНІ
У Горохівському коледжі Львівського національного аграрного університету вона навчається
на четвертому курсі. Майбутній технолог із виробництва та переробки продукції тваринництва
практикувалася за кордоном на свинофермі. До речі, вдосконалити свої знання в цій країні
може кожен студент коледжу, який має бажання стати професіоналом та вивчити англійську
мову. Знаючи про хорошу підготовку, яку дає цей навчальний заклад, набути досвід за
кордоном їх запрошують багато фірм. Наталія вибрала ТзОВ «Агропрактіс»

НІКОЛИ НЕ ПЛАНУВАЛА
ПРАЦЮВАТИ В ГАЛУЗІ
ТВАРИННИЦТВА

Наталка — єдина донька у батьків
Алли Євгенівни і Руслана Михайловича. Ще коли дівчинка була малою,
мама–кухар і тато–будівельник переїхали з бабусиного обійстя в невеликому хутірці у село Біличі неподалік Нововолинська. У школі мріяла
про психологію, але від цієї професії
відговорив батько. Натомість порадив стати технологом, бо хотів, щоб
працювала на м’ясопереробному
підприємстві і була недалеко від рідної хати. Донька такій перспективі не
перечила. Для знайомства з професією, про яку не мала найменшого
уявлення, обрала відділення технології виробництва і переробки продукції тваринництва в Горохівському
коледжі ЛНАУ.
Моя комунікабельна та відверта
співрозмовниця не приховувала, що
спершу багато навчальних предметів
освоювала поверхнево. Однак тепер
уже розуміє, що повагу до майбутньої
професії викладачі закладу «ростили» в ній поступово. У школі їй подобалися уроки біології і математики.
Ставши студенткою, почала більше
цікавитися анатомією і англійською
мовою, а вже згодом — «Вступом до
спеціальності» і «Свинарством» —
предметами, які викладає подружжя
Руслани Василівни і Леоніда Ярополковича Крисюків.
— В одну хвилину зловила себе
на думці, що мені подобається це читати і знати. А коли в квітні 2017 року
почула про можливість закріпити
знання в Данії, відразу ж захотіла поїхати туди, — розповіла Наталія.
ГОСТИННІСТЬ
ПО-СКАНДИНАВСЬКИ

Мама Наталки не була в захопленні від рішення вісімнадцятирічної доньки, яка швидкими темпами
освоїла англійську мову. Тато вирішив підтримати і згодою на неблизьку й тривалу поїздку, і коштами. 23
грудня 42–річний Хенрік Андерсен
зустрів дівчину в Орхусі — найбіль-

шому місті Данії після столиці Копенгагена. Привіз на невеликий хутір, який облюбував для утримання
свого господарства, всього за 25
кілометрів від Орхуса. Познайомив
із сім’єю. Мила і приязна українка відразу сподобалася дружині фермера
Шарлотті, яка в сімейному бізнесі є
ветеринаром. Після вечері Хенрік
відвіз гостю в її першу оселю — кемпінг на колесах зі всіма зручностями.
В ньому було настільки комфортно,
що згодом не хотіла переїжджати в
спеціальні будиночки для працівників.

пригадувала,
« Зщоусмішкою
уявляла свиноферму
з купами гною та нестерпним
запахом. Натомість побачила
чисті приміщення
без «ароматів».

»

Наступного дня гостинний датчанин запросив дівчину в супермаркет
і на 200 євро з нагоди католицького
Різдва заповнив її візок продуктами.
Вже через деякий час українка побачила, що іноземці частенько балували своїх працівників сюрпризами:
на свята, дні народження дарували
сувеніри і солодощі, частували улюбленими датськими стравами, скажімо, рисовим пудингом чи м’ясом із
солодкою картоплею.
«Я ПОЧУВАЛАСЯ
НЕ НА ЗАРОБІТКАХ,
А НІБИ ЗАВЖДИ ТУТ ЖИЛА»

— Ферма, на якій працювала, — це величезний комплекс.
Хенрік Андерсен продавав щодня
1500–2000 свиней. Мені серед десяти працівників довірили найменших
свинок, — ділилася враженнями волинянка.
З усмішкою пригадувала, що уявляла свиноферму з купами гною та
нестерпним запахом. Натомість побачила чисті приміщення без «ароматів». У свинарник, в якому працювала, тварин переселяли за тиждень
до опоросу. Наталка доглядала їх та

У Зарічненському
районі Рівненщини
5-річний хлопчик
заразився менінгококовою інфекцією від
сусідської дитини і
помер. Загалом від початку 2019-го в області
зареєстрували п’ять
випадків менінгіту. Для
порівняння: торік таких
хворих було 13, 12 із них
— діти.

Повний причіп
зіпсованого хліба
викинули у селі
Пустоіванне Радивилівського району
Рівненщини біля
автотраси Київ–
Чоп. На упаковці
виробів видно, що
він виготовлений на
підприємстві «Концерн Хлібпром»
у Львові.

новонароджених поросяток, доки ті набирали вагу сім кілограмів.
Швидко навчилася годувати, робити потрібні щеплення, уколи…
Протягом року відпрацьовувала 160 годин на місяць (згідно
з контрактом). Зовсім
не перевтомлюючись,
щомісяця отримувала
1500 євро.
Із кемпінгу на колесах переселилася в будиночок,
споруджений
на території комплексуу
спеціально для праців-ників. Така розкіш кошштувала 200 євро. Ще 150
50
євро, не відмовляючи собі
бі в
ласощах, витрачала на харчі.
Якось захворіла, то Андерсени
дерсени
Допоможімо цій чарівній дівчині
безкоштовно відвезли дівчину
знову стати на ноги.
в лікарню, купили таблетки. На
роботу кілька кілометрів їздила
про те, як застосовувала здобуті в
скутером хазяїв.
У Данії українка відразу ж зна- закладі знання на практиці, навчаюйшла багато друзів. З ними у вихід- чись сучасному господарюванню у
ні мандрувала до моря, в найгарніші датчан. Студентка охоче поділилася
міста і сусідні європейські країни. своїми враженнями з ровесниками.
Засумувавши за рідними, проси- Водночас казала, що коледж дав їй
лася у відпустку додому. Так швид- не лише ґрунтовні знання для майко минув рік, і Наталія повернулася бутньої професії, а й загартував,
на Волинь. Вийшла на навчання з навчивши «домашню» дівчинку бути
академвідпустки з мрією закінчи- самостійною. Особливі слова вдячти коледж і вступити до Львівського ності адресувала викладачам Оленаціонального університету ветери- гові Жельчику, Руслані і Леонідові
нарної медицини та біотехнологій Крисюкам, Галині Сальниковій, Надії
імені С. З. Гжицького, отримати во- Загоруйко, Людмилі Ковтун.
…Наприкінці нашої розмови видійське посвідчення і повернутися на
роботу в Данію, де сімейство Андер- словила побажання, щоб і в Україні
сенів обіцяло роботу на загальних були такі ж тваринницькі ферми, як
в Європі, щоб наша країна була таумовах.
Нещодавно директор Горохів- кою ж багатою, як Данія, яка цьогоріч
ського коледжу ЛНАУ Олег Жельчик знову ввійшла в першу десятку країн
запропонував Наталці розповісти щастя.
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

P. S. Коли публікація була готова до друку, стало відомо, що наша героїня під час приватної поїздки в Німеччину потрапила в жахливу автопригоду,
в якій отримала пошкодження хребта. Зараз дівчину доставили до Львова. На її лікування потрібні чималі кошти, яких батьки не мають. З ініціативи
Олега Жельчика першими допомогу почали збирати викладачі і студенти
коледжу. Пам’ятаючи, що добро повертається сторицею, зробити таку хорошу справу може кожна милосердна людина.
Гроші можна переказувати на рахунок:
5168 7573 5313 3236 — Третьяк Алла Євгенівна. n

М’ясний павільйон на центральному
продуктовому ринку Рівного відвідала
команда телепрограми «Ревізор». Виявили там, що у продавців відсутні медичні
книжки, медогляди протерміновані, крюки
для м’яса та контрольна вага — брудні,
продаються недозволені для реалізації
кишки та кров, у холодильниках вища,
ніж передбачено нормами, температура.
Також інспектори побували у супермаркеті «Сам маркет», магазині «Наше пиво»,
гастрономі «Рівне-35». В кожному із закладів журналісти знайшли чимало порушень.

Унікальну операцію на відкритому серці – аорто-коронарне шунтування – провели в Рівненській міській
лікарні. Вона тривала близько
п’яти годин і увесь цей час серце не зупиняли, воно постійно
працювало, забезпечуючи
кровообіг у тілі пацієнтки. Це
– своєрідна сенсація, до цього
подібні хірургічні втручання
робили лише
у столиці.
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З РОСИ І ВОДИ!
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Вітаємо!
12 квітня святкуватиме 60-річчя коханий
чоловік, люблячий татусь, турботливий дідусь, товариський сват
Василь Григорович
ШВОРАК.
Сьогодні день у вас чудовий —
В цей день ви вперше глянули на світ.
Для вас тоді він був ще зовсім новим
І недарма минуло стільки літ.
Cьогодні ювілейну стоптано стежину,
Та спокою нема для ваших ніг.
Бо пройдено життя лише частину,
Попереду багато ще доріг.
Бажаєм вам століття ще прожити,
Здоров’я доброго на всю ту сотню літ.
І внуків всіх ще одружити,
Й благословити правнуків у світ.
З любов’ю
дружина Світлана, син Олег
з дружиною Оксаною, донька Алла
з чоловіком Іваном, внуки Данилко,
Тимофійчик, Владик, Дмитрик,
свати Боснюки, Сиваченки.
13 квітня 60-річчя зустрічатиме турботливий татусь,
люблячий дідусь, житель села Велика Осниця Маневицького району
Микола Миколайович
ГОРДІЙЧУК.
Летять роки в міжзоряний політ,
Але душа нехай про це не знає.
І хай так буде сотню літ,
І доброта ніколи не згасає.
Хай доля піднесе іще сповна
І радості, й наснаги, і здоров’я.
Нехай завжди в душі цвіте весна
І серце зігрівається любов’ю.
З повагою та любов’ю
дочка Тетяна, син В’ячеслав,
невістка Тетяна,внуки Настуся, Януся.

www.volyn.com.ua

SUDOKU

Учора відсвяткувала ювілейний день
народження любляча мама, турботлива
свекруха, добра бабця, привітна сваха
Алла Євгенівна
БОГДАНОВА.
Ювілей — це чудова подія,
Це досягнення років у житті.
Тож здійсняться нехай усі мрії
І живеться у щасті й красі.
Сонцем ясним любов розіллється
І вирує у серці завжди.
У всіх справах хай успіх ведеться,
Сил, здоров’я — з роси і води!
З найкращими побажаннями
сім’ї Богданових, Петруків,
Макарчуків.
25 років сьогодні відзначатиме мила,
ніжна, чуйна дочка, сестра, внучка, кохана,
турботлива, любляча дружина, мама, дорога невістка, жителька Горохова
Іванна Олександрівна
СКОПИК.
Найщиріші вітання тобі, наша дорога,
за чуйне серце, щиру любов, турботу і підтримку.
Щоб завжди ти жила у мирі,
В колі рідної сім’ї.
Любові зичимо тобі щиро,
Щоб відчувала ти її.
Хай обминають біль і тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Здоров’я міцного та щастя
без краю,
Усього найкращого ми тобі
бажаєм.
З любов’ю
тато, мама, брат із сім’єю,
чоловік Віталій, синочок Дениско.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ 9 КВІТНЯ

Р Е К Л А М А

Училище проводить спеціалізований
Поряд з основною
набір з нахилом “футбол», спільно з
професією учні на
ФК “ВОЛИНЬ”. Перспективні гравці
вечірніх курсах можуть матимуть можливість випробувати
свої
здібності в чемпіонатах області
здобути додаткову
та України з футболу серед юнаків.
спеціальність — водій
категорії “В”

м. Берестечко, вул. Незалежності, 140, Горохівський район, Волинська область, 45765

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!
Приймаємо замовлення на угорські бройлерні індики
породи БІГ - 6Н (ростуть до 30 кг).
Тел. для довідок: 066 7104092, 097 5383107.

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

(є у наявності, а також під замовлення): балки, крокви, дошки обрізні та
необрізні, рейки монтажні. Вироби з
дерева під замовлення. Доставка.
Тел.: 0976492371, 0991813332.

ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ
ОХОРОННИКІВ
Метод роботи стаціонарний та вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта)
забезпечує підприємство.
Звертатись за тел.:
067 361 88 59, 067 361 47 27.

Т

ЕЛЕПРОГРАМА
15 — 21 КВІТНЯ

На сайті volyn.com.ua
читайте нас 24 години на добу!

гань «Зірки», а «Металіст 1925»
— «Кобри».
Тим часом відбулися чвертьфінальні матчі розіграшу Кубка
України.
У півфінал пробилися відразу два представники Першої
ліги — «Інгулець» та СК «Дніпро-1».
Натомість «Шахтар» та «Динамо» догравали поєдинок у
форматі «10 на 10» (вилучення
заробили автори голів у складі
обох команд — Денис Гармаш та
Жуніор Мораєс), а переможця
вдалося визначити лише в серії
післяматчевих пенальті.
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телеканалів

n Спорт

Хвацький «Дніпро» мало не втопився
на луцькому «Авангарді»
Фото fcvolyn.net.

«Волинь» показала пристойну
гру і здобула очко в поєдинку з
командою, яка наступного сезону
може неабияк схарапудити УПЛ

Ч

шості – другу жовту картку
одержав той-таки дніпрянин
Ігор Когут. Щоправда, за чверть
години до закінчення поєдинку
така ж доля спіткала й волинянина Василя Курка, тож команди знову грали в рівних складах.
Як і обіцяв тренерський
штаб «Волині», «хрестоносцям»
вдалося відібрати очки у команди, яка за кілька днів чи не
найупевненіше пробилася до
півфіналу Кубка України! Хоча
Андрій Тлумак на післяматчевій
прес–конференції й висловив
розчарування: мовляв, мали перемагати!
За підсумками туру лучанам
довелося переміститися з п’ятої
на шосту позицію в турнірній
таблиці.

ЗА ВОРОТАМИ
Андрій
ТЛУМАК,
головний тренер «Волині»:
«Дуже складно говорити про такі матчі.
Ми створюємо багато моментів, над чим наполегливо
працюємо. Але є реалізація,
індивідуальний рівень гравців,

ПОНЕДІЛОК, 15 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:20 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Таємниці Борго
Ларічі» 11:20 Д/ц «Аромати Іспанії»
12:30 Д/ц «Смак сиру» 13:15, 14:30
РадіоДень 13:45 Д/ц «Світ дикої
природи» 15:15 Д/ц «Неповторна
природа» 16:15 Хто в домі хазяїн?
16:55 По обіді шоу 18:20 Тема дня
19:25 Разом 20:00 Д/ц «Спільноти
тварин» 21:25 UA:Спорт 21:50
Розважальна програма з Майклом
Щуром 22:20 Д/ц «Суперчуття» 22:50
Перша шпальта

05.25, 23.50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 08.00,
09.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20, 18.00, 19.00,
01.35 Ток-шоу «Стосується кожного»
11.10, 12.25 Х/ф «ОКСАМИТОВІ
РУЧКИ» 12.00 «Новини» 13.40 Х/ф
«ПРИБОРКУВАННЯ НЕПОКІРНОГО»
15.50 «Чекай мене. Україна» 20.00,
03.45 «Подробиці» 21.00 Т/с «Не
жіноча робота» (12+) 23.00 Д/п
«Ватутін» 00.40 «Речдок» 02.20 «Орел
і Решка. Шопінг» 05.00 «Top Shop»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок з
1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30, 23:50 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:10, 21:45 Т/с «Кухня»
22:20 «Гроші 2019»
23:55 «Голос країни 9»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти справедливості
12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша»
23:30 Х/ф «ПОТЯГ ДО ПУСАНА»

СТБ
05:40 Моя правда. Маша Распутіна
06:25 Моя правда. Валерій
Лобановський. Аритмія
07:25 Моя правда. Юрій Бєлов:
божевілля

А де м’яч? У воротах СК «Дніпро-1»!

який не дає нам можливості
завершувати такі матчі перемогою.
Проте віддача, підкати
на кожному клаптику поля —
такий футбол цікавий глядачам. Ми граємо для них, і це не
була суха гра без моментів, а
така, що мала сподобатися
вболівальникам. А нам, звичайно, — не дуже, тому що
мало бути три очки».
Результати 21 туру: «Гірник–Спорт» — «Інгулець» —
1:1; «Волинь» — СК «Дніпро1»
— 1:1; «Рух» — «Прикарпаття»
— 2:2; «Агробізнес» — «Оболонь–Бровар» — 1:2; «Суми» —
«Авангард» — 0:3; «Миколаїв»
— «Колос» — 0:3; «Балкани» відпочивали через зняття зі зма-

ТБ

зустрінуться:
«Інгулець» — «Зоря»
і СК «Дніпро-1» —
«Шахтар».

»

Усі результати: «Інгулець»
— «Карпати» — 1:1 (5:4 в серії
післяматчевих пенальті); «Львів»
— «Зоря» — 0:1; СК «Дніпро-1»
— «Ворскла» — 2:0; «Шахтар» —
«Динамо» — 1:1 (одинадцятиметрова лотерея — 4:3).
За результатами жеребкування, яке відбулось у понеділок, 7 квітня, у півфіналах Кубка
України 17 квітня зустрінуться:
«Інгулець» — «Зоря» і СК «Дніпро-1» — «Шахтар». n

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з футболу, Перша ліга. 21
тур. «Волинь» (Луцьк)
— СК «Дніпро-1» (Дніпро) —
1:1 (0:1 – Ігор Когут, 12 хв; 1:1 –
Валерій Болденков, 21 хв.)
3 квітня. Луцьк. Стадіон
«Авангард». 2000 глядачів. Головний суддя Олександр Шандор
(Львів).
У поєдинку із беззаперечним лідером першості лучани
пропустили ще на початку гри:
дніпрянин Ігор Когут зважився
на удар з–поза меж штрафного
майданчика, політ м’яча скоригував рикошет від голови гравця «Волині» — і за мить виймати
круглого із сітки власних воріт
довелося вже волинянину Богданові Когуту.
Щоправда, невдовзі лучанам вдалося відігратися. Заробили «прострільний» штрафний
на лівому фланзі, Денис Кожанов низом доставив м’яч у район ближньої стійки, і після серії
рикошетів Валерію Болденкову
залишалося тільки добити фактично з лінії воріт.
На початку другого тайму «Волинь» опинилася в біль-

півфіналах Кубка
« УУкраїни
17 квітня

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I
В Н
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
20 16 2
«Колос» (Ковалівка)
19 11 8
«Металіст 1925» (Харків)
19 12 2
«Оболонь-Бровар» (Київ)
19 11 5
«Авангард» (Краматорськ)
20 10 5
«Волинь» (Луцьк)
20 12 4
«Інгулець» (Петрове)
20 8 5
«Балкани» (Зоря)
19 7 5
«Миколаїв» (Миколаїв)
19 6 4
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
20 5 3
«Рух» (Винники)
19 3 7
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
19 3 6
«Суми» (Суми)
19 3 6
«Агробізнес» (Волочиськ)
19 1 7
«Зірка» (Кропивницький)
17 1 1

П
2
0
5
3
5
4
7
7
9
12
9
10
10
11
15

М
53-12
34-8
28-11
24-13
36-18
39-21
21-24
21-23
17-24
25-27
15-29
20-39
18-49
11-25
10-49

О
50
41
38
38
35
34
29
26
22
18
16
15
15
10
4

*За невиконання рішення ДК ФІФА від 18 вересня 2017 року з ФК
«Волинь» (Луцьк) знято 6 турнірних очок.
У списку бомбардирів лідирує Станіслав Куліш (СК «Дніпро-1»)
– 12 голів (4 – з пенальті).

12:02 «Пліч-о-пліч» 12:15 «Радіодень.
Луцьк» 12:40 Лайфхак українською
12:50 М/с «Вруміз» 13:40 «Вечір на
08:15 Містичні історії з Павлом
09:00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ»
Суспільному». Сурдопереклад 14:08
Костіциним 16+
11:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
«Розсекречена історія» 15:02 «Wise
UA: РІВНЕ
10:10 Х/ф «СВЕКРУХА - МОНСТР»
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ ВІД
cow» 15:15 Радіодень «Модуль знань»
12:30 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
СМЕРТІ»
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
15:55 «Українська література в
2+2
14:55 Хата на тата 12+
14:00 Х/ф «ЗАГИБЕЛЬ:
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
іменах» 16:05 «Чудова гра» 16:32 Д/с
17:30, 22:00 Вікна-Новини
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
19.00, 20.30 Новини 09.00
06:00 Мультфільми
«Суперчуття» 17:13 «100 років
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16:00 Х/ф «2012»
Кулінарно-літературне
шоу
«Енеїда»
08:00 «Помста природи»
українського кіно» 17:40 Д/ц «Погляд
16+
19:00 Ревізор. Крамниці
09.25
Д/ф
«Аромати
Шотландії»
09:45, 18:15 «Спецкор»
зсередини» 18:10 Т/с «Еліза» 19:22
09.55
Радіодень
«Життя+»
10.15
20:00, 21:00 Т/с «Як довго я на тебе
21:00 Таємний агент
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
«Тема дня» (прямий ефір) 19:50
ФУТБОЛ-1
UA:Фольк
11.05
Ранковий
гість
11.20
чекала»
22:20 Таємний агент. Постшоу
10:55, 19:25, 20:30 Т/с «Звонар»
«Разом» 20:15, 22:45 «Своя земля»
Д/С»Своя
земля»
11.30,
13.40,
19.25,
22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»
06:00 Фрозіноне - Інтер. Чемпіонат
14:40 Х/ф «МОРСЬКІ КОТИКИ
20:30 Новини. Сурдопереклад 20:52
МЕГА
21.50
Тема
дня
12.00
Д/С
Італії
ПРОТИ ЗОМБІ»
«Спільно» 21:20 #ВУкраїні 21:50
«Пліч-о-пліч»
12.15
Лекції
12.40
ICTV
06.00 Бандитська Одеса 08.25, 14.40 16:15 Х/ф «12 РАУНДІВ»
«Тема дня» 22:18 «Схеми.Корупція в
07:45, 16:35 Журнал Ліги чемпіонів
Лайфхак
українською
12.50
М/С»
Правда життя 10.00, 17.20, 05.25
деталях»
05:00 Служба розшуку дітей
08:15 Чорноморець - Олімпік.
21:30 Т/с «Кістки-10»
Вруміз»
11,
12,
13
с.
14.05
Шалена подорож 10.50 Мегамисливці 23:00 Т/с «Кістки-9»
05:05 Т/с «Відділ 44»
Чемпіонат України
«Розсекречена
історія»
15.00
Лекції.
ЕСПРЕСО
11.50 Скептик 12.50 Юрій Нікулін
05:50 Громадянська оборона
10:00 «Великий футбол»
Історія України 15.15 Радіодень
ZIK
06:40, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 13.30, 00.15 Речовий доказ 15.45,
11:50 Топ-матч
00.00, 03.05, 08.30 «Політичний
«Модуль
знань»
15.55
Лекції.
23.30 Великі танкові битви 16.35,
Факти
07.00, 16.00, 18.00 Перші про головне. 12:00 Маріуполь - Динамо. Чемпіонат Українська література в іменах 16.05 МаринаД» 01.00 Авторська програма
21.45 Полювання на рибу-монстра
«Ч/Б шоу» 02.00, 05.30 «Княжицький»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
України
Дайджест 07.15, 00.50 Д/ф «Великі
Т/Ф «Чудова гра» 16.30 Д/ф
18.05 Мисливець і здобич 19.00,
02.40 «Культ:Експрес» з Марією
10:10 Антизомбі. Дайджест
13:50 Кристал Пелес - Ман Сіті.
танкові битви» 08.00, 09.00, 10.00,
«Суперчуття»
17.15
Лекції.
100
років
20.50 Фантастичні історії 19.55 Як
Бурмакою 04.00 «Студія Захід» з
11:05, 13:20 Секретний фронт.
Чемпіонат Англії
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
кіно
17.40
Д/ф
«Погляд
зсередини»
будували замки 22.30 Полярний
Антоном Борковським 05.00
Дайджест
15:40, 22:45 Футбол NEWS
Перші про головне 08.10, 09.15
18.10
Т/С
«Еліза»
19.50
Д/С
«Разом»
ведмідь 01.15 Містична Україна 02.45 Прямим текстом 09.35 Стежками
13:45, 16:20 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
16:05 Журнал Ліги Європи. Прем’єра 20.15, 22.45 Д/С «Своя земля» 20.50 «Міжнародний огляд» з Юрієм
Великі українці
Фізером 06.30, 23.00 «Світ цього
війни 10.15, 11.20, 13.15, 16.15, 17.20, 17:05 Чемпіонат Італії. Огляд туру.
СХОДИТЬ»
Д/С «Спільно» 21.20 Д/С «В Україні» тижня» 07.30 «Суботній політклуб»
18.15 Коментарі 12.10 Докаz 15.15
16:35 Х/ф «ПАРКЕР»
Прем’єра
22.20
Програма
розслідувань
К-1
09.30 «Людина і право» з Борисом
Між своїми 19.15 VOX POPULI 20.00
20:15 Битва версій
18:00 Передмова до «ПСЖ - Челсі»
«Схеми. Корупція в деталях»
Захаровим 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
06:30 «TOP SHOP»
HARD з Влащенко 21.00, 06.20 Перші
21:25 Т/с «Пес»
(2013 /14). Золота колекція
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
про головне. Підсумки 21.40 Гра Z
UA: ВОЛИНЬ
22:25 Свобода слова
Ліги чемпіонів. Прем’єра
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
08:00 «Ух ти show»
вогнем 22.30 Гра в класику з Сергієм 18:05 ПСЖ - Челсі. 1/4 фіналу (2013
23:55 Х/ф «ПРОЕКТ ІКС»
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
Рахманіним 23.30, 03.05 Історична
08:30 Т/с «Мисливці за реліквіями»
/14). Золота колекція Ліги
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
10:15 Х/ф «ДЖУНГЛІ: У ПОШУКАХ правда з Вахтангом Кіпіані 00.00 Д/ф
НОВИЙ КАНАЛ
чемпіонів
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
18.15 Коментар 15.30, 22.30 «Ваша
«Вирішальні битви Другої світової
МАРСУПІЛАМІ»
19:55
Челсі
ПСЖ.
1/4
фіналу
(2013
«Енеїда» 09:28 Д\ц «Аромати
06:00, 07:10 Kids Time
Свобода» 19.00 «Великий ефір
війни» 01.35 Художній фільм
12:10
«Бєдняков+1»
/14). Золота колекція Ліги
Шотландії» 09:55 «Радіодень
Василя Зими» 21.00 «Вердикт» з
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
13:00
«Вірю
не
Вірю»
«Життя+» 10:15 «UA:Фольк» 11:05
чемпіонів
Сергієм Руденком 21.55
07:15 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
ТЕТ
14:50
«Орел
і
Решка.
Шопінг»
«Ранковий гість» 11:21 Д/ц «Своя
21:45 Післямова до «Челсі - ПСЖ»
«ІТ-Документ» 22.00 «Поліцейська
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 2»
15:50 «Орел і Решка. Морський сезон» 06.00 ТЕТ Мультиранок
(2013 /14). Золота колекція земля» 11:34 «Вечір на Суспільному» хвиля»
16:40, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
23:00 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ В
ДЖАКУЗІ»

09.30 М/ф «Супергерой»
11.00, 17.00 Серіал «Рання пташка»
12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція

Ліги чемпіонів. Прем’єра
21:50 LIVE. Вотфорд - Арсенал.
Чемпіонат Англії

ТБ

ВІВТОРОК, 16 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

05.30, 23.05 «Слідство вели... з
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25, Леонідом Каневським» 07.00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:20 08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
10.00 Х/ф «ВИХІДНІ!» 11.40,
09:05 Доброго ранку, Країно!
12.25 Х/ф «СМЕРТЬ
09:30 Т/с «Таємниці Борго
НЕГІДНИКА» (16+) 12.00 Новини
Ларічі» 11:20 Д/ц «Аромати
14.45 «Правила виживання»
Мексики» 12:30 Д/ц «Смак сиру»
15.50, 16.45, 00.45 «Речдок»
13:15, 14:30 РадіоДень 13:45
18.00, 19.00, 01.40 Ток-шоу
Д/ц «Світ дикої природи» 15:15 «Стосується кожного» 20.00, 03.55
Т/с «Імперія» 16:05, 20:00 Д/ц
«Подробиці» 21.00 Т/с «Не жіноча
«Спільноти тварин» 16:30 Д/с
робота» (12+) 02.25 «Орел і Решка.
«Жива природа» 16:55
Шопінг» 04.55 «Top Shop»
UA:Фольк. Спогади 18:20 Тема
УКРАЇНА
дня 19:25, 22:50 Спільно 21:25
UA:Спорт 21:50 Наші гроші
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
22:20 Д/ц «Суперчуття»
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
1+1
23:00 Сьогодні
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
09:30 Зірковий шлях
«Сніданок з 1+1»
10:30 Місія: краса
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
11:30 Реальна містика
19:30 ТСН: «Телевізійна
13:30, 15:30 Агенти
служба новин»
справедливості 12+
09:30, 22:45 «Одруження наосліп» 16:00 Історія одного злочину 16+
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
18:00 Т/с «Таємниці»
13:30 «Сімейні мелодрами»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
14:30 Т/с «Величне століття.
21:00 Т/с «Інша»
Роксолана»
23:20 Без паніки
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
СТБ
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45, 21:10, 21:45, 22:10 Т/с
05:25 Моя правда. Сергій
«Кухня»
Челобанов: відродження з

попелу
06:10 Моя правда. Наталя
Кустинська: чорно-біле
життя
07:05 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:00 МайстерШеф 12+
13:20 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 21:00 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»
22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»

ICTV
05:40, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Битва версій
11:55, 13:20 Антизомбі. Дайджест
13:35 Х/ф «ПРОЕКТ ІКС»
15:35, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
18:20, 22:35 Т/с «Юрчишини»
23:00 Х/ф «КРЕЙСЕР»

НОВИЙ КАНАЛ
06:40, 09:00 Kids Time
06:45 М/с «Майлз із майбутнього»
07:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
09:05 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»

UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР
05.25, 22.55 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 Х/ф «ЯК
ВИКРАСТИ ДІАМАНТ» (16+)
11.40, 12.25 Х/ф
«НЕПРИБОРКАНИЙ» (16+) 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45, 00.40 «Речдок» 18.00,
19.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.40
«Подробиці» 21.00 Т/с «Не жіноча
робота» (12+) 02.20 «Орел і
Решка. Шопінг» 04.55 «Top Shop»

1+1

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Місія: краса
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша»
23:20 Гучна справа

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Х/ф «Я, ТИ, ВІН, ВОНА»
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

УКРАЇНА

СТБ
05:15 Моя правда. Надія

Рум’янцева: подарувати
надію
06:00 Моя правда. Ірина
Понаровська
07:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
08:50 МайстерШеф 12+
13:45 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:55, 20:55 Т/с «Список бажань»
22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»

ICTV
05:40, 10:10, 13:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
13:30 Х/ф «КРЕЙСЕР»
16:20, 21:25 Т/с «Пес»
18:20, 22:35 Т/с «Юрчишини»
20:15 Секретний фронт
23:00 Х/ф «ШВИДКІСНИЙ
ВОГОНЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:20, 09:00 Kids Time
06:25 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
09:05 Т/с «Мерлін»
12:40 Т/с «Загублені»
15:20 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА -

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 21:30, 23:20 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 11:20 Д/ц «Аромати
Мексики» 12:30 Д/ц «Смак сиру»
13:15, 14:30 РадіоДень 13:45,
22:30 Д/ц «Неповторна природа»
15:15 Т/с «Імперія» 16:05 Д/ц
«Спільноти тварин» 16:30 Д/с
«Жива природа» 16:55 Д/ц «Браво,
шеф!» 18:20 Тема дня 19:25
#ВУКРАЇНІ 20:00 Передвиборна
агітація кандидатів на пост
Президента України за кошти
Державного бюджету. Зеленський
Володимир Олександрович 20:35
Передвиборна агітація кандидатів
на пост Президента України за
кошти Державного бюджету.
Порошенко Петро Олексійович
21:10 Своя земля 21:55 Схеми.
Корупція в деталях 22:50 Наші
гроші

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:10, 12:20 «Міняю жінку»

13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 «Чистоnews 2019»
20:45 «Право на владу 2019»

18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша»
23:20 Контролер

СТБ

06:05 Моя правда. Микола
Караченцов
07:00 Моя правда. Ірина
05.25, 23.10 «Слідство вели... з
Печерникова
Леонідом Каневським» 07.00,
08:00 Містичні історії з Павлом
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
Костіциним 16+
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
09:50 МайстерШеф 12+
Інтером» 10.00 Х/ф «ВУЛКАН
13:40 Хата на тата 12+
СТРАСТЕЙ» (16+) 11.40, 12.25
17:30, 22:00 Вікна-Новини
Х/ф «ТРУП МОГО ВОРОГА» 14.45 18:00 Слідство ведуть екстрасенси
«Правила виживання» 15.50, 16.45,
16+
00.55 «Речдок» 18.00, 19.00, 01.50 19:55, 20:55 Т/с «Список бажань»
Ток-шоу «Стосується кожного»
22:50, 23:50 Т/с «Тато Ден»
20.00, 03.50 «Подробиці» 21.00
Т/с «Не жіноча робота» (12+) 02.35
ICTV
«Орел і Решка. Шопінг» 04.55 «Top
05:40
Громадянська
оборона
Shop»
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
УКРАЇНА
Факти
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
Україною
10:10, 13:20 Секретний фронт
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
13:50 Х/ф «ШВИДКІСНИЙ
23:00 Сьогодні
ВОГОНЬ»
09:30 Зірковий шлях
15:35, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
10:30 Місія: краса
18:20, 22:35 Т/с «Юрчишини»
11:30 Реальна містика
20:15 Антизомбі
13:30, 15:30 Агенти
23:00 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
справедливості 12+
СХОДИТЬ»
16:00 Історія одного злочину 16+

ІНТЕР

ДЕТЕКТИВ З РОЗШУКУ
ДОМАШНІХ ТВАРИН»
17:00 Хто зверху? 12+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Кохання на виживання 16+

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 08.50,
14.25 Правда життя 09.50, 17.10,
05.20 Шалена подорож 10.40
Мисливець і здобич 11.35 Код
доступу 12.35 Два Миронових
13.25, 00.15 Речовий доказ
15.35, 23.20 Великі танкові битви
16.25, 21.45 Полювання на
рибу-монстра 17.55
Мегамисливці 18.55, 20.50
Фантастичні історії 19.55 Як
будували замки 22.30 Галапагоси
01.15 Містична Україна 02.45
Телеформат

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ТАНЦЮЮЧОГО
НІНДЗЯ»
12:10 «Бєдняков+1»
13:00 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

ТБ

ЧЕТВЕР, 18 КВІТНЯ

2+2

06:00 Мультфільми
08:00, 21:30 Т/с «Кістки-10»
08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
09:35, 18:15 «Спецкор»
МЕГА
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
06.00 Бандитський Київ 08.30,
10:50 «Решала»
14.00 Правда життя 09.40, 17.20
11:45, 17:20 «Загублений світ»
Шалена подорож 10.30, 18.05
12:45 «Облом.UA.»
Мегамисливці 11.10 Код доступу 14:05 Х/ф «ВІЙНИ
12.10 Володимир Басов. Бігун на
БЕЗСМЕРТНИХ»
довгі дистанції 13.30, 00.15
Речовий доказ 15.45, 23.30 Великі 15:50 Х/ф «12 РАУНДІВ-3:
БЛОКАДА»
танкові битви 16.35, 21.45
Полювання на рибу-монстра 19.00 19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»
23:00 Т/с «Кістки-9»
Гучна справа 19.55 Як будували
замки 20.50 Фантастичні історії
ZIK
22.30 Галапагоси 01.15 Містична
Україна 02.45 Таємниці
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
кримінального світу
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.10, 17.10,
К-1
18.10, 20.00, 21.40 Коментарі
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,
06:30 «TOP SHOP»
15.00, 17.00, 19.00 Перші про
07:50 М/с «Гарфілд шоу»
головне 12.10 Гра Z вогнем 15.15
08:10 «Ух ти show»
08:40 Т/с «Мисливці за реліквіями» Між своїми 19.15 VOX POPULI
21.00, 06.20 Перші про головне.
10:30 Х/ф «12 РІЗДВЯНИХ
Підсумки 23.00 Хард-ток-шоу
БАЖАНЬ»
«DROZDOV» 00.00 Д/ф
12:10 «Бєдняков+1»
«Вирішальні битви Другої світової
13:00 «Вірю не Вірю»
війни» 00.50 Д/ф «Великі танкові
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
битви» 01.35 Художній фільм
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
03.05 Історична правда з
Морський сезон»
Вахтангом Кіпіані
16:40, 22:00 «Орел і Решка.

ТБ

СЕРЕДА, 17 КВІТНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:20
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:20 Д/ц
«Аромати Мексики» 12:30 Д/ц
«Смак сиру» 13:15 РадіоДень
13:45 Д/ц «Світ дикої природи»
14:30 52 вікенди 15:15 Т/с
«Імперія» 16:05, 20:00 Д/ц
«Спільноти тварин» 16:30 Д/с
«Жива природа» 16:55 Сильна
доля 18:20 Тема дня 19:25 Своя
земля 21:25 UA:Спорт 21:50
Разом 22:20 Д/ц «Суперчуття»
22:50 Схеми. Корупція в деталях

15:10 Х/ф «ТО ЩО, ПРИЇХАЛИ:
РЕМОНТ»
17:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Екси 16+

Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»

НОВИЙ КАНАЛ
05:40, 09:00 Kids Time
05:45 М/с «Майлз із майбутнього»
07:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
09:05 Т/с «Мерлін»
12:30 Т/с «Загублені»
15:10 Хто зверху? 12+
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:00 Хто проти блондинок 12+

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05,
14.00 Правда життя 09.15, 17.20,
05.20 Шалена подорож 10.00,
18.05 Мегамисливці 11.00 Код
доступу 11.50 Володимир Івасюк
12.50, 00.15 Речовий доказ 15.45,
23.30 Великі танкові битви 16.35,
21.45 Полювання на рибу-монстра
19.00, 20.50 Фантастичні історії
19.40, 01.15 Містична Україна
22.30 Галапагоси 02.00 Прихована
реальність 02.40 Місця сили

ТЕТ

11:21 Д/ц «Пліч-о-пліч» 11:34,
21:50 «Тема дня» 12:02, 20:15
«Своя земля» 12:15 «Радіодень.
UA: РІВНЕ
Луцьк» 12:40 Лайфхак українською
12:50 М/с «Вруміз» 13:40 «Тема
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, дня». Сурдопереклад 14:08
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 «Розсекречена історія» 15:02,
15:55 «Wise cow» 15:15 Д/ф «Юрій
Кулінарно-літературне шоу
Рибчинський. Музика слів» 16:05
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати
«Чудова гра» 16:32 Д/ц
Шотландії» 09.55 Радіодень
«Суперчуття» 17:13 «100 років
«Життя+» 10.15 «Сильна доля».
українського кіно» 17:40 Д/ц
Антитіла 11.05 Ранковий гість
«Погляд зсередини» 18:10 Т/с
11.20, 22.40 Д/с «Пліч-о-пліч»
11.35, 13.45, 19.25, 21.50 Тема дня «Еліза» 19:22 «Тема дня» (прямий
12.00, 20.15 Д/с «Своя земля»
ефір) 19:50 «Разом» 20:30
12.15 Лекції 12.40 Лайфхак
Новини. Сурдопереклад 20:52
ФУТБОЛ-1
українською 12.50 М/с
#ВУкраїні 21:20 #22:18 «Спільно»
«Вруміз»13, 14, 15 с. 14.15
22:45 «Пліч-о-пліч»
06:00, 16:00 «Європейський
«Розсекречена історія» 15.00
WEEKEND»
Лекції. Історія України 15.15
ЕСПРЕСО
06:45, 20:45 Журнал Ліги чемпіонів Радіодень «Модуль знань» 15.55
00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
07:15 Чемпіонат Англії. Огляд туру Лекції. Українська література в
Василя Зими» 02.00, 08.00, 21.00
08:10 СПАЛ - Ювентус. Чемпіонат іменах 16.05 Т/ф «Чудова гра»
«Вердикт» з Сергієм Руденком
Італії
16.30 Д/ф «Суперчуття» 17.15
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS Лекції. 100 років кіно 17.40 Д/ф
Свобода» 03.30 «Суботній
«Погляд зсередини» 18.10 Т/с
10:20 Маріуполь - Динамо.
політклуб» 04.30 «Міжнародний
«Еліза»
19.50
Д/с
«Разом»
20.50
Чемпіонат України
огляд» з Юрієм Фізером 05.00
Д/с
«В
Україні»
21.20
#22.15
Д/с
12:05 «Великий футбол»
«Поліцейська хвиля» 09.00
«Спільно»
13:50 МЮ - Вест Гем. Чемпіонат
«Мандруй своє» 09.30 «Успішні в
Англії
Україні» 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
UA: ВОЛИНЬ
16:45 Ліверпуль - Челсі. Чемпіонат
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
07:00,
07:35,
08:05,
08:35
«Ранок
Англії
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
«Нової
Волині»
07:30,
08:00,
08:30,
18:30 Журнал Ліги Європи
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
13:30,
17:00,
19:00
Новини
09:00
19:00 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
«Енеїда»
09:28
Д/ц
«Аромати
17.10, 18.15 Коментар 22.00
України
Шотландії» 09:55 «Радіодень
«Шустрова Live» 23.00 «Студія
21:15, 23:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
«Життя+» 10:15 «Сильна доля»
Захід» з Антоном Борковським
21:50 LIVE. Барселона - МЮ. 1/4
(Антитіла) 11:05 «Ранковий гість»
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ ГАНС»
11.00, 17.00 Серіал «Рання
пташка»
12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція

ТЕТ

фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

«Аромати Чилі» 09:55 «Радіодень
«Життя+» 10:15 «UA:Фольк»
11:05 «Ранковий гість» 11:21 Д/ц
«Своя земля» 11:34, 21:50 «Тема
2+2
дня» 12:02 «Пліч-о-пліч» 12:15
«Радіодень.Луцьк» 12:40 Лайфхак
UA: РІВНЕ
06:00 Мультфільми
українською 12:50 М/с «Вруміз»
08:00, 21:30 Т/с «Кістки-10»
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 13:40 «Тема дня». Сурдопереклад
08:50 Т/с «Ласко-кулак Бога»
17.00, 19.00, 20.30 Новини 09.00 14:08 «Розсекречена історія»
09:35, 18:15 «Спецкор»
15:02, 17:13 «Wise cow» 15:15
Кулінарно-літературне шоу
10:15 «ДжеДАІ»
Д/ф «Ігор Білозір. На зламі епох»
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати
10:50 «Решала»
15:55 «Wise cow». (Українська
Чилі» 09.55 Радіодень «Життя+»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
10.15 UA:Фольк 11.05 Ранковий література) 16:05 «Чудова гра»
12:45 «Помста природи»
16:32 Д/ц «Суперчуття» 17:40
гість 11.20, 22.15 Д/с «Своя
14:05 Х/ф «ЯМАКАСІ»
Д/ц «Погляд зсередини» 18:10 Т/с
земля» 11.35, 13.45, 19.25 Тема
15:50 Х/ф «ЮРСЬКІ ІГРИ»
«Еліза» 19:22 «Тема дня» (прямий
дня
12.00
Д/с
«Пліч-о-пліч»
12.15
18:30 КУ з футболу, півфінал:
ФУТБОЛ-1
ефір) 19:50 «Спільно» 20:15
Лекції
12.40
Лайфхак
українською
«Дніпро-1»- «Шахтар»
StopFake 20:30 Новини.
06:00 Тоттенгем - Гаддерсфілд.
12.50
М/с
«Дуда
і
Дада»
1,
2,
3
с.
20:25 Т/с «Дзвонар»
Сурдопереклад 20:52 «Наші
Чемпіонат Англії
14.15
«Розсекречена
історія»
23:00 Т/с «Кістки-9»
гроші» 21:20 «Разом» 22:18 #
07:45, 19:10, 23:55 Журнал Ліги
15.00 Лекції. Історія України
22:50 «Своя земля»
Європи
15.15
Радіодень.
«Модуль
знань»
ZIK
08:15 Шахтар - Зоря. Чемпіонат
15.55 Лекції. Українська
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
ЕСПРЕСО
України
література в іменах 16.05 Т/ф
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS «Чудова гра» 16.30 Д/ф
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
Василя Зими» 02.00, 08.00, 21.00
10:25 Ювентус - Аякс. 1/4 фіналу. «Суперчуття» 17.15 Лекції. 100
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
«Вердикт» з Сергієм Руденком
років кіно 17.40 Д/ф «Погляд
Ліга чемпіонів УЄФА
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
12:15 Чемпіонат Італії. Огляд туру зсередини» 18.10 Т/с «Еліза»
Перші про головне 12.10, 20.00
Свобода» 03.30 «Студія Захід» з
19.50 Д/с «Спільно» 20.15
13:10 Огляд вівторка. Ліга
HARD з Влащенко 15.15 Між
«StopFakeNews» 20.50 Програма Антоном Борковським 04.30
чемпіонів УЄФА
своїми 19.15 VOX POPULI 21.00,
«#Скандали_тижня» 05.00
06.20 Перші про головне. Підсумки 13:55 Ліверпуль - Челсі. Чемпіонат розслідувань «Наші гроші» 21.20 «Шустрова Live» 09.00 «PRO
Д/с
«Разом»
22.30
#@.)[]?$0
з
Англії
21.40 Гра Z вогнем 22.30 Перші
здоров’я» з Іриною Коваль 09.55,
другі 23.30 Стежками війни 00.00 16:05, 18:40 «Ніч Ліги чемпіонів» Майклом Щуром
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16:50
Барселона
МЮ.
1/4
Д/ф «Вирішальні битви Другої
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
UA:
ВОЛИНЬ
фіналу. Ліга чемпіонів
світової війни» 00.50 Д/ф «Великі
15.15 «Погода» з Наталкою Діденко
07:00,
07:35,
08:05,
08:35
«Ранок
танкові битви» 01.35 Художній
УЄФА
10.10, 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
фільм 03.05 Історична правда з
15.20, 16.10, 17.10, 18.15 Коментар
19:40 Топ-матч
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини 22.00 «Вартові Еспресо» 23.00
Вахтангом Кіпіані
19:55 LIVE. Лаціо - Удінезе.
09:00 «Енеїда» 09:28 Д/ц
«Княжицький»
16:40, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»

16:40, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»
09:40, 18:15 «Спецкор»
09:55, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00 «Решала»
11:55, 17:20 «Загублений світ»
12:55 «Облом.UA.»
13:45 Х/ф «12 РАУНДІВ»
15:45 Х/ф «КОН ЕКСПРЕС»
19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»

ZIK

07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Перші про головне 12.10 Гра Z
вогнем 15.15 Між своїми 19.15
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00,
06.20 Перші про головне. Підсумки
К-1
21.40 Прямим текстом 23.00
Стежками війни 23.30 Вижити в
06:30 «TOP SHOP»
Україні 00.00 Д/ф «Вирішальні
07:50 М/с «Гарфілд шоу»
битви Другої світової війни» 00.50
08:10 «Ух ти show»
08:40 Т/с «Мисливці за реліквіями» Д/ф «Великі танкові битви» 01.35
Художній фільм 03.05 Історична
10:35 Х/ф «БАНДИТИ»
правда з Вахтангом Кіпіані
13:00 «Бєдняков+1»
13:50 «Вірю не Вірю»
ТЕТ
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
06.00
ТЕТ
Мультиранок
15:50, 23:00 «Орел і Решка.
09.30 М/ф «Дюймовочка»
Морський сезон»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «ЗОЛОТА ГУСКА»
11.00, 17.00 Серіал «Рання
пташка»
12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція

11.00, 17.00 Серіал «Рання
пташка»
12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція

ФУТБОЛ-1
06:00 Маріуполь - Динамо.
Чемпіонат України
07:45 Ювентус - Аякс. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
09:30 Журнал Ліги Європи
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:25 Порту - Ліверпуль. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
12:15 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:55, 21:00 Топ-матч
13:10 Лаціо - Удінезе. Чемпіонат
Італії
15:00 Огляд середи. Ліга чемпіонів
УЄФА
16:05, 18:40 «Ніч Ліги чемпіонів»
16:50 Ман Сіті - Тоттенгем. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
19:10 Барселона - МЮ. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
21:15, 23:55 «Шлях до Баку»

Чемпіонат Італії
21:55 LIVE. Порту - Ліверпуль. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

21:50 LIVE. Наполі - Арсенал. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА

UA: РІВНЕ
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00, 20.30 Новини 09.00
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
09.25 Д/ф «Аромати Чилі» 09.55
Радіодень «Життя+» 10.15 «Сильна
доля». Оторвальд 11.05 Ранковий
гість 11.20 Д/с «Пліч-о-пліч»
11.35, 13.45, 19.25, 21.50 Тема дня
12.00, 20.15 Д/с «Своя земля»
12.15 Лекції 12.40 Лайфхак
українською 12.50 М/с «Дуда і
Дада» 14.15 «Розсекречена
історія» 15.00 Лекції. Історія
України 15.15 Радіодень. «Модуль
знань» 15.55 Лекції. 100 років
української історії за 100 хвилин
16.00 Т/ф «Чудова гра» 16.30 Д/ф
«Суперчуття» 17.15 Лекції. 100
років кіно 17.40 Д/ф «Погляд
зсередини» 18.10 Т/с «Еліза»
19.50 Д/с «В Україні» 20.50 Д/ф»
«Вибори як детектор політичної
нації» 21.20 Д/с «Спільно» 22.20
Програма розслідувань «Наші
гроші» 22.45 «StopFakeNews»

UA: ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
«Енеїда» 09:28 Д\ц «Аромати Чилі»
09:55 «Радіодень «Життя+» 10:15

«Сильна доля» (Оторвальд) 11:05
«Ранковий гість» 11:21 Д/ц
«Пліч-о-пліч» 11:34, 21:50 «Тема
дня» 12:02, 20:15 «Своя земля»
12:15 «Радіодень.Луцьк» 12:40
Лайфхак українською 12:50 М/с
«Вруміз» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія» 15:02,
17:13 «Wise cow» 15:15 Радіодень
«Модуль знань» 15:55 «Wise cow».
(Українська література) 16:05
«Чудова гра» 16:32 Д/ц
«Суперчуття» 17:40 Д/ц «Погляд
з зсередини» 18:10 Т/с «Еліза»
19:22 «Тема дня» (прямий ефір)
19:50 #ВУкраїні 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:52 «Вибори як
детектор політичної нації» 21:20
«Спільно» 22:18 «Наші гроші
« 22:45 StopFake

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00, 08.00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Княжицький»
04.30, 23.30 «Поліцейська хвиля»
05.00, 09.30 «Вартові Еспресо»
09.00, 23.00 «Шустрова Live»
09.55, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
10.05, 15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.20, 16.10, 17.10, 18.25
Коментар 18.15 «Агро-Експрес»
21.00 «Політклуб Віталія
Портникова»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 19 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 23:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 11:20 Д/ц
«Аромати Мексики» 12:30 Д/ц
«Смак сиру» 13:15, 14:30
РадіоДень 13:45 Д/ц «Неповторна
природа» 15:15 Т/с «Імперія»
16:05 Д/ц «Браво, шеф!» 17:10
Пліч-о-пліч 17:30 Перша шпальта
18:20 Тема дня 19:25 Перший на
селі 20:00 Передвиборні
теледебати між кандидатами на
пост Президента України за кошти
Державного бюджету 21:05
Зворотний відлік. Як це було 21:20
Зворотний відлік. Другий тур
23:20 Хресна дорога за участю
Святійшого Отця Франциска в
Колізеї (Рим)

17:10 Т/с «Моє чуже життя»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:25 «Чистоnews 2019»
20:35 «Ліга сміху 2019»
22:40 «#Гуднайт_клаб»
23:20 «Королева ночі». Концерт
Олі Полякової

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Х/ф
«ПОГРАБУВАННЯ
ПО-БЕЛЬГІЙСЬКИ» (16+) 12.25
Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА ІСТОРІЯ»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 23.45 «Речдок»
18.00, 02.20 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 03.50 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 04.50 «Top Shop»

1+1

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Конюшина
бажань»
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»

08:00 Х/ф «ЕРАГОН»
09:50, 18:15 «Спецкор»
21:00 Т/с «Інша»
22:10 Х/ф «МАРСІАНИН»
10:25, 18:50 «ДжеДАІ»
23:20 Слідами
10:55 «Решала»
МЕГА
11:50, 17:15 «Загублений світ»
СТБ
13:40 Відеобімба
06.00 Бандитська Одеса 08.30,
14.30 Правда життя 09.35, 05.20 14:05 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
06:10, 18:00 Хата на тата 12+
15:45 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
09:55, 20:00, 22:50 Холостяк 12+ Шалена подорож 10.20, 18.05
Мегамисливці 11.20 Код доступу 19:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
12:50 Х/ф «КУЧЕРЯВА СЬЮ»
12.20 Богдан Ступка 13.30, 00.15
ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ
14:50 Х/ф «МІСІС ДАУТФАЙР»
Речовий доказ 15.40, 23.30 Великі
КИТАЇ»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
танкові битви 16.30, 21.45
21:20 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
23:20 Холостяк. Як вийти заміж
Полювання на рибу-монстра
23:20 Х/ф «НУЛЬОВИЙ
12+
17.15 Галапагоси 19.05, 20.50
ПРООБРАЗ»
Фантастичні історії 20.00, 01.10
ICTV
ZIK
Містична Україна 22.30 Дикі Гаваї
05:40 Громадянська оборона
01.50 Там, де нас нема 02.35
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
06:30 Ранок у великому місті
Наші
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
К-1
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
10:10 Антизомбі
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Перші
06:30 «TOP SHOP»
11:00, 13:20, 22:45 Скетч-шоу
про головне 12.10 HARD з
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
«На трьох» 16+
Влащенко 15.15 Між своїми
08:30 Т/с «Мисливці за
15:35, 16:20 Т/с «Пес»
19.15 VOX POPULI 20.00 FACE 2
реліквіями»
18:20 Т/с «Юрчишини»
FACE з Тетяною Даниленко 21.00
10:25 Х/ф «ВЧИТЕЛЬКА
20:05, 21:30 Дизель-шоу 12+
Перші про головне. Підсумки
АНГЛІЙСЬКОЇ»
21.15 Політичне ток-шоу «Народ
12:10 «Бєдняков+1»
НОВИЙ КАНАЛ
проти!» 00.00 Д/ф «Вирішальні
13:00 «Вірю не Вірю»
битви Другої світової війни» 00.50
06:00, 07:20 Kids Time
14:50 «Орел і Решка. Шопінг»
Д/ф «Великі танкові битви» 01.35
06:05 М/с «Майлз із майбутнього» 15:50, 23:00 «Орел і Решка.
Художній фільм 03.05 Історична
06:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
Морський сезон»
правда з Вахтангом Кіпіані 06.15
07:25 Ревізор. Крамниці
16:40, 22:00 «Орел і Решка.
Shift 06.30 Європа у фокусі
09:10 Пацанки. Нове життя 16+
Перезавантаження 3»
15:30 Зоряні яйця 12+
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
ТЕТ
17:00 Хто зверху? 12+
06.00 ТЕТ Мультиранок
19:00 Імпрув шоу 16+
2+2
09.30 Х/ф «ЛИМОНАДНИЙ
21:00 Аферисти в мережах 16+
06:00 Мультфільми
ГОЛОС»

ТБ

СУБОТА, 20 КВІТНЯ

11.00, 17.00 Серіал «Рання
пташка»
12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30 Танька и Володька
15.00 Х/ф «МОНТЕ КАРЛО»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «АВАТАР»

ФУТБОЛ-1
06:00 Барселона - МЮ. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
07:45 «Сіткорізи»
08:15 Валенсія - Вільярреал. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
10:25 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
11:05 Айнтрахт - Бенфіка. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА
12:55 Порту - Ліверпуль. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
14:45 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
16:05, 20:30 «Шлях до Баку»
16:50 Наполі - Арсенал. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА
18:40 Челсі - Славія. 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
21:00 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру
21:25 LIVE. Стандард - Генк.
Чемпіонат Бельгії

Італії
07:45, 12:55 Чемпіонат Італії.
06:15 Більше ніж правда
09.00 «Шість соток» 10.00
08.25, 18.20 У пошуках істини
UA: ПЕРШИЙ
Передмова до туру
«Готуємо разом. Випічка» 11.00 07:55 Я зняв!
10.15 Великі танкові битви 11.55
08:15 Порту - Ліверпуль. 1/4
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
Х/ф «ЖИВЕ ТАКИЙ ХЛОПЕЦЬ» 09:40 Дизель-шоу 12+
ZIK
Таємниці матерії 14.55 Шалена
фіналу. Ліга чемпіонів
06:30, 07:10, 08:10, 09:05
13.00 Х/ф «ОДРУЖЕННЯ
подорож 15.40 Галапагоси
10:55, 11:50 Особливості
УЄФА
07.00, 09.00 Перші про головне.
Доброго ранку, Країно! 07:00,
17.30 Полювання на
національної роботи
Дайджест 07.15, 09.15 Коментарі 10:00, 15:40, 22:15 Футбол
08:00, 09:00, 21:00, 23:30 Новини БАЛЬЗАМІНОВА» 14.40 Х/ф
рибу-монстра 21.00 Секрети
09:30 Країна на смак 10:40 Хто в «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ» 13:00 Т/с «Юрчишини»
NEWS
10.00 Перша передача 10.35,
16.10 Т/с «Султан мого серця»
квантової фізики 23.10 Правда
15:05 Т/с «Пес»
домі хазяїн? 11:10 Д/ц «Погляд
22.35, 03.05 Історична правда з
10:25 Чемпіонат Англії.
20.00
«Подробиці»
20.30
про
вітаміни
00.05
Фантастичні
17:05
Х/ф
«ПОЧАТКОВИЙ
зсередини» 12:05 Сильна доля
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
Передмова до туру.
«Крутіше всіх. Новий сезон»
історії
КОД»
13:05 Х/ф «ІСУС. БОГ І
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
Прем’єра
22.25
«Великий
бокс.
Денис
19:10
Х/ф
«СТРІЛЕЦЬ»
ЛЮДИНА» 14:50 Д/ц
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00 10:55 Наполі - Арсенал. 1/4
Беринчик
Ніхіто
Аракава»
01.00
К-1
21:20 Х/ф «ПРАВЕДНИК»
«Мальовничі села» 15:20 По обіді
HARD з Влащенко 14.00 Гра в
фіналу. Ліга Європи
Х/ф «РЕАЛЬНИЙ РОККІ» (16+)
23:45 Х/ф «БЕЗ
шоу 16:20 Спільно 16:55 Своя
класику 15.00 Між своїми 15.45,
06:30 «TOP SHOP»
УЄФА
02.40
Х/ф
«МОНСТР»
(18+)
земля 17:15 Д/ц «Особливий
КОМПРОМІСІВ»
17.15 Політичне ток-шоу «Народ
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
12:45, 15:25, 18:50, 23:25
04.20
«Склад
злочину»
загін» 18:15 Т/с «Імперія» 19:50
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
08:10 «Дай лапу»
Топ-матч
НОВИЙ КАНАЛ 09:00 «Ух ти show»
Д/с «Дивовижні міста світу»
головне 18.45 Місто 19.20 VOX
УКРАЇНА
13:25 LIVE. Парма - Мілан.
21:25 Розсекречена історія
POPULI
20.00
Докаz
21.00
Деталі
06:00, 08:10 Kids Time
10:30 М/ф «Cупергерой Плодді»
Чемпіонат Італії
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
22:25 Д/ц «Елементи»
22.00 Стежками війни 00.00 Д/ф 14:15, 16:45, 19:45 Футбол
06:05 М/с «Майлз із
12:00 М/с «Земля до початку
07:30, 15:20 Т/с «Інша»
«Вирішальні
битви
Другої
світової
майбутнього»
часів»
Tables
1+1
16:00, 20:00 Т/с «Дочки-мачухи» 07:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
війни» 00.50 Д/ф «Великі танкові
13:15 Х/ф «БАНДИТИ»
15:55 LIVE. Лаціо - К’єво.
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
06:00, 07:00 «Світське життя
битви»
01.35
Художній
фільм
08:15 Таємний агент
15:40 «Орел і Решка. Навколо
Чемпіонат Італії
23:00 Т/с «Листи з минулого»
2019»
06.00 Євромакс 06.30 Завтра
09:25, 11:30 Подіум
світу»
17:55 Огляд матчів. Ліга Європи
08:00 «Сніданок. Вихідний»
вже сьогодні
13:30
Імпрув
шоу
16+
22:00
«Орел
і
Решка.
Незвідана
СТБ
УЄФА
10:00, 11:05, 12:10, 13:05, 14:10,
15:20 Хто зверху? 12+
Європа»
18:55 LIVE. Ювентус 06:35, 17:15, 23:30 Хата на тата
ТЕТ
15:05, 16:05 «Світ
17:30 М/ф «Ілля Муромець і
Фіорентина. Чемпіонат
12+
навиворіт - 5»
Соловей-розбійник»
06.00 ТЕТ Мультиранок
2+2
Італії
08:15 Страва честі 12+
16:35, 20:25 «Вечірній квартал»
19:00 Х/ф «ЛЮДИ В
11.00 М/ф «Дельго»
06:00 Мультфільми
20:55 Світ Прем’єр-ліги
09:15 Т/с «Як довго я на тебе
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
ЧОРНОМУ»
12.30 Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ ГАНС»
08:00 «102. Поліція»
21:25 LIVE. Інтер - Рома.
чекала»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ
14.00 4 весілля
08:50 ДжеДАІ. Дайджест 2017
Чемпіонат Італії
13:15 Т/с «Список бажань»
новин»
2»
17.00
Х/ф
«МАРЛІ
ТА
Я»
09:45 «Загублений світ»
19:00 МастерШеф.
23:40 Ман Сіті - Тоттенгем.
20:15 «Чистоnews 2019»
22:45 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЬ:
19.00
Танька
і
Володька
13:30 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
Професіонали 12+
Чемпіонат Англії
22:20 Х/ф «Я, ТИ, ВІН, ВОНА»
ДЕЙВ»
21.00 Одного разу під Полтавою
15:25 Х/ф «12 РАУНДІВ-2:
23.00
Сімейка
У
ICTV
UA: РІВНЕ
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
ІНТЕР
МЕГА
17:05 Х/ф «12 РАУНДІВ-3:
05:30 Скарб нації
07.00
Додолики
07.15 М/с
05.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРІ»
ФУТБОЛ-1
06.00, 01.45 Бандитський Київ
БЛОКАДА»
05:40 Еврика!
07.05 «Слово Предстоятеля»
«Вруміз»7, 8, 9 07.50 Світ
07.35, 01.00 Містична Україна
06:00
Лаціо
Удінезе.
Чемпіонат
18:35 Х/ф «ВУЛКАН»
07.15 «Чекай на мене. Україна»
05:50, 12:45, 18:45 Факти

ТБ

НЕДІЛЯ, 21 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:10, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 10:00, 10:50, 14:00,
15:00, 17:00, 18:00, 19:00 Новини
09:35, 10:10 Д/ц «Особливий
загін» 6 вип 11:00 Пасхальна
служба Божа та Апостольське
Благословення для Риму і цілого
світу «Urbi et Orbi» Святійшого
Отця Франциска з площі Св.
Петра в Римі 13:35, 14:10
Пліч-о-пліч 14:25 Перший на селі
15:10 UA:Фольк. Спогади 16:10,
17:10 Країна на смак 17:30 Д/ц
«Мегаполіси» 18:15 #ВУКРАЇНІ
18:40 Своя земля 19:30
Спецпроект «Зворотний відлік.
Ніч виборів»

1+1
06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
11:40, 12:15 Х/ф «ТРИ
ГОРІШКИ ДЛЯ
ПОПЕЛЮШКИ»
12:00, 15:00, 18:00 ТСН: «ТСН
Спецвипуск»

13:30, 15:10 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН: Вибір країни 2019»
21:30 «Голос країни 9»

ІНТЕР
05.30 «Великий бокс. Теренс
Кроуфорд - Амір Хан» 08.00
«уДачний проект» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 11.00 «Орел і
Решка. Морський сезон 3» 12.00
«Орел і Решка. Морський сезон
2» 13.00 «Крутіше всіх. Новий
сезон» 15.00 Д/п «Життя» 16.00
Т/с «Не жіноча робота» (12+)
20.00 «Подробиці. Вибори 2019»
23.00 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ЗАПИС» (16+) 00.35 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:00, 11:40 Т/с «Дочки-мачухи»
11:00, 15:00, 19:00 Сьогодні.
Україна обирає
12:30, 15:40 Т/с «Ти моя кохана»
17:00, 20:50 Т/с «Замок на піску»
22:50 Х/ф «ІВАНКО»

СТБ
05:20, 07:50, 09:55 Хата на тата
12+
06:55 Холостяк 12+
09:00 Страва честі 12+
14:35 МастерШеф.

Професіонали 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00 Вікна-Новини. Спецвипуск
22:25 Я соромлюсь свого тіла
16+

ICTV
06:15 Антизомбі
07:55 Т/с «Відділ 44»
11:45, 13:00 Х/ф
«ПОЧАТКОВИЙ КОД»
12:45, 18:45, 20:00 Факти
13:45 Х/ф «ПРАВЕДНИК»
16:15 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ»
21:10 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА»
23:10 Х/ф «ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Стендап шоу
07:00, 08:20 Kids Time
07:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
08:00 М/с «Том і Джеррі шоу»
08:25 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 3»
10:10 Х/ф «ВЕЛИКА КОТЯЧА
ВТЕЧА»
12:00 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЬ:
ДЕЙВ»
13:50 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей-розбійник»
15:20 Х/ф «ЛЮДИ В

ЧОРНОМУ»
17:10 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧОРНОМУ 2»
19:00 Х/ф «ЛЮДИ
В ЧОРНОМУ 3»
21:00 Х/ф «СУСІДИ
НА СТРЬОМІ»
23:00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.20
Містична Україна 08.10, 18.15 У
пошуках істини 09.55 Великі
танкові битви 11.35 Секрети
квантової фізики 13.45 Правда
про вітаміни 14.40 Шалена
подорож 15.25 Дикі Гаваї 17.25
Полювання на рибу-монстра
21.00 Таємниці матерії 00.00
Фантастичні історії 00.55
Гордість України

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:45 М/с «Земля до початку
часів»
09:40 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ»
11:30 Х/ф «ВЧИТЕЛЬКА
АНГЛІЙСЬКОЇ»
13:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

20:30 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
23:15 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ ВОЇН»

2+2

ТЕТ

06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ-2019»
09:00 «Загублений світ»
10:50 «Шалені перегони»
14:00 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
15:25 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
17:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ
У МАЛОМУ КИТАЇ»
18:50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
21:10 Х/ф «КОНАНРУЙНІВНИК»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Тваринний загін. Код
Марко Поло»
12.30 Х/ф «ЗОЛОТА ГУСКА»
14.00 4 весілля
16.00 Х/ф «АВАТАР»
19.00 Танька и Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Сімейка У

ZIK
07.00 Перші про головне.
Дайджест 07.15 VOX POPULI
08.05 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09.00 Докаz 10.00,
22.00 Перша передача 10.30
Стежками війни 11.00, 18.10,
05.10 Перші другі 12.00, 20.10
Гра Z вогнем 12.50 Добрий ZIK
13.20 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 16.10, 17.15 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
17.00, 19.00 Перші про головне
17.45, 02.20 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 19.20 HARD з
Влащенко 21.00 Деталі 22.35
Вижити в Україні 23.00, 00.50
Художній фільм 00.00 Д/ф
«Вирішальні битви Другої світової
війни» 06.00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV»

ФУТБОЛ-1
06:00 Парма - Мілан. Чемпіонат
Італії
07:45 Світ Прем’єр-ліги
08:15 Ньюкасл - Саутгемптон.
Чемпіонат Англії
10:00, 15:40, 20:55 Футбол
NEWS
10:25 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра
10:55 Ювентус - Фіорентина.
Чемпіонат Італії
12:45 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
13:40 Челсі - Славія. 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
15:30 Топ-матч
16:00 Інтер - Рома. Чемпіонат
Італії
17:50 LIVE. Кардіфф - Ліверпуль.
Чемпіонат Англії
20:00 LIVE. Андерлехт - Гент.
Чемпіонат Бельгії.
2-й тайм
21:20 «Великий футбол»

«Своя земля» 11:34 «Тема дня»
12:02 «Пліч-о-пліч» 12:15
«Радіодень.Луцьк» 12:40 Лайфхак
UA: РІВНЕ
українською 12:50 М/с «Вруміз»
13:40 «Тема дня». Сурдопереклад
07.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 14:08 «Розсекречена історія»
15:02 «Wise cow» 15:15 Д/ф
17.00, 19.00 Новини 09.00
«Стефан Турчак. Партитура долі»
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 09.25 Д/ф «Аромати Чілі» 15:55 «Wise cow». (Українська
09.55 Радіодень «Життя+» 10.15 література) 16:05 «Чудова гра»
16:32 Д/ц «Супер Чуття» 17:13
UA:Фольк 11.05 Ранковий гість
«100 років українського кіно» 17:40
11.20 Д/с «Своя земля» 11.35,
Д/ц «Погляд зсередини» 18:10 Т/с
13.45, 19.25 Тема дня 12.00 Д/с
«Пліч-о-пліч» 12.15 Лекції 12.40 «Еліза» 19:22 «Тема дня» (прямий
ефір) 20:00 Передвиборчі дебати
Лайфхак українською 12.50 М/с
між кандидатами на пост
«Дуда і Дада» 14.15
Президента України за кошти
«Розсекречена історія» 15.00
Державного бюджету 21:05
Лекції. Історія України 15.15
Радіодень «Модуль знань» 15.55 «Зворотний відлік»
100 років української історії за 100
ЕСПРЕСО
хвилин 16.00 Т/ф «Чудова гра»
00.00, 06.00, 19.00, 20.20 «Великий
16.30 Д/ф «Супер чуття» 17.15
ефір Василя Зими» 02.00, 04.30,
Лекції. 100 років кіно 17.40 Д/ф
08.05 «Студія Захід» з Антоном
«Погляд зсередини» 18.10 Т/с
Борковським 03.00, 05.30, 15.30,
«Еліза» 20.00 Передвиборні
22.30 «Ваша Свобода» 03.30, 09.30
теледебати між кандидатами на
пост Президента України за кошт «Поліцейська хвиля» 04.00
«Шустрова Live» 08.00
Державного бюджету 21.05
«ІТ- Документ» 09.00 «Успішні в
Зворотний відлік
Україні» 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
UA: ВОЛИНЬ
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини 12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
17.10, 18.15 Коментар 19.15, 23.00
09:00 «Енеїда» 09:28 Д\ц
«Аромати Чілі» 09:55 «Радіодень «Еспресо:Дебати» 21.00 Авторська
програма «Ч/Б шоу» 22.00
«Життя+» 10:15 «UA:Фольк»
11:05 «Ранковий гість» 11:21 Д/ц «#Скандали_тижня»
23:25 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА

навколо 08.00 Ранкове шоу
«Добрий ранок» 09.30 «Країна на
смак» 10.20 Д/ф «Аромати
Греції» 10.55 UA:Фольк 11.40
«Хто в домі хазяїн?» 12.10 Д/с
«Мегаполіси» 12.45 Радіодень.
«Модуль знань» 13.25 Українська
читанка 13.40 Тема дня 14.10
«Розсекречена історія» 15.00
Лекції 15.15 Радіодень
«Книжкова лавка» 16.10 Лекції.
Українська література в іменах
16.20, 20.35 Лайфхак
українською 16.30 Д/с
«Двоколісні хроніки» 17.10
Сильна доля. Оксана Муха 18.05
UA :Фольк 19.00 Новини 19.15
«Суботня тема» 19.40 Д/с «Своя
земля» 20.05 Д/с «В Україні»
21.00 Т/с «Монро» 21.50
«Букоголіки» 22.15 «Музlove» з
Любою Морозовою

16:31 Д/ц «Двоколісні хроніки»
17:10 «Сильна доля» (Оксана
Муха) 19:00 Новини 19:22
«Вечір на Суспільному» 19:50
«Своя земля» 20:18 «Нова
енциклопедія Поділля» 20:24
#ВУкраїні 21:00 Т/с «Монро»
21:50 Букоголіки 22:15 МузLove
з Любою Морозовою 22:45
Візитівки Карпат

ЕСПРЕСО

00.00 «Княжицький» 01.00,
06.00, 13.30, 16.30 «Вартові
Еспресо» 01.30, 05.00, 11.05,
23.00 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 02.00, 14.30 «Успішні в
Україні» 02.30, 08.30
«Поліцейська хвиля» 03.00, 09.30
«Мандруй своє» 04.00, 22.00
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 06.30
«#Скандали_тижня» 07.00
UA: ВОЛИНЬ
«Політклуб Віталія Портникова»
09.00 «Культ:Експрес» з Марією
07:00 «Додолики» 07:10 М/с
Бурмакою 10.00, 11.00, 12.00,
«Вруміз» 07:50 «Світ навколо»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
08:00 «Ранок «Нової Волині»
18.00, 19.00 НОВИНИ 10.05
09:30 «Країна на смак» 10:25
«PRO здоров’я» з Іриною Коваль
Д/ц «Аромати Греції» 10:51,
17:53 UA:Фольк 11:40 «Хто в домі 12.10, 14.05, 15.10, 17.05, 18.10
хазяїн?» 12:12 Д/ц «Мегаполіси» Коментар 13.05, 21.00
«Міжнародний огляд» з Юрієм
12:35, 16:10, 18:45, 20:50
Фізером 15.30 «Суботнє
Лайфхак українською 12:55
Радіодень «Модуль знань» 13:40 інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
«Людина і право» з Борисом
«Тема дня». Сурдопереклад
Захаровим 19.05 «Суботній
14:06 «Розсекречена історія»
політклуб» 20.00 «Політичний
15:02 «Wise cow» 15:15
МаринаД» 21.30 «Шустрова Live»
«Радіодень. Книжкова лавка»

Святійшого Отця Франциска з
площі Cв. Петра в Римі 13:30,
17:00, 19:00 Новини 13:40 «Вечір
на Суспільному». Сурдопереклад
UA: РІВНЕ
14:06 «Країна на смак» 15:02
Д/ц «Аромати Греції» 15:25
07.00 Казки, перевірені часом
«Букоголики» 15:50 Лайфхак
08.10 «Додолики» 08.30
українською 16:05 «Візитівки
Ранкове шоу 09.30 UA :Фольк
10.35 Д/ф «Кардинал Любомир Карпат» 16:15 Д/ц «Двоколісні
Гузар» 11.00 Пасхальна Служба хроніки» 17:15 «Сильна доля»
та Апостольське Благословення (Арсен Мірзоян) 18:00
для Риму і цілого світу Святійшого Ювілейний концерт гурту
«Піккардійська терція» 18:30
Отця Франциска з площі Св.
Петра в Римі 13.30, 17.00, 19.00 #ВУкраїні 19:20 «Тема дня.
Спецвипуск» 20:00 Спецпроект
Новини 13.40 Тема дня 14.05
«Зворотний відлік. Ніч виборів»
«Країна на смак» 15.00 Д/ф
«Аромати Греції» 15.25
ЕСПРЕСО
«Букоголіки» 15.50 Лайфхак
00.00, 03.00, 09.05 «Політичний
українською 16.15 Д/С
МаринаД» 01.00, 04.30
«Двоколісні хроніки» 17.15
«Поліцейська хвиля» 01.30
Сильна доля. Мірзоян 18.00
«Шустрова Live» 02.00, 06.30,
Ювілейний концерт гурту
11.05 «Суботній політклуб» 04.00
«Пікардійська Терція» 18.30,
«Культ:Експрес» з Марією
19.20 Тема дня. Спецвипуск
Бурмакою 05.00, 08.30
20.10 Спецпроект «Зворотний
«Міжнародний огляд» з Юрієм
відлік. Ніч виборів»
Фізером 05.30 «Вартові
UA: ВОЛИНЬ
Еспресо» 06.00 «Суботнє
07:00 «Казки, перевірені часом». інтерв’ю» з Радіо Свобода 07.20
«Агро-Експрес» 07.30 «PRO
Мультфільм «Літаючий млин»
здоров’я» з Іриною Коваль
08:10 «Додолики» 08:20 «Світ
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,
навколо» 08:30 «Ранок «Нової
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
Волині» 09:28 UA:Фольк 10:35
Д/ф «Кардинал Любомир Гузар» 19.00 НОВИНИ 10.05, 12.10,
11:00 Пасхальна cлужба Божа та 13.05, 14.05, 15.10, 16.05, 17.05,
Апостольське Благословення для 18.05, 19.05 «Вибори
Президента - 2019»
Риму і цілого світу «Urbi et Orbi»
22:35 Журнал Ліги чемпіонів
23:05 Евертон - МЮ. Чемпіонат
Англії
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Фото прес-служби ВО УЛМГ.

n Економіка

Воротнів - улюблене місце відпочинку волинян.

Продукцію консервного цеху ДП «Цуманське ЛГ» споживають
у багатьох країнах світу.

Політично-лісові реалії
Ківерцівщини

ГРОМАДАМ
ТА ЛІСГОСПАМ ПОТРІБНО
СПІВПРАЦЮВАТИ ТІСНІШЕ

Люди часто мислять стереотипами. Українці в цілому і волиняни зокрема — не виняток. Жителі
нашої області звикли вважати лісовими Камінь-Каширський, Маневицький, Любешівський та інші
райони, географічно розташовані в зоні волинського Полісся. Однак є в нашому краї й інші райони,
які по праву можна назвати лісовими. Один із таких — Ківерцівський
Петро МАКАРУК

ПРАЦІВНИКИ ГАЛУЗІ
ОТРИМУЮТЬ ДОСТОЙНУ
ЗАРПЛАТУ ВДОМА,
А НЕ ШУКАЮТЬ ЩАСТЯ
ЗА КОРДОНОМ

На його території діють
два лісгоспи — Ківерцівський
та Цуманський. Ківерцівське
ЛГ — найбільше державне
підприємство району. До його
інфраструктури належать нижній склад, лісопильний цех,
залізничні під’їзні колії, крани, ремонтні майстерні. Головне ж — тут трудяться наші
краяни, які отримують конкурентну зарплату та соціальні
гарантії, мають можливість
працювати поряд із родинами,
а не шукати щастя за кордоном.
Окрім цього, у межах
лісгоспу функціонує консервний цех, який випускає 25 різновидів продукції із лісової сировини. Ківерчани знають, що
в цеху виробляють натуральні,
екологічно чисті продукти.
Лісівники
Ківерцівщини
добровільно взяли на себе
непросту, а інколи і невдячну
соціальну роботу. Виконуючи основні завдання, прописані в статутах та посадових
обов’язках, лісгоспи не забувають допомагати місцевому
населенню.
Не секрет для жителів району, що велику увагу тутешні
лісівники приділяють охороні
та захисту лісу. Про заслуги
лісової охорони, яка неодноразово затримувала крадіїв
деревини та браконьєрів, краяни знають не з чуток. Важливо для місцевих жителів те, що
лісівники мають свої пожежні
автомобілі, трактори, плуги,
а це означає, що до них можна
звернутися по допомогу в побутових потребах.
Справжньою
перлиною
Ківерцівського лісгоспу є ботанічний заказник «Воротнів», який у народі називають
«волинською
Швейцарією».
Довгожителі та шанувальни-

ки історії рідного краю пам’ятають, що в 1956 році в селі
Воротнів відбувалися зйомки
фільму «Сліпий музикант».
Свого часу тут побували такі
відомі люди, як Едіта П’єха,
Людмила Зикіна та чимало інших вітчизняних і зарубіжних
знаменитостей.
У 2017-му на базі лісництва створено перший в Україні Лісівничий молодіжний
центр. Тож, окрім дорослих,
«волинську Швейцарію» відвідує чимало школярів та молоді. Лісівники звітують, що
за минулий рік тут відбулось
понад 80 заходів різного спрямування, в яких взяли участь
тисячі краян. І це тільки офіційно. Загалом же у Воротневі
можна щоденно зустріти сотні людей — волинян і гостей.
До слова, на базі ДП «Ківерцівське ЛГ» створені та функціонують шість учнівських лісництв. Завдяки їм наші діти
пізнають нове та мають чудове
дозвілля, вчаться дбати про
природу та працювати фізично, а багато з них обирають
лісівничий фах.
Не пасе задніх і Цуманський лісгосп, який має угіддя
не лише в Ківерцівському районі, а й на Маневиччині. Природні умови сприяють тому, що
тутешня деревина високоякісна. А це означає, що сосни
і дуби, які тут ростуть, лісівникам потрібно оберігати від
любителів незаконних рубок.
У підпорядкуванні підприємства 7 лісництв, лісокомплекс,
автоколона. Є тут і консервний
цех, продукція якого успішно
продається не лише в Україні,
а й за кордоном. Тут виготовляється березовий сік, який
за рубежем продається в аптечній мережі.
Загалом же Цуманський
лісгосп дає робочі місця
близько двом сотням краян, активно сплачує податки,
які надходять у казну місцевої громади. Лише до місцевих бюджетів за минулий рік
лісгоспом сплачено понад
6 мільйонів гривень.

Директор ДП «Ківерцівське ЛГ» Віталій Каращук розповідає
про ситуацію із засміченням лісів під час акції з прибирання.

б сталося, якби державні лісгоспи на території
« Що
Ківерцівщини зникли? Звісно, ліси залишаться,
але господарювати там може і закордонний
інвестор, який передусім працюватиме задля
власного прибутку і точно не думатиме про благо
краян, бо йому тут не жити.

»

ВІД НИХ ЗАЛЕЖИТЬ
НАПОВНЕННЯ РАЙОННИХ
БЮДЖЕТІВ

Лісівники
Ківерцівщини,
як і їхні колеги з інших районів,
прозвітували перед місцевим
населенням та владою про виконане.
Важливо, що в обох лісогосподарських підприємствах
активно займалися лісовідновленням: минулоріч проведено роботи на площі, яка
перевищила 600 гектарів.
В умовах цілковитої відсутності державного фінансування — це суттєві витрати
підприємств: 2,5 мільйона
гривень вкладено в лісовідновлення ДП «Ківерцівське
ЛГ» та про 2,7 мільйона гривень внеску в майбутнє лісу
прозвітували цуманські лісівники.
Лісовідновлення є дуже
важливим з огляду на той
факт, що для лісів Ківерцівщи-

деревиною, такими перлинами, як Воротнів, а ставленням
до лісу. Перешкодою для місцевих лісівників є не лише проплачені атаки «активістів», а й
інертність і байдужість, а інколи й «вставляння палок у колеса» від місцевих жителів. Цілком зрозумілими є і причини
підвищеної уваги до лісівників
Ківерцівського району — наявність високоякісних цінних насаджень, близькість до обласного центру, політичні чвари.
Тим не менш, лісгоспи розвиваються, оновлюються технічно. Ківерцівський на придбання основних засобів лише
в минулому році витратив понад 2 мільйони гривень власних коштів, Цуманський —
1,8 мільйона.

ни, як і загалом для більшості
лісових насаджень в Україні,
характерна проблема із всиханням значних масивів через
пошесть короїда. На жаль, інших шляхів, окрім санітарних
рубок, поки що немає…
Підтвердили
звіти
і
той факт, що лісгоспи є одними з найбільших наповнювачів
бюджетів у районі. Протягом
минулого року державні лісові
господарства Ківерцівського
району загалом сплатили податків та зборів на суму майже
38 мільйонів гривень, усього
майже 13 мільйонів із них пішли в місцеві бюджети Ківерцівщини.
Кожен район Волині особливий. І в плані природному
та економічному, і з огляду
на психологію та менталітет
тутешніх жителів. Ківерцівський район — теж своєрідний.
На жаль, не лише своєю цінною

Місцеві працівники галузі борються з крадіями лісу. А
де ж активісти? Ситуація з незаконними рубками цінної деревини в Ківерцівському районі досить серйозна. Вочевидь,
на його території діє група
осіб, які займаються реалізацією цінної деревини, добутої
незаконним способом.
Що б сталося, якби державні лісгоспи на території
Ківерцівщини зникли? Звісно,
ліси залишаться, але господарювати там може і закордонний інвестор, який передусім
працюватиме задля власного
прибутку і точно не думатиме
про благо краян, бо йому тут
не жити.
Безсумнівно,
громада
та лісгоспи мають функціонувати на умовах співпраці,
це єдиний варіант для «лісових»
громад.
Лісівники
рапортують: якби протягом
минулого року було створено Ківерцівську ОТГ, то до неї
було б сплачено понад 420 тисяч гривень. Однак цього,
на жаль, не сталося. Ті кошти,
які могли отримати населені
пункти несформованої громади, канули в лету. Хіба вони б
не знадобилися? Цього року
Ківерцівський лісгосп планує сплатити до міської ОТГ
близько 3 мільйонів 900 тисяч
ПДФО!
Є ще один приклад співпраці, дуже важливий у сучасних умовах для функціонування міста Ківерці. Лісівники
зробили перший крок погодженням Державного лісового агентства України надати
дозвіл включити в межі міста
Ківерці територію, яка була
в підпорядкуванні спеціалістів
галузі. Відповідно до нового затвердженого плану вона
збільшиться на 86 гектарів.
Зрозуміло, що без цього про
розбудову та розвиток міста
говорити б не доводилось.
Можна постійно чекати
на те, що хтось щось зробить
за нас, приїде зі столиці й почне замість ківерчан дбати про
район. Є ще один шлях — діяти
самому, об’єднуватись у громади навколо спільних проблем, як це роблять найкращі
ОТГ Волині та України. Об’єднуватися навколо місцевих
жителів, яким не байдужа доля
рідної Ківерцівщини, а задля
успішного розвитку — активно
співпрацювати з найбільшими та економічно потужними
підприємствами, якими є державні лісгоспи. n
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ

l Продається вантажний фургон ГАЗ

l Продається у м. Ківерці цегляний буди-

27-57 АО («Газель», 2004 р. в., газ/бензин,
об’єм двигуна 2300). Ціна договірна. Тел.
067 33 24 445.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений,
можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74
388, 098 91 93 799.
l Куплю мотоцикл «Урал» або К-750, МТ
(запчастини до них). Тел.: 050 67 43 221,
096 05 84 820.

нок (3 кімнати, кухня, санвузол). Є земельна ділянка (6,6 сотки). Тел.: 066 18 52 353,
096 41 03 324.
l Продається недорого у с. Свинарин
Турійського району дерев’яний будинок. Є
цегляна літня кухня, сарай, 50 соток городу. Тел. 050 37 87 127.
l Продається цегляний будинок (5 кімнат, газ, вода, телефон) у с. Борохів Ківерцівського району. Ліпінська ОТГ (8 км від
Луцька). Є цегляні надвірні споруди, 0.30 га
приватизованої землі. Тел.: 096 14 15 774,
050 90 30 414, 093 22 57 275.
l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок (81 кв. м,
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода, 3–фазна
лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад–город
(0.57 га). Ціна 173 000 грн. Торг. Тел.: 096 35
79 670, 097 09 33 977.
l Продається незавершене будівництво
будинку в Маневичах. Є будівельні матеріали. Тел.: 097 87 51 742, 096 99 30 499.
l Терміново
продається
будинок
(8 х 9, житловий стан) у с. Сокиричі (15 км
від Луцька). Є швидкісний інтернет, усі надвірні споруди, 12.5 сотки земельної ділянки. Поруч — газ. Заасфальтований доїзд.
Тел.: 096 83 68 448, 099 18 82 184.
l Продається будинок у с. Крухиничі
(500 м від Локач). Є літня кухня, погріб,
підведений водогін, дві земельні ділянки
(0.27, 0.20 га), сад. Ділянка огороджена.
Зручне розташування (вул. Луцька). Ціна
договірна. Тел.: 096 05 43 971, 095 89 03
454.
l Продам або обміняю житловий будинок у с. Угринів Горохівського району. Є
газ, вода, туалет, душова кабіна, усі надвірні споруди. Можливий торг. Тел. 066 06 69
034.
l Продається житловий будинок (5 кімнат, кухня, санвузол, усі комунікації). Є
літня кухня, льох, хлів, город. Усе приватизоване. Подвір’я заасфальтоване, є можливість добудови (м. Берестечко Горохівського району). Тел. 050 65 76 225.
l Продається у м. Ківерці приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову.
Тел. 099 02 78 610.
l Продається земельна ділянка (12 соток) у с. Зміїнець Луцького району. Тел.:
067 10 22 557, 096 48 11 257.
l Продається дача на масиві «Озерце».
Є утеплений цегляний 1.5–поверховий
будинок (придатний до проживання), світло, свердловина, сараї, город (10 соток),
оброблена земля, дерева, кущі. Ділянка
огороджена. Тел.: 093 31 11 090, 066 60 48
247.
l Продається дача на масиві «Промінь»
(перша лінія, ділянка 33). Тел.: (0332)
72-67-70, 066 57 24 066.
l Продається приватизована дача у
Луцьку, вул. Володимирська (друга лінія). Є
5,5 сотки землі, садок, дерев’яний будиночок, водопровід, світло. Тел. 095 05 14 572.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Москвич Іж–Комбі», 1988 р. в., на ходу. Тел. 099 79 75 164.

l Продається автомобіль «Фольксваген
Пассат В-5», 1998 р. в., седан, 1.9 дизель,
у доброму стані, на ходу. Терміново. Ціна
55 000 грн. Тел. 063 46 26 532.
l Продається автомобіль «Форд Галексі», 1998 р. в., пасажирський міні–вен,
1.9 дизель. Ціна 44 000 грн. Тел. 063 45 69
475.
l Куплю будь–які автомобілі вітчизняного
та іноземного виробництва. Тел.: 066 77 09
243, 050 24 20 244.
Продається житловий будинок у Луцьку в районі СШ №13
(4 кімнати, кухня, санвузол, коридор, кладовка). Є літня кухня,
два гаражі, хлів. Площа
ділянки – 10 соток.
Тел. 0506407002.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається січкарня (є можливість підключення до електродвигуна). Тел. 099 19
10 292.
l Продається у доброму технічному стані
комбайн «Джон Дір-330» з січкарнею. Тел.
096 80 60 986.
l Продам: двигун Д-240, промежутку, коробку ЗІС, автомобіль ГАЗ-53, будку, фургон. Тел.: 099 43 00 691, 067 91 44 673.
l Продається кабіна до трактора Т-25.
Тел. 050 71 39 097.
l Продається навісна картоплекопачка
(білоруського виробництва) до МТЗ, ЮМЗ
у доброму стані. Тел. 098 91 86 208.
l Терміново недорого продається трактор Т-40 у доброму робочому стані. Тел.
096 80 48 733.
l Продається трактор Т-25, є документи,
у доброму робочому стані. Недорого. Тел.
066 38 05 887.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ (велика кабіна, нова гума, у дуже доброму стані, є документи). Недорого. Тел. 066 38 05
882.
l Терміново продається трактор Т-16 М у
доброму робочому стані. Недорого. Можлива доставка. Тел. 096 72 22 134.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (15,
17, 26, 30 анкерів), сошникові («Сімула–
Юнкарі») з баком на міндобриво, картоплекопачки («Кромаг», «Кухман», «Шмутцер»)
на два вентилятори, картоплекомбайни
«Хассія», «Болько». Тел.: 096 85 85 455, 098
11 67 547.
l Продам 6–циліндровий причіпний компресор з двигуном Д-240. Тел. 098 51 69
673.
l Продам двигун ЮМЗ-6, радіатор. Тел.
099 73 59 139.
l Продам двигун Д-240 (стояв на автомобілі ЗІЛ), КПП, кожух. Тел. 099 73 59 139.
l Продам трактор Т-70 з 3–корпусним
плугом (або на запчастини). Тел. 098 51 69
673.
l Продається картоплекомбайн «Грімме» (німецького виробництва). Тел.: 050 62
27 109, 098 36 71 066.
l Продається трактор «Хіномото-249»
(японського виробництва). Тел.: 050 62 27
109, 098 36 71 066.
l Продається трактор Т-25 (привезений
з Польщі). Тел.: 097 14 20 540, 050 28 69
222.
l Продається трактор Т-40 АМ у доброму стані. Є документи. Можлива доставка.
Тел.: 066 11 43 935, 098 76 83 077.
l Продам: трактори МТЗ-80 (1994 р. в.),
Т-25, прес–підбирачі, сівалки, саджалки,
розкидачі та іншу с/г техніку (привезену з
Польщі). Помірні ціни. Тел.: 099 08 34 091,
067 12 53 737.
l Продається зернова навісна сівалка до
трактора, привезена з Європи. Можлива
доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продається трактор МТЗ-80 у доброму
стані (нові стартер, акумулятор). Тел.: 050
53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам трактор Т-25, привезений з

Продаються
МТЗ-80,
картоплекопачка,
плуг, причіп.
Тел.: 0953005857,
0974781242.

Польщі, у доброму стані, недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Продається різна с/г техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори, дискові борони, грунтофрези, косарки, сінограбарки,
обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки, прес–підбирачі, зернозбиральні комбайни. Тел.: 067 93 46 442, 095 15 53 666.
l Продам міні–трактори (японського виробництва): «Кубота»,
«Янмар», «Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80 к/сил). Повний
пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок).
Можлива доставка. Тел.: 097 76 27
586, 050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі
(навісні та причіпні), саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор для
міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні
та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі
мінеральних добрив, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–підбирачі,
шини до тракторів, твердопаливні котли
«DEFRO», різна с/г техніка. Тел.: 097 23 95
170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам альтанку. Тел.: 097 59 22 903,
095 89 86 216.

l Продаються електродвигуни серії 4А,
неперемотані, 5.5 х 3000, 4 х 1000 об./хв.
Тел. 093 62 35 015.
l Продаються підрощені бройлери
(500 г). Ціна 35 грн/шт. Тел.: 063 79 98 967,
096 81 89 711.
l Продаються станок для художньої ковки, січкарня. Тел.: 097 87 51 742, 096 99 30
499.
l Продам бджолопакети, бджолосім’ї з вуликами та без. Ціна договірна (м. Рожище). Тел. 067 33 21
970.
l Продається холодильна вітрина «РОС»
(1.3 м, горизонтальна). Ціна договірна. Тел.
096 45 37 730.
l Продається
механічна
вага
(500—1000 кг). Тел. 066 70 60 709.
l Продам: щебінь різних фракцій, торфобрикет, пісок, камінь бут, формак, відсів,
цеглу білу та червону, чорнозем, землю на
вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14
575, 097 34 43 386.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в
мішках), камінь бут, цеглу білу та червону
(нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам щебінь різних фракцій (від 25
тонн). Доставка. Тел.: 096 72 71 037, 095
82 15 427, 067 99 41 210.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 068 41 10 458, 095
57 21 004.
l Продам: пісок, відсів, щебінь різних
фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10
тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам
піноблоки
(20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72 82 946.
l Продам: дрова рубані (твердої породи), жом, торфобрикет, цеглу (нову та б/в),
шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю
(на вимостку). Вивезу сміття. Доставка
автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги міні–
навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00
567, 050 72 27 271.
l Продам: цеглу білу та червону (нову та
б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів,
глину, чорнозем. Доставка. Послуги міні–
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навантажувачем «Бобкат» та автомобілем
ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099
18 13 332.
l Продається спокійний жеребець
(3 роки). Тел. 097 60 53 792.
l Продається порося (порода мангал).
Тел. 097 81 28 651.
l У Горохівському районі продається корова або тільна телиця. Тел.: 050 85 82 952,
097 96 37 369, 050 55 27 413.
l Продам молоду корову (Ківерцівський
район). Тел. 095 47 31 265.
l Продається кобила (5 років) у с. Мстишин Луцького району. Запитувати Данилюка Володимира Петровича.
l Терміново продається робоча кобила (5 років, може ходити в парі). Ціна
17 000 грн. Можливий торг (с. Вікторяни
Луцького району). Тел.: 095 71 40 012, 096
10 40 405.
l Продається у с. Кукли Маневицького
району лошиця (2 роки 6 міс.). Тел. 096 13
61 973.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Продається кінь (6 років). Ціна 17 000
грн. Можливий торг (8 км від м. Ківерці).
Тел. 050 86 09 791.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Куплю корів, биків, коней, лошат. Тел.
068 91 57 460.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь,
тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох,
кукурудзу, овес, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (від
40 тонн, наявність аналізної карти). Тел.:
098 06 96 276, 098 52 12 186.
l Куплю картоплю (велику та насіннєву),
столовий буряк, квасолю. Тел.: 068 57 49
517, 096 72 66 046.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові, тракторні плуги, культиватори, йоршики на підшипниках, нестандартні відвали (с. Пожарки Рожищенського району). Тел.: 050 67 75
709, 096 91 07 885.
l Надаю послуги з покрівлі даху
(покраска, монтаж, демонтаж), утеплення будинків та обшивка металопрофілем (під дерево). Тел. 096
89 86 406.
l Ремонтую японські та китайські трактори. Тел.: 050 62 27 109, 098 36 71 066.
l Виготовляю кольорові металеві штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.: 099 64 21 028,
096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений студентський квиток, виданий деканатом факультету іноземної філології Східноєвропейського національного
університету ім. Лесі Українки на ім’я Кірик
Адріана Олегівна, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (серія ДБ № 117103), видане
Управлінням соціального захисту населення Луцької РДА на ім’я Осипюк Наталія Володимирівна, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане Ківерцівською районною державною адміністрацією 30 січня
2003 р. на ім’я Чіжук Анастасія Іванівна,
вважати недійсним.
l Загублений студентський квиток, виданий Технічним коледжем Луцького національного технічного університету на ім’я Шевчик
Крістіна Вікторівна, вважати недійсним.
l Загублений паспорт (серія АС
№659941), виданий 23.03.2000 р. Луцьким
УМВС на ім’я Троцюк Катерина Володимирівна, вважати недійсним.
l Загублену картку тахографа (UAD
0000123344000), видану на ім’я Денис Андрій Ярославович, вважати недійсною.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Колектив турагентства «Волиньздравсервіс» із глибоким сумом повідомляє про
передчасну смерть після важкої хвороби у розквіті життя менеджера з туризму
Анастасії Віталіївни
ЯНЧУК
і висловлює щирі співчуття батькам, родині та друзям покійної.
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n Сіль землі
Фото Лариси ЗАНЮК.

«Яблуневий
туман».
2005 р. Полотно.
Вирізування.

«Цвіте терен».
2005 р. Полотно.
Хрестик.

Фото Віктора ЧУХРАЯ з альбому «Вишивана доля».

«Зацвіли
ромашки
в полі».
2000 р.
Полотно.
Хрестик.

«Дай моїм батькам і в цьому році зірвати всі листки з настінного календаря»
(з молитви).

«Життя — дорога від Бога і до Бога».

«НЕ В ЦЕНТРІ СЕЛА І НЕ НА ПОЧАТКУ НАША
ХАТА, А ЗНАЮТЬ ЇЇ ЗА ОКЕАНАМИ…»
Сила духу Махонюків зрівняється хіба з міццю 500-літнього оваднівського дуба
Фото Віктора ЧУХРАЯ з альбому «Вишивана доля».

Зізнаюся, в оселі Надії та Петра Махонюків
із Овадного Володимир–Волинського району
я не бувала раніше, та й чи зібралася б, якби
не помилка, яку допустила в матеріалі «Вони
вишивали долю на полотняних крилах рушників»,
не перевіривши інформації про маму відомих
людей. Прошу вибачення у всіх, хто знає Надію
Стахівну, за цю невиправдану помилку. Але в цій
прикрій ситуації є радість: слава Богу, ця жінка
живе, і з нею можна зустрітися тут, на землі…
Лариса ЗАНЮК

оромно ще й за те, що
стільки часу особисто
не знала цих мужніх
і терплячих людей,
від яких можна повчитися
життєвої мудрості. Надія Стахівна з Петром Михайловичем роками доглядали чотирьох дорослих дітей на візках,
борючись із хворобою, яка
робила слабкими молоді тіла.
Не зламалися, не втекли від
біди, а підтримували одне одного. Змирившись, що недуга не лікується, а прогресує,
батьки стали їхніми ногами
й руками і не нарікали, а ніжно любили. Бракує слів, щоб
описати захоплення ними.
Знайомлюся з наймолодшою
і єдиною вже донькою Людмилою. Лише у фільмах бачила таких по-королівськи красивих жінок на інвалідному
візку. А так її колись описали
сестри та брат Анатолій:
«Римуєм
портрет
ми
словами, щоб образ Людмили постав перед вами.
Рекламне лице вона нашої
хати, і до компліментів сестрі

С

не звикати. Не знає дієт і усякі там зерна, увесь гардероб — лише шафа тридверна.
Продекламує напам’ять сто
віршів, якщо не наскучить,
то може і більше. За зростом є друга в сімейній ширензі, і виросло в неї багато
претензій: чому не в Парижі
родилась, а в Гуті, притому
Старій і Богом забутій? Чому
наш будинок впритул залізниці, і з райських птахів тут
одні лиш синиці? Чому хтось
працює, а хтось — ледацюга, чому забуває найкраща
подруга? На всі ті «чому»
не знайдем ми розради, а ти
відгадай ці життєві шаради».
З головним редактором
«Волині» Олександром Згоранцем захоплено розглядаємо дивовижні рушники
сестер Галини і Світлани —
і зачаровуємося.
Пам’ятаю враження від
них на виставці у Волинському краєзнавчому музеї, а тепер — торкнулася їх у кімнаті,
де вони творилися, — і аж перевернулося щось усередині.
Їх же вишивали руки слабкі,
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Так прожили, «немовби світлу пісню заспівали».

слів, щоб
« Бракує
описати захоплення
ними.
»

яким і голку важко було тримати! Одному Богові відомо,
які філігранно рівними вдавалися оті хрестики й занизування, вишукані мережки, які
дуже любить Людмила. Вона
просила сестер на кожен
рушник їх додавати. І вони
присвятили їй «Мережки
білі — Людмилі». Але і чорний
колір на їхніх полотнах розповідає про життя — «Поле
моє, полечко». Усі неповторні, витворені власною фантазією. Усі мають назви, які вигадували гуртом, розповідає
Людмила, а Надія Стахівна

дістає коробку з серветками й доріжками — першими
виробами доньок. Людмила
почала вишивати раніше від
сестер. Тоді ще була здоровшою, тому сестри відсилали
її допомагати мамі, а вони
вже були на візках і коротали
час за вишиванням. Рукотворів їхніх не злічити. Скільки
вже й роздаровано, а останніми були «Маленькі рушники
з великою душею». Почала їх
Галина з сестрою, а завершувала сама… Було важко. Хвороба перемагала… Акуратно
складені крилом до крила
лежать тепер ці дивні витвори у довгій картонній коробці.
Немає приміщення, де б їх усі
розмістити. Та й після кожної
виставки мама мусить їх пра-
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ти, прасувати, крохмалити,
а це вже їй понад силу.
— Тридцять рушників зі ста
залишимо вдома, а решту —
передамо в музей, — планує
Людмила, яка вже за ними
сумує. Просить маму розкладати їх зранку біля ліжка, аби
намилуватися. Розгортаємо
«Яблуневий туман» — переможець конкурсу в Києві,
і декілька полотен із листочками–жолудями 500-літнього
оваднівського дуба, побратима духу, що його сила й міць
надихали сестер.
Надія Стахівна згадує, що
прийшли у світ її любі вишивальниці квітучої пори —
31 травня у Великій Омеляні
на Рівненщині, коли Петро Михайлович працював у Рівненському аеропорту. Як тільки
батько знайшов роботу у Володимир–Волинській військовій частині, переїхали в Овадне. Долю-дорогу мами й тата
вишили доньки на рушнику
«Золоте весілля» — на піввіку сімейного життя і написали разом із братом поетичні
рядки: «Чевель — це село
волинське, серцям нашим
дуже близьке. Там родилась
наша мама, поліщучка, пані,
дама. Можна різно величати,
та звання найвище — Мати…
Дівчуком ще на ланах, у сільпо і на жнивах почала робочий
шлях. І були ті трудодні хоч
важкі, та не нудні, їх долала
із піснями, бо чудовий голос
мала. Закохався у ті співи
курсант молоденький, забрав
із собою Надю від тата і неньки, й поєднали свої долі очі
сірі й очі карі».
А на батьковий ювілей
наримували, як він «ще курсантом бачив Юрка, що був
космонавтом, вітав у шерензі
Микиту-генсека, і то іздалека. А так то — сім’я, дім, робота, вже кілька разів переставив він плота, улюблена
справа — збирання жуків, від
неї нема на руках мозолів.
Щоразу шукає на шпальтах газети рецепти відрази
до сигарети, тож хай він шукає ту панацею аж до нового
ювілею». Махонюки вміють
перемагати: поезією, вишиванням і просто Любов’ю, і від
їхнього оптимізму світ стає
добрішим.
Господарі проводять нас
на вулицю, де доглянута працьовитими руками клумба
красномовно звеличує господиню. Нема такого дня,
щоб тут щось не цвіло, казала Людмила. «Приїздіть, коли
цвістимуть троянди!» — запрошує Надія Стахівна. І я розумію, чому доньки вишили їй
«108 троянд для мами». То ж
дай Боже вам довгого віку побіля цього цвіту!
P.S. У заголовку і підписах до
світлин використано вислови Анатолія Махонюка. n
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