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Три роки уряду Гройсмана:
економічне зростання
і впевнені кроки
до добробуту українців
с. 8
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Святослав Рудь (ліворуч) із предстоятелем ПЦУ
митрополитом Епіфанієм.

Уродженець Колок Маневицького району Олег Рудь (на фото внизу) —
колишній успішний бізнесмен, який завдяки промислу Божому
у 43-річному віці став священиком і вже десять років проводить
православні богослужіння у власній квартирі в турецькому курортному
містечку Аланія. А його син Святослав прислужував іподияконом
на Божественній літургії під час вручення Томоса і удостоївся честі
передати священний сувій предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію

с. 20

80-річний ювілей завтра святкуватиме
Сергій Панасович
КІПЕНЬ.
Є люди і є історія. Є люди, які творять
історію… Своїм рівним почерком виводячи
сторінки книги життя і досвіду, Ви творили
часопис, який для нас є безцінним,
як і Ви самі…
Сергію Панасовичу, вдячні
долі, що маємо честь знати Вас,
бути причетними до нинішнього
свята. Приємно, що ми є частинкою тієї великої родини, котру
Ви колись згуртували та навчили
вірити і знати, будувати і створювати зі справедливістю у серці
та світлими намірами у душі.
Нехай доля буде прихильною до Вас, здоров’я — міцним, а радість — всеосяжною. Насолоджуйтесь прийдешніми веснами, грійтесь сонячним теплом, милуйтесь рясним цвітом так довго,
як цього схоче Господь, а ми будемо завжди поруч, як і годиться вірним друзям.
Многії Вам літа!
З повагою
голова Апеляційного суду
Волинської області
П. Т. ФІЛЮК,
начальник ТУ ДСА України
у Волинській області
Н. В. КОЦИРІЙ,
член Ради суддів
України І. Б. ПЛАХТІЙ,
голова громадської організації
«Ветерани судових органів
Волинської області» О. М. ФІДРЯ.
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Праправнук колківського солтиса
брав участь у врученні Томоса.

ПІСЛЯ КЛІНІЧНОЇ СМЕРТІ
ПІД НАРКОЗОМ СПІВАВ ПСАЛМИ,
ЯКИХ РАНІШЕ НЕ ЗНАВ

Вітаємо!
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19 квітня святкуватиме 80-й
день народження суддя у відставці, заслужений юрист України
Сергій Панасович
КІПЕНЬ.
Професіонал, людина з високими моральними принципами,
він 39 років свого життя віддав
почесній і складній справі —
відправленню правосуддя,
з них 29 очолював Волинський обласний, а пізніше — Апеляційний суд
Волинської області.
Чесний, справедливий, високопрофесійний
юрист, він вчив молодих колег глибокому
знанню судових процесів, залізній витримці при їх проведенні, оперативному
і законному вирішенню судових справ,
всебічному обґрунтуванню і мотивованому постановленню судових рішень. Його самовіддана праця
слугуватиме взірцем ще не
одному поколінню юристів.
Вітаючи
ювіляра,
бажаємо йому довгих років
життя при доброму здоров’ї,
спокою і затишку в домі. Хай
тепло рідних і близьких захищає
його від життєвих негараздів.
З повагою
члени громадської організації
«Ветерани судових органів
Волинської області».

РЕКЛАМА
770-770

Вітаємо!

Сьогодня святкує 80-річний ювілей
ко
коханий чоловік, люблячий тато, мудр
дрий дідусь і прадідусь житель с. Піддубц
бці Луцького району
Василь Григорович
КУШНІР.
Дякуємо вам за любляче і чуйне
серце, розумні поради, вміння творити, бути життєвим орієнтиром,
надихати, боротись за все, що є дорогим і важливим.
Любов, освіченість, мудрість, чесність і шалена
енергія — ось риси, які завжди вирізняли Вас і які Ви дарували іншим.
І хай ваші скроні притрусила сивина, проте в душі
бу
буяє нестримна і радісна весна.
Тож бажаємо Вам міцного здоров’я, наснаги, творчих здобутків і довгих років життя у колі щирих друзів
і люблячої родини.
З повагою і любов’ю
вся велика родина.
Р

Е

К

Л

А

М

А

2

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

18 квітня 2019 Четвер

Погляд

www.volyn.com.ua

n Політика
Фото glavcom.ua.

Катерина ЗУБЧУК,
заслужений журналіст
України

«Але ж ми обираємо
не ведучого
корпоративу»
Такою була моя реакція-подивування, коли
почула від знайомої, що вона голосувала за
Зеленського, бо «він же такий веселенький»
ісля того, як Володимир Зеленський переміг із
таким великим відривом від суперника у першому турі, а тепер, коли дізнаємося про його
високий рейтинг напередодні другого з інформації,
озвученої, зокрема, на телеканалі «1+1», мабуть, треба утриматися від публічних висловлювань з приводу
своїх переконань. Або робити якісь кроки для того,
щоб «гарно вписатися» у ситуацію в тому випадку, коли
Президентом стане якраз артист, відомий по «Кварталу-95». І напрошується висновок, що так уже дехто
і робить. Наприклад, народний депутат Єгор Соболєв
разом із Семеном Семенченком покинули партію «Самопоміч». І хоч пан Єгор заявив, що таке рішення прийняв ще торік восени, сталося це якраз невдовзі після
першого туру президентських виборів — якихось два
тижні тому. У Верховній Раді, як припускають чи прогнозують в окремих засобах масової інформації, хтось
уже намагається на ходу «заскочити у команду ЗЕ».
Але ж то народні депутати та ще чиновники побоюються за свою політичну кар’єру, крісло, яке може похитнутися при зміні влади. Це їм треба обережно й
завуальовано говорити про свої пріоритети. Я ж ні до
одних, ні до других не належу. І взагалі вже в такому
віці, що боятися мені немає чого і кого. А оскільки Бог
дав мені професію журналіста, то мовчати тим більше
не можу. І скажу, що не приховую своєї позиції. Якщо у
першому турі гіпотетично ще можна було віддати голос
не на користь кандидата — чинного Президента України Петра Порошенка, то в другому — вибору не маю.
Бо, хоч стріляйте мене, ну ніяк не можу уявити Зеленського главою нашої держави!
Ми знаємо, що ця кандидатура, як кажуть, витала в
умах уже давно. Крапку у питанні «бути чи не бути» поставив сам Володимир Олександрович: за 10 хвилин
до закінчення 31 грудня 2018 року ми дізналися, що
артист, художній керівник «Студії Квартал-95» візьме
участь у президентських виборах. Про це він сказав
під час трансляції новорічного ефіру програми «Вечірній квартал» на телеканалі «1+1». Стало зрозуміло,
де «собака зарита». Виявляється, зовсім не випадково
з’явився комедійний телесеріал «Слуга народу», героя
якого, вчителя історії Василя Голобородька, обрано
Президентом України. Перший показ був ще восени
2015-го. А завершилася епопея «Слугою народу-3» напередодні президентських виборів. Навіть у день тиші,
30 березня, у домівках мільйонів українців був Василь
Голобородько. Ось за цього, віртуального Зеленського,
який «такий веселенький», і проголосувало так багато
виборців у першому турі.
Віртуальним залишається цей кандидат і донині. На
ефіри Зеленський не ходить, із журналістами не зустрічається. Хоч, до речі, у день своєї перемоги, 31 березня, сказав під час короткої прес-конференції, що відкритий перед усіма. Та буквально через декілька днів
хтось із тих же журналістів, намагаючись узяти інтерв’ю
у Володимира Олександровича, почув: «Я нічєво вам не
должен». І уже склалося враження, що радники Зеленського бояться «розвіртуалення» свого боса, тож і не
пускають його на ефіри. Всюди виступають самі, заявляючи: те, що кажуть (обіцяють) вони, — це точка зору
самого Зеленського. Хоч постає закономірне питання:
чи не відмовиться згодом від всього цього Володимир
Олександрович, чи не скаже: «Я вам нічєво нє обєщал»?
Найбільше, звичайно, ошелешило всіх на минулому тижні пряме телефонне включення на телеканалі
«1+1». Власне, те, як Зеленський розмовляв зі своїм суперником, але ж поки що чинним Президентом,
як він перервав їхню розмову. Сам Зеленський пояснює свою поведінку образою за «весь той бруд, який
на нього виливається з боку штабу Порошенка». А ще
тим (не претендую на дослівність), що поки він ще не
Президент, то дозволяє собі залишатися самим собою. Вам хочеться, щоб главою держави була людина,
яка коли «сама собою», то хамовита? Мені — ні. Тож у
Вербну неділю — якраз на це велике свято припадає
другий тур президентських виборів — я не сумніватимусь, за кого віддати голос. А прийшовши до храму,
помолюсь за Україну, яка у нас одна і доля якої нам небайдужа. n
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Юлія Володимирівна закликала Володимира Зеленського «не нищити честь і гідність президентського статусу».

«ТРИМАЙТЕ ПЛАНКУ,
ПЕТРЕ ОЛЕКСІЙОВИЧУ»:
ТИМОШЕНКО ПІДТРИМАЛА
ПРЕЗИДЕНТА
«Бронзова» призерка першого туру різко
виступила проти «болванчика» Зеленського
Петро БУЛАВА

резидентські вибори
2019 року стали третіми і, не виключено,
останніми для Юлії Тимошенко як кандидата. 58-літня лідерка «Батьківщини»
показала гідний результат,
заручившись
підтримкою
понад 2,5 мільйона українців — це більше за її показник на виборах-2014.
Юлія
Володимирівна
стартувала однією з перших, обрала імідж «мудрої матері». Вона взяла
на
озброєння
ґрунтовну
програмну розробку — «Новий курс України», зробивши
наголоси на вирішенні соціальних проблем та критиці
економічних провалів чинної
влади.
Ще півроку тому Тимошенко була безумовним
фаворитом виборів: із рейтингом близько 20% вона
майже удвічі переважала
найближчих переслідувачів.
Щоправда, тоді ніхто й гадки не мав, що, поки основна
конкуренція розгортається
між Тимошенко і Порошенком, із «засідки» непомітно
заходить шоумен Зеленський. Власне, цей ставленик «Інстаграму», «Вечірнього кварталу» та олігарха
Коломойського і «відкусив»
у пані Юлії той шмат голосів,
яких їй не вистачило для виходу у другий тур.
Після 31 березня Тимошенко як політик-державник
визнала поразку і не стала
дестабілізувати
ситуацію
та оскаржувати результати
першого туру в судах.
Юлії
Володимирівні
слід віддати належне ще й
у тому, що саме вона пер-
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шою попередила Україну
про загрозу у вигляді Зеленського. У 2017 році в програмі «Hard з Влащенко» на каналі ZIK Тимошенко сказала:
«Готується новий кандидат
на президентські вибори
від об’єднаних олігархів, які
не готові здавати свої позиції. Це людина, яка ЗЕЛЕНОГО УЯВЛЕННЯ не має ані про

йти на чесну дискусію грубив Президентові Порошенку по телефону, перебивав
його і кидав трубку.
Тимошенко
побачила в такій поведінці Зеленського
«приниження
всієї Української держави».
Вона насварила його та закликала «не нищити честь
і гідність президентського

ЗМІ і користувачів соцмереж розцінили
« Більшість
слова Юлії Володимирівни фактично як підтримку
Порошенка. Лідерка «Батьківщини» зайняла
державницьку позицію.
економіку, ані про фінанси,
ані про кризу, ані про війну…
Ключові клани країни готують собі маріонетку. Вона
мусить бути таким собі «болванчиком», який сидітиме
на президентській посаді».
Уже цієї весни, коментуючи зрослу популярність
Зеленського, лідерка «Батьківщини» констатувала: виборці «починають голосувати за людей, які не мають
нічого спільного з професійним та ефективним управлінням країною». Тимошенко порівняла Зеленського
із «борщем з чебурашки»
і наголосила: «Це якийсь
експеримент, але це точно
не смачно».
Тож, схоже, Юлі Тимошенко перед другим туром
таки визначилася, хто з двох
фіналістів є більшим лихом
і для неї особисто, і для всієї України. Формальним поштовхом для її заяви 12 квітня стала обурлива поведінка
Зеленського
напередодні
в ефірі програми «Право
на владу»: комік замість при-

»

статусу» і в передчутті перемоги «не влаштовувати боїв
навколо посади».
Водночас Леді Ю визнала, що Порошенко «зробив
частину добрих справ для
нашої держави», та порадила йому «в цей важкий
час тримати президентську
планку і, як би важко не було,
захистити статус Президента і статус держави».
Більшість ЗМІ і користувачів соцмереж розцінили
такі слова Юлії Володимирівни фактично як підтримку
Порошенка.
«Юлія Володимирівна прекрасно розуміє, що якщо Президент Порошенко — в країні
будуть європейські правила,
ніхто не буде нікого пресувати, бити, кидати в підвали
і тому подібне. А якщо в нас
кримінальна диктатура, яку
олігархи хочуть встановити
при Зеленському, то все буде
зовсім інакше», — прокоментував позицію Тимошенко
перед другим туром виборів-2019 політолог Олександр
Палій. n

РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

18 квітня 2019 Четвер
19 КВІТНЯ

Доброго дня
вам, люди!

Сонце (схід — 6.15, захід — 20.22, тривалість
дня — 14.07).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 14–15 дні Місяця.
Іменинники: Григорій, Іван, Павло.
Фото flowersadvice.com.
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Врятувати маленьке життя!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Олександр ДУРМАНЕНКО

Тарас, Маша та Лєра обіцяють зробити все, щоб у цуценяти була домівка.

діти домовилися з ними про те, що
знайда якийсь час поживе там. Поки
обіцяють приглядати за ним, а далі
буде видно.
Ось так змалечку і навчаються відповідальності і турботи про інших. Я ж

— Добре їм. Це ж яка економія! А я до таких крамниць не можу поткнутися через алергію. Очі починають пекти, в горлі дере, кашляю, чхаю так, що мушу тікати. Дівчата-колеги приносять ті лахи, хваляться, що
за 300 гривень із ніг до голови можна вбратися, навіть
спідню білизну купують, — з нотками жалю скаржилася знайома медсестра. — Мені ж на обнови треба півроку економити.
Йдуть люди по товари, що були у вжитку, не тільки через зубожіння. Багато хто робить на них свій маленький бізнес, перепродуючи новіші речі; молодь шукає одяг модних брендів; а хтось непомітно для себе
потрапив у залежність від цього шопінгу. «Такий кайф
відчуваю, коли «вполюю» добротну й гарну вдяганку!

на прощання лише просив дітей, щоб
не покинули собача напризволяще.
На це старша дівчинка відповіла: «Не
переживайте, тепер ми нашу Бембі
не залишимо!»

Фото з «Фейсбук»-сторінки «Лікарняні клоуни «Червоні носи».

Цікава
ГА ЗЕТА +

на вих ідні
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l ТЕМА № 1

Про «Червоні носи» — так називають себе мешканці Рівного
(Тарас Обоїста, Юрій Яцюк, Артем Алексєєв та інші) — ми
вже розповідали. Один із них — Юрій Яцюк — багато
років присвятив тому, аби обличчя малечі з цією страшною
недугою хоч трохи повеселіли. Завжди усміхнений
та позитивний, тепер йому самому необхідна підтримка, —
у нього складна хвороба ніг, розповіла очільниця
благодійного фонду «Скарбниця Надії» Мар’яна Рева
Закінчення на с. 13

»

l ЗНАЙ НАШИХ!

Українець досягає
рекордів руками, ногами
та … наосліп

Мирослава КОЗЮПА

«ПРОСТО З ІНСТИТУТУ ШАЛІМОВА,
ИЛИ НИРКУ
ДЕ ВИДАЛИЛИ
І ЖОВЧНИЙ
МІХУР, ПРИЙШОВ
Й МІХ
НА РЕВОЛЮЦІЙНИЙ
ЮЦІЙН МАЙДАН»
Кіборг голодує з 11 квітня. Зустрітися з Миколою Вороніним, підтримати, поговорити про вибори,

подискутувати щодо власних електоральних уподобань чи просто
потиснути руку приходить чимало
людей. Волонтери, кіборги, військовослужбовці, знайомі та незнайомі
везуть протестувальнику книги,
одяг, воду… Біля нього весь час
людно, навіть утворюються черги.

Колишній боєць АТО з усіма спілкується, час від часу відволікається

“

Волонтери, кіборги,
військовослужбовці,
знайомі та незнайомі
везуть протестувальнику
книги, одяг, воду…
на телефонні розмови з журналістами, а ще знаходить можливість
для відеозвернень до своїх читачів
у соцмережах й уважно стежить
за подіями в країні.

«ЦІКАВА»
»»
Закінчення на с. 20

ЗА 18 КВІТНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

20-літній Олександр
андр
Іванчак із Дніпра
ра
встановив
26 національних
их
досягнень
зі складання кубика
уубика
Рубіка і не збирається
рається
на цьому зупинятися
ятися

лише за останні 4 роки.
Талановитий — такий
напрошується висновок. Однак Саша заперечує: ключем його
успіху є постійне
самовдосконалення
та наполегливість.

Олександр ДУРМАНЕНКО
НЕНКО

Закінчення
на с. 15

А

ще хлопець
ць здобув друге місце
іонаті
на
Чемпіонаті
Європи та має 67 золотих медалей за участь
асть
у різних турнірах.
рах.
Вражає те, що досягнув таких неймомовірних результатів
тів

“

Ключем
його успіху
є постійне
самовдосконалення
та наполегливість.

У найближчих планах
х хлопцяя —
підкорення вершин шоу
шоу-бізнесу.
бізнесу.

»

Фото із «Фейсбук»-сторінки
Олександра ІВАНЧАКА.

Над головою — монітор, відвойований
у сепаратистів у Донецькому аеропорту,
а за спиною — фото його захисників.

Хто він — кіборг,
який переміг рак і кинув виклик
Зеленському?
Микола Воронін почав голодування, зажадавши від шоумена,
кандидата в Президенти, вибачитися за образи перед Героями
Євромайдану, Небесної сотні, вірянами Православної церкви
України за жарти про Томос. Місце для протесту обрав символічне —
аеропорт «Бориспіль», під уцілілим у летовищі монітором, який
боєць виніс із пекла війни, аби він слугував українцям. Щоправда,
вже за кілька днів охоронець вигнав його, а Володимир Зеленський,
прилетівши з Парижа, у притаманній йому манері політичної
поведінки, пройшов повз, не звернувши уваги

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 18 квітня:

Після операції Пончик на милицях відвідує малюків
і смішить ще більше.

Фото з «Фейсбук»-сторінки Миколи ВОРОНІНА.

«Володимире Олександровичу, скажіть одним реченням:
«Країно, я вибачаюся…»

Просто тягне зайти ще і ще», — щебечуть у черзі.
Як свідчить статистика, щорічно в Україну імпортують до 130 тисяч тонн вживаного одягу, за десятиліття
привезли його приблизно по 24 кг на кожного громадянина, враховуючи заробітчан і немовлят. У країнах
ЄС такі речі збирають у величезних баках посеред
вулиць як благодійність, згодом спеціальні компанії
продають їх приблизно по долару за кілограм. Українцям старий одяг дістається вже з націнкою до 800%.
Не випадково це один із найприбутковіших бізнесів.
Європа таким чином позбавляється від лахміття, яке спочатку осідає в наших домівках, потім —
на сміттєзвалищах. А синтетика розкладається від
50 до 100 років. На жаль, і контролю за безпечністю
речей, оброблених спеціальними хімікатами, в нас
не існує. А потім дивуємося росту захворюваності
на алергію, рак та інші болячки.
Отож, перш ніж купувати кілограми одягу з чужого
плеча і пхати його до шафи, яка вже не зачиняється,
задумаймося, чи варто битися в черзі за брендові
речі, робити з них культ. У світі, до речі, у моді простота і скромність, бо ж, як казала Коко Шанель, елегантність — не в тому, щоб одягти нову сукню.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Лікарняний клоун дарує
онкохворим діткам
усмішки, але і сам
потребує допомоги

23 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.07, захід — 20.28, тривалість
дня — 14.21).
Місяць у Стрільці. 18 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Терентій, Яків.

n

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

»

Сонце (схід — 6.09, захід — 20.26, тривалість
дня — 14.17).
Місяць у Стрільці. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Антон, Вадим.

Не переживайте ті, хто після
40 ще не знайшов свою любов.
Чим пізніше закохаєтеся, тим менше
я життя
тя.
будете мучитися до кінця
життя.

Звична для всіх картина: у день завезення товару
біля магазинів із вивісками «Речі з Європи» вранці
збираються великі натовпи людей. Зростає попит,
за ним — і пропозиція. Україна займає третє
місце у світі за обсягами імпорту секонд-хенду,
попереду лише Пакистан і Малайзія

с. 8

21 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.11, захід — 20.25, тривалість
дня — 14.14).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Юлія, Іван, Ларіон.

Жарт із «Фейсбуку»

У черзі за одягом із чужого плеча про Коко Шанель
не згадують

На Ангелі Меркель —
рівненський бурштин?

Сонце (схід — 6.13, захід — 20.23, тривалість
дня — 14.10).
Місяць у Скорпіоні. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Георгій, Данило, Петро.

22 КВІТНЯ

Трійко дітей енергійно
крокували Замковою площею.
Перша дівчинка урочисто несла
на руках цуценя, друга йшла
позаду, замикав ходу хлопчик,
який із серйозним виглядом
тримав велику картонну коробку

Виявилося, що друзі декілька днів
тому запримітили у Старому місті
симпатичне собача. Спочатку гралися з ним та підгодовували, але одразу звернули увагу, що воно самотнє.
Порадилися і вирішили — потрібно
рятувати. З коробки та старої ковдри
облаштували щось подібне до тимчасової буди. Але песик, не зрозумівши свого щастя, грався нею і врешті-решт зруйнував. Усі троє мріяли
забрати його у свої домівки, але батьки не дуже підтримали цю ідею. Порадившись, вирішили прилаштувати цуцика у хороших людей. По сусідству
(а мешкають вони усі поряд із замком
Любарта) є загороджене подвір’я,
на якому вже живе симпатичний песик. Господарі обійстя колись давали
прихисток декільком собачкам, тож

3

Хто він –
кіборг,
який переміг
рак
і кинув
виклик
кандидату
в Президенти?

То на Ангелі Меркель
– бурштин із нашого
Полісся?

Марина Порошенко
чи Олена Зеленська:
кого із них називатимуть
від неділі – перша леді?

А на сайті volyn.com.ua – ще більше неймовірних історій!

Погода

«А квітень цвітуу
пелюстки ласкавим
сонцем зігріває»
19 квітня церква вшановує
пам’ять преподобного Євтихія,
якого у народі називали Тихим.
Наші предки зауважили: якщо
цей день безвітряний та теплий —
це до врожаю ранніх хлібів
А за прогнозом чергового синоптика
обласного гідрометеоцентру Світлани
Дриганюк, 19 квітня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 1–6 градусів тепла.
Заморозки на поверхні ґрунту — 0–3 градуси нижче нуля. Вдень — 11–16 градусів
вище нуля. 20-го — мінлива хмарність,
подекуди невеликий короткочасний
дощ. Вітер північно-західний, 3–8 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — 0–5 градусів тепла. Заморозки
на поверхні ґрунту — 0–3 градуси нижче
нуля. Вдень — від 11 до 16 градусів із позначкою «плюс». 21-го — хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер південно–східний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 2–7 градусів тепла, вдень — 10–15 градусів вище
нуля. 22-го — хмарно з проясненнями,
невеликий дощ. Вітер південно–східний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — від 2 до 7 градусів із позначкою «плюс», вдень — 11–16 градусів
вище нуля. 23-го — мінлива хмарність.
Місцями невеликий короткочасний дощ.
Вітер південно-східний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі —
2–7 градусів тепла, вдень — 12–17 градусів вище нуля. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 19 квітня
було 2000 року — плюс 26, найхолодніше — 1955-го — 3 градуси морозу.
У Рівному 19 квітня — мінлива
хмарність. Температура повітря — від
7 до 13 градусів тепла. 20-го — похмура
погода. Температура повітря — 3–12 градусів вище нуля. 21-го — хмарно, дрібний дощ. Температура повітря — від
5 до 12 градусів тепла. 22-го — хмарна
погода. Температура повітря — 5–11 градусів із позначкою «плюс». 23-го — мінлива хмарність з проясненням. Температура повітря — 9–16 градусів
вище нуля.

Ведучий рубрики
и
Олександр
ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–38–94.
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ПОРОШЕНКО ЗАСЛУЖИВ ЯК НА ПОДЯКУ,
ТАК І НА КРИТИКУ, АЛЕ НЕ НА ПРОКЛЬОНИ
Звернення учасників ініціативної групи «Першого грудня»
Фото unian.ua.

Орест ПЕТРЕНКО

мушені попередити
українських виборців. Перед нами розгортається малоросійський
Антимайдан. Не бачити в цьому загрози — значить осліпнути», – наголошують провідні українські інтелектуали.
Учасники
ініціативної
групи «Першого грудня»,
представники
середовища
українських інтелектуалів напередодні другого туру президентських виборів закликали українців не легковажити
долею держави.
У своєму відкритому листі вони наголошують, що
нинішній вибір полягає або
у збереженні тяжко виборотої свободи та продовженні
європейського шляху, або в
зануренні у хаос, керований
Кремлем. Звернення підписали В’ячеслав Брюховецький, Іван Дзюба, Йосип Зісельс, Мирослав Маринович,
Володимир Панченко, Вадим
Скуратівський, Юрій Щербак,
Ігор Юхновський, Ярослав
Яцків.
Інтелектуали зазначають,
що Петро Порошенко виніс
на своїх плечах 5–літній тягар
керування країною у стані війни і за цей час виразно посивів. «Він заслужив собі як на
подяку, так і на критику — але
все-таки не на прокльони», —
йдеться у зверненні.
Держава та її економіка —
складний механізм, успішне
функціонування якого залежить від багатьох чинників.
Зрозуміти це досить складно, наголошують підписанти.
Опоненти Президента скористалися цим і каналізували соціальне невдоволення
в одному напрямку: «Винен

«З

Петро Порошенко створив боєздатну українську армію, вказав нам шлях у Європу і заявив:
«Прощай, немытая Россия!»

Порошенко». «А це зрозуміти
значно легше. Звідси й пішли
спрощені ярлики, які пояснюють усе й відразу, а тому творять скороминущий психологічний комфорт від легкості
уявного розуміння», — додають вони.
Крім того, підтримка світу,
яку виборов Порошенко, —
це чи не єдине, що стримує
Росію від жорстокої розправи з Україною: «На милість і
жалість з боку «єдинородних
братів» не сподівайтесь. Проте від тієї підтримки залежить
не лише безпека. Добробут
країни також значною мірою
залежить від того, чи включена вона у ланцюжки співпраці
з іншими країнами», — сказано у заяві.
На думку інтелектуалів, дії
коаліції олігархів проти Петра
Порошенка лише на перший
погляд є внутрішньоукраїнською «розборкою». «Мета
змовників — помститися По-

У Костопільську райдержадміністрацію завітали волонтери місцевого будинку школярів та юнацтва
з величезним червоним серцем.
У такий спосіб вони збирають гроші
для дитячих лікарень. Організатори
планують спільними зусиллями небайдужих придбати кардіологічне
обладнання для медичних закладів
кожної області України.
l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ У селі Журавники Горохівського району на Волині
живе інтернаціональна родина, глава якої – уродженець африканської
ської країни

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

с. 11—13

та, план щодо якої, скоріш за
все, вибудовують у Кремлі, як
вибудовували недавно план
захоплення Криму.
Українські інтелектуали,
люди з визнаними здобут-

закликали Президента широко
« Інтелектуали
спертися на народ і під час другого терміну
вирішити застарілі проблеми. «Ми віримо, що
Петро Порошенко спроможний це зробити, а
тому голосуватимемо за нього. Маємо вийти з
виборчого процесу обачнішими й мудрішими», —
зазначили автори звернення.

»

повернути над нею свій контроль. Тому ристалища наших
олігархів і політиків нагадують нестямні танці глухарів на
току, які впритул не чують наближення мисливця», — підкреслюється у зверненні.
Одна з очевидних небезпек — ліквідація автокефалії
церкви за нового Президен-

ками, які за життя увійшли в
історію України, проголошують, що вітали б появу нової
професійної політичної еліти,
яка підняла б українську державність на нову висоту.
Всього цього у Володимирі Зеленському вони не
бачать, натомість популяризовані ним методи «слуги

Центр іпотерапії самотужки облаштовують батьки дітей з інвалідністю у селі
Вишнів Ківерцівського району. Будівлю,
де нині розміщена стайня, їм подарував
благодійник. Гроші на ремонт приміщення
батьки збирали різними способами: їм
жертвували небайдужі, мами розпродали
свої бібліотеки. У Центрі займається три
десятки дітей із ДЦП, аутизмом і синдромом Дауна.

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

«Даніель замість «люблю» промовляє
мені «бублю» — і я щаслива»

рошенкові і звернути Україну
з європейського шляху —
підозріло збігається з метою
Путіна. Росія не змирилася
із втратою України і скористається з найменшої нагоди

»

Читайте вже у суботу
в квітневому випуску нашого місячника
а
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«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»:
Тоня МАТВІЄНКО: «Я в один момент
для всіх стала монстром-розлучницею»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Співачка та її коханий Арсен Мірзоян

Фото hochu.ua.

не перемогли у вокальному шоу, яке їх познайомило.
Але як приз отримали любов і…донечку
с. 7—9

«Най би вже прийшла весна» —
«Слухаю її і плачу, бо згадую
загиблого брата…»

Номер
вже у продажу!

l З ВИСОТИ ДУШІ Лідер гурту «Без обмежень» Сергій
Танчинець (на фото) каже, що найбільші емоції переживає під час
ас
концертів на лінії фронту, коли сам не може стримати комок у горлі
орліі

Фото з «Фейсбук»-сторінки Сергія ТАНЧИНЦЯ.

с. 3—5

»

»

«Даніель замість «люблю»
промовляє мені «бублю» –
і я щаслива»
Передплатний індекс місячника «Так ніхто не кохав»: 60779.

народу Голобородька» викликають велику тривогу. Штаб
Зеленського, як зазначається, створив образ «нового обличчя», не розкривши ні його
управлінських задумів, ні команди, з якою він збирається
втілювати їх у життя.
«У цих умовах ми змушені
попередити українських виборців, що вони мають бути
обачними. Не виключено,
що перед їхніми воротами
з’явився зовні привабливий і
крутий «троянський кінь», —
застерігають автори відкритого листа.
Інтелектуали також підкреслюють, що в особі Зеленського
Президентом
України може стати людина,
яка висміює все українське,
доручила формування своєї
кампанії колишнім регіоналам, дозволяє собі говорити
про Україну з гидкими непристойностями.
«Перед нами розгортається малоросійський Антимайдан. Не бачити в цьому загрози — значить осліпнути»,
— сказано у заяві.
Інтелектуали закликали
Президента широко спертися на народ і під час другого
терміну вирішити застарілі
проблеми. «Ми віримо, що
Петро Порошенко спроможний це зробити, а тому голосуватимемо за нього. Маємо
вийти з виборчого процесу
обачнішими й мудрішими»,
— зазначили автори звернення.
Своє звернення з приводу
виборів оприлюднив також
Президент світового конґресу українців Павло Ґрод. Усі
досягнення щодо консолідації
міжнародної підтримки України та збереження санкцій
проти Росії можуть зникнути
дуже швидко, попередив він.
«Важливо, щоб Президент
України мав тверду позицію,
що Росія є агресором та що
Україна рухається до Європи,
а також — це зараз критично
важливо — щоб міжнародне співтовариство і далі було
об’єднаним у підтримці України», — наголосив президент
СКУ. n

n Пряма мова
Дмитро РАЗУМКОВ,
спікер передвиборчого штабу
Володимира Зеленського
(колишній член молодіжного
крила Партії регіонів
Януковича, син журналістки
Юлії Мостової і пасинок
політика Анатолія Гриценка):
Я думаю, що Богдан (Андрія Богдана, який працює у
штабі Зеленського, вважають адвокатом олігарха
Коломойського. — Ред.) —
самодостатня особистість і сам
ідпоза себе відпоожете
вість. Можете
ися до
звернутися
нього. Що стосується Зеленського — я
готовий
відповісти.

«

»

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua
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ОВИНИ КРАЮ

ПЕРЕВІРКУ НЕ ПРОЙШОВ
Чому Володимир Зеленський уникає незалежної медичної
експертизи на наркотики?
Фото racurs.ua.

СОЛДАТ-УТІКАЧ МОЖЕ БУТИ
НЕБЕЗПЕЧНИМ
Адже він самовільно залишив місце несення
строкової служби зі зброєю

Світлана КОСТЕНКО

Олена ВОЛИНЕЦЬ

ого відмова проходити
незалежну експертизу
на вживання наркотиків
викликає побоювання за те, як
він розпоряджатиметься силовим та матеріальним ресурсом
країни у випадку перемоги на
виборах. Що він намагається
приховати? Чим нам усім це загрожує?
Україна стала свідком карколомної історії щодо здачі
аналізів на наркотики та алкоголь кандидатами у Президенти. Володимир Зеленський
першим висунув таку вимогу у
своєму відеозверненні до Петра Порошенка. Чинний глава
держави виклик прийняв і здав
не одні, а кілька аналізів різним,
в тому числі міжнародним, сертифікованим лабораторіям. А
от із паном Зеленським, як його
представники самі написали у
соцмережах, «стався казус».
Він відмовився проходити
перевірку на НСК «Олімпійський», куди приїхали провідні
клініки країни, державні та приватні. Натомість Зеленський
звернувся до приватної клініки «Євролаб». Вона належить
Андрію Пальчевському. Це не
лише бізнесмен із російським
корінням, колишній російський
військовослужбовець. Він —
активний прихильник Зеленського. Має постійний ефір на
проросійських
телеканалах,
де агітує за цього кандидата,
заявляючи, наприклад, що той
«народився для того», щоб
бути Президентом України. На
підтримку Зеленського Пальчевський активно виступав і на
державному телебаченні Росії,
де він останніми місяцями з’являвся кілька разів.
Тож не дивно, що здача
Зеленським аналізів саме у
«Євролабі» викликала більше
запитань, ніж відповідей. Кажучи прямо — перетворилася
на безперервний потік брехні і
підвісила у повітрі ключову проблему. А саме: чи ж є пан Зеленський «чистим» щодо вживання наркотичних речовин?
По–перше, він уник аналізів
волосся та нігтів, де найдовше
зберігаються сліди наркотиків.
І навіть аналіз крові, як виявилося, брав у нього не медик, а
…масажист та актор Владис-

деться про Артема Григоренка. Прес-служба 14-ї окремої механізованої бригади, яка
дислокується у Володимирі-Волинському, повідомляє, що в армію він був призваний у листопаді
2018 року Братським районним військовим комісаріатом Миколаївської області. З січня 2019-го служив
у Княжому місті. Проживає в селі Новомар’ївка Братського району Миколаївської області.
Командування військової частини вжило усіх можливих заходів для встановлення місця перебування та
затримання втікача. Ведеться посилена розшукова робота спільно з представниками військової служби правопорядку Збройних сил України та співробітниками
Національної поліції. Прохання до всіх, хто має інформацію про місце перебування чи пересування військовослужбовця Артема Григоренка, надати її за тел.: (03342)
2-48-91, (03342)3-31-00 або за номером 102. n

Й
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Для експертів VADA здати аналізи претендент на пост
Президента України відмовився. Що приховує?

б із нас не довірив людині, щодо якої є хоча б
« Ніхто
підозра у вживанні наркотиків, ні своє здоров’я, ні
своє майно, ні своїх дітей.
»
лав Кірякулов, який знімався у
серіалі «Свати».
Тобто, кандидат у Президенти, який сам ініціював перевірку
на вживання наркотиків та алкоголю, вирішив проходити її
у клініці свого друга. По факту
плутанини із датами, з урахуванням занадто коротких термінів
експертизи, ми не знаємо, чи
проводились тести взагалі, чи
суспільству продемонстрували
заздалегідь заготовлені папери.
Щоб усунути підстави для
будь–яких сумнівів, українська
«зірка» Володимир Кличко своїм
коштом привіз в Україну представників волонтерської антидопінгової організації VADA. Він
закликав обох кандидатів перевіритись у міжнародних експертів
та гарантував, що у цих результатах точно не буде неточностей, плутанини з датами тощо.
Порошенко перевірку пройшов.
Зеленський — знову ні.
Таке його вперте небажання викликає як мінімум подив.
Неможливо знайти жодного
обґрунтування такої відмови,
крім одного — сліди наркотичних речовин все ж можуть бути
виявлені. Зрештою, ніхто Володимира Зеленського за язик не

Вітаємо!

19 квітня
кв
завітає ювілей до
головно
головного
лікаря Горохівської
централ
центральної районної лікарні

Валерія КОБИ.
В
Весна подарує цій хорошій
Весн
людині б
букет із 60 життєрадісл
них літ.
Шановний
Валерію
В
Володимировичу!
Прот
тягом
43 років у галузі
медицини Ви здобули
визнання лікаря-професіонала, який першим
узяв на руки сотні новонароджених діточок, подарував надію на зцілення тисячам жінок. 17 років
поспіль Ви є невтомним та ініціативним лідером
нашого колективу, котрий дбає про його фаховість,

тягнув — сам закликав опонента до перевірки. То і діяти треба
відповідно. А вийшло зовсім не
по-чоловічому.
Політолог Олександр Палій припускає, що Володимир
Зеленський є наркозалежною
людиною. «Йому б було надзвичайно легко зараз припинити всі ці розмови — здати аналізи. Але він цього не робить.
А ті люди, які говорять, що це
така дрібничка — наркоманія,
хай спробують уявити наркомана у своїй родині. Насправді
це смертельна небезпека для
країни», — наголосив він.
«Бо це можливість підписання таких угод за дозу
наркотиків, за які будуть розплачуватись інші покоління,
це можливість здачі і розвалу
фронту, кадрових призначень,
можливість того, що людиною
керуватимуть навіть не олігархи, а ті, хто йому буде дозу заносити», — заявив Палій.
Ніхто б із нас не довірив людині, щодо якої є хоча б підозра
у вживанні наркотиків, ні своє
здоров’я, ні своє майно, ні своїх дітей.
А державу можна довірити? n

доброзичливість, згуртованість. Вашими стараннями лікарня постійно оновлюється, поповнюється
сучасним обладнанням. Вдячні Вам за інтелігентність і порядність, за золоте серце, завжди відкрите
людям, яким потрібні розуміння чи допомога.
Щиро вітаємо зі знаковим святом!
Зичимо здоров’я від води джерельної,
Багатства — від землі святої,
Неба голубого, хліба запашного,
Радості й поваги від людей.
Хай сонце Вам щиро сміється,
Хай все у житті вдається,
Хай щастя завжди Вас знаходить,
І радість у хату приходить.
Хай Вас зігріває людська доброта
За все, що зробили за всі ці літа,
Щоб ваші стежки стелив дивоцвіт
На многая-многая-многая літ!
Із повагою
колектив Горохівської ЦРЛ.

ВОДІЙ ЗАГИНУВ, ЩЕ ШЕСТЕРО
ЛЮДЕЙ — У ЛІКАРНІ
Позавчора близько 11-ї години на автотрасі
Ковель—Жовква, в селі Литовеж Іваничівського
району сталася дорожньо-транспортна пригода
зі смертельним наслідком
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

а місці події працювали слідчо-оперативні групи
головного управління Національної поліції в області та Іваничівського відділення поліції. Попередньо
встановлено, що автомобіль «Опель Віваро», за кермом
якого перебував 44-річний житель Нововолинська, рухаючись у напрямку Жовкви Львівської області, під час
обгону виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з автомобілем «ЗАЗ ДЕО». Внаслідок цього його 40-річний
водій, мешканець Сокаля Львівської області, загинув. Постраждали також п’ятеро пасажирів і водій «Опеля Віваро». Усі вони з Нововолинська. Їх госпіталізували.
Поліція Волині звертає увагу всіх учасників дорожнього руху на необхідність неухильного дотримання
правил безпеки на шляхах. Адже чиясь безпечність чи
необачність — це смерть і каліцтво. n

Н

«250 КІЛОГРАМІВ СМЕРТІ»
ПРОЛЕЖАЛИ В ЗЕМЛІ 75 РОКІВ
Минулого понеділка піротехніки аварійнорятувального загону спецпризначення
управління Державної служби з надзвичайних
ситуацій у Волинській області знищили авіаційну
бомбу часів Другої світової війни
Ірина ВАРВАРУК

ибухонебезпечну знахідку виявили мешканці села
Дубове Ковельського району під час прогулянки
у лісі поблизу траси. Вони ж і зателефонували до
служби порятунку. Фахівці-піротехніки встановили, що
це фугасна осколкова авіаційна бомба німецького виробництва часів Другої світової війни вагою 250 кілограмів, і підірвали її з дотриманням максимальних заходів
безпеки. Було обстежено територію на наявність інших
вибухонебезпечних предметів. n

В

НА РІВНЕНЩИНІ ВІДКРИЛИ
СУЧАСНУ АМБУЛАТОРІЮ
Медичний заклад у селі Горбаків Гощанського
району — восьмий в області, де нещодавно
справили новосілля
Валентин СТАВСЬКИЙ

ва роки тому тут добудували школу. А тепер ось
з’явилася нова сучасна медична амбулаторія.
Віднині ми працюємо за новим графіком. Чи
не щотижня відкриваємо по одному такому медичному
закладу. Сьогодні це вже восьмий, — говорить голова
Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко.
За його словами, попереду відкриття ще 26 амбулаторій, побудованих за програмою «Доступна медицина». Усі вони мають бути здані у першому півріччі
цього року. Таким чином жителі Рівненщини одними
з перших матимуть можливість відчути зміни у сфері
медичного обслуговування на селі. n

—Д

Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA
A

6

У ВСІХ НА ВУСТАХ

18 квітня 2019 Четвер

www.volyn.com.ua

n Політика
Фото YouTube.com.

l У селі Горішнє Горохів-

ського району 5-річна дитина
підпалила сарай. Унаслідок пожежі, що трапилася через пустощі
онука власника будинку, знищено
дерев’яну будівлю і сіно, яке там
зберігалось. Рятували майно працівники 22-ї пожежно-рятувальної частини і місцева пожежна
команда Сенкевичівки.
l Батьки замість учителів

проводили уроки в 4-Б класі
Ковельської школи №6. Вони
погодилися побувати в ролі
педагогів та провести заняття для
своїх дітей. Учні брали участь у
вікторині за творами В. О. Сухомлинського, створили «дерево
знань», дискутували про людські
чесноти, а також розширили свої
знання про діяльність відомого
педагога та письменника.
l 20 дорослих і двоє ді-

тей сортували пляшки в лісі
Смизької громади Дубенського району Рівненщини.
Непотріб у всіх навколишніх лісах
шукав Тарас — один із небайдужих жителів села Мартинівка.
Хлопець самотужки збирав скло
і зносив його в одне місце. Підтримала юнака молодіжна рада:
скликала толоку, щоб прибрати
околицю села і вивезти посортовану склотару на приймальні
пункти у Кременець та Дубно.
l Одинадцятикласниця Луць-

кої гімназії № 21 ім. Михайла
Кравчука Софія Золотопупова
отримала золоту медаль на
Міжнародній учнівській олімпіаді з екології. Її проект «Ценотичні зв’язки трематод і молюсків
у водоймах Волинської області»
спрямований на те, аби показати екологічний стан водойм. В
інтелектуальному змаганні, що
проходило у Кенії, взяли участь
550 школярів з усього світу.
Триразовий чемпіон України з армреслінгу, дворазовий
володар Кубка України серед
чоловіків, 23-річний майстер
спорту України Андрій Мороз
із села Новоукраїнка на Рівненщині працює дільничним
офіцером поліції у Луцьку. Він
разом із ще чотирма волинськими поліцейськими став героєм
всеукраїнської інформаційної
кампанії з популяризації служби в правоохоронних органах.
Рекламний щит із його зображенням та гаслом «Наш поліцейський
— наш чемпіон» установлений на
вулиці Гордіюк у Луцьку.

l

l Вишиванки школярам

прифронтової Красногорівки
на Донеччині передали парафіяни храмів Святого пророка
Іллі міста Каменя-Каширського
та Святих апостолів Петра і
Павла села Підцир’я. До збору
коштів на великодні подарунки
долучилися віряни Камінь-Каширського благочиння.

Їм смішно. Сміятимемося чи плакатимемо ми?

Туманне майбутнє
Зе-леного президента
Політичне прогнозування: керівництво Зеленського несе
ризики нової економічної кризи. Справа в Коломойському
Іванна МАЛАНІЙ

е Платон помітив:
людина прагне проникнути очима розуму в майбутнє. Для цього
не треба ворожити — існує
наука прогностика, або ж
політичне та економічне прогнозування. На основі вихідних характеристик фахівець
досить точно може передбачити суспільно–політичну ситуацію чи економічне становище на кілька років уперед.
Це з серії «якщо в першому
акті на стіні висить рушниця
— до кінця п’єси вона вистрілить».
Отже, яке майбутнє несе
Україні Володимир Зеленський, один із фаворитів виборчої гонки? За висновками
експертів, найрельєфніші ризики проступають у сферах
економіки, безпеки і гуманітарної політики.
В економіці міною сповільненої дії, яку «заводить»
кандидат Зеленський, є фінансова ситуація, пов’язана
з поверненням ПриватБанку
його колишньому власнику
Ігорю Коломойському. Зе–команда вже й не дуже заперечує, що перебуває під ковпаком цього олігарха. Він сам
відкрито заявляє про зв’язок
із Зеленським в інтерв’ю.
Технічним штабом кандидата
керує юрист Коломойського
Андрій Богдан, а головним
агітаційним
майданчиком
Зеленського є група каналів
«1+1». Як встановили розслідувачі «Бігус.інфо», до
Зе–кортежу входять автомобілі групи «Приват» Коломойського, а «здавати аналізи»
Зеленський взагалі приїздив
на машині, яка недавно належала самому олігарху.
І ось днями Господарський суд Києва підтвердив,
що розглядає позов Ігоря
Коломойського про визнання недійсною націоналізації
ПриватБанку у 2016 році. З
огляду на вміння «працювати» із суддями, очевидно, що
пан Коломойський чекає зміни влади, аби отримати потрібне йому рішення.
Що це означає? Як і три
роки тому, під загрозою опиняються гроші вкладників

Щ

найбільшої фінансової установи, з якої Коломойський
вивів мільярди і залюбки витягне ще.
Націоналізація проблемного
ПриватБанку
була
частиною співпраці України з
МВФ. Якщо «Приват» віддадуть назад Коломойському
— не буде наступних траншів МВФ, а значить, у 2019—
2020 роках Україна не матиме змоги виплатити 12 млрд
доларів боргів, накопичених
попередніми урядами. Це
означає для країни дефолт,
новий виток інфляції, різкий
стрибок валютних курсів і цін,
знецінення зарплат, пенсій.
Тобто поновлення економічної й фінансової кризи, від
якої українці за останні чоти-

виборці перестали зважати
на такий критерій, як здібності кандидата до керування
Збройними силами та всією
обороною країни.
Між тим Володимир Зеленський за все життя не
мав із військом анічогісінько
спільного. Він військовозобов’язаний, але в армії не
служив, військову кафедру
не закінчував («відкосив»).
За офіційним повідомленням
Міноборони, громадянин Зеленський у 2014—2015 роках
послідовно проігнорував чотири (!) повістки за мобілізацією ЗСУ — хоча знав про
них і розповідав журналістам:
«Якщо треба, то, звичайно,
піду…» Крім того, він порушив закон, коли не став на

«Приват» віддадуть назад Коломойському
« Якщо
— це означає для країни дефолт, новий виток
інфляції, різкий стрибок валютних курсів і цін,
знецінення зарплат, пенсій. Тобто поновлення
економічної й фінансової кризи.

»

ри роки вже відвикли.
Крім того, вивівши із ПриватБанку 5,5 млрд доларів,
Коломойський уже озвучив у
ЗМІ претензії ще на $2 млрд
капіталу, «які там лежали».
Ігор Коломойський веде
Зеленського у президенти
не задарма, а щоб той допоміг відстояти його інтереси й
апетити. Шоумен без нього
кроку не ступить: програма
«Схеми» з’ясувала, що за останні два роки Зеленський 14
(!) разів літав у гості до Ігоря
Валерійовича у Швейцарію
та Ізраїль.
Нульова компетентність
Зеленського — то окрема загроза для економіки. Однією
з передумов його перемоги
в першому турі став той факт,
що українці вже не помічають
війну на Донбасі. Реформа
і переозброєння армії, відмова від нової мобілізації,
комплектування зони АТО/
ООС лише контрактниками,
допомога від Заходу грішми,
інструкторами,
летальною
зброєю і військовою технікою
забезпечили «цементування»
лінії Східного фронту. Відтак

військовий облік за новим
місцем проживання, у крутому маєтку під Києвом.
Ви скажете, що такі самі
грішки водяться за десятками тисяч українців, навіщо
чіплятися саме до Зеленського? Воно-то так. Але він
єдиний з усіх «уклоністів»
балотується у Президенти і
вийшов у другий тур.
Волонтерка і журналістка
Ольга Решетилова свідчить:
«Уже від кількох [бойових] генералів ЗСУ почула, що якщо
переможе Зеленський, вони
звільняться з армії». Так і є,
військо не хоче бачити над
собою такого Головнокомандувача. Бо одна справа
— жартувати на сцені «95–го
кварталу», записувати постановочні відео, і зовсім інша
— командувати величезним
механізмом армії, яка воює.
Крім того, гостро постане проблема дипломатії, керівником якої є Президент.
За часів Порошенка Україні
коштувало величезних зусиль забезпечити міжнародні санкції проти Росії для
послаблення і стримування

країни–агресора.
Десятки
візитів, тисячі годин переговорів. Чи до снаги це Зеленському? Західні ЗМІ вже
зараз, після попередніх «оглядин», свідчать: ні, комедіант на таке не спроможний.
Зеленський боїться дебатів із Порошенком, всіляко уникає прямих дебатів і
незручних інтерв’ю — але це
далеко не найстрашніше, що
може бути в політичній кар’єрі. «Путін проковтне його, як
плитку шоколаду», — пише
авторитетне британське видання «Економіст».
Відчувши всю слабкість
нового українського президента, в якого добре виходить лише дуркувати, Росія
цілком може перейти у наступ на Донбасі — недарма ж
ЗС РФ зосередили біля кордонів два нові озброєні корпуси. І тоді стане реальністю
недавній жарт Зеленського
про те, що «росіяни не порушують кордон — вони його
відсовують».
Нас чекає пауза на шляху до ЄС і НАТО — Зе вже
заявив, що для НАТО потрібен референдум (хоча цей
вектор закладений у Конституцію). Втрата західних
партнерів, нових територій,
тисяч людських життів — теж
цілком реальні наслідки «верховного головнокомандування» Зеленського.
У гуманітарній політиці
Зеленського все напрочуд
ясно: і з заяв самого кандидата, і з «програмних» месиджів «Кварталу» та «Слуги
народу», а особливо — із
призначення радником Зеленського з мовної політики
Олександра Харебіна, який
вважає базовою цінністю
України «спадщину СРСР».
По суті, це той самий «русский мир», який нам насаджувала Партія регіонів, і не
факт, що в «софт–версії».
Адже Янукович хоча б спромігся вивчити українську, а
Зеленський — ні.
Усе це в комплексі з численними кпинами над «тупими хохлами» підводить нас
до висновку: на українізації освіти, культури, теле- і
радіоефіру, яка тривала попередніх п’ять років, Зеленський поставить крапку. У
телевізорах варто чекати поновлення російських каналів.
Буде поставлено на паузу
процес
повернення
української
ідентичності,
національної пам’яті. Адже
з Путіним треба домовлятися «где-то посредине», вже
не раз заявляв Зеленський.
«Посредине» українських інтересів.
А що буде з Томосом, запитаєте ви? Його не заберуть, це юридично неможливо. Але процес визнання
помісної
автокефальної
Української церкви розтягнеться на довгі десятиліття.
РПЦ в Україні поновить багато втрачених позицій. Бо ж
Російська держава активно
втручається у церковні справи, а Зеленський там палець
об палець не вдарить…
***
Отож вибори — це завжди
шанс на зміни, але вони можуть бути не лише на краще,
а й зі знаком «мінус». Не втратити б те, що здобули такими
трудами. n
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За такі прорахунки — під суд!
Андрій Покровський
про екологічну ситуацію в Луцьку
Фото konkurent.in.ua.

Депутат вимагає
покарати міську
владу за бездіяльність,
що веде до екологічної
катастрофи.Заяву
Андрія Покровського
(на фото) опублікували
на сторінці онлайн–
приймальні депутата у
мережі Facebook

ської ОТГ для негайного аналізу та виправлення ситуації.
Негайно покарати винних.
Звільнити та накласти на всіх
причетних
адміністративні
стягнення за це злочинне недбальство та нанесення збитків міському бюджету.
Розробити план виходу із
ситуації, що склалася, на основі затверджених Стратегічних цілей розвитку міста.
Тиждень тому керівництво
міста звітувало про «великі»
здобутки і, напевно, вже повиписувало собі чергові премії…
Влада не має права давати премії працівникам, які

не має права давати премії працівникам,
« Влада
які допустили недбальство, що призвело до
великих втрат бюджету!
»

Віктор ПЕТРИК

одаємо заяву Андрія
Покровського без змін.
«Луцьк на порозі
екологічної катастрофи. Два
роки у місті смерділо каналізаційними стоками, а зараз
нас може чекати нова біда.
Декілька днів тому Державна
екологічна інспекція у Волинській області оштрафувала
Луцьку міську раду на 4 млн
172,4 тис. гривень за «незаконну діяльність у сфері поводження з відходами».
Це чергова бездіяльність
міської влади, за яку заплатить кожен лучанин.

тових відходів у Брищі ПЕРЕПОВНЕНИЙ, в результаті
рідкими відходами (фільтратом) сильно забруднюються
навколишні землі.
Луцька влада не забезпечила роздільне збирання відходів.
Стихійними сміттєзвалищами засмічується саме місто.
Теперішня влада всіляко
зловтішалася з біди львів’ян,
коли після трагедії на Грибовицькому полігоні відходів
Львів потопав у непотребі, а з
ним і вся Україна. Тепер Луцьк
стоїть перед подібною загрозою.

П

У бюджеті постійно не вистачає коштів, щоб купити
десяток квартир для воїнів–
учасників АТО, дати премії
нашим освітянам чи медикам, відремонтувати декілька

дворів чи доріг. А ми заплатимо більше ніж 4 мільйони
гривень за непрофесійні дії
луцьких посадовців!
За що цей штраф?
Полігон твердих побу-

Зважаючи на це, для запобігання екологічному лиху
в місті я як депутат вимагаю:
Термінового звіту профільного заступника міського
голови про екологічну ситуацію в місті.
Сформувати спільну комісію за участі керівництва та
депутатського корпусу Луцької міської ради, спеціалістів–екологів області та міста,
представників Княгининів-

допустили недбальство, що
призвело до великих втрат
бюджету! За такі прорахунки
треба віддавати під суд і публічний осуд!»
Нагадаємо: більше 4 мільйонів гривень доведеться
сплатити
Департаменту
ж и тл о в о – к о м у н а л ь н о г о
господарства Луцької міської
ради за незаконну діяльність у
сфері поводження з відходами. n

n Не словом, а ділом

n Економіка

У Бірках тепер побільшало
любителів спорту

Дали гроші —
вимагають звіту

Фото volyn24.com.

Із 2015 року в шахтарському місті реалізовують проект «Перший
крок для переходу на використання відновних джерел енергії у
Нововолинську» — один із найбільших європейських грантів
Роксолана ВИШНЕВИЧ

агальний кошторис проекту
становить майже 1,3 мільйона євро. Окрім коштів Європейського Союзу, на його втілення передбачена також сума
з міського бюджету. Щоб проінспектувати хід робіт та освоєння грантових грошей, на Волинь
приїхали експерти. Заступник
нововолинського міського голови
Олександр Громик розповів, що
основною метою проекту є зменшення споживання енергоресурсів і викидів газів в атмосферу,
збільшення частки використання
відновних джерел енергії та підвищення енергетичної безпеки.
Уже проведена реконструкція теплопостачання південно–східного району міста, в результаті чого вдалося закрити
стару котельню, вивести з експлуатації близько 1,5 кілометра
старих труб теплової мережі та
збудувати нову — протяжністю
майже кілометр. У навчальних
закладах проходять заходи на
енергоощадну тематику, а під
час Європейського тижня сталої
енергетики проводили обмін використаних батарейок на морозиво, організували турнір із футболу, дитячий конкурс малюнків.
Триває
термомодернізація
ЗОШ №7. Розпочали її з виготовлення проектно–кошторисної документації і розроблення
дизайну фасаду школи, після
чого спеціалісти Луцького національного технічного університету провели дослідження ґрунтів

З

та фундаменту. Також виконали
геодезичні роботи та енергоаудит навчального закладу. Подбали про нові вікна і світлодіодні світильники. Завершено
заміну будівельних конструкцій
внутрішнього двору школи, старих вентиляційних установок
та повітропроводів. Розпочато
оновлення штукатурки стін цоколя і відмостки, підготовчі земляні

метою проекту
« Основною
є зменшення споживання
енергоресурсів і викидів
газів в атмосферу,
збільшення частки
використання відновних
джерел енергії та
підвищення енергетичної
безпеки.

»

роботи для подальшого влаштування гідроізоляції й утеплення
фундаменту та перехідної галереї нижче рівня ґрунту.
Експерти
запитували,
чи
вдасться реалізувати заходи у
визначений термін. Адже загалом
роботи з термомодернізації ЗОШ
№7 виконані поки що на 30%.
Консультант Віталій Волков пояснив затримку тим, що будівля в
деяких місцях зазнала руйнації, й
запевнив, що до кінця літа виконають заплановане. Олександр
Громик наголосив, що міська
рада також постійно контролює
хід виконання проекту. n

Про хлопців
із віддаленого села
у Любешівському
районі, які самотужки
облаштували
тренажерний зал
у столітній хатині–
пустці, говорила вся
Україна. Як змінилися
за два місяці умови
для занять спортом
юних ентузіастів?
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

хиляю
голову
перед тими десятьма дітьми,
які тренуються в цьому
«олімпійському комплексі», — написав на початку
лютого на своїй сторінці
у «Фейсбуці» підприємець
і депутат Волинської обласної ради Микола Бущук,
проілюструвавши
свої слова фотографіями
древньої поліської хатини
і саморобного спортивного інвентарю.
Ми
поспілкувалися
тоді із секретарем Любешівської селищної ради
Володимиром Сергійчуком, який пообіцяв, що
вже найближчим часом
юних спортсменів переселять у нову будівлю
в центрі села. Зокрема,
у дім, котрий релігійна
громада придбала для настоятеля місцевого храму. Священик, який там
не проживає, охоче дав
згоду, щоб приміщення
використовувалося для
потреб дітей.

«С

Учасники бойових дій підтримали сільських атлетів.

тренажери не простоюють.
« Подаровані
Регулярно займаються до 20 спортсменів,
приходять не тільки підлітки, а й старші
юнаки.

»

І ось через два місяці знову розмовляємо із
Володимиром Михайловичем, який, до речі, сам
родом із Бірок.
— У будинку зробили косметичний ремонт.
Кошти на нього дали
спонсори. І нового обладнання тепер у хлопців
достатньо.
Нещодавно
заходив — переконався,
що подаровані тренажери не простоюють. Регулярно займаються до 20
спортсменів, приходять
не тільки підлітки, а й
старші юнаки. Виділили
дні і для тренування ді-

вчат, — розповів секретар
селищної ради.
Світлини нового інвентарю для Бірківського спортзалу розмістив у
«Фейсбуці» й Микола Бущук. Лавки, різні штанги
(грифи) — 5 штук, так звані «бліни» — 150 кг, гантелі, перекладина — уже в
роботі. Допомогла і Всеукраїнська спілка учасників
бойових дій в АТО «Побратими України», подарувавши тренажери. Спільними зусиллями створили
належні умови, і тепер у
селі побільшало любителів спорту. n
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ТРИ РОКИ УРЯДУ ГРОЙСМАНА:
економічне зростання і впевнені кроки
до добробуту українців
Фото kmu.gov.ua.

У 2016–му перед
Кабміном, який очолив
прем’єр Володимир
Гройсман, постало
нелегке завдання —
вивести з кризи та
економічних руїн країну,
яку знекровлювала війна,
взяті попередниками
борги перейшли всі межі,
а народ просто втратив
віру в те, що хтось може
змінити його життя на
краще. Безумовно,
перші нововведення
спочатку сприймалися
з нерозумінням та
осторогою, адже уряд
подеколи йшов на
кардинальні зміни,
впроваджуючи реформи,
на які раніше ніхто не
наважувався

ми маємо
« Цьогоріч
виплатити
427 млрд зовнішнім
кредиторам. Сума,
на перший погляд,
астрономічна, однак
в уряду є чіткий план
скорочення боргу.

»

Олег ДАНИЛЮК

е був непростий період. Згадайте, що
було три роки тому,
які стояли виклики. Політична
та економічна нестабільність.
І я тоді сказав, що вступаю на
посаду глави уряду для капітального ремонту країни,
економічного зростання. За
всіма напрямками ми заклали
досить непогану систему, основу змін», — сказав Володимир Гройсман.
За три роки діяльності результати роботи підтвердили:
прем’єр та його команда обрали правильний шлях.

«Ц

КРИЗА — НЕ ЗАВАДА,
ЯКЩО Є ЧІТКА МЕТА

За час роботи Кабмін не
тільки зупинив масштабну
кризу, а й забезпечив прискорене економічне зростання.
Підйому економіки сприяв фінансовий ресурс для проведення важливих соціальних та
інфраструктурних реформ. У
2015 році ВВП воюючої України впав на 9,9%, у 2016–му
цей показник все ще воюю-

Результати свідчать: прем’єр та його команда обрали правильний шлях.

чої країни зріс на 2,3%, а у
2018–му — на 3,2%. Рівень
інфляції зменшився з 43,3% у
2015 році до 9,8% у 2018–му.
Важливим здобутком є відновлення кредитування Міжнародного валютного фонду,
що допоможе розрахуватися
з боргами, накопиченими за
попередній період. Цьогоріч ми маємо виплатити 427
млрд зовнішнім кредиторам.
Сума, на перший погляд,
астрономічна, однак в уряду є
чіткий план скорочення боргу,
тож важливо зберегти взятий
темп реформ і не скотитися в
хаос.
РЕФОРМИ,
ЯКІ КАРДИНАЛЬНО
ЗМІНЮЮТЬ ЖИТТЯ
НА КРАЩЕ

Уряд на чолі з Володимиром Гройсманом став чи не
єдиним за всю історію незалежної України, який наважився на реформи, що раніше вважалися непідйомними.

Сімейна медицина, доступні
ліки, нова українська школа,
підвищення пенсій, нові соціальні виплати для сімей,
будівництво доріг, субсидії,
теплі кредити, підняття заробітної плати — фактично в усі
сфери життя громадян увійшли кардинальні зміни, які вже
сьогодні показують чудові результати.
Чималу увагу урядовці
приділили людям похилого
віку, про яких чомусь забувала попередня влада. Вже розпочато пенсійну реформу, яка
полягатиме в піднятті пенсій
без підвищення пенсійного
віку. Окрім того, пенсіонери
завдяки монетизації субсидій, мають змогу заощадити
на комунальних послугах та
витратити зекономлені кошти на власні потреби. Також
літні (та й не тільки) люди, які
страждають від серцево–судинних захворювань, мають
змогу скористатися програмою «Доступні ліки» та отри-

мати медичні препарати безоплатно.
Неабияку підтримку від
держави нині одержали молоді сім’ї. Шлюб за годину, бебі–
бокси для новонароджених,
виплати для багатодітних сімей, кредитування житла —
нововведення, спрямовані на
те, аби молоді подружжя та
новоспечені батьки мали надійну опору і гарний старт для
подальшого життя.
Однією із наймасштабніших реформ уряду Гройсмана є зміни в освіті. Школа
— це місце, де закладається
фундамент для успішного дорослого життя, тож саме тут
діти повинні отримувати ґрунтовні знання та правильні основи комунікації. Нова українська школа — це абсолютно
інноваційний підхід до освіти,
який має десятки переваг.
Нарешті наші школи та вузи
стають на однаковий рівень
з європейськими освітніми
закладами, впроваджуються
різноманітні програми для
школярів та студентів. Водночас зростають вимоги до педагогів, що мотивує їх також
отримувати нові знання та
вміння, підвищувати кваліфікацію, знайомитися з досвідом зарубіжних колег. До слова, заробітна плата вчителів
зросла на 85%, що, безумовно, допомагає підняти імідж
професії.
По всій країні розпочато й успішно продовжується
масштабне будівництво доріг.

Шляхи, на які десятиліттями не звертали уваги, зараз
активно відбудовуються та
оновлюються. Як результат —
6800 км доріг було збудовано
і відремонтовано за три роки.
Фінансування
дорожньої
галузі збільшилося втричі.
Якщо у 2016 році на автошляхи виділялося 19 млрд, то вже
цьогоріч ця сума зросла до 55
млрд!
Неабияким досягненням
Кабінету Міністрів є те, що
за час його роботи середня
пенсія зросла в 1,7 раза, середня зарплата — вдвічі, а
мінімальна — втричі! І всі
підвищення відбуваються за
рахунок збільшення доходів
бюджету, а не за рахунок друкування грошей. Це свідчить
про те, що на сьогодні уряд
забезпечує зростання соціальних стандартів відповідно
до можливостей економіки.
«МИ ПОЧИНАЄМО
ЖИТИ НА СВОЇ КОШТИ»

Таку назву має стратегія,
яку вперше запровадив уряд.
Метою Кабміну є не дешевий
популізм, а виважена робота
та рішення, що принесуть користь та прибуток як державі
загалом, так і кожному громадянину. Уряд готує збалансовані бюджети і запровадив
стратегію управління державним боргом.
Не останню роль відіграє
вміння прем’єр–міністра Володимира Гройсмана співпрацювати з парламентом.
Завдяки цьому протягом
трьох років роботи усі бюджети подаються й ухвалюються
вчасно. Парламент підтримує
урядові ініціативи — такі, як
пенсійна реформа, так званий закон «маски–шоу стоп»,
Закон про приватизацію.
Завдяки потужній реформі
децентралізації та підтримці
з боку уряду українці навчаються жити, розраховуючи
на свої сили. Нові об’єднані
громади вперше за тривалий
час отримали власні повноваження і можуть самі приймати рішення стосовно того,
на що витрачати кошти своїх
бюджетів. Тож мешканці громади відтепер мають усі можливості прокладати власний
шлях до успіху, розвитку і добробуту. n

■ Пульс дня

У ЛУЦЬКОМУ УЧИЛИЩІ —
ВОГНИЩЕ МЕНІНГОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ
На Волині за останніх 5 років
через цю інфекцію занедужало
50 осіб, троє — померло
Оксана КРАВЧЕНКО

к повідомляє Волинський обласний лабораторний центр
МОЗ, торік було зареєстровано 7 випадків менінгококової інфекції
у дітей віком до 10 років. У І кварталі
цього року захворіло двоє немовлят
та чотирирічний малюк.
У квітні виявили менінгіт в учня
першого курсу Луцького вищого професійного училища № 9. Лікарі ДУ
«Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» взялися за
епідеміологічне розслідування вогнища інфекції в навчальному закладі,
провели бактеріологічні обстеження

Я

тих, хто контактував із хворим, їх проконсультували лікар-інфекціоніст та
отоларинголог.
Загалом в училищі обстежено
понад 150 осіб, із них у 12 виявлений збудник менінгококової інфекції,
6 доправлені до Волинської обласної
інфекційної лікарні з локалізованими
формами недуги, зокрема з менінгококовим назофарингітом. Згодом
госпіталізували і молодшого брата
учня з менінгітом — жителя Ківерцівського району. На щастя, загрози для
їхнього життя нема.
— Менінгіт — хвороба дуже серйозна, але зараз можемо говорити
про сприятливий прогноз. Пацієнта з
реанімації вже перевели у відділення,
— сказала заступник головного лікаря обласної інфекційної лікарні Любов Серба. n

АРСЕНАЛ БОЄПРИПАСІВ У ЦЕНТРІ МІСТА
У рамках провадження,
розпочатого за ч. 1 ст. 263
Кримінального кодексу України,
оперативники карного розшуку
поліції викрили незаконну
діяльність жителя обласного
центру, пов’язану із зберіганням
і збутом зброї
Анна ПАВЛОВСЬКА

равоохоронці під час контрольної закупки боєприпасів у зловмисника вилучили корпус гранати «РГД-5», запал
до неї та 10 патронів калібру 5,45
мм та 7,62 мм. У ході проведення
слідчо–оперативних заходів на вулиці Глушець в Луцьку вони виявили місце, де правопорушник таємно зберігав два корпуси гранати
«РГД-5» і запали до них, 79 патронів калібру 5,45 мм та 95 — калібру

П

7,62 мм. Спеціалісти та кінолог
вибухотехнічного відділу поліції
області належним чином оглянули
місце схованки та доставили вилучені боєприпаси до місця безпечного зберігання.
Відомо, що зловмисника неодноразово вже притягували до відповідальності за скоєння майнових
злочинів. Тепер йому інкримінується ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі строком від трьох до
семи років.
Досудове розслідування триває.
Поліція Волині нагадує, що у
квітні на території області проводиться місячник добровільної здачі
зброї та боєприпасів. Громадяни
мають можливість уникнути кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 263 Кримінального кодексу
України. n

КОЛЕСО ІСТОРІЇ
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n Роки і долі «Волині»
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n Голос народу

ЯК МОЄМУ БАТЬКОВІ
ЗІР ПОВЕРНУЛИ
60 літ тому газета «Волинь» (тодішня «Радянська Волинь»)
опублікувала матеріал про відділення офтальмології
обласної лікарні

Про трагедію
в Кортелісах уже
пора написати
нову книжку
Нещодавно Ковель відвідав
із творчим візитом письменник
Володимир Яворівський. Читальна зала
районної бібліотеки, де проходила
зустріч, була переповнена, а слухачі –
уважні. Майже дві години гість
розповідав про свої творчі здобутки
різних років

Фото із сімейного архіву ЯНЮКІВ–ЩЕРБАКОВИХ.

Валентин ЛЮПА,
краєзнавець

цей медичний заклад через грубі порушення техніки безпеки потрапив мій
батько. Він працював у столярному цеху. Якось туди зайшов
слюсар, якому захотілося щось
змайструвати. Взявши до рук
зубило, почав відрубувати від
шматка заліза смужки. Оскільки
те місце не призначалося для
слюсарювання, шматок металу відколовся і влучив батькові
в око. Жоден хірург не наважився взятися за скальпель, і хворого доправили до окулістів.
Операцію провели три жінки:
Ольга Склянська, Олександра
Щербакова і Леніна Гнатюк.
У статті «Людині повернуто зір» («Радянська
Волинь» за 22 березня
1959 року — на фото)
йдеться, що пошкодження виявилося вкрай
небезпечним. Осколок
влучив у склеру ока,
утворивши чотириміліметрову рану. Непросто
було дістати той шматок
заліза. Лікарки зробили
розріз, витягнули його
і наклали шви. Хворого виписали без втрати зору.
На радощах батько написав
у редакцію листа на кілька рядків. Газета не лише опублікувала
його подяку лікарям, а й розповіла про відділення офтальмології. Через 60 літ я, відшукавши
цей номер, зацікавився долею
тих жінок.
І ось на одній із затишних вулиць Старого міста розмовляю
з Марком, сином Олександри
Щербакової. Він розповідає про
свою маму, яка декілька років
тому відійшла в засвіти. Показує
улюблені світлини, пригадує родину Янюків–Щербакових із Го-

У

Іван СИДОРЧУК

собисто мене зацікавила розповідь Яворівського про його працю над книжкою «Вічні
Кортеліси» (на фото), за яку автор отримав Державну премію УРСР імені Тараса Шевченка (нині Національна премія України імені Тараса
Шевченка) у 1984-му. Хоч я доти вважав, що цей
твір був відзначений премією ленінського комсомолу, бо наскрізь тенденційний.

О

рохова. Під час Другої світової
її вивезли на примусові роботи
у Східну Пруссію. Після війни

було дістати
« Непросто
той шматок заліза.
Лікарки зробили
розріз, витягнули його
і наклали шви. Хворого
виписали без втрати
зору.

»

повернулася в рідні краї. Дід
Марка ще декілька років провів
у сталінських фільтраційних та-

борах. Чоловіка перевіряли, чи
його не завербували як ворожого агента.
Коли Олександра Щербакова навчалася у Львівському медичному інституті, познайомилася зі студентом-волинянином
із Горохівщини, з літописного
Дружкополя, нині приєднаного
до села Журавники. Одружилися, виховали двох синів. Обраній професії офтальмолога жінка присвятила все життя.
Марко познайомив мене
ще з однією лікаркою — Ольгою Білан. Вона теж працювала
в цьому колективі і добре пам’ятає батька. Згуртувала всіх завідувачка Ольга Склянська. Дівчата дружили сім’ями, разом
працювали на суботниках. Після
виходу на пенсію Склянська виїхала у Харків, де народилася.
Писала листи, телефонувала.
Потім її не стало. Вона була найстаршою з усіх трьох лікарок.
На жаль, не вдалося відшукати Леніну Гнатюк… n

П’ятеро малих дітей просять врятувати тата
Житель села Цміни Маневицького району
Олександр Пахолюк страждає від хронічної
ниркової недостатності й гостро потребує
пересадки нирки

–15

квітня
у
мого
чоловіка
був день народження,
виповнилося 43. Ми
з дітьми поздоровляли його вранці, а Саша
ховав від нас сльози.
Бо ж так щасливо раніше жили, поки хвороба у двері не постукала. Колись я вітання
чоловікові друкувала
у газеті «Волинь», а тепер принесла оголошення про збір коштів
на
трансплантацію,

яку мають провести
у Білорусі. Вартість
операції для нас — захмарна сума, якої самотужки ніколи не зможемо зібрати, — прийшла
до редакції Валентина
Пахолюк, багатодітна
мама і згорьована дружина.
Розповіла жінка, що
у пошуках матеріальної підтримки обійшла
чимало чиновницьких
кабінетів. На жаль, замість співчуття і реальної допомоги часто
чула докір: «А нащо ж
ви, маючи хворого чо-

ловіка,
народжували
стільки дітей?» Найстаршому — 12, найменшому — 2 роки.
А пенсія Олександра,
який є інвалідом першої групи, «чорнобильцем», — усього
2250 гривень.
— Просимо у Бога
здоров’я для нашого
тата, старші хлопчики
у церкві священикові
прислужують, вони вже
розуміють, що прийшла
біда в хату. Помагають
мені з хазяйством. Я —
сирота, росла — добра
не бачила. Вийшла заміж, раділа, що маю такого доброго чоловіка.
Допоможіть нам його
врятувати! Саша вже
третій рік мусить їздити

на процедури гемодіалізу, живе на штучній
нирці. З пересадкою
тягнути не можна. Ніхто
з родини не підійшов,
щоб бути донором.
Тому на операцію треба
їхати за кордон. Одна
надія на Бога і на добрих, милосердних людей, — плакала Валентина Пахолюк.
Тож у час Великого посту, готуючись
до Великодня, проявімо
співчуття до багатодітної родини. Пожертви
на операцію можна
переказати на картковий рахунок: ПриватБанк, номер картки
5168757364096828.
Пахолюк Олександр
Володимирович. n

подає, що німців
« Яворівський
спровокував мешканець села Борис
Михайловський. Цього Борю-радиста
з Брестської фортеці добродушні
поліщуки лікували і годували, а він
приніс їм погибель у вересні 1942-го.

»

За декілька днів після зустрічі я звернувся
до директора Кортеліського історичного музею
Миколи Михалевича, щоб довідатися, чи є ця
книжка у продажу для відвідувачів. Пан Микола
повідомив, що «Вічні Кортеліси» видавали двічі
ще за Радянського Союзу. А щоб пропонувати теперішньому читачеві, її треба переписати. У музеї
є достатньо нових документів і свідчень щодо трагедії села.
Я й сам зібрав деяку інформацію. Яворівський
подає, що німців спровокував мешканець села Борис Михайловський. Цього Борю-радиста з Брестської фортеці добродушні поліщуки лікували і годували, а він приніс їм погибель у вересні 1942-го.
Через півроку, у квітні 1943-го, мародер
на прізвисько Чухрій під час Великодньої служби
просто у церкві в селі Хотешів Камінь-Каширського району розстріляв священика, патріота України
Олександра Білецького. Потім разом із ватагою
бандитів грабував Хотешівські хутори. Пізніше цей
недолюдок, але вже в іпостасі героя, розповідав
про свій «подвиг». Я спробував довідатися, чиї
накази виконував Чухрій, бо не вірив, що діяв сам
по собі. І дізнався, що командиром убивці був Борис Михайловський, який перед тим «засвітився»
у Кортелісах.
Таки потрібна нова книжка. Є над чим працювати Володимирові Яворівському.
м. Ковель. n

Фото bookbox.com.ua.

Олександра Щербакова за роботою.

n Адреса біди

Галина СВІТЛІКОВСЬКА
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n Професіонали

Якщо життя коли-небудь зведе вас із судовою системою, то з-поміж інших установ області ви обов’язково відзначите Волинський апеляційний суд. У ньому
не лише гарний ремонт та комфортні умови, а й особлива атмосфера, яку створюють кімнатні квіти, картини та музей — просторе приміщення зі стендами,
експонатами і цитатами великих мислителів на тему
права. Одна із них належить давньогрецькому філософу Платону: «Я бачу близьку загибель тієї держави,
де закон не має сили і перебуває під чиєюсь владою».
На неї звертає увагу голова Волинського апеляційного
суду Петро Філюк, кажучи, що ми в Україні якраз стоїмо на тому шляху, від якого застерігав Платон.
Петро Тодосьович має на увазі у першу чергу якість
законотворчої роботи. У багатьох законах, прийнятих Верховною Радою, образно кажучи, права рука
не знає, що робить ліва, а розв’язувати суперечності
доводиться судам. Друга проблема — безкінечна
реформа судочинства в Україні, що триває від часу
проголошення незалежності — майже 30 років. Навіть
нещодавнє радикальне «очищення», що призвело до скорочення удвічі суддів Апеляційного суду,
не стало її кінцем. Команда фаворита президентських
перегонів, виявляється, планує своє реформування,
суть якого поки що невідома. «Я не консерватор, зміни
потрібні, — каже Петро Філюк. — Але робити їх треба
з розумом. Завжди кажу: реформи слід розпочинати
з районного суду. Щоб кожному було зрозуміло: у райцентрі є установа, де 98 відсотків справ починається
і там же завершується. А ми ламаємо весь механізм,
не створивши натомість чогось нового, кращого».
Причина нашого візиту в музей Волинського апеляційного суду — 80-літній ювілей Сергія Панасовича
Кіпня. Заслужений юрист України, суддя у відставці,
він був попередником Петра Філюка на посаді голови
Апеляційного суду, керував ним із 1975-го по 2004 рік.
Загалом від моменту створення цієї інстанції на Волині
у 1939-му (раніше вона називалася обласним судом),
керівників тут було лише четверо. Ці люди десятиліттями очолювали установу, забезпечували її стабільну
роботу, дбали про високий імідж суду в суспільстві.
І сьогоднішні роздуми ювіляра Сергія Панасовича Кіпня — ще один вагомий аргумент на користь того, що
в Україні є чимало справедливих суддів, моральних
авторитетів, чиї думки і міркування не старіють, а залишаються цікавими завжди

Фото прес-служби Волинського апеляційного суду.

«СМІЛИВО ХОДЖУ ВУЛИЦЯМИ МІСТА,
НЕ БОЮСЯ, ЩО ХТОСЬ МАТИМЕ ПРЕТЕНЗІЇ
ЗА НЕЗАКОННО ВИРІШЕНУ СПРАВУ»

трудящих і обирався населенням
цього району або міста чи відповідного району у місті, а судді обласного (тепер апеляційного) суду
обирались на сесії обласної ради.
Усім зрозуміло, що такі вибори носили чисто формальний характер,
а кого і в який суд обрати, вирішувалось іншими органами. Тому
необхідності у поверненні до обрання суддів населенням, на мою
думку, немає, та й це в умовах
демократії привело б до того, що
суди роками залишалися б без
суддів, або до їхніх лав приходили б особи, які не могли б на високопрофесійному рівні виконувати
свої обов’язки.
Порядного,
принципового
і висококваліфікованого суддю
ні за радянських часів, ні тепер
неможливо зробити «кишеньковим», бо його не можна нічим залякати чи «прикормити». Такими
стають лише ті, хто не впевнений
у собі, у своїх знаннях, не має
твердих принципів і переконань
та випадково опинився на цій
посаді. Безумовно, їх правильно
критикують з цього приводу, більше того, такі судді підлягають якнайскорішому звільненню.
Але нерідко шквальній критиці
в пресі або на телебаченні піддають принципових і кваліфікованих
суддів, які об’єктивно і законно
вирішують справи. Це в абсолютній більшості випадків замовні
статті зацікавлених у вирішенні
саме певним чином справи осіб
з метою дискредитації рішення
суду і судді. У такому разі вони
повинні і мають для цього всі можливості давати аргументовану законом відсіч.
«ЗНЕВАЖАЮ ЗРАДНИКІВ,
БРЕХУНІВ, НАХАБ І ПІДЛИХ
ЛЮДЕЙ»

«Порядного суддю неможливо зробити «кишеньковим», залякати чи «прикормити».

Наталка ЧОВНИК

— Сергію Панасовичу, розкажіть свою біографію в кількох
картинках, що в житті запам’яталось найбільше? Чому стали
суддею, а не, приміром, зубним техніком? Яка динаміка
визрівання такого рішення чи
воно прийшло миттєво?
— Я народився 19 квітня
1939 року на Полтавщині в місті Кременчуку. З 1944-го живу
на Волині. У 1957-му закінчив
Заболоттівську середню школу
Ратнівського району, коли батьки вже були пенсіонерами. Ні мої
прадід чи дід, ні батьки жодного відношення до юриспруденції
не мали. Вони були робітниками
та селянами як по материнській,
так і по батьківській лініях.
Десь із п’ятого чи шостого
класу мріяв стати геологом, тому
подав документи на геологічний
факультет Львівського державного університету. Але через стан
здоров’я (короткозорість) документи мені повернули. Після цього у 1960 році я на відмінно склав
вступні іспити на юридичний фа-
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n Болить!

Сергій КІПЕНЬ:

«ДОВГО ПЕРЕЖИВАВ ПІСЛЯ
ПЕРШОГО ВИНЕСЕНОГО
СМЕРТНОГО ВИРОКУ»

www.volyn.com.ua

культет цього ж університету, який
у 1965-му закінчив із відзнакою.
Отже, можна вважати, що юристом став випадково.
Можливо, в цьому є своя логіка. У нашій сім’ї завжди культивувались чесність, порядність,
принциповість і справедливість.
Батько виховував усіх нас (трьох
синів і дочку) за принципом: перш
ніж братись за якусь справу, добре подумай, чи зможеш її виконувати добросовісно і якісно,
якщо не впевнений, краще не берись. Саме ці обставини, можливо, і вплинули на моє рішення
вступити на юридичний факультет, а після його закінчення стати
суддею.
Робота ця складна, відповідальна і вимагає високої кваліфікації. За всі 39 років на посаді
судді мені не соромно, не мучить
сумління, що взявся не за своє.
І хоч не люблю розмірковувати, що було б, якби я не став юристом, бо життя не має зворотного
ходу, повертаючись у думках назад, можу впевнено сказати, що
обрана мною професія є єдино
правильною для мене. Хоч, мабуть, геологом був би теж непоганим.
— Яка справа закарбувала-

ся у пам’яті найсильніше? Розкажіть про свій психологічний
стан на момент ознайомлення
з нею, під час судового засідання і після нього.
— Простих справ у суду не буває. І той, хто поділяє їх на прості
і складні, глибоко помиляється.
Кожна — чи кримінальна, чи ад-

Підсудний вчинив два особливо
тяжкі злочини, раніше був тричі судимий за грабежі і розбої,
не працював, характеризувався
негативно і заслуговував на вищу
міру покарання. І хоч я це прекрасно розумів, але оскільки
то був мій перший вирок із таким
вердиктом, було психологічно

втрачає повагу до професії судді, розчаровується
« Хто
у ній, краще хай її залишить, не калічить своєї долі
і долі людей, справи яких він буде вирішувати.
»
міністративна, чи цивільна — має
саме свою специфіку. Нерідко
при вивченні справи (найчастіше — цивільної) складається одна
думка, а в судовому засіданні після дослідження всіх доказів приходиш до протилежного висновку. З десятків тисяч розглянутих
за роки суддівської роботи справ
найбільше врізалося в пам’ять
обвинувачення громадянина Н.
у зґвалтуванні і вбивстві малолітньої дівчинки в передмісті Нововолинська. Запам’яталась вона
не через особливу складність доведення винуватості підсудного,
а через обрання міри покарання.

важко зважитись на такий крок.
Я довгий час переживав і мучився. І можливо саме з цих причин
на курсах підвищення кваліфікації
в Московській юридичній академії обрав і захищав курсову роботу, у якій обстоював ідею заміни
вищої міри покарання — розстрілу — на довічне ув’язнення.
«БЕЗПРИНЦИПНИХ СУДДІВ
ТРЕБА ПОЗБУВАТИСЯ»

— Порівняно з радянськими
часами ставлення до судді сьогодні дуже змінилося. Чому?
— У СРСР суддя на посаду в місті чи районі висувався колективом

— Яким, на ваше переконання, має бути справедливий
суддя?
— Повинен бути чесним і високопрофесійним юристом. Нечесна людина не може постановити
у справі справедливе і законне
рішення, несправедлива не врахує максимально об’єктивно всіх
обставин справи і законних інтересів кожної сторони, підсудного
і потерпілого. Без глибоких знань
основ права, законів і судової
практики взагалі неможливо відправляти правосуддя.
— Після яких моментів
у своєму житті ви найсильніше відчули гордість та повагу
до обраної професії?
— Горджусь тим, що сміливо
ходжу вулицями міста, не боюся, що хтось матиме претензії
за незаконно вирішену справу.
Мені не соромно за мою багаторічну судову діяльність, але ніяково за тих суддів, які, нехтуючи
своєю честю і совістю, скочуються до зловживань і хабарництва.
Я завжди відчуваю велику повагу до людини будь-якої професії,
яка висококваліфіковано і добросовісно виконує свої обов’язки,
і глибоко зневажаю та ненавиджу
зрадників, брехунів, нахаб і підлих
людей. Успішно працювати суддею можна, лише люблячи свою
роботу, маючи ґрунтовні знання
права і законодавства та засвоївши основи судочинства. Разом
із тим, без постійної праці над
вивченням змін до чинного законодавства і судової практики
бути високопрофесійним суддею
неможливо. Тому той, хто втрачає
повагу до цієї професії, розчаровується у ній, краще хай її залишить, не калічить своєї долі і долі
людей, справи яких він буде вирішувати. n

Фото Галини СВІТЛІКОВСЬКОЇ.

Людмила Миколаївна відчуває кожен подих свого чоловіка.

«Медицина безсила, а я мушу бути
сильною, щоб піклуватися про Івана»
Понад 4 роки тому Людмила Курило із села Маньків
Локачинського району почула від лікарів слова: «Ми нічим
більше не можемо допомогти вашому чоловікові». Покалічений
у автомобільній аварії глава сім’ї у комі — не може самостійно
дихати, харчуватися, випорожнятися… І Людмилі Миколаївні,
кухарю за спеціальністю, довелося самотужки опановувати різні
медичні процедури, секрети догляду, реабілітації. Одне слово,
на її плечі лягли всі обов’язки служби паліативної допомоги, яка
в Україні, на жаль, існує лише на папері
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«РОЗПЛЮЩУЄ ОЧІ,
ЯК ЧУЄ МІЙ ГОЛОС…»

Останнім часом про паліативну
допомогу, мета якої — покращувати якість життя важкохворих і їхніх
рідних, у нас говорять часто й багато. Але реальних кроків у цьому напрямку ніхто не робить, цей рівень
медицини практично не розвивається.
— Якось приїхала з Польщі моя
сестра зі своїм чоловіком. Він дивився, як я клопочуся біля Івана зі всіма
цими трубочками, що дають змогу
підтримувати його життя, і дивувався. Казав, що в них таких хворих
не кидають напризволяще, ними займаються підготовлені спеціалісти.
А я сама мушу справлятися з пролежнями, судомами, проблемами
з легенями і шлунком, шукати гроші
на медикаменти, пелюшки і памперси, — розповідала Людмила Миколаївна, набираючи у шприц вітамінний
фруктовий десерт, яким обов’язково
доповнює харчування хворого.
За чотири роки довелося змінити декілька блендерів, якими подрібнює їжу, адже вводить її через
зонд кожні три години. Обмовилася, що коли була з чоловіком у лікарні, то донька щодня, а то й двічі
на день привозила батькові з дому
свіженьке, тепленьке. Медсестри
шепталися: «Йому ж все одно…»
Бесідуємо, а жінка прислухається, як Іван дихає. Кілька десятків разів відволікалася, щоб
за допомогою механічного відсмоктувача звільнити дихальні шляхи
чоловіка від мокротиння. Зводила
його за руки, і хвалилася, що бачить
нехай маленький, як макове зернятко, але прогрес.
— Масажі роблю, як умію, маленьку лікувальну фізкультуру, щоб м’язи
не атрофувалися. А ще часто читаю
Іванові. Кажуть мені: «Нащо ти тратиш

стільки сил? Він же нічого не відчуває,
не розуміє, як овоч…» А я ж помічаю,
як чоловік розплющує очі, коли чує
мій голос, як котиться сльоза по його
щоці, коли розказую якісь новини,
як він намагається стиснути мої пальці, коли беру його за руку…
Запитую, як давно навідували їх
медики. Є ж у Івана сімейний лікар, є
фельдшер у селі, а в районній лікарні — спеціалісти. Моя співрозмовниця згадує, що у липні 2015 року
приїжджали фахівці, аби провести
перекомісію, адже першу групу інвалідності чоловікові встановили не довічно. Що приходила якось сільська
фельдшерка, і лікарка-невролог
один раз навідувала. Поспівчували,
але нічим іншим зарадити не могли.
Хоча відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії
медичного обслуговування населення» паліативна допомога на первинному рівні має надаватися державою безоплатно, і перелік послуг
передбачено, насправді ж нам у цих
питаннях ще далеко до Польщі. Прогнозують перепрофілювання деяких
районних лікарень у хоспіси. Нині
таких закладів для невиліковних
пацієнтів на Волині всього два —
у Луцьку й Ковелі. Не всім по кишені
плата за перебування в них, і добиратися рідним далеко. А головне —
підготовка працівників, які б могли
добросовісно і професійно опікуватися такими хворими, як Іван, справа не одного дня.

підводити здоров’я. В Івана були
проблеми з хребтом, не міг ходити,
мусив погодитися на операцію. Перенесла серйозне хірургічне втручання і Людмила. Згадує, як турботливо чоловік тоді доглядав її. Хоча й
обмовилася, що мав Іван непростий
характер, але в пам’яті збереглося
лише гарне, світле.
— Коли хтось із родичів починає
оплакувати мою долю, то я серджу-

спілкування
« Після
із Людмилою багато
чого переоцінюєш
у житті, її самовідданість
вражає, зворушує
до сліз.

»

ся. Ми ж у церкві вінчалися, присягалися бути поруч у біді і в радості.
Мені ж совість не дасть жити спокійно, якщо опущу руки й змирюся. Коли Бог дав таке випробування — мушу його пройти, як би важко
не було, — пояснює жінка, яка й
сама має інвалідність у зв’язку з невиліковною недугою і потребує постійного лікування.
У 2006 році у Людмили виявили
хворобу Бехтерєва або, як її інакР
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«Я Ж У ЦЕРКВІ ПРИСЯГАЛА,
ЩО БУДУ З НИМ У ГОРІ
Й РАДОСТІ…»

Людмила Миколаївна показує
своє весільне фото, на якому вони
такі юні, красиві. Потім — знімок,
де разом із татом та мамо та мамою
маленька донечка Іванка. Їхнє подружнє життя не було безхмарним.
Обох ще зовсім молодими стало

НАЙМУ ЛЮДЕЙ
для роботи на фермі.
с. Уляники (біля Торчину)
Висока заробітня плата
Тел. 0502250314

ше називають, анкілозуючий спондилоартрит. Це хронічне запальне
захворювання хребта та суглобів.
Причина — генетична схильність
у людей-носіїв певного антигену.
Діагноз поставили пізно, тривалий
час лікарі пояснювали біль у спині й кульшових суглобах проявами
остеохондрозу. Аби зупинити прогресування хвороби Бехтерєва, необхідно час від часу проходити курс
лікування в обласній лікарні. Але
залишити надовго прикутого до ліжка й зовсім безпомічного чоловіка
Людмила не може. Для обох потрібні ліки, які сьогодні дуже дорогі.
А в них пенсії по інвалідності в розмірі 1 497 гривень.
— Зверталася за матеріальною
допомогою і в сільську раду, і до депутата обласної ради. Просити тяжко. Особливо, як тобі дорікнуть, що
чоловік сам винен, що потрапив
в аварію. Поплачу, щоб ніхто не бачив, і далі мушу бути сильною, — ховає сльози жінка. — Хто пережив
таке горе, той розуміє. Бувало, чужі
люди привозили памперси для Івана, які в них залишилися і вже не потрібні. Тільки на засоби догляду йде
щодня більш як 100 гривень. Спасибі сестрам, які часом передають
із Польщі ліки, фрукти і дитячі суміші
для чоловіка, і всім, хто намагається
допомогти словом, ділом, доброю
порадою.
Із вдячністю згадувала наша
співрозмовниця
лікаря-анестезіолога з Горохова Ігоря Мельничука, який працював і в Локачинській
лікарні. Саме він першим надавав
допомогу Івану Курилу, коли його
привезли після аварії. Потім опікувався, як хворого після операції
і лікування у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні відправили
назад у Локачі. Двічі виходжував після емпієми легень, показав Людмилі, як міняти хворому трахеостому,
зонд. І це стало для неї порятунком,
коли опинилася сам на сам зі всіма
проблемами.
— Після спілкування із Людмилою багато чого переоцінюєш
у житті, її самовідданість вражає,
зворушує до сліз. Жінка потребує
і моральної, і матеріальної підтримки, — каже односельчанка Оксана
Цикалюк, яка й підказала нам цю адресу біди й милосердя.
Тож у дні Великого посту
згадаймо про тих, кому важко,
хто страждає. Кошти на ліки
й засоби догляду для чоловіка, який уже чотири роки
в комі, можна перерахувати
на картку ПриватБанку на ім’я
Людмили Миколаївни Курило
№ 4149497843690332. n
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n Наші за кордоном

І В БОЛГАРІЇ БОРЕТЬСЯ ЗА УКРАЇНУ
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Галина Іванівна Смірнова з когорти
істинних патріотів, які метою свого життя
завжди ставили утвердження і поширення
національної ідеї. Тринадцять років у
Нововолинську очолювала Товариство
політв’язнів і репресованих. Зараз проживає
в болгарському місті Варні. Під час її
гостини в рідному краї поспілкувалася з
цією непересічною жінкою
Алла ЛІСОВА

«МІЙ ТАТО ПОТРАПИВ
У ПОЛОН ПІД ЧАС
ОСТАННЬОГО БОЮ
З ВІЙСЬКАМИ НКВС»

— Після п’ятилітньої
перерви приїхала на Волинь, — розпочала розповідь Галина Іванівна.
— Емоції переповнювали
серце. Нововолинськ ввійшов мені глибоко в душу,
бо дав прихисток тисячам
громадян, які постраждали
через любов до України. Тут
поховані мої батьки. Тато
— Іван Ярмолович Сергійчук, визначний діяч загону
УПА—Північ, котрий був
засудженим, 15 років провів
у воркутинських таборах. І
мама з трьома дітьми була
довго на засланні.
— Галино Іванівно, чи
вдалося вам дізнатися
про «білі плями» своєї
родини?
— Звичайно. Свого часу
я «перелопатила» чимало
документів, що стосувалися
долі моїх рідних. Мій тато
потрапив у полон під час
останнього бою з військами НКВС. У 1946–му його
засудили як «ворога народу». А через рік маму, мене,
брата і сестру вивезли із
села Сьомаки тодішнього
Луківського району в Сибір.
Два тижні їхали, як худоба,
в товарняках у Кемеровську
область. Уночі прибули в
шахтне селище, де нас викинули на 40–градусний мороз. Поселили за колючий
дріт у барак, у якому блошиці, воші, антисанітарія і
жодного шматочка хліба.
— Як вдалося вижити?
Брат підріс і згодом
влаштувався на роботу. Це
нас і врятувало. Непросто
було вчитися у школі. Наді
мною знущалися і вчителька, і діти. Легше стало, коли
пішла на «всіх вчителів», а
ще Бог послав мені справжнього рятівника — нового
директора школи Миколу
Миколайовича Пасашева,
який став для мене другим
батьком. Він пройнявся

повагою до мами й жалістю
до нас, допомагав одягом,
їжею. Завдяки йому я отримала срібну медаль (золотої
дочці «ворога народу» ніхто
б не дав), а згодом скерував
мене до Томського університету. До речі, коли закінчила
10 клас, то вийшов указ про
ліквідацію ганебної відмітки
в паспорті, яка накладала
негативне клеймо на всю
біографію, хоча згодом було
чимало прикрих моментів,
пов’язаних із засудженням
тата. Мені навіть пропонували задля подальшого
просування в науці відмовитися від нього. Такі абсурдні
умови я відкидала.
«ДУША БОЛИТЬ,
КОЛИ СТЕЖУ
ЗА ПОДІЯМИ В НАС»

— Тим не менше, вам
вдалося зробити блискучу наукову кар’єру?
— Успішно пройшовши
співбесіду, я стала студенткою механіко-математичного факультету за спеціалізацією «аеродинаміка»
Томського університету.
Після його закінчення наша
група отримала направлення в космічний центр
Корольова в тодішньому
селищі Підлипки (нині
місто Корольов). Пройшла
співбесіди, але брати мене
на роботу не поспішали.
На останній один із членів
комісії порадив повертатися
назад. Але я була настирливою, мала хороші знання,
тому без проблем влаштувалася на кафедру теоретичної механіки Томського
політехнічного інституту.
Згодом із чоловіком, фізиком за професією, перейшли в Нововосибірське
академмістечко, у якому
функціонували 23 науково–
дослідних інститути. Також
викладала в Нововосибірському університеті, де й
захистила дисертацію. В
інституті прикладної механіки викладала напрям,
пов’язаний із космічними
дослідженнями, тож мала
першу форму допуску до
секретної інформації.

Галина Іванівна досі не зрадила синьо-жовтому паспорту.

— Свою наукову діяльність ви продовжували в
Києві?
— Нашу сім’ю завжди вабила Україна. Батьки в 1958
році переїхали на Волинь.
Нам дозволили поселитися тільки в Нововолинську,
де будували шахти. А після
смерті чоловіка я потрапила до Києва. Працювала в
інституті підвищення квалі-

що не вдалося знайти портрети
« Жаль,
національних героїв, зокрема Семена Петлюри
та Романа Шухевича, які обіцяла привезти
у Варну. Тому обов’язково сюди повернуся.

фікації, де очолила наукову
лабораторію з комп’ютеризації всіх фінансово–економічних закладів України. На
запрошення американських
колег півтора року працювала в приватному коледжі
в цій країні. За сімейними
обставинами переїхала до
дочки у Варну. А коли захворіла мама, у 2001–му повернулася в Нововолинськ, де
згодом мені запропонували
очолити спілку політв’язнів і
репресованих. Громадською
роботою займаюся й у Варні, де проживаю нині. Але
досі є громадянкою України.
— Які враження справила на вас наша країна?
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ОГОЛОШЕННЯ
Громадські слухання відбудуться
17 травня 2019 року, о 10-й годині,
в приміщенні Княгининівської сільської ради щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проекту детального плану території
площею 0,0940 гектарів для сільськогосподарського призначення з
метою зміни цільового призначення

— Душа болить, коли
стежу за подіями в ній.
Утішаюсь, що українське
суспільство стає більш
освіченим, активним, тому є
надія, що державність буде
збереженою. Оскільки ознайомлена з діяльністю української діаспори в Болгарії
та інших країнах, підтримую
пропозицію, щоб допустити
до участі у виборах прези-

для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських
будівель та спору у с. Княгининок
Луцького району Волинської області. Для ознайомлення з матеріалами детального плану та для подання пропозицій просимо звертатися
до Княгининівської сільської ради
(с. Княгининок, вул. Соборна, 77).
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дента та Верховної Ради її
представників. І обов’язково забезпечити голосування
всіх українців за кордоном.
«ПРИКРО, ЩО В СОФІЇ
МОЖНА ПОБАЧИТИ
ПРАПОРИ «ДНР» І «ЛНР»

— Знаю, що у Варні ви
ініціюєте багато різних
проукраїнських акцій.
— Ми зареєстрували
громадську організацію
«Українська діаспора міста
Варна і Варненської округи», яка налічує 350 чоловік.
Здебільшого це люди 30–50
років. Ця організація має
прекрасне приміщення,
яке нам подарував болгар-

ський підприємець, котрий
закінчив Львівську політехніку, одружився з українкою
й веде нині бізнес у себе на
батьківщині. На нашій будівлі встановлено три стяги —
український, болгарський та
Євросоюзу.
— Галино Іванівно,
вам, напевно, непросто
працювати через проросійську налаштованість
вищого болгарського
керівництва?
— Мер Варни — напівукраїнець, тому ставлення
місцевої влади досить хороше. А от щодо їхньої загальної прихильності до Росії,
то це відчувається скрізь.
Але й у таких умовах ми
проводимо свої акції. Біля
пам’ятника нашим воїнам,
котрі загинули за свободу
Болгарії, посадили калину,
яку привезла наша діаспорянка з Горохова. Прикро,
що росіяни почуваються там
комфортно, а в Софії навіть
можна було побачити прапори «ДНР» і «ЛНР».
— Які невідкладні
завдання ставить перед
собою організація?
— Усі її члени знають
Гімн України. Я їх навчила
вітатися «Слава Україні!»,
а всі заходи розпочинати з
«Отче наш…» Раділа, коли
Олег Скрипка створив марш
ОУН–УПА «Зродились ми з
великої родини», про що й
розповіла своїм побратимам. Зараз працюємо над
тим, щоб у Варні спорудити
українську церкву. Клопочемося, щоб у місті був почесний консул, і серед багатьох
кандидатур хочемо бачити
нашого представника.
— Під час перебування
в Нововолинську ви, крім
рідних, зустрічалися, напевно, з друзями по духу?
— Спілкувалася з
подружжям Каліщуків.
Олександр Пилипович
— національна гордість
усієї України. Знаю, що його
молитовні пісні зі збірки
«Безцінний скарб» звучать
у багатьох церквах Європи.
Тому висловлю клопотання
про вшанування нашого
соловейка. Підготовлено
звернення до міської влади
про спорудження в Нововолинську пам’ятного знака
трьом категоріям людей —
політв’язням сталінського
ГУЛАГу, репресованим на
довічне заслання в Сибір,
депортованим із Польщі в
рамках операції «Вісла»,
яких у шахтарському місті
проживало більше семи
тисяч. Жаль, що не вдалося
знайти портрети національних героїв, зокрема Семена
Петлюри та Романа Шухевича, які обіцяла привезти
у Варну. Тому обов’язково
сюди повернуся. n
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ДЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ
оголошує про проведення процедури розгляду та врахування
пропозицій громадськості щодо детального плану території житлового
будинку в с. Дерно Дернівської сільської ради Ківерцівського району
Волинської області, розробленого ПП «АРТ БУД ПРОЕКТ»
Ознайомитись з проектом деталь- опублікування оголошення.
ного плану території можна в приміГромадські слухання відбудуться
щенні Дернівської сільської ради.
20 травня 2019 року о 10.00 год
Пропозиції та зауваження пода- в приміщенні Дернівської сільської
ються в письмовій формі на ім’я сіль- ради за адресою: с. Дерно, вул. Неського голови в місячний термін з дня залежності, 73.
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n Ті, що тримають небо

n Цей день в історії

Лариса ЗАНЮК

оли погасло світло, завіса відкрила картину: двоє батьків
і лікар схилилися над ліжечком
дитини. Фахівець заспокоює, що маля
здорове, а воно починає нестерпно
кричати. Мама в розпачі: чи ж може
здорова дитинка увесь час плакати?
Кейт помітила, що її донька не реагує
на звуки й дії. Інший спеціаліст ставить
діагноз: аутизм. Психічний стан, що
не лікується. Кейт і Келлер живуть надією, що хтось зможе їм допомогти,
та у жалісливій любові і потаканні дивним вимогам дитини лише шкодять їй
та іншій доньці, від цього страждає вся
родина. Вчений, який проводить дослідження аутизму, присилає до них
свою студентку Елен. Вона береться
вчити дівчинку деяким елементам самообслуговування. Це справа принципу: від нерозуміння іншими цієї проблеми помер її брат, не витримала й
мама, малу Елен віддали до сиротинця. Незважаючи на невдачі та недовіру,
міс Елен таки змогла навчити підопіч-
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Фото із сайту Волинської ОДА.

«ТА, ЯКА СТВОРИЛА ДИВО» —
ДРАМА СИЛЬНИХ ЖІНОК
У Волинському обласному
академічному музичнодраматичному театрі імені
Т. Г. Шевченка показали
незвичайну виставу. Постановку
за мотивами однойменної
п’єси В. Гібсона і книги
К. Морріс «Почути голос твій»
здійснила заслужена артистка
України Світлана Органіста,
а ролі виконували батьки
дітей із розладами аутичного
спектру. Ідея належить батькам
дітей з аутизмом, котрі
об’єдналися в ГО «Повір у себе».
Вони намагаються донести
нам засобами мистецтва ті
переживання й труднощі, з якими
стикаються. Керівник осередку
Інна Гачукова грала головну
героїню — сильну жінку, якою
і є насправді, адже виховує
доньку з таким діагнозом.
Вона наголосила на потребі
не співчуття, а прийняття
суспільством
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Результат довгих репетицій перевершив очікування —
непрофесійні актори зворушили до сліз.

Нам дуже потрібні ці емоції і знання, що поряд такі жінки.
« —Особливим
людям вони допомагають відчути себе такими,
як усі, а нам нагадують про честь і гідність, — дякував усім, хто
долучився до створення постановки, заступник голови ОДА Сергій
Кошарук.

»

ну їсти ложкою, а не руками, просити предмети мовою символів і стати
спокійнішою від того, що її розуміють.
Може, тому така переконлива у ролі
міс Елен Інна Гачукова, що сама це все
пережила зі своєю донькою? Та й інші
актори грали щиро, бо знають про аутизм не з книжок. Вистава тримала
у безперервній напрузі, зі сльозами
на очах глядачі захоплено аплодували
виконавцям, бо вперше на сцені відверто побачили цю непросту ситуацію
в такій родині.
— Нам дуже потрібні ці емоції
і знання, що поряд такі жінки. Особливим людям вони допомагають відчути
себе такими, як усі, а нам нагадують
про честь і гідність, — дякував усім,
хто долучився до створення постановки, заступник голови ОДА Сергій
Кошарук.
За активну громадянську позицію,
промоцію поваги до людей з особливими потребами та участь у театральній постановці оголошено подяку від
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голови Волинської облдержадміністрації колективу ГО «Повір у себе»,
директору облмуздрамтеатру Анатолію Гливі, заслуженій артистці України і режисеру-постановнику Світлані
Органісті. Інна Гачукова подякувала
за підтримку людей з інвалідністю голові ОДА Олександру Савченку, директору Луцького навчально-реабілітаційного центру Лесі Волинець,
«добрій феї» Галині Цимбал, а особливо — Світлані Органісті, що непрофесіоналів зуміла підготувати до виходу
на велику сцену.
— Зерно, яке сіється, може потрапити в різний грунт: у пісок — і згоріти, в болото — і згнити, а в добротному чорноземі прорости хорошим
мистецьким твором, що й сталося, —
відповіла Світлана Леонідівна і назвала виконавців ролей справжніми
акторами і колегами. Вони хвилювалися, але грали так, щоб глядачу сподобалося. І жоден байдужим із залу
не вийшов. n

Польські
повстанці
проводили
огляд військ
під Черевахою
19 квітня 1831 року
поляки захопили
місто Ковель
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

Повстання 1830–1831 років
вибухнуло на хвилі національного піднесення в Польщі. Воно
охопило і Правобережну Україну. Окрім кількох битв на теренах
південної Волині, військові дії точилися і на Волинському Поліссі.
У Ковельському повіті організацією повстання зайнявся власник містечка Кашівки (нині село
Ковельського району) Станіслав
Ворцель, а в Луцькому — Ксаверій
Годебський. На Рівненщині бунтарів очолив Нарцис Олізар із Рафалівки (нині Володимирецького
району).
На свій страх і ризик Годебський прибув до Рафалівки із загоном 500 чоловік. Разом з Олізаром вони вирушили на захід.
Поляки зупинилися в лісах біля
села Череваха (нині Маневицького району). Надійшов і Станіслав
Ворцель зі своїм загоном. Наступного дня провели огляд війська.
У розпорядженні керівників було
300 кіннотників, 160 піших стрільців та численні тлуми селян із косами, усього близько 1 тисячі людей. Оскільки не знали, що робити
далі, то вибрали цивільно-військову раду, на чолі якої став Нарцис
Олізар, а військовим очільником
визначили капітана Богдановича.
Вирішили піти на Пінськ та Кобин і з’єднатися з тамтешніми
повстанцями, а потім повернутися
на Волинь. Коли дійшли до Городка (нині Маневицького району),
то прибіг якийсь чоловік із проханням допомогти ковельчанам, над
якими знущався справник Лащевський. Частина загону під керівництвом Богдановича вирушила
на Ковель. Потім мали повернутися назад до Городка.
Надвечір поблизу Несухоїж
поляки перейшли Турію. Біля самого міста наткнулися на козачий
патруль. На запитання «Хто там?»
відповіли російською. Але в цей
момент один із повстанців пальнув по козаках із рушниці. Один
вартовий упав, другий втік і підняв
тривогу. Почувся гуркіт барабанів
на вулицях міста. Поляки створили табір із возів біля цегельні,
але до бою не дійшло. Удосвіта
19 квітня прийшло двоє міщан, які
розповіли, що росіян уже немає.
Та коли загін наблизився до міста,
почулися постріли. Зав’язалася
сутичка, і незабаром козаки втекли з Ковеля.
Повернувшись до Городка, повстанці застали жахливу картину
погрому. Близько 2 тисяч російських солдатів ущент розбили
загін Олізара. Прибульці не знали, що робити. Вирішили розійтися по домівках, бо подальша
боротьба через брак зброї, коней
та малу чисельність загону була
безперспективною. Найактивніші заводії планували перейти австрійський кордон і втекти в Галичину, та багатьом це не вдалося:
їх схопили і розстріляли, а маєтки
конфіскували. n
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Вітаємо!
19 квітня завітає
60-літній ювілей до головного лікаря Горохівської центральної районної лікарні
Валерія
Володимировича
КОБИ.
Шановний імениннику, ви здобули визнання
лікаря-професіонала, подарували надію на зцілення тисячам жінок. 17 років
поспіль ви є невтомним та ініціативним
лідером нашого колективу, дбаєте про
його фаховість, доброзичливість, згуртованість. Ми вдячні вам за золоте серце,
інтелігентність і порядність.

Зичимо здоров’я від води джерельної,
Багатства — від землі святої,
Неба голубого, хліба запашного,
Радості й поваги від людей.
Хай сонце вам щиро сміється,
Хай все у житті вдається,
Хай щастя завжди вас знаходить
І радість у хату приходить.
Хай вас зігріває людська доброта
За все, що зробили за всі ці літа.
Щоб ваші стежини
стелив дивоцвіт
На многаямногая-многая літ.
Із повагою
колектив
Горохівської ЦРЛ.

Учора 40-річчя відзначила гарна жінка, начальник відділення поштового зв’язку Ветли Любешівського району
Людмила Павлівна
ЗУСЬКО.
Чарівна наша ювілярко, сердечно вітаємо. Бажаємо міцного
здоров’я, безмежного щастя, злагоди, чудового настрою, родинного затишку, сімейного добробуту. Нехай вас супроводжує удача, зігріває тепло та вдячність людей, а кожен день буде
радісним, світлим, наповнюється любов’ю.
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині.
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається.
Здоров’я міцного, щастя
без краю,
Усього найкращого щиро
бажаєм.
З повагою
колектив відділення
поштового зв’язку Ветли.
Сьогодні відзначає 70-літній ювілей житель села
Боровичі Маневицького району
Сергій Андрійович
ПОКИДЮК.
70 — не привід для печалі,
70 — це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись, літа.
Хай вам Бог зішле здоров’я й сили,
І весна дарує молодості цвіт.
Щоб ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.
З повагою та вдячністю
дружина Софія,
дочки Руслана, Людмила,
зяті Сергій, Віталій,
внуки Сашко, Рома.

Відсвяткувала
учора 55-річчя кохана
дружина, дорога мама,
жителька селища Олика
Ніна Миколаївна
ПЛОДНІК.
Нехай цвітуть під
небом синьооким
Ще довго-довго дні
й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця
у зеніті,
Любові, доброти і щастя
повен дім,
Нехай у серці розкошує літо

Завтра ювілейний день народження святкуватиме начальник
управління соціального захисту
населення Ківерцівської районної
державної адміністрації
Валентина Андріївна
РОЗУМ.
Бути хорошим начальником
дано не кожному, але нашому колективу дуже пощастило. Ви маєте справжній талант і є професіоналом своєї справи.
Ми вітаємо вас з ювілеєм. Залишайтеся такою ж
уважною, життєрадісною, креативною, тактовною,
цілеспрямованою жінкою, яка вміє передбачити
всі ситуації на два кроки вперед. Бажаємо вам сімейного благополуччя та щастя. Нехай життя надихає вас
на нові досягнення у роботі,
принесе добробут і радість
у ваше повсякдення.
З повагою та любов’ю
колектив управління.
15 квітня 80-річчя відсвяткував мудрий чоловік, турботливий
батько, люблячий дідусь та прадідусь, житель села Ворокомле Камінь-Каширського району
Степан Харитонович
БІДУН.
Із ювілеєм вітаємо, стійкості,
витримки бажаємо. Хай вас поважають і люблять, цінують і розуміють. Бажаємо, щоб здоров’я не підводило і було
спокійно на душі. Нехай тепле ставлення дітей, внуків та правнуків зігріває серце і на вашому життєвому шляху будуть лише приємні
клопоти. Достатку, затишку і всіх
добрих благ. Ми пишаємось
вами!
З любов’ю та повагою
велика і дружна родина.

І соняхом квітує
золотим.
Нехай постійний успіх,
радість і достаток
Летять до вас, немов
вишневий цвіт,
Нехай життєвий досвід
творить із буднів свято,
Господь дарує довгихдовгих літ!
З любов’ю
та повагою
чоловік Петро,
син Дмитро
з дружиною
Оксаною.

Прекрасної весняної пори зустрічає ювілейний
день народження чудова та незрівнянна лучанка
Тетяна Миколаївна
СУПРУНЕЦЬ.
Коли народжується на Землі людина, на небі
запалюється зірка. Але таких унікальних особистостей, як ти, Танюша, на нашій прекрасній
планеті одиниці. Тож ми, твої друзі, хочемо, аби
тебе віддано любили і шанували ті щирі серця, які
завжди поруч і готові підтримати в усьому. Залишайся й надалі такою ж енергійною, всіма любимою, привабливою.
Хай з подихом квітучої весни
Приходить щастя, стукає в віконце,
А ти його у душу пропусти,
Щоб зігрівало, наче сонце.
Як хочеться подарувати тобі долю
І прихилить до тебе
цілий світ,
Аби щасливо ти жила
без болю
Багато довгих
та яскравих літ.
З любов’ю
твої друзі Інна та Галина.

Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії —
220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті
www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!», від колективів
та фірм — 400 грн з фотографією, 350 — без фотографії +
40 грн (за сайт).

Весняне сонце 16 квітня подарувало ювілейне проміння
добрій, порядній людині, щедрій
благодійниці, уродженці села
Підбереззя Горохівського району, а нині жительці села Липини
Луцького району,
Валентині Іванівні
ХАРЧЕНКО.
Хай поруч з вами ангел ваш завжди летить
І береже вас від біди повсюди.
Нехай несе вам радість кожна мить
І благодать Господня з вами буде.
Бажаємо, щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання
Крокують з вами в майбуття.
Здоров’я вам і злагоди в родині,
Не знати горя, смутку і біди.
Хай прибуває щедро вам щоднини
Із сонця й вітру, із роси
й води.
З повагою
педагогічний
та учнівський колективи
ЗОШ I–III ступенів
села Підбереззя.

Р Е К Л А М А

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

КАМЕНЕОБРОБНИЙ ЗАВОД ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
різальників, шліфувальників по каменю
(з/п 12000-15000 грн) та різноробочих (з/п 8000-10000 грн).

Тел.: 0675001381, 0668880442.
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.

ПП БУРМАКА Н. П.

20 квітня, 4 та 11 травня

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ
ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування C анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75T11T75,
20T05T55, моб.:
095T808T20T53,
098T388T88T36.
м. Рівне, тел. (0362) 43T57T58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова,
1/1, (0472) 63T16T16, 63T25T28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

Т

ЕЛЕПРОГРАМА
22 — 28 КВІТНЯ

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

n Футбол

«Ворскла» тоне –
«Арсенал» гребе

16

А «Динамо» конче мусить
перемагати «Шахтар», бо інакше
«золота» знову не буде

телеканалів

n Отакої!

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Чому побили горшки
Притула і Фреймут?

В

Про це дізналися телеглядачі програми
«Зірковий шлях» на телеканалі «Україна»
Фото glamurchik.tochka.net.

Василь КІТ

наменитий ведучий та
шоумен Сергій Притула
довго дружив з Ольгою
Фреймут, разом із якою тривалий час працював на «Новому
каналі». Але зараз вони фактично не спілкуються.
— Все було добре
до 2013 року, коли за Ольгу
Фреймут почали конкурувати відразу два канали — «Новий» та «1+1», що намагався
її переманити, — розповів
Притула в інтерв’ю «Зірковому
шляху». — Я зустрівся з Олею
16 грудня, запитую: «Розумію,
там за тебе торги, але мені ти
хоч можеш сказати: залишаєшся чи йдеш?» І вона відповідає:
«Сергію, я залишаюся». Потім
мене набирає продюсер шоу:
«Ти в курсі, що Оля позавчора
підписала контракт із «Плюсами»?» 16-го мені сказала, що
залишається, а 19-го підписала
контракт із «Плюсами»!
Такої брехні Сергій вибачити не міг, вважав це «ножем
у спину». Спілкуватись вони
не перестали, але про дружбу
та довіру вже не йшлося. А остаточно крапку у стосунках
поставив нещодавній випадок,
коли Притула вирішив приві-

чора ввечері визначилися
фіналісти розіграшу Кубка
України. У півфіналах, нагадаємо, змагалися «Інгулець» із
«Зорею» та СК «Дніпро-1» із «Шахтарем».
Тим часом уже вільне від кубкових ту рбот «Динамо» посилено готувалося до очної зустрічі із
«гірн ика ми» в рамках 25-го туру
УПЛ. Вон а відбудеться 24 квітня
у Киє ві. І підопічним Олександра
Хацкевича потрібна буде лише перемога – інакше мрії про «золото»
можна буде вже запивати холодною водою.
У дру гій частині чемпіонату
і «Шахтар», і «Динамо» поки що
йдуть без очкових втрат.
А ось із «бронзовим» призером попередньої першості
– «Ворсклою» – коїться вже геть
щось несусвітнє. Не потрапивши
до чільної шістки за результатами
першої частини чемпіонату, полтавчани зазнали двох стартових
поразок і у боротьбі за виживання. Очковий запас у них ще трохи
є, але з такими результатами він
може розтанути доволі швидко…

З

«У цьому році я вже Олю не вітав із днем народження».

брехні Сергій
« Такої
вибачити не міг,
вважав це «ножем
у спину».

»

тати колишню колегу з днем
народження.
«Минулого року я поздоровив Олю з особистим святом.
Ми були в Стамбулі із сім’єю,
тоді із сином записали їй

ТБ

ПОНЕДІЛОК, 22 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, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 11:15 Д/ц «Аромати
Африки» 12:10, 16:50 Кліпи учасників
Євробачення- 2019 12:30 Д/ц
«Тайська вулична їжа з Девідом
Томпсоном» 13:15, 14:30 РадіоДень
13:45, 15:15 Д/ц «Неповторна
природа» 16:15 Хто в домі хазяїн?
16:55 По обіді шоу 18:20
Спецпроект «Вибори-2019. Другий
тур» 19:55 Д/ц «Спільноти тварин»
21:25 UA:Спорт 21:45 Д/ц «Супер
Чуття» 22:50 Перша шпальта

05.40, 22.00 «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, 02.30 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.10, 12.25 Х/ф
«ЧОТИРИ МУШКЕТЕРИ ШАРЛО»
12.00 «Новини» 14.00 Х/ф
«ЧЕТВЕРО ПРОТИ КАРДИНАЛА»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 04.25 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Не жіноча робота» 23.45 Т/с
«Підземний перехід» 01.45 «Речдок»
03.15 «Орел і Решка. Шопінг» 05.10
«Top Shop»

УКРАЇНА

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з Україною
1+1
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок з
23:00 Сьогодні. Підсумки з
1+1»
Олегом Панютою
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
09:30 Зірковий шлях
19:30, 23:45 ТСН:
10:30 Місія: краса
«Телевізійна служба новин» 11:30 Реальна містика
09:30 «Одруження наосліп»
13:30, 15:30 Агенти справедливості
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
12+
13:30 «Сімейні мелодрами»
16:00 Історія одного злочину 16+
14:30 Т/с «Величне століття.
18:00 Т/c «Таємниці» 12+
Роксолана»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
21:00 Т/c «Інша» 16+
19:20 «Секретні матеріали 2019»
23:30 Т/c «CSI. Місце злочину» 16+
20:45, 21:40 Т/с «Анка з Молдаванки»
СТБ
22:30 «Гроші 2019»
23:50 «Голос країни 9»
05:30 Моя правда. Тетяна Догілева

хвилинне
відеопривітання.
Оля вирізала його з приватного листування і виставила
в Instagram, щоб усі подивилися, як Притула за нею «сохне».
Ну що це? Це дурдом якийсь,
це некрасиво. І в цьому році
я вже Олю не вітав із днем народження», — заявив шоумен.
І на завершення єхидно
зазначив: «Сподіваюся, у неї
досить широке коло друзів,
якими вона вже готова жертвувати». n

06:15 Моя правда. Римма Маркова
07:15 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:10 Х/ф «КУЧЕРЯВА СЬЮ»
11:05 Х/ф «МІСІС ДАУТФАЙР»
13:45 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50, 23:50 Т/с «Пелена»

ICTV
05:00 Еврика!
05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Т/с «Відділ 44»
06:00 Громадянська оборона
07:00, 09:15, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
10:40 Секретний фронт. Дайджест
11:50, 13:20 Х/ф
«ШИБАЙГОЛОВА»
14:15, 16:20 Х/ф «НАЦІЯ
ПРИБУЛЬЦІВ»
16:35 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА»
19:20 Надзвичайні новини
20:15 Битва версій
21:20 Т/с «Пес»
22:25 Свобода слова
23:55 Х/ф «ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:50 Kids Time
06:05 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ

БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 3»
07:55 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
11:00 Х/ф «МАРСІЯНИН»
14:00 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
16:50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧОРНОМУ 3»
19:00 Ревізор. Крамниці
21:00 Таємний агент
22:20 Таємний агент. Постшоу

М
1
2
3
4
5
6
М
7
8
9
10
11
12

16:40 «Орел і Решка.
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23:00 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ НАОСЛІП»

Натомість «Арсенал-Київ» узявся виборсуватися з підвалу турнірної таблиці – «гармаші» здобули дві
перемоги поспіль.
РЕЗУЛЬТАТИ 23-ГО ТУРУ
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
З ФУТБОЛУ В УПЛ:

змагання за медалі: ФК
«Олександрія» — «Шахтар» — 0:1;
«Зоря» — «Динамо» — 2:3; ФК
«Львів» — ФК «Маріуполь» — 2:3;
боротьба за виживання: «Карпати» — «Ворскла» — 4:0; «Олімпік» — «Десна» — 0:2; «Чорноморець» — «Арсенал-Київ» — 1:3.
РЕЗУЛЬТАТИ 24-ГО ТУРУ
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
З ФУТБОЛУ В УПЛ:

змагання за медалі: ФК
«Маріуполь» — «Динамо» — 0:1;
«Шахтар» — «Зоря» — 3:0; ФК
«Львів» — ФК «Олександрія» — 1:2;
боротьба за виживання: «Десна» — «Карпати» — 2:1; «Арсенал-Київ» — «Ворскла» — 1:0;
«Чорноморець» — «Олімпік» —
1:1.
У гонці бомбардирів лідирує Жуніор Мораєс («Шахтар»)
– 17 голів.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ
Змагання за медалі
Команда
І
В
Н
П
М
«Шахтар»
24
20
3
1
56-9
«Динамо»
24
18
2
4
44-13
ФК «Олександрія»
24
13
5
6
33-21
ФК «Маріуполь»
24
9
6
9
27-36
«Зоря»
24
8
8
8
30-26
ФК «Львів»
24
7
9
8
22-25
Боротьба за виживання
Команда
І
В
Н
П
М
«Десна»
24
10
4
10
27-25
«Ворскла»
24
9
2
13
18-33
«Карпати»
24
6
6
12
31-39
«Олімпік»
24
4
9
11
26-36
«Арсенал-Київ»
24
5
3
16
16-43
«Чорноморець»
24
4
5
15
14-38

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Дельго»
11.00, 17.00 Т/с «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

19:55 LIVE. Наполі - Аталанта.
Чемпіонат Італії
21:55 LIVE. Челсі - Бернлі. Чемпіонат
Англії

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
2+2
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00, 20.30 Новини 09.00
06:00 Мультфільми
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
08:00 «Помста природи»
09.25 Д/ф «Аромати Чилі» 09.55
09:50, 18:15 «Спецкор»
МЕГА
Радіодень «Життя+» 10.15 UA:Фольк
10:30, 18:50 «ДжеДАІ»
11.05 Ранковий Гість 11.20 Д/с
06.00 Бандитська Одеса 07.50,
11:05, 19:25, 20:30 Т/с «Звонар»
«Своя земля» 11.30, 13.40, 19.25,
ФУТБОЛ-1
13.55 Правда життя 08.55, 17.10,
14:45 Х/ф «ВУЛКАН»
21.50 Тема дня 12.00 Д/с
05.30 Шалена подорож 09.50
16:25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
06:00 Лаціо - К’єво. Чемпіонат Італії «Пліч-о-пліч» 12.15 Лекції 12.40
Наглядачі заповідника 10.50 Код
ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ 07:45, 11:30 Журнал Ліги чемпіонів
Лайфхак українською 12.50 М/с
доступу 11.50 Єврорабині 12.45,
КИТАЇ»
08:15 Кардіфф - Ліверпуль.
«Дуда і Дада» 14.05 «Розсекречена
00.25 Речовий доказ 15.25, 23.30
21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»
Чемпіонат Англії
історія» 15.00 Лекції. Історія України
Великі танкові битви 16.20 Битва
10:00 «Великий футбол»
15.15 Радіодень «Модуль знань»
ZIK
рибалок 18.05 Мегамисливці 19.05,
11:15, 16:05 Топ-матч
15.55 Лекції. Українська література в
20.50 Фантастичні історії 20.00,
12:00 Інтер - Рома. Чемпіонат Італії
07.00, 23.30, 03.05 Історична
іменах 16.05 Т/ф «Чудова гра» 16.30
01.25 Містична Україна 21.45
13:50 Евертон - МЮ. Чемпіонат Англії Д/ф «Супер чуття» 17.15 Лекції.
правда з Вахтангом Кіпіані 07.35,
Полювання на рибу-монстра 22.30 09.35 Стежками війни 08.00, 09.00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
100 років кіно 17.40 Д/ф «Погляд з
Народжені мусонами 02.15 Академік 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16:15 Передмова до «Мілан середини» 18.10 Д/ф «Морська
Корольов 03.05 Ризиковане життя
Депортіво» (2003 /04).
17.00, 19.00 Перші про головне
кухня» 19.50 Д/с «Разом» 20.15 Д/с
03.50 Скептик
Золота колекція Ліги
08.15, 00.50 Д/ф «Великі танкові
«Своя земля» 20.50 Д/с «Спільно»
чемпіонів. Прем’єра
битви» 09.15, 10.15, 11.20, 12.10,
21.20 Д/с «В Україні» 22.20
К-1
13.15, 16.15, 17.20, 18.15 Коментарі 16:20 Мілан - Депортіво. 1/4 фіналу Програма розслідувань «Схеми.
(2003/04). Золота колекція Корупція в деталях»
15.15 Між своїми 16.00, 18.00
06:30 «TOP SHOP»
Ліги чемпіонів. Прем’єра
Перші про головне. Дайджест 19.15
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
UA: ВОЛИНЬ
18:05 Депортіво - Мілан. 1/4 фіналу
VOX POPULI 20.00 HARD з
08:10 «Ух ти show»
(2003/04). Золота колекція 07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
09:10 Т/с «Мисливці за реліквіями» Влащенко 21.00, 06.20 Перші про
Ліги чемпіонів. Прем’єра
головне. Підсумки 21.40 Гра Z
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
11:00 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ»
19:50 Післямова до «Мілан вогнем 22.30 Гра в класику з
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
12:50 «Вірю не Вірю»
Депортіво» (2003/04).
«Енеїда» 09:28 Д\ц «Аромати Чилі»
14:50 «Орел і Решка. Навколо світу» Сергієм Рахманіним 00.00 Д/ф
Золота колекція Ліги
09:55 «Радіодень «Життя+» 10:15
«Вирішальні битви Другої світової
15:40 «Орел і Решка. Морський
«UA:Фольк» 11:05 «Ранковий гість»
чемпіонів. Прем’єра
війни» 01.35 Художній фільм
сезон»

О
63
56
44
33
32
30
О
34
29
24
21
18
17

11:21 Д/ц «Своя земля» 11:34 «Вечір
на Суспільному» 12:02 «Пліч-о-пліч»
12:15 «Радіодень. Луцьк» 12:40
Лайфхак українською 12:50 М/с
«Дуда і Дада» 13:40 «Вечір на
Суспільному». Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія» 15:02 «Wise
cow» 15:15 Радіодень «Модуль
знань» 15:55 «Українська література
в іменах» 16:05 «Чудова гра» 16:32
Д/с «Супер Чуття» 17:13 «100 років
українського кіно» 17:40 Д/ц «Погляд
з середини» 18:10 Т/с «Еліза» 19:22
«Тема дня» (прямий ефір) 19:50
«Разом» 20:15 «Своя земля» 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:52
«Спільно» 21:20 #ВУ країні 21:50
«Тема дня» 22:18 «Схеми.Корупція в
деталях»

ЕСПРЕСО
01.00, 07.05 «Суботній політклуб»
02.00 «Княжицький» 02.40
«Культ:Експрес» з Марією Бурмакою
03.05, 06.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 04.00 «Успішні
в Україні» 04.30 «Мандруй своє»
05.00, 23.00 «Міжнародний огляд» з
Юрієм Фізером 05.30, 22.00
«Поліцейська хвиля» 06.55, 08.00,
09.00, 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 08.10, 09.10, 10.05, 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.15, 16.10,
17.10, 18.15 «Вибори Президента 2019» 15.30, 22.30 «Ваша Свобода»
19.00, 23.30 «Великий ефір Василя
Зими» 21.00 «Вердикт» із Сергієм
Руденком 21.55 «ІТ-Документ»

ТБ

ВІВТОРОК, 23 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

СТБ

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:25
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 10:25 Д/ц
«Браво, шеф!» 11:25 Д/ц
«Аромати Африки» 12:20, 16:45
Кліпи учасників Євробачення2019 12:30 Д/ц «Тайська вулична
їжа з Девідом Томпсоном» 13:15,
14:30 РадіоДень 13:45 Д/ц
«Неповторна природа» 15:15 Т/с
«Імперія» 16:10 Д/ц «Спільноти
тварин» 16:55 UA:Фольк. Спогади
18:25 Тема дня 19:25, 22:50
Спільно 19:55 Д/с «Наглядачі
заповідника» 21:25 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 22:20 Д/ц
«Суперчуття»

05.40, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини 07.10,
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00, 12.25 Х/ф «СІССІ» 12.00
Новини 13.40 Х/ф «СІССІ МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ» 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45, 01.45 «Речдок» 18.00,
19.00, 02.25 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.25
«Подробиці» 21.00 Т/с «Не жіноча
робота» 23.45 Т/с «Підземний
перехід» 03.10 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.10 «Top Shop»

06:10 Моя правда. Олексій
Булдаков. Вигнанець
07:05 Моя правда. Ігор Петренко.
Життя після смерті
08:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
09:55 МастерШеф 12+
14:10 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50, 23:50 Т/с «Пелена»

1+1

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні. Підсумки
з Олегом Панютою
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/c «Таємниці» 12+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Інша» 16+
23:20 Без паніки

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, 21:40, 22:35, 23:30 Т/с
«Анка з Молдаванки»

УКРАЇНА

ICTV
05:40, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Битва версій
12:00 Антизомбі. Дайджест
12:15, 13:15 Х/ф «ЗІТКНЕННЯ З
БЕЗОДНЕЮ»
15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
17:40, 22:30 Т/с «Юрчишини»
23:35 Х/ф «МІЙ ВОРОГ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:50 Kids Time
06:05 Х/ф «ВЕЛИКА КОТЯЧА
ВТЕЧА»
07:55 Т/с «Мерлін»

UA: ПЕРШИЙ

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, 23:35 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»

20:45, 21:40 Т/с «Анка з
Молдаванки»
22:30, 23:40 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

18:00 Т/c «Таємниці» 12+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Інша» 16+
23:20 Гучна справа

ІНТЕР

СТБ

05.40, 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» 10.00 Т/с «Султан мого
серця» 11.00 Х/ф «СІССІ МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ» 12.25
Х/ф «СІССІ: ВАЖКІ РОКИ
ІМПЕРАТРИЦІ» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45, 01.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 02.25
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.20 «Подробиці» 21.00
Т/с «Не жіноча робота» 23.45 Т/с
«Підземний перехід» 03.10 «Орел і
Решка. Шопінг» 05.05 «Top Shop»

05:15 Моя правда. Наталя
Крачковська. 120 кг
самотності
06:00 Моя правда. Руслана.
Приборкування
норовливої
06:55 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
08:45 МастерШеф 12+
13:20 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50, 23:50 Т/с «Пелена»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
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+

UA: ПЕРШИЙ

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»
11:15, 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, 21:40 Т/с «Анка з
Молдаванки»
22:30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05.40, 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» 09.50 Т/с «Султан мого
серця» 10.50, 12.25 Х/ф
«СКАРЛЕТТ» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45, 01.45
«Речдок» 18.00, 19.00, 02.25
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 04.20 «Подробиці» 21.00
Т/с «Не жіноча робота» 23.45 Т/с
«Підземний перехід» 03.10 «Орел і
Решка. Шопінг» 05.05 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
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/c «Таємниці» 12+
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/c «Інша» 16+
23:20 Контролер

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
09:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:00 Х/ф «7 ДНІВ І НОЧЕЙ З
MЕРИЛІН»
12:50 «Вірю не Вірю»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:40, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30, 06:50 Kids Time
05:35 М/с «Майлз із майбутнього»
06:55 Т/с «Мерлін»
10:40 Х/ф «СУТІНКИ»
13:00 Кохання на виживання 16+
17:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ»
23:30 Т/с «Загублені»

МЕГА

ТБ
СТБ
05:15 Моя правда. Ольга Сумська.
Без права на сльози
05:55 Моя правда. Невідомі
чоловіки Наталі
Могилевської
07:00 Містичні історії з Павлом
Костіциним 16+
08:50 МастерШеф 12+
12:50 Хата на тата 12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
22:50, 23:45 Т/с «Пелена»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Секретний фронт
10:50 Х/ф «ЗІТКНЕННЯ З
БЕЗОДНЕЮ»
13:15 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВА»
15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
17:40, 22:40 Т/с «Юрчишини»
20:20 Антизомбі
23:40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:00 Kids Time

05:50 М/с «Майлз із майбутнього»
07:05 Т/с «Мерлін»
10:50 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ»
13:10 Хто проти блондинок 12+
17:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ»
23:30 Т/с «Загублені»

МЕГА

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Тваринний загін. Код
Марко Поло»
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Рятівники
2+2
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
06:00 Мультфільми
під Полтавою
08:00, 21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10» 13.30, 14.30, 21.00 Танька і
08:50 Т/с «Величний Джо»
Володька
09:35, 18:15 «Спецкор»
15.00 Панянка-селянка
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
18.00 4 весілля
10:50 «Решала»
22.00 Сімейка У
11:45, 17:20 «Загублений світ»
23.00 Готель Галіція
13:40 «Облом.UA.»
ФУТБОЛ-1
14:50 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
06:00, 16:00 «Європейський
19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»
WEEKEND»
06:50, 13:20, 18:30 Журнал Ліги
ZIK
чемпіонів
07.00, 16.00 Перші про головне.
07:20, 20:45 Чемпіонат Англії.
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
Огляд туру
11.15, 13.15, 16.10, 17.10, 20.00,
08:15 Арсенал - Кристал Пелес.
21.40 Коментарі 08.00, 09.00,
Чемпіонат Англії
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
18.50 Перші про головне 12.10
10:20 Наполі - Аталанта.
Гра Z вогнем 15.15 Між своїми
Чемпіонат Італії
18.00, 19.00 Футбол.
12:05 «Великий футбол»
Прем’єр-ліга «Карпати» Львів 13:50, 19:00 Ман Сіті - Тоттенгем.
«Чорноморець» Одеса 21.00,
Чемпіонат Англії
06.20 Перші про головне.
16:45 Ювентус - Фіорентина.
Підсумки 23.00 Хард-ток-шоу
Чемпіонат Італії
«DROZDOV» 00.00 Д/ф
«Вирішальні битви Другої світової 21:40 LIVE. Тоттенгем - Брайтон.
Чемпіонат Англії
війни» 00.50 Д/ф «Великі танкові
23:45 Топ-матч
битви» 01.35 Художній фільм
23:55 Олімпік - Арсенал-Київ.
03.05 Історична правда з
Чемпіонат України
Вахтангом Кіпіані

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»
08:50 Т/с «Величний Джо»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:15 «Загублений світ»
12:40 «Помста природи»
13:10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
15:25 Х/ф «КОНАН-РУЙНІВНИК»
18:30 25 тур ЧУ з футболу
«Динамо» -«Шахтар»
20:25 Т/с «Дзвонар»

06.00 Бандитська Одеса 08.35,
14.40, 02.10 Правда життя 09.40,
17.10, 05.25 Шалена подорож
10.30 Мегамисливці 11.30 Код
доступу 12.30 Майор «Вихор»
13.30, 00.25 Речовий доказ 15.35,
23.30 Великі танкові битви 16.25,
21.45 Битва рибалок 18.00
Наглядачі заповідника 19.05, 20.50
ZIK
Фантастичні історії 20.00, 01.25
07.00,
16.00,
18.00
Перші про
Містична Україна 22.30 Народжені
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
мусонами
ICTV
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
05:40, 10:10 Громадянська
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
К-1
оборона
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
06:30
«TOP
SHOP»
06:30 Ранок у великому місті
Перші про головне 12.10, 20.00
07:50
М/с
«Гарфілд
Шоу»
HARD з Влащенко 15.15 Між
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
08:10
«Ух
ти
show»
своїми 19.15 VOX POPULI 21.00,
Факти
09:00 Т/с «Мисливці за реліквіями» 06.20 Перші про головне. Підсумки
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:50 Х/ф «ІЛЮЗІОНІСТ»
21.40 Гра Z вогнем 22.30 Перші
12:30, 13:20 Х/ф «МІЙ ВОРОГ»
12:50 «Вірю не Вірю»
другі 23.30 Стежками війни 00.00
15:00, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
14:50 «Орел і Решка. Навколо
Д/ф «Вирішальні битви Другої
17:40, 22:35 Т/с «Юрчишини»
світу»
світової війни» 00.50 Д/ф «Великі
20:15 Секретний фронт
танкові битви» 01.35 Художній
23:40 Х/ф «НАЙМАНИЙ УБИВЦЯ» 15:40, 23:00 «Орел і Решка.

ЧЕТВЕР, 25 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, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30, 16:55 Д/ц
«Браво, шеф!» 11:40 Д/ц «Аромати
Африки» 12:05, 16:45 Кліпи
учасників Євробачення- 2019
12:30 Д/ц «Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном» 13:15, 14:30
РадіоДень 13:45 Д/ц «Неповторна
природа» 15:15 Д/с «Секрети
замків Великобританії» 16:10 Д/ц
«Спільноти тварин» 18:25 Тема дня
19:25 #ВУКРАЇНІ 19:55 Д/с
«Наглядачі заповідника» 21:25
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція в
деталях 22:20 Д/ц «Суперчуття»
22:50 Наші гроші

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05,
14.10 Правда життя 09.15, 17.10
Шалена подорож 10.10, 18.05
Наглядачі заповідника 11.10 Код
доступу 12.40 Прокляття Че
Гевари 13.05, 00.25 Речовий
доказ 15.20, 23.30 Великі танкові
битви 16.15 Битва рибалок
19.05, 20.50 Фантастичні історії
20.00, 01.25 Містична Україна
21.45 Полювання на
рибу-монстра 22.30 Народжені
мусонами 02.10 Україна: забута
історія

ТБ

СЕРЕДА, 24 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, 23:25 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Д/ц «Браво,
шеф!» 11:40 Д/ц «Аромати
Африки» 12:05, 16:45 Кліпи
учасників Євробачення- 2019
12:30 Д/ц «Тайська вулична їжа з
Девідом Томпсоном» 13:15
РадіоДень 13:45, 22:20 Д/ц
«Неповторна природа» 14:30 52
вікенди 15:15 Т/с «Імперія» 16:10
Д/ц «Спільноти тварин» 16:55
Сильна доля 18:25 Тема дня 19:25
Своя земля 19:55 Д/с «Наглядачі
заповідника» 21:25 UA:Спорт
21:45 Разом 22:40 Схеми.
Корупція в деталях

11:10 Х/ф «БЛАКИТНА ЛАГУНА
3»
13:00 Екси 16+
17:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Х/ф «СУТІНКИ»
23:30 Т/с «Загублені»

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

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»
08:50 Т/с «Величний Джо»
09:45, 18:15 «Спецкор»
10:00 «ДжеДАІ-2018»
11:05 «Решала»
12:00, 17:20 «Загублений світ»
12:55 Відеобімба
14:15 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
15:50 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
18:50 «ДжеДАІ»
19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»
23:50 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»

06.00 Бандитський Київ 08.20,
14.20 Правда життя 09.20, 17.05
Шалена подорож 10.10, 18.00
Наглядачі заповідника 11.10 Код
доступу 12.10 Чорна піхота 13.10,
00.25 Речовий доказ 15.25, 23.30
Великі танкові битви 16.15, 21.45
Битва рибалок 19.05, 20.50
Фантастичні історії 20.00, 01.25
ZIK
Містична Україна 22.30 Народжені
мусонами 02.10 Бандитська Одеса 07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
К-1
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
06:30 «TOP SHOP»
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Перші про головне 12.10 Гра Z
08:10 «Ух ти show»
09:00 Т/с «Мисливці за реліквіями» вогнем 15.15 Між своїми 19.15
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00,
11:00 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
06.20 Перші про головне. Підсумки
ДЕРЖАВИ»
21.40 Прямим текстом 23.00
12:50 «Вірю не Вірю»
Стежками війни 23.30 Вижити в
14:50 «Орел і Решка. Навколо
Україні 00.00 Д/ф «Вирішальні
світу»
битви Другої світової війни» 00.50
15:40, 23:00 «Орел і Решка.
Д/ф «Великі танкові битви» 01.35
Морський сезон»

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 «Перу» 09.55
Радіодень «Життя+» 10.15
«Сильна доля». Оксана Муха
11.05 Ранковий гість 11.20, 22.40
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. Українська література в
іменах 16.05 Т/ф «Чудова гра»
16.30 Д/ф «Суперчуття» 17.15
Лекції. 100 років кіно 17.40 Д/ф
«Погляд зсередини» 18.10 Д/ф
«Морська кухня» 19.50 Д/с
«Разом» 20.50 Д/с «В Україні»
21.20 Д/ф «Українська Гельсінка»
22.15 Д/с «Спільно»

«Радіодень.Луцьк» 12:40 Лайфхак
українською 12:50 М/с «Дуда і
Дада» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія» 15:02,
15:55 «Wise cow» 15:15 Д/ф
«Гуцулка Ксеня» 16:05 «Чудова
гра» 16:32 Д/ц «Суперчуття»
17:13 «100 років українського
кіно» 17:40 Д/ц «Погляд
зсередини» 18:10 Т/с «Еліза»
19:22 «Тема дня» (прямий ефір)
19:50 «Разом» 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:52 #ВУкраїні
21:20, 22:18 Д/ф «Українська
Гельсінська спілка - вектор
визначено» 22:45 «Пліч-о-пліч»

ЕСПРЕСО

01.30, 08.00, 21.00 «Вердикт» з
Сергієм Руденком 02.30, 04.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
«Суботній політклуб» 05.00
«Поліцейська хвиля» 06.00, 19.00
«Великий ефір Василя Зими»
UA: ВОЛИНЬ
09.00 «Мандруй своє» 09.30
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок «Успішні в Україні» 09.55, 11.00,
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.05,
09:00 «Енеїда» 09:28 Д/ц
«Аромати Перу» 09:55 «Радіодень 15.15 «Погода» з Наталкою
Діденко 10.10, 11.10, 12.15,
«Життя+» 10:15 «Сильна доля»
13.10, 14.10, 15.20, 16.10, 17.10,
(Оксана Муха) 11:05 «Ранковий
18.15 Коментар 22.00 «Шустрова
гість» 11:21 Д/ц «Пліч-о-пліч»
Live» 23.00 «Студія Захід» з
11:34, 21:50 «Тема дня» 12:02,
20:15 «Своя земля» 12:15
Антоном Борковським

фільм 03.05 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

21:40 LIVE. Вулвергемптон Арсенал. Чемпіонат Англії
23:55 Парма - Мілан. Чемпіонат
Італії

11:21 Д/ц «Своя земля» 11:34,
21:50 «Тема дня» 12:02
«Пліч-о-пліч» 12:15 «Радіодень.
ТЕТ
Луцьк» 12:40 Лайфхак українською
12:50 М/с «Дуда і Дада» 13:40
06.00 ТЕТ Мультиранок
«Тема дня». Сурдопереклад 14:08
UA: РІВНЕ
09.20 Х/ф «МАРЛІ ТА Я»
«Розсекречена історія» 15:02,
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок» 17:13 «Wise cow» 15:15 Радіодень
12.00 Рятівники
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
«Модуль знань» 15:55 «Wise cow».
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під 19.00, 20.30 Новини 09.00
(Українська література) 16:05
Полтавою
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда» «Чудова гра» 16:32 Д/ц
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
09.25 Д/ф «Аромати Перу» 09.55 «Суперчуття» 17:40 Д/ц «Погляд
Володька
Радіодень «Життя+» 10.15 Сильна зсередини» 18:10 Т/с «Еліза»
доля 11.05 Ранковий гість 11.20, 19:22 «Звіти.Наживо» (Звітуватиме
15.00 Панянка-селянка
22.15 Д/с «Своя земля» 11.35,
18.00 4 весілля
директор Волинської філії
13.45, 19.25 Тема дня 12.00 Д/с
22.00 Сімейка У
«Укрпошти» Іван Шевчук) 20:15
«Пліч-о-пліч» 12.15 Лекції 12.40
23.00 Готель Галіція
StopFake 20:30 Новини.
Лайфхак українською 12.50 М/с
Сурдопереклад 20:52 «Наші гроші»
ФУТБОЛ-1
«Дуда і Дада» 14.15 «Розсекречена 21:20 «Разом» 22:18 «Своя земля»
історія» 15.00 Лекції. Історія
22:30 «Букоголіки»
06:00, 08:00, 19:20, 21:25, 23:45
України 15.15 Радіодень. «Модуль
Топ-матч
ЕСПРЕСО
знань» 15.55 Лекції. Українська
06:10 Евертон - МЮ. Чемпіонат
література в іменах 16.05 Хто в
Англії
00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
08:10 Андерлехт - Гент. Чемпіонат домі хазяїн 16.30 Д/ф «Суперчуття» Василя Зими» 02.00, 08.00, 21.00
17.15 Лекції. 100 років кіно 17.40 «Вердикт» з Сергієм Руденком
Бельгії
03.00, 05.30, 15.30, 22.30 «Ваша
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS Д/ф «Погляд зсередини» 18.10
Д/ф «Морська кухня» 19.50 Д/с
Свобода» 03.30 «Студія Захід» з
10:20 Челсі - Бернлі. Чемпіонат
«Спільно»
20.15
«StopFakeNews»
Антоном Борковським 04.30
Англії
20.50
Програма
розслідувань
«Культ:Експрес» з Марією
12:10 Олімпік - Арсенал-Київ.
«Наші
гроші»
21.20
Д/с
«Разом»
Бурмакою 05.00 «Шустрова Live»
Чемпіонат України
22.30
Букоголіки
09.00 «PRO здоров’я» з Іриною
13:55 Ювентус - Фіорентина.
Коваль 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
Чемпіонат Італії
UA:
ВОЛИНЬ
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
16:00 Журнал Ліги чемпіонів
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
16:30, 18:55 «Тур ONLINE»
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
16:55 LIVE. Олександрія 13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
Маріуполь. Чемпіонат
«Енеїда» 09:28 Д/ц «Аромати Перу» 17.10, 18.15 Коментар 22.00
України
09:55 «Радіодень «Життя+» 10:15 «#Скандали_тижня» 23.00
19:35 Тоттенгем - Брайтон.
«UA:Фольк» 11:05 «Ранковий гість» «Княжицький»
Чемпіонат Англії

Художній фільм 03.05 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

UA: РІВНЕ

07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок»
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
ТЕТ
19.00, 20.30 Новини 09.00
06.00 ТЕТ Мультиранок
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
09.45 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
09.25 Д/ф «Аромати Перу» 09.55
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
Радіодень «Життя+» 10.15 «Сильна
12.00 Рятівники
доля» 11.05 Ранковий гість 11.20
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під Д/с «Пліч-о-пліч» 11.35, 13.45,
Полтавою
21.50 Тема дня 12.00, 20.15 Д/с
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
«Своя земля» 12.15 Лекції 12.40
Володька
Лайфхак українською 12.50 М/с
15.00 Панянка-селянка
«Дуда і Дада» 14.15 «Розсекречена
18.00 4 весілля
історія» 15.00 Лекції. Історія
22.00 Сімейка У
України 15.15 Радіодень. «Модуль
23.00 Готель Галіція
знань» 15.55 Лекції. 100 років
української історії за 100 хвилин
ФУТБОЛ-1
16.05 Хто в домі хазяїн 16.30 Д/ф
06:00, 08:00, 20:35 Топ-матч
«Суперчуття» 17.15 Лекції. 100
06:10, 20:40 МЮ - Ман Сіті.
років кіно 17.40 Д/ф «Погляд
Чемпіонат Англії
зсередини» 18.10 Д/ф «Морська
08:10 Тоттенгем - Брайтон.
кухня» 19.25 Звіти наживо 20.50
Чемпіонат Англії
Програма рослідувань «Схеми»
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS 21.20 Д/с «Спільно» 22.20
10:20 Лаціо - К’єво. Чемпіонат Італії Програма розслідувань «Наші
12:05 Ворскла - Десна. Чемпіонат гроші» 22.45 «StopFakeNews»
України
13:50 Челсі - Бернлі. Чемпіонат
UA: ВОЛИНЬ
Англії
07:00,
07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
16:00 Інтер - Рома. Чемпіонат Італії
17:50 Чемпіонат Англії. Огляд туру. «Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
Прем’єра
«Енеїда» 09:28 Д/ц «Аромати Перу»
18:45 Олімпік - Арсенал-Київ.
09:55 «Радіодень «Життя+» 10:15
Чемпіонат України
22:50 Чемпіонат Англії. Огляд туру «Сильна доля» (Оторвальд) 11:05
23:45 Наполі - Аталанта. Чемпіонат «Ранковий гість» 11:21 «Звіти.
Наживо» 11:34, 21:50 «Тема дня»
Італії

12:02, 20:15 «Своя земля» 12:15
«Радіодень.Луцьк» 12:40 Лайфхак
українською 12:50 М/с «Дуда і
Дада» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія» 15:02,
17:13 «Wise cow» 15:15 Д/ф «Іван
Боберський. Де сила, там воля
витає!» 15:55 «Wise cow».
(Українська література) 16:05
«Чудова гра» 16:32 Д/ц
«Суперчуття» 17:40, 19:50
#ВУкраїні 18:10 Т/с «Еліза» 19:22
«Тема дня» (прямий ефір) 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:52
«Схеми. Корупція в деталях» 21:25
«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 «#Скандали_тижня»
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, 26 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, 21:00 Новини 06:40,
09:10, 12:01 Фільм-пост-симфонія
«Арка» 07:05 Документальний
фільм 08:05 Д/ц «Елементи» 09:30
#ВУКРАЇНІ 10:55, 16:55
Розсекречена історія 12:00
Хвилина мовчання: Пам’яті жертв
чорнобильської трагедії 12:05,
20:00 Пекельне відрядження 12:40
Своя земля 13:15, 14:30 РадіоДень
13:45 Д/ц «Неповторна природа»
15:15 Д/с «Секрети замків
Великобританії» 18:25 Тема дня
19:25 Перший на селі 20:30
Пекельне відрядження. Післямова
21:25 UA:Спорт 22:00 Перша
шпальта 22:35 Чорнобильська
трагедія: уроки історії 22:45 Д/ф
«Російський дятел»

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»
11:15, 12:20 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»

09.05 Розсекречена історія.
Таємниці Чорнобиля 09.55 Звіти
19:20 «Секретні матеріали 2019»
14:45 Холостяк 16+
подорож 10.35 Наглядачі
наживо 11.00 Ранковий гість
ФУТБОЛ-1
заповідника 11.35 1377 спалених
20:25 Х/ф «РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ» 17:30, 22:00 Вікна-Новини
11.10, 18.10 Д/С «Зона відчуження.
Донбас» 12.00 Хвилина мовчання
18:00 Слідство ведуть екстрасенси заживо 12.25 Місто, яке зрадили
06:00, 08:00 Топ-матч
ІНТЕР
13.15, 00.25 Речовий доказ 15.25,
12.15, 17.40 Д/С «В Україні» 12.40
16+
06:10 Олімпік - Арсенал-Київ.
23.30 Великі танкові битви 16.15
Д/Ф «Чесно жити і померти.
20:00, 23:05 Холостяк 12+
05.40, 22.00 «Слідство вели... з
Чемпіонат України
Ігуменя» 13.40, 21.20 Д/Ф
22:50 Небачене Євробачення 2019 Полювання на рибу-монстра 17.00
Леонідом Каневським» 07.00,
08:10 Вулвергемптон - Арсенал.
«Пекельне відрядження» 14.15
23:40 Холостяк. Як вийти заміж 12+ Народжені мусонами 19.05, 20.50
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
Чемпіонат
Англії
Фантастичні історії 20.00, 01.25
«Розсекречена історія». Чорнобиль
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
10:00,
15:40,
22:15
Футбол
NEWS
Містична Україна 21.45 Битва
ICTV
15.00 Лекції. Історія України 15.15
ZIK
Інтером» 09.50 Т/с «Султан мого
10:20
Ювентус
Фіорентина.
рибалок 22.30 Дивовижний
Радіодень «Модуль знань» 15.55
серця» 10.50, 12.25 Х/ф
05:40 Громадянська оборона
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
Чемпіонат Італії
Гібралтар 02.20 Прихована
100 років української історії за 100
«СКАРЛЕТТ» 14.45 «Правила
06:30 Ранок у великому місті
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
12:05 Парма - Мілан. Чемпіонат
реальність
хвилин 16.00 Д/С «Елементи»
виживання» 15.50, 16.45 «Речдок» 08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
Італії
17.15 Д/Ф «Українська Гельсінка»
18.00, 02.15 Ток-шоу «Стосується 09:15, 19:25 Надзвичайні новини
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
К-1
13:50
Ворскла
Десна.
Чемпіонат
19.25, 21.50 Тема дня 19.50
кожного» 20.00 «Подробиці тижня» 10:10 Антизомбі
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Перші про
України
Виборчий округ 20.15 Д/С «Своя
23.45 Х/ф «ІГРИ ДОРОСЛИХ
головне 12.10 HARD з Влащенко
11:15 Секретний фронт. Дайджест 06:30 «TOP SHOP»
16:00 Чемпіонат Англії. Огляд туру земля» 20.50 Програма
ДІВЧАТОК» 03.40 Х/ф «БЛАГІ
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
15.15 Між своїми 19.15 VOX
13:25 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
16:55 Наполі - Аталанта. Чемпіонат розслідувань «Схеми» 22.15
НАМІРИ» 05.00 «Top Shop»
08:00 Т/с «Мисливці за реліквіями» POPULI 20.00 FACE 2 FACE з
15:00, 16:20 Т/с «Пес»
Італії
«Букоголіки» 22.40 Лекції. 100 років
10:40 Х/ф «КРАСУНЯ І
Тетяною
Даниленко
21.00
Перші
20:10 Х/ф «КАВАЛЕРІЯ»
УКРАЇНА
18:40 Світ Прем’єр-Ліги. Прем’єра мистецтва
ЧУДОВИСЬКО»
про
головне.
Підсумки
21.15
22:35 Х/ф «ПОВСТАННЯ»
12:45 Х/ф «ІЛЮЗІОНІСТ»
Політичне ток-шоу «Народ проти!» 19:10 Олександрія - Маріуполь.
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
UA: ВОЛИНЬ
Чемпіонат України
14:50
«Орел
і
Решка.
Навколо
00.00 Д/ф «Вирішальні битви
Україною
НОВИЙ КАНАЛ
20:55 Чемпіонат Італії. Передмова 07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
Другої світової війни» 00.50 Д/ф
світу»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
до туру. Прем’єра
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30,
«Великі танкові битви» 01.35
15:40, 23:00 «Орел і Решка.
23:00 Сьогодні. Підсумки з 05:10, 06:50 Kids Time
05:15 М/ф «Вартові Місяця»
21:25 LIVE. Антверпен - Стандард. 13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00
Художній фільм 03.05 Історична
Морський сезон»
Олегом Панютою
06:55 Т/с «Мерлін»
правда з Вахтангом Кіпіані 06.15
Фільм - симфонія «Арка» 09:05
Чемпіонат Італії
16:40 «Орел і Решка.
09:30 Зірковий шлях
Shift 06.30 Європа у фокусі
10:40 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
«Розсекречена історія» (Таємниці
23:25 Світ Прем’єр-Ліги
Перезавантаження 3»
11:30 Реальна містика
Чорнобиля) 09:55 «100 років
ЗАМЕРЗЛА»
23:55 Гоффенгайм - Порту. 1/2
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
13:30, 15:30 Т/c «Замок на піску»
ТЕТ
14:30 Х/ф «ЗНАКИ»
22:00 «Орел і Решка.
фіналу. Юнацька ліга УЄФА української історії» 10:15, 20:15
12+
«Своя земля» 10:30 #ВУкраїні.
16:40 Х/ф «ЯВИЩЕ»
Перезавантаження»
06.00 ТЕТ Мультиранок
18:00 Т/c «Таємниці» 12+
(Сваловичі) 11:00 «Ранковий гість»
UA: РІВНЕ
09.45 Х/ф «БІЛА ЗМІЯ»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна» 18:40 Х/ф «ІНТЕРСТЕЛАР»
2+2
11.30 М/с «Лис Микита»
22:00 Х/ф «ЖИТТЯ»
21:00 Т/c «Чорна квітка» 12+
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок» 11:10, 18:10 Д/ф «Зона відчуження
Донбас» 12:00 Хвилина мовчання
16.00 Х/ф «АВАТАР»
23:20 Слідами
07.30, 08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
06:00 Мультфільми
12:01 Фільм пост-симфонія «Арка»
МЕГА
19.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДРУЖНІЙ 19.00, 20.30 Новини 09.00
08:00, 12:40 «Помста природи»
СТБ
ВЕЛЕТЕНЬ РОАЛЬДА
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда» 12:15 «Радіодень.Луцьк» 12:40
06.00 Бандитська Одеса 08.35,
08:50 Т/с «Величний Джо»
ДАЛА»
09.25, 12.01 Пост-симфонія «Арка» Д/ф «Чесно жити і чесно померти.
14.25 Правда життя 09.45 Шалена 09:35, 18:15 «Спецкор»
05:20 Т/с «Пелена»

ТБ

СУБОТА, 27 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, 21:00 Новини 09:30
Країна на смак 10:35 Хто в домі
хазяїн? 11:10 Д/ц «Погляд
зсередини» 11:50 Сильна доля
12:45, 17:05 Кліпи учасників
Євробачення- 2019 13:00 Х/ф
«ІСУС. БОГ І ЛЮДИНА» 14:45
Д/ц «Мальовничі села» 15:10 По
обіді шоу 16:10 Спільно 16:45
Своя земля 17:10 Д/ц
«Особливий загін» 18:10 Д/с
«Секрети замків Великобританії»
19:50 Д/с «Дивовижні міста світу»
21:25 Розсекречена історія
22:30 Д/ц «Елементи» 23:30
ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА
ЛІТУРГІЯ. МИХАЙЛІВСЬКИЙ
ЗОЛОТОВЕРХИЙ СОБОР

1+1
06:00, 23:35 «Світське життя.
2019»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 11:00, 12:05, 13:05, 14:05,
15:40 «Світ навиворіт - 5»
16:35, 21:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»

20:15 «Чистоnews 2019»
20:25 «Українські сенсації 2019»

ІНТЕР
06.10 Д/п «Паломництво на
Святу землю» 07.00 «Слово
Предстоятеля» 07.15 «Чекай
мене. Україна» 09.00 «Шість
соток» 10.00 «Готуєимо разом.
Випічка» 11.00 Х/ф «МАЧУХА»
12.45 «Сходження Благодатного
Вогню в Храмі Гробу Господнього»
14.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛІ НА
ПЛЮЩИСІ» 16.00 Т/с «Султан
мого серця» 20.00, 03.55
«Подробиці» 20.30 «Крутіше всіх.
Новий сезон» 23.00 «Великоднє
богослужіння. Пряма трансляція»
04.25 Х/ф «КВО ВАДІС»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні.
Підсумки з Олегом
Панютою
07:30, 15:20 Т/c «Інша» 16+
16:00, 20:00 Т/c «Хлопчик мій»
12+
21:00 Шоу «Дивовижні люди»
23:20 Т/c «Щасливий квиток» 16+

СТБ
06:30, 16:30, 22:45 Хата на тата
12+
07:55 Страва честі 12+
08:55 Т/с «За вітриною»

19:00 МастерШеф.
Професіонали 12+

ICTV
05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:35, 12:45, 18:45 Факти
06:00 Більше ніж правда
07:45 Я зняв!
09:35 Дизель-шоу 12+
10:50, 11:45 Особливості
національної роботи
13:00 Т/с «Юрчишини»
15:15 Т/с «Пес»
16:20 Х/ф «КАВАЛЕРІЯ»
19:10 Х/ф «ФОРСАЖ 6»
21:40 Х/ф «ШАЛЕНИЙ МАКС:
ДОРОГА ГНІВУ»
23:45 Х/ф «НАЙМАНИЙ
УБИВЦЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 М/с «Лунтик»
06:50, 08:10 Kids Time
06:55 М/с «Майлз із
майбутнього»
08:15 Ревізор. Крамниці
10:10 Таємний агент
11:30 Таємний агент. Постшоу
13:30 Хто проти блондинок 12+
15:20 Хто зверху? 12+
17:20 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
19:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»

UA: ПЕРШИЙ

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»
10:40 Т/с «Анка з Молдаванки»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Вечір прем’єр з
Катериною Осадчою
2019»
23:00 «Церемонія вручення
музичної премії Yuna
2019»

ІНТЕР
08.00 «уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 11.00 «Орел
і Решка. Морський сезон 3» 12.00
«Крутіше всіх. Новий сезон»
14.00 Т/с «Не жіноча робота»
18.00 Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА»
20.00 «Подробиці» 20.30
«Правила виживання» 22.00 Х/ф
«ФОТО НА ДОКУМЕНТИ» 23.55
«Речдок»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.10,
18.00 Україна: забута історія
09.40 Речовий доказ 10.50
Великі танкові битви 11.40
Таємниці Біблії 13.30 Шалена
подорож 15.10 Народжені
мусонами 17.10 Битва рибалок
20.30 Реальна історія Ісуса 23.15
Фантастичні історії 00.10
Містична Україна 00.55 Війна
всередині нас 05.35 Бандитська
Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Дай лапу»
09:10 «Ух ти show»
10:45 М/с «Земля до початку
часів»
12:10 М/ф «Астерікс і Обелікс:
Велика бійка»
13:45 М/ф «Астерікс і Обелікс
підкорюють Америку»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

2+2
06:00 Мультфільми

ТБ

НЕДІЛЯ, 28 КВІТНЯ
06:00, 09:00 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ. ХРАМ
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО
07:00 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ.
МИХАЙЛІВСЬКИЙ
ЗОЛОТОВЕРХИЙ СОБОР 08:00,
10:00 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ.
ВОЛОДИМИРСЬКИЙ СОБОР
12:05 Д/ц «Браво, шеф!» 13:05,
16:05 Кліпи учасників
Євробачення- 2019 13:20 Д/ц
«Неповторна природа» 13:50
Пліч-о-пліч 14:05 #ВУКРАЇНІ
14:40 Перший на селі 15:05
UA:Фольк. Спогади 16:20 Х/ф
«ІСУС. БОГ І ЛЮДИНА» 19:50
Д/с «Імперія» 21:00, 23:30
Новини 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром
21:55 Д/ц «Елементи» 23:00 Д/ц
«Мальовничі села»

21:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС 2»
23:40 Х/ф «ЗНАКИ»

СТБ
05:50, 08:30, 09:55 Хата на тата
12+
07:30 Холостяк. Як вийти заміж
12+
09:00 Страва честі 12+
15:15 МастерШеф.
Професіонали 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
21:00 Т/с «Рецепт кохання»

ICTV

УКРАЇНА

05:10 Громадянська оборона
06:55 Антизомбі
08:35 Т/с «Відділ 44»
12:10, 13:00 Х/ф
«ПОВСТАННЯ»
12:45, 18:45 Факти
14:05 Х/ф «ШАЛЕНИЙ МАКС:
ДОРОГА ГНІВУ»
16:15 Х/ф «ФОРСАЖ 6»
20:35 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ»
22:20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ
2»

06:30 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
07:30 Зірковий шлях
09:10 Т/c «Хлопчик мій» 12+
13:10 Т/c «Чорна квітка» 12+
17:00, 21:00 Т/c «Кровна помста»
12+
20:00 Головна тема
23:00 Музична платформа

05:10 Стендап шоу
06:00, 07:50 Kids Time
06:05 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морів»
07:55 Х/ф «АРТУР І МІНІПУТИ»
09:50 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»

НОВИЙ КАНАЛ

11:30 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
14:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»
16:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС 2»
18:50 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ОСТАННЯ БИТВА»
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПЕРШИЙ КЛАС»
23:40 Х/ф «ВОСКРЕСІННЯ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса 07.20,
18.00 Україна: забута історія
09.50 Речовий доказ 11.00
Великі танкові битви 11.55 Як
працюють міста 13.45, 17.10
Шалена подорож 15.25 За
межами Землі 16.20 Дивовижний
Сінгапур 20.30 Таємниці Біблії
22.20 Фантастичні історії 00.15
Скарб.UA

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:10 «Ух ти show»
08:50 М/с «Земля до початку
часів»
09:50 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
РІЗДВЯНОЇ ЗІРКИ»
11:15 Х/ф «КРАСУНЯ І
ЧУДОВИСЬКО»
13:20 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»

10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 «Решала»
11:45, 17:20 «Загублений світ»
14:00, 23:00 Х/ф «ТЕЛЕФОННА
БУДКА»
15:20 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
19:25 Х/ф «І ГРИМНУВ ГРІМ»
21:15 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГЕНТ»

08:00 «102. Поліція»
08:50 ДжеДАІ. Дайджест 2017
09:45 «Загублений світ»
14:35 Х/ф «ВУЛКАН»
16:25 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГЕНТ»
18:00 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
19:45 Х/ф «ІКАР»
21:15 Х/ф «БУНТ»
22:50 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
ПОЧАТОК»

21.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ОБЛОЗІ»
23.00 Щоденники Темного

12.50 Х/ф «ДИЯВОЛ З ТРЬОМА
ЗОЛОТИМИ
ВОЛОСИНАМИ»
14.00 Вечірка 2
19.00 Танька і Володька
21.30 Одного разу під Полтавою
23.30 Сімейка У

ФУТБОЛ-1

06:00 Вулвергемптон - Арсенал.
Чемпіонат Англії
07:45, 16:30 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
ZIK
08:15 Антверпен - Стандард.
07.00, 09.00 Перші про головне.
Чемпіонат Італії
Дайджест 07.15, 09.15 Коментарі 10:00, 22:15 Футбол NEWS
10.00 Перша передача 10.35,
10:25 Чемпіонат Англії.
22.35, 03.05 Історична правда з
Передмова до туру
Вахтангом Кіпіані 11.00 FACE 2
10:55 МЮ - Ман Сіті. Чемпіонат
FACE з Тетяною Даниленко 12.00
Англії
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00 12:40 Олександрія - Маріуполь.
HARD з Влащенко 14.00 Гра в
Чемпіонат України
класику 15.00 Між своїми 15.45,
14:25 LIVE. Тоттенгем - Вест Гем.
17.15 Політичне ток-шоу «Народ
Чемпіонат Англії
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
15:25, 17:55, 19:45 Футбол Tables
головне 18.45 Місто 19.20 VOX
POPULI 20.00 Докаz 21.00 Деталі 16:55 LIVE. Вотфорд Вулвергемптон.
22.00 Стежками війни 00.00 Д/ф
Чемпіонат Англії
«Вирішальні битви Другої світової
війни» 00.50 Д/ф «Великі танкові 18:55 LIVE. Рома - Кальярі.
Чемпіонат Італії
битви» 01.35 Художній фільм
20:55 Світ Прем’єр-Ліги
06.00 Євромакс 06.30 Завтра
21:25 LIVE. Інтер - Ювентус.
вже сьогодні
Чемпіонат Італії
ТЕТ
23:25 Топ-матч
23:40 Чорноморець - Ворскла.
06.00 ТЕТ Мультиранок
Чемпіонат України
11.15 М/ф «Жовтодзьоб»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ-2019»
09:00 «Загублений світ»
11:45 «Шалені перегони»
13:05 Х/ф «ТЕЛЕФОННА
БУДКА»
14:25 Х/ф «І ГРИМНУВ ГРІМ»
16:10 Х/ф «НА МЕЖІ»
18:15 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
ЦАРІ»
21:00 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

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»

ТЕТ

UA: РІВНЕ
07.00 Додолики 07.15 М/С
«Вруміз» 07.50 Світ навколо
08.00 Ранкове шоу «Добрий
ранок» 09.30 «Країна на смак»
10.20 Д/ф «Аромати Іспанії»
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 Д/С
«Двоколісні хроніки» 17.15
Сильна доля. Мірзоян 18.05 UA
:Фольк 19.00 Новини 19.15
«Суботня тема» 19.40 Д/С «Своя
земля» 20.05 Д/С «В Україні»
20.35, 22.40 Лайфхак
українською 21.00 Т/С «Монро»
21.50 «Букоголіки» 22.15
«Музlove» з Любою Морозовою

Ігуменя Йосифа Вітер» 13:40,
21:20 Д/ф «Пекельне відрядження»
14:07 «Розсекречена історія»:
Чорнобиль: що встановило
розслідування катастрофи? 15:02
«Wise cow» 15:15 Радіодень
«Модуль знань» 15:55 «Wise cow».
(Українська література) 16:05 Д\ц
«Елементи» 17:13 Д/ф «Українська
Гельсінська група - вектор
визначено» 17:40 #ВУкраїні
(Сваловичі) 19:22 «Тема дня»
(прямий ефір) 19:53 «Виборчий
округ» (Г.Гопко) 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:52 «Схеми.
Корупція в деталях» 21:50 «Тема
дня» 22:18 «Букоголіки» 22:45
«100 років мистецтва»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00, 04.30, 08.05
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30,
09.30 «Поліцейська хвиля» 04.00
«Шустрова Live» 08.00
«ІТ- Документ» 09.00 «Успішні в
Україні» 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, 18.15 Коментар 21.00
Авторська програма «Ч/Б шоу»
22.00, 23.00 «#Скандали_тижня»
23.30 «Мандруй своє»

14:06 «Розсекречена історія»
15:02 «Wise cow» 15:15
«Радіодень. Книжкова лавка»
16:31 Д/ц «Двоколісні хроніки»
17:10 «Сильна доля» (Арсен
Мірзоян) 19:00 Новини 19:12
«Вечір на Суспільному» 19:40
«Своя земля» 20:06 #ВУкраїні
21:00 Т/с «Монро» 21:50
Букоголіки 22:15 МузLove з
Любою Морозовою

ЕСПРЕСО

00.00 «Великий ефір Василя
Зими» 02.00, 07.00 «Політклуб
Віталія Портникова» 03.30, 05.30
«Ваша Свобода» 04.00, 11.05,
23.00 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 05.00, 06.00, 06.30, 13.30,
16.30 «#Скандали_тижня» 08.30
«Поліцейська хвиля» 09.00
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 09.30 «Мандруй своє»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
НОВИНИ 10.05 «PRO здоров’я» з
UA: ВОЛИНЬ
Іриною Коваль 12.10, 14.05,
07:00 «Додолики» 07:10 М/с
15.10, 17.05, 18.10 Коментар
«Вруміз» 07:50 «Світ навколо»
13.05, 21.00 «Міжнародний
08:00 «Ранок «Нової Волині»
огляд» з Юрієм Фізером 14.30
09:30 «Країна на смак» 10:25 Д/ц «Успішні в Україні» 15.30
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
«Аромати Іспанії» 10:51, 18:05
Свобода 16.05 «Людина і право»
UA:Фольк 11:40 «Хто в домі
хазяїн?» 12:12 Д/ц «Мегаполіси» з Борисом Захаровим 19.05
«Суботній політклуб» 20.00
12:35, 16:10, 20:35, 22:45
«Політичний МаринаД» 21.30
Лайфхак українською 12:55
Радіодень «Модуль знань» 13:40 «Шустрова Live» 22.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
«Тема дня». Сурдопереклад

15:55, 22:45 Лайфхак
українською 16:10 «Візитівки
Карпат» 16:20 Д/ц «Двоколісні
хроніки» 17:10 «Сильна доля»
(«Друга ріка») 18:05 UA: Фольк
UA: РІВНЕ
19:00 «Своя земля» 19:25
«Разом» 19:50 «Спільно» 20:23
07.00 Великодня Божественна
«Візитівки Полтавщини» 20:30
літургія 09.50, 18.00 UAФольк
10.40 Кулінарно-літературне шоу #ВУкраїні 21:00 Т/с «Монро»
21:50 Букоголіки 22:15 МузLove
«Енеїда» 11.35 Д/ф «Аромати
Іспанії» 12.00 «Хто в домі хазяїн» з Любою Морозовою
12.30 Д/С «Мегаполіси» 13.00
ЕСПРЕСО
Радіодень. «Модуль знань» 13.40
00.00,
03.00,
08.30 «Політичний
Тема дня 14.05 Концерт
МаринаД» 01.00, 14.30 «Успішні в
«Знамення» 15.30, 21.50
Україні» 01.30, 09.30 «Мандруй
«Букоголіки» 16.00, 22.40
ФУТБОЛ-1
своє» 02.00, 06.30, 11.05, 18.05
Лайфхак українською 16.10
06:00 Тоттенгем - Вест Гем.
«Суботній політклуб» 04.00
Візитівки Карпат 16.15 Д/С
Чемпіонат Англії
«Політклуб Віталія Портникова»
«Двоколісні хроніки» 17.10
07:45, 13:00 Світ Прем’єр-Ліги
Сильна доля. «Друга ріка» 19.00 05.30 «Культ:Експрес» з Марією
08:15 Гент - Генк. Чемпіонат
Бурмакою 06.00 «Суботнє
Своя земля 19.25 Д/С «Разом»
Бельгії
інтерв’ю» з Радіо Свобода 07.20
20.10 Д/С «Спільно» 20.30 Д/С
10:00, 16:15 Футбол NEWS
«Агро-Експрес» 07.30 «PRO
«В Україні» 21.00 Т/С «Монро»
10:25 Журнал Ліги чемпіонів.
здоров’я» з Іриною Коваль 10.00,
22.15 «Музlove» з Любою
Прем’єра
22.00 «Княжицький» 11.00, 12.00,
Морозовою
10:55 Олімпік - Карпати.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
Чемпіонат України
UA: ВОЛИНЬ
18.00 НОВИНИ 12.10, 14.05,
12:45 Топ-матч
15.10, 16.05, 17.05 Коментар
07:00 ВЕЛИКОДНЯ
13:30, 15:55, 16:35, 18:55 «Тур
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 09:50 13.05, 20.00 «Студія Захід» з
ONLINE»
UA:Фольк 10:40 «Енеїда» 10:35 Антоном Борковським 15.30
13:55 LIVE. Маріуполь - Шахтар. Д/ц «Аромати Іспанії» 12:00 Хто в «Міжнародний огляд» з Юрієм
Чемпіонат України
Фізером 16.30 «Шустрова Live»
домі хазяїн? 12:30 Д/с
14:45, 17:45, 20:15 Футбол Tables «Мегаполіси» 13:00 Радіодень
19.00 Д/ф «Ольгерд
16:55 LIVE. Олександрія - Зоря.
Бочковський» 21.00 «Світ цього
«Модуль знань» 13:30 Новини
Чемпіонат України
тижня» 23.00 «Концерт
13:40 «Вечір на Суспільному».
19:25 LIVE. Львів - Динамо.
фольклорного ансамблю «Божичі»
Сурдопереклад 14:06 Концерт
Чемпіонат України
23.30 Д/ф «Ловець душ»
«Знамення» 15:30 «Букоголіки»
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф «Долина папороті:
Тропічний ліс»
12.45 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
14.00 Вечірка 2
19.00 М/ф «Льодовиковий
період: Різдвяна пригода»
19.30 М/ф «Льодовиковий
період: Великі яєчні
пригоди»
20.00 Танька і Володька
21.30 Одного разу під Полтавою
23.30 Сімейка У

21:20 «Великий футбол»
23:00 Сампдорія - Лаціо.
Чемпіонат Італії.
Прем’єра
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Фото narodna-pravda.ua.

n Смачного!

НЕ Я Б’Ю — ВЕРБА Б’Є!
ЗА ТИЖДЕНЬ — ВЕЛИКДЕНЬ!
От і наближається Вербна неділя. Ще трохи — і кожна оселя,
прибрана й причепурена, повнитиметься незрівнянними
ароматами паски й ковбаски, розмаїттям барв крашанок
і рушників, якими накриватимемо великодні кошики.
Тож час уже продумати празникове меню, подбати про
необхідні продукти, аби в Чистий четвер приступати
до священнодійства — випікання паски
ІТАЛІЙСЬКА

СОНЯЧНА

Інгредієнти: 1 л молока, 65 г свіжих
дріжджів, 7 яєчних жовтків, 500 г цукру,
1 лимон, 150 г родзинок, 200 г цукатів,
170 г вершкового масла, 100 мл олії,
1–2 ч. л. куркуми, 1 ч. л. кардамону, дрібка
солі, борошно пшеничне вищого гатунку.
Приготування. Для опари молоко змішати з 70 г розтопленого масла і
2 жовтками, дріжджами, склянкою цукру
і 1 скл. борошна. Накрити рушником на
1 годину, щоб підійшла. Далі додати
решту жовтків із сіллю, склянку цукру.
Борошно підсипати і вимішувати, поки
тісто стане гладким та однорідним і почне відставати від рук, – чим довше місити, тим краще. Наприкінці додати решту масла (розтопленого), олію, цукати,
родзинки, цедру і сік лимона, куркуму
і кардамон, знову накрити рушником і
дати тісту нарухатися. Форми встелити
пергаментом і змастити маргарином,
викласти в них тісто, заповнюючи їх не
більш як наполовину. Коли підніметься
до верху форми, змастити збитим яйцем. Випікати до золотистого кольору
близько 1 години на малому вогні.

Інгредієнти: 6 яєць, 200 г вершкового масла, 100 г дріжджів, 1 ч. л. солі, 200 г цукру, 1 апельсин і цедра одного лимона,
0,5 скл. молока, борошно.
Приготування. Розчиніть дріжджі в теплому молоці й просійте до них трохи борошна. Дайте опарі постояти в теплому
місці близько години. Потім додайте в неї яйця, збиті з цукром,
розтоплене масло, сіль, стертий на тертці апельсин, цедру лимона і замісіть, поступово підсипаючи борошно (місити треба
якомога довше – понад півгодини). Готове тісто розкладіть у
змащені форми й дайте трохи підійти, змажте яйцем і випікайте при середній температурі.
ВАРШАВСЬКА

Інгредієнти: 300 г цукру, 250 г вершкового масла, 20 жовтків, 0,5 л молока, 100 г дріжджів, 100 г мигдалю, 100 г родзинок,
100 г цедри апельсина, борошно пшеничне вищого гатунку.
Приготування. 200 г борошна запарити гарячим молоком і добре
вимішати, щоб не було грудочок. В охолоджену масу влити розчинені у
невеликій кількості молока дріжджі, додати розтерті з цукром жовтки і
поставити в тепле місце. Коли розчина почне підходити, додати борошно, влити розтоплене вершкове масло, вимішати і залишити тісто в теплому місці приблизно на 1 годину. Всипати посічений мигдаль, цедру,
помиті і висушені родзинки. Все це добре вимісити і заповнити тістом
змащені жиром і обсипані сухарями форми на третину об’єму. Дати
ще раз підійти, змастити яйцем і випікати в гарячій духовці протягом
1 години.

Інгредієнти: 2 л молока, 400 г масла (або по
200 г масла й маргарину), 200 г дріжджів, 4–5 скл. цукру,
1 скл. олії, 1 лимон, 25 яєчних жовтків, родзинки, ванілін, борошно.
Приготування. Жовтки збити з цукром, додати масло кімнатної температури й добре розтерти.
Закип’ятити молоко і, ретельно мішаючи, влити до
яєчної маси. Охолоне – всипати подрібнені дріжджі,
трішки борошна, добре розмішати і залишити бродити. Коли опара гарно підніметься, додати в неї
ванілін та потертий на дрібній тертці лимон (разом
зі шкіркою, але вибрати кісточки) і місити тісто, поступово підсипаючи просіяне борошно. Наприкінці
місіння за кілька прийомів влити олію, всипати родзинки і дуже добре вимісити – до появи бульбашок.
Поки тісто рухається, підготувати форми, змастити
їх смальцем, заповнити тістом на третину і поставити в тепле місце, поки пасочки піднімуться. За бажанням – оздобити великодній хліб завитками, квітами, пасхальними символами з того ж тіста (трішки
підмісивши його з мукою, щоб було тугішим) або з
прісного. Коли пасочки підійдуть, змастити їх збитим яйцем і випікати в попередньо розігрітій духовці
(час – залежно від розміру паски, від 35 хвилин до
години). Якщо верх паски залишаєте рівним, можна
після випічки прикрасити білковою глазур’ю та барвистими посипками.

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

На Ангелі Меркель —
рівненський бурштин?
с. 8

ЛИМОННА

»

Цікава

Лікарняний клоун дарує
онкохворим діткам
усмішки, але і сам
потребує допомоги

ШВИДКА
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l ТЕМА № 1

СИРНА

Фото з «Фейсбук»-сторінки «Лікарняні клоуни «Червоні носи».

За цим рецептом приготування
великоднього хліба не потребує багато
часу й уваги – отже, підійде для жінок, які
ГА З Е ТА +
на вих ідні
працюють, та попри це хочуть порадувати
рідних домашньою випічкою. Тісто слід
» розчиняти звечора, а вранці наступного
дня додати решту інгредієнтів і пекти паски
Українець досягає
рекордів руками, ногами
(або ж навпаки, починати вранці, а ввечері
та … наосліп
випікати)
Хто він — кіборг,
який переміг рак і кинув виклик
(але не гарячим!) кип’яченим моло»
Зеленському?
А
ком. Все! Миску накрити рушничком і
“
залишити на півдоби. Через 10–12 го“
дин просіяти борошно і вимісити – чим
довше, тим смачнішими будуть паски
»
(місити не менше 40 хвилин). Тісто має
Інгредієнти: 3–4 скл. цукру, вийти дуже м’яке, еластичне і блискуче.
18 жовтків, 200 г вершкового масла, В кінці додати родзинки, ванілін, олію,
200 г маргарину, 200 г свіжих дріжджів, ще раз добре вимісити, після чого зра0,5 скл. олії без запаху, 1 л молока, бо- зу розкладати у форми,
р , заповнюючи їх
рошно, ванільний цукор, 1 скл. родзи- на третину. Коли паски
нок.
апіднімуться,
змаПриготування. На дно миски виси- щуємо верх збитим
м
пати 2 склянки цукру, вилити трохи збиті жовтком і випікаємо
мо
жовтки. На них постругати ножем масло у попередньо розіій маргарин, покришити дріжджі, зверху грітій духовці або в
висипати решту цукру і залити теплим печі. Оздоблюємо
о
на свій смак.

У багатьох родинах вона стала
таким же невід’ємним атрибутом
Великодня, як і класична паска

Після операції Пончик на милицях відвідує малюків
і смішить ще більше.

Фото з «Фейсбук»-сторінки Миколи ВОРОНІНА.

Про «Червоні носи» — так називають себе мешканці Рівного
(Тарас Обоїста, Юрій Яцюк, Артем Алексєєв та інші) — ми
вже розповідали. Один із них — Юрій Яцюк — багато
років присвятив тому, аби обличчя малечі з цією страшною
недугою хоч трохи повеселіли. Завжди усміхнений
та позитивний, тепер йому самому необхідна підтримка, —
у нього складна хвороба ніг, розповіла очільниця
благодійного фонду «Скарбниця Надії» Мар’яна Рева
Закінчення на с. 13

l ЗНАЙ НАШИХ!

Микола Воронін почав голодування, зажадавши від шоумена,
кандидата в Президенти, вибачитися за образи перед Героями
Євромайдану, Небесної сотні, вірянами Православної церкви
України за жарти про Томос. Місце для протесту обрав символічне —
аеропорт «Бориспіль», під уцілілим у летовищі монітором, який
боєць виніс із пекла війни, аби він слугував українцям. Щоправда,
вже за кілька днів охоронець вигнав його, а Володимир Зеленський,
прилетівши з Парижа, у притаманній йому манері політичної
поведінки, пройшов повз, не звернувши уваги

Мирослава КОЗЮПА

«ПРОСТО З ІНСТИТУТУ ШАЛІМОВА,
ДЕ ВИДАЛИЛИ НИРКУ
І ЖОВЧНИЙ МІХУР, ПРИЙШОВ
НА РЕВОЛЮЦІЙНИЙ МАЙДАН
Кіборг голодує з 11 квітня. Зустрітися з Миколою Вороніним, підтримати, поговорити про вибори,

подискутувати щодо власних електоральних уподобань чи просто
потиснути руку приходить чимало
людей. Волонтери, кіборги, військовослужбовці, знайомі та незнайомі
везуть протестувальнику книги,
одяг, воду… Біля нього весь час
людно, навіть утворюються черги.

Колишній боєць АТО з усіма спілкується, час від часу відволікається

Волонтери, кіборги,
військовослужбовці,
знайомі та незнайомі
везуть протестувальнику
книги, одяг, воду…

на телефонні розмови з журналістами, а ще знаходить можливість
для відеозвернень до своїх читачів
у соцмережах й уважно стежить
за подіями в країні.

Закінчення на с. 20

20-літній Олександр
андр
ра
Іванчак із Дніпра
встановив
их
26 національних
досягнень
уубика
зі складання кубика
рається
Рубіка і не збирається
ятися
на цьому зупинятися

лише за останні 4 роки.
Талановитий — такий
напрошується висновок. Однак Саша заперечує: ключем його
успіху є постійне
самовдосконалення
та наполегливість.

Олександр ДУРМАНЕНКО
НЕНКО

Закінчення
на с. 15

ще хлопець
ць здобув друге місце
на
Чемпіонаті
іонаті
Європи та має 67 золотих медалей за участь
асть
у різних турнірах.
рах.
Вражає те, що досягнув таких неймомовірних результатів
тів

Ключем
його успіху
є постійне
самовдосконалення
та наполегливість.

У найближчих планах хлопця —
підкорення вершин шоу-бізнесу.

l ЗОЛОТІ СЛОВА Геніальна Ліна Костенко:
«Людям не те що позакладало вуха —
людям позакладало душі»
с. 6

Фото із «Фейсбук»-сторінки
Олександра ІВАНЧАКА.

Над головою — монітор відвойований
у сепаратистів у Донецькому аеропорту,
а за спиною — фото його захисників.

Інгредієнти: 1 кг сиру, 250 мл
вершків 10% жирності, 5 яєць,
2ск
2
скля
склянки
лянк
нкки
ицу
цукр
цукру,
кр
ру 250 г вершкового
во
ого
г м
асла
ас
л , 10
масла,
100 г родзинок,
10
100
00 г во
волоських
оло
лос
горіхів,
цукатів,
50
5
0гц
укаттів
ук
ів, 1 пакетик ванільного
цукру,
ні
ніль
ільно
но
ого ц
уккр 1 лимон.
Приготування.
П
риг
и от
Відокрем
докремте
жовтки
від
віід білків
бі
і збийте.

Фото day.kiev.ua.

«Володимире Олександровичу, скажіть одним абзацом: «Країно,
я вибачаюся…»

»

Читанка
для всіх

18 квітня
2019 року №4 (6)
Ціна 6,5 грн

Читайте у квітневому випуску нашого мі
місячника
і
ника

корисніі по
поради
о р ад и

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

Телеведучий Петро Мага:
«Увесь мій капітал —
це моя голова.
Впаде завтра цеглина —
вважай, що все пропало»

»

Випічку і букети з овочів
лучанки Ольги Гончарук
замовляють навіть в Об’єднані
Арабські Емірати!
l СВОЯ СПРАВА Якщо в душі ви

художник, а за вмінням — кулінар,
полотном для вас стане… печиво

Номер
вже у продажу!
»

Фото із «Фейсбук»-сторінки Ольги ГОНЧАРУК.

Фото blackseatv.com.

с. 7—9

с. 3—5

У збиту жовткову масу додайте
вершки, перемішайте і доведіть
до кипіння на водяній бані або
в каструлі з товстим дном. Постійно помішуйте і стежте, щоб
не підгоріло. Охолодіть. Горіхи
обсмажте на сухій пательні або
в духовці. Ізюм промийте і просушіть. Натріть цедру одного лимона. В остиглу яєчно-жовткову
масу втирайте сир та вершкове
масло. Туди ж додайте горіхи,
родзинки, лимонну цедру і ванільний цукор. Усе добре вимішайте. Спеціальну форму застеліть двома шарами вологої марлі
і викладіть у неї приготовлену суміш. Поставте в холодильник під
гніт мінімум на 12 годин, щоб витекла зайва рідина і сирна паска
набула форми. Прикрасьте цукатами.

«ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ»
Х»
Х
Випічку і букети з овочів лучанки
Ольги
Оль
ь Гончарук замовляють навіть
в Об’єднані Арабські Емірати!
А також рецепти неймовірно
ссмачних пасок і святкових страв
Передплатний індекс місячника «Читанка для всіх»: 60780.

Мабуть, переважна більшість жінок
погодиться із твердженням, що кулінарія – це також творчість, і їй немає
кінця-краю. Шукаєте нових ідей приготування смаколиків для великоднього
частування? Знайдете їх і в інших наших
часописах: зокрема, тижневик «ЦІКАВА ГАЗЕТА НА ВИХІДНІ» за 18 квітня
пропонує цілу сторінку рецептів випічки
та м’ясних делікатесів, а добірка у квітневому випуску місячника «ЧИТАНКА
ДЛЯ ВСІХ» підкаже, і як паску спекти,
і якими наїдками гостей здивувати. Видання вже у продажу! Купуйте, готуйте
і смакуйте!

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн
за один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про
послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн
(за сайт + 30 ). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт).
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок
є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у c. Перемиль Горохівського району дерев’яний приватизований будинок (93 кв. м). Є газ, вода, літня
кухня, сарай, льох, 45 соток городу. Ціна
договірна. Тел. 095 31 17 822.
l Продається будинок у Горохові (вул.
Сонячна, 1). Є усі комунікації, садок.
Тел. 067 39 18 690.
l У c. Звози Ківерцівського району
(25 км від Луцька) продається цегляний
будинок (11.5 х 9). Є льох, криниця, сарай, 0.25 га землі, все приватизоване.
У селі є газ, річка, ліс. Тел. 050 61 86 710.
l Продається у Луцьку 2-кімнатна квартира (60 кв. м, новобудова, будинок зданий 2019 р.).
Тел. 067 79 94 384.
l Продається терміново в Луцьку
двокімнатна квартира (74 кв. м, новобудова, індивідуальне опалення).
Тел. 066 66 06 303.
l Продається у Луцьку 1-кімнатна квартира (53 кв. м, новобудова, район Північного ринку).
Тел. 067 79 94 384.
l Продається цегляний будинок (5 кімнат, газ, вода, телефон) у c. 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 c. 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 будинок у c. 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 c. 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 c. 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.

АВТОРИНОК
l Продається

комплект запчастин
(б/в) до автомобіля «Пассат В-4». Тел.:
096 32 25 189, 096 65 46 157.
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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається комбайн «Фахр» (німецького виробництва), шир. жатки — 3 м, на ходу. Тел.: 097 86 44 730,
097 86 70 442.
l Продається у доброму технічному
стані комбайн «Джон Дір-330» з січкарнею. Тел. 096 80 60 986.
l Продається кабіна до трактора Т-25.
Тел. 050 71 39 097.
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.
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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 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 Польщі, у доброму стані, недорого.
l 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 Продаються бджолосім’ї з вуликами
і без. Тел. 099 31 74 512.
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.
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l Продається механічна вага (500–
1000 кг). Тел. 066 70 60 709.

l Продам: камінь, щебінь, відсів, блоки
з відсіву. Доставлю автомобілями КамАЗ,
DAF. Тел.: 096 48 19 747, 066 76 86 922.
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
піноблоки
(20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72 82 946.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продається у Луцькому районі корова (10 років). Ціна 16 000 грн. Тел. 098 87
54 018.
l Продається молода тільна корова (c. Підгайці Луцького району).
Тел. 050 71 63 494.
l Продається у c. Кукли Маневицького району лошиця (2 роки 6 міс.).
Тел. 096 13 61 973.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
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.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги, культиватори, йоршики
на підшипниках, нестандартні відвали
(c. Пожарки Рожищенського району).
Тел.: 050 67 75 709, 096 91 07 885.
l Пробурюю свердловини. Ремонтую, встановлюю міні-башти, насоси, труби обсадні. А також продам ємності пластмасові
на 100–240–1000 л, 4-сезонну тепличну плівку (шир. — 6, 8, 12 м,
польське виробництво). м. Луцьк.
Тел.: 050 67 09 075, 097 48 24 071.
l Ремонтую японські та китайські трактори. Тел.: 050 62 27 109, 098 36 71 066.
l Виконую будівельні роботи
(фасади, покрівля даху та ін.).
Тел. 096 68 01 515.
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.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
Прийміть щире співчуття
У нашого колеги, голови Волинської обласної організації НСЖУ
Михайла Івановича Савчака, сталося страшне горе: перестало битися
серце дружини
Анастасії Андріївни.
Висловлюємо щире співчуття Михайлові Івановичу та його
рідним із приводу непоправної втрати. Світла пам’ять!
Голова правління Дніпропетровської обласної організації НСЖУ
Олексій КОВАЛЬЧУК.

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.

Продаються
МТЗ-80,
картоплекопачка,
плуг, причіп.
Тел.: 0953005857,
0974781242.
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n Сіль землі
Фото з особистого архіву Олега РУДЯ.

Святослав Рудь (перший зліва) у церкві Святого Георгія в Константинополі із Вселенським патріархом
Варфоломієм, предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм та друзями.

ПІСЛЯ КЛІНІЧНОЇ СМЕРТІ
ПІД НАРКОЗОМ СПІВАВ ПСАЛМИ,
ЯКИХ РАНІШЕ НЕ ЗНАВ
Уродженець Колок Маневицького району Олег Рудь — колишній успішний
бізнесмен, який завдяки промислу Божому в 43-річному віці став священиком
і вже десять літ проводить православні богослужіння у власній квартирі в
турецькому курортному містечку Аланія. А його син Святослав прислужував
іподияконом на Божественній літургії під час вручення Томоса і удостоївся честі
передати священний сувій предстоятелю ПЦУ митрополитові Епіфанію
Юлія МУЗИКА

е людина приходить до Бога,
а Господь веде
людину», — зауважує отець
Олег про Божу присутність у
своєму житті, яку відчув уже
в зрілому віці. Маленьким
бував із бабусею у церкві,
хоч тоді це заборонялося,
відповідальність за відвідування дитиною богослужінь
лягла б на його батька — заслуженого раціоналізатора
УРСР та заслуженого працівника профтехосвіти Романа
Рудя, викладача спецпредметів у Колківському ВПУ.
Пізніше Олег Романович
ходив на свята до храму, та
про те, щоб стати священиком навіть і думки не допускав. Інакше поглянув на
життя, коли пережив клінічну
смерть через завелику дозу
введеного під час операції
наркозу.
— Тоді я побував ніби в іншому вимірі і, ще не вийшовши з наркозу, почав голосно
співати псалми. В палату покликали православну жінку,
яка часто ходила до храму,
і вона підтвердила, що мій
спів подібний до церковного. А я на той час і «Отче наш»

«Н

пояснюємо, що хохли — це недонація,
« Всім
українці, які перейшли на сторону росіян,
а допоки в селі буде церква Московського
патріархату, буде й небезпека, що сюди прийдуть
«визволителі» із «рускім міром».

»

напам’ять не знав, не те що
псалми, — пригадує отець
Олег. Тоді йому здавалося,
що він у якомусь величному
храмі і, можливо, просто підспівував церковному хору.
ДЕСЯТИЛІТТЯ
СВЯЩЕНИКОМ–
МІСІОНЕРОМ У ТУРЕЧЧИНІ

Маючи дві вищі освіти —
інженерну та юридичну, —
Олег Рудь пішов навчатися
в Луцьку духовну семінарію.
Після рукопокладення в сан
священика УПЦ Київського
патріархату у 2009 році отримав благословення на місіонерство в Туреччині. Зібрав
християнський
православний осередок в Анталії, потім
— в Аланії. У власній квартирі 90–квартирного будинку
проводить богослужіння вже
десять літ. Це єдине місце, де
українці можуть зібратися на
Божественну літургію.
— Наша релігійна громада дуже дружна, — з приєм-
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інтернет!сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа», а
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами. За зміст рекламних матеріалів та листів, надісланих читачами, газета відповідальності не несе.
Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

ністю розповідає священнослужитель. — Після служби
традиційно спільно накриваємо стіл, обговорюємо різні
духовні питання, ділимося
наболілим. За свої послуги
ніколи не беру плати — кожен
може таємно пожертвувати
за бажанням.
Як зауважує священик,
парафіян у нього останнім часом небагато, частина їх була
з Росії, а після початку кремлівської агресії вони перестали приходити до «батюшки
з України», хоч він і донині
служить як представник Константинопольського
патріархату, бо закордонні церкви
ПЦУ не мають права створювати свої церкви на території
інших держав.
ПРАПРАВНУК
КОЛКІВСЬКОГО СОЛТИСА
БРАВ УЧАСТЬ У ВРУЧЕННІ
ТОМОСА

З усмішкою розповідає
Олег Рудь, що з Туреччини

n Фотофакт
до мами в Колки навідується
частіше, ніж раніше з Дніпра.
Зазначає, що рідне містечко
шляхетне й багате традиціями. Його прадід Прохор
Янчик кілька каденцій був
«мером» Колок, і в ті часи жителі були згуртованими, в містечку діяло централізоване
каналізування (у війну німці
його розбомбили), а худобу
задля підтримання порядку
дозволялося тримати тільки
за межами населеного пункту. Славний колківський рід
продовжує і син Святослав —
випускник Київської духовної
академії, патріот, учасник
добровольчого руху на Сході
України. Нині він навчається
у Греції на факультеті теології в університеті Аристотеля в Салоніках. Допомагав
під час святкової Літургії за
участю патріарха Варфоломія у церкві Святого Георгія
в резиденції Вселенського
патріархату в Константинополі і був удостоєний честі
передати сувій священного
Томоса предстоятелю ПЦУ
Епіфанію.
Отець Олег зауважує, що
визнання Православної церкви України Вселенським патріархатом — тяжкий і довгий
шлях Філарета і митрополитів
української церкви. Попри те,
що церкви світового Православ’я не спішать із офіційним визнанням нашої автокефалії, цього достатньо, аби
священики ПЦУ могли співслужити у всіх православних
патріархіях.

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
725102

720666

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна
727107

У Музеї мистецтв
Прикарпаття колекцію
«Писанки княжого града»
представила викладач–
методист декоративно–
прикладного мистецтва
та дизайну Володимир–
Волинського
педагогічного коледжу
імені А. Кримського Леся
Мартинюк (на фото)
Ірина ПАСІЧНИК

експозиції — найкращі зразки великодньої
атрибутики
нашого
краю: автентичні орнаменти
ожили не лише на курячому
яйці, а й на… страусиному.
Леся Мартинюк займається
писанкарством понад 20 років, володіє всіма сучасними
техніками оздоблення яєць,
хоч віддає перевагу традиційному восковому розпису. Порівняти сакральний
вид мистецтва прийшли й
місцеві майстрині, які відразу відзначили відмінність
кольорів та візернунків. А
от техніка розмальовування воском — та сама. Крім
того, наша землячка показала інші мистецькі роботи,
зокрема образи із соломи
та оздоблені шкаралупками
яєць. Майстриня називає
таку роботу безвідходним
виробництвом. n Фото bug.org.ua.

В

— У Біблії є слова «…щоб
ви могли примирити себе зі
Мною, бо завдяки тому, що в
крові життя, через неї можна
отримати примирення» (Левіт 17:11). Бог попустив кровопролиття на Сході України,
яке об’єднало українців. Я
жив до 2009–го в Дніпропетровську, казав своїм сусідам
«Добрий день!», а мені відповідали: «Здрастє!» Тепер у
відповідь чую лише «Добридень!» З дружиною всім пояснюємо, що хохли — це недонація, українці, які перейшли
на сторону росіян, а допоки
в селі буде церква Московського патріархату, буде й небезпека, що сюди прийдуть
«визволителі» із «рускім міром» своїх парафіян «освобождать».
Усі церкви, що долучаються до ПЦУ, священик порівнює із пролісками, які тягнуться до світла й Бога. «Ми
мусимо нині єднатися, каятися, причащатися», — каже
отець, в найближчих планах
якого — організація паломництва українців на священну
гору Афон. n
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